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).• SESSÃO PREPARATORIA -A- 13 DEABRÍL- -: 
DB 1895 

Comparecem no·· recinto da C1mara os sr~. 
clr. Benvenuto da Silveira Lobo e dr. Horacto 
Andrade, votados pelo I. • districto ; 1 major 
Juvenal Coelho de Oliveira Penna, pelo 2.•; 
Francisco Bressane de Andrade, pelo 3.'; oa· 
pitão Desiderio Ferreira de Mello, pelo .t. • ; 
Getulio Ribeiro de Carvalho, pelo 5.• e coro
ael Manoel José da Silva, pelo 6.•. 

Ao meio-dia, assume a presidencia como mais 
ed0110 dos presentes, o ar. Juvenal Penna, 
e convida para serv\rem de I.· e 2. · secreta
rios os dois que mais moços parecem, recahin
do a designação nos srs. Bressane e Desiderio, 
que pa911lm a oocopar os respectivos lQia-res. 

Assim constituída a mesa transitaria, pro· 
cede-se á recepção dos diplomas, relacionando
os nominalmente o ar. 1.· secretario: 

Aununcia entio o sr. Presidente que por 
essa lista Irão sendo chamados 05 ars. presentes 
cuja eleiQio não é contestada, a darem por es
crutinio secreto 9eus votos para presidente, 
vice-presidente e secretarias que hão de servir 
até á definitiva eleição depois da abertura do 
Congresso. 

. O ar. Getulio de Carvalho (pila 
tnüm), conRiderando nimiamente exíguo o 
numero de votos que terá de entrar no eacru
tinlo annunoiado, pois que dos eete senhores 
preeentes cinco sómente são os que se apre· 
aeatam com diplomas nio contestados, en
tende que o caso excepcional era oocurrente 
seria o Cle dUI'erlr·se a fOrmação da mesa provi
sorio para q~gdo poaaa haver maior occar
rencla de vot011 e neste eentldo requer verbal
mente o adiamento da eleiQio. 

O SR. PRESIDENTE acha rasoaveia e bem cabi
das as ponderacões que acabam de ser enuncia
daa. Cumpri ado·lhe, porém, encaminhar os 
trabalhos até que por &leicão se conatitua a 
mesa provisorio, é forçado a cingir-se em tudo 
á ordem pre-eatal:lelecida no regimento, que 
manda prooedf!r ã. eleição do que se trata im
mediatamente em ~eguida ao alistamento dos 
diplomas apresentados, sem finr o numero da 
votos que a ella devam concorrer. 

Já vê o i! lustre auctor do requerimento que á 
presidencia Interina não cabe o arbítrio pro
posto e, por tanto, sujeita-o á deliberação da 
casa. 

O SR. D&SIDBRIO (2 · secretario) sustenta e 
concessão do adiamento, attendendo 6s mesmas 
razões externadas ~lo illuatre auctor do pedido 
que Ee discute. E de parecer que a primeira 
eleição de que a casa se vai occupe.r tenh:l a 
mais ampla latitude, podendo a ella concorrer 
maior numero de votoe, o que só pelo aJiamento 
será dado constguir-ae. Si, porém, tôr feita 
mesmo hoje, como a annunciou o sr. Presidente, 
h~ vendo a penas cinco votos na casa, não deixará. 
de parecer iaao uma especie de coecção á liber
dade de escolha. Vota, por tanto, o adiamento 
para a sessão seguinte. 

O SR. PRESIDBNTE,havendo já tão francamen
mente manifestado o seu voto a fa.vor do adi&· 
mento, não de'fe consentir que fique consi
gnada sem reparo a palavra-coacç.7o-, de 
que acaba de servi r -se o ar. 2. • secretario e 
que bem póde Interpretar-se como allusin á 
a!Juma· intenção reservada, que certamente 
nao está em seu animo, 

0 SR. DESIDERIO.-Dimculdade. 
0 SR. PRBBIDBNTII:, collooado na posição que 

ora occupa pela circumatancia accidental da 
ed&de, Já mutto explicitamente o dlese, annun· 
oiou a immedlata eleição da meaa proTiaorla 
em restrlcta obeervancla da dlspoaição regi
mental, que seguramente se buea na oonside-



raçlo de que\ 111endo d'ante-mio determinado e 
abido e dia da primeira 98ldo preparatoria 
em anuo de verUlcação de )oderes, os elettoe 
que a ella não concorrerem certamente con
fiam e. louvam-ae nu deltberaçõee dos que ~o 
pon~uaes em comparecer. Entretanto, r~te
rando ainda uma vez • solemne declaração de 
que lhe .parece aeerttdo · o adiamento, conti-
11ua a submet~l-o ao competente ahedrio da ca•. 

0 81\. DBSIDBRIO (2, IICNfllrio) levanta•se 
unicamente para dar á palavra-coacçao-. que 
tio mal soou ao sr. Presidente, o genuino sen
tid~- em que empregou-a. D'ella não st~rviu-se 
na aocePCio ordinaria em que comDiummente 
é tomadã, mas &}Mtnaa para exprimir a situa
ção emllar&QOS& em que te.'i& de achar·se cada 
um doe preaentee para, com exclusão de si pro
prio, proceder à escolha de quatro em um cir
culo que a egoal numero se redu:~~. óada leal
mente esta explicação, continúa a manter o 
aeu voto no aen\ido em que Já o externou. 

Ntnguem mais pedindo a palavra, dá-se por 
encerrada a discUSBio ~. posto a votol!, é ad
mittldo · o adiamento para o. teguinte Eessão, 
leftlltlndo-ee a pre38nte depoi• de uma hora 
da tarde. · 

AfffA DA 2.• ·SESSAO PREPARATORIA A 14 
DE ABRIL DE 1895 

PRESIDBNOIA DO 11l, JUVENAL!PENNA 

Ao ·meio-dia,·,feita a chamada. acham-se pre
•n&el oe srs. Juvenal Penna, Bressane, Desi· 
derlo de Mello, Benvenuto Lobo, Horacio An
drade e Manoel do. Silva; Caltando os demais 
aenhores. 

Abre·ae &llel!lão. 
E' lida e approvada a acta da anterior. 
o sr. Presidente convida 08 srs. Deputados 

a eonoorrerem á1 eleições que foram hontem 
adiadas para a sesdo de hoje. 

O •r. De•lderlo (2. • 1ecr1tario) : -
sr. Presitlente. continuando a prevalecer a 
mesma razão. pela qual !oi determinado hon
tem o adiamento da elei~ da mea, eu re
queiro que a eleição annunciada ee adie ainda 
para a ·~ess~o seguinte. _ 

O er. Denvenuto Lobo:- Preciso· 
sr. Pl'estdente, que v. exo. primeiramente me in· 
forme quantos deput \dos ha presentes na casa, 
com declal'ação tambe.Tfl do numero daquelles 
cujos diplomas (ào contestados. 

O SR. PRBSIÍ>KNTE :-Estão présentes seis: 
sendo contestado o diploma d'um delles. 

O aa. BRNV&NUTO LoBO : - Sr. presidente, 
quando hôntem_um collega n0110 requereu o 
&diameuto da eleição da mesa provisor~a, escu
•l·me de r.Jlar, pensando que h~ via de cahir 
ase requerimento pela votação da casa. 

Votei contra o adiamento em respeito ao 
nono re(fiihento, porque, uma ves que nio 
.tatue elle o numero de deputados, sem o = nio • p<aam encaminhar os n0111101 tra.-

01 nas se.ões preparatorias, deixa multo 
d&ro per~ber que, Mja qual fôr o- numero de 

deputados que oompa.t'8Q&ID, desde que eae nu· 
mero não venha otietar qualquer eleição que 
se tenha de fazer, proceda-se até onde~ poaa 
proceder. 

Penao que se dne 1lzer a eleição da mesa, 
porque, &e v. exc. tem encaminhado muito 
bem oa noa011 trabalhos e vae dando exube
rentN provas de sua aptidão, ainda assim não 
eatt legalmente oolloo&ao .no logar que oacupa· 
dispondo o regimento em um doe aeus primei
ros artigos que, logo na primeira selllio, devem 
entrega•· os ~us · diplomas 08 deputados que 
comparecerem e, qualquer que 1oja o numero 
delles, ee procederá l elelçió da 1neaa. 

Sou de opinião, pois, que se proceda a eleição 
com 5, 4 ou 3 ·deputados, para que sigamos a 
lei, para que a meza esteja eleita Ieg&lmente. 

O l\r, Deelderlo (2.• secretario): Sr. 
pre~idente, nio posso terçar armucom o nobre 
collt'ga queaoaba de .tallar, porque é versado 
em ecienolae jurldicas e eu não o aou. 

Entendo que o regimento presuppõe o nume· 
ro, ~ló menos, de 14 deputados para que se 
possam pro6egulr os trabalhos • •••• 

O sa. BI.tNTBNU'l'O LoBO: Para ae fazerem ou· 
traa eleiçõet. 

0 BR. DESIDBRIO:.,,, .porque O fim das 888· 
Eões preparatorlas é reconhecer os poderee dos 
deputadoe presentes. 

Ora, nio havendo namero auffioiente para 
se elegerem u commiii8Õe8, o que adianta a 
eleição da meza ei não podem reconhecer os 
deputados •••• 

0 SR. BENVJ:NUTO LoBO: Dá licença para um 
aparte Y Adianta; pronmos aos D0S808 collegas 
(que não vl nibto uma censura) que aabemos 
cumprir a lei. Teremos de esperar pela elei
ção das commiasõea, mas cumpriremos a lei 
até onde nos seja po118lvel. 

O sa. DESIDJ:RIO (2. • 11cr1tario) : Estou de 
accôrdo co~n v. exc.•, entretanto, pe1'8isto na 
minha objecçio, que é esta : em nada nos 
adiantaria, a eleição da mesa, accrescendo que. 
si a ftzea!emos hoje, iriamos eahir em oontra 
dictão. porque hontem, pela razão exposta, 
somente contra o voto do illustre colleg&., foi 
ella adiada. · 

Fazel-a hoje pareceria incoherencia quando 
o numero de deputados preaentes diminuiu, 
tendo comparecido somente seis. 

Persistindo &88im a mesma razão, sustento o 
meu requerimento, que propõe o &4iamento da 
eleição da mesa proviloria. 

Ningaem maia pedindo a palavra, encerra-!!& 
a discussão, sendo approvado o requerimento 
e eontlnuc:.ndo por tanto, · adiadas as elei
ções. 

Nada mais h&Tendo a tratar, o ar. Presiden
te convida 01 srs. deputados para a aéBião 
pre}*ratoria de amanha e levanta a de hoje 
depoil de uma liora da. tarde. 

ACTA DA 3.• SESSÃO PREPARATORIA A 
15 DE ABRlL DE 1895 

PREIIIDBNOIA DO 8R. IUVENAL PBNNA NA 1.1 

PARTll B Jl() IIR. EDUARDO PlMBNTEL N.l. 21 

Ao melo dia, feita a chamada, acham-aepre· 
entea 01 srs. Juvenal Penna, Franoiaeo Bree
I&De, Dl$iderio de Mello, Benvenuto Lobo, 



Manoel da Silva, Horacio Andrade e Gatulio 
de carvalho. 

O SR. PRESIDBI'iTE declara que se acham so
bre a mesa os diplomas dos ers. dr. trpami 
nondas Estens Ottoni. votado pela 6.• circum
scrlpção eleitoral; drs. carlindo dos Santo~ 
Pinto, Sabino Barroso Junior, Francisco Nu
nes Coelho e padre João Pio de Sousa Reis, pela 
5.• ; Eduardo Augu~to Pimentel Barbosa, pela 
4.•; -dfo. Raul Penido, pelu !!.•; dr. Augusto 
Oonçqlves de Sousa Moreira, pela 5.• 

Communica tambem o comparecimento do 
ar. dr. Francisco Mendes Pimentel, vutado 
pela 1• circumscripção, o qual, embora não te· 
nha n:hibido ainda o ~eu diploma, pode tomar 
ll&rte nos trabalhos, porqne já forar11 present"B 
a mt>sa act~>s da. apuração g~-ral resçectiva e 
dellns ~e evidencia que nenhuma contef.lt.Açào 
fõra opposta á expedcçào de&se diploma. 

Manda por'l.anto, que be relacionem os r!iplo· 
mas apre:sentados e se allstem os nomes de se~us 
portadores,t\ mando-se em st>plraclo o do sr . Nu
nes Coelho, que tendo dip!oma contestado, niio 
poderá ainda tomar parte nas cieliberaçõ~s da 
c&lla. 

Abre-se a seHãf) : 
E' lida e approvada a actà da antecedente. 
O sr. I.· secretar10 dá' conta. do seguinte 

EXPEDIENTE 

Um oiDcio do ~r. dr. Augusto Oonçolves de 
Sousa Moreira, aprel'entando á mesa o Eeu di
ploma com a declaração de que, por moti!o 
de saude, deixará de comparecer até 1\ se~ao 
de 18 do ccrrente.-Intecrada. 

Um teiejlramma do sr. padre Pedro Celesti· 
no Rodrigues Chave:~, votado pela 6• circum:~· 
crlpção, participando ter enviado o ~eu diplo· 
ma. pelo sr. lgn,.cio Murta, visto que, embara· 
çado pelns chuvas e pe:o ruin estado dos cami
nhos, não poderá concorrer ás seuões prepl
rt.Uiria.s.-Intelrada. 

Annulicia o sr. Presideate qur se acham pre· 
lentes 15 senboret~, dos quaes só 3 sofi'rem con· 
teatação em Eeus diplomas; conviàando, por 
tanto, os 12 desimpedido! r oorrespond~r_em á 
chamada que vae seguir-se para. a elt:tçao da 
mea provisoria. 

O fl!r. Epamlnondne OU:onl :
Tenho duv.das a. respeito do 1 egimt>nto. O re · 
gimento dispõa que não poderão votar os depu· 
tadoe cujo! diplomas forem contestado~, e ha · 
veodo uma con ·estação sobre a eleição da 6• 
círcumecrtpção, que julgo ter a honra de re· 
pre~entar perante o Estarlo. me ab~tenho de 
votar emquanto não tornar liquida. a validade 
ou invalidade da eleição e não ~ouber si o meu 
diploma está inteira.men ·e limpo de contesta· 
çio. 

O sR. PRESIDI!:NT& : - Entendo que v. ex c . 
não está nos cas01 previstos pelo regimento, 
porque a junta apurador:\ não tomou conheci
mento da contestação; entretanto, apJ:ello da. 
minha deoilio, que e nulla, mesmo &em capa.ci
dade·(ttao apoiado• gn'tlel), para os srs. depu 
tados, que Qão só poderão elucidar a IIU81itâo, 
como resolvei a. 

O er. 8ablno Darroeo : - (Não 
temos o •eu dl.lcurao). 

5 

O sa. PnESlDRNTI!: :-A mesa pensou exaota .. 
mente como o nobre dl'putado que ac~&ba de 
occupar a tri bun11. 

Examinando os diplomas, encontrou com 
sir:nples protesto contra o de s. ex c. u sr. Epa· 
JtJJDondus Ottoni e, não tendo a junta apura
dorl\ tomado t.lisso conhecimento, enten•teu a 
mesa dever alistar o nome de s. ex c. , afim de 
ser chamado a prestar o seu voto. 

0 SR. EPAMINONDAS ÜTTONI :-Conformo-me 
com o part~rer da mesa e cem a opinião do no
bre deput-ado. sr. Sabino Barros~:. 

Findo o Incidente e pas~ando-se a. fuer a 
chamada para eleição de presidente da me..Qjl 
PJ'ovcsor_in, são rec~bidas J:t cetiulas, que, apu
Iaoa!l, Juo o seguinte J'esultsdo: 

Eduarrlo Pimen te!, ~e te votrs (7); Juvenal 
Pena, t1es votOlt (3); Menrle.~ Pimentel, um vo~;, 
(l); SabinoBarro~o Jtmicr, umvot1 (1). 

E, proclamado Presidente o sr. Eduardo Pi· 
mfn:.el, q~.oe, a convcte do seu predece~sor. 
occupa o reEpectivo Jogar. 

O er. Eduua'do PIDJencel:
Agradeço aos meus honrados collt>gas a prova 
de confiança. r.om que acabam de penhorar-me· 
seatindo-me não me julgar suffloientemtnt~ 
habilitado para occupar a cadeira de que tão 
glortOIIIS recordaçõea c..lei:rou o n~so saudo"o 
companheiro, o~tavioOttoni. 

Entretanto, como eó ee trata rle trabalho 
provi110rio, aCCE'ito o <'argo pua prestar o meu 
concurso, esperanJo QUb as luzeii dos meus col· 
legas euppriião o que de competencia tm mim 
l'iil tar. 

CÀ>ntinúa a llleição dos outros membrcs da 
mesa. 

Na de vice-presidente siio recebidl\8 12 cedu
las, que se apuram com o seguinte resultado: 
~endes Pimentel, oito votos (8); Raul Pinido 

d01a (2); Sablno B!trrow Junior, um (I ): Juve
nal Penna um (I). 

E' proclamado vice•presidente o sr. Mendes 
Pimentel. 

Na de I.· secretario, recolhidas 12 cedulas, 
1ssim se apuram: 

Francisco Bressane, nove votoe (9); Raul Pi. 
nido, dous (2); Carlindo Pinto, um (I ) • 

.i' proclamado I.· secret 1rio o sr. Francisco 
Br818&ne, que desde a I. • aessão oocupajá o 
mPstro logar. 

Finalmente, na de 2 . • sel!retario, recebidas 
12 ccdulas, dão esta apuração: 

ltpaminondas Ot tGni, cinco votos , (5): De
siderio de Mello, quatro (4); Manoel da Silva 
dous (~); Raul Peoiclo, um ( 11. ' 

E' procl!l.mado 2. • secretario o ar. Epami
nondne Ottoni, que . c0nvldado pelo se·. Presi· 
dente, tom!l n!l mesa o respectivo logat• . 

T .. rminarta. t>sta primeira eleição, observa o 
sr. Presidente que, achando-se no recinto 12 
srs. deputados, d~..s quaes 3 com assento na 
mem, e tlevendo oomrôr-se de 5 membros cada 
uma das duas rommhaões da verificação t.le po
d~res, ó. impos:;lvel constituil-as hoje e, por 
ta c •o, adia para ~manhã a respectiva llletção, 
convida o• srs. deputados para o ca.mp•rtci· 
mento à. hQra regimental e levanta a sessão á. 
uma hora da tarde. 



AC!fA DA 4• SESSÃO PRKPARATORIÁ A -1& 
DE ABRIL DE 1895 

PRnlDDrOIA DO SR. ãDUARDO PDONTBL 

· Ao·JIIe,lo dia, teJW. a chamada, aoham-ae pre
~entee OI · are. Eduerdo PimenMI, Francíi!CO 
Bre!Dne, EJJaminondu Ottoni1 Mendea Plmen· 
tel, .Juvenal Peuna, Deeiderio ~ ello, Ben
venuto Lobo, Carlindo Pinto, Raul Penido, ·S&· 
bino Barroso Junior, João Plo,•Mànoel da Silva, 
Horanio Aadrade, Nunee Ccelhole Getulio de 

. carvalho; tt ltando CQm oansa , )l&rticipada C).!J 

era. Rcdrigues Chaves e Souaa.Moreira e sem 
· ella os mais senhores. · 

Abre· se a sesEãô, lê-~e e é dada para discus
lio a ãcta da anterior. 

O er. Epamloondae Ott.onl (2• 
~ecretario) : - Desconhecendo inteiramente ·o 
Regimento, me abstive de ccllaborar na confe
cção da prestnte seta, de modo que 1.6 pela Jli· 
tura des• a e pelo ligeiro exame que · ftz do re
gimento, vejo -me foroado a denunciar á casa 
uma irregularidade que se deu na eleiçio 
de 2· secretario, hLntem realizada, e para cujo 
cargo fui eleito. 

A eleição da mesa roi realizada em virtude 
do disposto no artigo 5•, que manda submettel·a 
ao capitulo 7•. 

Este capitulo, no artigo 52, Jiz que os mem· 
bros da mel!& devem ser eleitos por maioria ab· · 
aoluta de votos e não por maioria relativa. 
- Nestas condições, tendo obtido 5 votos para 
2· aecretario, julgo que estou oooupando in
competentemente esta cadeira, por não ter sido 
feita à eleioão nos termos do mencionado artigo 
52 do nosso Regimento. 

Comquanto e11tejamos em ~ssões_prepara
torias , escrupulos p~ssoaes torçam-me a de
nunciar esta pequena irregularidade, o por 
11!80 peço ao &r. Presidente que delibere de ac· 
côrdo com o regimento. 

O Sa. PREBIDBNTII: :-O nobre deputado tem 
toda a razão. Devemos, portanto, proceder 
hoje ao 2· eEcrutinio da eleição de 2· secreta
rio, para o que opportunameute convidarei os 
oollegas presentes. 

Não havendo mais reflexão soltre a acta, Ja· 
se por approvada e o sr. Preaidente convida oe 
sr. EpaminondasOttoni amanter-se na cadeira 
de 2· secretario até que 81 proceda a novo es
crutinio. 

o er. De•lderlo de Mello:
(pela crdnn) levanta-se para uma breve expli
cação. 

Occupando a cadeira de 2· secretario ,POr oc· 
oaslio de formar-!e a. mesa transitorul., em 
tempo revelou a 6eus collegas o desejo de que 
outro fosse eleito para esee Jogar. E!colhido, 
pois, o sr. Epaminondas Ot.toni, que tão digna· 
mente a a88Umiu, e sendo o ondor o que com 
elle cüncorrerá em ~-· e~crutinio, no caso oc
ourrente eecusado lhe parece esta providencia 
regimental, a.ttenta a manifestação que acaba 
de fazer ; moq;im~ tratando-se de um exerci· 
cio interino e circumtcripto ás Eell5ões prepa
ratorlas. 

0 Sá·, EPAMINONDAS 0TTONI insiste em que a 
·questão é rqpmental, portanto, cumpre que 
o aoto se regularise, :Fersuadido, como está, de 
que todoe os srs. deputados devem e querem 

concorrer para " flel oblervaneia da lei d.te 
o principio doe seus traf!alhoe. 

O SR. PaBBm.BNTB - manté.m sua deciaio 
pelae rarões Ji exJ18ndidu. 

Nio haven1.1u reflexio .sobre a aota, da ... 
por approvad~ e em aeguiia deolara o 11'. 
Preeldente que, achando se eobre a me.-a, con · 
ferld93 pela .. jonU. apuradora da 1.• olrcom
IICI'iPQio oa diplomas dos 81'8. deputados com· 
mendador Francisco Rtbeiro de Olinira e dr. 
Francisco Mendes Pimentel, vão ser alistadOII 
conjunctameate com os· que j~ ee aprtsenta
ram; aftm de Irem todos opportunamente ia 
commiaõea respectivas. 

E' an'nunciada em 2. • eacrutinio a eleicão de 
2. • ~ecretario, obaervando o sr. Pr(\sldente que 
exclusivamente deverá ella reeahir sobre os 
dois que mais votados foram. 

Feita a chamada, são recebidas 12 ~ulas 
que, apuradas, dão o 8t'&ulnte l'esultado : 

Epaminondas Ottoni, onze vot01 ( 11 ); Desi · 
derio de Mello, um ( 1 ). 

E' proclamado 2. · secretario, eleito por 
maioria absoluta de votos, o 81', Epaminondas 
Ott-oni, que contlnúe. a. oooupar o respectivo 
logal'. 

Obser'va o sr. Presidente que, não se tendo 
augmenta~o o numero de deputados deaimpe· 
didos, persistilldo ainda o de 12, insuficiente 
para a eleição das duas commissões veriftcado· 
ras de poderes, continúa. adiado este trabalho, 
que designa para ordem d.l dia de amanhã; le
vantando-ae a se!!.'!ão á uma hora da tarde. 

ACTA DA 5• SESSÃO PREPARATORIA A 17 
DE AIRIL DE 1895 . 

PRESIDBNCIA DO SR. EDUARDO PIMENTEL 

Ao meio dia, rei ta a chamada, acham-se pre
sentes os srs. Eduardo Pimentel, Francisco 
Bresaane, EpaminondasOttonl, Mendes Pimen
tel, Juvenal Penna, Desiderio de Mello, Ben
venuto Lobo, C&rltndo Ploto, Raul Penido, S&· 
bino Barroso Junior, João Pio, Manoel da Sll· 
va, Horacio Andrade, Nunes Coelho e Getulio 
de Carvalho ; ta.Itando com causa participada 
os srs. Rodrigues Chaves, Sousa Moreira e Ri· 
beiro de Oliveira te Eem tlla os mais ee· 
nhorea. 

Aberta a sessão e:lida e approvada a acta da 
anterior. 

Não ha expediente. 
Declara o sr. Presidente que se ac•ha.m sobre 

o. mesa e vão ser alistados, afim de seguirem 
opportunamente para as commissões respecti· 
vas, os diplomas confiados aos era. drs. C&mil-
1o Soares de Moura e C&rlos da Silva Fortes, 
pela .íunta apuradora da I• circumscripção ; 
José Fellppe de Freitas Castro, pela da 2• ; C&r
los Ferreira Tinôco, ,eis. da 4•. 

Em seguida, annuncia que, havendo na casa. 
19 srs. deputados, dos quaes só tres tiveram 
contestação em seus diplomas, verifica-se nu· 
mero aufficiente para a elelçio das dua.s com
miseões de ' poderes e, portanto, convida oa de
sem}iedidos a prestarem t:eus votos pelo metbo
de regimental, tazentlo por esaa occaaião o. 
leitura das disposições attinentes á mater1a. 

Feita a chamada para eleição da 1. • commis
Eii.o, receoem-se 16 cedulas, que apuradas, dão 
o seguinte resultado : 



. · · .. , 

Raul Penido dez votoa (10); Desiderlo de 
Mello, sete (7); Camillo Soal'f>s, sete (7); João 
Pio, sete (7); Mendts Pimentel, seis (6), Juve
nal Penna, quatro("); Benvt>nuto Lobo, tre.< 
(3); Carlindo Pinto, dous (2); Ferreira Tinôoo, 
um (1); Sabino Rarroso, um('). 

São proclamados membros da I. • com missão 
de poderes os srs. Rt.ul Peoido, da 2.• circums
cripção; De&iderio de Mel• o da •.•; Camillo Soa
res e Mende, Pimentel, da 1. •; João Pio, 
da.. 5.• 
' St>gu indo ee a chamada para eleição da 2.• 

commiesão, vêm ã. m~sa 16 ceuulas, cuja apu
ração dá. aos sra. : 

Carlmdo Pinto, nove votos (9); Manoel da 
Silva, oito (8); Benvenuto Lobo, !Set-e (7); Frei· 
tas Castro, Stlis (6); S1lva FortEli!, seis (6); Ju
venal Pennn, cinco (5); Sabino Bat'l'oso, qua
tro (4); Ferreira Tinôco, dous (2); Raul PeDido, 
um (1). 

São proclamados membros rla 2.• commisão 
de poderes os Frs. Carlindo Pinto, da 5.• cir· 
cum~cripção; Manoel ull Silva, da 6 . •; Benve· 
nu to Lobo e Silvo. Forte i, da 1. •; Freitas de 
Castro, da 2. • . 

O sr. Presid en te chama a attenção dr.s 
commissõee para o o 1~poeto nos a"'ts. 6 a 10 
do regiu:;en to e, nada mais bavend:> a tra
tar-se, dá. para ordem do dia de amanhã. a 
apresentação de pareceie:~ de commiesões e 
evan ta a sessão depois de uma hora da tarde. 

6• SESSÃO P REPARATORIA A 18 DE 'ABRIL 
DE 1895 

PRESJDENCIA DO ~~~ . EDUARDO PIMENTEL 

Ao meio dia, f~ita a chamada, acham -se pre
sentes os ars. l!.duai do Pimentel, J<'ranci~co 
Bressane, Epaminondas Ottoni, Mendes Pimen· 
tel, Juvenal Penna, !Je.siderio de Mello. Ben
venuto Lobo, Ca r lindo f' in to, Raul Penido, Sa· 
bino Barro~o Junior, João Pio, Manoel dl\ Silva, 
Freitas Outro, Ferreira Tinôco, Camillo Soa
res, Silva Fortes, Getulio de Carvalho e Nunes 
Coelho; faltando com causa participada os sra. 
Rodrigues Chaves Bousa Moreira e Ribeiro de 
Oliveira. e sem ella os mais ~enhores. 

Abre · se a sessão. 
E' lida e approvada a acta anterior. 
Não ha expediente. 
Declara o sr. Presidente que estão sobre a 

mesa os diplomas con feridos pela junta apura. 
dora da 2• circumscripção aos srs. tenente co
ronel Agostinho Jose Pere1ra e dr . Francisco 
Augusto Pinto de Moura; pela da 4' ao sr. ma-

. jor José 9ernardes de Faria; pela da 6• ao sr. 
co nego M,.noel AI ves Pereira. 

Outrosim, que pre.;ente se acha o sr. dr. 
'Venceslau Braz Perrira Gomtls, eleito pela 
3.• circun ~crípção, não tendo trazido o ~eu di· 
ploma: mas não havendo sobre a expedicã.o des
te contestação alguma, como se Vt ri fica do di
ploma do l'r . Fr'B.UCI·co Bressane, eleito 1-ela 
mesm!l circumscri pç9.o, psnsa o !!r. Presidente 
que póde elle tomar a~ento, como tem s:do de 
praxe em anteriores ~~Jes d:1 camara. 

PARECERES DE COMmSS.:\0 

0 SR. SILVA FORTES, por parte da 2.• com
m;seào de J:odere~ encarregada da verificação 
e exame das eleições dos membros da 1.• com· 
missão, lê e envia á me~a oe ~eguintel!: 

N. 1 

A 2. • commii!Siio verificadora de podere!, á 
qual foi presente o diploma do sr. capitão 
DPsiderio ferreira de Mello, deputado eleito 
pela 4.• ciroumscrtpção eleitoral do Estado, 
depoia de examinal·o minuciosamente, encon
tn;u apenas um protesto do candidato dr. 
llytiio Salatbiel Ouaritá, constante da authen· 
tica da apuração municipal da comarca de Ube· 
J·aba. 

Considerando que não consta quaes sej~m ae 
irregulari1illdes que motivaram esse p rotesto 
e oue, ainda mesmo, tomando elle em considS: 
ração, em nada poderia illfluir quanto á vali
dade da eleição de que se trata, visto romo a 
differeoça para mais entre o diplcmado e o 
cundidato que prote&tou 'l de dois rn•l sete 
centos e viu te e cinco votos, é a 2.• coml!!i~~iio 
verificadora de poderes de 

P~oRECI:Il. 

que seja reconhecido depu~ado eleito pela 
4.• circumscrlpção fleitoral do Estado, o cida
dão cawtão DPsiderio Ferreira de ~1ello. 

Sula das commissõell, 18 de abril de 1895.
MANuEL DA SIL\'A.-BENVKNUTO LoBo . - CAR
LINDO P!NTO.-SILVA FORTES.-FRK!TAS CAS· 
TRO. 

N. 2 

A ~.· commissã·> verificl,·ora. de poderes da 
primeira commissão, á qual foi presente o di
ploma do dr. Raul Penido, confrontando a 
apureçã.o geral com as apuraçõe• parciaes, 
veriftcou que o candidato diplom1do obteve 
6 ,040 votoli quando o dr. Luiz Gonzaga da Sil
va, votado em 9.• logar, obteve 3.9U3 votos. 
faltam alguns collf'gioseleitoraes, onjo resul
tado não pode nulllficar o d iploma cunfl'lrido, 
como se verifica pela3 actae da 3. • secção do 
Carangola, 1.• secção do Patrocínio do Muri
abé, I .• e 2. • ~ecções de Dõres da Vi c torta, as 
duas secções de S. Francisco de Paula, a do 
Porto das Flores e Matbias Barboza, que ele
vam a differença. de votos entre os do!ltores 
Raul Penido e Luiz Gonzaga a 2.164 votos, de 
sorte que as pouca!! secções qne faltam Lão 
podem alterar o resultado, senão quanto ao 
ultimo votado, e, não tendo havido proteato 
<'U contestação á. eleição referida, é pois de 

PARECER 

que seja reconllecido e pt•Jclamado deputado 
pela 2.• circumscripção do Estado o dr. Raul 
Penido . 

Sala da9 commt sSÕe<!, 18 de abril rle 1895.
SJLV A FORTES-8ENVENUTu LOBO-CARL!NDO 
P!NT0-~1ANOEL DA SILVA. 

N. 3 
A commis~iio 2 . • verificadora dos poderes da 

1.• commissão, il. qual foi presente o diploma 
do candidato <!r. Franci~C() Meml~s Pimentel, 
eleito pela I.• circumscripçã.o do Estado, con
front&odo as authenticas das 11puraçõPa par
ciaes com a. d ' apuração geral, ,-ertficou que 
o mesmo candi ·lato obteve 6 .573 votos e que as 
autben tiras ni o apuradas pel" junta da cir
cumscripção não aff~ct&m a el< içd.·J deste can
didato; é, portanto, de 

• 



P...aD. 

a eomaílalo que reji. reoQa1teoldÓ e procla
mado deputado pela 2. • olroWDIOrfpçlo do Bs. 
ado o'ilr. Frt.oohíco Mend11 mmentel • 
. -8álá ·c~,u com otal5ea, 18 ·de abril de lfl95.-
1lÃilLINDO PINTO- FREITAS CASTRO- MA-
"~ Do\ SILVA. . 

N. 4 

A 2.• oomml15io de verlflcação dos · ~erea 
d&- 1.• commllllio, tendo preeente o diploma 

· do dr. Camitlo Soarei de Moura Filho, e estu · 
dando ro resultado da apuração geral em COn· 
tronto com ot resultadOll parciaee doe d_lverscs 
mUDiolplos da 1.• circumscri~ão, observou 
que aqnelle car.didato obtéve 5. 737 votosqnà.n
do o 1. 0 nio diplomado ou o 9.0 da lista•ape
DU obteve 4.094 votos. Nl\qoellas· sommas 
acbam·• 651 voto&, para. o dr. camlllo; que 
tbram apurados em teparado e 270 para o ou
tro'; . 

Nio for-m computados na apuração flerat os 
reeultados,dos municípios de Manhuasaú e ~ar
báoena, os quaes dio ao 'candidato de que se 
trat<l 1.308 votos e-ao outro' em paralello 122 
que, reunidos ao resultado geral, perfazem a 
«»mma de 7.055 votos_para o 1.0 'e 4.216 para 
o 1. •. augmentando usfm "Inda mais o resul-

-tado da etelçio do dr. Camillo de Moura, de 
maneira que tendo-~e em vista tudo que aci
ma dca relatado, e considerando que o diplo· 
ma que se estuda não foi prot~tado e ne~ 
contEstado, a comml8f&o é de parecer que sc;a 
reconheelde e proàlamado deputado pela. J • • cir
cu~acripção o dr. Camillo Soares de Moura 
Pilho. 

Sala das commiBEões, 18 de abril de 1895.~ 
FRBITA8 CÃSTRO.- CARLlNDO PINTO.-MANOEL 
DA' SILVA·. 

A eommissão 2.• verificadora' dos poderes da 
1.• oo.mmtsaão, á qual foi presente o diploma 
do canaidato padre João Pio de Sousa Reis, 
ooQftontando a apuraQã.o geral com as apura
ções parciaes, verificou que o refel'ido candi
'4lato ·obteve 6.589 votoe quando o candidato 
lullo de Vasconcellos Teixeira da Motta, votado 
em 9.• Jogar, obteve5.382 vc.toe, havendo uma 
dift'erença de 1.207 vot~, sendo obrlo que as 
eleições que deixaram de ser apuradas nõ.o pe
dem alterar o resllltado, quanto. ao diploma 
deste candidato, cuja eleição não foi protestada 
nem con~tada, assim pois, é de 

PAREilER 

que seja reconhecido e ;roclamado deputado 
pela 5 clrcumscripção deste Estado o padre 
Joio Pio de Sonaa Reis. 

Sala das commhEÕea, 18 de abril de 1895. 
-BBNVBNUTO LoBo.-SILVA. FoRTI!h-JosE' F. »• FReiTASCAin'RO.-MANOI!lL DA. SILV_A. · 

Declara o sr. Presidente que os ··pareceres, 
uatóroia do art. 10 do Regimento, vio a im
primir, aftm de fterem distribuidca. 

0 SR·. ' SILVA FORTEB :-Requeiro, sr. Pr~Sl· 
dente, dispensa do. 2• ·Jeitura dos pareceres, afim 
de que posEam ser dado~ para a ordem do dia 
de amanhã,. -

Em dl.seU811ão o requerimento. 

-
O e r. ·lllablno Darroeo (nlo tem01 o 

eeu clisco~). . · 
. O •r. liJIIva Forte• (idem). 
-o er. ·.JoAo Pio (dem). 
O er. "ftTeneeeJ.au Braz (idem). 
O e r . .Ju venal Penna :-Sr. Preai

dente,sem.duvida nenh~ína,r.ou o meqoscompe
tente para discutir o requerl.~ento. (nlfo àpoi•· 
do•g•rae•) tantiJ mal1 quando acabo de ouvir a 
palavra ·auctorizatla da varlos oradores, que 
me precedel'llm na trlltuua. Entretanto, como 
~a t~ta de uma questão regimentai, eatudan
do·a . vejo que o Regimento, no paragrapho 
unico do art. I20, preceitua o seguinte: (/€) 

«A requerimentos de algum deputado e si 
a Cama.ra o parmittlr,pode aer d~pemada a lei
tor .1. do projecto quando fôr muito cxten!IO, 
assim como, quando mr ella de simples in~ui
ção ou mesmo em caso de urgencla o absoluta 
neceuidnde, poderá ser dlspens"da sua ímpres• 
são•. . 

Si tratamos, como la dizendo, de uma ques
~iio de Rrgim!?nto, vejo que elle permitte o que 
requereu o illustre collrga, o sr. Silva Fortes. 

Os dias npproximam-se ••• 
O SR. JoÃo Pio: - Não influe sobre o resul

tado; nada adiantamos (Ha outros aparteJ). 
0 SR. JUYJI:NAL PENNA:- Alguma COU~a 

adiant-O) mos. Achamo-nos muito proximos do dia 
da ubl'rturado Congl'edSO; entretanto, como en
contro na leio permir@ão para isto, eu voto 
pelo requerimento do sr. Silva Fortes, fican
do, porém, mtendido que, t cdas as vezes que 
eu não Encontrar na lei um11. disposição taxati
va como esta, votarei contra. 

Penso, pois, que deve ~er a.pprove.do o re
querimento do sr. Silva Forte~. 

Encerrada. a dlscuseõ.o, é rejtoitado o reque· 
rimento. 

Nada mais havendo a tratar, o sr. Presiden· 
te dá para 1\ ordem do dia de amanhã 2• lei
tura. dos pareceres já oll'erecldos e aprellfinta.
çã( de out ros pelas repectivas commiSEões; le • 
vantdndo-~e a aes~ão áa 2 horas da tarde. 

7• SESSÃO PREPARATORIA A 19 DE ABRIL 
. D~ 1895 

PRESIDRNCIA DO SR. EDUARDO PDIENTEL 
Ao meio dia, feita. a. chamada, acham·se pre

sentes cs srs. Eduardo Pimentel, Epaminondas 
Ottoni, .J uvennl Penna, Mende::~ Pimentel, De
sidt>rlo de Mello, Htnvenuto Lobo, carlindo 
Pinto, Raul Penido, Sabi~o Barroso Junior, 
João Pio, Manoel da Silva, Freitii.S castro, Fer
reira Tinôoo, Ca.millo Soares, Silva Fortes, 
Wen~lau Braz, Agostmho Fsreh'9., finto de 
Moura, Bernarde!l de Faria, )fanoel ' Alns, 
Sousa Moreira. Getulio de Carvalho e Nunes 
Coelho, faltando com causa participada ours. 
Rodrigurs Chaves, Ribeiro de Oh•eira. e stlm 
ella os mais erS. 

Aberta a ses1ão, é lida a acta da anterior. 
O Ar. Silva Fórtee:- (ptl4 ordtt:n) 

"(Nio temo• o seu discurso). 
Declara o sr. Presidente, que as reclama

<;9es do ncbre orad,or serão tomadas em ooQsi
deração,embora tiveesem melhor ct~bimento por 
ocoaaião dó expediente, visto que não aJfectam 
a ftdeli:"ade da acta. 



8 -

O sa. Joio Pio pede a palavra para uma ex· 
pHrsQio. · 

O sa. PRESIDBNTB faz ver que o que 11e acha 
em dtscUSBão é a ao&& da eeB.o anterior. Si, 
pois, tem o nobre deputado alguma reclama
ção sobre ella, ser-lhe·ha conoed.lda a palavra. 

O sR. Joio Pio: - Ne8118 caso, tomarei a pa· 
lavra á hora do expediente. 

Declara o ar. Presidente acharem-se á me<J& 
-ort diplomas conferidos aoe ars. padre Satur
nlno Dantas Barbola e Leopoldo Corrê&, pela 
junta apuradora da 4• OJrcumacripçãe; coro· 
nel Ignacio C&rloe Moreira Murta e padre Pe
dro Celestino Rodrigues Chavee pela 6" ; pas
B&Ddo-se a relacionar 01 mesmos diplom~. afim 
de serem remettidos á commli!São de poderes. 

BXPBDIENTB 

Lê-ee um omcio doer. palire Saturnlno Dsn
taa, participando que comparecerá nos prt
meiroa dias de aeesio.-lntetrada. 

E' dada a palavra ao nobre deputado que a 
havia pedido para uma explicação. 

O ar. doAo Pio:- Venho, ser Presi
dente, explicar apenas o meu pensamento, o que 
hontem não me toi dado fazer, devido isso aoa 
continuos .apartei que deram-me illustres 
collega.s. 

Eu concordava, ar. Presidente, com o ilfustre 
deputado residente em Palmyra, acerca de 
aeu requerimento, e estava prompto a appro
val-o, como deviamoe ter feito, porque era 
&ambem o meu modo de pensar que muito con
vém apressar os na.os trabalho~ preparato
rios para cumprirmos a disposição constitucio
nal, que manda installar o Congresso no dia 
21. 

Não havia n'isao Inconveniente ; mas tinha
mos de saltar por olma de art. lOdo nosso Re
gimento •••• (cruzam-.u apart~• do sr. SilfJa 
Fort~s e outro•). 

Entretanto , o meu collega o ar. Sablno Bar
roso, fazendo uma prelaOQio aobre o processo 
que sa devia dar aoa noa1011 trabalhos, e isto po
dendo echoar lá fora e produzir mau etfelto, 
julguei que, com oerle1.a, nio os prejudicava, 
votando no sentido de cumprir-se estricta
mente o regimento. 

SI o Congresso Mineiro, pois, não •e instai
lar no dia 21, deve carregar com eeta rearon-. 
sabilidade o meu lllustre collega da 5.• cir
oumnscripção, que fez as mais instantes exi
gencias no sentido de ownprir-se o regi
m.,nto. 

Nós, portanto, lavamos a noeaa testada; mas 
elle leva comeigo toda e qualquer recrimina
ção que ••• 

0 SR. RAUL PBNIDO : - Cada um aasume a 
responsabilidade dos seus actOI. 

O Joio Pio : - Nós tomamos a noaaa re
sponsabutdade justamente, e eu nio fujo de 
aasumil-a; mas é que, attendendo para o Re
gimento, nio poderemoa satisfazer a dispoaiçã.CI 
ooDSUtuctonal, si bem que aomoa levados a 
cumprir ama c!lçollcio regimenW pertei· 
men~dllpensavél. (Hta um~ part•). 

Nio sei porque o illustre collega me obri
ga a u~a expllcaçlo, quando no Inicio do Con
gretao republicano devemos proceder de modo 

.A. O. -t 

a nunca haver sequer uma nuvem de 
suspeita sobre o nosso procedimento, como 
por ventura, Jizer-~e que tratámos de afoga
di lho o reconhecimento doa'deputados. 

Ei1 ahi o meu pensamento explanado, e de
pois d'isto nada maia tenho o dizer para satis· 
fazer o uobre collega. (Muito b.,., muito b<ml). 

0 SR. SI L V A. FOBTES : - V. ex c. 1 e9teve de 
aooôrdo com o nobre deputado o ar. Sabino 
Barroao. 

O er. Mendea Pimentel :-Passo 
ás mãos de v. exc. para os fins regimentaes. di· 
versos pareceres dados e asaignad01 pelos mem
broada l.•commissãode verificação de poderes 
deeta casa, que foram eleitos pelo povo minei
ro no exercicio de sua sobel'!lnla. 

Antes, p·1rêm, farei a leitura do9 mesmos 
(M.) 

Aproveitando o ensejo, tenl!o de &cientifi
car à v. ex c •. bem como á casa, que a 1. • oom
mlssão verilicadora de poderes desempenha sua 
ml811ão com omaximo "~ finco, para,o m'l" bre
ve po811ivel, exonerar se da incumbenc.a que 
Ih~ foi commetttda. 

Devo dar uma llgeira explicação do moio 
por que é feito o reconhecimento de poderes pela 
mesma cowmiasão, da qual sou eu o presi
dente. 

O diploma, sr. Presidente, não é mais de que 
uma copia da acta da apuração geral e. assim 
sendo, o reconhecimento de qualquer deputado 
vem a 11er o cotejo da apuração geral com as 
actas parciaes. 

Pela& confront9ção que aaeim raz a commissão 
com a acta da apuração geral. consegue ella es
peciftoar o verdadeiro resultado eleitoral de 
uma circumscripção, como d'aquella sobre a 
qual foram dados os pareceres que envio à 
mesa. 

Assim, sr. Preai tente, para conhecimento 
exato e perfeito da eleição de deputados e ne
ceseario o e~~tudo do conjancto de todas as actas 
da respectiva oircumscripção. 

Nestas coadioões, sr. Presidente, julgou a 
commissio que a eleição da 3.• mrco111.1.:r ipção 
foi feita sem prot&to, aem contestação alguma, 
e que a superioridade numerioa dos votos é tal 
que ainda quando houvesse qualquer protesto 
ou contestação, que absolutamente são se ob
serva na hypotheae da 3.• circumacrlpção, o 
r81111ltado final sempre seria o meamo. 

Julgou·ae, t»rotanto, a mesma commissio com 
diraito de dar um só parecer commum a todos 
os diplomados por eata circomscripção, mesmo 
porque alguns d'estes, ou por impedimento 
qualquer ou porque nio tenham ainda chegado 
á esta Capital, não apresentaram até hoje I)S 

S9Ua diplomas. 
Dada esta explicação á v. exc. e à. casa, te

nho coucluido. (Muito b~.) 
N. 6 

A I.• commissão verificadora de JK)deres a que 
foram presentes os diplomas doa srs. ur. 
Carlos Ferreira Tln&lo, Eduardo Augasto PI
mentel Barbosa, major José Bernardesde Faria 
e mais papeis referentes á eleição no 4. • distri
cto, é de parecer que sejam reconhecidos e pro
clamados deputados ao Congresso Mineiro pelo 
4.• districto eleitoral os sre. dr. Carlos Fer
reira TinOco, Eduardo Augusto Pimentel Barbo
• e major José Bernardes de Faria. 
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Sala ciM eomm~. 19 de abril de 1895. -
]r, M. PuoNTIL.~AKILLO SOAaU FILHO.
IUUL Pmuoo.-t'ADRB Jolo Pio. 

N. 7 
4 '1• oommilllo de verUlpsçio de pooeres,ten· 

do em TIRa e esaminando oom minno:OllO es~u· 
do aa aotaae proctoJSO t1ertora1 rererentes ao 5• 

· dlaVioto do KiJtado, ver:llcando ·que •• oonteJ. 
~ · argulda.S â validade dos dip!omaa do 
mãJor Getulio Ribeii'O d& Cal'valbo e ilr. Fran-
01100 Nunes Coelho Junior não affectam os dl· 
plomaa· dos 5 primelrUI votadoe, attenta a dit
lere:~çà nom(,ric.a de una pua o~tro~. é de 

PARB!CIR 
Que Pejam reoo_n!l.eci.dos e prool11martos de

put&dOI pela 5.• oirOUIJl80rlpçio eleitoral 08 
are. dr. Sabino AlYe.i Barroso Junior. dr. Ao· 
gosto Cl•mentlno da Silva, coronel Theopbllo 
Marques Ferreira e dr. ~arlindo dos Santos 
Pinto. ; 

Sala du oommioeeõe11, 19 de abril de 1893. -
F. MBNDES PDlEMT&L.- RAUL PBNIDO. -D&SI· 
DB&IO J>B MBLLO.- C.íMILLO SoAaltS FILDO. 

N. 8 

A t• oommitsão verificadora de podere~ . a 
que foram pr83entes os diplt.mas do!f sre, dra. 
Jo3é fellp~e de Freitas Calltro, Francisco Ao· 
gu to Ploto de Moura, major Jovenal Coelho 
de'Oliveira Penna. e maia papeis t'eferentes á 
eleioio de deputad~a no 2.• dustrioto eleitoral 
é de 

PARECE& 

que sejam reconhecidos e proclamados de· 
pntados ao Con'gresao Mineiro, pelo 2. • dlstrt" 
ct..o, os ars. drs. José Felippe de Freitas eas· 
tro, Henrique Duarte da. Fon.aeca, tenente" 
coronél Agostinho José Pereira, major Juvena1 
Coelho "de"Olivetra Penna e o dr. Francisco 
Augnsio Pinto de Moura. . 

8àla du oommi&SÕes, 19 de abril de Isgs.
F. MBMDES' PIKBNTEL. - CAMILLO SOARES DE 
MOURA. FILHO. - DBSIDERIO DE MELLO.-P ADRE' 
Jolo Pro. 

d• Luz, dr. Delpblm Moreira da ~ta Ribei
ro e Domingos Rodrigues Viottl. · 

Sala·das oommlaeõe!, 19 de abril de 1895. -
F. MBNDES PtMBN'I'BL, retator.-RAUL P&NIDO. 
-P.A.DRJI Jolo .,10.- DIUIDBRIO DB MBLLO.
CAKlLLO SoARU FILHO. · 

N. 10 
A 1.• ooniml~io verlftoaiorA de podere•, á 

qual foram preeentes os diplomas dcs dr~ .. ca:r'· 
los da Silva Fortes, Benvenuto da Silvelrll Lo· 
bo e commendador Francisco Ribeiro d'Olivel
ra, examinando todas aa actas de apurações 
parciaes e oonfruntando·as oom a apuração ge
ral, depois de minudt>ncloao eetudo das rereri
das authentiou, chegou á C'lDVicç·\o de que 
obtivera14 maioria cs candidatos Cl\rlos da l:lll· 
va Fortes, Franoi3co Ribeiro d'Oliveira, Ben
venuto da Silveira Lobo. José Tavares de Mel· 
lo e Ftlippe Nunes Plnb•üro, e que em qual· 
quer hypothese estão eleitos, sendo pois de 

PARBOBR 

que eejam reoonbecidos e proclamados üepu
tar:lospela 1.• oircomscri)IOiio do Estado os cida
dãos carlos da Silva Fol1ej, Felippe Nunes 
Pinheiro, José Tavares de Mello. Henvenuto 
da Silveira Lobo e P'rancisoo Ribeiro de Oli-
veira. · 

Bala das commiEI!Õetl, 19 de abril de 1895 -
PADRII: JOÃO PIO- RAUL P&NIDO- DBSIDBRIO 
DE MBLLO.-Â imprimir. 

Têm 2.• leitura os pareceres ns. I a 5. 

·.() •r. Silva Forte• (JMlG ordem): diz 
que verifica um engano muitoaerio na impres
são do J)&recer n. 2, pela leitura do mesmo, 
que acaba de ser feita pelo sr. I. • secretario. 

O parecer ·elaboradoJ pela com missão, diz o 
orador, éjll8tamente o contrario do que se acha. 
impr&so e como eite erro typographioo, alte
rando inteiramante o pensamento da commis
são, póde mptivar discuaõee, o orador solicita 
da mesa as n~sarlaa providencias, afl.m de 
qoe Sl'ja feita aderida oorrecção. 

O sa. PRESII.'IBNTB consultà a eam &i 03 pa-
N. 9 reoeres que acabam de ser lidos podem ser da-

A 1.• Commisaã? verificadora de poderes, â dos hoje para a ordem do dia de "manhã, em 
qual foram presentes os diplomas do dr. Wen- via~ do dispoato no§ J .•do art. 10 do Regi
oeelau Braz Pereira Gomes e Frit.noisco Brea- me~ato • 
sane de Azevedo, examinando todas aa actas Resoondendo a casa pela alflrm'l.tiva, o sr. 
de apuraQÕel paroiaes ·e confrontando as com Presidente os dá .-ra a ordem dos trdbalhos, 
a apur.açãQ geral, apôs·minnoioso e1todo das mandando que s~Ja reimpresso o de n. 2, oom 
rereridu authenticaa, ebegou 1\ conviCção de as correções ha pouco indicadas pelo flr. Silva 
que D<~. 3.• b1rcumsoripoão eleitlral obtiverarn Fortes. 
maioria de votos o dr. Wenceslau Braz Perei- o 8 r. "'ence8lau Braz (pda or
ra. Gome~,· Jul o Bueno Brandão, Francisco clem) pede a pllavra para. dizêr que 0 deputa.
Breesane de Azevedo. dr. Benjamin Gnllherrne tio· dr. Delfim Ribeiro, representante da 3.• 
de Mo.oedo, dr. José R1belro Monteiro Jun circumscripçio acha-se prompto pa1a tomar 
queira, dr. Adatberco D•as Ferraz da Luz, dr. parte not trabalhoe d" oua, e que compareCA
Delphim Moreira da Costa R.ibei!'O e Domingos râ nas pt'imairauessõea.- Inteirada. 
RoarJgoea Viottl, não teodu hnido probtto 
nem oont&teoio de ettpeoie algoma. E', pola O •r. dovenal .Penna {p•la ortüm 
de parecer que sejam reoooheoid· a depaW.doe diz que hontem já M manifestara no sentido 
pela 3.• circomecrlpcão, os óidadloa dr. Wen ·de apre•sarem-se os trabalhos preparatorlos 
oeslau Braz Pereira Gome~, Jqllo Bueno Bran- da oamara, afl.m de que wja cumprida a dlapo
dio, Francisco Bre.esane de Azevedo, dr. Bt'D· oãoconatltuciunal, quanto á lnstallação do Con
jamln. Guilherme de Macedo, dr. José .. JUbeiro I gresso Mineiro, que deve ssr Celta a 21 de 
.Monteiro Junqueira, dr. Adalberto Diaa Ferraz abril • 

• 



E, como aó ha dou' dias para esgotar-se este 
praso, requeJ que !lflja a oua consultada ai 
permitte a conv~o de IJeiSÕes nooturnas 
para hClje e amanhã. 

O ar. Silva Fort.ea (pda ort:Umj raz 
consideraQi5es • esae respeito e termina accel· 
tando o requerimento, que é approvado pela 
C:\8&, 

0 SR. PRESIDENTE COnV03&.plr tanto, outra 
sessão para a:t 7 horas da tarde, hoje, e dá para 
a respectiva ordem do dia 2.• leitura de pare· 
eeres ja otl'erecido3 e apre:>enhção de outros. 

E. nada mala hnendo a tratar ·se, àeeigna 
para a primeira IJessão de am,nhã. a seguinte: 

ORDEM DO DlA 

PRIMEIRA PARTE 

Até uma hora d:i ta r le : 
LeiturA e appronçio da ach. 
Expediente. 

Até duas bons da tarde : 
Segunda leitura de pareceres das commia

sões. 
Apre3entaçã.o de pareceres de commiFsões e 

de requerimentos, indloa~e~ e mooões. 
Dl&eussão de requerimentos, indicações e 

moções. 

SEGUNDA PARTE 

Até quatro horasda t'rde: 
DlscuSt~ao uniea e votação dos pareceres ns. 

l a 5 reconhecendo poderes rloa srs. Desiderio 
de Mello, Raul Penid.o, Mendes Pimentel, Ca· 
millo Soares e João Pio. 

Levanta-se a sesaão depoi~ de duas horas. 

8.• SESSAO PREPARATORIA ÁS 7 HORAS DA 
NOITE DE 19 DE ABRIL DE 1895 

PRESIDE:>JCIA DO BR. EDUARDO PIMENTEL 

A's sete horas da noite, feita a chamada, 
acham-se pre~entes os srs. Eduardo Pimentel, 
Francisco Bressane, Epaminondas Oltoni, Men· 
des Pimentel, Juvenal Penna, Deslderlo de 
Mello, Benvenuto Lobo, Carlindo Pinto, Raul 
Pentdo, Sabino Barroso Junior, João Pio, Ma
noel da Silva, Freitas Castro, Ferreira Tinôco, 
Camillo Soares, Silva Fortes, 'Venceslau Braz, 
Agostinho Pereira, Pinto de Moura, Bernardes 
de Faria, Manoel Alves, Sousa Moreira, lgnacio 
Morta, Leopoldo Corrêa, Horacio Andrade, 
Getulio d! Carvalho e Nunes Coelho; faltando 
com c&US& participada 08 srs. Rodri~ues Cha
ves, Satarnino Dantas e Ribeiro de Oliveira e 
sem ella 08 mais srs. 

Abre-se a sessão. 
E' lida e approvada a acta da. anterior. 
Não ba expediente. 
Têm 2. • leitura e são dadoJ para o. ordem do 

diadaaessão nocturna de amanhã. Oll pareoores 
ns. 6 a 10. 

Nlo havendo novos parecere3 para eerem 
apresentados, nem mais nada a tratar, o ar. 
Pr89idente designa para a o~tlem dos trabalhos 
da sessão nooturna de amanhã 2 .• leitura de 
pareceres e apresen~ d~ novos ; levantan-
do-se esta ás 8 horas. -

.. 
ACTA DA 9· SESSAO PREPARA TORtA A 20 DE 

ABRIL DE 1895. 

PRBHDB:NCIA DO SR. EDUARDO PIMENTEL 

Ao meio dia, feita a chamada, acham-se pre
sentes os era. Eduardo Pimentel, Francisco 
Breasont', Epaminondll!l Ottoni, Mende:;.~ P imen
tel, Jovenal Penna, Deslderlo de Mello, Ben
venuto Lobo, C&rllndo Pinto, Raul Penido, Sa
bino Barrow Junior, .João Pio. Manoel da Sil
va, Freitas Ca~tro, Fllrreira Tinôco, Camillo 
Soares, Silva Fortes, Wencesii\U Braz, Agosti
nho Pereira, P•nto de Moura, Bernardes de 
Faria, Monoel Alvrs, Sousa Moreira, lguacio 
Murta, Leopoldo Corrê~, Nunes Pinheiro, Del
phim Moreira e Ribeiro lie Oliveira, taltande 
com causa par-ticipada o3 srs. Rodrigues Cha
ves e Saturnino D11ntas e bem ella os mais srs. 

Abre-se a se~eã'1 . 
E' lida appro~ada a acta da antecedente. 
O SR. PRBSIDII:NTE ·ieclara que se acha na 

casa. o sr. dr. Felippe Nunes Ptnhetro, 
deputado eleito ~ela t• circumsc: ipção, o qual 
foi convidado a vir tvmar ~nto, embora não 
tenha apresentado o seu diploma. niJ.o !Ó pelo 
precedente já aberto na casa, como porqu6 ha 
já parecer reconhecendo esse deputado. 

Nõo ha e:zpediente em materia pera 2.• 
leitura . 

APRESB:NTAÇ.~O DI PAREORRES 

0 SR. MENDES PDfENTEL, como relator da 1• 
commissão de poderes, apresenta, lê e manda 
á mesa os seguiutts : 

N. ll 

A primeira commiS3ão verificadora de po· 
deres, a que foram presentes os diplomas dos 
srs. cllnego Saturn;no Dantas Barbosa e dr. 
Leopoldo Corrêa, e mais papeis referentes á 
eleição no 4. • distrioto, tendo-os examinado e 
bem assim. a.a con~estaçõea e documentos a ella 
apresentado!! pelos Interessados, é de parecer 
que sejam reconhecidos e proclamados depu
tados ao Congresso Mineiro, pelo 4.• dlstri· 
cto eleitoral do Estado, os srs. drs. Francisco 
José Coelho de Moura, conego Saturntno Dan
tas Barbosa, drs. Leopoldo·corrêa e Francisco 
de Faria Lobato. 

Sala das com missões, 20 de abr!l de 1895. -
FRANCI! CO MKNDKS PIMKNTEL. - CAMILLO SOA
RES FILHO. - PADRE JOÃO PIO. -RAUL PE
NIDO. 

A 1.• commissão verificadora de poderes 
examinando detida e minuciosamente as actas 
rererentes ao 5.• distri~to el-eitoral e tendo em 
vista o diploma. expedido ao dr . .Augu.to Gon
çalves de SJUS$ Moreira., sr bre o qual não hou
ve contestação e tendo addlcionado a votação 
con!a·1a a este candidato os votos que nw 
foram apurados pela junta por falta de au
thenticas, que se acham em podar da commts
SÕ.~"~ , e não podendo os unico!:l dois collegio~ que 
faltam conhecer influir s:~bre o resultado oh· 
tido pelo mesmo; é de 

PARECER 

que seja reconhecido e prozlamado deputado 
pela 5.• clrcum~cripçã.o eleitoral do Estado o 
dr. Augusto Gonçalves de S)usa Moreira. 



Sala das commi.OO., 20 de abril de 1895.-
P. MENDES PI101NHL.-RAUL PlrNIDO. -DBSI· 
DIIIUO D'C MBLLO,- CAMILLO- So.lt.RB8. -A im-
primir. · 

Puea-se á 2• parte da 

ORDBM DO DIA 

Leem-se, entram sacoeasivamente em dia
cu.io, que é encerra la sem debate, e lio &p· 
provadoa oa pareceres os. I a 5, reoonheoando 
ileputadoe oa meQlbros da 1• oomml.saio de po
delee. 
~. portanto, proclamados deputados os ars. 

oapitio Desiderio Ferreira de Mello, eleito pela 
4• circamacripçio eleitoral do Estado; dr. 
Raul Penido, pela 2• ; padre João Pio de Sousa 
Reta, pela 5"; dr. CamUlo Soares de Moora Fi· 
lho, pela 4•; dr •. Francisco Mendes Pimentel, 
pela 1•. 

O sr.Preeldente manda que sejam relaciona· 
doe pelo ar. 1° seoretario os nomet daquelles 
an. deputados e aulm ae procede, reoolhendo
lé ao arohivo a reepeotlva lieta. 

Por ocoutio de aerem votadoe os pareceree.re
tirara~-.edo recinto os deputadoe a que ellea 
•refenam. 

Nada maia havendo a tratar, declarao ar. 
Pnaidente que a ordem do dia de amanbi aerá 
apreeentaçiO e2•. leitura de pareceres, podendo 
en,retanto, ·ser alterada, si assim re10lver·se 
na 8eS8io notdrD& de hoje, para a qual deeigna 
a eegulnte ordem doa trabalhoa : 

PRDIBIRA PAR.TB 

A'a sete horas da noite. 
Leitura e •pproYação da acta. 
Expediante. 

SEGUNDA PARTII: 

Segunda lf'itora de pareceres das commia-
8Õell. 

.Apreaentação de pareoerea de oommissõea e 
de requerimenkll, indicações e moções. 

Diacussão de requerimento., indioações e mo
C)Õel. 

Di8C1188io e vot&Qio dos pareceres de BS. 6 a 
10, sobre reconhecimento e poderes, 

Levanta-se a 118811e ás duas horas da tarde. 

ACTA DA 100 SESSÃO PRli:PARATORIA S 7 HO· 
RAS DA. NOITE DE 20 DE ABRIL DE 1895 

PRESlDBNOIA DO SR. EDUARDO PIMBNTBL 

A'a aete horas da noite, fei~ a chamada, 
aobam-Ee presentes os sra. Eduardo Pimentel, 
lpamlnondaa Ottoni, Ribeiro de Oliveira, Men
des Pimentel, Junual FeQDa, Siln Fortes, 
Ignacio Morta, Agostinho Pereira, carlindo 
Pinto, Nunee Pinheiro, Frei~ OUtro, Ferreira 
TJoOco. Delftm Moreira, So'DIIa Moreira, Bernar
du de Faria. Denven"to Lobo, Wenceslau Braz, 
Manoel da Silva, Deãiderio de Mello, Kaul Pe-

- nido, Sab DO BarrOl!O Junior, Joio Pio, C&millo 
Soares, Pinto de Moura, Leopoldo Corrêa' e Ri· 
beiro Junquelra; faltando com c&ll8&11&r'icl
PI'da oa r.rd. Rodriguea Chaves e Sa'urnino 
Dantas, e sem ella oe ,mais senhores. 

Abre-le a aelllio. 

. Nlo eá&Ddo presente o ir. I· eeoretarlo, oc
cupa - lopr o 2· e é àonYidado para o deite 
sr. o tr. Ribeiro de Oliveir.. 

l.tda e appruvf.lia a ao~ da anterior, d• 
olara o · ·ar. Prealdente que • aobam sobre a 
a:ne. oe .dlplomu conferidos au sts. dr. Jàlê 
Ribeiro Monteiro Junquet.ra. _pela Jun~ apura.. 
dora da 3" olroumacrijloio, e dr. FrancisCo José 

, Coelho de Mc.ura pela da (•; ordenando que os 
mesmos diploma• sejam relaolooadoa e remeUi· 
doe t. oommiaaio t!e poderea. 

O ar. 1. • aecre'ario dà oonta do segainte : 

J:XPIIDIUD 

Um offioio do 111'. J ." 180rt~!O do Senado, 
particfp&pdo nio haver &Inda naquella casa 
numero aafficiente de Senadores para tnatalla
Qã.o do Congreaao.-lntei~da. 

O •r. 'ftTenee•lau Braz a-Trana
mitto à3 mioe de v. exc., sr. Presidente, para 
que a 1.• commiasão veriUcadora de poderes 
tome oonheolmento, um documento de alta im
portanoia e de que, dentro em breve, saberá a 
oaa qual o oon,eúdo. 

O illuatre deputado, o ar. dr. Adalberto Dias 
Ferraz da Luz. uma das gloriu do Congreeo 
CooPtitulnte (a.lfoiado•) e que teve uma daa maia 
brllhantet provas da sympathla -peiiiO&l e poli· 
tica que lhe dedica o independente eleitorado 
do 3.0 districto, envia a v. exc. o diploma 
que lhe foi conferido pela Junta apuradora, 
dizendo quo se julga inoompativel, por ter coa
tinuado a exercer o emprego, para que tôra 
nomeado, e ex pendendo as razões de aeu modo 
de penar. 

Deade jà. declaro, sr. Presidente, ao trans
mittlr a v. exc. o referido documento, que 
voto por esta incompatibilidade, que à taxada 
no o. 4 do §2.• do ar,, 197 da lei eleitoral o. 
20, de 26 de novembro de 18tH. 
' Sio remettidoa á commiuio de poderes o offi
cio e o re~pectivo diploma. 

Têm 2. • leitura e aio dadoa para â ordem 
do dta da proXima 881111lo os pareceres os. li 
el2. 

Paa·le á 2.• parte da 

OJU>J:M DO D!A 

São Udoe, entram aeparadamen te em d isous· 
lio, que é encerrada aem debate, e são appro
ndoe 01 pareceres os. 6, 7, 8 e lO. reconhe
cendo 01 eleitos pela 4.•, 5.•, 2. • e 1.• oiroum
scri:pQÕel, 01 quaee retiram-se do recinto no 
aoto de proceder-e& t. votação. 

E' lido e en&n. em diHcuaão o parecer o. 9. 

O •r. Mend•s Plmenteb- Sr. 
Preeidente, nu breves oooslderaçõe• l(Ue ad
duz1 ao ter a honra de )188tar aa mio8 de v. 
exc. o parecer o. 9;oraemdiacualio, di.8se que 
& commialão, tendo em vista a eleição do 3. • 
dla,ric'o eleitoral, onde nio se dera contesta
ção ou proteato de especie alguma, limitou-ee 
a fazer o oont'ronto •pproximado doe álpri&
moe, a dahl conclui u a uhdade. da eleiçio, 
dando parecer no aen,ido que a casa oonhece. 

B1_1tretanto, o meu ltlustre collega, deputado 
pelo 3. • diltncto e residente em Monte Santo, 
acaba de apresentar a v. exc. um documento, 
no qual o ar. dr. Adalberto Dias Ferraz da 
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Los levanta a sua incompatibilidade; o que ró 
18 pedia esperar da integridade de tão illustre 
cidadão, talento que todos nós conhecemos 
(apoiado•), que todoa nóa, sr. Presidente, ai· 
tãmente aoreoiamos, quer me refira aos i1 
lustres companheiros de hoje, quer aos que o 
eram no Congreeso Constituinte, onde foi elle! 
uus doe orlen~dores dessa obra brilhante, que 
tem sido a verdadetra base do Lystema. repu
blicano em Minas (apoiado1, muito h~Jm) inve
jada pelo!! demais Estados da Uu1ão, quer, ft. 
ilalmente, sr. Presidente, a nós outros que de 
!óra o oontemplámoa na tribuna desta cama· 
ra, combatendo denodadamente em prol da 
verdadeira fórma republie&n!i. 

Esse cidadão, sr. Presidente, digo maia uma 
vez e bem altfo, vein patentear o respeito que 
tem pela verdade ele1toral e pelas d1spo:~ições 
legaes. 

Em vista, pois, do documento, que já se acha 
em poder de v. exc., eu. na qualidade de re· 
lato r da I. • comml&ão veritlca.lora de poderes 
desta cass. requeiro a v. exc. ee d1gne con 
sultal-a se consente que lhe voltem os papeis 
relativos á eleição do 3. · district (), para. que 
a mesma commiesão, conhecendo do documen 
to ora apresentado,dê novamente parecer !Obre 
a elelçã do dr, AJalberto Dias Ferraz da Luz. 

Vem á mesa. o seguinte: 

REQU:ERIMEN'I'.) 

Requeiro que o parecer n. 9 volte é. com
mi&ão verificadora de porferea na parte refe
rente a.o dr. Adalberto Dias Ferraz da Luz. 

Snla das sei.SÕee, 20 de abril de 1895.-MEN• 
DES PIMENTEL. 

Sem debatt', é approvado. 
Em seguida, encerra-se a discu88âo do pare

cer, que tambem o é. 
E, te.1do-o egualmente sido todos os outros 
Pareceres, o sr. Presidente proclama depu

tados os sn. dr. Carlos Ferreira Tinôco, Edu· 
ardo Augusto Pimentel Barbosa e major José 
Bernardes de Faria, pelo 4. • circumscripcão ele i· 
tora! do Estado; dr. Sabino Alves Barrow Ju
nior, dr. Augusto Clementino da Silva, coro
nel Theophilo Marques Ferreira e dr. Carlindo 
dos Santos Pinto, pela 5.•; dr. José Felippe de 
Freitas Castro, dr. Henrique Duarte da Fonse
ca, tenente-coronel Agostinho JOfi(, Pereira, 
major Juvenal Coelho de Oliveira Penna e dr. 
Francisco Augusto Pinto tle Moura, pela 2.•; 
dr. Carlos da Silva Fortes, dr. Felippe Nunes 
Pinheiro, dr. José Tavares de Mello, dr. Ben
venuto da Silveira Lobo e commendador Fran· 
cisco Ribeiro de Oliveira, pela l.•; dr. Wen· 
01'~1.-u Braz Pereira Gomes, Julio Bueno Bran· 
dão, Francisco Bressaue de Azevedo, d·r. Ben· 
jamin Guilherme de Macedo, dr. Jo~é Ribeiro 
Monteiro Junqueira, dr. Delfim Moreira da 
Costa Ribeiro e coronel Domingos Rodrigues 
Vtottt, pela 3.•; <.rdenando que os nomes des· 
ses senl:10res sejam alistados coD.;unc~men~e 
com os que foram reconhecidos na sessão ante· 
rior. 

Ao entrar em discussão o parecer n. 6, o 
sr. Presidente decht.ra·se impedido, por ser 
nelle interess"do, bem como tambem o é o sr. 
vioe·prosiden.te, oomo membro da commissã.o 
que o elaborou. 

Passa, portao to, s cadeira ao 8r. I. • secre • 
tario, cojo Ioga r, a convi te seu é occupa.do pelo 
sr. Juvenal Penna. 

Por cooasião de ser vot&tto o parecer numero 
10, o sr. 2. • secretario de.ixa a cadeira, que, a 
convite, é occupada pelo sr. '\VencPslau Bra1. 

Na fôrma do requerhnenw do sr. Mendes 
Pime•tel, manda o sr. Presidente que Tolte á 
commiseão o parecer n. 9 . 

Nad!!. mais havendo a tratar, o ar. Presiden · 
te convida os srs. deputados para nova sessão 
preparatoria amanhã ao meio-dia dfll>ignando 
para o !"i em do dia, além da I. • parte, a dis
cussão dos pareceres ns. 11 e 12; e 

Levanta-:;e a seSEão. 

ACTA DA 11• SESSÃO PREPARATORIA A 21 
DE ABRIL úE 1895 

PRESIDENCIA DO SR. ',OUARDO PIMENTEL 

Ao meio dia, feita a cl:amada acham-se pre
sentes os srs. Eduardo Pimentel, Fr .. ncifCO 
Breasane, Epaminondas Ottoni, Mendee Pimen· 
tel, Juvenal Penna, Desiderio de Mello, Car· 
lindo Pinto, Raul Penido, Sabino Barroso Ju· 
nior, João Pio, Freitas C~tro, Ferreira Ti
nÕ().l, camillo Soares, Silva Fortes. \ Venceslau 
Braz, Agostinho Pereira, Pinto de Moura, Ber· 
nnrdes de Faria, lgnacio Marta, Sousa Mo
reira. Leopoldo Corrêa, Riooiro de Oliveira, 
Nunes Pinheiro, Delphim Ribeiro, Ribeiro Jun
queira e Coelho de Moura, faltando com caull8 
participada oa srs. Saturniao Dantag, e Rot.lra
gues Chave~t e sem ella os mais srs. 

Abre-se a sessão : 
E' lida e approvada a a c ta da anterior. 
O Sk. PRESIDENT& declara que se acha sobre 

a mPB& o diploma conferido ao sr. dr. Henri
que Duarte da Fonseca pela junta apuradora 
das eleições da 2• circumscripção e manda que 
incluído em relação na forma do regimento, 
seja e886 diploma ar-chivado, por já se haver 
feito o reconhecimento do sr. Duarte da Fon
seca. 

Não havendo expediente, nem mataria para 
2• leitura, nem apr89entaçio de novos pare· 
cer89, passa-se a 2• parte da 

ORDIM DO DIA 

E" lido e entra em d iscu~o o parecer n. 
11, reconhecendo deputados eleitos pela -1'. 
circum110ripção os srs. dr. Francisco José Coe
lho, de Moura, conego Saturnino Dantas Bar
bosa, dr. Leopoldo Corrêa e dr, Francisco de 
Faria Lobato. 

Durante o debate que se trava, entram no 
recinto e tomam seus logar611 os srs. Benvenu
to Lobo, Manoel Alves e Manoel d~~o Silva. 

O •n·. Ferreira Tlnõeo z- Sr. 
Presidente, peço á v. e:xc.• o obeequio de en• 
viar-me os documentos apresentadOB pelo dr. 
Ouarltâ á primeira comtniseão veritloa~ora de 
poderes, referentes é. eleiçã•J do 4 .• districto. 
(0• documento• 1t%o et~tregU~JI ao orador) . 

Sr. Pres!dente, reconhecido llontem deputa· 
do Jl('lo distrlcto a que se refere o parecer da 
1.• oommissio verificadora de poderes, sejam as 
minhu primeiras palavr&5, proferidu n 'eate 
recinto, de agradecimento ao al~ivo e lnde-



pendente eleltol'ICio da IOD& que me oonftou 
11111& oadela nesta eu&. 
· An&ea de entrar propriamente na dlscus3io 
deate parecer, seja-me '-mbem llcltl)dlzer al
gulll&ll p&lavru em relação · à minha pe•· 
tOa. . 

Apresenf&"ndo-me candiJato na eleição de 15 
de novembro pelo 4. o diatriqto, tive o pruer 
de ver o me11 nome &o~i&o por preetigioaos 
cheres p1ltticos e mais tarJa con!emplado em 
uma chapa. organizai& pelo part-itto demo-
er&ta. · 
~ou ainda multo mOQO e não bula tomado 

p9.rte na arena .J)OIItloa ; nio conbeota grupoa, 
não ocnbccia a dtviEão do3 partidoa em Mtnaa ; 
·porque, ar. 'Presidente, todo o partido deve 
ter um ideal, um programma, uma ba11deira 
de comt.te, e. eu nào aei, nlo conheQO qual o 
programma do partido democrata, como igno· 
ra tambem a bi.ndeira Je eomt,te do putldo 
constitucional. 

O sa. Jolo Pto:- E' a dereu. da constitui· 
ção.(Ha outP'O.f aparlu). 

O sa. F.:Raw:uu. TINôco : - 1100 todos aóe 
quereml'S. Pode ser tomada em &entldo muho 
Jato a. palavra coutitucional. 
· Tambem detendo 01 prinotploe coneagrado~ 
na nos Con~ituiçio, tambem quer o respetto 
áa leis, á ordem e áa aootortdades legalmente 
coutituidas e o'estu condições tambem 10u 
cons1Uuolonal\.. como vs. exo.••. (Cru1am-.re 
muit01 ap11rte•J. 

Sr·. Pr81ldente, alguns deputados aeabtm de 
diler que a bandeira do par~ido democrah é o 
parlamentarismo, maa eu perguntarei qual o 
documento politico ou manllesto em que 11e ba
seam 01 nobret deputados para darem como 
bandeira de combate o parlamentammó Y 
· Sl um ou outro obe~ do putido democrata 
pugna pelo eystema parlamentar, tambem h' 
no partido eonetitoolonal quem. o acoeita aber
tamente. (N4o capoiado1). 

Não ha ·partido definido em noeeo Estadó e é 
por ill<l qoe alguem Já amrmou que o partillo 
demooratà tem uma bandeira de contrab~ndo 
que envolve mercadoria suspeita. 

Neue mesmo eentido alguem declarou pela 
imprenaa que o partido oõna.titucional era uma 
companhia segura para acautelar interesses 
pe81o&etl. 

E sr. Presldecte, apresentando-me pelo 4. • 
distrlcto, declarei que era oonatltueional; maa e neoesl!árlo en&ender-se a palavra- constitu
cional- em aeu verdadeiro aentldo. no sen
tido quo ella tem no voeabalario polltioo. 

O sa. RAUL PENI.D():-V. exc. então é mixto 
••• (rúadat). 

0 SR. FERREIJU. TINÔOO :-Poderei ser, por
que, como diae, aio vi ainda qual a b't.ndeira 
do :rarLido constitucional. , 

E jl18tamente ,ar defender os prinolpios 
oDnstituolooaes, é pelo respeito que mereoem· 
me nossas leia, que, sr. Pmiden&e, pedi a pa
lavra para fazer algama.s coneidera.ções sobre a 
eleição e1fectuada no 4. • dlstrieto. 

Não venho, sr. Presidente, impugnar o pa · 
recer da comml.ssão, porque eahu de Inteiro 
focôrdo com elle e sinto prazer em dar o meu 
voto para reconhecimento dolllustre dr. Faria 
Loba to. 

Era, po~m. neoesario dizer alpmu pala· 
vru em relação a fraudes que • deram em ai· 
llDIDU seoçõea doa dlatrlctos que tol'mam a 4.• 
oireomscrt JICio. 

O meu dft-tincto ccmpanbelro de chapa, o sr. 
dr. Illydio Guarl&à, apreaentou doWJ dooumen .... 
toa relativoe a estas fraudes, um relativo á & 
secção eleitoral da cidade de Uberaba, onde 
moitas cedol~te contendo o aeo nGme nlo foram 
apurada.. (Hca muitOI apa.rtu, lalitmtartdo·u 
01 do'"· Deritlnio d• Mello). 

Deixo de lado, sr. Presidente, esta reelam~ 
ção do meu · distincto COL'2panheiro, porque a 
Cidade de Ubetaba é um oentro politioo, onde 
as de•cpes devhm ser tLJCalil&das e cada um 
dos candidatos deveria nomear o tf'U fttoal para 
acompanhar 01 trabalboa eleitoraea em todas 
fleCÇÕ68. 

0 sa. DDIDBRIO : - De perfeito acoôrdo. 
Uu sa. DEPUTADO :-V. exc. e, tá. ruendo ac

cusações aem dadO!. 
0 JR. FERREIRA TINÔCO:- Não é acoosação, 

11r. Presidente, o que digo, pois não tomo em 
consideração o documento ~pre:entado pelo 
d r. Ouaritá, porque os dois grupos pollttcos de
viam ter nomeado flscaee para a fiscalização da 
eleição. 

Ao sr. dr. Ouarltá competia, portanto, como 
candidato que era, fleoalizar a eleição (apartes 
do• ,,., • JOIUI Pio, Pinto ch MouP"a, Wmcea· 
lau B,.ca~ e ~lidmo). 

Não ba propriamente parti Ice politico• no 
Ea&Mo; exletem grupóa (apcaP'te.s do.r ,.. •• Jollo 
Pio e Wencellau Bra:). Houve duas chap&a e 
UI candidato• deviam ter 01 llf'DI ftscaeJ!. 

Como disse, não tomo em consideração o pri
meiro protesto. 

Em relação, porém, ao eegondo, o mesmo dr. 
üoaritá apre8Pnt& um documento asslgnado 
pelo viee-prestdente da oamara municipal da 
cidade de Pae1101, em que se amrma que a 
eleição foi alli feita. a bico de penna ( apa~ 
te1.) 

Sr. Presiddnte, como deputado, sou juiz na 
verift~ão tle poderes e como juiz só votarei 
pela validade áas eleições onde não houver pro
vas de fraudes, e voto pela eleição do dr. Faria 
Loba to, porque os documentos apresentados não 
oonstltu.-m prova.. 

UH SR. DEPUTADO :-V. exc. pr(){'ede corre
ctamente. 

0 SR. FERREIRA TINÔCO: -Permittl, sr. Pre· 
sidente, que em relação á eleitão de Passos, 
diga a.intla doas palavrrs. 

Tenho em meu poder cartas que foram es
oriptaa a diveraos cb.11fea politico:1, e por ellas 
soube das fraudes que se deram na eleição de 
15 de novembro e que foram pobllcadaa na im
p~enea, constando até que a fraude da c1dade 
de Passos foi. feita por um repreaentante da 
lei, o primeiro magistrado da comarca (opa,.tes 
pP'ote1to.r). 

UM SR. DEPUTADO :-São cartas &p'llxona as. 
O SR. FaaRI:IRA TLNôco :-Sr. Pte5ldente, 

como, J' disse, não aeceito 01 documentos apre· 
sentados, porque não corutltuem elles prova, 
e 10mente digo que pe3sõa altamente ool.lo
cada na cidade de Passos amrma. que a eleição 
foi alli feita a bico de penna (~.tpoiado.r e contts· 
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taç{Jes), qt•e a eleicão foi f~Jita por carta de or
dem d'esta C'lpital e n'ess.1 carta se faziam 
algumas promessa.'i. 

UM SR. DEPUTADO :-Ha cc1rta.~ 1 Denuncie O 
seu autor para conhecimento do publico. 

0 SR. FERREIRA Tll'\ÔCO: -As cartas que Se• 
guiram ~ra Pa:.sos promettiam a const1 u
cçio duma. cadêa cPntral n'essa cida·le, e 
cre&çio de Escola Normal. (O sr. Silt~a Fo tes 

• dd um apart~.) 
E' adm1ravet que c primeiro magtstrado de 

uma comarca se prestasse a isto ! 
(Ha muitos apartes). 
Eu apen'i.ll I• mito-me a dizer o que o E,tado 

de Minas todo sabe, porque a imprensa já tra
tou das fraudes de Passos e o juiz de direito 
da comarca de Pa..qg.)S, deve ser constdera !O 
pelo governo como um f:~I!!O represf'nb.nte rta 
lei, e pelos aeus collega1 como um filho espu · 
rio infamado pela aoien r:io. de Papiniauo (o ortJ· 
dar é intcrrrom11ido por numeroJc s o partes.) 

Sr. Presidente. é justamente na defesa d·:s 
princípios con-tituci01.aes, é pugnando pela 
verdaJe eleitoral, que profiro e~ta9 palavras. 

O sn. BE~VENuro Loso :-\fuito bem; bravo. 
0 SR. FERREIRA TtNÔCO :-Desejo que a mo 

cidade republicana que se senta nestas cadei
ras, que tnOÇúll em cuj s almas pura~ e em 
cujos corações se abrig-~. o patriotismo. empre
guem todos os seus ~forços para que a nO!sa 
pa.tria, viv;fioada pela cbridade desse sol que 
ee chamn-Republ•oa-, possa caminhar na sen
da do progres;oe para q ~e a Republica ~f'.ia 
vivificado. pP.lo. clarirhde d 'esse outro sól que 
se cllam~-11 berdl\de. 

(Mu:to b6m, muito ben;). 
O tu·. Can1lllo Sonr•e8 Filho:

Sr. Pre:~ideate, como m~mbro da. 1• commis
são verificadora de poderes. ~obretudo como 
en~rregado mais immediato do estudo dos pa
peis referentes à eleição do 4• districto eleito
ral, venho expor os fundamentos do parecer 
por ella formulado. 

Antes, prlrém, é me preciso dizer que a oom
missá.o,acoeitan:io o encargo que lhe confiaram 
os seus c Jllegas, recel.>endo esse mandato, oon 
sidera-se por elle in vestida de uma. verdadeira 
judicatura.. 

Perante a commis..qfi,o comparece o can
didato, exhibeos documento~ com que sustenta. 
seus direitos, expõe as razõe3 com que os jus
tifica e e!'a., afinal, formula. o seu jui1.0 no pa· 
recer que vem sujeitar ó. ap reciação da 
C8.S1. 

Já, portanto, se vê, sr . Presidente, que o 
simples rumor que se levnntr em torno de uma 
eleição, acoimando a de frau·tulenta, não pode 
ser a ba.~e da~ apreci:lções da commissão no 
desempenho da inwmbencia que lha foi com
mettioa. 

0 SR. FERREIRA Tt:-.ÜCO dá um ap .rte e Si· 
multanedmente cruso.m-~ e outros. 

0 SR. GA:IULLO 50AR~~S PILHO : - V. 
exo. declarou que não é contra o plrscer, 
mas é contra a commiSl!ão (não apoiado do sr. 
Frn-reira 1'inúco) . 

Não é oont.ra o parecer que reconhece o depu
tado, mas é cCJntra a commiliSã.o que para o 
reconhecer 1 c ~elta atei~ões que r. exc . a. ponta 
como fraudulentas. 

E, senhr. res, pe:gu r,tn: por ventura o docu
mento que foi apresentado perante a oommis
são, contra as elei~ões em P&E11011, docume[lto 
qu11 é apt>nas o tf'btfmunbo de um unico indi
viduo, podia ter valor em presenç<l das ci11co 
act11s, cada uma. das quaE>s c 'm cinco aPPigna.
turas. trazendo, portanto, em oontraposi, ão a 
eS!'e rlocum('nto o tes ·t!munho de v:n te e c inco 
pessôas 1 

81'8., roi apontando como f'rnudulenb por 
não ter sido lido seu nome n~ ceJula.s, na 
e pura.ção, ct" e:e;ção da 5. • eecção elet to r·al da 
cidade de Uber11 ba que o candtdato co:Jte;.tonte, 
1m me I iatamentf' a~ós o acto ele i! oral P"Otts· 
tou pala sua nullid&<~e . ' 

E, no entanto. com o-dconmentosapre ·enta
dos procuro. provar, DÕ 'l o que promettera no 
prote~to, mas que áqut:lla. sfccão nii.,., compare
ceram 1~5 ele1tor rs como reza a a.cta. p1\r" o 
que apresenta provas inteirament ~ innocua<. 

Srs., eu creio que venho em !iUXil io do illus
tro deputado na apreciação que faz rl os jocu
m~ nto.!! apresentados, demonstrand~ qu,•, el:a
minndos e devidamente confrontarlos co m as 
setas, não pod tam abwlutamPnte pe,ar no 
animo da commis.•ão para que rleix~~&e elia de 
apurat• a eleição rte que se trata. 

Creio tambem ter jus ti ficado a commi~eão 
deixando bem m'lnrf&~to que a calurnnia lev"n.' 
ta~a pelo ';!Obre deputado que me precedPU na 
trtbuna f01 stmpleemente oratorill, assim corno 
tudo qu11 nto pronunciou contra o juiz de rtirei
to da comar~a de Pas:i(ls. E, a este respeit•), 
pergunto: sente-!e o nobre collega c~m rorçtls 
de vir p~ovar perants a. cisa accu~çõe~ tão 
grave~, c,1mo as que levantou contra aq11eae 
juiz 1 

Srs •• não ~e Pt!l.ca a reputa<;~io de um ho
mem e mui to menos de um magistra lo quando 
não se t êm documenttJs plenamente oomproba 
torios e menos ainda. si o accusado não se acha 
presente para responder em sua def~a. (Cru· 
srUI-se muit1s e prolongados apartes e o sr. l're
sidentcJ rcclam!l-attençclo). 

Portanto, srs .. desde que as accusações são 
infundadas, desde que são inteiramente desti
tuídas de qualquer prova, julgo desnecessario 
deter-me em deafazel-a.s. (M ... ito hem; mutto 
bem). 

O sr. Ferreira •rJnõco:- Sr. Pre· 
sidente, nae minhas palavras não tive o int u i
to de ensura" o p:~.recer offel'ecido á Cama · 
ra pela commis~iio ver i fi co.dora de poder es. 
Disse até que, si tlze:;s!l parte de~a commiS!'íio, 
la vraria o parecer tal qual ('Orno se acha . 
porque tinia grande Ea tisfação em votar p!!lo 
r conhecimento d .> SI'. Fo.ri'l Lobato. 

Nas minb~s palavr.1s não ha censuN algu · 
ma á commis~ão . com a q ual e~tou de per le i to 
accôrdo. ( .\luito bem). 

O s•·· De8l~erlo d e l\lello:
(Não temos o seu discurse). 

O sr. Denvenulo Lobo:- Sr . 
Presidente, muito aaheio às lides J arlamenta
res muito bisun hll, eu não Eei, se deveria ter 
al'!rescentadg a me u pedido da palavra - pela 
ordem -ou si devia mesmo entrar nas ma
terias geraes, que ora se discutem, e que pren
dem a attençã.o da C\Ea. 



18 -
EmboN u-.- »or ftto uma· coua, que o 

Regimento oonoede a qualquer doe oradores da 
A.-emblét. Legislativa, - uma explicaçio pes-
soal ••• 

O sa. PRlwDENTE:- V. exc. não fez a de
, claraçlo de que pedia a palavra pela ordem; 
pediu a ]».lavra a.obre .o parecer. 

Ó SR. BIINVBNUTO LoBO: - E' por Í880 que 
eu oomeoo pedindo a v. exc., que trace u~a 
norma para a conducta que deve seguir a mi
nha oratoria nesta casa. 

Com quanto nio me seja dUiloil, embora em 
ultima hora, discutir eleloõea como a do 4. • 
dlstricto, visto como as eletçOea no Estatfo de 
Minas c;ão quasl sempre mais ou me~os t~e ... ,~
lhantes umas as outl'IUI; oomquanto nao me seJa 
dimcil entrar no emaranhado de uma discus
são, ainda mesmo chegando depoJr de estar ella 
adiantada como acontece com o parecer sobre 
o 4. • diatricto; comguanto. repito, não tivesse 
mHmo ouvtdo aenao aa ultimas palavras de 
um ootlf'ga-nosso que 118 externava a re3peito 
dessas eleiQÕes ; oomquanto repito ainda, 
não me seja isso lmpoeaivel, eu prefereria 
aguardar occaliio em que pode~ pronun
ciar-me mais t'ranclmente nesta a111emblé& le· 
vando diante mim o aantelmo de minhas idêas 
republicanas, tendo por sobre 01 meus bom
broa o peso da responlll'bilid&de de represen
~te do nosso Estado como democrata, como 
republicano ••• (AptJrtu). 

Ku não me incommodo com apartes. ( RlltJ· 
dtJI). 

Entrarei entretanto na discussão fallando 
em these geral sobre a eleição do 4. • dliltricto, 
para retl.ftoar os apartes, que ·dt>i, entrando 
neata sala, ao collega que della ae occupava. 

Antes porém 11r. Presidente, tolere-me v. 
exc., que no intuito de varrer a minha testa· 
da, eu peça a um disttncto collega, queira, re
prodwur o aparte que não pude ouvir clara
mente, e que no calor da diBCUssão se me am
garava otrensivo de minha dignidade. 

O SR. Joio Pio dá. um aparte. 
0 SR. BENVENUTO LOBO : -Não me reftro 

ao meu collega, o ar. pid.re Pio, refiro-me ao 
meu collega o 111'. CamiUo de Moura, cujo 
aparte não pude peroeber. Eu não quero que 
paire sobre o eaplrlto desta asaemblé&. qualquer 
duvida sobre a. honorabilidade de meu cara
cter. 

0 SR. CAMILLO DE MOURA : - Tendo "f. 8XC. 
düo qge vin~a àqui dizer toda a verdade sobre 
as eleiQÕea, réspondl-lhe eu : - nem nós esta
mos aqui para enoobrU-a. 

0 SR. BENVENUTO LoDO : - Eu me congra
tulo, sr. Presidente, acoeitando a reprodncção 
do aparte de meu nobre óollega, que não tinha 
eu ouvido, me congratulo com elle, com 
v. eic., e com esta Casa, por eeea indepeaden
cia da camara, asalm tão claramente mani
festada. 

Ainda hontem, em uma de amigos, algaem 
que appella va para meu caracter, me pergun; 
·tando, si era sincera tt. minha expre~ão de 
reconhecimento dessa lndependencia dizia-lhe 
eu : estou muito se.tisfeito com o Estado de Mi· 
nas, com o Congt'el*) que ahi está, porque vejo 
ahl muitas physlonomias boas, qae indicam ou
troe tantos caracteres bem formados, capazes 

de aalvarem .a DOIIM terra da contaminação 
dOI malee que infelizmente gl'l881lm por toda 
União. 

Sr. Preeidente, atillfeito o incidente iessa 
explicação pessoal v. exo. nio h&de extra
ohar, que eu me explique, porque todos nós 
temoa aqui o direito e a obrigaçào de tornar 
bem claras u nosau ideas, que cedo ou tarde 
hão dt mostrar, que trabalhamos para nos 
provarmos independentes, e &88im darmos um 
exemplo llio e bOnito a este povo que nos cou
templa, como representante de sua soberania. 

V. exc. hade · permittlr, em rectiftoaoio de 
apartes que dei ao nobre collega ar. Tinoco, 
ainda me estenda mais um poucochioho. 

Eu dei-lhe um bravo, quando elle ae referia 
á independencla do povo mineiro, quando fazia 
um appello á esta assem bléa, para que nos con· 
gracemoa tc>dos na mator paz e melhor harmo
nia, para os tJns do bem e do progreseo de Mi · 
nu; multo principalmente, ar. Presidente. por 
que neata teHa ainda não ha lemmas de ban
deiras completamente descrlminados, com li· 
mites differentes, de modo á dividirem em duas 
ametades distinctas a opinião de nossos patri· 
cios. 

Estas bandeiras ainda estão embrulhadas ••• 
(AptJrtel) ••• Cobardia ou ignorancia, sr. Pre
sidente, ignorancia ou lgnominla esses pavi
lhões aind& não se deafraldaram aos ventos da 
opinião popular. 

N8!tta erupção espont&nea, que é o apanagio 
do sólo americano, no mundo physioo e no 
mondo moral, os talentos têm surgido a bata
lharem na política, desde as eleições as mais 
insigniftoantes até as mais elevadas com o 
unico·ulvo da. victoria bruta das urnas ; pele· 
jando todos indistinctamente pela Republica, 
pelo systema republicano, implantado no Paiz 
a 15 de novembro de 1889, corol!ario fatal do 
89 Jl'rancez, que o mundo pasmo ainda hoje ad
mira, e sempre admirará. 

E, sr. Preeidente, v. exo. ainda hade per
mittlr, que eu pela primeira vez, que ergo a 
voz neste récin\o fóra do caso, em que ligei
ramente falei sobre uma questão do Regimen
to, manifeste o meu modo .!e pensar, segun· 
do o exame dos caracteres dos meus colle
gas presentes, e diga á es&a casa, que não vejo 
aqui nem democratas, nem oonatitoclonaes. 
E si me perguntarem, a mim, qual a ditferença 
especifica entre um democrata e um republi
cano constitucional, eu direi, com toda e. fran
queza e ingenuidade de minha alma de minei
ro, qae não conheQO a linha divisoria, que 
possa completamente extremar una doa outros. 

Fiz partede uma chapa, dita constitucional 
mas da qual não indaguei llS côres politicae 
pois só via, como vejo hoje um só e unico par
tido-o republicano. 

Para inclusão de meu nome nessa chapa, 
ent.retanto, não influiu motivo algum pea· 
B<J&l, não ftz um ró pedido, nem slquer algu
ma insinuação; e pelo contrario si fosse ou
vido e tivesse titio tempo depois, teria protes
tado, por ser a confecção de~sa chapa, com· seus 
precedentes e subsequencias, um doe priuci
paes pontoe de diTergencia entre mim e outros 
repuolfoanOP. 

sendo, assirtm, creio, sr. Pre@idente, que es
tou no meu direito de acompanhar áquellee, 
que têm a santa intenção de estabelecer nesta 



casa a p&z, a concordia, a harmonia, para me· 
lhor e mais e1feotiva cooperação de seus mero· 
broa na defeza dos intere3Se8 de nossa pa tria . 

E' tal a novidade de nossa9 leis republica.· 
nas, é de tal sorte ainria. mal amanhado o ter 
reno, em que se estabeleceram as nossas insti· 
tuições, á pal'te a repugna.noia sul-americana 
para aclimatação de •mtra planta., que não seja. 
a arvore àa hberdade, egualda te e fraterni· 
dade; é ainda pelo povo, e mesmo por nós, tão 
pouco conhecida a engrenagem do ~y>tema. em 
.que vivemOII, que qualquer lei, qualquer de
creto, principalmente dos que se referem á vid • 
política, está sujeito de hora em hora, de pa~so 
em pa· so, a receber uma corrigenda, no ~en· 
tido de melhorarmos amda mais a nossa Repu· 
blica; e para iRSo é necessario, é u rgente, é iln· 
prescindível, que n s ponhamos <lesJe j a no 
mais completo &ooordo e combinação. 

O SR. PRESIOENTE -Lembro ao nobre dRpU· 
tado, que só é f:~.cul tada a discussão do parecer 
n. 10. 

0 SR. BENVENUTO LOBO- Limitar me-hei, 
pois, ao ~uropto, acatando a observação de v. 
exc. Direi simplesmente... Não. Entrarei 
mesmo na. ordem da. discussão. 

Sr. Presidente, v . exc. s11be que nós temos 
encontrado o paiz estragado; ha, por exempln, 
copias de aotas, que não são o resu: tado e ele i 
ções, documentos, que não significam a ver
dade das causas. 

Nós, republicanos, levad'lS torlo, aqui da boa 
vontade de bem servir a causa publica (quero 
que u paiz tome notE\ desta minha a.>serção) não 
devemos detxar-nos entravar tanto pot· seme
lhantes provas, devemos attender antPs mais 
a os dtt•1mes da opinião, Jespeitando a respon
sabilidnde de cada um de nó>, a conscienoia de 
cada um dos representantes do povo, pnra po
dermos ir reformando praxes caducas, estabe· 
Iecentlo novas normas principalmente no to
cante ao systema eleitoral e respeoti vo pro
cesso, que carece de serias retoques, afim de 
que se to-rne pura. genuína, etfectiv11. a l tber
dade eleitoral, exaota e completa a vontade 
popular. 

Dizia eu, pois, sr. Presidente, não sei si vou 
abusar da attenção da casa, uma simples outa 
apresentada por um collega nosso, um qual
quer rlocumento deve ser recebido com toda 
attençã.o pela casa, ainda mesmo em contrapo
sição as provas a que vim de referir-me . 

Sim, á cada um a sua consciencia, que é o 
pharot da a lma humana, á cada um de nóa a 
responsabilidade enorme de seus conceitos e 
afirmativas nesta assembléa. 

E' isso, que nos convém a todos nós, r epre
sentantes do povo, é isso, que devemo3 aguar· 
dar e acitar todos, quer t enhamos vindo, uns 
da indicação das ohap1S, outros da p.t.rtioular, 
quer tenha mos rompido com os proprios me· 
rec:mentos do seio das camadas pJpulares. 

Cogitará assim melhor, ar. Presidente, esta 
assembléa das cousa..e republicanas, respettará , 
como deve, a vontade rto povo, pelo que Mmas 
a bem dirá.; p11is do eontrario deixaremos de 
ser o exemplo de paz e dl'\ bôa orientaçã'>, para 
os outros Estados, e entraremos na mixordia 
commum das ccmmoções, que tristemente se 
observam nelles. 

A c.-s 
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E ai dt' nós ! si Minas deixu de ser o que é, 
e tem sido ... 

Tenho concluído. 

O ar . .João ~lo: -- Sr. Presidente , 
venho apenas resum1r toda esta disouss"o im
pugnando o p\ recer da commissão de que sou 
humilde membro. 

O meu collega pelo 4. • districto fazendo 
aocusações gravis.~1mas ao juiz de dire ito de 
Passos, o intimamos a vir demonstrar a ver· 
d8de das suas affirmações, extremamente of
t'ensivas á honorabllidade a 'um magi>trado 
cujo nome não deve e nem pode &er enxova: 
lhado no Congresso ~t ineiro (A poiados). 

S. exc .• deve tra:~.er as prova~ perante este 
Congre~o. on então dará. direito ao Estado de 
Minas tle couhec1 ~ que a sua pllavra. não tem 
valor, ao menos relativamen te a esta aocu
sação. 
. Tambem disse s. exc.• que partiram oartaq 
tn fl umdo sobre a eleição; perguntei er . apar
te, quem escreveu estas cartas '{ 

0 SR. R .... UL PENI DO : - Ca.rtas •1(1 ordem. 
O SR. Jo.!.o P1o : - Indique o nome, quere-

mos esty" mati@lil·o aqui. (Patw• ) . 
S. ex c. • não podo responder 1 . .. 
0 SR. FERREIRA TISÓCO: - Como provar 1 
O aR. \VENCE "LA U BR.u:- Mas. C~'~no dizer? 
O SR • . /oÃo P1o :- Perclii11 nesta.s condi-

ções v. exo.• não devi R f , zer accu~~no desta 
ordem (troc<lm s ~ apartes dtversos). 

0 ;;R. FERREIRA TINÔCO:- E;; tá n a. min ha 
consc1encia. 

O SR. Jo.~o P1o: - Respeito a oonsoiencia. de 
v . exo .•, que nii.o devia fazr. t· accusações nesta. 
casa ... (o oracl Jr é interrompidn por d iver sos 
apartes) . 

O que seria da humanidade, si nós podasse
mos ler nos corações 'I (Apar tes). 

Para fazer-se uma acousação gravíssima, 
como a que s. exo. l't~z, é indi pensavel a pre
sença de provas ou então •· exc . é irrespon
savel. Atiro o oa.r tel de desafio para adduzir 
provas. 

Peço permiesão a. v. exc. sr. Presidente, 
para responder a um pequeno topico do dis
curso do meu ill ustre collega e mestre de pro
paganda , a qu_em _venho ainda hoje rend~r 
preito de admtraçao; á v. exc. pe~ permts
são, repito, para responder a um top1oo de •eu 
discurso e ao do digno deputado pelo 4, • dis
triot(). 

Di!se s. ('XC. q•1e não temos bandeira, te
mos e é a bandeira republicana. 

E, quereis saber; essa bandeira tremula 
hoje nos campos do Snl. !)e um lado os r epu
blicanos combatendo; do out ro o monarobis · 
mo. 

como, pois, vem rlizer-~e ~o Congresso Mi
neiro que não ha uma bandeira L . . 

Temos a bandeira discriminada; Lle nm lado a 
Republioa de outro 11. Monarcbia; e a mocl· 
dade já aa,grou aquella de um modo heroico, de 
uma. maneira brilhante neste quaúro negro 
que manchou uma parte de nossa historia, & 
revolta da monarchia. ( Apoiados ; muito 
bem!) 
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Tremulando a bandeira no ponto do combate, 
vamoa pa~ là esperar o estalar do raio, o ru
gir da tempeatade; e, quando morrermos, de· 
vemos morrer envolvidos na bandeira da Re· 
publica. 

. T•moR dous partidos, o republicano de um 
lado e o monarchlsta de outro. 

0 SR. BBNVBNUTO LOBO:- V. exc, dá lict'lnQ& 
para um aparte 7 

' O que pensa v. êxc. aobre a. Gaseta d~ Noti· 
citU e o Barão de Ramlz Gal vão ~ ( HilaridaJe. 
proloragada.) 

O 11r. Dernarde11 de Faria:
Sr. Presirlente, o meu mostrado collega_da. 4.• 
circumsrrtpção, sr. dr. Carloa Tlnôco, nao tm· 
pugnando de modo algum a eleição de que se 
t~ta, isto é, a do dr. Faria Lobato! legitima
mente eleito deputado por aquelle dtstrloto, e 
reconhecendo mesmo, segundo affirmou s. exc.• 
a validade della de accôrdo com o parecer 
da commissão, despresou os unicos. d~cun:entoa 
que foram apresentados á commissao, porque 
não tinham elles valor juridico.c:t.pazde produ
zir em seu espírito inteira convicção para vo· 
tar contra a eleição de Passos. . 

Assim o illustre representante do 4.• dlstrl· 
cto limitou·se a vir pela tribuna fllzer accuza · 
çCes contra um magistrado distincto, segundo 
as informações que tenho, e que por isso mere
ce que nós representante~ do poder legislativo 
mineiro o respeitemos como digno representan
te da magistratura mineira ( .4 poiados). 

Eu penso, entretanto, ar. Presidente, que, 
se o meu illustre collega não encontrou nesses 
documentos a força probante cape.z ae firmar a 
.sua convicção contra a eleição da cidade de 
Passos muito menos tinha P. exc. • provas p3ra 
forma; um juiz'l recto e verdadeiro sobre o ca.
racter e honrabilidade do primeiro magistrado 
daquella comarca. . 

E' principio que adopto, sr. Presidente, que 
devemos julgar bom todo o cidadão emquant(J 
não tivermos prova do contrario; portanto eu 
penso que o meo illustre collega . n~o foi 'bem 
injuriando deante da Camara Mme1ra. 

0 SR, FERREIRA TINÔOO : - Dizendo a ver· 
dadecomo deve ser dita. 

0 SR, BERNARDES DE ):<'A RIA : - Injuriando 
aem provas a um magistrado distincto do Esta· 
do de Minas. 

0 SR. FERREIRA TINÔCO:-Conforme O senti· 
do, pode ser. 

0 SR. BERNARDES DE FARIA:-Si S. exc .. ti
oba cartas de amigos que amrmavam ter tido 
aquelle magistra•lo iogere'lcia nas eleições de 
Passos ou que diziam ter elle sncrifica~o a sua 
dignidade de juiz, essas ca.·ta.s, pod~r1am ape· 
nas servir para tirar s. exc. p1ra st só .a con
clusão que a 1;. exc. parecesse mais verdadeira, 
mas nurica sr. Presidente, par1 julgar-se au· 
otorisado a vir perante esta Camara lançar 
tão graves injurias a um magistrado . a_ quem 
devemos respeitar pela elevada pouçao que 
occupa como representanoo de um dos poderes 
do Estado. . 

Eu pois não tendo que apresentar conatde
ra~' al.gu'ma em favor das eleioõea do 4. • dis
trioto que me elegeu, visto que o meu illustre 
collega se encarregou dessa tarefa, reconh~· 
cendo que aa eleições correram com a maxi
ma regularidade poasivel ..•• 

0 SR. SILVA FORTEil:-Ainda 8. exo. não ti· 
nhâ. chrgado em Ouro Preto eu Jil. sab:a que 
essas eleioõea tinhllm corrido ~larmente. 

0 SR. BERNARDO DB FARIA.:-Venho apenas, 
ar. Presidente, fazer um protesto contra aa 
a causações injostaa e infundadas atiraJas contra 
o juiz de direito •••. 

0 SR. FERREIRA TINÔCO:-São verdades que 
eu direi sempre. 

0 SR. BERNA.RDES Dlll F.\.RIA.:-., • . da comar
ca de Passos. 

Tenho conolnido (:-nuito bem, muitc bem). 
Finda a discussão, é approvado o parecer e o 

sr. Presidente proclama eleitos os cidadãos 
nelle mencionados, cujos nomes tão incluídos 
na lia ta geral. 

Lê-se, e entra em discuseão que se encerra sem 
debate, e é approvado o part>cer n. 12, reco
nhecendo deputado o sr. dr. Augusto Gonça.l
ves de Souza Moreira, eleito pel~tt. 5.• oircums· 
cripção. 

O e:r. Presidente proclama-o eleito e manda 
que seja alistado o seu nome. 

Em seguida, comiderando o sr. Presidente 
que já se acham reconhecidoJ 25 srs. deputa
dos, ordena que ao Senado e ao Presidente do 
Estado ee fllçam as devidas communioa.ções e 
convida seus collegas a contrahl:-em o oom
promiseo regimental. 

Levantando·se, pois, e sendo nisso acompa
nhado por todos os prtsentes, profere a. exc. • 
o sr. Eduardo Pimentel a seguiste affirma-
~o: . 

cPrometto cumprir lealmente o meu dever 
de represent.J.nte do Estado de Minas Geraes, 
promovendo, quanto em mim couber, o seu 
bem estar e prosperidade •· 

Feita a chamada .comparecem, individual· 
mente, perante a mesa e proferem as pala· 
vra.s « Assim o prometto ~ e alguns « Assim o 
juro l'> os seguintes ars. : -Francisco Bres· 
sane, Mendes Pimentel, Juvenal Penna, Desi
derio de Mello, Henvenoto Lobo, Carlindo 
Pinto, Raul Penido, Sabino Barroso Junior, 
João Pio, Freitas Castro, Ferreira Tinclco, Ca· 
millo Soares, Silva Fortes, Venceslau Bra , 
Agostinho Pereira Pinto de Moura, Bernardes 
de Fada, Souza' Moreira, Leopoldo Corrêa, 
Ribeiro de Oliveira, Nunes Pinheiro, Delphim 
Moreira, Ribeiro Junqueira e Coelho de Moura. 

Os srs. deputados que juraram o fizeram 
pondo sua. mão direita ~obre o livro dos Santos 
Evangelhos. 

O sr. I.• secretario expede, finalmente, om
cios ao Senado e ao Prt>sidente do Estado, re· 
mettendo a este a lista dos deputados que hoje 
assumiram o compromisso, na tórma do regi· 
mento. 

Nada mais havendo a tra.tar, o sr. Presi
dente declara que ~-uarda officlo do Senado, 
d~ignando dia para a installaçã.o do Congres· 
so, e convida os srs. deputados para nova ses
são preparatoria amanhã, á hora regimental, 
cuja ordem do dia constará, na 2.• parte de 
apresentação de pareceres e levanta-se a see
são. 



18 

ACTA DA 12• SESSÃO PREPARATORIA A 22 
DE ABRIL DE 1895 

PRB:SIDBNCL\. DO SR. EDUARDO PIME~TEL 

Ao meio dia. feit~ o. ohama.1a, acllam·se pre
sentes o srs. Eduardo Pimentel, Fr~tn~iseo Bres· 
sane, Epa.minonda.:t Ottoni, Mendes Pimentel, 
Juvenal Penna, Desidario de Mello, Benvenuto 
Lobo, C&rlindo Pinto, Raul Ponido, Sabino Bar· 
roso Junior, Joãc Pio, Manoel da Silva, Freitas 

-caatro, Ferreira Tinôco, Cimlllo So!res, Silva 
ForteJ, Wenceslau Braz. Agostinllo Pereira, 
Pinto de Moura, Bsrna.rdes de Faria, Jgnacio 
Murta, Sousa Moreira, Leopoldo Corrêa, Ribei· 
rode Oliveira, Nunes Pinheiro, Delfim l\Iorel· 
ra, Ribeiro Junqueira e Coelho de Moura, fal
tanúo com causa pal'licipada O.i srs. Rodrigues 
Chaves o S:1turnino Dan ta;; e sem e lia os mal3 
111'1!. 

Abre-se a ~essã.o. 
Constando ncharem-ss na. ante sala oJ srs. 

drs. Augusto Clementico d&. Silva e Henrique 
Duarte da Fonseca., c ujos p:>deres já. furam re · 
conhecidos, é n omea.da para recebi!l-os e intro
duzil-os no recinto uma deputar;i\o co.mposta dos 
srs. Ribeiro de Oliveira. :;i I v a. Fortes e Ben venu· 
to Lobo. 

Recebidos com a.s :;o!emnida-lt>s re6imentaes 
· e ergueado·se todos os presentes, á mesa ~e di· 

rigem <?i novos deputados e o sr. d r. Augusto 
Clementino, ponr1o sua ruii.o direita sobre os 
Santos Evangelho~. proftJre as seguinte plla
vras: 

cPrometto e juro por Deus cumprir lea.lmen· 
te o meu dever de representante do Eitado de 
Minas Geraes, promovendo quanto em mim 
couber. seu bem-est11.r e prosperidade.:. 

Segue-se o sr. dr. Duarte d" Fonseca, que 
do me~mo mo::lo, re pete p:>t' si identica. afirnl:l.
ção dizendo : 

«AEslm ojuro.» 
Tomando assento os sril. deputados, é lida. 

e approvada a. Reta da sessão a.nt11rior . 
Ao ar. I . · Secre tario p:~.ssa o sr . Pre3id<·n te, 

afim de ser a.rchivado , o diploma que ó m~>sn 
apresentou osr. Nunes Pinheiro, a quem fúra. 
conferido pela. junta. npura.dora da 1.• circum
scripção . visto acllar-3e já. reconhecido o mes
mo sr. depu tado. 

Não havendoexpo·lien~e. Hl'm ma.teria p:lr.! 
2 ." leitura, ra>sa-se á 2 ." pa.rte da-Ordem do 
dia. 

O SR . :\f t:c-;oKs Pm E:'\TE L, rcl,•t:~. da Com · 
missão de Poderes , nprescnt-1.. lê o manda a 
meaa os parec~l'C > ns. \:3 o 14, rrcmhecendo 
deputados cs srs . majnr Getul io Rtbeiro ~~e 
Cc.rvalho edr. FranciscJ Nur.e:> Coelho JuniOI', 
eleito;; pela 5." circumecripç.'io, e dr. Epa
mincnda.s Esteves Ottoni, co nego ~hnoe l /d v e:; 
Pereira., coronellgoocin Carlos ~[orei ra. Murtl, 
coronell\lanoel José d.t Silva, Camillo Filiuto 
Pratm•, corvnel Jo~ é Fe:i:r.tr,lo Francfort de 
Abreu Bicalho e pac!re PeJ !'o Celc3tino Rodr i
gues Chaves. pela u.•. A imprimir. 

O sa. JoÃ•> PIO, p:~r p:J.r :e d l oommissiiv do 
poderes, qae tem a. i uda de omittir p:~.recar 
sobre eleições do. !.• circum,crip.;ão, consulta á 
mesa si o poderá apresenta r a.o iniciarem se os 
trabalhos da 1.• es ão que ~e eeguir á da aber
tura do Congresso o·1 si para o 1\J.zer s·et•ó. n~
c938at'io req1 .erer des•le já a convocação de 
uma sessão extraordina.ria. 

Responde o sr. Presiden~ que poderá o !l.O
bre deputado apresentar esse pa:-ecer na 1• 
parte da orJem do dia da 1 • sessão ordinaria da 
Camara. 

Em seguida., declara. o mesmo sr. Presidente 
a suspensão dos tl'abalitos por espaço de hora e 
meia até que do Senadv venha algum:~. commu· 
nicação sobre o comparecimento lto numere 
sutficiente de Eenorlores para a in&tallação do 
Congresso. 

A's duas horas da. tarde, reaberta a se~são, é 
lido um o!llcio do sr. t· Secretario do Senado, 
parti::i pa ndo ter aquella camara verificado nu· 
mero legal para o acto da aber tu ra, desi~nan
do-se para. esse fim o dia immediato, á uma ho· 
ra. da tarde. 

O sr . Presidente convida então os srs . depu· 
t :dos a. comparecerem amanhã., ao meio dia, 
na. forma. do Regimento, p!!.ra a eleic;ão da com
mis:no que deve receber o sr. dr . Secretdrio 
de Estado. 

E levanta a s11:s:io depoi '! de hs.vet' uadC' para 
orrl ~m do dia da I• eess.'i.o ordinariA. -apresen
taç5.o de pa.recere~. 2· leitura do3 j:i. oll'et·ecidos 
e eleiçlio da mesa . 

ACT..:\ D.\ SESS.\.0 SOLE~l 'E DE !'\STALLA
ÇAO DA I. • SESS.\0 OROI~AR I A D.-\. 2." 
LEGISLATU IH DO CO~GRESSO DO E.;TADO 
DE MIN .-\S GERAE~. E~r 23 D!': AIW!L DE 
1895. 

PRESIDE~CIA DO SR . EDU.\ RDO 1'1:\IE:'\TEL 

(Presiden te da Gomara) 

Ao meio dia, fd ta a. chllmarla, acham se pre
sentes os ~r~ . b:dua.r .lo Pimentel, Ferrei !'a AI· 
ves, Curles Al >e>, X'l.vier da Veiga., 'i !viano 
Rrun diio, Cesta Se na, Rocha. Lagõ '· Gomes da 
Silva, Nogueiril., .J uve nal Pcnn n., De iderio de 
l\lello, Benvenuto Lobo, C rlindo Pinto, Sabi:to 
Barroso Junior, Ferreira Tinoco, Si l va. Fortes, 
W enceslau Braz, Bernardl's de Faria, Scusa 
Mor eira, Nunes Pinheiro, Coelho de Moura e 
Duarte d~ Poneec1, fu.ltando os demai s srs . 

Abre- o a. sessão. 
1\ão se ach'lndo na casa o . r. I. • .S ' c re tario 

da Ca.mara, o s r. Pre!>Idente convHla a occu
p!!. t' esse curgQ o sr. I. o Secretario do Senado e 
o d ) 2." o sr . ·abluo Bart·ow Junior. 

E>taudv IH ante-sala os~ . Senador Fr i:lder icJ 
Augu.to e n sr. D<'?Uta.do Benjamim de ~lace
do, o ~~·. P 1·c~ i ·lente n·JIDÕ:J. um:J. c:>mmissão 
cJm~ Jsta dus srs. depu•ndos ::ii!va. Fortes e 
Cat'lllldo Pinto o Senador Silviu.no Brandão 
p1.ra os introd uzir no recinto. 

t~. ·~ biJo com as rorma.lida.de~ regi me o w.es, o 
n. i'. Frader tcv Augmto profere ~enuflexo o 
jui'.LITient<J de que trat~ o art. 12 do ~~~gimen
to corn mum o o sr. Benjamim de \!acedo, em 
eg uido., pi'onuncla a l'Jrmula : « Jtssi m o pro

metto». 
P rocede o st•. Presidente ao sor tc:o tia cJm· 

mis,ü.o que, IE\ forma do art. 7. o tio c i ta do re
gi mento, de l' e receber o sr . dr . Scct·etnio do 
Interior, ficlnclo e!la constituída dos ~ t·s. se
nador Cosh\ Se na. e d~put,dos Ben venuto Lobo 
e Silva Fortes. 

Comparecem C\S srs. Francisco Brcs:>1ne, Re· 
bõllo Horta, ~rello Franco, Ped ro D;·umond , 



Dutra, Mendes Pimentel, João , Plo, Freitas 
castro, Clamillo Soares, Pinto de Moura, Ribeiro 
de"Oliveira, Delph!m Moreira, Augusto Cle
mentlno, RoqueUe, Levindo Lopee, Agodinlio 
Pereira. NecelioTavares e Clamlllodà Brito. 

Suspende-se a sessão até a chegada do sr. Se· 
oretario do Interior. · 

A' uma hora da tarde annunciada a presen
ça daquelle funccionario, reabre-se a sessão e o 
sr. Presidente convida a oommissio a ir ao seu 
encontro. 

Con:. as formalidades" do art. 8. • do regi men
ta commum, 6 introduzido no recinto do Con
grell80 o sr. dr. Secretario do Interior, esguen
do-ee á sua entrada a me~ a. os congressistas e 
todoe oa presentes. 

O sr. Secretario de Estado, tomando assen . 
to na mesa em o Jogar que lhe destina o regi
mento, procede á leitura da mensagem que 
abaixo ae transcreve, retirando-se depois 
com as mesmas formalidades com que fôra re
cebido. 

Declara então o ar. Presidente em alta voz: 
dstá. installadll a I. • f est'Õ.O da 2. • legislatu· 

ra do Congreeso do Estado de Mines Gernes. :. 
Ordeoa, finalmente que seja archivada a 

mensagem depois de extrabir-se della uma co
pia autbentica para enviar-se ao Senado. 

Nada maia havendo a tratar, lida e approva
da a presente acta, levanta-~e a seSI!ão. 

MENIIAOEM 

Senhores membros do C:ongresso Legi si a ti v o 
do Estada de Mina e Geraes.-Vossa reunião é 
e tem sido sempre, motivo de jubilo e das ma i~ 
legitimas esperanças para o povo mineiro que 
com razão e justiça, de1Jvosso criterio e J>àtrio~ 
tiamo tudo pode e deve esperar. 

A inioiacão dos trabalhos legislativos da I.• 
ae88ão or linaria do 2.• CongreSEo Mineiro é 
uma prova eloquente do regular fancciona
mento das instituicções republicanas em Minas. 

Congratulo-me convosco, senhores repre
sentantes do Estado, pelo facto auspicioso de 
vossa presença neste recintho, onde vos achaels 
cercado da conftanca do povo mineiro, de cu· 
jas liberdades,prerogativ. se prosperidades sois 
penhor seguro. 

Estou certo de que a presente sessão será fe
cunda "m benrtlcios resultados para'•> engran
decimento moral e material da Patria Minei· · 
ra, que, pelo espírito ordeiro e civismo nunca 
deamentido de seus filhos, hnto se tem eleva
do na consideração, respeito e estima. de toda 
a União. 

Obedecendo ao preceito do art. 57, n. 5 da 
Constituição do Estado, é cheio do mais v1vo 
contentamento que me dirijo a. vós, dando-vos 
conta sucoi nta dos negocios do Kstado, no que 
tem occorrido de mals importa 1te, no inter
Tallo das sessões legisla. ti vas, e chamando ao 
mesmo tempo vossa esclarecida attenção para 
as m3didas de caracter legislativo que me pa 
l'ecem mais urgentemente reclamadas para o 
bom andamento dos diversos ramos do serviço 
publico. 

Folgo de poder conaignar aqui que durante o 
período a que me refiro, o Estado gosou de 
paz e tra.nquillidade, prova segura não só da 
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boa índole do povo mineiro como tambem de 
se achar elle preparado para as Instituições que 
hoje nos regem. 

Procederam-se a diversas eleições no Estado, 
durante o ourtoperiodo de minha administra
ção e todas ellas correram livremente, sem a 
menor perturbacão da ordem publica. 

A 7 de setembro do anno proximo dndo, dia 
em que tomei posse e assumi o exercício do 
honrow cargo de que me acho lnvestido pela 
genero..idade e confiança do po ~o mineiro, 
realizaram-se as eleições de membros das ca
maras municipae~. de membros do! conselh011 
districtaes, de juizes de psz e de membros dos 
conselhos escolares. 

A 15 de novembro do mesmo anno, dia em 
que o governo republicano no Brazil completou 
seu primeiro luat.ro de existencta, e que mais 
se assignalou então pela ascençii.o ao poder do 
primeiro magistrado da Republ ica oriundo do 
voto popular, realizaram-se em todo o Estado 
as eleições de Deputados ao Cougresso Mineiro, 
e de doze Senadores, em !Ubstit .ição daquelles 
que no fim do anno ~Jsado deviam terminar 
seu mandato. 

Todos estes pleitos correram animados, e vi· 
eram mais uma vez demonstrar que o povo 
mineiro bem sabe comprehender que é nas ma· 
nifestações das urnas que se fundam os princí
pios da verdadeira democracia. 

Para preenchimento de vagas occorridas no 
seio do Congresso Federal, realizaram-se a 30 
de setembro do anno passado eleições de Depu
tados no 3. o e no 11. o di:~trictos, e a 11 de teve· 
reiro do corrente anno no 1. • districto. 

A paz e harmonia que p residiram as eleições 
municipaee, bem como a grande concurrencia 
do eleitorado ás urnas, demonstram bem clara
mente o intet·ease sempre crescente que vae o 
povo ligando aos negocio& publicos, confirman
do a verdade das palavras de Mirabeau, quan
do diSI!e que «a municipalidade é a base do 
Estado social, o unico melo possível de inte
ressar todo o povo no governo de seu paiz, e 
de garantir-lhe os direitos:.. 

Infelizmente porém não correram as cousas 
do mesmo modo quando se tratou da verifi· 
cação de poderes dos membros das camaras 
municipaes. E' assim que em algumas locali
dades, onde o pleito municipal correra mais 
renhido, em consequenciade divergencia entre 
membros de parcialidades políticas locaes, deu· 
se o lastimavel facto de haver duplicata de 
camaras. Em tempo teve o governo conheci
mento destes acontecimentos em r elaçlW ás 
camara..'l municipaes das ci<lades de Mar de 
Hespanha., do Turvo, de Bomtlm, de s. Francis
co, de Piumhy e da Vllla do Espírito Santo do 
Guarará.. 

Felizmt~nte em quasi todos esses municípios 
o esp1rito ordeiro do povo mineiro encontrou 
solução pera esse facto anormal, e, a não eer 
nos municípios de Bomfim e do Turvo, onde 
funccionam duas camaras, rm todos os outros 
municipios do E ltado funcciona regularmente 
o poder municipal. 

Ao governo do Estado foram opportunamente 
dirigidas diveJ·sas representações, contendo 
consultas a respeito de processo de veritlcacão 
de poderes, e a todas ellas respondeu elle ià.l
tar·Jhe c>mpetenoia para immi~cuir-se em 
questões que se referissem a esse a.tsumpto , 
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attenta a autonomia das corporações municipa
es, que, a respeito dessa mataria agem como 
poder coberano, t:.·vi do art. 3.•da lei n. 110. 

Pdrece me ser de urgente necessidade que o 
Congresso do Estado, que tanto j t. tem (eito a 
bem do regular runccionamento das institui
çõe~ republicanas, J?roporcione um remedio 
salutar que venha };or cobr.J a e!!Se estado ano· 
maio de runccionarem em um mun!cipio duas 
clf:maraa mumcipaes. 
Peo~o que a lei n. 110, de 24 de julho de 

1894, dando plena autonomia ás camaras mu
nicipaes no proces;o relativo â. verificação de 
poderes das camuas recem-eleitas e deter
minando que observas~em o Regimento da 
Camara. dos senhores Deputados. na parte que 
s~ re~er1sse a este assumpto aquellas qu~ ainda 
nao t1veseem decretado seu regimento inter
no, veiu tornar ainda mais melindrosa a si· 
tuação dessas corporaçõeii . 

E' pois urgente, em mataria q118 tanto i o. 
teress& a bo& m&rcbo. dos negoci~.s publicas do 
Estado, qual o funccionamento regul&r dos 
aseumptos municipaes, fazer o Congresso a re 
visão das disposições das leis referentes {J. ve
ri~cação de poderes_das eletções locaes e pro· 
ce1tuar ba zea que s1rum de guia aos poderes 
publi~s em assumpto de tanta magnitude. 

A nao serem .. Stb!l anomalias. as instituiçõe~ 
locaes vão funccionando regularmente no Es· 
tarfo, provend!> quasi todas com recursos pro
prws suas ma1s urgentes necessidades. 

Já quasi todas as camaras muaic1p1es e con· 
selhos districtaes vão encaminhando os nego
cios referentes a suas localidades, melhorando 
as cond1ções hygienica!l doi povuados, cuidan
do de pontes e e~tradas e mesmo legislando 
Bobre a. instrucção publica. Alguma! camaras 
que dispõem de maiores recursos pecuniorios 
occupam se mesmo rle obras de maior impor 
tanc1a, taea como as de canalização de aguas 
potaveis e orgsnização de syatema de esgotos . 
. A classe da m~istratura, que representa a 
JUStiça, esta acçao de pronunciar- se sobre os 
direitos de todos e de punir, tem dadiJ no Ea· 
tado provas Significativas de respeito ás leis , 
e continua funccionando com toda regulari 
dade. 

O Tribunal da Relação, seu principal repre
sentan te, tem sabido c 1rre~p<.'nder á esperao . 
ça dos mineiros, continua a prestar à just1ca 
publica inokidaveis serviços. 

Salienta•se cada vez mais a necessidade do 
augmento de numero de desembargadore3, ne
neasidade esta accentuada na. Men agem di •igi
da o anno passado ao Congresso por meu illus · 
trado anteces .or. 

No relatorio do digno Presidente deste Tl'i 
bunal, e que vem annexo ao relato rio do ar. 
dr. Secretario do Interior, encontrareis indi
cadas as IJ}edidas para as quaes chamo vossa 
attenção. 

Penso não 3erem inteiramente procedentes 
as razões apres~ntadas com o fim de dem; ns· 
trar a Inconst itucionalidade de disposições da 
lei n. 10, que manda que o Presidente fi<.' Esta 
do ouça, sempre que julgar conveniente, o 
Presidente da Relação e o Procurador do Es
tado sobre os recursos relativos a P' ocessos de 
graça. Parece-me que o preceito constttuciu
nal contido no art. 67, u. 13, da ConsLituição 
do Estado, não foi ferido pela disposição oonti· 

da no art. lO da lei n. 10, viüo não Fera au
die~cia do Presidente do Tribunal da Relação 
mau~ d~ que. uma homenagem conferida ao po
der JUdJc1ar1o do Estado, mais do que um laca 
para a harmonia dos diversos poderes . 
~rham-se vogos os lagares de juizes de di· 

re1to em 9 comarcas de 1.• entrancia . O go
verno aguarda o resultado do concurso já an· 
nuncinrlo. para poder pro•er eg._c:es Jogar8..i. 

Continúa ainda a haver ditnculdade em pro
ver de juizes !<Ub titutos torlas as comarcas do 
Estado. Ha ainda 13 para a < quaes nã.o se fi. 
zeram nomeações de juize:1 substitutos forma· 
dos. H a 94 providas de>sos magi. trados. e 8 
para as quaesjá foram reita8 as nomeaçõe3,sem 
que entretanto tenha a té agora. o govemo no
ticia si ja entraram em exercacio os nomea
dos . 

Quasi tortas as comarcas e~tão providas de 
promotor~~ da justiça, havendo actualrr.eote 
apenas uma vaga. 

Soamo 'l"o ·~a cr1te1 iosa atten~ã'J para as j u
cliciosa~ con. iJerações que encontrareis no re
latorio do illustre dr. Secretar10 du Interior, 
nas quaes demonstra-se á evidencia, a necessi· 
dada da revogação da disposição cont ida no 
art. 1.• dtL Iet n. 4:>, que limitou o llireito rle 
remoção dos magistrarlo: do I. • entra nem, al1â.s 
consagrRdo no art. 67 S 9 n . I . • da Constitui
ção do E tado. 

Contlnu\\ aioda incompleto o quadro de pra· 
ças da Brigada Policial, o que a torna insufTI. 
ciente pa.ra attl'nder a todos os reclamos do 
!18rviço no Estado. Com a o~ganização dada 
pelo Congre soem sua ui t1ma slssão a es~e ser
viço. e a que jâ. dei execução, creanrlo ·, bata· 
l l1ões rle iof<lotel·iR e 111n esquad rão dr cavalla· 
ria, penso que serão mais bem atten•li.Ias as 
necess!dades do serviço, porq ue a ex1stoncm de 
urn batal hão policia l, organizado em zona ate 
então servida apenas pc,r um pequeno numero 
de prncas alli destaci!.oJas, p'lderli. fac il itar o en· 
gajamento de praças, apezar das ditllculdarfes 
com qr1e para isso se lucta, procedente doa ai tos 
~alarioa actualmeote pagos pela lavoura . 

Para completar o numero de praças da llri · 
gado., e para occorrer ao polic iamento das po
vcaçõe3, tenho-me utilizado Ja faeuldade con· 
cedida pelo Congresso e nucto1 iza·lo o engajo.· 
menta de paizanos. 

E' em geral mau o estado das cadêas e casas 
em que rnncciona o j ury. Como meu illustrado 
antece •or , lembro·vos a necessidade urgente 
de construii·em-se algumas pri~ões que satisfa
çam as condições llygienicas e exigenciFs do 
novo co igo ~ana l. 

Tor na-se ta.mbem indispen<a.vel a decreta
cão de meios para o concerto de quaei todos os 
edi f! cios que actualmenltl servem de prisões 
no Estado. 

Em virtude de disposições cuntidas n3. lei de 
orçamento, tenho a.uctorizado a acquisiçao de 
mobilia indispen' avel para as ~alas do j ury, dt• 
accôrdo com as requisições feitas pelos respe · 
ctivos juizes de d1reito. 

Até tios do anuo passado, a salu bridade pu
blica f01 bôa em todo o K tado. Entretanto. 
noil ultimas dia~ do anuo, nppareco 1 na zona 
do Estado limi trophe com a riu 111o de Jar:eiro 
a ep:demia do cholera, que es t.endeu-~ e a ai · 
guns municípios da Matta e a alguns do 
Sul do Estll.do. Providencws energ ici\8 fo-



ram tomadas pelo goyerno do Estado e pe· 
los J)Odereo publicas looaes afim de debellar· 
fe tio terrivtl ftagelll!. Graças a éPu• medi· 
das, pode-se atllrou~or o desappuecimento do 
mal em alg11ns dos pontos inreccionadoe e seu 
declinio em outros. 

Mais um~ vez , e por cruel experiencia, fiem 
demonstrada a neces3idade urgente quo ha de 
ser dotado o Estado de um seniço regular e 
completo referente á Hygiene. -

Do V(sso patriotlsmo espera o governo na 
presente e986ão medidas legislativas Eobre tão 
il'lportante a.' sumpto, porquanto nestes ulti
mos annos tem apparecido frequentemente, 
pelo verão, em diversas localidades da matta, 
epidemias de m'u caracter. Aiuda agora, o 
governo tem conhecimento de que nas cidades 
de Catagaaze,, Cnrangola, Além Pa.rahyba e 
alguns districtos dos municípios de Leopoldina 
e Patma irrompeu a febre amarella e conco
mitantemente vão nppa.recendo outraJ moles· 
tias de natureza contagiosa. 

Sendo o mal resultande, em grande p!lrte, 
das más condições hygteoicas do lccal em qne 
se manifesta, torna-se necesaario melhoral·as, 
cuidando çom especial empenho do saneamento 
da alludida zon\, toúo9 os annos flagellarla. 

Seria, portanto, de grande vantagem que o 
COngresw facultasse ao governo o9 meios pre
cisos para prover iJ. bygiene des~es logares, 
onde peculiares coudiçõe3 de ins1lubridatle fa
vorecem a irrupção de epidemias. 

Com o9 recursos dados pelo Congre~3o, na 
fórma das leis. poderá o governo a.uxil111.r as 
municipalidades ne:sa. tarefa urgente, em que 
algumas já se empenharam, iniciando aquelles 
que, por inadiaveis, so lhe impuzoram do 
promp.to á attenção. 

Entretanto, é c!at•o que a administração mu
nicipal não pJde com os proprios recursos, ex· 
clu:!ivamE'nte, rllalizar todo3 os serviços neces· 
sarios p:1ra esEe objectlvo e aos poderes do Es· 
tado cumpre .correr em !IAU aUXIlio. 

Têm merecido minha e>pecinlattenção os n.s· 
sumptos refe~entes á. in&trucção publica. 

Para os gabinetes e lab:na.torios dn. Escola de 
Pharmacia, das E;co!as Normaes e dos Oymnll
sios, auc~orizei a. r,cquisição na Europa do ma· 
teria! lndispensa vel, afim de tornar '"erda.dei
ramente pratico o eni no ministrado nesse:; es
tabelecimentos. 

Alguma-3 municipalidades têm creado estabe
lecimentos de ensino secundaria, e qutAsi todas 
têm Ee pr.:!occupado da creação d1:1 .e•colas d':! 
ensino pl'imario. 

Além das dez eS"I)las norm, e· mantidas pelo 
Estado. existem mais as cr ea'ias pelas ca.mat•as 
municipaes de B!lrbaceoa., de Tre~ Ponta , do 
Serro e de ltajubit. As de Barbacena e Tre3 Pon· 
tas estão Juoccionando com regularida.de,ha cer
ca de trea rmnos. Esta ui ti ma foi já recop hecida 
pelo governo para v fim de exp3thr dip·omas 
com elfeito;! eguaes aos dos conferidos pelos 
estabelecimentos officiaes. 

A ca10ara municipal de Barbacan3. reque · 
reu egu'll rec: n llecimento para sua escola. nor
mal. 

Tendo 'o governo verificado que acha· se este 
estabelecimento nas con'liçõe·1 p<J.ra esse fim 
exigidas pelo reg. n. 007, expedirá dentro de 
breve prazo decreto confermdo lhe as regalias 
dos estabelecimentos congent:res do Estado. 

As escolas primarias do Estatlo reaentem se 
da falta de material apropriado ao ensino. 

Essas escolas funccionam em geral em pre
dios qu~ nenhum coarorto ou condição bygi
enioa offerecem. 

Seria de grande provaito a decretação de 
verb~ rasoavel pua a. const:·ucção gradual 
de edlficios adequados n&a diver11a~ localidades, 
cnde possam t~llae installa.r '!e conveniente
mente. 

Foram jó. expedidas aa nec<~ssarias instru
cções qne devem regular 09 concursos das es
colas primarias vagas. 

Grande numero de cadeiras acham se pre
enchidas por professores provisoroos, qu11 nem 
sempre têm as habihtaçõ3s preci Jas para. o ma
g,sterio. 

Tal ve1. pela amplitude do programma de eu· 
sino creado pela lel n. 41 para as escolas pri· 
marias, vão estas muitas -vezes a concurso e 
não apparecem concorrentes que se opponbam 
ao neu p~ovimeot(l, sendo ne~essario que o go· 
verno use constantemente da ftl.culdade que 
tem de nomear professores provisorios para 
não deixar e3·Bs cadeira~ indefinidamente 
vagas. 

O pNgramma. desenvolviJo pela lei n. 41 é 
seguramente superior ás habilitações de quasi 
todoa os profeeaores actu es. 

Durante a.!guns annos nintla , atê que os pro
feBSores ponho.m·se ao nivel desse3 program
ma! poucJ resultado prat'co tira.r-~e-ha. do 
systema adop ;ado . . 

Conti&:ua a funccionar com toda r e"ulartda· 
de, prestando ji á mocidade mineira os servi
ços que de lia se e.; pera vam, a Faculdade Livre 
de Direito do Estado. 

Acha-se já fl.loccionnndo a Aco.rlemia. de Com
mareio de Juiz de Fóra. Inaugurada a 21 de 
junho do anuo passado, e~te estabelc~\me nt~ ~e 
ensino ctJmmerc:al, fun dado a. e~L,rç:13 da. llll
ciativo. particular, será dentr o de breve pr&zo 
um dos po.drõe3 1le gloria d 3 noS3o E3tado. 

Desraneço-mo em affirma.r ao Congresao que 
durante o periodo de minllll administração o 
governo tem-se esmerado mais em impulsionar 
os c•>mmettimento~ emprehendidos d uranie a. 
o.dmioistração do meu illustrado an tece3svr do 
qne em encerar novos. . 

Este prccodimonto tem·se 1mposto o governo 
p Jr e~ tar com'ponetrado de que t Jdos os intt;~ · 
res~e• do ser viço 1>ublico, sobre o.> quaes havta 
:egisln.do o Congt csso o que preci~a vam ~e ur-
gente r ealização fordm altenJidoe . . 

Graças ;:i, execução da lei n. 6 4. de 2-! de. J O• 
lho ue 1893, a> emprez'ls p·>r E-li a. favcl'Ectdas 
desenvol •em-se de modo muito ani :nador . 

A Companhia. Viação Fet·rea. ·apucally, que, 
por conta. da citada lei e cootracto de ld de 
dezembro de !893, jâ. recebeu dos cofres do 
Estado, como emprestlmo, a. qu':'-n t ia de tres 
mil conto3 de ré\s, prosegue actlVamente nos 
trab!llhos de construcçã.o tle suas linhas, tendo 
já ina ;J gurado as est&.\Ões-Anons :~ f' n11a, Ole
gario Maciel e, ultimamente, r. de Pouso Ale· 
gre, sendo aquella situada na cidade de ~anta 
lUta do Sapuc!l.hy·, a 40 kilometros de distan· 
ela da estação de Piranguinho. 

Tendo e:n consideração os embaraço~ que en· 
controu a Companhi&., todo:1 elles de força 
maior, para ·a realização da clausula do ~on· 
tracto quanto ao prazo fixado para a termma· 



ção das obras da :.• e 2.• secções da linha do \ do, da auctorização contida na ci tada lei não 
tronco, deferiu o governo a petição em que a prefer!S86 tomar outro ai vitre. A proveiiando 
directoria solicl~va intel,'ru~o da contage_!ll a Cl\culdade que lhe dava essa lei, adquiriu 0 
dos prazos reftlrldo~. tle modo que a conclusao governo os títulos de divida dessa Companhia, 
dM. dul\s secçõt-B deve ter Ioga r a d::~. 1.•, a 30 de aeu emprestimo contrahido r m t 893, de 
de JUnho, e a da 2.•, a 30 de. tlezembro do 16.500.000 francos, valor nominal. 
corrente anno. Não convindo a compra de taes tí tulos na 

Não tendo·se realizado a conver~ã0 dos ti tu· praça por i~ssoque, estando ellea depreciados, 
los de lb. 20, exigida no contracto de 18 de de- seu i, portadores certamente os valorizariam, 
zembro de 1893, visto ir de enco:1tro essa. dis- uma vez que no merendo apparPce~ee quem 
posição á. lei federal n. 177 A de 15 de setembro os pretendesse, mormente sabendo-> e que esse 
do mesmo. a uno, foi a Companhia, por dest~acho pretende~ ~e era um Estado prospero como o de 
de 30,de julho de 189t, auctorizada 1\ celebrar M1nas, fo1 celebrado com o Cvmité Delga um 
o accôrdo pt•oposto pelos p1ssuidore'l desses ti tu· occ?rtlo psr.l acquisição des:.e ~ t ítulos oQ quaes 
los, com a coniição de não ficar desf~~olcsdo 0 obttdcs pelo Eatatlo pelo preço de I 0$000, moe· 
numero de debentures que devem ~er caucio· da ~razil~ira, fc~;am convertidos em cletentures 
nadas ao Estado, e de coa tiuuar reservado a.o obr1gator10s do val(\r de 200~00 , ao jur(\ tle 5•/. 
governo o direito ge fazer o desconto de 3•;. resgata,·ets em 33 snnos,a contar do Je I ~Qf\ , 
sobre a garantia, e de lançar mão das outras restando ao Eitado a faculdade de re~g11.tar na 
medidas previ~tac no contracto, cas > O:l porta . bolsa, por nntecipaçi\o. por meio dfl cut:~ ..~ n~. 
dores dos titulas que não acceitarem o accõrdo os de~entures de 500 francos do mesmv em-
suscitem difficuldades ó. execução do mesmo pr11st1mo.: . 
contracto. Operaçao fo1 esta de gra ude A.l canco financei-

Auctorizado pela referida lei n. 6~. o go- ro, feita. pelo r::1eu illustrado antecessor, pois, 
verno comprometteu-se a fazer á Comp!lnllla pol' mew ~ello toroou·se o Estlldo possui· 
de Estrada de Ferro Muzambiuho, por accôrdo dor d&. d1v1da da Companhia, no volor de 
firmado a 25 de abril tio anno passado, mod!fi · 16.500 .000 tra~co~. despendendo para esse fim 
cativo dos contractos anteriores um emprestimo apenos a quant1a de 5 mil conte· . Drmais, rea· 
até a quantia de oito mil contos de r âi.i, em hzada ~:lia ficou o thesouro do E:stado alliviado 
dinheiro ou e.u o.polices do Estado, a juros de d~ uml\ grande despesa apnual, qual a que era 
5•/o ao anno, afim de auxiliai-a no andamento fe1ta. para pagamentO de JUros do capita l ga
da construcção de sua linha tronco e do ramal ranttolo a essa companhia, e desembaraçada 
de Lavras. esta dos encargos de tão grande dJvtda, pode 

Esse emprestimo deve eer feito por meio de hoje proseguir com mais facilidade na constru
prestações, devendo a Companhia emittir dt<· cçao de suas obras. 
bentures, a juros de 6 •f,, que serão entregues O_ governo cel.ebrou com essa companhia o 
ao governo vor preço egual ao das pre~taçõe3 accordo d~ 9 de .Julho, I>elv f] Ual ficou. a.~sentalio 
do rel'eridiJ emprestimo. Esses títulos só circu · o emprest1mo da quantt3. de tres mll e duzen
larão quando remettidos pelo E.tado para o tos. contos P.ara a conc:~são dr. s obr·as até Thao
J'esgate da divida da Companhia, findo 0 prazo P.h1lo Ottolll e f!-CQUJst cao de materi~l necessa.
da garantia de juro ; . rw para toda ltn lla •. ex~rcenrlo o Edtado_ am-

Para elfectividade e garantia do emprestimo. pia .e completa . tlscaiJzaçao sobre a exec~ç~o do 
por conta do qual já recebeu dois mil contos accordo, e !Tect1 v1dade das obras, acq u1S1çao de 
de réis, era tiuas prestações, scndc uma de mater1al . prec1so, e w bre os contrac toa que a 
1.300:000$000 e outra de 700:000$000, hypothe- compaobm celebrar. par_a e. se fim, . intervi,ndo 
c:ou a Companhia ao Estado 0 trecllo já. trafe· sobre o trafego e dtrecçao do. serv1ço do ll.~ta
gado da est!ada, de Tres Corações á Estação do, de modo a .oclutelar seu . Interesses . 
Fluvial, toda 1 in h a em construc;ão, da Fluvial Para garaut1a dos emprest1mos foram bypo
ás divisas de S. Paulo, e 0 ramal de Lavras, thecadas as estradas c bens da compaohi~, e , 
bem como todo material fixo, rodante, accesso· como 12eforço da bypotheca, o Estado .acce1tou 
rios, estações, etc. a cauça.o prestada velo Banco de Cred1to Real, 

A Companhia tenciona abrir 0 trafego provi- em 100.000 lettras hypothecarias, de juros de 
sorio, em bre ves dias, de um novo trecho da ee· 5•/o . _ _ . 
trada, além da Flu vial, e o>pera poder, 11m cu r. E-tão _em an ·~umen to nuo s .. os trabalhos rle 
to espaço de tempo construir 0 trecho até a. r eparaçuo da . lmha em trafe~ro , como asscnta
villa da Fome ' mento da llnha teleg raphicl até Thcoph ilo 

Procede ella actuo.lmente ao reconbe<.:i men to Ot_toni , subst ituição rle dormente~. e ccnbtru
do traçado defini ti v o para a l'O'Jstru :çã.o do r o.- cçuo do prolongamento da estrada . 
mal de Lavra~ . A' comp1nhia tem já sido fei ts entrega. , para 

A Companhta allega a falta de trabalhadores, •Jccorrer a.s despczas c:om as obras a realizar e 
facto qua tem difficultado o andamen to rapido para acquisição de material, por couta elo em· 
das obras a realizar. No intuito de obv1ar essa prestimo, a quantia. de 164.583$7 15, a ó 28 de 
difficuldade, o governo do Estado, segundo de - tevereiro do corrente nono, e para a conserva.
claração j á. f~:~ita á directoria, e!tá prompto a ção do trecho mi neiro, de conformidade com o 
promonr a vinda de immigrantes que sedes- accôrdo firmado em julho de 1894 a quantia de 
tinem a 6S88 serviço uma vez que a companhia 59. 71.1!$000, deduzidos da garantia el e juros, 
declare qual o numero de que necessita. correspondente ao segundo semestre de 1893. 

A 7 de março do anno passado deveria ser of· Não tendo o governo da União feito ao Esta· 
tlcialmente decretada a caducidade da oonces- do cessão ao di rei ~o que tem para o prolonga
são da E. de Ferro Bahia e Minas, visto terem- mento do ramal de Ouro Preto, o governo de 
se ~otado todosos.prazos fixados para a con· Minas, por decreto de 4 de agosto do anno tln
clusao da mesma, st o governo do Estado uzan- do, fixou para ponto inicial da Eatrac.la do Nor· 



te a barra do Ribeirio doe Arrudas, na Estrada 
de Ferro Central do Brazil, offereoent.lo a.ae 
traçado óondiçõea technieu e eeonomicaa van
tajosas. o ensejo-de poder-se ligar a Nova C&pl· 
tal do Estado á do Eltado do Espírito Santo. 
· E•·vi de ordem emana.la d& seoreterla da 
AgrtciuJtura, foram iniciados oe estudos não •o 
dessa linha, como da«Je Leste. tendo sido dtter· 
minado para ponto Inicial dos estudos da linh& 
de Lfste a cidade de Ponte Nova, uma vez que 
qualquer que fcme eeu ponto de partida, seria 
aemprA esea cidade ponto obrigotorio da estrada 
nos termos da lei n. 64. 

EPtão ja approvados os estudos de 81,936"' da 
linha de Leste e 53,ooom da do N0rte. 

Approvados e:~ses estudos, foi, de &ccôrdo com 
a clausula 3.• do contracto, entregue ao con· 
ccsslonario dessas Estradas, o ViRcon-:le de 
t)uahy, a quantia de 1.580:778$758, como 
adiantamento do capital com que o Estado de· 
ve au'l:illar a construcção das me~mas. · 

Baseado em razões de ordem technica, eco· 
nomica e politlca, brilhantemente deeenvol· 
vidas no Relatorio do illustr&do dr. Secretario 
de E:of.ado da Agricultura, o governo fixou· a 
cidade de Marianna para ponto inicial da li· 
nha de Leste, e providenciou p~ra que com a 
maxlma urgencia. sejam iniciados oa estudos e 
a construcção dessa parte da li 1 ba. 

A lavoura., como que vendo no alto preço 
do café a realização de fen~ desejos e e speranea~ 
tem-se dedicado quasi que exclusivamenteaeste 
genero de cultura, aem Sf: occupar da de cere 
aes, nem mesmo como accessorio. 

Dabi resulta, em parte, o exa~gerado ~reco 
dos generos alimentícios em quasi todos os mu· 
niciplos, porque si é certo que nem todos se 
oio ao plantio do café, entregando se à cul· 
tora. de cereaes, não é menos certo que ha to· 
dos os annos um verdadeiro exodo de traba· 
lhadores que,em busca de salarios mais remo· 
neradores, procuram a zona cafeelra, aban
donando aquella. onde se oultinm de prefe· 
rencia os cereaes, resultando nesta a carencia 
cc:;nsideravel de braços. 

O remedla que parece mais prompto e etn
caz para este mal é a introducção dos syste· 
mas de cultura intensiva por parte de nossos 
Agricultores; ió esta., e não a extensiva, que, 
em regra. geral exige grande numero de bra
ços, poderá. Ir determinando o augmento de 
producção de generos alimentícios, ate que a 
introduoção de immigrantes em numero sutn.· 
ciflnte torne possível a cultut-a extensiva, sem 
o desequilíbrio que hoje se vae dand(l das pro
du.:ções. 

Nes!IB E~ta~o só ha a. grande e pequenina 
lavoura, hmJt.ando·ae aquella ao plantio do 
cafe e da canna de assucar, a esta ao de ce
reaes. A esta. cultura dedicam-se em geral os 
lavradore• de menores recursos, de modo que 
a produccão é muito pequena, e mais que in· 
sumctenttl para as necessidades da poP.ulação 
que vê-se obrigada. a recorrer aos mercados ex· 
trangetros pt.ra. obter os prlnclpaes generos 
de consumo. 

A importação dei888 generos, attenta a uber· 
dade do solo mineiro, Eó..é explicavel pelo 
abandono por parte dos lavradores mineiros da 
cultura dos aereaes, fllliCinadoe como ae acham 
pelfo alta a que attlnglu o preço do care. 

E' o que bem claramente se vê, examinan
do-se o quadro seguinte de generos Impor
tados em 1894 pela Alfandega do Rio de Ja
neiro, extrahido do ultimo retrospecto com· 
meroial do Jo,.ttal do Comm.,.cio, correspon
dendo justamente áo anno em que foi tão con
alderavel a exporta.Qão do café. 

Durante esse período, fó pela Alfandega do 
Rio de Janeiro, importaram-se 011 seguintes 
generos: 1.914,015 saccos de arroz . que, ao 
preço médio clq 15$, o sacco, prefazem a quan
tia de 2~. 710::~25$; 48.557,Sl8 kilogrammas 
de cat·ne seccn do Ria da Prata, que, ao pre
ço medio de 000 réis o ktlogramm", impor
tam na. quantia de 43.791:856$; 869,833 sac
cos de milho, to Rio da Prata, que, ao preço 
medio de G$. o sacco, atttngem a quantia de 
7.668:497$ ; 119,700 barris e 46,210 caixAs de 
banha. americana, no valor de cerca de 15 mil 
contos; 79,088 buris e 25.195 meios barris de 
toucinho americano, oo valor de cerca. de 16 
mil contos ; 5.986 pipa3, 100 melas pipas, 
1).271 quartolas e 2.288 meias quartolas de 
gordura, no valor de 2.40&:000$. 

Si a esses algarismos addicionarmos o valor 
da alfafa, do farello, da manteiga e de outros 
generos importados, verlfi~ar-ee - ha a sornma 
de 121.190:578$ correspondente a importao
ela dos generoa entrados do extrangeiro para 
o Brazil, no período de um anno, e que com 
pequeno E'Sforço por parte de nmsos lavrado
res poderia ser produzido em nosso paiz. 

Outr'ora uma das causu que influíam para 
a desvalorização de nossos pro luctos era a 
dltflculd!ide de vias de communicaçã.o, de sor
te que era explicavel que os nossos a~ricul· 
tores ou ~e limita~sem a pequenas producções, 
apenas suficientes para o con,umo local, ou 
de prererencia. se entregassem a culturas cu
jos productos por seu alto preço, podessem 
supportar as despesas de transporte ; hoje, 
J;orém, que o E~tado já. posme 1,81 hl56 de 
Estradas de Ferro favorecidas pelo Estado e 
878,k 164, fa.voreoidas pelo governo Federal, 
e outras ainda em via de exploração e cons· 
trucção, desapparecem felizmente estas ra
zões. 

A lei n. 107, de 26 de julho de 1894 , em 
seu art. 3•, § 7.' n . 9, consigna uma verba 
para acquisição de macbinas que devem ser 
cedidas aos agricultores. 

A disposiçlo dessa lei é evidentemente util 
ó. lavoura., e o legislador, votando-a., teve sem 
duvida o intuito de auxiliar indireotamente 
esse ramo de riqueza. publica . 

Parece, porem que, sem o ensino pratico, 
ministr&do por toda a parte, de pouc~ vant&
g~m será a. acquisição dessas macbmas, visto 
nao terem n:J~sos lavradores, em geral, a pra
tica prec.sa para dellas servirem-~e . 

Parf10s que o Congresso prestaria à nossa la-. 
voura o maior dos serviços creaodo em d 1 ver· 
sas zonas do Estado campos pra.ticos de ex· 
periencia, onde nossos \avradores e agriculto
res podeseem ver funccionar o~ novos maohl· 
ni.Jmos, adequados aos vartos ramos de cultu
ras. 

Seria talvez mesmo de ilrande conveniencla 
e utilidade a substituição de alguns dos insti· 
tutoa agrlcolas creadoa pelo Congresso por mo
destos estabelecimentos agrícolas, f~~ozendas mo
delo, no dizer de Jourda.n, verdadeiros esta-



belecimentos publicos de instrucção profissional 
onde trata-se do formar agricultores. experi
mentar methodos, evitando-se quanto possível 
o luxo de installaçõee. 

Por este modo a pequena lavoura poderá 
augmentar a producçlo dos generes proprios 
de_s~a cultura, visto poder substituir por ma· 
chmtsmos baratos o trabalho manual hoje ca-
rissimo e deficiente . ' 
- Meu illustrado antl:'ces~or deu organi1.açã.o ao 
instituto Agronomico de ltabira e ao Zootechi
nico de Uberaba, regulamentando o serviço e 
nomeando directores para eiees eetabelecim~n
toe. Durante minhaadministração foram nomea· 
doa oa lentes para as cc.deiras do 1. · &ont• es· 
tando já funccionando as respectivas a. ui as: 

. ~lém de ser di fficil encont:~.r - se pessoal ha
bthtado que se encarregue da direcc;ão e do 
ensino das ma terias ensinadas nos i nstltutos 
agrioolas, seria talvez de maia proveito pua a 
lavoura. a creação de escolas praticas de agri
cultura de Clode podessem sahir auxiliares para 
os nosaos agricultorel'. 

Seril. talvez conveniente limitar-se a experl-
6ncla tentada pelo CongrB!'!lO com a instal
Iação dos dois estabelecimentos acima menciona· 
dos, deixando-se para época mala prospera a 
insta.llação de outro~ já. creado3, si o Cun· 
gresso entender não tlever converte! os ern 
campos praticos de experie ocia, medida '}Ue se 
me afigura de 'trande vantagem. 
. Começava o serviço de immigração a produ

Zir resultadO! quando a.pp11receu a epidemia. 
a. que já. me referi, o que obrigou o govorno a 
sustar a vinda de novos immigrantes. ate com
pleto de~apparecimento dA semelhante fla. 
gello. 

Tinha. já o governo conseguido iotrodu
:dr no Estado, em virtude do contracto fir
mado com os sra. Giacomo N. de Vincenzi e 
Filho, 56B9 immigrantes~ 

De accôrdo com a lei n. 32, que regula o 
serviço de introducção de imm•grantes em 
Minas, firmou o governo com o sr. Ca.
míllo Cresta, em data de I de dezembro de 
189·1, novo contr acto para a introducção de 
dez mil immigrantes. não tendo este entrado 
ainda em execução pelas razões acima referidas. 

Valendo-se da disposição do art. 5 . • da lei 
n. 32 e do art. 25 do Reg. de 6 de março de 
1893, nomeou o governo do Estado o illustrado 
e conbecido ex-secretario de Estado da. Agri· 
cultura, dr. David campista, superintendente 
do serviço de immigração, na Europa., onde 
muitos e relevantes serviços terá occasiã::> de 
prestar ao nosso Estado. 

Com os serviços de introdncção de imm!gran · 
tes no Estado, tem o gvverno dispendido até o 
ultimo di& do mez de ma·ço do corrente anno 
a quantia de I. I 07:649$572, util ize.ndo-se do 
credito auctorizado pela lei n. 32. 

Os traba.lhoa relativos á fundação e edifica
ção da Nova Capital do Estado, em Bello Hori
zonte proseguem com toda acti v idade, e apezar 
de alguns embaraços, provenientes '3m iJarte 
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das diffiouldades co serviço de trafego da Jl'e.; 
trada de Ferro Central do Brazil, e em parte 
do tempo excessivamente chuvoso nos ultlmos 
mezes, tudo faz entretanto, presagiar que a 
tran•ferencía da séde do governo poderá etre
ctuar -se dentro do pra.so oo:::stitucional que 
termina a 17 de deaembro de 1897. ' 

Com o tino e lucidez que o caracterizam, 
~eu inustre antecessor collocou este grande e 
Importante problema. administrativo nos seus 
verdadeiros termos de~rminaudo que os estu
dos definitivos fossem feitos para o delinea· 
~entoe projecto de uma cidade com propor· 
çoes para 200.000 habitantes, de modo que, em 
seu desenvolyimento gradual, obedeç:~. sempre, 
quanto aosahoh .mentos, declividades e mais 
cond~ções tecllnicas, a um )"llano de conjunoto, 
prev1a e correctamente organizado. 

Determinou mais meu illuatre antecessor que 
o plano de obras se limite, a. zona estrir ;aman
te ind1 peusavel para a localização db cerca de 
30.000 habitantes, maximo da população com 
quase poderâ. contar nos primeiros annos. 

Obedecendo a. estas criteriosas indicações, o 
engenheiro chefe da Commi~. a quem roi 
confiada a dlrecção dos trabalhLS, profissional 
activo e illustrado, tem prCicura.do dar ao pro
blema oa conatrucçi'i." da. n<na capi ta l a mais 
conveniente solução, preo ~cupaodu-se, o quan
to é possível, em reatrin,Çtir as despPzas, sem 
sacrificar as condições technicas a que é mister 
obedeça o plano das obra~ a executar -se . 

Nesse in tu i t1. foi organizada a planta geral 
da futura cidade. dispondo-se no centro, no lo· 
cal do antigo arr11 ia.l de BeiJo Horizortte. a 
àrea. urbana , contendo cerca de H.t;00.000 .. 2 
dividida em quarteirões de 12Q•nx l20"', d ia: 
postos em ruas largas e bem orientadas . que 
se cruaam em aogulos rectos e em avenidas 
que as cortam em angulos de 45• . 

A 's ruas foi dada, em regra, largura de 20 
metro3, sufflciente para a con veoiente arbori· 
zação, livre Circulação dos vehiculos, trafego 
de carris e trabilhos de collocação e repa ração 
das canalizações subterraneas, 

A's avenidas foi fixada a largura de 35• 
sufficiente para seu embellezamento e para ~ 
conforto que de vem proporcionar de futuro à 
população. 

A' uma das avenidas, que c0rt-a. a zona. ur
bana de norte a sul e é destin&da á. ligação 
de bairrO! oppostos' foi dada a largura de 50"'. 
pondendo e lia consti lu ir-se o cen •!'o obrigato
rio da cidade , de modo a ir-se desen volvendo 
a. população do centro para a peripheria, como 
convem á economia municipal, ao conveni
ente ser v iço de hygiene sanilaria e ao prose
guimento regular dos trabalhos technicos . 

Es!la zona urbana é delimitada e separada 
da suburbana por um11. avenid.t de contorno, 
que facilitará a. conveniente diotribuição dos 
impostlla Iocaes, e que de t'uturo será uma das 
mais apreciaveis bellezas da nova cidade . 

A zona suburbana, no. qual os quar te irões 
são irregulares, os lotes de areas diversas, e 



-
u ruas, traçada• de conformidade com a topo· 
gnphia looal, têm apenas 14 metros de larga· 
ra, circumda Inteiramente a urbana, forman
do varios bairros, e à por sua nz, limitada 
por UfJla:·a.• zona, reservada para os ~itios 
destinados á pe.uena lavoura. 

Para a localização dos ~0.000 habitantesea
tio reservadas as secções de l a 7 da zona ur
bana., comprehendtda em uma facba limitad3. 
por 2 linhas parallelas, que partem de 2 das 
principaes avenida!. 

A parte central dessa facba, onde dá-se a 
conftuencia do c ·rrego-Acnba Mundo-com o 
ribeirão dot~ Arrudas, e onde existem varias 
fontes naturaes, vi&t., ser a topt>graphia do 
terreno mai:o acctdentada, ficou re~enada 
para um grande parque, que, pela on lulação 
do solo, txigirá relatinmente pequeno dis
peno.lio para o flm a que é de~tiL.ado, podendo 
constituir-se d<.ntro de pouco tempJ o maior 
attractivo da nova cidade, cujo clima secco e 
aaudavel é dos melhores que temos no Estado. 

As obras a executar-se nestes 32 mezes em 
"'ista do disposto no preceito constit•·cional 
não se elevarão provavelmente a mais ele 18 
mil rontos, cifra que não se af11s!a d~propor
cionadamente das primitivas avaliao;õe.:r, feitas 
sem dados certos e regulares, e que fica muito 
aquem dos c1lculo~ fei tos pelo11 timoratos. 

Com effdto, a commisEão de e~tudos, cujos 
trabalhos teniram de base pna a del ibera
ção do Congresso, declarando- e lmpossibilih.
da, por falta de dl\do3 seguros, de organiz r 
um orça.mtmto regular e definitiv<' das obras 
que se teriam de executar para. a construc~o 
da uova Capital, avaliou, por s·mplfs e-t 1ma.· 
tiva, em 10.800:000$000 a despeza mi nirna. 
que exigi na a installaçâ.o da Capital em Be:lo 
Horizonte, não incluindo neHe ralculo as des · 
pezas a fazerem-se com as de~apropriações. 

Não pode, pois, sorprehender que as despe
zas elevem-se, na realidade. á quantia de 18 
mil contos, nttentas a.s difficuldades occasio
naes e a excessiva elevação de preços de todos 
os objectos e mão de obra em todo o pniz, e es
pecialmente naquella rocãlidade. 

Os estudos defini tivQs para a construcção da 
cidade foram realizados em cur to prazo e com 
perfeição technica. Em menos de um anno 
!oi levantada a planta geodesica, topographica 
e cadastral de uma zona de cerca de .•••• , .•. 
50.ooo.ooo.ooom2, ou 5.000 hectarios, onde 
existiam mais de 400 edificações. sendo a pri
meira vez que se executa, de um modo com
pleto, aemelbante t rabalho em nosso pniz. 

Feitos os estudos definitivos <!o ramal ferreo 
que deve liga.· a nova Capital a E. de r. Central 
do Bra~il. foram immediatamente encetados os 
trabalhos ·de sua construcção, e encommendado 
o necessario material fixo e rodante. 

Em junho proximo deve ser definitivamente 
inaugurado e~se ramal, que, pondo Bello Hori· 
zonte em commun\cação directa com os gran
des mercados e centt'os populosos, muito con
correrá para maior impuho das obras a exe
cutar-se . 

Acham-se jà contractadas e em via de execu· 
ção as obras p;.ua. a conatrucção do palaclo pre· 
sidencial, para a canalização de aguas potaveis 
e serviço completo de esgotos, para a ediflca· 
ção das estações do ramal ferreo. e para a cone· 
trucção da egreja e da capella, que foi mister 

mandar construir em substituiçio das que têm 
de eer demolidas. 

Acham se tambem bastante adiantadaa as 
obras do Parque. Dentl o de curto praao serão 
contractadas as obras para a construcção dos 
ediflclos deatinadoa aos trabalhos do Congres
so, cuja planta foi já approvada, das secre
tar,as do E ;,tado e do Furum. 

Mais um edifiolo para o Externato do Oym
nasio, dois outros para as escolas estados e:~ e 
um para quartel do 1. • Batalhão da Brigada Po
licial completuão os ed1ficios publicos. cuja 
coJs trucçà.o se torna por Hmquanto necfs·arla. 

Approvada como já se acha a planta geral da 
nova cidade, dentro de poucos dias serão ex
postos á. venda, mediante concurreocia publi
ca. os primeiros lotes de terrenos para. edfii
cac;ões particulares. 

Tal p.1rece ser o desl'jo geral que se nota da 
acquistção desses lotes, que niio será de ex
tranhar-se que, quando tenha o governo esta
doai rle fazer sua. transferencia para. a nova. 
Capital, já nhi encontre consideravel popula· 
çiio, covenientemente lccai1sada. 

Ltmbro-vos a. neces~idade urgente que ha da 
dec e'açãu da lei de privilegies. afim de t erem 
detlniJos os cases restrlctos em que pc11ssm 
ser es.tt s concedido3 pelo governo do Eetado 
ou pelas municipl lidades. 

Egualmente carece de resolução p:)r lei o 
art. 106 da Constituição do E~tado que insti
tuiu o peculio legal em benficio dos funccio· 
narics publico!'. 

Tendo sido abolidas ss ap:>Fentações, o Con· 
gree:s ) Const ituinte mui sabiamente impoz ao 
Congresso ordinario a obrigcção de crear e 
organizar a Institu ição do peculio legal. 

Cumpre ~l'ja dada execução a e~Fa disposição 
de nossa IPi fundamenta l, afim de não assistir· 
mos dentro de poucos anuos o qundro lastima
nl de vermos, ou dispensados os funccionarios 
po ultimo quartel da vida, e muitas vezes des
providos de meios, depois de terem pres•ado ao 
Estado todo o esforço de sua actividade e in· 
telligencia, ou cheias as repartições de empre· 
gados invalidas, difficul tant! o a. marcha do ~er
vioo publico. 

São feltzmente excellenteJ as r elações do E:;
tado com a União e com os outros Estados. 
Mantem-~e felizmente pro.<pera. e animado

ra a. situação financeira. do E tado, cujas ren
das publicas, em progre;sivo augmento, c)nti
nua.m excedendo em sua ar recadação as previ
~õ~s orç'\mentaria.s. 

No anno financeiro de 1893, rl'gido pela lei 
C\rçamentarla n. 39, de 21 de julho de 1892, o 
balanço definitivo demoost rou um saldo rle 
5.065:666$307, por quanto. tendo sido orçada o. 
receita do exerci cio em 9.635: I f O$ e tendo sido 
fixar! a a despesa do mefmo exerci cio em .....• 
9.525:028$841, si esta ~>ubm elfectivamente a 
9.698:582$09.! ou mais 172.[.53$253, attenta a 
insutHciencia de algumas verbas c.:-çamenta
rtos, relatiramente as quaes teve o govern<> 
neceEsidade de lanc;ar mão de creiitos eupple
mentares, na lórma da lei, á arrecadação do 
exerclclo elevou-se a somma de 14.874:379$560, 
excedendo portanto em 5.239:219$560 a recei
ta orçada. 

Addicionando-:ze à importanoia. dessa arrecn
dacão, o saldo do cxercicio de 1892, que fd de 
9.858:663$096, ~ as &Jmmas proveuitntes do 



emprestimo do cofre de orphams e do producto 
dos bens de ausentes, attingiu a receita. total 
do exercício flaancllro de 1S93 á quantia de 
25.423:269$507. 

OMe-se porem, eccresceatar á mencion:J.da 
despesa. ordinarta de Y .698:5826094 a c.Jespe:a. 
extraordinaria que ell't!c~uou•S'l , na importa.n · 
cia de 6.910:189$721, rel.lizg,da sem ser nece~sa· 
rio recorrer se a ope-ações de credito auctor i· 
zadas. 

Assim pois, o saldo que passou para o exer· 
ciclode 1d9-l foi de8.813:287$190, aidicc ionan
do-se 23:789.~ 198 dt} i mpl)>to~ municipl1izados e 
os baques ainda nã.:: cumpridos. 

Nessesaldoflgura a qua.ntiade 29"2:359$:>11, 
depositado3 no B1n~o Territorial e Mercantil 
de Juiz de Fóra.. em l 'quidaçií.o, e bi!m assim a 
importo.ncia. arrecadn.1a em eJercic:os anterio 
res, e ainda em pode:· de estradas de ferro, 
de agentes de arrccndn~ão e de exactores. 

Quanto ao e~o~cici o financeiro de 1894, só 
ficará conhecido o btlanço definitivo a 30 de 
junho proxirno futuro, no encerrar-se o semes · 
ire atldicional. 

Pelos dados já exi,tentes na secretaria das 
Finanças, e que mais minucio<amente •o~ se
rão apresnta.dos no relatorio do digno sr. Se
cretario de Estado, pode-se de»de ja l'ormRr 
juizo approximado da receita e despeza rela~i
vas a esso exerci cio . 

Os resultados que clelles se deduzem são fe. 
lizmenie tõ.o lisonge;:-os "omo os do onno finan
ceiro precedente. Com e !feito . tendo c1ido or9a.da. 
em 12.057:160$000 a renda ordinaria do exer
cício de 189-i, pela. lei n . 65, de 25 de julho de 
1693, a importancia até hoje arrecadaria ja se 
eleva a 17.584:80I:;; t:s7, havendo elementos 
para estimar-se a. arrecadação definitiva pelo 
menos em 18.364 :ROI$157, o que nos dá. a 
ditfer&nça do 6.307:641.''457 sobre a que foi 
calculada . 

Por outro lado, a de~peza ordina.ria do ex e r
cicio por fffiQuanto conhecida, monta a quan
t ia de 11.427:254$134, havendo porém bons 
f'Lindamentos para julgar-se que não ira além 
de 11.877:254$1 34, inferior em 123,744.~gô6 á 
eomma que foi fixada. 

Verificar-se -ha, por conseguinte, no exerci 
cio de 189-1 , um saldo orçamentario que pode 
coru pu ta r-se em 6. 431 :386$323, o maior até 
hoje obtido no Estado. 

Addiccionando-se este sald·1 ao que pas,;ou da 
Jiquidaç.'io financeira. de 1893, attiDiiria elle a 
cêrca de 16 mil conto?, ~:i as despezas extrn
ordinarias effectuadas durante o exercício fi
nanceiro de 1894, na i m por ta n c i a. ele 
9.728:1G6$4'28, independen'temente de ope:açõ ·s 
de t:redito, para as quacs llavia,entretanto, a u 
ctorização legal, não o reamissem á quantia, 
aliás bem cmsideuvel, de 6.290:131$31 ·, que 
r epresenta effectivame!lte o liquido que p!!.s
sou para o actual excrcic;o tln!lnceiro. 

Julgo conveniente e opportuno consignar 
aqui que das allud1das despezas extraor
dinllrias, decretadas em leis especiaes, e elie· 
ctuadas até 31 de marco proximo passado, com 
0:1 recursos da renda ort!lnaria,as mais a vultn.
das @!lo ae seguintes : 

Adiantamentos a Comp:1nhias de Estradas de 
Ferro 6.775:044$984 , assun distribul·los: 

-á. Companhia Sapuoahy •...• 
- i\ Companhia Muzambinho .. 
-á Companhia Espírito Santo 

e Minas •.....•............. 
- t\ Companhia. Bahia e ~linas. 
Construcção da. nova Capital.. 
lmmigração e colonização .. . . . 
Construcção c.Ja olfandega em 

Juiz de Fora . . ......... ... . 

3.029:682$51 I 
2.000:000$000 

I . 5HO:i78$To8 
16 1:583$715 

~. 86:1:905$688 
1. 107:649~)72 

416:33". 133 
Fl ram es;as despezas auctorizatla! ex vi das 

leis n. 6-1. de 24 de julho de l!l93, n. 3, de 17 
de dezembro de 1893, n . ;,2, de 18 c! e j ulho 
de 1892, n. 67, de 27 de julho de 189J e n . 99 
de 24 de julho de 1: 94. 
O~ algari$mos concernente~ ao ougmento 

C:lnstante das rendas do E te.do mostram cla
ramente . não ha negar, ser prmpPrs. a nossa 
actual s.tnação fiJanceira , f~~octo lisoogeiro que 
aqui regi.;;tro com pt•~tzer e que torna carla vez 
mais s ,lido o crerlito do E:>todo. 

Orcorrem, t oda v in, duns circun,~lancia.s que 
merecem ~er consideradas com J maior a tten
çãn. 

Em primeiro logar os H cedenles da renda 
estadcnl ~obre as estimativ:•s orçamentarias 
provêm pela m:\ior parte du imposto de <-X
p.:-r:açã.o de cafi·, cobrado ad uazo,·em , e cujo 
preço varia na r azão inver: a do cambio . 

Em ~egundo legar. são a:nda muito li mitadas 
as fontes de receita do E~tado, hHcndo por 
emquanto ser ia9 difficu!darlrs na cr·eação de 
outras. cuj)<~ resul t~dos st>jd.m importantes, 
promptos e permanentes . 

As circum~tanrias ass ignaladas são, a meu 
ver, avi:os uteis á prudencia e3darecida e pa
triotica. do Ccngresw :\linei ro, pois terna-se 
patente q:1e a prosperidade do e,tado finan
ceiro esta na depenc.Jencia de uma funte exclu . 
siva de renda que, sujeita a oscillaçües subor
dinados a causas ''nriavei~ e complexa'! póde 
por sua d1minu içiiu, de um momen to para. 
outro. trazer se rios embaraços ao goYerno, na 
satisfação de compromissos oc soluções inadia
veis. 

Fundado no art. 7 . • da lei n. 107, de · 26 de 
j ulho de 1894 , resolveu o governo arrecadar 
de uma só ' Cl, no Rio de Janeiro, o impo to 
de 11 •; •• do exportação do ra.Cé, atti agora. ar
recadado em duas pre~tações, uma. de! 4 •t. , ao 
sahir esse producto das fronteiros de nosso 
Estado, e outra de 7 •; •• na ai fandega. ao ser 
elle exportado. 

Tratacdo-se de um processo novo para arre
cadação d:t pr inci pal fonte de nossa rrcei ·a, tem 
o dec. n. í !JO , que para es>e flmexpeíl ' , susd
tado por parte da Closfe da La ,-oura recla ma
ções a que o go'l'erno tem procurado attender. 

Dependendo a wluçii.-J cnmph ta de ns.~u mpto 
tão impo1 tan te de a~l-'Ôrdo com r s Estar! os do 
ltio da Janeiro . S. Paulo e Espírito Santo , 
ja me dir1g1 pua este fim acs rlignos P residen
tes desses E: tados, con vidando-os a uma reu
nião, Pm que, de modo defin it ivo, se po;sa es 
tab :- leccr uma norma Je proceder que salva
guarde. tanto ~ uant :> possível, og interessr s dos 
contribuintes e 03 cofres do EstadC'. 

Além dos dados minucioscs que ao vcs 'o co
nhecimento serão levados no rel'\torio do dr . 
Secretarie das Finanças ern mensagem e:;pecial 
vos f11rei scien tes do qu ~ de ma i li importao te 
têm cccJrrido r elativamente a esta materia . 



S.nbores MembrOI do Coogre!l80 Ntnelro, ao 
terminar estas intormaoõea que oertamen&e • 
1'io imoompleiaa, OOOJeqoenoliJ. natural doe 
multlptoe e n.rt&d01 ~entooe que . .. oberbam 
a &dm1niatraoio. de tio vaato Blt&do, obamo 
~ at&eaoio p&l'& 01 relatortoa dos illustrea 
Secretarloa, em bô& boi'& oollooadoe á tren~ 
das Secretarias de lltado, e a cujos aerYIQOI 
relido prei"> e homenagem. 

Ne-. rela\OrlOJ encontrareis mlnuoiOii&IIID· 
formaP,110bre M e:r.lgenolu maia momento· 
., do lerYiQO publioo no Es\ado, que, com ra
do.e juatloa, \udo eapera de voeeu aptidões e 
patrio&lsmo. . 

Palaolo da preeideucl&, em Ouro Preto, 21 
de abril de 1895.-C.\rüpim Jo.cqu11 Búu For,.,, 

ACT A DA I. • SESSÃO ORDIN ARIA EM 24 
DE AbRIL DB: 1895 

PRBSIDUOIA DO SR. EDUARDO PIMENTEL 
Ao melo dia, teita & chamada, acbam-ae pre

-entes 01 81'1, : KJuardo Pimen~l. Francisco 
Breatl&lle, Nunee Pinheiro, Silva Fortes, 
Wenceslau Braz, Augoetinho Pereira, Au
gusto Clementlno, Ribeiro de Ollv~lra, Del· 
phim Moreira, Duarte da Fon~eC&o Mendea Pi
mentel, Joio Pio, Juvenal Pena, Coelho de 
Moura, Leopoldo COrrêa, Freitu castro, Ber· 
D&rdes de Farta, C&rlindo Ploto, Sabino Bar· 
roeo Junior, Ribeiro Junquelra, Deeiderlo de 
Mello, Sousa Moreira, Ferreira Tlnôoo, Benv&
nuto Lobo, Benjamin de Macedo e Pinto de 
Moura; fal\&Ddo 01 demais ars. 

O sr. Prestdente convida para a.• secretario 
o sr. Ribei.ro de Oliveira. 

Abre-iJe a &ellio. 
Aeba-se na ante-aala o sr. Bueno Brandão, 

deputado eleito e jà. reconhecido, é nomeada 
pt.rt. recebei-o uma commiaeão composta dos 
ars. Silva Fortes, Duarte d& Fonseca e Coelho 
de Mourã. 
R~bido com u torm&lid&des regimentaea, 

preatao compromiao prescripto no art. 1-i do 
Regimento. o 

E' lida e approvad& & &'lta da 12• seasão pre· 
paratorla. 

Determina o ar. Presidente que seja alistado 
e re.mettldo á comml88io de poderes o diploma 
oon1erido pela junta apuradora da 6.• clrcums
er•pçlo ao ar. padre Guatavo Tei:r.elra Serrio, 
que pe~ente o apreaentou a mesa. 

Têm 2. • leitura e flca sobre a mesa para a 
ordem dOI trabalhos 01 parecel'el na. 13 e 
14. 

O SR. MENDES PnoNTEL cummunioa á casa 
que o sr. C&mtllo Soares Filho retirou-se desta 
capital por motivo de força maior, mu que 
dentro de poucoe dias comparecerá ás aeesões. 
-Inteirada. 

O &R. JoÃo Pio dando conta de que a com.., 
mi.Baio de poderee se acha destale&d:1. em sua 
maioria por ausencia de um doe seus membros 
e impedimento de dois que, sendo da 1• ctr
cumscripçio, nio pódem dar pareoer sobre ele i· 
çõee d'ella, requer consulta & casa sobre ai 
annue a que pelo sr. Presidente seja nomeado 
quem preencha o numero lepl. 

Com Ultntlmento da C&mara ê nomeado o 
ar. Leopoldo Corrêa. 

O SR. JoÃo Pio:-Tenho &·hoara de .,..ar is 
míiOI de .,. • e:r.o. o legUinte pareoer elaborado 
pela primeira commiiBio verfftcadora dG pode
res e cojo teor é o seguinte (l.f): 

A lmprimlr-!e. 
O er. Denvenut.o Lobo {IHitl or

IÜm} :- Requeiro ~v. e:r.c., ar. Presidente, 
que, conjunctamente com a do parecer da 1. • 
co.umllllâo de verlftc.'Qio de poderea, a casa or• 
dene a impre81ão doa ~.ooumentoe que aoom,... 
nharam a reclamação do dr. Horacio Ao· 
dr&de. 

O SR. PRESIDENTE declara que o requerimen. 
to do nt bre deputado terá at~ndldo. 

2• parte da ordem do dia. 
Eleição da mesa. 
Feita a chamaia, para a de presidente, são 

recebidas 27 cedulae, que, apurlUiu, dio o se
guinte resultado : Edua.rdo Pimentel, vinte e 
cinco votos (25); Mende:1 Pim~; ntel e Bueno 
Brandão, um voto. 

O sr. Prealdente passa a cadeira ao sr. vice
presidente, que veriftoa a apuracão, publica o 
resultado e, de accôrdo com elle, proclama Pre
Bidfinte da camara o sr. Eduardo Pimentel, 
que a convite, volta ao eeool lugar. 

O er. Eduardo Phnent.el (11o OCCN· 
p11r tJ ctJCUira tk Prelitlent• ):-E' tio signiftca
tiva a elevada prova de consideração, que 
aoa~ de rece~r da camara dos senhore11 Depu
tados, que ter1a juato desvanecimento, ai não 
me preoccupasse o espinto o reoeto de que a 
ella não ~asa corresponder (n4o tJfX'iadtn g,_ 
rcw). o 

Vtato porém, que os meus diatlnctos colle• 
giS insistem, apeZ$r de pedidos que particu
larmente fiz, em collocar-me neste logar, para 
o qual não me julgo babilitat!o ("~o t~poitJdos), 
tomo o compromiaso de ser o lnterpre~ tlel do 
regtmento, tanto quanto o permtt,irem as mi
nhas torças. e de ser um juiz Imparcial, deci
dindo &empre todas as questões pelas regras 
&Ui estabelecidas. ( Muito bem, muito bem). 

Convido os ars. deputados a apresentarem 
suu cedulu para & eleição de vice-presidente. 

Feita a chamada, são recebidas 27 cedulas, 
que, apuradas, dão o seguinte resultado: 

Mendes Pimentel, 25 votos, Juvenal Penna e 
Coelho de Moura, I voto. 

E' proolam&do vioe-presidente da camara o 
ar. Mendes Pimentel. 

Procede-se á eleição do 1.· secretario. São 
recebidas 26 ceduloe, que, a.puradas, dão o .se· 
guinte reaultado: i)'anciaoo Bressane, 24 vo
toa; Ribeiro de OliVeira e Souza Moreira, 1 
voto. 

E' proctama lo I. • secretario o 1ft'. Franoiaoo 
Bl'el!sane. 

O er. Fraoc)eco Dreeeane :-Pe· 
nhorado pela didtino\a honra que dispensaram
me os nobres collegaa em elegorome 1. • secre
tario d'eata Camara, vejo me coagido a resignar 
o logar, visto como o meu estado de saúde não 
permitteque f~&ça longas leituraa e que venha 
muUas vezea á tribuna. 

Nestas conditõef!, poia, agradecendo a subida 
prova de didtnoção com que fui honrado, re
nuncio o lQiar de 1. • secretario e peço aos 



meus nobres collegas que elejam outro que 
melnor possa desempenhar-se dos seus deve
res sem sacrificio de sua saúde. 

Annuncia-se a eleição de 2. • secretario. 
0 SR. SILVA FORTKS, requer e a ca.sa. resolvtl 

que antes daele1ção do 2.· secretario, se pro
ceda á de I.·; visto a.} bar-se vago o Ioga r pela 
renuncia que acaba de fazer o illustre ar. Bres· 
sane. 

O sa. PRESIDENTE, declara que tinha resol
vido d::.r para ordem do dia de amanhã a ele:
ção-de I.· secretario, maa que vae submeter á 
C'Jnslderação da casa o requerimento do nobre 
deputado. 

Consultada a Camara . resolve e lia no senti
do do requerimento. 

Procede-se, pois, á segunda eleição de I. • se
cretario. 

Feita a chamatfa, são recebidaa 26 cedulas, 
que, apuradas, dão o owguinte resultado : Ri
beiro de Oliveira, 21 votos; Ribeiro Junquetra 
e BenvenutO Lobo, 2 ; Freitas C~tro, um. 

E' proclamado 1.• secretario o sr. R1beiro 
de Oliveira, que occupa esea cadeira, passando 
para a de 2. • secretario, a convite do sr. Pre
sidente o sr. Bressane. 

Procede-se em seguida á eleição do 2. • secre
tario. 

Feita a chamada, são recebidas 25 cedulas, 
que, apuradas, uão o seguinte resultado: A~os
tínho Pereira, 23 votos; Bernardee de F1U'1a e 
Nunes Pinheiro, um voto. 

E' proclamado 2. • secretario o sr. Agostinho 
Pereira. 

Procede-se, finalmente, á eleição dos supplen-
tes dos secreta rios. _ 

São recebidas 26 cedulas, que apuradas, dao 
o seguinte resultado : Desider~o de Mello, 14 
votos· Ribeiro Juuquelra, 9 ; Pmto de Moura, 
8: Fréitas Castro, 7; Duarte da Fonseca, 6 ; 
Carlos Tinôco, 3 ; Leopoldo Corrêa, 3 ; Ntrnes 
Pinheiro, 2. . 

São proclamados aupplen~s ~os 9ecreta_rJOs 
os ara. Desiderio de Mello e R1beU'o Junq~e1ra. 

Findos os trabalhos, designa o sr. Pree!lJente 
para a ordem do dia seguinte a discus>ão dos 
pareceres ns. 13 e 14 e a eleição das commiBSÕes 
permanentes de um advogado e um supplente 
pa.ra os con'cursos de magistrad_os e d~ tres 
membros pa.ra o tribunal espemal de JUlga
mento. 

Levaata-se a sessão. 

jamin de Macedo; faltando com csusa partici 
pada o ar. Camillo Soares e sem ella os demais 
srs. 

Abre-se a seiiSâo 
E' lida e approvada a acta da anterior. 
Não ha expediente nem m&teria para 2.• 

leitura. 
Entra, portanto, em discossão,depois de lido, 

o parecer n. 13, reconhtcendo deputados pelo 
5.• circumscripção eleitoral do E~tado. 

Oer.Dueoo Braodào:-Sr. Presi
dente, sou daquelle3 que entendem que as cor
pJrações deliberativas devem proceder sem
pre com o maximo eacrupulo na verificaçã_o 
de poderes de l6US memtros, na sua · constt· 
tuição, emfim e que não se deve, portanto, ne
gar aos candidatos contest.ntes ou contesta
doi! ou possuidoreP de diplomas conferidos pe
las juntas apuradoras praso~. si b!.\m que mui 
to restricros, para que seus direitos sejam 
perfeitamente discl'tidos e clar-:.mente elucide
dos, já perante a commissãv verificadora de 
poderes, já mesmo perante a Camara que vae 
decidir e Julga.r em ultima inatancia. 

As~im sendo, sr. Presidente, surgindo seria 
duv1das na veritlc!lção da eleição do 5.• dis
tricto, arguições de nullidades em aJguni col· 
legios dessa circumscripção eleitoral, arguições 
f.-ita~ perante a illustre commiseão verlficatlo· 
rade poderes, porém de que durante o prazo 
concedido no nosso l'f'gimento. não puderam os 
candídr.tos contestantes exhibir provas, jun
tando documentos comprobatorios de suas al
le8ações ; eu, sr. Pre~idente, to!llei a palavra 
para dirigit• á mesa um requer1me~to , ~ lin
do o adiamento de 01to d1as para d1scusaao do 
parecJr. . _ 

Sei sr. Presidente, que a d1~cuseao de pare
ceres'de verificação de poderes é considerada 
materia urgente, mas sei, e commigo devem 
concordar Oll meus illustres collt>gas, que 6_!11 
uma questão tão seria e grave, como esta, nao 
deve haver a menor precipitação, desde que a 
Camara dcs sl'!l. Deputados acha-se constitui · 
da e funccionando regularmente . 

o adiamento de oito dias não trará Incon
venientes. 

Dou testemunho pleno do trabalho insano 
que tem tido a \Ilustre commissão verificadora 
de poderes para apresentar um trabalho com
pleto, resultado dum exame profundo de todas 
as questões agitadas. 

Mas srs. dentro do praso concedido pelo 
nosso ~egimento não poderão os csndidatos con
testantes exhibir os documentos comprobato

ACTA DA 2.• SESSÃO ORDINARIA AOS 25 rios das allegaçõesque fizeram. 
DE ABRIL Dll: 1895 Esperando que a illustre commi!lfão não leve 

PRESIDENCIA DO SR. EDUARDO PIMENTEL 

Ao meio dia, feita a chamada, acham-se "'re
sentee os srs. Eduardo Pimentel, R1be1ro _de 
Oliveira, Agostinho Pereira, Bueno . tra~dao, 
\Vencesláu draz, Silva Fortes. De31der10 de 
Mello, Freitas Castro, Duarte da ~onse_ca, Nu
nes Pinheiro, Mendes Pimeotel, J<?BO PIO, ~er
nardes de Farin, Ribeiro Junque~r~, Carhndu 
Pinto, Raul Penido, Ferreira Tmo~, Sousa 
Moreira Pinto de Moura, Del fino More1ra, Leo
poldo ~r"!'êa, Augusto C!ementino, Coelho de 
Moura Bennnuto Lobo, Juvenal Penne, Sa
bino S:U.roso Ju:;ior, Francisco Bressane e Ben-

a mal este meu requerimento, venho em se_u 
eoccorro para que o voto _que vn_mos_ profer1r 
na questão St'ja a expressao da JUStiça, v1sto 
como a essa nenhum interene tem no reco
nhecimento deste ou daqu~lie candidato. 

Queremos votar com pleno conhrcimento 
de causa, para que jaJ?ais po!!Sa o E:.tado sus
peitar ou uuvidar da 1mparc1ahdade de nossas 
dec:sõee. 

Envio pois, o requerimonto a que acabo de 
alludir. · 

Vem á meaa, é lido e posto em disou~ão o 
seguinte 
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Rfquerimllnto 

Requeiro o adiamento da diacu9;ão do pare
cer n. 13 por oito dias. 

Sala das sessões, 25 de abril de 18;)).-J. 
BUENO BRANDÃO. 

O •r. Raul Penldo:-Sr. PNsiden
te, a. emenda que acaba. de ser apresentatia ao 
parecer elaborado pela 1• commissão verifica
dora de polleres a rPspeitodo 5· <1i~tricto elei
toral, emb!)ra o nobre collega a precedesse de 
con!>lderaçõee tenden:ea a mostrar o ewruou
lo dt. commissão elaborando seu parfoer, com
tudo no Eeu phraseado mais ou mencs deixa 
transparecer que a commissão verificAdora de 
poderes não levou seu escrupulo a ponto de 
elaborar um parecer que pudesse ser votado, 
que desse a verdadeira legitimidade da ques
tão. 

Quantc M praso pedido que o nobra·~llega 
diz ser curto, não concordo, porque a commis
tão por varias vezes reuniu-se, ouviu todos os 
candidatos, tomou suas notas, e depois que 
ol! mesmos declararam que não tinham docu
mentos .& apresentar e que deixavam no arbí
trio da c<~mmiBSão o julgamento tios documen
tos apresentados foi que ella depois de longo e 
detalhado f'Studo apresent.1u no ultimo dia 
da.<J nossM sessões preparatorias o seu parecer, 
a meu ver perf~itamente enunciado (apoiiJdo 
do sr. Sabâno Barro3o Junior). 

Assim, pois, srs., a commissão verificadora 
levou seu escrupulo a ponto de d~cobrir nul· 
lidade3 em actaseleitoraes que não loram re
clamadas, como, por exemplo, na c:>marco. de 
Patos (apoiado do sr •. ~abino Barroso Junior.) 

A commissão, que levou o seu escrupulo a 
examinar a c ta por acta do 5 · dlstricto, de cer
to procedeu com verdadeira mtnucio. e crite
rio ••• 

Osa. Bu&NO BRA::>IDÃO :-Sou o primeiro a 
fuer justiça aos extorços da commis!ão. 

O sa, RAUL P.;;;Nmo... . tendo em vista. uni
camente o conhecimento da verdade e com 
seu parecer dar assento nesta Camara aquel
les que, no seu modo de pensar e pelos do
cumentos apresentados tivessem direito reco
nhecido e incontestavel. 

Por isso srs., como membro do. commis~iio, 
considero extemporaneo e tóra. de proposito 
o requerimento de adiamento, mórmente 
quan.1o os proprios candidatos declararam que 
não apresentariam outros documentos; que os 
unicos que po38uia.m e:am os que furam pre
sentes á commissã.o. 
A~ sim mesmo, digo de passagem, só um dos 

contestantes apresentou documentos, po1· 
quanto os outros llmitara.m-sll a. a.llegações 
que constaram de actas de apur~ das co
marcas, protestos de juntas eleitora.es. 

Admira que estes C$ndidados, que limita
ram au&!l reclamações a ~imples allegações, 
que não apresentaram documentos á commis
são, que reunida os exigiu, tendo para isto 
pr·azo não pequeno, venh11m agora solicit&.r o 
adiamento da. diBEcussão por oito dias I 

Pergunbrei ao nobre o.pre ·entante do re
ql.!erimento:- serão décumentos novos Y 

0 SR. BUINO BRAN;>ÃO:- São noVOl dOCU· 
mentos. 

~ _sR. ltAUL . PENIDO:- Refe~entes a que 
eletçao, tornaret a perguntar, a que collegios 
se referem elles1 

0 SR. AUENO BRANDÃO:- De momento não 
poseo responder ao nobre collega; ~6 ~e! qQe 
se trata. da apresentação de dc.cumentos 
nOVO!!. 

o SR. RAuL P&Nxoo:- Já que o meu nobre 
collega [ão póde declarar a que ponto ~;leitora! 
se referem os novos documentos, sinto-me cons
trangido e, como obscuro elaborador do pare
cer da commiStão verificadora, que tomei a 
meus hc.mbros a duro. tarefa de estudar essa':! 
eleiçõru. julgv-me embaraçado, por quanto es
tes documentos ret'erentes a districtos eleito
raes foram presentes á. commi~o para elabo
rar seu parecer. 

Agora, si o meu nobre collega. garantis3e 
que esses novos documentos refE>rentes a esta 
eleição não foram siquer allegados aindll então, 
para que não se disses~e que a eommissão queria 
ser Eoberana. no seu modo de entender, não 
poria a menor duvida em votar pelo nqueri
mento. 

Externando o meu modo de pensar iodividu
a~. n~o pode!ldo falia'·. si não P< r conta propria, 
d1re1 que, st o requerimento de adinmento fôr 
para. ~preeentação de documentos que não fo· 
ram amda. compulsados pelo. commis~ão voto 
pelo adiamento; mas si. por acasc>, forem' atti
nenteJ a sllegações já prodtJz!das perante a 
commi~são ve~iHcadora, ~oto contra., porqunnto, 
o trabalho retto, o estudo auccinto, acurado e 
minucioso aa _n~a perfeitamente ba!e para jul
garmos o. questao. 

Qu:I.Dto a mim, ~c.nsidero-me perfeitamente 
apto para. votar pelo parecer conrorme está 
elaborado. 

Si .os documentog não ~ão novos, repito, vo
hrel contra o requPr1mento de adiamento 
aprEsentado (muito bem do sr. S. Barroso Ju
nior). 

O sr. Bueno Drnndão:-Sr. Pre
sidente, quando justifiquei o requerimento 
9ue foi lido e que despertou ~eJ!&.ros de um dos 
1llustres membrus da commtssao verificadora 
d~ po~ere.s, ~ecla.rei so~emnemente que jus· 
t1ça e JUStiça mte1ra fo:t.U~ a essa digna ::om· 
mis~ãu, conhecendo seu arduo trabalho e o 
minucioso exame que fez dos diversos papeis 
que lhe foram presentes. 

Mas o meu requerimento, ar. Preüdente 
p.'l~tndo adiamento de 8 dias •. tem por tini 
uniCamente obter um praso aliás muiw curto 
para que os candidatos contestantes possam 
exhib.r perante a merma oommissão verificado
ra de poderes •••••• 

O SR.}~A,UL PENlDo:-Eu acho.desneceest~rio, 
porque Ja t~veram o tempo ma1s que suffici
ente. 
• 0 SR. SADINO 8.\RROSO:-F.m relação Ó. elei

çao. 
O SR. BrENO BRA;-;o:\o:- ...... documentos 

novos, q,ue não foram ainda. exbibidos e dos 
quaes no.o tem a illustrada commisaão o me
nor conhecimento. 

. Por conseguinte, eu declaro que ••.••. 
0 aa. SILVA FORTES:-Peço a palavra. 
0 SR. SADINO BARROSO:-Qual é a eleição 

suspeita 1 • 
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0 SR. BUB!'\0 BRANDÃO:-••.•.. individual· 
mente acredito que o plrecer da commis?ii.o é 
lavrado com toda a justiça á vista dos docu
mentos apresentados; mas, novos documentos 
serão presentes á commissão e ella os apreda· 
rá e decidirá •.••.• 

0 SR. RAUL PENID0:-0 que ndmira t'l que 
esses documentos só appareça.m depois. 

0 IR. BUENO B<tA:>iDÃO:- •••.•. como ente o • 
der de ·j!Ístiça, e eu previamente louvo-me no 
parecer da commis~ão; hypothecanJo o .neu 
voto ao que ella então elaborar ou a e~te mes· 
mo parecer, si por acaso não f,,rem presentPs 
a commieslio novos doooment·1S relnti\'Os á 
eleição ou t;i os apresentados forun julgados 
sem valor. 

O l!lr. Slh:n F()rtcs:-(~ão temos o 
Eeu discurso). 

O ar . .João Pio:- Sr. Pre>idente. 
como membro da 1.• eummis..<.ão Yeriticadora 
d11 poderee, não venho diwór.lar da opinião de 
meu collega de c1mmissão. Entretanto, como 
na casa se diz que têm·~e de apreEentu dtcu. 
mentos novo~ que podPm int1uir DJ r€SUltado 
da eleição e como se alle~a. u ru docin ento im · 
port11nte, não aprc~entat.to ainda ó. com
miSEão ••.. 

O SR. AUtôUsTo CL.D tENTiXO : - Dtdo e ssa 
praso, no fim delle pudern pedir novu e então 
será um nunca ac~ba.1·. 

O SR. RAUL PENID:>:- O parecer ser·ve em 
uns pomos c não em outros. (Crt~~am·se •nui• 
tos oparte$), 

O SR. JoÃo PIO: - i!:u peço e.cs nob"es colle
ga.s que não me rnt~rrompam. (Continuam oJ 
apartes), 

Entretanto, como fal ~a se em apresentar do · 
cumentcs novos, é necessario que tomemos cv· 
nbecimento desses documentos, t' eu propJnh ,, 
como membro da commifsão, se dê o praso de 
24 horas ao meno>. caso não se ct'.nceJa o que 
e pedido. 

Si os can lida.tos contestantes tiverem ,Jocu
mentos valioscs e que façam fé, não devemos 
deixar de conceder o praso a que ali udo . No 
caso contrario, onúe e> ta r ó. a verdade da elei
ção, negando·se á pnr-te um drre1to sagraúo 1 

A commissiio estudou minocio3amente os úa· 
cumentos apresentados o disso d;:;u t:s~emunllo 
como um de seus membros. 

0 SR. RAUL PE:-<IDO: - E dec!nrara m pe· 
rante a commissão que niio t i nh~m muls doeu· 
mento algum. 

O SR. JoÃo P IO : - l\las, si cs cauú i.~u.tos 
co:1tastantes tiverem dccumentos que poss: m 
influir e que niio houverem sido apr~sen · 
tadoe, prço aos collegas e il. v. ex.: . , s :·. Presi· 
dente, que consin tam no adiamento de 24 no
ras para que esses candidatos possam npr•esen· 
tar os seus documento; a comm s·ào. Po1·tanto, 
ou votar-se ~lo adiamento requerido ou en 
tão dar sei ao menos um praso <.I e~ 1 ho~a9. 

Vem ó. mesl, é apoiada e entul conjunc ta· 
mente em dii!Cassã.o o. seguinte 

Ementla 

Apresento, romo emenda ao requerimento 
apresenta.d.o, o adiamento de 24 \:oras. - Pa· 
clre f'io. 

O er. De1n:enuto Lobo :- Sr. Pre· 
sidente, reconhecendo que a assemblêa ~óde 
ir firmando euas crenças democra.ticas, eu e•
tou de accôrJo, em p&rtl', com o rllmtrado 
orador que me pre11edeu quando 1.ão é iofenso 
á concessão do ad:arnento pedido para se apre
sentsrem documentos sobre a ele :çiio da 5 .• 
circumscripçã>. Ente ndo que, desde que aqui 
n'es!a casa um col:ega nos;o, a qu~m 1levemoa 
o maior respei ro e a maior con-ule ração, sele
vantou pura. reclamar pi·ovidPnrias no sP.tltido 
de áo perrrittir prozo para a apresentação de 
qualqu.-r prova >\ c~a. coherente com eeus 
prin~i p; o~. firma o verdadei:o ~entimento de
mo~ratico, e, t·•belecenilo que ~e cr•nc•dam to
dos a 'l franquias quP é p··~sivel im:.ginar. 

N•' Eystema em q•te nnmo.s s:io em toda par· 
te nrbi , rarws o~ pi azos couca dddl pt-I•:S magis . 
trados no dcnw. i o Ja sua re>pec; iva jur\s· 
dieo;-ão. Ai11dauãose \'iO nenhum tribunal n~· 
gar n:~.s li•les Cl \'i>, u'es~us, que }' g-im c 11n :.r· 
retlo:l sacratts;;; mos, cllmo seja, !-OI' ext'mplo, 
o da ;>ropriednt!e,um p :azo ct ilatur to q •rnl,lllt!r, 
r.~:~ra tl oprcsPntação de d ocumeutr.s que, púr 
qu3e>quet· conti!(encia•, uãu pudc~~ern ~l'I' tra· 
w!os ao domin io ou a•J conb< cimento ol'e:se 
tribunal em tempo . 

O SR. JoÃo PIO:-\'. ex c . falia como ve~da.
deiro republicano . 

O REli<VE:'\UTo Lono :-Agradrço n j ustiça elo 
juizo de v. eir. 1\üo tentro in e res,c t~.bsnlu· 
tamf n re al gum n1 eleição d t~ que 'o 1rutt1; 
não couhrçn JT,f~mo qunp~ >iin o • dPpu tados 
e :t·itull, coute>tados uu con t~ xttntPs rl'c~m c: r· · 
cum~cr1pção; ma · qu~ J'tl ~tlllplr~IIH~ r. to firmar 
prio.Ciptus re;lllblku ncs. Que n ue~rmb!l'a nã.'l 
tHwe deixar de c•,nc:?olc t• 11111 t.rl\7.0 rtll:l tJr io 
pa.ra a clefeH maxi mP, pa!'a apr!',;• ntnr;iio de 
um documento complet:tmente no,.,,, cu. pois, 
concordo. Di~cordo, porém, completu rm·nte o: e 
um •ol lega que disse que, conc~ drdo esse prazo, 
oJ tln~l d't'lle p'l:ie ·se requerer outro prazo 
(Apoiados) .. ... .. 

O : R. JoÃo Pxo :-\· . cxc . vae pe· l'd t'lmen te 
bem. (Cru;1m se muitos apart.:s). 

0 SR . PRESWE:"TE : --Altençiio , 
. .. .. . alt\ t •>rna ·.,e uma burla o julga mento 

destaas,emb:úa r,a vutação sobre o parecer . 
OiSCOl'do; porque a assembl êa uão careco e 
nem precisa. re~guardar se do taes t eceim; pois 
está em suas mãos a con ce5~ão do prazo actual; 
est•\ em suas mã.os negar d'aqui ha 8 dias, 
qu:1 ndo por nntura o nrsso collt"ga não venha 
t rnerducum• n tos novos. De vemos aln e l.tar 
na honOI'db.l.dade dP. seu caracter . ;:;:l il' , o 
no~so collega. bade por força trazer qualquer 
cou sB nova wbre a eleiç.'.o que ~e drscu ·.e. 

Tenbo concluh!o. 

O lllr·. l~aul I•cnl«lo:- Sr. Pre>i· 
dcute, cumo 1Jis .. e a prin.eira ve l que tom1 i a 
p11lavra. prt'CISH a q ·Je o J l • u~tresuc tor do r a· 
querimento disse~se que novo.i docurnen tos 
eram este~. a que coll<'giua eleltoraes •.• 

0 SR. SAD!li<O BARROSO:- Esta é a ques
tão. 

0 SR. RAt: l.. PENIDO:- Se referiam elles, 
porqm.nto o parecer da I.• commissão veritl· 
cadora, cvnfol'me disse o i Ilustre auctor do re· 
querimento, foi t'e3ultado dum trabalho miou · 
cioso, escrupuloso e detido, e ne1te ca:~o as suas 



oonclUiftée denm ser tldu como Nltlltado das 
premtau ou entio este trabalho nio é mail do 
que slmplee allepções·e, po1' oo~~~equeoot", de. 
~oto 6 aece~aaria a preeenoa de doc.~meutoe 
que Tenham lmpUJD.&I-o em teu ooojancto, 
porquaot.o di1 o parecer (16) ••• que toram es· 
lu ja~tamente aa imp'llgo&QOea apreeentada• 
peloe difrerentes candidata.. SI elles doca
mental, porém reterem-eebelelçõel impugna· 

• du e 10bre que a oommlaeio .li pronuoctou-ee, 
declaro que nenhum valor têm. como nio ti· 
nham os que foram exhjbido .. ,e então aocettar-ee 
o adiamento neste• termos Eerá o mesmo que 
impugnar o parecer e. por tant.o, eu voto ooo 
tra qualquer adiamento desde que não declare 
o seu illmtre auct.or ei os documeot.os rete
rem ·se a alguma oom&t'Cil, que ·não ~teja da!! es· 
peci ftoadu no Jll'l'toer. 

Além db10, dr.clara a commlssão o seguin
te (lê). 

Demais, ers. 11etam011 no regimen de viver 
ás claras e, por l11110,como membro da commião 
vertfle&úora de poderes e incumbido de estudar 
e relatar o parecer referente a eeta oircumaeri· 
pçio, declararei que um dos intere~~~~ados na 
questão, após a oonteoção do parecer e quando 
tinha elle de eer presente á C&mara dos Depu
tadoe pedia já um prazo de 24 horas para 
apreeentação de novos documeot.os, prazo que a 
oommiado nio recuso a, aguardando até o dia 
seguinte a solução reclamada, tendo sido entio 
dito pelo proprio intereasadoque ab,olutamente 
nada. mais havia a fazer ,porquanto o resultado 
era exa.otamenb o que a. commiiiJio acabava 
de verificar. 

Declaro que este interessado acha·Ee presen · 
te; não direi, entretanto o Eeu nome. 

Porém, dando-se todos eate.~ factos no seio 
da commiS!Iio e ella mO&trand ·S" a mais es
crapuloea p081ivel, deaceodoro mioal\enciu (o 
que talvez seja um pouco rao), compui~Bndo 
aota por acta e mala dooumentoe apresentados 
pelos di.fferentee contestantes, concedendo-se· 
lhes tranoa liberdade para verificar os doeu· 
mentos 1obre que versava o exame, mostrando 
me~mo as acw de eleiQÕeS juJgadu nullaa; ad· 
mira que ainda ee peça adiamento, mesmo por 
24 horas; porque, aenhorea, entendo que em 
mataria tão grave e melindroea como •erifica
ção de poderes, não podem os n081108 collegae 
presumir que a comml~ão precipitada e levia
namente elaborasse um parecer que não fosse 
o reeultado do estudo calmo, ~fleotido e im· 
parcial, querendo que ellflse votasse de afoga· 
dUbo. 

Mas, desde que o nobre deputado pede o pra· 
zo de 8 dlu e é o primeiro a declarar que o 
parecer da. com missão é verdadeiro em sua oon· 
olasão, que é elle fructo de um estudo mlnucio· 
so, detalhado, eacrupuloso e criterioso (muito 
~do sr . &biM BON'OIO).· .• 

• • . entendo, er. Presidente, que deve elle 11er 
vot!ldo e de antemão declaro que, quaeaquer 
pras01 de 24 e 48 horas. de 8, 10 e 15 dias, 
.. erão lnuteia, porque achamo-nos perfettamen· 
te habilitados a alftrmar que este parecer em 
aeu todo ele prime a veracidao:Je dos factos. 

. Si estamoe no reglmen de nio cercear liber· 
dadee e garantias, tambem estamos no da ver· 
dade eleitoral e (II"OC4m·•., tJpart.,, p1'olot~ga
dol), Ullm entendo que, recorrer á camara 
para apreeentaçio de novoe documentoe no 

cuo nrtepte, para justificar factos imagina-
ri08 ••• (Co,.,it~uam M aptJrt.,l) _ 

0 l)a. RAUL PBNIDO :- Não é reatrioçio de 
liberdades. tanto mais quando o meu nobre 
oollega oio sabe st oe documentos de que tra· 
ta 1io novos e vêm intltllr na o:>nolusio do pa
recer. (Apoiado•). 

A oommillllo teve declaração doe contestan
tee de que se eatlafc~ziam com o l!fiU trabalho 
e declararam no ultimo dia de sou reuniões 
que ab.iolutamente não tlnba!ll mais documen
to algum a apresentar, mais reclamações a fa
zer. Admira-nr-a, por tanto, que eó depois de 
elaborado e conheoil.lo o parecer e no corto 
tempo de dois diu é que a.ppareçam novos e 
lm?ortantes documentos 1 

0 SR. A. CLEMRI'\TINO:-E porque não OS 
apresentam agora 1 

0 sa. RAUL PENIDO:-Além disto, STB, 1 si 
qualquer um de nós vem contestar eleição de 
candlrJatoe diplomados tem obrigação de app!l.· 
recer perante a comml!lllão veriftca·lora, que o 
attende com todo o interesse, e apresentar &lli 
as provas de sua contestação; não o fe.zendo, 
não ~rá mais do que um leviano, que abusa 
d\ consideração que lhe é dispensada (apartes 
fWOIOt~gadoJ; ..no 1e ouce bem o 01'ador), que 
agarra-ee a tateie pretex &os para excl ulr os 
eleltoslegitimoa. . 

No em tanto, os contestantes do 5. · districto 
nada fazem conhecer á oommlssão e só nesta 
occasião descobrem novos documentos para 
apresentarem ao Congresso. E' admiravell 

De mais, o praao de 8 diu não adianta, por
quanto, u eleições do 5. • distrieto foram con· 
testadas na janta apuradora e os contestantes 
tiveram j& doas ou tres merea para. munirem· 
se de documentos que resgua;daasem os seus 
direitos. 

Pois ai nesse praso não conheceram a exis
tencia deste documento ravoravel, agora em 8 
dlu é que o hão de descobrir Y 

Eu tambem declararei que, geuuinamente 
republicano (apoiado1), por oonsequencia ade
pto do aystema da verdade eleitoral, vejo infe
lizmente trazida para o seio do COngresso, não 
uma questão do descobrimento da verdade, mas 
simplesmente uma questão de campanario ...••• 

( Veheme11t11 prot11stos do Jr . BMeno B1'antl4o ., 
'"'""muitos opartes ouce ·lll o s.,guinte:) 

0 SR. WENCESLAU BRAZ:-E' uma. injustiça 
que faz ao n()Szj() collega. 

O IR. RAUL PENIDO:-Declaro que assamo a 
responsabilidade do que digo. 

Todos os interes5adosjá examinaram pm por 
um os documentos da eleição do 5.0 districto e 
não é hoje que ae pederá mesmo com insiaten· 
ela fazer entrar no Congresso um candidato 
derrotado e com exclusão do eleito. 

0 SR. 8. BARROSO JUNIOR dá am aparte • 
0 IR, RAUL PENIDO:-Oeclaro que, soldado, 

que sou e sempre tui, do partido republicano 
consl.itucional, zelarei sempre pela verdade 
eleitoral, pelo respeito á vontade Foberana do 
povo, e nunca deixarei de assumir a retponsa
bilidade dos meus actos e pala vraa • 

O m. Joio Pio:-Bi v. ex.c. retere se ao 
I. • dilltricto, eu desafio que prove. 

0 SR. RAUL PBNIDO:-Estou discutindo a 
elelcio do 5. • e não do 1.· distrlcto. 
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0 BR. S. BARROSO JUNIOR:-0 nobre COIIAil& 
qae deu o aparte está tomando a ouvem por 
Juno. 

(CMI~t:lm·lll difiiWIOI oparttll t1 o sr. Prt~IÍ.· 
clfttt• (a~ soar o tym}te~M, rllc14rnando atten-
9110). 

O aR:RAuL PsNtoo:-Maa, srs., como di~ia, 
a oommi.86ão procurou est.u<:lar a eleição do 
5. • dlatrioto com toda a mtoociosidade e Mcru· 
pulo, a oommi88ão não procurou o convi vi o 
de quem quer que f~se. prllferlndo 08 seus 
membros serem tomadoa por indirciplinadoa 
polittooa, mas nunca por injus~. porque na 
questão de verificação de podere• se limitavam 
~ veracidade das urnas, nunca immiscuindo a 
poli&ic& oe-. nobre e ardua mi~~tâo que lhes 
tol coufiada. 

Além diaso. srs., admira sobremodo que, 
eendo os candi !atos diplomados e oa contestan· 
tes filiados e per~noentea todos á. cha'P'\ do 
partido constituc:onal, venba:n hoje este3 tra· 
zer á presen~ do Congresso um documento de 
aummo valor politico que devia já estar no 
saio da commial!io, que era competente para 
d'elle tomar conhecimento, que venham digla
diar-ae em prejnizo do proprio partido. 

Eu declaro que voto contra qualquer adia 
mento, nãJ porque queira que predomine o 
parecer que estudei minuciOI!a, detida e escru
pulosamente, maa simplesmentA porque tenho 
convicção plena de que nã.o apparecerà absolu
tamente novo óocumento ai quer aohre a eleição 
do 5. • di11tricto, não passando est<l adiamento de 
recurso de occasião. 

Assim sendo e nã.o podendo o nobre apreaen 
tante do requerimento, declara.r qnaes os dc
cumentos a que ae rerer€' o seu p~dido de adia· 
mento, cuja paternidade lhe cabe ••• 

0 SR. BUENO BRANDÃO: - 0 meu requeri
mento é eapontaneo; 11roouro esclarecimentos 
para meu e!plrlto. (Ha um outro ap<~rtt~). 

0 SR. RAUl. PENIDO: -Digo paternidade -, 
porque foi o nobre deputado quem apresentou 
o requerimento, e a palavra me parece par
lamentar. 

Admira-me. sobremodo o facto de s. exc.• 
declarar que nã.o sabe ai o documento refere-se 
á eleição de comarca, de collegio, de diatricto 
ou de Sfoção. 

Periuntei ao nobre collega ai este documento 
referia-se aos mesmos distr1ctos enumerados 
no parecer e s. ex c. • não soube resp 1nder. 

0 IR. BUENO BRANDÃO: -Porque não tinha 
de memoria. 

0 SR. RAUL PENIDO:- Parece que E'Ste pra· 
so de 8 dias é o nece~aarlo para mandar bus
car documento, porquanto nã.o se acha elle 
prtiente; do oont.rarlo, estaria fm poder da 
aommtaaão ou da mesa, que lhe daria destino 
conveniente. 

Tambem discordo do nobre collega de co~D
mil&io quando reduz o ,preso de 8 dias a 24 
boraa. 

Pode ser que esteja enganado neste modo 
de pensar, maa não vá nelle absolutamente a 
intenção de cerctar a liberdade de quem quer 
que seja, porquanto procurei no elaboramento 
do parecer acompanhar a manifestação e ver
dade das urnu, a vontade do eleitorado. 

A. c -I. 

Por 1880, o meu intel'811se, como membro da 
commi!aio e tratando-fie de quatro oo-religio
narioa politiooe, foi fazer aalientar a verdade, 
procurando respeitar os direi toa de quem foi 
elei\o. (Cru~am lll ap<~rtt11). 

Como di!se, o nobre contestante e o seu ad
vogado, tão solicito na defeza de seus direitos, 
procurandodetcobrir provas no tocante a nul
lidadell de eleição, nada (.esoobriram referente 
ás nullldadea de actaa da comarca de Patos 
e, nrJ emtaoto, a commisFão as encontrou em 
seu minucioso eetudo. 

Pois, bem, apesar de tudo isto, do escrupu
los:o e miuuc'OIIO exame por parte da commis· 
são, surge agora a tMa dum documento, que, 
declaro 2olemnemente,nenhum valor terá, em· 
bora não o conbrça, que digo incapaz de modi
ficar o p1recer já confercionado da commissão, 
e nestes ttrmos voto contra o requeri mente de 
ad1amento e bem assim contra a emenda do 
men nobre oollega de commii!São. (Muito bt~m; 
muito •em). 

0 SR. PUESIDENTE observa que i:Stà a esgo• 
tar-se a hora iestinada a esta disous,ão. 

O l!lf · . "'"enee•lou Drnz:- Sr. 
Presidente. eu não preten<!ia tomar parte na. 
presente diecuesão; nem de leve me patlfava 
pelo eapirito lazel-o. 

Serei, por cc:onseguint(', o mais breve pos
sível, obedecen•io a determinação da mesa, de 
conformidade com as determinações do regi
mento. 

Veoho simplesmente, 1.1r. Presiden te, dizer 
á casa, dizer aos illuhtres coll..g~a. que não se 
trata. de uma quNtã.o de campanar10, como 
disse o illuatre deputado re~~ident<~ em B&rba· 
cena; trata-se de uma questão importante, 
trata-~e de estabelecer um precedentb que póde 
ser bastl\nt.e perigoso. 

Dois candidatos contestantes comparecem 
perante a casa, pedem novo prazo para apre
sentação de documentos, e nós, ar . Presidente, 
podemo• por ventura cercear o direito a esses 
cida,Jãos que pretendem apresentar novos de
aumentos, os quaea podem Invalidar perfeita
meute o parecer apresentado pelos illustres 
collegas que constituem a commi~eão verifica. 
do~& de p:derea1 

Esses candidatos contestantes. sr. ? reli
dente, allegam que faltam documentos de 
algumas aecçõea de Ouanhãe• e de outros lo· 
gares. 

Ora, sendo assim, sr. Preaident.e, faltando 
taes actas cuja apreaentaçã.o protestam otfere· 
cer dentro do praso pedido e podendo o seu re
~ultado intluir sobre o total apurado por certo 
que não devemos absolutamente votar de afo
ll•dilho, visto não termos juizo completamente 
firmado 110bre as eleições do 5. · diatrJcto. 

Declaro, e r. Presidente, que não tenho in te· 
re!se por este ou aquell" candidato e que eo, 
estudaLdo o novo parecer da commls.·ã.o. pare 
cer que, depois de conhecidos os reeult&dos 
de~&&~ secções será por certo calcado sobre 
normas inflexlvels de direito e de jmtiça, como 
tem atdo até ~ui, eu nã.o recusarei meu voto à 
commiSt~ão, por que tenho nella plena e abso
luta conftaoça. 

Demais, er. Presidellte, (o 1r. Raul Pe~tido 
dd '"" apart~). posao dizer a esta caea e posso 
dl1er á illuatre com missão, chamando a sua at-



tençio, que ae trata t.ambem de uma queatio 
Importante. Um dGS candidatos, com quem 
e.U.-e, dtclarou·me que vae lenn&ar contra. o 
~dldato Nunee Junior uma queetio jurtdica 
qual a de aua nlo elegibUiclade para o cargo de 
deJ:.et.ado.. · 

candidato declarou me •••• 
0 SR. SABJNO BARROSO:-Qual a qoeatãojo• 

ridica I Se é de direito, 'liOdemos decidir jà. 
C"'laM~Ie muito.t apartei~. 

0 SR. WBNCESLÁU BRAZ: - •••• que falta 
apenas um documento, que aerá preciso para 
a questão jurldica. (rontimuam 01 oparte1 • o 
&r. P•tsideftte rtclamca atte~tÇlfo). 

0 SR. SABJNO BARROSO:- Acceitamos a base 
1)ara discutir. 

O SR. WENCESLAU Ba.u:- Segundo<' qut> 
dls o p1oprto candidato Nunes Junior, é elle 
eleitor na C.p:tal Federal, tendo la votado 
neste ultimo pleito. 

0 SR. SABINO BARROSO: - Diga-me V. exc. 
si o alistamento eleitoral revoga a le«islação 
chil. 

0 BR. WBNCESLA U BRAZ :- Re~ponderei ao 
nobre deputado. 

0 fR. SABINO BARROSO:- Estou á espera da 
reaposta. (Ri.toà•&). 

0 SR. WENCESLAU BRAZ:- Diante da affir
mação categorica deBEe illustre candidato, a 
questão toma no-u phate e toma nova face 
jurtd·ca, que não pede ser despresada por esta 
Camara .•.• (Cru~am &e apa.rte.t). 

O sa. PRESIDE:'\TE :-Peço aos nobrea depu· 
tados que não interrompam o orador. 

0 !1'. WENCESLAU BRAZ •.. e, por COD· 
eeguinto, nio podemos votar de afogadilho 
eobre a questão, porque temos neCfllldade de 
conhecei·& pelo lado juril1ico que Ee n01 otfe· 
reoe. 

Ux SR. DsPUTADO :-Então concorda com
migo I 

0 SR. WENCESLAU BRAZ: -Diante disto, 
ar. Presidente, não querendo eu concor
rer, nem de leve, para que se forme na casa 
um precedente perigoso, qual o de votar-te á& 
preseas o parecer apresentado, quando lta uma 
oontestação, quando se pede um pruo rasoa
vel, qual o de 8 dias, para o offerecimento de 
novoa documentos, documentos que ee referem 
a noVOIIresuliados ••• 

O SR. PaBSIDENTB :-Advirto ao nobre depu· 
tado que a hora está dadB ••• 

O sa. W&NCEiL.\U BRAZ:- Conclui-
rei em duas pala•ras ••• documentos que ae 
referem a novos resultados, que serão pre
sentes á commiiSão, e já pelo lado jurldioo, 
para mim bastante Importante, declaro ao
lemnemente a &ta casa que voto a fav.rdore· 
querimento apresentado pelo mostre collega, 
,.ra que não se ftrme este precedente. 

Portanto sr. Presidente, declarando mala 
uma vez que nio tenho tnterase por qualquer 
dos candidatos, votarei pelo poreoer da com· 
mi•io, maa depois que ella tomar conheci· 
mento deaaesl1ocumentos e da queatio jurldlea 
leftlltada nesta-casa, questão-essa que dilcutlrei 
.fOI&erlormente. · 

0 SR. SABINO BABB080 :-A queatlo.de direito 
doou no tinteiro. 

Ú SR. WDOJ:ILA.U Bau:- A qu•tio de di· 
refto eerá liquidada depois. 

0 SR. 8ABINO BARROSO dá um aparte -e Cl'U• 
I!&Dl-ae mult01 outros, reclamando o sr. Pre~i· 
dente a attençio. 

O •r • . MIIwa Forte• (nio temos o seu 
dl.scuno.) 
' Findo o debate, encerra-se a dlacwsio, é 
approvado o requerimeato e rejeitl&da a emen· 
da ; 1lc1ndo, portanto, adiada por Gito t1iu a 
disouSBio do parecer. 

E' lido e entra Pm discu~ião o parecer n. 
14, reconhecendo deputados pela 6.• circum
Eoripção elelt )ral do Estado. 

O 11r. ""ence•!llnu Braz 1- Sr. 
Presidente, não venho propriamente discutir 
O parecer n, 14, apreEentado pela Ulostrada 
commiS!ão verificadora de po Jeres; venho só· 
mentE~ otferecer á consldJraçiio da casa uma 
emenda additiva, sobre a qual espero que !e 
pronunciem os meus illustres collegas, dando 
sua approvaçiio. 

A nobre com missão, sr. Presidente, estudan
do com a devida. attenção. com o maximo cui
dado e com a precisa Eolicitude as questões re
lativas à.s eleições do 6.0 districto, deu o seu 
parecer aobre ellas; a cvmmissão entendeu 
sr. Presidente, que, diante de um numero 
bastante grande de eleit·Jres que comparece
ram ia eleições do muoicipio de Minas Novas, 
devia exigir os livros nãn ~6 de ~slgnaturas 
de eleitores, como tambem do alistamento 
eleitoral . 

Como, ~r, Presidente, em diversas llfcções, 
em diversos collegioa daquells oil'Cumscripção 
eleitoral compareceu extraordinarlo numero 
de eleitores especialmente nos collegios de 
Oouv~a, Extrema e Fortaleza, eu acho que 
deve prevalecer a mesma necessidade de ex h i· 
b:ção de livros e que, por conseguinte, devem 
ser reqUisitados os livros de assignaturM, 
como ainda 01 do a!istamento eleitoral dessas 
ultimas localidades. 

Acho. sr. Presidente, que este meu requeri
mento, eata minha emenda, terá o apolo da 
nobre commilaão, que tem tido sempre em 
vista o reconhecimento da verdade, que é a 
unica C(, Usa de que n03 preoccupamo11 neste re
cinto quando tratamu de eleilões. ' 

Declaro, er. Presideate, que, Totando pelo 
pare•er n. 14, eu voto sem prejuizos precon· 
cebidos, &em prejulgar da questão. 

Qoero tambem posteriormente t'studar o• 
documentos apresentados, aftm de daropmião 
franca, clara e terminante sobre estas eleiQÕeB. 

A' vista,dlii!JO sr. Presidt>nte, espero que, 
eendo approT&do o parecer apresentado pela il· 
lnstre oommt.io, seja tambem approvada mi· 
óba emenda, rererente ás aeeaões de Ext:ema, 
de üouvêa e Fortaleza. 

Vem á mua a seguinte 

DRNDA. ÀDDITIVA. AI) P~ECBR N. 14 

ArcreiCen te se ás concl u&ões do parecer n. 14. 
Que com toda urgenoia sejam tambem re

quisitadOI 01 Unoe de assigoaturas de eleito· 
rea das HCQÕe& de s. Joio Baptista, Oounit. 



(Dicamantina) Extrema (Montes Claros), Forta
leza (Salinas) e bem a83im oa livros do ult:mo 
alistamento eleitoral do Estado. 

Sala das sessões, 25 de abril de 1895. -
\VENCIULAU BRu. 

Apoiada e em discussão conjunJtamente c m 
o pa.recer. 

O er. Mendes Pimentel: -Sr. 
Presidente, cabe-me. em nome da pr·imeil'a 
commissão verificadora dE> !,>oderes, agradecer 
ao lllustre representante da 3.• ci!'Cumscripçào 
eleitoral o ensejo e a opj>Ortunid~de que á. elh 
oJferooe de explicar, elUcidar e justificar o pa.· 
recer, que teve a honra de apresentar a El!'sa 
assernblé& e que ora. cJnstitue o objecto dessa 
discueaão. 

A primeira commissão julgou bem compre· 
hender seu dever e sua taref11, tendo unica.men· 
te em vista o descob: rmento da verdade que
rendo só e exclusivamente apurar a validade 
e a veracida.Je dos diplomas que foram confe
ridos e outorgados pela soberattia do povo Mi· 
neiro na escorha. dos seus rt>presentantes em 
uma das ca.'IO.s do pulamento Mileiro. 

0 SR. S. BARROSO JUNIOR :-Isto ficou de~ 
monstrado no parecer em discussão. 

0 SR. MENDES PIMENTEL: -Sr. Presidentl', 
aos trabalhos da comm1ssão presidiu o maior 
zelo e escrupulo em relação a todas as circum· 
scripçõea oleitoraes ; porem, deYo dizer que 
mais minucioso foi o ~eu estudo com relação 
ao sexto districto, não s!'l porque nessa eleição 
á junta apura.~ora. geral não foram presentes 
as a.ctas ref<: l>entes a. 3 dos princip1es munici· 
pios. quaes o3 de <\rasmahy, Boa Vista do Tre
metla.l e M'nas Nova9, como tam bem porque 
perante a commlssão foram feitas imputações 
diver~a.s, contro. differentes secções e districtos 
e até contra comarc11s inteira~. imputaçõ!'s es
tas que ou eram allegações vagas, sem a mini
ma. <locumentação, sern nenhum adminiculo de 
prova, ou então vinham acompanhadas de do
cumentos que precisavam ser estudados e pon· 
derados com todo o esc:rupulo pela C•Jmmis~ão 
para conhecer d > seu valor jurídico, para aqui
lat'lr a suo. força probante. 

A commissão deixou de parte as primoiras 
dessas imputações, desde que ns. falta de outros 
documentos, não verificou taes allt>gações no 
corpo das a.c:tas eleitoues subtnettida3 á sua 
apreciação e ercrupulosamente estudadas uma 
por uma e toda'3 no seu conjuncto. 

Como i:l. foi dito no parecer da commi:;são, 
st•. Presidente no tocante a A ras,u'l hy só foi 
apre9enta.lo um documento que, quer na forma. 
quet• no fundo, é de todo o ponto impresta.vel 
como meio de prova, trata·S9 de um-nbl ixo
assignado-de alguns indivilluos que se d izem 
eleitores, sem justificarem eEso. qualidade. sem 
firmas reconhecidas, e evidentemente viciado 
pela justa. posição de um pl;Jel uo corpo do C:o
cumento, não se sabendo qual a redacção qtJO 
devia ser admittida pe l~~o commissiio, si a pr·i
mlttva, si a juxtap"s:a nem á qual das duas 
tinham sido lladas as ussignaturns. 

Com relação, sr. Pro;.iden te, ás fraudes e 
aos vícios allegados contra a eleição do muni· 
cipio de BJa Vista do Trem-1dal, os documentos 
são todos elles, semelhantes áquelle a que venho 
de me referir. 

São-abaixo-assignadcs-de pessoas que pro· 
mettem votar em um dos candidatos pela 6.• 
c!rculll!crlpção ; public1s formas de cartas par
trculares sem concerto e, portanto, sem valia 
perante qualquer corpor·açiio. que queira deci
dir como juiz; documentos dilacerado~ e bor
rados. 

Relativamente a Minas No va~. sr. Presidente, 
sinto divergir do nobre colle(.la que me prece· 
deu na tribuna; não foi uaica-;nente o algaris
mo elevado de votos que a commissão teve em 
vista ; não foi eómente o facto extraorJinaria· 
mente excepcwnal, que se d u, de concorr<~rem 
cerrados . unidos e oompactoe, às urnas mais 
de 4/5 do eleitorado desse municip!o. 

Foram esse e outros indícios quo levaram ao 
animo rla com missão a necessid'lde de no ros e•· 
clarecimentoe. 

E' vertlado que a just ~ ficação proces>ada pe
rante o juiz de d ireito de Diamantina cr,m o 
jurllmento de tres individuas depondo sobre 
tae..~ facto1 o~corridos no mesmo tempo em tres 
logares dilferentes não póJe por si fazer prova 
plena. 

l!.' verdade, sr. Pr83idente, repito ainda, que 
cada um destes documentos em particular, 
considerado• isoladamente, que cada um deiiSes 
levíssimos indícios não tem nenhum alcance 
probatorío ; mas tomados no seu coojuncto, 
azcm gerar duvide.s em nosso espiri to . 

E' bem vulgar e bem conhecida. a imagem de 
que se fervem os tr"tatiistas de prova : as 
circumstancias, os indícios são ccmo frageis va
ras q ·-e, tomadas isolada.•, !tiio facilmente p!lr· 
tidas; ma~, quando enfaixadas, offereoem algu
ma resistenc•a. 

Pairou duvida sobrA o espi rito da com missão. 
Cümo devia. proceder 1 Dous caminhos se bi
furcavam em sentidos uppostos ou r econhecer 
cr: mo bc-a. e valida, acima de todo a suspeita, 
a e:eição de Minas Novas. detcrmin!ln lo assim 
o recúnhecimento de um deputado, ou invali
dai · a.. 

Não cumpriríamos o n r:sso dev.3r, a com
missão seria indigna da confiança da. A>sembléa, 
si , como espírito em duvi ~a. não tentlo chega
do á conv.cção perfeita, viesse apresen tar uma 
conclusiio final, em ponto duvidoso. 

Opinar pela anulln<-ão de todo o processo 
eleitoral nessa comarca seri a cahir no vicio 
oppJst.o. 

E, sr. P residente, a commissão sobre que não 
é só nas questões p:~ litiMs,mas que t.ambem em 
todo3 os acto~ da vida é sempre a mais con ve
niente da.o soluções a. do meio to~m a do j us
to meio porque ahi está a verdade, 1 estde a 
virtudl'. E foi pJr ieso que entre as ti u~s so· 
r uçõe:~ e:~:tremas resolveu adoptar a in trrme
diaria, procuran·lo dissipar a d uviJa quo as:al· 
ta oseu espiritoeque,acredito, in vade to mbem 
o es pirito dos meus illust ~es collegns. 

Sr . Pie.~i d :mt<', si não me f\l ha 11 memor ia • . • 
( ha t1m aparte). 

Per•fei tnmente, a commis~ão assim fez: a 
commisst1o, si quizes3e prejt:lgf\J' , ter i c:!ado 
o seu juizo defi~>it>o e cathegor ico, o que não 
tez; e para não prej\!Jgar levianamente reque
reu noves meios de esclarccimen to. 

O SR . \VE ' CES:Au BRA7.: - Declaro que 
não quiz p rolongar a questão, o meu fim e 
estudar as actas para depois di~cu til-as. 



8à . 

· O u.. MIINDU PDONftL : - Como ia diun · 
do, li'. Prelidt~n&e. -.ta memorla nio me atrai
._ é de Alphonse Karr o applaudido e diJaatl· 
.do-aútor du awp.; uma lmapm que ora -em 
OCDOI':\'8 para mostrar a n8Cf!llldade do j~ 
termo, do JUito meio em todu u decisões ;a 
Tida. 

Apart&-ee do porkl uma pequena embar~ 
oom a vela entuna.Ja por uma bria& man~~t. e 
moderada ; 01 JUI&g8il'OII distribuem·• á von
tade pelOI dinl'IOI b&Dcos, sem onidtrem do 
equuttirio, pois que o n.nto ~ fraco e não póde 
oompromettel·o. Mu, dentro em pouco, abri· 
• rerreaos, o homem do leme faz lipal para 
que um aô dos pueageir~ mude de lugar ; 
preolpit&m•l!e todos para o lado indicado e o 
bordo da pequena embafcaoio vae quaei a re. 
eeber agua; voltam todoe- atropelladamente 
para o lugar que tinham abandonado, rom· 
pe-118 o eqailibrio e &llb·evem o naufragio. 

Poit bem, sr. Presidente, foi lembrando-me 
tambem desta imagem do lllustre pamphJetb
ta que, oomo relator da ooJJmisaão veriftoa· 
dora de poderes,lienti no meu espírito a neces· 
&idade de esoolher o justo termo nem tomando 
oomo bôa, valida. inconketavel, immune de 
qualquer suspeita a eleiQio de Minas Novas, 
nem annullando·a de tlt.cto, pois para isto ba· 
veria necessidade de prova plana, que nio foi 
exhiblda. · 

Exprimindo·me dute modo, sr. Presidente 
julgo não necessitar dizer que estou de per· 
feito accôrdo com a emenda do nobre repre
sentante da 3.• circumacripçio ao parecer que 
tive a honra de apresentar. 

Era í.al a neC888idade do pedido de Jivros de 
actu e usigoaturas para - reeolver duvidas 
sobre a veracidade das eleiçõee e contre. as 
quaes existiam vagas e frageis, mas numero· 
eu imputações e allegaçõee de fraude e vicio 
que a com111issão resolveu abrir rigoroso io
querito, porque é precoo que de uma. vez para 
eempre, por honra da illu.stre representação 
do norte, por honra doe illnetres chefes politi· 
001 daquella zona, por honra d.esse Congreseo' 
pela tranquillidade de Minas, se cortem eesas 
duvidas sobre o prooeseo eleitoral em alguns 
muoicipioa do Norte Mineiro (apoiado do rr. 
Barro•o Ju,.ior) • •• 

•.•• para que ·se patenteie de ve.z o que de 
veracidade existe nesses boatoa, que Já echoam 
fortemente na opinião publica, para que se de· 
eopprima. o peito de Mmas desse pesadelo que 
a atemortza. 

Sr. Presidente, ei fosse nece981Lria mais uma 
86 consideração Justificativa do modo de pensar 
da commi~ão eu diria que todos nót, princi· 
palm~nte os membros de corporações políticas, 
que V:'V6J!l08 da confiança publica, não temos só 
a obr1aaçao de sermos briosos, independentes 
hon8iltos, reotoa e probidosos; mas temos 
tambem o dever de pare ·er sel-o. 

Foi para isto, ar. Presidente, foi para. que 
de_ vez acabe Msa suspeita que paira na opi· 
niao publica,que a commiaaãojuigadora julgou 
dever apresentar o parecer que foi ltdo e está 
ora e~ debate, parecer que felizmente 
ainda nao so1freu contestação alguma de nen
hum dos meus illustres collegas de repreaenta
ção (Milito bem ! muito b.rm). 

Ningoem mala pedindo a palavra, enoerra· 
se a discua:!âo, approvam-se o parecer e a emen· 

da additin ' o ar .. Presidente proclama de
put.doa eleitoe peJa cS.• clrooiDíeri~ oem. 
coro!lellgnacio Oarlàl Moreira Mur" ooronel 
Malloel JOiê da Silva. dr. -miDondu K&te
v• ottonl, cônego Manoef Alves Pereira, 
padre Pedro CeleatiDo Rodrigues Oba"•• co
ronel Jceé Fellurdo Prancfor& de Abreu Bica· 
lho e Camfllo Filtntho Pratee. · 

( onatando estarem na ante-llala oa 5 primei
ros doe deputadoe reoonhecldos,é nomeada para 
reoebel-oe uma depo.t&Qão composta dos sre. Au· 
guato Clementlno, Desiderlo de Mello e Leo
P,Oído Corrêa. 

Reeebldm com •• !ormalldadee ragtment&el, 
o 1.~. Manoel AJves, 1.• chamado, perante a 
mesa profere juramento eobre os Santoe Ev.an
l~lhos. 

Seguem-se 011 sn. Rodrigues Chaves, Manoel 
da Silva, Ignaclo Morta e Epaminondas Otto· 
ni, proferindo os trea primeiros cAssim o juro:. 
e o uJtlmo c Ã88im o prometto :.. 

Ordena o sr. Pr~sldente que, de conformi
dade com o tlDAI do parecer, ~~e expeçam offl· 
cios de requisição de livros eleitoraee ás aucto· 
ridades lndloa.das pela commii!Sáo e pelo 11'. 
Wenceslau Braz em seu additamento hoje 
approvado. 

Passa..eJe á 2. .. parte da ordem do dia. 
O sr. Preelden&e convida os sra. deputados 

para as eleições constantes da ordem do dia, 
começando pela de constituioão, legisla~ e 
poderes, e lê á casa o disposto no art. 54 do 
regimento. 

Feita a chamada para essa ~leição, são recebi· 
da'l30 redul&!l, qne, apuradas, dão o aeguinte 
l'eltlltado: Delpbim Moreirr. 17 votos; Augubto 
Clementino 16; Freitas Castro l.C, Sabino Barroso 
Junior 5; Riteiro Junqueira 3; Benvenuto Lobo 
e Mendes Pimentel2 votos a cad9. um; Raul Peni
do e camillo Soaree um. 

São proclamados membros da. mencionada 
commiasão os srs. Delphim Moreira, Augusto 
Clementlno, e Freitas OUtro. 

Prooede·eeaelelção da commissão de orça
mentos e contas. 

Feita a chamada, rão recebidas 31 cedulas, 
que, apuradas, dio o seguinte resultado: Ca· 
millo Prates 19 Totos; Bueno Brandão 17; Me o· 
des Pimentel Hl; -Raul Penido 3; Carlindo Pinto 
2; Nunes Pinheiro, C&millo Soares, Silva For
tes, Sousa Moreira e Ferreira Tinôco um. 

O sa. Pa~IDENTB, ao começar esta apura
ção, faz ver que o sr. CamiiJo Putes, antes de 
prestar o seu comprcmiBSO e assim constituir-se 
deputado, não podia ser eleito para qualquer 
commissão. Cooslferando, por tanto, nulloa 
os votos a elle da_dos, proclama membros da 
com missão de que se tracb. os srs. Bueno Bran
dão e Mendes Pimentel e convida os srs. Depu· 
tadcs a elegerem o 3•. 

Feita para este tlm a chamada são recebidas 30 
oedulas, que, apuradas, dão o seguinte resulta· 
do: Augusto Clementino 20 votos; 'Venceslau 
Braz 3; Coelho de Moura 2; Raul Penido, Juve
nal Penna e Silva Fortes um; havendo duas 
cedulas em branco 

E' pois, proclamado 3• membro da commis
sio de orçamento e contas o sr. Augusto Cle
mentino. 

Para a eleição da commissão de força pu· 
blioa I!Jiio recebidas 29 oedulae, que apuradas, 
dão o seguinte resultado: WenC8lilau Braz, 



IR "fotos; Coelho de Moura, 16; Benjamin de dio o lltU{uinte rerultado: carlindo Pinto 21 
Macedo, 13; Manoel da Silva, 4; lgoacio Mur vt.tos; Desiderlo de Mello I~; Juão Pio 13; 
ta, 3; Sabino Barroso Junior, Raul Penl Jo, Benvenuto Lobo 4; Pinto de Moura ! ; C&millo 
Ferreira Tinôco e camillo Soares, un::. Soares I. 

São proclamados membros desta commi88ão São proclamado! membros desta commissão os 
os srs. WenoB!lau Braz, Ckelho de Moura e srs. Ca.rlindo Ploto, Desiderio de Mello e João 
Benjs.min de Macedo. Pio. 

Para a c:>mmi•slb do repr&enta.ções, reque · Para a commi~são de instruccão publica e 
rimentos e petições ~ão recebidas 29 cedulas, civilieação de indi08 são recebidas 2:3 ~dulas, 
que, a.purarlas, dao o seguinte resultado : Sil· que, apurada,, dão o sPguinte resultado: João 
va Forte.., 18 votos; Oesideriode Mello e Pinto Pio 16 vot~; ~eodei Pimentel 15; Francisco 
de Mou1'8 16 c·\da um; Beoveauto Lobo, Epa- Bress~ ne 13; Rodrigues Chaves 7; Manoel Al
minondu Ottoni, Rodrigues Ch&ves, Freitl\s ves 2; Pinto de Moura, Epaminondas Ottonl 
Castro, Camillo ~oares, Benjamin de Macedo e e Camillo Sr.ar~s I. 
Duarce da Fonseca um. ~o proclam"dos memb"os desta commissã.o 

São proclamados membros desta commissão os sra. JtJão Pio, Mendes Pimentel e Francisco 
os srs. Silva. Fortes, Desiderio de Mello e Ptnto Bressane. 
de ~oura. Para a commiesão de ~aúde publica são re· 

Para a oommi.isão de Ju,tiça Civil e Crimi cebida.s 29 cedulas, que, apuradas, clão o Ee
nal são recebidas 29 ceriuta~. que, apuradas, guinte resultado: r.ua.r:e da Fonseca. '!O vo
dão o segntute resultado : Ribeiro Junqueira tos; Nunes Pinheiro 17; Leopoldo Corrêa 16; 
20 votos; Sablno Ba.rroso Junior 17; ~a.millo Farif\ Loba.tu2; Silva Fortes I; ~.a. vendo uma 
Soares 16; \Venr.eelau Braz 2; Juvenal Penna cedula em bra.nco. 
e Carlindo Pinto l. São proat.mados membros deeta con:miSPão 

São proclamallos membros desta commiasã.o oq sra. Ouarle da Fonseca, Nunes Pinheiro e 
os .rs. Ribeiro Junqueira, Sa.btno Bal'roso Ju- Leopoldo Corrêa.. 
uior e Camillo Soares. Para a com missão de redarc;ão de leis ~c re-

Para a coru missi<o de C3.maras Municipaes c•bi·las29 cedula11, que, apuradas, dão o se
são recebidas 29 cedulas, que, apuradas dão o guinte resultado: Pinto de Moura 20 votos; 
seguinte I'O!!u ltado : Bueno Brandão e Raul Rodrigues Chaves 16 ; Bernardes de Faria 13 ; 
Penido 16 votos c·ada. um; Sousa Moreira 15 , GRmillo Soares. Sl\bino Barroso Junior . Raul 
Juvl'lnal Penoa 3; João Pio 2; Mendes Pimentel, Penido, Ferreira. Tinôco, Mendes Ptmeotel e 
Pinto te Moura, Epaminondas Ottoni, Camillo Carlindo Pinto um; havendo Utn3. cedula em 
Soares e RPnjamin de Macedo I. - bra.nco. 

São proclaml\dos membros dE'sta commissão Sli.o proclamados membros de ta commissão 
os srs. Bueno Brandão, Raul Penitlo e Souss. os sr-: . Pinto do Moura., Rodrigues Chaves e 
Moreira. Bernar.les de Ft~.ria. . 

.l:'a.ra. a. commissão do Commercio, E!!tatistic.a, Para a commi~são PXaminadora n :>s concnr-
Industrias e Artes são recebidas 30 ced ula!', sos de mag1 strados ~ão recebid1s 29 ct>dulas, 
que, apuradas, dã.o o seguinte resultado : \la q~;e, apurad .tã.o o 'eguinte re!'ul tado: dr . 
noel Alves 19 votL;s; Juveoal Penna e Leo· Hernard ino Lima 26 vutos ; dr. Alfo ··so Ari-
poldo corrê1.1. 15 cada um; Ep'\miaonda' Ot· nos 23; dr . E lmua:Jo Veiga 2 ; Pinto rl e Mou
toni 2; Ca.millo ~oarcs, \Venco"lau Braz, Desl ra HenriqueSalles. Camillo Soare~. \\'ences
derio de Mello, Sil va Fortes. Manoel da Silva, lall Braz e Mendes Pimentel um. 
lgna.clo Murt11, Bonvenuto Lobo e Rodrigues E' proclamado examinador o sr. dr. Bernar• 
Chaves um. dino de Lima e supplente o sr. dr. Alfonso 

São proclll.mados membros desta commissão Arinos, os qua.es servirão durante a 1.• sessão 
os srs. Manoel Alves, Juven3.l Penna e Leo- da 2.• legislatura. do Congresso. 
poldo Corrêa. o sr. Pr~i lente manda. que aos elei:os, ao 

Para. commissã.o de agricultura, minas. colo- tribunal da Relação e ao Senado se communi
nisação, terras e bosques são recebidas 31 ce- que o resultaria desta eleição. 
dulas. que, apura.llas, dl\o o seguinte resultado: Procede-se, finalmente. á eleição de tres mem
Epaminondas ottoni 21 votos ; Benvenuto bros qua, pela Camara, componh ·mo tribuna.! 
Lobo 19; lgnacio Murta 18 ; Bernardes de espeCial de julgamento, durante esta segunda 
Far.ia e Francisc-> Bre~sane 1 ; hwendo uma legislatura., ob>erva.ndo o sr. Presidente que 
cedula. em branco. cada deputado votará apenas em dois nomes. 

São proclamados membros de"ta (l(lmmi são Feita a chamada. eã.o re~ebidas 29 cedulas, 
os srs. Epaminondas Ottoni, Benvenuto Lobo que, apur·adns, dão o seguinto resultado: Wen-
e Ignacio Murta. ceslau Braz 19 votos; Camillo Saares 17 ; 

Para a commi~ão de Obras Publ ic'\8, viacão lta ... l Penido 14; Ferruira Tinôco e Mendes 
terrea, telegra.phos, navpgação de ri s, estra- Piment~:~ l 2; Ca.dtndo Pinto, Snbino Barr<'SO Ju
das pontes e canaes, ~ão recebidas 30 ceJula.s, nior, Augusto Clementino e Pinto de ~loura 
que', apur a.uas, dno o seguinte rcRulta·1o: Epa· um. 
mluondas Ott.oni, 20 votos; Nunes Pinheiro 17; São proclllmados membro~ desta commissã.o 
s11va Fort~>s 15; Sabino Barroso Junior 2; Ptn os srs . Wencesláu Braz, Camillo Soares e 
to de Mourll , Joà•) Pio e Duarte da Fonssc3. I; Raul Pedido. 
havendo uma ced ula em branco. Manda o sr . PresideotA que ao Sen~d_o e ao 

São proclama los membros desta C')mmiB!Iã.o tribunal da Relação dê parte desta t-l<> tc;ao . 
os srs. Epaminondas · Otton;, Nunes Pmheiro O SR. Juv ~·NAL PE:>~NA (pela ord~m): - ~.r. 
e Silva J.l'ortes. Presidente, summamente penhorado pela dtS· 

Para a commi&São de negocio3 inter-el!ta-1 tiocçã.o que acabei de receber dos meus tllustra. 
dnaes são recebidas 29 cet.lul~s. que, apuradas, dos collegas, elegendo-me membro da comm•s. 
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~ão de Commeroio, Eatatistioa, Industri!. e 
Artes, venho protestar a mioha alncera. gra-
tldio. • 

Não me julgando entretanto, com forças 
para deeempenbar a missão, multo honros1 
pera mim, devido ao meu estado de saúde, re • 
queiro é. T. exc. ee digne consultar à. casa se 
me concede e.JLODeração. 

V. exc. e a casa sabem, sr. Presi-!ente, que 
toesldente em S. José d'Aiém Parahyba, que 
demora Ô.i m1rgens do rio Paroopeba, onde 
a temperatura é muito elevada, binto-me bae· 
tante incommoda.do aqui devido á mudança 
brusca do clima. 

0 SR. AUGi;STO CLRM:BNTINO :-V. ex c. 8e 
aclimaará. 

0 8R. JUVENAL PENNA :-Não contesto, mas 
actualmente julgo me impossibilitado de pres
tar serviços e:r.traordinarios, o que aliás muito 
sinto. 

Tendo·ee ausentado · alguns srs. deputados e 
não havendo maioria para votação, o sr. Pr83i
dente declara qufl o requerimento será submet
tldo á consideração da casa logo qutl haja nu
mero. 

Nada mais havendo a tratar-se, o ar. Presi· 
dente designa para ordem do dia de amanhã a 
1.• parte de que trata o art. 70 do regimento 
e vota cão do requerimento do ar. Ju venal Pen. 
na, e levanta-Fe a sesllã.o. 

DISCURSO PRO:-lUNCIADO NA SESSAO PRE
PAR.'\TORl.-\. DE 21 DE ,\BRIL DE 1895. 

PRE3!DII:NCIA DO SR. EDUARDO PIMS:NTJ!!L 

O l!lr. De81derlo de ~llo :-Não 
pedi a palavra, sr. Pre~idente O. proferir 
discur.o; não. Obscuro rabula ertanejo, bal
do de recursos intel!ectuae3, ("d'o apoiados ge
,.au) venho simplesmente prvtestar contra ai· 
gumas asserções expandidas pelo meu !Ilustra
do collega residente em Oliveira e dar succin
ta.s mrormações sobre a eleição de 15 de no
vembro no districto que tonho a honra de re. 
presentar e especialmente em Uberaba, onde 
r esido. 

Sr. Presidente, v. e:r.c. e a casa acabam de 
ouvir accusações bastante graves formuladas 
pelo meu digno collega de districto contra um 
magistrado distincto, de cuja integridade a 
D;inguem é licitq duvidar sem fundamento plau
slvel, som o c'lncurso de facto:! que a isso au
ctorisem. 

0 SR. 'VENCESLAU BRAZ:- (Apoiado). 
O SR. DESIDERto : - No correr da discmsão e. 

exc. levou além as suas increpaçõas, afHrm~n
do qu5 de~ta Capital dirigiram promessas e 
mesmo ordens áquelle magi11trado com referen 
cia ao alludid.:. pleito eleitoral. 

Isto é gravíssimo e to·Ja. a. Camara deveria 
repellir taes afflrmativa.s (Apoi'ldos). 

A Republica ar. Presidente, está const ituída. 
O partido republicano constitucional, forte e 
di~oipllna.io, vencerá sempre pelas idéas que 
espo!a e r:l efende, independente do bafejo o!l!· 
c!al multo em moda., mas nos tBmpos ido1 • •• 

O governo conta com o apoio geral dos mi
neiros. 

Para que, portanto, phantazlar agora essa 
In tervenc;io Y 1 ••• 

O sa. B&Nv.B:NuTo LoBo: -Si desta Capital 
não pt.rtiram ordens para Uberaba seguiram 
para diversos pontos pomo posso provar. 

0 SR. SILVA FORTES :-Solvo ai foram ordens 
da Relação •• 

(Ot-uzam Se àifJWIOI apart~l, O orado,. e irt• 
teN"Ompido e o sr. Pr~siàenttl faz soar o tym
pano)., 

0 I!R, DESIDERIO :-A Republica, ar. Presi
dente, como acabei de dizer, está con9tituJda. 

Kll.t. firma. se no opinião publica. e tem. na 
mocidade l'swrançvsa, nes.~a geração que aarge 
cheia de santo ardor patriotico o seu mais Ee· 
guro baluarte. 

O partido constituCional arraigoa-se na. 
abençoada patria mineira, e notndamente no 
4. · districto prepondera. pela grande maioria 
de seus adeptos . 

Como, pois insinu'lr -se que ordens roram 
expressamente endereçadas ao juiz de direito 
de Passos, quando é certo que, mesmo subtra
hida a· votação daquella cidade, o resulbdo 
do pleit(J seria favoro.vel á no3sa parcialidade 1 

0 Sit. FERREIRA TINÔCO : -V. CXC. 1 tinha. 
certeza. da elelçib ~ 

O sn. DESIDERIO : - Tinha certeza do tri
umpho porque a nossa maioria é esmagadora. 

Ora adm1ttir-se que tinham se B:r.pedido 
ordens . áquelle magistrado ... 

O SR. 'VENCBSLAU Ba.Az : - Nem e!; e recebe· 
ord~ns de quem quer que sej1.. 

O sn. DEsiDERIO ..• a•lmittir-se mesmo a 
possibilidade de taea ordens é suppor-nos em 
plen•J po1•iodo de dissolUção soci:tl; é reputar 
muito blixo o nível moral da magir.tratura 
mineira. ( Apa1·tes ontre os srs . Jo!Io P io e 
Bmvenuto) . 

Demais, sr. Presidente, como sabe v. exc. • 
Passos não é nenhumil aldeia de bugres, cJm· 
mandada ~or um c:~.cique qualqutlr. 

O município é populoso e r lqnis31mo ; con • 
tem grnndes proprieda1es 'lgricolas e é nota
vel pdla indu~tria pastoril. 

O sn. \VENCE3LAU Bn.\z : - E é um povo 
civilizado. 

O sR. DESIOli:Rto:- A cidalie progride sem
pre pela iuiciati va e civismo de seus dignes 
hilt.ltoutes. E' um povo civilizado, como dis
se o honrado collega r e3idente l'lm Monte San
t '>, ó um povo aatlvo e independente , de cl ra
cter muito nobre e elevado para submetter-se 
a ordens de ma.ndos ou prest ar-se aos cam· 
balacho• da politicagem. 

o' meu nobre collega clama. contra fraudes 
eleitoraes prat.ica.das em favor da chapa con· 
sti tucional; mas não a.dduz prova alguma . 
Eu poderia., si quizesse, citar muitas mano· 
bras escandalosas postas em pratica por mem· 
brosdo partido que se intitula- democrata . 

Por ventura não é mil vezes censuravel e 
repugnante mesmo servir-se de nomes respei· 
t abillisslmos como o do eminente mineiro Se-

/
nador Silviano Brandão para expedir-se te· 
IE>gramma.s (apoiado•, muito bem) no intuito 
de prejudlcar·se a candidatos da nessa chapa, 
como s11coedeu 1 · 



UM m. DEPUTADO:-Tenho cartas e telegram
mas falsos nesse sentido. 

0 SR. WEI\CESLAU BRAZ :-E.! recebi um 
deaaes telegrammas. 

0 SR. LEOPOLDO CORRÊA :-Tenho om tam
bem em meu poder. 

0 SR. DESIDERIO :-Jà vêm IDCU!il illustrei! 
collegas que e!'Se f&cto nos habil ita mfficien te· 
mente pua julgar do m!!.iS que se deu . 

.R: us1m fie& levJnlado o meu prote&to. 
Ql1ant'l as allegaçõ<s apresentadll.:! sobre irro. 

gularidades na 5. • secção eleitoral de Uberaba, 
jâ o noore aeputado membro du I .• commi&ã'l 
veritl~dora de poderes, refutou-as cabalrnun te 
e o proprio collega rfbidente rrn Oi i veira, de 
elarou á casa que não i nii~tif\ sobre ellas p~r 
serem carecsdoras rle fundamento. E o facto 
de aão ter um dos mesarics as.•ignado o ter rno 
de encerramento, como fui a tlegadu, explica se 
pela caloro•a altercação sustentada entr(' dom )· 
cratas e membros da mesa logo depois do con
cluída a votação, sendo natural que a.quelle 
mesarto, impressionado pelo quo assistia ~e es
quece~e de preencher tal form1lidade. 

Sr. Presidente no pleito eleitoral de 15 de 
novembro, eu fui um dos mais leae.~ ad ve1·sa 
rios do dr. lli·iio Guaritá. 

E 1i em p:>litica um abysmo nos separa, não 
dei'Jo por isso de fazer justiça as suas bellas 
qualidades. 

Sei quanto elle é prestavel e dc~t'' tr ibuna 
confe..'!o dt~vtr-Ihe mUltas fineiii.S. 

Exprimindo-me com eet~ franquez'l não devo 
aer su~~eito de suJí:restões particulat'es quando 
afflrmo que a::~ elei~;ões em Uber.1b~ l:Orrera.m 
com toda r('gularida.de. 

Sr. Presidente o partido constitucional em 
Uberaba tem o a poio e firme a.lbe~ão d" quasi 
totalidade do e leitor a i o; é represPnt 1do por 
um directorio compo~to de cavalheiros distin · 
ctiasimos pela sua independencia, patriotismo e 
dedicação á cama publica. 

Desinteressados, tolerantes e ordeiros, o3 di· 
gnos chefea republicanos daquelle muo tcipio 
jamais desceram ao terr('no escabrow da poli
ticagem promovendo arranjos ou movenr:lo pel'· 
segaiçõea por motivos polttic'Ja. O eleitorado 
ali é altiyo e ind~pendente, e possue a com
pleta comprebença.o de seus direttos oi vicos. 

Desde que estâ organizado o p11rtido repu
blicano naquella importante comarJ\, ninguem 
felizmente será. capaz de denunciar violencias 
por sua parte. 

0 SR. 'WENCESLAU BRAZ:- Pelo contrario 
os membros desse partido é que tê:n siJ o vi
ctimas de seus &dvcrsari~. 

0 SR. DESIDERIO: -justamente. 
Já chegar&m até a aggred1r jorn!llistas por 

motivos políticos. 
Entrehnto 03 dignos re..,ub1icf\nos ubera

beases, em Jogar de opp1rem prompta rep·esa
lia, recorrem sempre aos meios le11acs, afim de 
prevenir a menor al ~ e~ação na c rJE'm publica. 

Pelo que ftca. exposto nitidamm te se com
prehende que o partido eonetitucional em Ube
raba, não rrecisa de recorrer a fraudes para 
vencer eleições. e dPmonatram-n'o cabalmente 
os ultimO& e rt~nhidU8 pleitot a ocntar·se do 
de 1.• de marQO do armo findo. 

São estas as I"ODEideraçür s que propuz-me ex
pender motivadas pelo di~curw que acaba de 
proferir o meu di~tincto coliE>ga. residente em 
Oliveira (Muito bttm, muito bttm ). 

ACTA DA 3.• SE:-~.ÃO Of,DINARIA AOS 26 
DE ABRIL DE 1895 

PRESIDRI\CIA DO SR. EDUARDO PtMENTE:L 

Ao meio d ia, feita a chamada, ach~m-Fe pre
fE'ntes os srs. Ecluardo PimE>ntt•l, Ribeiro de 
Oliveira, Agostinho Pereira, Augusto Clemen· 
tino, Epaminondas Ottoni, Duarte ela Fumeca, 
Msnotl Ahrs Msncel da Silva, Rueoo Bran
l.lõo, Nunes Pinheiro, Dt>siderin de ~lello Del
pbim Morfira, Bernardes de Faria, Sous~ :\lo
rei! a, RenjBmin de Macedo. Mendes Pimentel, 
'Vencfslau Braz, lgnacio Murta. Ribeiro Jun
queira, Leopoldo Corrêa, Juvenal Ponua, Raul 
Penldo, Joiio Pio, Pinto d& Moura, FHreira 
Tinôco, Carlir>~o Fi .1to, Francisco BrE'~sane e 
\lanocl da Silva. faltando com causa partici
pada o sr. Camillo So&.re~ e sem ella os mais 
senllore~. 

A bre·se a seEPão. 
Achanio·se na ante·sala o sr . d~putado 

Francfort Bicalho, hontem reconhecido pela 
ca~a. nomta o sr. Presidrnte uma deputação 
pMa recebei-o, composta do! H!. Bueno Bren
dão, Desiderio de Mello e !\unes Pinheiro. 

Compapecendo perante a mesa. presta o Rr. 
Francfort o compromisso reg1mental e toma 
a11sento. 

E' lida e approvad' a acta da ses~ão an
terior. 

O sr. I· Secretario dá conta do seguinte ex
pediente : 

O {fiei o$ 

Dous do sr. Secretario do Senado Federal: 
Pedindo para a bibliotheca daquella. camara 

annaes e mais Impressos d ~ extincta Assem
biP.a Provinciai.-Satisfaça-se o pedido. 

Participando a eleição da me•a, da commis
eão examinadora em concursos de magistrados 
e de membros do tribunal especial por parte 
daquella cama.ra.-Jnteirada. 

Cinco do dr. Secretario do Interior: 
-enviando uma repre.!!entaçlo, em que a 

congregação do ll:xternato do Gymnasio Minei
ro pede divi~ão de cadeiras,- A' commis.'lii.o de 
instrucção publica. 

- trazendo uma outra em que a congrega
ção da Escola de Pharmaeia propõe a decreta
ção de augmento de preparator ios ptra a ID\• 
tricula naquelle e -tabelecímento.- A ' mesma 
com missão. 

- transmittlndo outra. da camua da Leo
poldina sobre assumptos municip!les.- A' 
comm1esão de r.amaras . 

- remettendo uma congr&.tulação que ao 
Congresso dirige o presidente da a•semblé" 
munictpal de ltajubâ peles saluta~ etreit ·s 
da lei orianica dos municípios. - fteceblda 
com agra•to. 

-ioclutudo uma representação em que o con
selho di.,tiJctal da Fortaleza, em S-.linas, pede 
auxilio á conetrucção de um s.redio para suas 
sessões.- A' commiuão de petições. 
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Do oommaod&nte da Brlpda Policial de Mi· 
nu, partli:ripando que, promovido ao po6to de 
o:.ronel oommandaote geral, em~u-ae do 
cargo.- Inteirada. -

Da oamara munlolpal de S. Sebutião do Pfo· 
ralao, acompanhando uma repreeer1t&Qio do 
cidadão Jcio Paulo ile Lima aobre qoeetio de 
lmpoeD.- A' oommlaio de orçamento. 

Da de Barbacena. encaminhando um omcio 
em que o-delegado ltttel'arlo do dlstrleto dos 
R.emedlos pede oreeçi.o de uma oadelra pri· 
marta.- A' commillio de los~rocçio publica. 

Da de Pouco Alto, contendo a acta da inltal
laQtaO do c Lrceo-1-'ousoalteost» e pedlotlo a 
protecção do {;ongre880 para o meamo e.tlt.be· 
leolmento.-.A' oommlllllão de petlç_ões. 

Da de ViQOSa, exhlblndo reclamações de con· 
trlbuintM aeús, sobre leia muotcipaese impos 
tos.- A' oommisdo de cnmaru. 

Da de Conoei~, oonsult.ando sl o impoeto de 
-tranami8fão de propriedade intw-"i"o' deve 
ser cobrado no municlplo onde estlnr situado 
o tmmovtl ou ai em qualquer outro.-A' mes
ma commlü.o. 

Da de dambohy. representando sobre a con
veniencia do reatabeleciment·• das aposentado· 
rias aoa runccionarlos publicot do Estado, no 
que Ee declara eolldarla com a oamara de Ouro 
Preto.-A' commlssão de constituição. 

Da do Par11catú, em ident•co aentido.-A' 
mesma oommi&ão. 

Da de s. Domingos do Prata, enviando as 
alterações feitas em atua estatutos pela reepe· 
ctln asaembléa municipal.- A' .eommi!ÜO 
de cam~~oras. 

Da do Edpirito Santo de Guarará, aubmet
tendo uma reclamação de cootribuintea seus 
contra impostos por ella decretados.-A' mes· 
ma commi88io. 

Da de Conceição, pedindo se fixe a intelli· 
gencia das disposições do art. 80 § 2. • da lei 
o. 2.-A' oommtaão de constituição. 

Da de cataguazea, communicando haver mu· 
dado o nome do distrioto do Elplrito Santo do 
Empoçado para o de Catagaarlm.-lnteirad&. 

Do sr. cfeputado BeaYenuto Lobo, partici· 
pando oio poder comparecer á presente seasão 
por motivo de saúde.-Inteirada. . 

Rel[wrimento 

De Agostinho JOI!é dos Santos e outros, pro· 
pondo-se tratar da aoollmaçi.o e cultora da 
syphonia elastica. serloguetra, cacau, quina, 
linho, cht. e lopulo.-A' ~mml81io dé indus 
trlaa. 

E' finda a leitun. do expediente. 
O •r. Rlbelr(• .Junquelra:

Sr. Preaideote, nobres collegu. 

Outro -Bento carneiro-, dlplcm&do pelo 
2.· dtetricto, moço ainda, mu cheio de ea,bu
slumo e repleto de patriotismo, quando apres
tava a sua intelllrenoia para, reconhecido ou 
não, eegrimil-a Gm prol do progl'eiiiO do seu 
Eatado, a "Dão lmplacavel ia morte roubou 
a elle " prazer de serv1r o aeu E:ttado, a eate, 
a nós, a esperança que nelle depaaitavamos. 

E digo, sr. Presidente, reconhecido ou não, 
porque, conhecedor de Bento Carneiro, tenho 
certeza que elle aqui ou lá Cór& seria o mes
mo batalhador 

Hoje que esta camara se acha prompta para 
oa seua trab~lbos regulares, é justo que ella 
lance na. acta de sua sel!lâo um voto do pe· 
zar pelo deeapparec:mento d .. s dous patriotas. 

Espero, sr. Presidente, que todos os meus 
collegas presen•es. aonuindo a este voto de pe
zar deixem cahir:tambem subre os tumulos 
dos indi tosos mineiros uma lagrima de sau· 
dade (Muito bem muito Hm ). 

Declara o sr . Presidente que o nobre deputa
do será attendldo. 

O •r. Ignaelo 1\lurta:- Sr. Pre
sidente, ped1 a palavra un1camente _para fa· 
zer uma reolamacão sobre os trabalhos da ca
mara. na seaaão de hontetD, e publicados em 
resumo no .fornal de hoje. 

Como deve estar lembrado v. ex c., ar. Pre-
6ldente o nosso illustre CX'IIega sr. Wenceslau 
Braz, quando discudu-se a. eleiçã.') do 6 . • dis
trlcto, onde resido e que tenho a honra de re
presentar, apre entou uma emt-nda, que a ca
mara approvou, ex:gtndo que se p di• tam
bem, com urgencia, a remessa de divel'80slivros 
de asaijlnaturas de eleitores e do aliatamento 
estadoal de alguns diatrictos dos municipios 
de Diamantina, ~- João Baptista e Salinas, 
entre os quaes o de Gouvêa. 

Entretanto no resumo publicado no MintU 
G~raes de hoje não se refere a estfo districto, 
que pertence ao munlcipio da Diamantina, e 
por 1810 faço esta reclsmação ou rec~lficação, 
para que desde já se saiba que a Camara exi
giu tambem a remessa dos livros do di8trlcto 
de Gouvêa, no qual, segundo consta de uma 
certidão passada pelo official da secretaria da 
camara municipal da cidade de Diamantina, 
cidadão Claudio Ribeiro de Almeida, f~ram 
quallfióados no ultimo 1\listamento alli feito 
que foi no anno de 1892, o numero de 425 
eleitores, dos quael!, as actas das secções elei
toraes, dão como presentes e tendo votado 
4021 - -Por tanto, a Camara dos Deputados proce-

Com o coração transido de dôr e acobertado 
p:lo- lato que sOe causar a morte doa grandes 
patriotas, venho pedir a e6ta illustre corpora· 
Ção que se insira oa aota da leAio de hoje um 
voto de pep.r pelo fallecimeoto de dou• minei-
1'01 dit&inotos. 

deu correotamente exigindo a remes3a dos li· ; 
vros afim de serem examino.do3 e conbecer
ae a verdade eleitoral naquellea .Ji8trictos. 
(Apoiado1). 

Como representa.nte daquelle nobre e gene· 
roso povo, fiquei satisfeito, sr. Presidente, 
com o procedimento da Cam&.ra, pr.:-curacdo 
eluoiaar esta q~.a estão , uma vez que accUSIQÕel 
ir&ViBIIImas, e que eu penso serem infundadas 
e injustas, (apotado•) ruram levantadas oontJ'& 
a valld'ade daa eleições de 15 de Novembro na 
6.• cironmscrlpção, que comprehende talvez, 
um terço do .l!:stado de Minas, exigiam docu
mentos para. e~clareeer a verdade e ftrmar 
juizo sobre essas eleições. 

Ulll- Rodrigues Viotti,- eleito deputado 
pelo 3.· districto, embranquecido no serviooda 
patria, quando ella esperna de auaa ltllt's e 
experleaoia novos ser'f'ioos, foi atirado pelo 
braço deapota da fatalidade para o aepulohro. 



"· 
Sr. Presidente, é preciso tirar-se a limpo 

esta questão, e desa.trrc..ntar o nobre, altivo e 
generoso povo do Norte de Minas de tão gra
ve e lnjuata suspeita contra elle lançada. 
( Apoiado•). 

Conhecedor do caracter nobre, patriotico e 
altivo daquelle generoso povo, es~u tranquillo 
e certo de que es!as accnaaçõea cahlrão por 
terra, de~fazendo-se a suspeita e ioju~tiça de 
que é viotimal (Apoiado•)~ (Muito btJm! 
111uito bn~~ ! ) 

Observa o sr.l>residente que, de facto, no re
sumo a que alhtde o nobre deputado houve esse 
lapso, de que, entretanto, nenhum prejuízo 
advem, pois que na requisição otnclal que se 
vae ler está incluido o distrJCto de Oouvêa. 

Feita a leitura, declara se satl~feito o sr. 
Ignaolo Morta • 

0 ~R. RAUL PENIDO participa que o sr. 
FTeitas Castro riPixou de comparecer hoje por 
doente; e, apro•eihndo o ensejo, tra>.c•mitte 
á mesa para serem pre~entes á commis..~:> no· 
vamente eleita, os pt\peis relat1vos às eleições 
da 5.• circumscripçãl). Inteirada. 

Vão os papeis á commissão respectiva. 

O er. Ferreiro Tloõ-:-o:- Lendo, 
sr. Presidente, o jornal que publica os rleba
tes d'esta · casa. deparei com a falta de um 
aparte que proferi ua occasião em que fallava 
um orador. 

E' preciso que este apart"' fique nos annaes 
do parlamentg, flllbora não pude~.c e ter sido 
tomado na occasião . 

Referindo-!e á carta de ordem remettida 
para a Cidade de Passos, relat,ivamente a elei
ção que alli devia se e.lfectuar, um tlistlncto 
collega me perguntou de quem era eSPa cat'ta 
e eu em aparte disse :- de pessoa que fica 
portraz das cortinas. 

Este aparte não figura nos debates e é nes 
cei!8&rio que 11eja tomado em consideração , 
para que não ~e diga que palavras ambiguats 
são por mim proferidaa. 

Não me referia ao Presidente do Estado, 
pois posso amrmar que o dr. B'as Fortes não 
interveio nas eleições elfectuadas no 4. 
districto, (apartes). 

E' esta a razão porque dei!ejo que estf> aparte 
seja tomado em consideração. 

Aproveito a opportanid~e para ler um to· 
pico do discurso do sr. João Pio, em que este 
illustre collega usou de uma palavra o.lfensiva 
á minhr~ pessoa (lê). 

Eu não ouvi eRta palavra, por causa da agi
tação que então r einava n'este recinto e, mPs
mo que tivesáe ouvido, não daria resposta al· 
guma. 

Não aeei de phrese alguma. otrensiva ao3 
meus illustres collegas,mantendo·me com toda. 
a calma. 

Não era preciso que apresentasse prova11 com 
relação á eleição de PaEsos. porque as fraudes 
foram denuncíatJa<~ pela impt·ensa, pela r:a;;eta 
~ Noticia! , pelo ltapecer ica, pelo Phar ol e es
tas noticias f·>ra.m transcriphe em muitos j or
naes do &lta:1o. 

Não era preciso que positivasse fa c tos, que 
viell88 apresentar cartas particulares, porr.ue 
estas seriam tidas como apaixonadas. 

A. C. -G 

UM SR. DEPUTADO :-A Imprensa tambem é 
apaixonada. 

0 SR. FERREIRA TINÕCO :-Seja OU não a im
prensa. apaixonada, o juiz de d ireito de Pas
sos devta defender-se e,não tendo dito uma pa
lavra siquer, é reo, e reo oonfesio. 
. ~ ~R. \;ys:;~~CB:3LAU BRAZ :-Não apoiado; a 
tOJUrlas nao se responde. (Trocam -u dioer1os 
apartei), 

0 SR. FERREIRA TINÔCO :-A imprensa O 
accusou e elle.que tinha obrigação de defen
der-se de tal accusação, parJ. zelar a sua to
ga,!_lada ~isse,e o seu ~il2ncio Importa em con
tlssao tactt,, que, sPgundo a rPgra de di?elto
Taciti et tJxpres<i idem est judicium-Pquivale 
a l'Spr&$88. (o6htJmenttJs ap artes) Em virtude 
deste principio ju"idico, o jui~ de direito de 
Pas~os torne. u-se um reo conri'SI!O e eu o entre
go a03 cuidad'ls do illustrado sacerdote parB que 
s. exc. o absolva das faltas por elle conmetti
das. 

O SR. PRESIDENTE declara que a r e.:lama
çií0 do nobre deputado seriá attl'n1ida . 

O ..... ..João Pio:- Sr. Presidente, o 
nobrecollega que acaba de aentat'-se quer que 
retire a minha palavra,- lrresponsavel -·é 
preciso <J_~e eu dê publicJml'nte uma prova de 
cavalhe•nsmo, o que f11ço, retirando a pa lavra 
comervando. entreta nto, o seu sentido, por
QUe foi s. exo. o primeiro a drcl inar o nome 
do juiz de d1reitode P&S-'los nes ·a casa, reti
rando-o, entretanto, de sen rliscurso publica
do, porque não ~-ôde arlduzir proves . 

O SR. FERREIRA Tr:-.õco: - O nome não me 
(oi apresentado nas notas tachygra phicas. 

O SR. JoÃo Pro:-V. ex c. declarou essa nome 
e disso não pode estar esquecido, mas faltou-Ih~ 
a coragem p .u a publicai-o, o que prova. ser a 
accusação futil e sem base, não podendo, por
tanto, ser demonstrada. 

0 sr. FERREIRA TI NÕCodá um aparte. 
O •R- JoÃo PIO:- Repito: deixando v. l'Xc. 

de publicar no seu discurso o nome Jaquelle 
funccionn.rio, eu, por cavalheir ismo, re ti r J a. 
pata.vra irresponsavel, conservando, e o tre. 
tanto, o sentido até que T. exc. documente a 
suaaccusaçã.o (Trocam-s" diversos apartes). 

O SR. JoÃo P1o:-Reconheço; nói o agredi· 
mos com apartes e v. ex c. não mer! 1 u bem o 
al~nce de suas palavras, de suas accusações 
gravissima>~ levantadas conlra a primeira au
ctoridade judiciaria tie uma comarca e que 
como tal deve ser respeitada. 

O seu nome não -pode ser atirado ao tapete 
de um Congre•so por accusa.ções que não eão 
justificad&d (apartes). 

PrMIBO dizer á. v. exc. que, si estou rlefPn
dendo o juiz de direito de Passos , é ~em o mi
ntmo interes:oe, porquanto não tenho a honra 
de c >nhecel-o, maa a accusaçã.o de v. ex11 . foi 
gratuita; por isso é que empreguei a palavra 
-irresponsavel, que t.odav1a não me parece 
b&Stan te parlamentar. 

Como talvez tenho melindrado a v. exc. re
tiro-a, dando prova de cavalheirismo, mesmo 
porqaa v. exc. teve a habili lade de retirar do 
seu di9Cur.ro o nome daquelle runcion~rio, tal
vez devido ae facto de não poder responder a() 
meu aparte que dizia: - Venham prooas. 



0 m. F'BRREIRA ·TINÔCO : - A accusação foi 
publicada no Minu (hra~s e em muitos ou
tros orgãoe da imprensa e elle nio se deten · 
deu. · 

O sa. JoÃo Pio :- Vem agora v. exo. • di
zer que aaccaaação tol publicada na Imprensa 1 

A imprensa, ~r. Prealdente, é inquestiona
velmente a grande alavanca' do progr6!110, m11s 
multas vezes ella é tambem transformada em 
peloul'inho contra oa homens de bem, contra 
01 homens honestos (p~rftritarnente; apoiado•; 
muito b~m). 

Enio é só iaso. Rntendt~ s. exc.• que, por 
pequena qqe seja \lma acoruação feita na 1m· 
prensa, deve Eer de r-rompto respondida pelo 
accusado, sob pena dé concordar com ella. 

0 SR. FBRRBIRA TINÔCO : - Não Ee defen
deu, e réo confesso. 

O sa. JoÃo Pio : - V. ex c. • é formado em 
direito e vem dizer que é réo confesso o juiz de 
direito de Passos. pCJrque não se defendeu ! 

Dou parabens ~"pelos seus conhecimentos de 
d ireito ! 

0 SR. FERREIRA TINÔCO:- Chamo a atten
çã{) de v. ex c.• para o texto latino de direito 
rtlmano, que citei nesta cata. 

O SR. JoÃo PIO:- O principio não é novo. 
Entã.g quem não se flelende é réo confesso 1 

Bonita theoria de direito, e, como e;,to.mos 
em uma capital onde existe uma Academia de 
D1reito . sujeito esta theoria á sua o.preciac:ão. 
(Ha diuersor apartes e risadas). 

Não sou especialista n!l. m!l.teria e como não 
me submetto ao magister dix it, rejeito a li
ção. 

Em todo caso, v. exc.• appellou pl.rl\ o nome 
do sacerdote, afim de absolver .•. Eu estou 
aqui, não paraabsolver, m1s para caunicar 
(apartes e r isadas). · 

Sou sacerdote quando estiver· dentro da Egre
Ja, e tenho consciencla de que honrei sempre 
esta batina (apoiados geraes); mas aqui além 
de padre, sou republicano, c1dadão, mineiro e 
brazileiro (apoiado& gerae1). 

Espero que s. exc.• ap.resente as provas de 
sua accusação; tio contrario melhor· &erá. que o 
nobre deputado nunca mais levante esta 
questão (muito bem). 

R~tiro a minha palavra, porque s. exc.• foi 
o primeiro a retirar a sua (apoiados; muito 
bem). 

O e r . De81derlo de Mello : -
Sr. Presidente, desde que nesta cata se tratou 
da eleição do 4. · districto, que tenho a honra 
de tepresentar, tem vindo à discuSI!ão a inter· 
venção do juiz de direito de Passos no pleito 
de 15 de uovembro ultimo. 

Baseado em informações fidedignas de amigos 
e inftuencias politlcas do districto, posso a'lSe· 
gurbrá v. t\Xc.•, ar. Presidente, e a casa, que 
aquelle magistrado não prestou de fórma al
guma o sen concurso á1uelle pleito eleitoral. 

Si alli triumphou · a chapa oonstltuoional, 
deve-se esse resultado ao prestigio e aos e:;
forços dos phefes politiooe locaes ; e não acho 
razão para inaistlr·Be em aocOI&QÕes !quelle 
juiz de direito, que, talvez, nem com au •oto· 
oontribuisse para nossa vlctorla naquella im· 
portante comarca. 

Tem 2.• leitura e ftoa sobre a mesa pt.l't a 
ol'dem dOI!I trabalhos o projecto o. 44 do Se
nado. 

O ar. Presidente traz ao conhecimento da 
casa haver-lhe o direotor da Imprensa decla
rado que a impressão requerida pelo sr. Ben
venuto Lobo, dos documentos relativos ao pa
recer n. 151evarà. cerca de 15 dias. 

Sendo, entretanto, urgente a materia desse 
parecer, consulta si pode ter elle 2.• leitura 
e entrar para a ordem do dia de amanhã ou si 
deverá esperar·se que seja feita a imprell!ão 
do3 documenws. 

O er. Ferreira 'l.'ioõeo 1 -Sr. 
Presidente, o illustre deputado o sr. Benvenuto 
Lobo requereu a impreEsão de todos os docu
mentos relativos a eleição do 1. • districto e 
elle as~im o fez talvez julgando que os docu
mt'ntos não levassem tantos dias para Eerem 
publicados. 

Não desejo, pela minha parte, protelar a dis· 
cu~são da eleição relativa ao primeiro districto. 
Voto, pois, para que SE'ja dado para discussão 
na ordem do dia o parl'cPr da commissãl rela
tivo a eüa eleição; mas, c~esde já peço á v. 
exc. que me faoulte um meio de estudar os 
dor.umentos e mais papeis apresentado3 á com
mis•ão. 

O &R. PRESIDENTE :- ~erão apre!entados ao 
nobre deputado. 

A • consulta re!ponde sffirmativamente a oa
mara no sentido da I • • parte para que o pare
cer tenha hoje 2.• leitura e entre para a or
dem do dia ae amanhã antes mesmo da impres
Eão dos documentos. 

Tem, portanto, 2 .• leitura e fica sobre a 
mesa para a ordem dos tr~~obalbo~ o parecer n. 
15 relativo á. eleições da 1.• circumscripção. 

Em seguida, é posto a votos e unanimemente 
rejeitado o requerimento em que o sr. Juvenal 
Penna, na sessão de hontem, solicitou dis
pensa de membro da commissão de Commer.:io. 

O ar. Juvenal Penna :-Pedi a 
palavra, sr. Presidente, para en vier á. mesa 
uma representação, em que o illustre mineiro, 
o sr. general Cesario Alvim, pede a esta casa. 
providencias no sentido de sanear-se o. zona da 
Matta. ultimamente fta'?ellada por diversas 
epidemias e agora mesmo pelo terrível cholt ra
morbus. 

0 SR. PRESIDE~TE :-Peço permissão ao DO· 
bre deputado vara informal-o de que a hora 
para essa envia.tura devia ser a do expediente 
que jà passou. 

E', portanto, necessario que o nobre depu
tado requeira urgencia e a casa a conceda. 

0 SR. JUVENAL PENNA-Então, requeirO·&. 
Não tenho babik>s parlamentl\res, é a pri

meira vez que eou deputado. 
Entendi que a representação entraria na 

hora dos prõjectos, indicações e requerimen
tos. 

0 SR. AUGUSTO CLJ:MENTINO :-Seria a inver
eão da ordem do dia. 
. 0 SR. JUVBNAL PBNNA :-Não é a inversão 
da ordem do dia o que pretendo ; é o exercicio 
de um direito constituc:onal, é uma petição. 



0 SR. AUGUSTO CLEM&:NTINO: - 0 regi
mento dá. tempo apropriado para estas cau
sas. . 

0 SR. V{ENCB!LAU BRAZ :-Mas póde reque
rer urgencia. 

0 SR. JUV&:NAL PENNA :-Eu requeiro urgen
cia. 

(COnaultada a casa, é concedida a urgen
cia.) 

0 SR. JUVENAL PENNA. :·-Sr. Presidente, não 
se trata de uma questão política ; trata-se da 
aúde de um povo e de tJm povo laborioso, que 
é sem duvida o que mais concorre para as ren· 
dag do Estado. (AparteJ). 

Tio importante é essa qu~tão, sr. Pre~i
dente que o nobre Presidente do Estado della 
cuidou na sua men~ag-!m. 

0 SR. WENCESLAU BR.\Z :-Muito bem. 
O SR. Joio Pio :-E' uma mensagem essa 

puramente politica. 
O SR. Juv&NAL PENNA.:- Penso que não 

lk!ja. 
0 SR. PRESIDENTE :-Peço aos nobres de;>u

tad08 que não se mauitestem extemporanea
mente. 

0 SR. JUVENAE PENNA:-Sr. Presidente, 
sou sem duvida o deputado menos compe 
tente (nao opoiadoJ g<!'rae1) p!lra trar.er à casa 
estn. representação; deveria fa.zel-o qualquer 
dos illustrados co!legal'l da 2.• circumscripção. 
Entretanto, e•sa preferencia que ti v e e que 
~radeço, foi pelo facto de residir em S. Jose 
d Além Parabyba, onde infelizmente a popu· 
laçã.o tem sido flagellada, do que dou testemu· 
nho pelo soJTt•imento que tem tido aquelle povo. 

Como eu f~llo perante um COngresso de Mi
neiros, espero que a commi'!São á. que v. exc. 
dirigir a petição dê o seu parecer. Nessa. occa· 
sião, si necessario fõr, voltarei á tribuna para. 
uddu?.ir alguns argumentos a tal respeito. 

Requeiro tambem a v. exc. que seja publi
cada no jornal da casa esta. petição. 

0 SR. RAUL PENIDo:-V. exc., como demo· 
crata, é o uni co competente par& tra.zel-a aqui. 
(Apartes). 

O SR. JoÃo Pw.-Protesto. E' uma injustiça 
ao nosso distincto collega. 

0 SR. JUVENAL PENNA:-Não posso susten
tai-a com a mesma eompetencia de v. ex c. ou 
de qualquer dos meus nobres collegas,e a prefe
rencia que t ive foi só porque moro em um 
lugar flagellado. 

~· remettlda. a petição á commis~ão de re· 
presentações, requerimentos e petições. 

O SR. WE:"<CESLAU BRAz leYanta-se pa.ra en
viar á meza uma indicação. 

Ü'SR. PRESIDE~TS:, corno já fez BO prece.
d.eute orador, observa-l,he a inopportunidade 
dessa. apresentação. Em consPquencia, requer 
o nobre deputado e a casa concede e nece>saria 
urgencia. . / . 

O ar. '-Vence@llati'Draz:-Entré os 
muitos assumptos c;ue reclamam a solicita at 
tenção dos poderes publicas, entre as medidas 
urgentesque exigem promptas e immediatas 
providencias, nenhuma por certo mais imp:>r· 
tante que a regularidade do trafego da Estrada 
de Ferro Central do B!'asil. (Apoiado)). 

Por certo. Sl'. Preüdente, que não tamos e 
nem podemos ter uma interferenoia directa e 
immediatlf. sobre a administração dessa impor
tante via-ferre&, verdadeiro Estado no Estado; 
mas, podemos usar de um direito consagrado 
na COnstitni~ão ll'ejeral, outorgado e assegura· 
do a todo e qualquer cidadão. qual o de repre

.sentar perant~ os p'lderE's publicos de seu paiz 
contra as g:raves irregularidades de uma admi
ni@traçã.o public1, por poderosa que SPja. ella, 
Irregularidades que tão profundamente têm 
prejudicado nosso Es~ado, sua. lavoura e seu 
eommerclo. (Apoiado1; muito bem). 

Usando de um direito, sr. Presidente, ao 
mesmo tempo pugnamos pelos altos interesses 
do no.;ao Estado, de sua lavoura, que tantas 
ditficuldades tem encontra-11, e de seu commer
c:o, que ptHsa. por uma verdadeira cri&e eco-
nomica. ' 

Já. é tempo, sr. Presidente, de vir para o 
eeio d'este recinto e aqui .. destas cadeiras, le· 
·~a.ntar- se mais forte, maiS' energlco, o clamor 
publico que se levanta erii· todas as zonas do 
Estado contra os abusos d'essa estrada e de 
outra3 do mesma E~tado. 

Não é pO@Sivel, pois, que nós, representantes 
do Estado, nós, gu<lrda avançadas dos interes
ses das divers~a zonas do Eatado, conservemo
nos calados diante desse descalabro que vai 
principalmente n11. Estrada de Ferro Central do 
Braztl. 

Ora, sr. Presidente, é o commercio que gri
ta por se vêr prejudicado nos seus intere!ses, 
prE'judicll.do em suas trRnsacções ; ora, é a 
industria que grita por vêr seus p~oductos 
desviados de seu caminho natural, ate desap
parecidus; e quando qualquer cidadão nesta 
bypothese, sr. Presidente, faz reclamações, 
estas não são ouvidas ou são per rersa e calcu
lad ·mente sopbiamadas ;. e o cidadão que com
parece perante a repartição publica, perante 
qualqner estação, perante qualquer subalterno 
da Estrado. de Ferro Central para fazer uma 
rllclamação qualquer terá inevitavelmente de 
fazer duas, uma contra o extravio das mer
cadorias, outra contra o modo brutal por que 
é recebido pelo empregado da estrada. ( Apo
iados). 

Ora, sr. Presidente, é a lavoura que clama 
por ver seus productos transportados com 
grande ditficuldade, ou ver s~us product~ des
viadcs e tambem desRppareCJdos; orl\, e a po
breza que clama contra a carestia dos generos 
de primeira nec&~sidade ou contra a enorme 
elevação de seus preços ; ora, ~ão as estradas 
de ferro em construcção que clamã.o tambem, 
por qua têm necessidade de seus trilboe, os 
qu~es se acham amontoados nas estações da 
Estrada de Ferro Central, quando devião se
guir a ~eu destino, afim de que essas estradas 
possam levar suas locomotivas a novas e mais 
ferteis regtões sedentas de progresso. 

A vista destas considerações, sr. ·Presiden
te, nó:~ não podemos deixar de nos manifes
tar ; precisamos concorrer com os nossos es
forço~. ne. medida do nossas forcas, para. que 
que se ponba um paradeiro a ~se estado _la
mentavel de causas, que, a contiDuar asstm, 
será o gJipe de morte dado ao commercio e á. 
le.voura do nosso Estado. 



llem abem~~~o ar. P.Nildente, que o-illuatre 
e benemerito ohe'fla do .lltado sem envidado 
todoa • •fof901, tem feito mui&u reol&ma· 
ções DO •nttdo da repl&rldade d1 Elt8d& 
de Ferro Central e eljleoialm.nw com re1a 
çio a eetradu de ferro do ll'atâdo ; bem aabe
IDOI gue o il1111tre e beoemerito 'Ministro da 
ViiOiO, filho délt& terra e a ella tio dedica· 
do, tem W.mbem procurado com todo o inte· 
reaae aatlatuer aoa Juab reclamoe da popa· 
Jaoio·mloeir&; ma.t, 6 indllpnaavel que ~
çamoa maia uma Tez um appello ao Uluúre 
mineiro, e eatamoa oel1oe que contam01. oomo 
contaremoe :Jelllpre oom o 1110 patriotllmo 
inexoedlnl na aatlaCaçio desta jUit& reei&· 
maçio que ora tuemoe. 

EQ·, pote, mando i mesa, ar. Presidente_, a 
• 18101Dte lndiea.çio (U). · 

lluli(O ter cumprido com o meu dever, certo 
que vós outroe, correctoe como tendea sido 
até aqui, cumprireis tambem o voa§O. ( Mt~ito 
hM), ' 

Apoiada a indloaçio, é remettlda a commle
sio de "Y1&Qio terrea. 

Nada mala baTendo a tratar-ee, o ar. Preal
deJite dá para a ordem do dia de amanhã, 
aUim da I.• parte regimental, a diecuiSiio do 
)laNOer n. 15 ; 1• doi projectoe ns. 44 e 51, 
do ·Senado, e 1• doa na. 7, 94 e 90, de 1894, 
da C&m&ra. 

Levaut&·•e a 1818io. 

ACTA DA 4.• SESSAO "ORDINARIA AOS 27 
DE ABRIL DE 1895 

PRaiDJ:NOJA DO BR, BDWARDO PJIIENTBL 

Ao melo dia, feita a chamada, ackam·• pre· 
Motel 01 ara. Eduardo Pimentel, Ribeiro de 
Oliveira, Agostinho Pereira, Wencesláu Braz, 
Bueno Brandio, Joio Pio, Juvenal Penna,Au· .uno Clémeóttno, Leopoldo Corria, Delllderlo 
de Mello, Duarte da Foneeoa, Nunes Pfnhelro, 
Freitas CUtro, Ribeiro Junqueira, Mendes Pi
mentel, SoW!& Moreira, Raul Penldo, Fer
reira TinOco, car1lndo Pinto, Francleco Brea
aane, BenJamin de Macêdo, Epaminondas Otto
ni, Delphlm Moreira, Bernardea de Faria, Ben
wnuto Lobo, Sabino Barroeo Junior, Manoel 
Alvee, lgnaclo Morta, Rodrlgu• Chans e Pran
ctort Bloalho ; faltando com oaua participada 
o 11'. cammo Soare~ e sem ella 01 mais srs. 

Abre·• a ..&o : 
E' lida e approvada s aota da anterior. 
O 11'. 1. • secretario da conta do seguinte ex~ 

pedtente: 

Dous do ar. ·Secretario do Interior: -tt ans
mlUindo uma representac;io em que o director 
do Inatituto municipal do Froota1 pede se torne 
annual a subvenção de 5:000$000 votada neste 
exercício para aquelle estabelecimento de en
lino.- A' commluão de repreaen~. 

Enviando duas outras, uma em que a cama
ra municipal do Fruotal pede a reconatrucçio 
da cadê& ; outra de Manoel Gomes de Araujo, 
eolicitando indema~ de prejuü01 na exe
cuoio du obras da ponte sobre o rio Verde 
Da estrada de Uberaba. á Santa Anna do Para
nahyba.-A' meama commillâo. 

&BPRKONTAçlO 

De Auguato tle Almeida Magalblel e outroe, 
pedindo modlflcaçio da lei n. ge B de 17 de 
Julho de 1894.- Aa comm ileõel de legialaoio e 
pe\lçõee. . 

O er. "'enceelau Braz. pede á pa
lavra para enviar á mesa doua projectoe, que 
Ofpol'tunCUDente j111tifteari, si neoearlo tôr. 

o primeiro tem rr objeote oonoeder ao te
nen te coronel J01 L ui a Campos do Amaral 
JUDlor, tabellião em S. Sebuíiio do Pa1&ilo, 
uma lioenoa. de que, a bem do restabelecimen
to de aua saúde, urgentemente precia& aqnelle 
aotario pnblico. . 

ConUm o eegundo uma proTidencia que é 
de uece&sidade lmpreacindinl votar-se neete 
ao no. 

Si houver opposlçio, em t "mpo voltará a 
tribuna para sustentar a conveu1encia das me
didas que ora propõe. 

Vêm á mesa os aeguinteJ 

PROlEC'f08 

N. I 

o Congresso Legtalativo de Minas Geraea de
creta: 

Art. I.• e uuloo. Ficam concedidos ao tabel
llão de S. Sebastião do Paraizo, tenente-coronel 
Joeé Luiz campos do Amaral Junior, quatro 
annos de licença para &ratar de lu& aaúde. 

Sala das eea&ll, Z1 de abril c!e 1895.-WEN· 
OBSLAU BaAZ.-DESlDERJO DB MmLo.-J. BUENO 
BRANDÃO. 

N. 2 

o Congresao Legislati-ç-o de Miou Geraes 
decreta: 

Artigo J.• e unlco. Os juizes que percebem 
venciment<a dos cofres eataduaea e 011 promo• 
torea de justiça terão cinooenta por cento daa 
custas arrecadadas pelo Estado, que lhes forem 
contadu noe pr0Cl811108 civele; e revogam-ee as 
disposições em contrarie . 

Sala das sessões. 27 de abril de 1895.-WEN· 
cuLAu BaAl-RIBEIRO JuNQUEI..RA-DELPIM 
MoREIRA-J. BUBNO BRANDÃO- RAUL P!i:NJDO
FaEITAS CASTRo-PADRE JoÃo Pio-MBl'\DES 
PIIIENTEL. 

Lidos e apoiadoa vio a imprimir. 
E' lido e entra em dl8Cll.II8M o parecer n. 15, 

reconhecendo deputado tela 1.• circumscripção 
o ar. Severlano de Rezen~e. 

o er. Denvenuto Lobo:-Sr. Pre
aidente, não ha talvez nas assemb!éas parla
mentares uma questão mais espinhosa do que 
aqueUa, que se refere á verificação de poderes. 

B' uma questão, que j Cig& com interesses 
pea!J0&88, que muitu vezes se contrapõem, 
abalroam-se e levam o orador, sem querer, a 
ofl'ender sUBCeptibllidades no percurso da dis· 
cussio. 

h.' por i.a que, ar. Presidente, tomando a 
palavra para discutir o pareoer o . 15, elabora
do pela commill5io verificadora de poderes 
desta casa, começo pedindo á v. exc. e á ella, 
que, si por ventura a minha palavra multas 
vezes taqida por um calor, que é filho da 
minha índole, ou pelo enthueiasmo com que 

.. 
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advogo certas cawas, fugir da orbita, que me 
proponho ooneervar, inspirado n011 princípios 
solidoe da boa educ&çii.o, v. exc. em rei!peito 
ao regimento não duvide. siquer um in9ta.nte, 
chamar-me á ordem, e meua collegas que por 
ventura se inftammarem cJm qualq• ,er palavra 
filha de meu modo sincero de ver as cousas 
soeiaes, de!lde já, antecipadamente, desculpem· 
me, porque não está no meu intUito, nio com
bina com eases meus principios de educação 
oft'tlnder a a1ngu~m, ainda mesmo mdividual
mente considerado, qu,nto mais quando c\da 
um de nós representa aqui uma somma enor
me da soberania popular de Minas, que como 
seu repr•sentante sou obrigado a acatar e re
verenciar. 

Sr. Presidente, eu tenho argumentação bas · 
tante fundada., sem ter feito m~smo exame da. 
papelada, que acompanhou o diploma do dr. 
Horacio Andrade, quanclo roi apresentado á. 
commiasão verlftcadora, para dizer, que o Con
gresso não póde areitar o parecer, quA eatã. 
em discuuio atirado assim na téla da aasem
bléa, de arogadilho, e para assoberbar, sem 
mais esclarecimentos, o direito d'fiSIIe oandl
dato. 

V. exc., porém, h11. de tolerar, que com cer
to pezar A magoa proteste con\ra o procedi
mento hontern havido nesta casa, que sobre 
ser uma f.ilta de g~neroaidade, que não mere
ço pessoalmente, ma~ como representante Jo 
poTo, eu tenha o direito de estranhar que 
propondo uma medida plenamente justitloada 
no nosso regimento, regimento, pele qual de
limitamos todos nossos actos nesta ca!la, se te
oh' dispeuaado aquillo, que e.sta.va. eatabele 
cido, dispensando-se a publicação dos docu· 
mentos neceasarios á elucidação da questão, 
livrando asatm com a. facilidade da leitura 
impressos aos que a quizessem e3tudar do tra· 
balho fastidioso, e dimcil muita vez, de deci
frar oalligraphl&9 más e mesmo inintell igi
veis. 

A casa deixou de ser coherente com a mes~~o; 
quebrou a solid~~oriedade dos corpos oollectivos, 
a eaaa passou, o que é maia e mais grave,por 
cima do regimento (ncJo aJI7iado8). 

Compuleem v v. excs. o regimento, que no 
seu artigo 10 encontrarão maia ou men08 : 
»Depois de impre_sos irão (os pareceres) com 
os votos em sep~~orado. si houver, e maii do
cumentos, contestações e esclareclmento1 a 
imprimirem-se (ha um apa1·te). 

O ultimo artiJZO do mesmo regimento diz, 
que não póde ser alterado ou relormado qual
quer artigo do regimento, sem p"lll!ar pelos 
tramites legaes. 

0 SR. 'VENCSSLlU BRAZ :-Mas O artigo 10 
não falia em impressão de documentos, mas de 
parecer; já. vê o nobre deput~~odo, que o artigo 
não vem ao caso. 

O sP. BENVS:NUTO Lo•'> :-Falia., sim,senhor, 
e sinão leiamos: (lê) capresentado o parecer 
ou pareoere3 das conimíasões, irão elles logo a 
imprimir-liA com voto em separado si houver, 
e outros documentos, exposições, esclareci
mentos e oont&ltações. • 

E' clarissimo (O 1r. ·wenceslau Bra;; dd um 
aparte). 

Sem duvida , depois d~ impresso. (O sr. 
ll'enceslau Bra: cld outro aparte). 

N11o acta, pois, segundo ouvi ler ha pouoo, fl. 
cou dispensada a 1m pressão •los dooumento3, 
que requeri, e que aliàs era de lei . 

O SR. WBNC&SLA.U BRAZ: - A impressão se 
far•, não ba duvida. (Ha o .. tros apartes) . 

O sa. EPA.MlNOND&S ÜTrONl: - Perm1tte v. 
exc. um aparte Y 

0 8R. BKNYENUTO LoBO : - Pois não. 
0 SR. KPAMINONDA8 ÜTrONI: -Em. satistàção 

á. v. exc. : No voto por mim d&d1> hontem em 
desllccôr'do com a opinião por'v. exc. emittida, 
devo declarar, que votei pela consulta do sr. 
Presiclente dispenaan<to a impreaaá.o de l!ocu
mentos, porque o requerimento por v. exc. 
apreeentado 9 mesa estava. fóra da alçada da 
mesa da C&mara, por importar o seu deferi
mento em adiamento indefinido (apo•ado8). 

0 SR. BENVENUTO LoBO: - Katava dentro da 
alçada da mes~ porque ('Stava dentro ~o Regi
mento; era de lei, como disse . 

0 SR. EPAMINONDAS ÜTrJNl:- Desde que 
não Importasse em adiamento ••. 

0 SR. BENVIC!IIUTO LOBO:- DeiXO lançado O 
meu protesto, por iaao que me parece •.•...• 
(ha diversos aparte8). 

Peçil a vs. AXC3. rMpeita.rem o meu modo de 
pensar, como sempre tenbo respei ta.do o de to
dos meus collegas. 

O SR. PRESIDENTE:- Não houve iorraoção do 
Regimento. 

0 SR. BBNVJI:NUTO LOBO:- Nó! estllmos no 
começo dos nossos trab'\lhos; eu já t ive occa. 
sião de dizer, que não tenho pratica da3 lides 
parlamentares; mas estnu certo, que houve a. 
infr~~ocção, a que me referi. 

0 Slt. EPAMINONDAS ÜTTONI: -Em respeito 
ao Regimento é , que o sr. Pre.;iden te fez a con~ 
sul ta. 

0 SR. 8ENVENUTO LoBO:- Sr. Fresidente, 
tratando se da imprN~são de documentos. que 
levavam 15 ou 20 dias, v. exc. consultou á 
casa e ella decidiu, que o puecer entrasse na 
ordem do dia ... 

Pois, sr. Pre~idente, deixemos e~ ta nesga, I! 
caminhgmos psra o debate (pauso). 

O Estado de Min~~os todo sabe. qaae! foram os 
preliminares da eleição de 15 o e novembrJ pro
ximo paasado. 

Desta capital, onde se reuniram alguns ho
mens politioos, partiu ás escorviidas a senha de 
guerra e de séria arr('gimentação das forças 
sustentadoras do governo deste Estado. 

Constou, desde logo, a todo mundo, embora a 
reunião fo3ae secreta, quaes os nomes, que ha
VIam de figurar na ollapa do partido co o~ ti tu
cional. 
Tom~~oram e cautelas, par11o que de farto a 

oousa fi ca.'ISe em segredo. 
Pa.~aram-se elfectivamente temp08 sem QU(', 

permltta v. exc. que eu diga, o completo plano 
transpirasee; m&9 não houve ninguem de bom 
eenso, que deixasse de perceber, que esse cu i· 
dado, essas cautel&9 niio eram proprias de 
quem tem bandeira bonita na mão, cnp~~oz de 
arrebanhar proselyto• . 

E a.dviuhou-se logo o c~lculo:-o calculo era, 
para que os de~p~itados não ~e manifestassem, 



-
para que 06 prejudlcadoa nl.o se arregime~tas-
aem •••• 

UM SR. DEPUTADO:-(NJa apoiado). 

0 SR. BB:NyBNUTO LOBO:-Para que todps 
quantos se Ti81fm iojust.amente prejudicados 
na oonfeoçio dee;a cha~. não levo.ntusem uma 
celeuma capaz de descobrir e desmoraliMr a 
verdadeira tactica e trama, a perr~ita ee~ra
tegla de guerra, que nlo sei, si nru copiamos 
do periodo militar, em que ylvemos, c~m que 
se pretendia bloquear a conecieucla eleitoral 
do Povo Mineiro 1 

Trinta dias, pouco maia ou menos, srs., an
tes lia eleiQiio, o depois da sabida de um~ chapa 
div~:~rsa. tllha da justa impaclcncia de homen3 
quiçá injustamente preteridos, que E e arrecela
vam diVVisivel audacla, da manifesta mano
bra, veto a. chapa chamsda constitucional com 
8 nomell, em contraposição com todos oa prin· 
c~pi(ll democ~ticos, quando no proprio Impe
rto, n~ regtmen, que chamamos de atraso e 
de pêas, o Imperador atirou como uma fatia 
de pão dourado á. bocca da Republica, que vi
nha V_!.gindo, a celebre lei do terço, que foi na 
oooastao como que salvAdora para o Imperio 
abafando por instantes os vagidos da creança: 

Oa chefa. con81itucionaes mandaram intei
rinha para a lmprellB& aa suas cedulaa com
postas de 8 nomes. 

Era natural, pois, que o povo venio uma 
retro~radação tão manifesta dg_s prinoipios, em 
que v1vemos, ~casse de atalaia, á espreita, 
para ver o que 1a 11e dar no grande combr.t~ de 
15 de Novembro. 

Todo Eetado de Mina'J viu e esta Capital com 
o seu commercio de ldéas, g rande no seu' adi· 
antamento, com suas escolas, grande na sua 
illustração, viu muito bem qual era o resulta
do, que vinha chegando ·de toda parte dc~sas 
falladaa ~leições de 15 de Novemoro. ' ' 

Sr •. Presidente, eu não descerei á personali
dade,, discutl~do o. direocão pol1tica des· 
ar.s oousas ; ta' p:>nco não di rei mesmo 
que houve fa!t~ absoluta de ~!herdade eleito: 
ral nessas eletçoes, porque lmport'lria o meu 
asserto na minha renuncia, derde logo deata 
cadeira e f~&ço-vos. tod!' justiça, de tod~s vós; 
~aa está aa. con~cJencta de todo mundo que 
nao houve 1nte1ra e completa liberdade elei· 
toral ..... 

UM SR. DEPUTADO,: - Não apoiado houve 
plena liberdade. 

. 0 SR. BBNVENUTO LOD') .• porque, quando a 
ll herdade eleltoral é. <:erceada, quando a 11 ber· 
dade do eleitor é • .hr;.;ida; e os que a dirigem 
privam D9.S graças do governo; q11ando se ar· 
voram da n01t~ p:~.ra D dia, eem P''Cvios convi· 
~s. sem o clarao da publicidade em chefes po· 
hticos, hom~m. de manhas antigas, que inven
ta~ essa lDJUI·Ja cbamadl.- rodi:sio, que vem 
obrtgar o p~v~, apanhado de scrpreza em ves
perasde eletçao, ~votar em gente, que não 
conhoce, o. voto nao é vot:>,u.liberdade.eleito
raJ não é hb~rdade, e cegueira, é pressão, é 
tudo !Denos h herdade eleitoral é ...•. 

(Partem rias galerias e tribunas bravos e ou
traa manifestações de agrado.) 

(O sr. Presidente deJlara em alta voz, que o 
publico nlo plde intervir nos trabalhos da casa 
quer em slgoal de agrado, quer de reprova
ção). 

O SR. 8BNVENUTO:- Eu conheç'> e citarei a 
meus co~leg~s um facto, (\Ue 5e me denunciou 
de um dJstrJoto em quo fut um dos maig .1 vota
doa : homens de posiçi~ huia com balaios 
cheios de eednlaá ao lado distribuindo-as im
per.iosamellte, porque, diziam : - Deveis vo
tar no governo- precieaes de uma ponte, de 
uma estrada, de uma escola, e é elle quem vos 
darà.: .• • • Mas o que é isso 1 

(Cru:ram•le clioer1011 apartes). 
O sn. BlfNYENUTo Loso: -Sr. Presidente, 

este povo começou a ver publiMrlos os reeul
tados das eleições, que vinham vindo d~ !.• 
c!rcumscr~pçã.o, rc'fult&d'>S segundo as distan
ctas, divergentes uns dog outros, quero dizer, 
que ora elevavam, ora abaixavam os candida
tos na ordem da v.ltaçio . 

O povo ia apanhando e tlsc1lizando esta11 
notas, ia. cada vez mais avivando a aJa atten
ção 5obre as c'lu•s politicas ••• Chl'gara.m aft
nal o~ resultados da I. • circumcri pção eleito
ral. 

Entro agora de vez no debate. 
Trinta dias, me parece. mais ou monos de· 

poi~ da chegada dos resulh1os da.J comarcas 
as mais longínquas dwa circumscri pçã.o, chegvu 
o resultado de -Entre Folhas-daodo aos can
didatos da chapa constitucional, entre oa quaes 
e&tava eu, a quantidade, de 492 vetos a cada 
um. 

Foi uma celeuma ! 
Quem estiveese aqui nesta cidade ob>ervaria 

a repugnancia instinctiva do publico por e!!· 
ta bomba at ilada no meio da praça pnblica 
desta capital, no sentido do abafar a votação 
do eleit01·ado de outras partes 1 

SIT. 0Pputados republicano~. si me fo~so per· 
mittili·l dirigir-vos a palavra, dirijo a ao sr . 
Pr2sidente, eu dir-vos hia: nós preci~amos ver, 
que e:>~amos aqui innat idoa do elevado car
go de representantes do Povo, e devemos ape· 
nas contaTos votos sinceros, os votos verda
deir.-s, e não nos occupaodo daquelles votos, 
que o não são, oa que ~ão dados, debaixo de 
uma ameaça, de uma prom~a qualquer a 
eleitores, que não sabem perfeitamente com• 
prehendE'r a sua missão no systema vigente do 
-Go\"erno do Povo pelo Povo 1 

~rs. e3~3. bomb9., que cahio, repito, levan
tou uma celeuma medonha. 

E' muito justo, portanto, -a EXpectativa 
publica sobre o · que vae pronunciar a As
semblé'l acerca do parecer, que ora. <e discute 
e que f11.cilmente cllhirá. debaixo de argumen
tos irrebativeis. 

Entre Folhas, sr. Presidente, é um lugare
jo, segundo o descreve o dr. Albuqueraue. 
meo illustrado amigo, juiz de direito de -ca
ra tingi\, com &O casas habitadas por 240 al· 
mas e entrehnto deu 49.2 voto; ! 

E' p'J$sivel, srs., que tenha se datlo lá. em 
Entre Fôlhas semelhante votação 1 ! ..• 

Foi a l?&rgunta geral! 
. A (\Uestão de Entre-Fôlha3 é de tal fiírma 

suspettada, que até o padre Corrêa da Almei
da levanta-ee de lá de suas pha.ntasias, para 
vir deoantal·a em um soneto joco·serio engra· 
çadiaslmo. 

• 



Entre·Fôlbas com suas 30 casas deu 492 vo
tos. isto é, mais de metade da votação intei 
rinha do Carattng~ I 

O 3R. JoÃo Pio:-V. exc. permitte um apar
te? 

(O orador faz pa.ma). 
O sa. JoÃo Pto:-(Lê um perlodo de um ar· 

tig->) 
0 SR. BENYENUTO LOBO: - E' n QUe eu e~· 

tou dizendo. Pó-Je ser que tmtr~ (olhas tenha 
muita gente ..• 

(Hilaridade nas gal~ritu. Soam os tympa
nos. O sr. !-'residente obset•va á s galerias que 
não podem se manifestar) 492 -çoto:~ em entre 
Folhas I Ji vê meu collega. que mai~ ele 
metade da votação de toda comarca do Cara· 
tinga, mai9 do que o resultado da cidade da 
Ponte Nova I ! 1-'l)nte Nova, onde se batalhou 
por todos meios, Ponte Novo. que tem ju3ta 
e merecida preponderancia na polltica minei. 
ra pela importancia. do suas (amilia3 e muito 
merecida. 

Ponte Nova, onde o pleito foi renh iuissi rno 
deu ao candidato mais \<Otsdo ali i, que lul 
eu 407 -çotos. incluindo-se ne&e rcsul ta do a 
eleição do Peão ... uma freguezi:l muito gran
de, on i e existe uma importante usina para o 
fabrico de o.ssucar. 

492 voto3 dá Entre Folhas e Caratin11a sédA 
da comarca apena~ 1~4 ! ! e ao mais 'votado 
que, alli tambem fui eu. 

Mais ainda, ·sr. Pres1dente, se torna jnsti· 
ficavel a suspeita publica, por ter ~ ido o f'scto 
contra a. lei da natureza. Vó3 sabeis . que do 
centro é que parte a força para a cit·cuml't!ren 
cia., e vou apropr iar-me de uma imagem 
all:eia : - atirae um seixo num oceano em 
ro~as, o sei :to cabe, e vão se ab1·i nrio círculos 
concen tric·:1s, que vão se estendendo do ponto 
em que dó. se a queda para fora, e quanto 
maior é o seixo maiores e mais pronunciados 
são os circulo> con;)Cntrico~ ; mas que parta o 
movimento da peripheria pllrll. o centro, não 
ha. razão bem intencionada, que poss!l. admit
til-o. 

AI vinopolis, sr. Presidente, antiga Paulo 
Moreira., deu ·iOl votos ao c!lndidato mais vo
tado no município inteiro, o meu collega o 
sr. Nunes Pin'leiro. 

Alvinopolis está. ao pé da Pmte Nova, tem 
eetrada sua, perto da Eitação da S& úde, a 2 
leguas de distancia. 

Alvinopolis tem outros meios de vida; a bõa 
rapasiada estende pua Já os seus passeio!!, o 
seu progresso, o cambiar de idéas, a civilisa 
~;ão, o engraadecimtnto da alma e do coração; 
e por isso mesmo maior interesse para as cou
sas publicas. 

Ouro Preto, sr~ . Deputados, es'e município 
immenso, que deu 2.000 e tantos votos ao can· 
didato, cujo diploma eu detendo, deu 449 votes 
apenas ao candidato mais vot&rlo da chapa. 
oonatitucional, que ainda foi o humilde ora
dor. 

E' posrivel, é crível, como disse e repito, ha 
razão .msuspeita. que ~- deixar de extra
nbar tamanha elettão. a de ver ali o indicio 
de uma irregularidade e deixar de suspeitar 
da legitimidade mesmo dessa eleição? (Pausa) ... 
Vós careceis de ver, que ponho em jogo o 

meu fu~nro político, que estou agarrado só
mente a verdade e prmcipioa republicanos. 

Por •obretudo ainda, sr. President~ Entre 
Fôlhas é su!lpeita.da de rei ncidencia de' distri
buir soberbas votações! 

Ainda. outro dia, na eleição dos srs. Ameri
co Lobo e Gonçalves Chaves, f<'i ·apresentada 
no ~enado Federal a acta da eleição des ·e dis
tricto, que a commis~ãa respectiva. julgou r~ l
sa e recusou apurar. 

Mas são 492 votos aj:enas .... e eu preciso de 
ma~s, rara que convença á esta Assembléa 
que o diploryl!l.. expedido ao dr. IlorMio An: 
drn.de pela JUnta apuradora de, ta. Capital é o 
un1co legal e ve· dadc1ro. Pa~semos pois ao 
Inhapim. ' 

lnbapim demcra ao re d"Entre P'ol!Jas e ;.er
tence o. mesma comarca. 

Eu pee;o, sr. Presidentt>, á v. exc . li >.>nça, 
para diz.er a caea. a meus collegas rE>p•·e.>en
ta!". ~es rfo povo Mineiro qufl eu <'Stava. em 
Caratinga a 15 .te novembro, e ali assisti a 
eleição . 

E' testemunho pr.rticular meu , mas sou ho· 
mem 9ue não gu~ro, n'io direi c·)m g~osseria, 
f)Ue mnguem 8JU1~e mal ou su~peite aiquer de 
min!Jas affirmuções . 

E,tive ali dons ou tre9 dia~ con ~ecuti'"os oo 
da eleição, qu11 lá as~isti. e ás tros ou quatro 
horas da tarde do dia 15 a pe~sõa, que ele lá 
vinha, perguntei, qual o resultado c Plia di!S8· 
me qu~ uii.o tinh:l !Javiuo el~i~o <m lnhapim, 
c ote Ia eahi srm saber not1c1as do cr ntrario. 

Vim andenuo de volta a poucv e pouco . . •.. 
(apartes). 

Está nos papeis, que 'lcompanbaram o diplo 
ma do dr. Horac10 Andrade uma declaração ju. 
rado. de todos presidentes de mesas attestando 
o que acabo de a ffirma.r : 

Não houve< leição no di ·tricto do Nhapim. 
Ha. ~inda outra cousa sobre esta eleição, e é 

que nao havendo na ~ede da comarca noticia 
de que ne~se Ioga r h a. via 4 secções, M act9s r!l
mettidas fasem menção de 3 mesas e a a.cto. 
apresentada dá85 votos ao candidato contes · 
tante na 4.• secção. 

Nada maia direi a este respeito. 
Madre de Deus. - Eu creio, que vv. excs. 

srs. Deputados,conhecem perfeitamente a elei· 
ção dada nesta localidade. 

Estão abi entre os papeis, e si não estiverem 
eu tenho aqui copias autbentic&s de actas, qu~ 
atnrma.m como lá ~e deram as eleições. 

Tenho a. acta da apuração enviada official~ 
mente ria freguezia da. Madre de D ,us, que diz, 
que concorreram ás urnas 69 eleitores, e mais, 
que foram contadas 68 cedulas para Senado
res e 68 para Deputados, seguindo·se, entre· 
tanto, o resulrado: 

Henvenuto Lobo 136 votos e assim por diante 
.• •• (htlaridad~) -

Srs. Deputados, é poEsivet ainda pôr-se om 
duvida, que esta não ~eja. uma eleição annula
vel, que é mesmo uma. irregular1dade, uma 
verdadeira vergonha, permitta.-me o Congrea,o 
a expressão 1 I 

O papel offerecido pelo candidato contestante 
a respeito, eu tenho copia deUe, e otfereco-a 
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tambem l colllidel'lçio de meus collegu. B' um O IR. DuAan DA. PoNIII:OA : - lato ê admi· 
docume.nto gratuito. Nio lti at tal ~- eltâ ravel no Bllado det Miou I · 
abl'DU aotu, porque nlo.enmillel - mu- o .sa. Bmfnrroro LoBo: - _Ouvi isto em 
thodonte. companhia de divenas peii!Ou. 

Consta ainda, tr. Presidente, e leria ~oll , o IR. JuvmA.L PENNA : -Eu esto.va pre
•.ttftcar, ai houveue por ven\ura duvida, 11 aente, fui teatemunhâ. 
eu pode&l!le deaoontlar de algum· eiC!'Upulo ~o 0 sa. BBNVENtTO LOBO : - E' -verdade, O 
Jva.mento deeta eleiQio, · consta, que o. Sã· meu oollega, 0 sr. Juvenal dl testemunho, 
nado na apuração recentemente lei'- para a porque ouviu is:o tambem. 
veritloaçio de poderes annullou o resultado Senão ·ustm, Sr. Presidente, p6d~ • perrel-
deeta oo&a. tamente ima~inar, qne um outro distMoto da 

EDi todo ouo, Isto póde t~e verificar Cacil- mesma comarca não terá uma lg ... j" multo 
mente, m.Jndando-ee umoonttõuo ver, até real grande, quando tem elle ::o cuas, enio é o 
a amrmac;io deete conah. povo tio apegado à!l cousr.s relígl011as, eegun-

S. VIcente· Perrer:- Srs. Deputadue, e do o juizo do proprio Paetor da Igreja. 
ar. Presidente. esta' localidade tem ' 9') elei- Como todoi 1163 Eabemus, sr. Pre~~ideote, e Já 
tores, qualiftoadoa ha tempo., dt!' modo que é tive occaslão de dizer ás camaraa moniol
bem poaatvel, quando nio IK'ja certo, que den- paes compete o dever de marcar as localid t
tre os 190 eleitores qualificados haja algum des em que se devem reunir as mesas elei
mcrto, alpm tenha se ausentaio, ou enrer- toraes para conhecimento dos eleitores, e 
ma<Jo: é muito posilVel'leto. quando a camara, p:>r ventura, não as marca, 

Poia bem ; a ach da eleição de.Já, que tam- a mesma le\ declara, que os jalzes de paz do 
bem está por aqui (o ar. deputa-to_ consulta aiatr1ctu destgnem o local onde devem as me
paraeeutpapeill) deu, oomo ~e apresentando zu toocoionar. 
u urnas 172elettorea t Este caso é de taLta tmportancia, que não 

E' caso de se pumar ap~~r tanta gente, bastaria um sé juiz de paz, par.a delle ae ~o
multo mais de quatro qumtos_ na lmgo~m par. A lei previdt>ntement~ d1~, que Rerao cs 
do parecer elaborado com relaçao ao 5.• d1s- tres juizes de paz de combmaçao, que mar
trlcto. cario as taes localidades. V. v. excs. vejam a. 

Tenho aqui, sr. Presidente umajustiftcatio, lei,eu só quero justiça, baseio-me nos artigos 
procedida na comarca do Turvo, que at~ta, 92, 93, 94 ·I$ lei n. 30 de 1891. . 
qae 24eleltores nio oompareoeram á ele1çao ; Pote bem, roi 110 um juiz de 1\&Z, sr. Prest-
por eon8éguinte houve maior numero de vo- dente, que fez isto lá. 
toe do que eleitores, e por isao mesmo é nulla Agora meus !enhores, reatando o tlú ~as ar-
aeleioii:J. gumentaçõea, que duconnexamente Co1 esta-

492 em Entre-Po1bas, maisl90, v v. excs. vão belecendo no correr d'eSBa minha or4ltoria, 
contando para Terem ai chegam.(.\ilcaridad•) sempre popular, sempre dt>sprevenida, sempre 

Sr. Presidente, é tal o escrupulo que tenho simples e sempre logenua e Eó escutando oa 
em tratar desta queatio, é tal o peeo 'da res- diotamos de minha oonsclencia, volto-me para 
ponaabilidade, que tenho sobre os hombros, um confronto moral sobre os sull'ragios, assim 
que T. exc. hade admltr.ir, que volte á Entre- inquinados de suspeitas e de vicioa, e os de ou
Folhas e que entio exhibao·argumento Achil- tras partes da 1• circumscripc;ão. 
las a 1'88pei&!> deste dta&rioto. E' poa;ivel que met tamos na mfsma balança 

A lel eleitoral deaigna ~ logar, onde_se deve em uma de suas conchas para pesar igual· 
dar a eleioão, e essa dea1goaçio é fetta_pe!a mente, razendo vir á prumo o seu ftel, esses 
Camara Municipal, que dett!rmlna o ed1ft01o tão tálladoa 492 votos, e n'outra concha os dois 
publioo, e na falta o particular onde ella deva ma e tantos e 08 tr&s mil e tentes e os quatro 
se dar. . mil e tantos de outros lugares 7 

Pois bem, em Entre-Folhas,_ é apropria acta, ••. Mu eu sustenho-me na argumentação .• . 
qua o diz: uma aeoçio fuBcclonou dentro da Dtr-m&hels : E's republicano, deves levar em 
Igreja e dtl&l funooionar~m ?o tJpendre. conta a tê apropria minoria. . 

Peoo a v • exc. e a ~aa • peoo ao Palz _para Pois bem ; e eu quero deixar bem firmado, 
quem tallo e ha de me ler, que nio coDhecem que para mim tanto vale o voto do pobre 
E!ttre Folbu, que me acompanhem com a oomo o do r ico, tanto vale o voto do Ignora~ te 
paantaata. como do c!vlliaado. Eu voltarei atraz, rep1to 

E' um arraial de poucas casas, algUIDIII co- senhores e direi : levo tudo na minha linha 
bertas de eapé, di~~: a narrativa do dr. Albuquer- de oonta; mas eu quero o voto esclarecido, 
que; conj~turemos. 90~1 a architectura, quaes quero o voto . firmado em provas, eu quero o 
as dimeDJsoea dos ed1fic1os n~ta paragem, e voto verdaietro e at.aim quero o voto de to
por OOillJegui~te qual !ldimenaão e arohiucm- dos, sou do soJlragio universal, quero o povo 
ra da respecttva JgreJ•· . gritando, votan1o no meio da rua, mas eu nio 

Ainda outro dia, ~tando em conrerencta. com quero que ee inverh a ordem da naturfza., 
o virtuoso prelado o sr. Bispo de' cama co, dls- nio quero que a rorça parca da clrcumreren<lla 
ae-meelle, tinha eJtado de pouco em C01ethé, p: ra o centro e aim do centro para a circ111D
que é da comarca do Caratlnga, e que tinh:a terenMa. 
n~tado por lá completa triesa para com a Reh· Bo quero todo paiz mandando Igualmente ; 
g1io. . .... , mas oom ae.r sinceramente da grande desoen-

Notou completo desle1xo no te?!plo, .. ...,a tralisação, e em todos sentidos, não advogo e 
porta ae achava entravada de tew de ara- não approvo o abafamenkl doa -eentros. 
nha e dentro oa morcegos baciaiD·lbe no 
r08tO. Sr. Presidente, vou ftnaliaar o meu dltotll'!O. 



Kmãvista desta !l.rgumen~ão toda, que, re
somtndo, direi não pôde deixar de ter levado 
ao animo da. camara, que os 49! \"oto• de En
tre Folhas nã.o podem ser apurados, porque não 
se preenchere.m ali as formAlidades essenciaes 
da lei, porque as eleh,ões se deram na rua 
quando a lei manda, que se dêm em ca<;a, con · 
forme a disposição de:..ermmattva de nossa lei. 
e porque, finalmente, o processo eleitoral deve 
ser admittldo 1tricto jurtt; a83im como direi que 
em lDhapim não houve eleição, ssm duvida al
guma aooeit&vel, segundo a de:!laracão juradt~. 
dos presidentes db mesas ; que por· C•.JDSt>guinte 
são mais 85 Totos; que não podem decente· 
mente v. exc. 11 permitam-me a expr~ão, 
ser apurados ; que a eleição à que se pro
cedeu em Madre de Deeu deu, como com
parecendo á3 u • nas eleitores em numero de 
68 e procedid \ a eleiçã..1, dizem ss acta~. 
e abertas RS uruas encontraram-se 68 '!edulas 
para deputados e ti8 para senadores, obtendo 
126 votos os deputadoi, 126 os ~nadores 1 ( fii 
rad41s). 

S. Vicente Ferrer 164 eleitores! quanrlo a 
justlftca.çã.o aqui submettlda ao exllme d~ srs . 
deputados mostra, que dentre 190 eleitores, 
unic JS lá qualificado:~, comprehendendo os mor
tos e 011 que retirar•m (póde se tirar a mç li11) 
24 não foram ás urnas ; por conseguinte falso 0 
resultado,-oor conseguinte falsa e fraudu
lenta a eleição. 

Logo são 492 votos e mais 85 e mal!l 126 e 
maia 164, que devem ser ioutilisados, de modo 
que fica o resultado final : 
Moracio Andrade............... 5.384 votos 
Severiano de Resende........... 5.158 • 

Em vista disto, ar. Pr&ideJte, eu apresento 
à deci1ã.o e CJ~sidera.çã.o d9. casa a l'eguinte 
emenda sub<~tituti va, que vou mandar á mesa: 
(lê). 

Tenho concluido. (Muito iem, muito bem, 
muito bem). 

Vem á me~a. é apoiada e entra cilnjuncta
mente em disouasão a seguinte emenda substi
tutiva. : 

Substitua- se a coaclusão do parecer pelo se
guinte: 

E' de parecer que seja reconhecido e procla
mado deputado pela I.• circumscripçã.o o dr. 
Horacio Andrade. 

&la das sessões, 27 de abril de 1895.-BEN· 
VENUTO LoBO, 

O sr • .João Pio:- Sr. Presidente, 
acabamos de ouvir a palavra eloquente do il
lU!Jtre representante do 1.· dlstrioto, qae Teiu 
nada meno• do que contlrmo.r e certificar ao 
Et!ta:lo de Minas a sua enflbra.tura de republi· 
cano sem jaça •. 

Entretanto, eu venho, em contrapJBi~o ás 
suas palavras, não abrir rMgos de eloqueocia, 
mu de .. onstra.r e justificar com documtntos o 
p9.recer de que S')U humilde relator. 

Comprehende "'. exc. que a oratoria de ml· 
nlla par&e, uão addusin~o os documentos com
prob&&orios em que se fundou a commll8ào 
para emlttlr o seu parecer, não teria valor 
neahum. 

Terei de oocupar a attençã.o dos meus nobres 
collegu duran'e algum t~mpl com a exposição 
e leitora de documenicll. 

A.. c, -7. 

. Entretanto, .t~tando-ae. da nossa respo1ls&bi
hdade a commt!!l&O deve v1r explicar publica
mente o seu proceder. 

Podia-se dizt.r, srs. que a commissão errou, 
mas. a commhsão errou então com documentes 
e documentos valio~os. que levaram ao seu es
p!rito a conTicção d& verdade de que o depu
tado eleito pt~lo I.· districto é o ar. Severiano 
de R·zende. Vou demonstrar. 

O illustre ca.ndtdato diplomado, em uma pu
bllcaçao apresentada ao Congr&so Mineiro, dá 
para somma da votação: 

A Severiano de Rezende 6,042 e o o dr. Ho
racio Andrade 5.397. 

A quem pertence o diploma ~ pergunto eu. 
Segundo a lei, deve ser dtplomado aquelle 

'}Ue ti ver maior numero de v o ·oa . A junta 
apuradora não vae averiguar si e:lta ou aquella 
eleição é nulla; mas vae dar diploma a quem 
tiver maior numero de votos. 

0 SR. \VKNCESLA'U 8RAZ:-Apoiado . (Muito 
bttm; ll]tOiado1). 

O sK. JoÃo Pw:-Ora, segundo confes~a o 
proprio ,.::.ndidato dr. Horaoio Andra~e. o sr. 
-:leveria.oo obteve 6,042 votos e elle 5.397; áquel
le, purtanto, o 4iploma. 

0 SR. BKNVENUTO LoBO:· V. ex . vire a fo
lha. (Risada1). 

O sR. JoÃ» Pw:-Nenhum aparte dei a v. 
ex c., não o interrompi na sua arl('umen~ção; 
entretanto, r aaponder-lhe hei brevemente. 

0 SR. BKNVENUTO LoBo:-Então perdoa me. 
( Hilaridade). 

O SR. JoXo PI0:-0 sr. Severiano de Rt-zende 
devia ser o diplomado e nã.o o sr. Horacio 
Andrade. l~to é irrespondivt>l. De facto, pel" 
somma total da votação, segundo a confissão 
do proprio candidato diplornlldO em publicação 
feita, publicação que não póde ser negada, a 
maioria de votos pertence ao candidato con
testante. 

SI o diploma ai deu ao sr. Horscio, é porque 
não foram apuradas as act&9 de l'!a.rbacena e 
Manhuassú e porque a junta apuradora da ca
pital deixou de apurar a comarca de C&ratin
ga contra. o voto dos juizes togados, o que deu 
em resultado expedir-~e diploma ao sr. Hora
cio, diploma que lhe não pertence pelo proprio 
texto da lei (lé). 

Vou voltar a pagina, como exige o meu no
bre collega. 

O illostre candidato viu que a somma bruta 
de votos lhe era contraria e, de facto, somman
do SP. todas as actas de todas as comarcas. apu
rando-18 acta por acta escrupulosamente, e 
aj11ntando-se parcellas de votações que uão fo
ram computadas, t êm se para resultado 5.383 
ao dr. Horacio, e não 5.397, oomo d:z tlle em 
seu folheto , e 6.0&2 a Severia.no de ReEende. 
Vou mostrar a razão deES!I. ditfereCJça de 14 
votos. 

0 !IR. BENVENUTO LoBO:- Explique-nos a 
fraude de Entre Folhas. 

O SR. JoÃo PIO: -V. exc. està apressado. 
Chegaremos lá. 

O sr. Horacio Andrade, fazendo a somma da 
votação que teve em Barbacena, encontrou 88 
voto• e de facto em Barbacena lhe foram con
tados votoe de menos, mas, não tanto como 
quer o iUuatre candidato. Vou provar: o ta-



bellião de Carandaby deu lhe uma certidio con • 
tando-lbe 29 votos, ma• a aota aaeignada pelo 
mesmo tabelliü, aota perfeitamente legal e 
que póde•er examinada, da ao dr. HoraoioAn· 
drade 15 votos e 14 em separado. 

O tabellião sommou es\ag doa! parcellas e 
eJlViou como votaçã? total 29 votos, quán'do de 
llcto Eão apenas 15. Retirando-ae tmeS 14 vo
tos, restam ao dr. Horacio 5.383 votos con
stantes do parecer. A ditferença para oom a 
votação de 5.397 é devida ao engano do tabel
liio. Nem vale allegar que a votação em sepa
rado devo ser apurada, conforme di!lpõe o re· 
gu1amento, quando não são allegadas &'i razõ~s 
da apuração em_ separado, porque pó_de-se a-:1· 
duzir como razao para a nao apuraçao o § 7· 
do art. 159 do reg. eleitoral. Além dis1o, a Se
verlano foram contados 800 e tantos votos em 
separado e ao dr. Horaclo apenas 20. Por esae 
lado, ainda cresee a votação do primeiro. 

Subtrahindo desse resultado 492 que o can· 
didato Severiano obteve em Eutre Folhas •.. 

0 SR. BENVENUTO LoBO : - Espero T. exc. 
neese terreno. 

O sR. Joio Pio:- ... ficao candidato Seve· 
riano com 5.550 e o dr. Hovacio com 5.383 ; 
portanto, 11o eleição de Entre Folhas não in· 
flue no resultado. 

0 ER AUGUSTO CLEMENTINO·:- Muito bem. 
v. exc. está discutindo com proflciencia; es
tou sa.tis(eito. 

o sR. JoÃo Pio: -Qual a accusação contra 
a eleiç&o de Entre Folhas 1 E' a memoria hil· 

, torica publicada. pelo meu diltincto amigo 
! : dr. Albuquerque, juiz de direito . da comarea 
[ de caratinga; mas nessa memor1a vê -&e que 
! \ Entre Folhas tem 2.500 almas e o districto per· 
\ to de 450 eleitores,- perto de- não é uma 
' amrmação e, que o fosse, eu a. destruirei com 

um documento. 
Declara o dr. Horacio que em Entre Folhas 

não ba casa par-a se fazer eleição; pag. 8· do 
~oeu folheto; entretanto, extranba se fizesse 
eleição na egreja ; pag. 10. Está demonstrado 
pelas propriu palanas do illustre csndidato 
que a eleição foi legal, pois elle declara que 
em Entre Folhas não ba casa para se proceder 
á elelcão, e é disposição de lei, art. 66 § 2· do 
regulamento eleitoral. 

Qnapta contradioção I (MuitD bem). 
Disse o illustre candidato que a eleição se 

tez na rua, porque calpent:lre qww di:rer rua:. 
Igo.orancia da llngua ou, melhor, lap•::s de 

lingua~em. Mas ... 
0 SR. BBNVENUTO LOBO da um aparte. 
O -R· Joio Pio :-~ão me refiro á v. ex c., 

refiro-me a um documento apreseutado á com
missão pelo candidato contestado, e o estou 
destruindo, como é meu dever. Em tempo, res· 
ponierel aoseu discurso. 

No direito eoolesiastico se faz differença 
eesencial entre egreja, ncristia, alpendre, adro, 
cemiterio e rua. 

Confundir estas coisas é lapso de linguagem. 
E ainda gryphar a palavra I {Malco bem). 

Procurou se formar a opinião que Entre P'o
lgas nio ha 492 eleitores, e citam-se até 01 
veraos de um poeta, o padre Corrêa d'Aimeida. 
Entretanto, a isto eu contraponho a palavra 
de ··m illastre engenheiro res1dente na zona, 

que declara ser o distrlcto quasi todo eulti· 
vado e multo habitado; o que aliás se v6 da 
citada memoria blatorfca. (lê) 

Diz-se : Ouro Preto, uma urande cidade, deu 
400 votos apenas; Barbacena 400; Jogo,. Entre 
Folhas não podia dar 492 votes. Erro de logica 
(apoiados). 

A mathematica é a scienoia por excellencia, 
eollocada como o centro do Eaber humano; della 
sabem as illações. é a ~ciencia das illaçõea ; de 
um postulado tirou Euclides todas. essas verda· 
de~ que são a ba$8 de todas as sciencias. Cahirà 
entret!1.l1to, em erro grava quem foJr fazer de
docçõt;s em pbyslca, muito mais ainda em chi· 
mica, e resvalará no absurdo a deducção em 
sociologia e, portanto, em politica. O argu
mento acima oltado é, poi11, scientiftcamente 
errado. (A poiad~a ; muito brJin.) 

E!ll Ouro Preto o espirito nacional póde ostar · : 
morto (muito hem); ern u~rbo.cena o espírito ) 
nacional póde estar rn<.rto ; mas em um 
pequenino ponto do Estado pó:le ser que haja 
uma alma de republicano que leve o eleitorlido 
ás urna.s. Essa deducç;1o é, portanto, falsa, 
mais do que isso, scientifil!llmente absurda. } : 
(Pausa). · 

Demos de b~rato que tudo isso prevaleça; 
quaes Eiio as aoous~ções contra as eleições de 
de Entre Folha.s1 

Pre8ume-se que ld n<fo póde haver 492 Blei
tort~s; ctmsttJ que Jd ndo 1lOtaram os eltJitores 
alistados; recebi ca,.tas clí 1endo que o resultado 
.da ele içao (oi um, e depoi' alterado pl'oposi, 
talment~, pois dtJmorou se mu to a ser conhtJcido· 

Eis ahl r 3umma das accusacões. 
Eu represento aqui, ~e bem que indigna· 

meD.te, oito mil eleitora~. 
0 SR. AUGU>TO CLEMENTINO:-.Muito digna

mente (apoiados). 
O SR. Joio PIO:-Nr- m o digo para alardear 

influer;cla, que não tenho (não apoiados); 20 
dias depois da eleição eu contava 2 mtl votos 
apenas para meu humilde nome e notem que 
resido á. margem da ferro-via. 

Dizer 118 que a9 eleições de Entre Folhas são 
nullae, que houve frandd, porque o resultado 
custou a ser conhecido, ó um estupendo modo 
de argumentar I 

Tenho aqui um documento perfeitamente)' 
legal, assignado por um tabellião, passo& ju- : 
ridicamente responsa.Yel pelos seus actos, de· 
clarando que em Entre Folhas ha 595 eleito
res. Que devia ftuGr a commi~ão? Despre· 
znr esse documento era admittir uma pre· 
mmpção contra nm dccumento. A commis
Eão não poderia sustentar o parecer, porque 
esse documento lhe seria presente. 

Outro documento, com tcda as formas le
gaes, declara o numero de eltitores que com
pareceram nas elei<;ões; declara o numero 
de votos que recebeu cada um doa candidatos; 
eis aqui o dooumento (lê). 

Pois bem, sr. Preslden ta, q o ai seria o pro· 
ceder da commissão f rasgar esse documento, 
dizer que nenhum valor tem, para acceitar 
meras allegações que se fazem, seria uma in· 
justiça 1 

O meu nobre collega referiu-se a um do
cum~nto, mas eu declaro que 81118 documento 
nio foi preeente i commi.alio. 
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Se 11, exc. me apresentass9 agora um do basiei l'm dccumentos, procurando apenas a 
aumento novo, nada poderia responder, e é verdade deitora.l. (Muito bem!) 
para isso qJe a commissão por edital marc:.u o sR. BuENo BRANo.:\o :-Esta discutindJ 
a hora em qt•e ouviria as partes. Em todo brilhantemente. 
caw, nenhum documento apte!enlou !1. exc. O sa. JoÃo Pro: -No folheto npre~cntado 

l · 1 • ! RI\ VKNUTo I.( Bo:-I-'ã. um aparte. á commiesão vê -E e, á pagina 12 : cdizem que 
u :f:. ··;ÃO Pro:-Chegar~m'ls la; a minha que a cbam:~.da dos eleitores do distrtcto se ft. 

exP<J!-1.;><o !!ern um ~nro exten.- a; peço lho um zera em S. João d'EI Rey pelo alistamento fe
p?uoo de pac&encia; prometto·lhe não deixar . dera!.:. 
um &6 ponto liem a devida resposta. 1 O verbo düem, em portuguez, empregado 

A oommiasão não tem mteresse . ~· t : m ~obre nesta e.ccepção, tem para sujeito a oração que 
essa eleição, porque. co cJntrario, a..:e1 ta ria da se segue ; mas o meu velho professor de latim 
melhor vontade o candidato uíplomado . moço dizia que, quando emprP~ado assim, encobre 
que viria trabalhar com t ·Jdo arJor• da mc.ci . sempre uma mentira. ( Risqdrs; muito bem). 
dade; mas, não; a comm;e~ão é aqui juiz, cor· Es:;a accusação funda-se num dizem; passa
re-lhe o dever de dar e just.itlcar seu parecer mos a•Jiante. 
perante o Eíitado de l\linas, nnic<l auctoridade Accma-se ainda a. eleição de s. João d'EI
de quem a commis..~o aguarda a. approvac;-ii.c Rey, porquA Já votaram dois ctdaclã.os niio alis· 
dos seus actos. {tlluito bem). tarios, Jo~é Ri beiro de Alme!dn e GioH•üi Costa. 

O liR. BENt'ESUTO Loao :-E!l tombem posso Para provar esse a.sserto, aprPeentou o dr. 
dizer: puz o n0me do sr. Se veria no de Re- Horacio o alistamento dessa. cid·.cte. 
sende em uma cll'lp3. divergente e trabalhei Foi mai:i uma vez infeliz, pois esses do;s no-
por elle nas elciçr>s~. mes aht e&tiio no alls~mento. 

O sR. JoÃo Pro :-Eu não trato aqui de A accusação rnhe por si mesma, de!>truida 
chapa; trato de ju:.tificar o meu parecer. peles me~m(s documentos apresentados á. com-

Poderão dizer-me que os documentos aprc . missão; é incrível, mas é a. verdade, que pode 
sentados ~ão fal~ol!. Admitto; à falso um do- ser ex.lminada pelos mesmos impugnadores do 
aumento; mas, como provai-o Y E' principio parPcer. 
de direito: um doou mente, mesmo gracioso, Não preciso, portanto, alongar-me sc. l>rc esse 
sellado e as~ignado. merece fé emqua.nto não ponto (muito bem). 
se lhe contrapõe outro. Quaes são os doeu-
me •ttoe contrarias aos que apre-entei 1 Ne Consta. diz o candidato contestante, que em 
nhum . Logo, a eleição Je Entre Folhas e S. João d'EI-Rey não compareceu o numero 
valida. de eloitores constante das netas e, para pro· 

var, apresenta duas cartas parti culares que 
lho foram dirigidas. Vou r IUrar como a presumpção não prr.c ~de 

n'estas eleições. Na ultima eleiçiio federal 
Entre Folhaedeu400e tantos eh:itoresee~ta 
tem Sido Hm}Jre a vot~ção d'esso dtstricto. 
A um illustre l!:<i adão, ali residente. c'-Jjo no 
me tenho ( l ra· e r de declarar nesta camara, 
José Joaquim .:cs Santos Mestre, deve·ee em 
parte esta. · l' :ac;ão; a olle, o incansavelluta · 
dor e tt ' prol dos prir.c:p:os republicanos o quo 
Já tem-se devotarlo ao partido con!!titucional. 

As ele1ções de Entre Folha<J dão uma. lição a 
Ouro Preto, Juiz de Fóra e BarbsceJm, por
que nós ms ab!'tcmos d'esse direit.o eagrc.do,que 
representa O primeiro poder-O VOtO-, CJU!3 C 
o escolho de todas ns tyr.1nnhs. 

A propria presumpçii.o conti'a ess!l. eleição 
desa.ppsrece, portanto, e o CongreS'O dev"l ~e · 
conhecer validas essas eleições, que alias não 
influem no resultado, como j:i. ucima mcstrei . 
(Apoiados; muito bem). 

Exige o contestante que s3 mmde vi t' C.!l li
vros de Entre Folhao. 

0 SR. BENVENUTO Lcno :-:\Iuito b?m: Q ,) Q • 

concordo com isso. 
O sa. JoÃo Pro : - Para que ? Si nenhuma. 

prova h\\ contra msas cleiçõos, para exig irmos 
taes livros devemos en tão mandar vir tçdo3cs 
dos divergos districtos ; devemo<J protelar m
deftnitamente o reconhecimento ; o que 6 
contrario ao regimento. 

A nnllidade de uma. eleição é mataria stricti 

l. juri1, como dEclarei em meu parecer, e taxati· 
vamente determinada em lei; !ão nece~sarias 
provas l'cbwtas para invalidai· as. 

Eis a justificação do parecer relativamente 
a Entre Folhas ; justificação em que me 

Dei xo de anal ysa.r uma dellas, por que si fosse 
a. uma prova escripta. de portuguez, o autor 
sujeitRr-se-l1 ia a mais dc.us anuas de e.>tudo. 
(Risadas). 

O sn.. BE:\VENUTO Lono dá um aparte. 
O sR. JoÃo Pro:- Cbl'garei lá , estou des

truindo cccusação por a.ccusação. 
Contra essasdms cartas tenbo nqui um do

cumento sellatlo e assijlnado, em quA um fun
c;:i•mario publil'o certifica o numero de eleito
res presentes e o numero de voto3 de cada. can
didato. 

Pergunto: um documento desta. ordem não 
valo, nii.o se contrapõe ;\<J attlrmac;ües de duas 
cartns particulnre~1 Que devia ter mais valor 
pera nte a com missão'? Um consta, ca1•tas parti
culares, ou o documento que apresentu1 (Muito 
IJem). 

Si f•>rm· s crer em consta, con~ta-me que 
Rqui n :\ Capital alguns candidato3 receberam 
,·u· c.s de :~ m ir,os e oo-religionarios o qne cs seus 
nomes não lor·am lidos; consta-me que liVI'Os de 
as~ianaturas foram posteriormente ossignados 
por t'elei torl's que não votaram . Não .creio em 
tudo i5to· ma.•, a prevalecer a theorta do can
didato c ntestado, sãonullasaseleic;õesde Ouro 
P1·eto e I}OSSe caso tollitur fJll ·'stio. (Muito 
bem). 

i)iz ainda. o nobre candidato que em T.r .• den 
tes PS actas não !oram transcriptas. 

Estão aqui certidões d.e dous tabelliães decla.
randn que não as transcrt~ve"a.m,m ~- urn tcl'ce\
ro tabell;ão affirma que a tran~creveu, .P. tantC! 
basta para satisfazer a e ti g3acJ .\ da let. Aqm 



·•tà a oertidib (mr.~trlllklo·oh p:t.ra que ,e nio O sa. MKNDBS PUONTKL : - Eatou con~n-
duvide do que aftlnao, ·e notem que ;OI pro- Ôldo. 
prio dr. Horaclo que eequeceu de ler o~. ft tJ • O sa. DBSIDSRIO DJ: MBLLO :-Perreitamente. 
cwnento, que · aliás b contrario á saa afllrm, · 0 m. Joio Pio : _ Em oratorla, pode-•M· •· 1e tall&r brllbantemtnte, como fez o nobre 

a .. unaa aooaaçio destrulda pelos meamoe depuw.do pelo 1. • diltrioto ; mas, com oa al-
d~en&oe apreaentadoe. pritllloe, .aó ae !&lia. a verdade lndlacutlveJ, 

O aa. WEN0111uu BaAz:-B' lrl'elpOndlvel. clara, evlc!ente, Jtrante a qual nio ba · re-
0 sa. Joio Pio : - Aoousa·ae a elelç..o "a Bidencia ]IOIIIIvel. Venham discutir edes al

oomaroa·do TurTo, mas uma aootll\~àf· l !"~ garlamoe e com ellee impugnar . o parecer 
Viasima, quando 18 diz qae em S. VI -.ent.e F e . da oommiaio; é n8818 torreno que etpero a 
rere Madre' de Deoa oom.,.receram po1 · ~ dllcuseio. O mais parece-me com a. ~bula 
elei&oree, turjando-ae depola ac&aa em que ae mui&o conhecida. 
menciona a pn!lença de cento e tan t~ • Um dia um macaco ( ri1tula6) pensou que po· 

O meu dla\incto &JJÚIO• deputado pelo 1. • dia apre&entar aoe oub'od bichos quadroe pban· 
districto, esbibiu· uma ao\& ou um documento taamagoricos; depois de tudo preparado e 
provando estaafDrmaçio. A a. exc.• aqui apre· presentes os conYitladoe, quando oollooava a 
eento outra, afllrmando o concurso de 16' To- chapa, viu que lhe faltava o principal- a lus. 
toldados a Severiano em S. Vicente e de 126 Pola bem ; a todu eiBU allegações e áa de 
em Madre de Deus ao meamo candidato. - coll#ca- oon&ra u eleições, falta a base, 

O sa. HENVBMUTO LoBo dá um aparte. que é a verdade. ( Pa.ua ). 
o sa, Joio Pio : _ Mas .,. • exc.• devia levar Diz ainda o candida&o, e eu cl'ntinuo a res-

á. commiBSão esse documento, não deixando pender ao aeu folheto, onlca reclamação rei\& 
para Tlr agora r8'.llamar como 0 està ta- perante a commiSBão; diz (Jue nio houve elei
zendo. Çio nu diveriiU secções de lnbaptm. Entre-

tanto, aqui està a aota ae,ignada pelo. juta de 
O sa. BmnNUTO LoBo dá outro a~rte. direito, cuja honorabtlidade ninguem póde con-
0 sa. Joio Pio: - Nloba dofl documentos testar; é um documento firmado por um bo· 

eontrario• e verdadeiros amboe. Tenho as actas mem serlo á toda prova e maior de toda exce
di. eleição de Madre de Deus e S. vtoenteJ en- pçio. N- acta deolara·ee que ha 4 ·~ 
cerradas ainda no mesmo en:v"elloppe omcial, em Inhapim e que em duaa nao houve eleição. 
dirigidas pela mesa eleitoral á secretaria da c&· Penao que nio preciso de ler esaa acta á casa. 
mara, enviadas directamente, eegl ndo o pre· Procurei a razio dessa amrmação do dr. Ho
oeito regulamentar. racio e encontrei-a, tal foi o eamero do meu 

Entretanto, v. exo. • vae ftcar guite c:~m- estudo. O tabelllio. querendo declarar que não 
mlgo. Como a aota da apureçao feita na houve eleiçio em duas aeoções, commetteu um 
comarca do Torvo dlscorda d&s actaa paroiaea engano e declarou que nio houve eleição, ac
doe di11triotoa, annullemos as eleioões d'ell!a CO· creacentando: digo flll 2' e 3• secçOo, dtgo etc; 
marca ; mas ainda o c'lndidato elel to será Se- e o illwtre e&ndtdato, lendo pouco attenta
veriano de Rezende, que ten nes\a comarca mente, veio declarar terminantemente que 
47l votos e o dr. Horacio (70 e doia v o toe de não houve eleição. -
di11'erença são multo pooco para elevar 0 can- O juiz de direito, em publicação feita pelo 
didato diplomado sobre o er. Severiano de Re· cComba&P, deotara quo a apuração foi reita 
zende, que ficará sempre 0 candidato mai'J vo- consciencioeamente e que era bastante conhe
tado. (Muito bttm; cnuam·,. ap:~.rte1 do1 1r1 • cido para deecer a dar expllc •ções a candidatos 
B~tnnmuto e Tini.lco). levianoe. 

0 SR. AUGUSTO CLIW!i:NTINO: -Não é por 0 8&. BBNV!I:NUTO LoBO dáumaparte. 
allegaçõesde consta que 8d sabe eleito, mas aó O sa. JoÃo P1o:- Creia o nobre collega que 
pelo voto dos eleitoree. ninguem mais do que a commiasão quer a ver-

o BR. Joio Pio :- considerem·se nullas dade eleitor"' mas lnfelizmente·a verdade não 
as eleições de Madre de ne01 e s. Vicente e está ao lado do nobre deputado, possuidor de 
o eleito será ainda o candidato contestante. uma palavra vibrante e c·.eia de convicção, 

Mais um calculo deolaivo, pe.ra 0 qual cba- mas empre~ada em prol J ~ •· ma caul!&. 
mo a attenção do congr81140• Disse s. exc. que Am lnhapim não hou ve elei-

COmo a acta da apuração do Turvo diz que ção. Houv. ; porque l:.q\Ji e~·á um ,. oc m. L to 
t&ei e..taee actae doe distriotoa estão violadas apresentado ).>t•o proprio CdncJ I& to quí' -- .ex". 
annullemos a eleição da camaro~t. do Turvo~ deteude, comprv rflndo o meu assert.>. 
ta.çamos a subtrac,;ão para ambos 08 condidatos. u sa. BE:-lVENUT) LoB:> : - Não conhecia 

De 60'2aubtrabindo '72 votos. temos 5.570 a esse documento. 
Severiano de Rezende. De 5.3S3 aubtrabindo . O sn. Jo~o _P1o : - Si v. exc., queria. discu-
470, teremos 4 913 a Horacio Andrade. t1r esta ele1çao, devia ter tomado conhP.cicn.:n ~o 

Annullemoe ainda toda Ja comarca de Cara- de todos os documentos. Disse v. esc. q u! ·11 r .~ 
tinga, onde ba eleições ditas nullas, e taça- ~ídú apresentado um documento contra 1, 
mos a subtracção. De 5.570 aubtrahtndo 600 e eiçõe11 de Entre !lolbM, e e1.. declaro termi- · 
votos, teremos 4.874 a Severi~no de Rezende. no ntemP.nte que semelh~t.n te documento do roi 

o., 4.913 aubtrahindo 101, teremos ,,812 a presente á commi.sBão. 
Horacio Andrade. 0 SR. BKNVBNUTO LoBO : - Não di.s3e que foi 

Portanto, ha ainda uma dí1ferença de 62 presente á commi'Jllio, mas ••• 
vo~; lego? eleito, mesmo annull!-ndo-se aa J . O sa. Jolo Pio : -Pensei que v. exc. o 
eleições duv1doeas será o ar. Sever1ano. dte.sera, porque ,ai o ftzell88 e eeti vesae em con-



dições de merecer fé e destruir os documentos 
que apresentei, então eu o discutiria perante 
ea~ eamara, opinando pela nullidade da ~ lei
ção inquinada por esse documento. (Mui to 
htft). 

O candidato dlploma•lo annullou as ele1ções 
que lhe eram oonuarias e l!squeceu que havia 
nuJiidades nas que lhe eram favora.veis. 

E' aselm que no Vermelho Novv, em uma 
eecção, compareceram 41 ele!tores e, si todos 
votassem unanimemente em 6 Cdndidatoa, a 
10mma let•ia 246 votos, ao paS!'o que pela. acta 
vê-se que o numero de votos foi de 252 ; o 
que é numericamente impo3Sivel. 

S. a. fez a p!lrtil!.la. do Leão da fabula ; toda 
sua yotaçio é valida. e nulla a. do seu con
tendor. 

J.' assim que acceitou toda. votação que I be 
foi contada em Caratinga., annullando a do 
candidato Severlano de Rezende. 

Meio fucil de ae aer eleito a•é com 1.000 vo
tos; basta annullar tudo que fôr contrario. 

Já vae longa. minha. exposição ; penso, en
tretanto, que justifiquei o parecer de que fui 
relat·Jr, e confesso que tive em vi~>ta apena~ a 
verdade e a. minha consciencia ; nada mais 
influiu no espírito da co:nmissão veriftca1ora 
de poderes. 

Nós precisamos, ar. Presidente. arredar do 
Congresso Mineiro esta. palavra-fraude-, que 
deshonra o E tado de Minas .. .. (Apoiado1). 

0 SR. WEXOB:SLAU BRAZ:-PriDCipalmente 
Eem provas. 

O SR. JoÃo Pro ..... que degrada. nosso nome 
e nos avilta o vae echo:tr mal lá fúra (muito 
bem). 

-r Quando fizermos accmações, apresentemos 
~documl'ntos valiosos para sa applicarem as pe-

1
, ! nM da. lei; por motivos futeis, repetir-se peran-

1 te o Rstado a palavra -fraude-é marear a 
, \ r no~ honra e a nossa dignidade. (Apoiados). 

I Apresentem documento~ e o congresso proce-
' t derá com todo o rigor da lei contra os fra udu-

lentos. O facto de grande concurrencia il.s ur-
nas é que o interesse pelos publicas negocios 
se está refazendo; é porque a rPpublica tem 
&onificado o povo mlne1ro e tem lançado e 
avivado nos corações o interes~e pPlos negocies 
da pstrla. 

Não é a baixa polilica, não é a. fraude· a 
ooncurrenc:a ás urnas é o levantar·se de pbvo 
escra visado. 

E' um crime, sobra ser demasiada. le vianda
de, atirar-se a palavra-fraude-e df pois adtlu
zlr documentos sem valor algum jurídico, con
t.raproducentea, contradictorio; , o com elles 
buear accGS&.ções gravissimG.'' . 

Eu entendo, sr. Presidente, tilo respeitavel 
' é a verdade eleitoral, que o congresso devia 
\ decretar penas severas .contra quem npre.senta 
\e documenta, tão mal fu u Jamente.tlas, accusa 

' çõee em materia eleitoral, porque este a buso 
___.;.-- nos deshonra. 
--- Penso que justifiquei cc•m algarismos, argu

menta irrespondivel, o meu parecer; com a 
oratoria deixo a quem displ ze:.o de eloquencia, 
aceitando a discussão sobre a. verdade dos al 
garLmos. 

Nenhum intere>se tenho, além do cumpri
mento do dever; quero, pois, que triumphe 
a justiça e que Eeja. proclama..!o deputado pela 

I. • circumecripção o que foi eleito pelas ur
nas. o l'r. Senriano de Rezende, (Apota!ÚI; 
muito bem; muito bem). 

O er. Ferreira Tlnüco: -Sr. 
Presidente, Roma locuta t~t, e qualquer pa
lavra. proferida neste momento não terá va
lor algum e não encontrará neste recinto a 
calma neeese&ria, mas nmguem ... ninguem 
poderá escra~isar a palavra., quando 86ta é 
portadora da verdade e pregoeira do direito. 

A palavra não ~e fez para sonora e raoian
te, atraressar 11omente os arcoe de triumpbo. 

Muitas vezE's mais pode~a que a violenoia 
mais fecunda que a torça, deve ser a acção 
domino.:lora da palavra. 

E neste momento, o dever m<. aponta esta 
tribuna como um pcs'o de honra e de aom~
tE', em que se deve pugnar pela victoria do 
direito e da liberda<!e, jamais pelo sacrifk,o 
da me~ma liberdade. 

SP:, sr. Presidentto, que a minha palliiJa e 
fraca palavra nenhum effeito produzirá neste 
recinto, mas será ao menos um protesto vehe· 
m<~nte contra estas fraudt>S, que vão falseando 
o regimen republicano, que vão frustrando a 
verdade eleitoral e que nem ao menos mago
am a pennugem escarlate das almas republi
canas. 

Sr. Presidente, a leitora do pancer da 
commi§ão verificadora de poderes vem alar
mar os 1eotimentos do povo mineiro, vem 
pungir o coração de todos aquelles em cujas 
fibras pulsa o verda1firo amor por este bello 
e abençoado recanto do torrão brazileo, vem 
trazer a desillueão para aquelles que ainda 
conservam indemne o civismo e não querem 
voltar a traz a pedir soc~ort•o para a li ler 1.• 
de úO pt•incipio monurhlco, Iüas sim cami· 
nt.ar eempre para a ban.:as do porv r . na es
}olT H •.a de llb .. tP r, r.CII II u J•Je;ll republicano, 
tt.l < () • • se lhe oppcDJII\ , contando sómente 
cum o lervt.l t a ener;zia crc· ~en •, . consci
encia demooratica no paiz. 

Sr. Presidente, a histeria no.; ea.310a que 
entre a. republica e a liberdade ha esp!lOO para 
os peiores despotismos. e que não ex1ste estel
lionato mais comm1,1m !!o que npublica sem 
1cmocro.cia. 

.~ é em nome da republica, é em nome da 
liberdade, ó em nome dLS princípiOs cnnsti· 
tucionaes, que vai-se f.1lseando tudo. E nes · 
te momento é necesss r io que nl~ uma voz se 
levante par.l prvtestar contra este falseen:en· 
to da verdade e lei tor~>l , que somente p'lde ter 
uma consequen~ia :-o de~cred1to das institui· 
çlies vigentes. 

Sr. Prel!idonte, C1JJS!\ admiração e ext! a
nhezl. n ·r ne, te momento e~ t11 Catn!lr.t clis u
t•n rlu a ele .ção io sr. Severiano de t\rzen · 
de. 

Com e ffei to, tendo sido o sr. Sever iano de 
Rezende o apresentante nesta casa do projr
cto que dividiu este vasto Estado em se1s d;s 
tri ~to~ eleitoraes, proje1:to este que teve ge
ral reprovução da lmp,en>a ... . 

O sa. J 1.:\.0 PIO:-A commi~são não tem cul
pa disso; a r.ommi~ão julga a votação . 

0 m . \ VEXCESLAU BRAZ:- Elle vem de lon
ge. 



' O m. PsaaEnu. TIN~co:-Tendo sido •· exc. 
que collocou o seu S. João d'EI Rey no pri
meiro distrlcto, tendo sido Ainda 11. etc. quem 
aoolamou a oommissão do partido oonstitu 
cional Que devia reoommendar o seu nome 
&OB su1fragios populares, tendo sido s. no. 
~lbido pelos seua oollegu para representa r 
todos esie1 p;ipeis e tendo no desemJM>nho del
les cumprido perfeitarnente o m&ndato que 
lhe foi conf•ado, era natural que o eeu nome 
fosse um d~ mais votados, no primeiro dis· 
trioto. 

Entretanto, sr. Preside!.. te, apeur de tudo 
isto, nãc.. , on~eguiu o sr. fever 'ano 1>e Rezende 
os votos ne:easarlos para. ob'er o ul,imo logw.r 
na representação do primeiro districto. s. 
exc., que JIOSIIUe um bonito talento e é tra
quejado nas luotas políticas, Yerá que toi o 
caUEad r de sua propria derrota. 

Com efrelto a oommissão do partido oonstitu· 
cional, acclamado J)elo sr. S. Rezende, apre
sent(JU ao e:eitorado uma oh:1pa oomp1ota, não 
querendo que a minoria tivesse representan
tes ne~t.a cas" e que nenhum mineiro do talento 
e prestigio pudesJe ocoupar uma. de:sas ca
deiras! 

O sn. \VENCESLAU BRAz :-Não era esse o 
intu1to. 

O ~R. JoÃo Pio : - Isto de chapa é chapa. 
O sR. F • . TrNôco :-E porque, aenhores 11 

Porque neg11r ecse direito reconhecido pela 
legislação de todos os povos cultos e consagrado 
pela nossa pr.Jpria Constituição Y I 

Teria o partido constitucional receio de que 
viesse para esta casa uma mmoria que fize~e 
opposiçá.o systematica ao actual Presidente do 
Estado 1 ! 

Não : ~lle devia confiar no dlstincto m:neiro 
que pre:,ide os destinos deste E:~tado ; devia 
llóber que as min~r·ias não fazem mal á uma 
administl'a~iio, porque, quando ellas ~ão leses, 
auxiliam o governo. 

Mas, sr . Presid6nte, era necesnrio faze:
triumphar essa chapa e ao serem conhecidos 
aesta capital os resultados de alguns municl
pios da 1. • circumscripção, viu-se que os no 
mea da chapa constitucional tinham trium· 
phado, coru excepção do nome do sr. StJveriano 
de Rezende. · 

Mas, era necessario salvar esse nome; elle 
tinha prPstado bons serviços na osso'llbléa pas· 
soda, e então, senhores, vieram as actas- de 
Entre Folhas,lnhapim, Madre Deus e ::> . V.can· 
te Ferrer. 

Não quero que das minha'J pllavra<~ Ee de· 
prehe·n·Ja qualquer intuito de censura a alt~ 
administração do Estado. 

Hontem jt\ rHsse nesta casa e hoje o repito: 
sou o primeiro n reconhecer que o Presidente 
do Estado &.b3olutamente não teve a menor in· 
tervenç.ão no pleito eleitoral (AJioiado.•. Muito 
bnn! !). 

Sou o primeiro a reconhecer que nunca vi 
no Estado de Min~UJ uma eleição tão livre, e, 
senhores, ..• 

Uu SR. DEPUTADO dá. um aparte. 
O sn. F. TINoco : - •.• não espora v a que a 

eleicão corresse do modo que correu. Entre
tanto, sr. Presidente, ao conhecer·se o reaul· 
tado da votação t.lo município de Ouro Preto, 
ao <'.Onbecer-se o resultado da votação do mu-

nlelpio de Ponte Nova, viu 1e que o candidatO 
Severia.no de Resende estava derrotado e"que 
essa derrota tinha sido estrondosa justamente 
D' E munic;plos onde ~ão influencias p:>liticas 
os chefes rio partido constitucional, dr. Anto· 
nlo Olyntho em Ou:-o Preto e Antonio J.';fa.r· 
tine e.n Ponte Nova; e então, senhorea, para 
se suif~>car a votação dos filhos desta beroica 
capital, para sutfi)C&.r a vot.ação dos ftlhca desta 
llidade, fui preciso que se fizessem u actas de 
Entre Folhas, Madre de Deus, etc ••• 

O sR. JoÃo Pro:- Não na ocoasião em que 
votou em Saldanha da Gama. 

O sn. F. TI:~~oco:- Este aparto do nobre 
deputad . Jó. foi re~pondldo pelo propt•io mi
ni!>tro da Agricultura na Cama.ra dos Deput~· 
dos. O sr. dr. Antonio Olyntho dis"e que 011 
que votaram em Saldanha da Oama votaram 
tambem em seu nome e que com estes votos 
foi eleito deputado . 

E' o dr. Antonio Olyntho quem responde ao 
padre João Pio. 

O SR. PRESIDENTE : - Previno ao nobre de· 
pct,ldo que faltam apenas 5 m•nutos para es· 
gotar-~e o tempo. 

O SR. F. TtNôco : - Peço ent'{) a v. exc. 
que consulte á ca:a se consente na continuação 
da di11ou~são do parecer, para que não seja 
protelada por mais tempo. (Ha u m apa1·t~). 

Eu de ejava dizor ainda algumas palavras; 
de~f'jo que o parecer Eeja. votado hoje mesmo e 
por i~so requeiro~ v. exc. que consulte á rasa 
se consente na continuacão do. discuseão do 
parecer por mais meta. hora. 

(Consultada a casa, e concedida a p1·orogaçtltJ 
pedida). 

Voto contra. ast leições etfectuadaF em F:n tt e 
Folhas, Madre de Deus, inbapim e S. Vicente 
Ferr~r. 

Vou justificar o meu voto com o!t artigos da 
lei eleitoral. 

Voto contr.1 es eleições de Entre Folhas por
que ellas foram feitas na igreja como diz o re
lator da commiesão, ou foro.m feitas na rua, 
como diz o folheto apresentado pelo ca.Jtdidato 
dr. H;,rac~o Andrade. 

Si foram feitas na rua, devem eer annulla
das, porque a rua não é edificio publico e si 
foram fe1tus na igreja, devem tambern ser an
nulludas, porque a igr eja não é ediftcio publ\co 
e, além di!>to, frram feitas tres l>ecções nomes· 
mo rfcint!l .•. 

VozEs :- No mesmo recinto 1! .•• 
O sR. F. 'ftNôco ... e isw é contra o artigo 

92 § 3.• da lei n. 20, contra os ar tigos 66, 67, 
68 do Doc. n. 59d de 31 do outubro de 1892. 

UM SENHOR DEPUTADO:- Dá. um aparte. 
O sa. F. TrNôco : - Voto contra as eleições 

etfectua.das em Inhapim, porque o primeiro 
juiz de paz attesta que essas eleições só tive
ram Jogar á um" hora, o que é contrario ao 
paragrapbo unioo do artigo 75 do regulamento 
eleitoral, e, além disso attesta tambem o juiz 
de paz não ter havido eleições nas 2.• e 3.• sec· 
ções. 

Voto contra as eleições de Madre de Deus, 
porque a acta declara que compareceram 68 
eleiiores e no resultado o sr. Severiano tem 
126 votos. 
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O SR. -JoÃo Pro:-Eu declarei que ba netas 
contrarias, atnrmando não ter acontecido isto. 

0 SR. F. TINOCO:-Além disso, O j uiz de paz 
declara terem votado 70 eleitores, tendo-se no 
livro das &\:tas lavrado um termo nesse sen
tido. 

Ha uma outra acts, eu sei, mas esta foi ar
ranj&da mai-1 tarde e a &cta verdadeiro. esta no 
.senado. 

Voto contra as eleloões de S. Vicente Ferrar, 
em vista lia justificação que foi fl'ita. ~:eronte 
o juiz de direito cio Turvo, onde ~e pt·o vll que 
sómente votaram 73 ele;tores, declarando 24 
delles que não votaram. . 

Poderia aiuda, sr. Presidente, nllegar n ul~t
dades oon• ra as tleições errectu:vlas em S. Jtao 
d 'El-Rei, viato bS actas não terem sido tran
scriptas no liV"O de nota:s do tabelliã.o confúrme 
determina o art. 104 do Regulamento n. 596; 
não tomo, porem, em consideração esta f:~ l · a e 
voto pela eleição de S. Joã~1 d 'EI-Rei, somente 
annullando as eleições de En tre Folha.s, Madre 
de Deus, lnhapim e S. Vicente Ferrer ... 

O sa. JoÃo Pio:-Annullando tudo, não é as
sim1 

0 SR. F. TINOCO:-E 11nnullando eSl.as eiei<,;Õ€8, 
o resultado será o seguinte: 

Dr. Horacio.. . . • . • . . . . . . . .. 5. 384 
Severillno: .... . .. . ..•. . .. , .. 5. 175 

A dilferença sern de 209 votos. 
0 SR. \VENCESLAU BRAZ :-E' uma ther ria 

impaganl l 
0 SR. Jt'ERREill.A TINÔCO :-Sr. Pro•ill(•iltO, 

é admiravel que o pequenino dtstricto de En· 
tre Fo:ba>, descripto pelo ju iz de direit•J drt. · 
quella comnna, n'uma n•>ticia hibtOI'tca. dé~se 
um numero tão grande rle eleitores . Curo
parando o re.sult~lo das eleiçiíea clfectuad~s 
no município Jo Entre Folhas com o_dos .dt
versoe munlcipios da 1. ' ctrcumscrtpça•>, ve-se 
o Eeguinte resultado: (lê) .-No munJCipio de 
P~t.lmyra o candidato mais votado teve 399 
votos, no município de Alvinopoli:J o ca~ditl~ 
to maia votado te ;e 401 votos, no mulllctp•o 
de Pra•ios o candith\to m111S Yoto.do teve 55_4 
votos. no município de Abre-Campo o ca~d~
dato mais votado teve 496 votos, no mu01c1 · 
pio de Lima Duart.e o candidato mais vot11do 
teve 2413 votos. . 

Entretanto senhor·es, a pequena freguezta 
de EntrE'! FoÍhas dá ao candidato Severiano 
de Rezende 492 votos! ..•• 

o m. JoÃo Pro :-Este argumento provei 
que scientificamente não procede. 

0 BR. FERREffiA. TINÔCO :-Sr. Pre~idente, 
pedi bontem ne.sto. casa vista dos documentos 
e os examinei com todo cuidarlo . 

o dr. Horacio .Andrade nos documentos que 
apresentou proYou perfeitamPnte que eram 
nullaa as eleições feitas em Entre Folhas, Inha· 
pim Madre de Deus e S. Vicente Ferrar. 

s~. PresldeDte, era necessario. porém su ffo_
car os votos dados pela população desta capi
tal e para iaso engendruu-se esta acta de Entre 
Folhas. • 

E lf!,ja-me permittido render n Ol!te momento 
um preito de ~miração aos filhos d 'estas mon
tanhas e tambem aos moÇO'l genuinamente re
publicanos, qn~ frequentam os institutos de en
sino superior e que foram os primeiros a re· 

pellir a candirlatura do &r. Se veria no de Re
zen•1e. 

f'oi esta mocidade, que é, na pbrll!'e rle um 
meu illustre mestre, livre como o vento e po
derosa como o fogo, a primeira a man if~star
se nas columnas de um jornal genu tr.amente 
republicano que se publica ne;b capital O 
Trese dd Março contra a candida tura do sr . 
Severiano de Rt>zende . 

E', eenbc.rts com e~ses votos nullos, é scn h o
re" com essas setas ap;::cbr•ph-.s, que '" pro· 
tendo sophlsmar a verdade elE-itnral, que se 
tende falsear o regimen repu~lica n 

O sR. JoÃo PIO: - Eu não pre..:i >o fal 
sear. 

0 SR . FERREIRA TI:-.ÔCO: - ~ão me estou 
referindo ao nobru duputnd ·, •r:: .- ~im liq uel
les que fizera m a~ actas e ·• ,:,.• n i !ir ::: oara 
C.l. 

O SR. jo,'i.o Pto:- Kão temes culpr.; a. com
mis.•ã.o estudt;u as actn.s e ll rmou ~o 1111 que 
Pi las attest~ m , podemos e~ tnr ee:.raua·It e; mas 
é o que ~e dt-prelle~.de uns setas e duc ;:mt·ntos. 

0 ~R . FERREIRA 11:-.ÓCu :- :-;ac ll.: H tou 
nferindo ao nobre deputado; s . ~· o,;: ..; . " l • ;~ 
pemar .. . 

O sR. RA t: L r E:-.mo : - L ... gc , atacJ. '' e.;m. 
mis~ão. (Cru;am-se muito3 apartes <: o fi ' . Pra. 
sidents reclama attençtlo ). 

0 SR. FERREIRA TINÔCO ... .. S. exc . ' pode 
Jlf'U~&r de um muun e eu de nutro . 

Se s. exc.• estudou cs documentos, ru tam
b~rn os rstudei . 

E é rr. Presidente, d<'f~ndendo n vert!nde 
eleitora l, que impugno e~ : e parccet· prH a que 
po~sa.mos prestar todo o HUX tlto ao Pn;.:Tande
ciment> da:l instit ·· iÇÕe.> republicanas. !Je mo
do contrario, ra!go ncto o diploma dos vcrdarlei
ros representantes do povo. e~tat à fah earl11 a. 
Republica, eitara sophismada a verrlll.t!P. a lei· 
tora! e cadaver da li berdade rolat·a subre o 
solo tleste pa.iz sendo sua tunica. rasgnda. pelos 
apedrdadore~ de Silva Jardim a 1:1 de abril 
de 188:<. ~ão estes, srs. que pretendem rasgar o 
diploma do legitimo representante du J.• distri
cto, de um meço que não vem amparado pelo 
prestiiio de chapa alguma e que. amparado 
pelo prPstigio de seu nome a de seus amigos, 
teve uma bonita victoria e poderia sentar-se 
nestas cacleirae com mai.i ufania, com mais 
gloria do que qualquer um de nós. 

Uli sa. DEI'UTADO: - Não apoi11rl0 . 
o sn. FERREIRA TJNôco :- Ma!', sr . Pt·e

sidente e3tas palavras são em pura. perda; se
rão apenas um protesto vehemente para que 
não se diga que nesta camara não houve uma 
voz que ss l e vantas~e na tribuna para pugnar 
pela verdade eleitoral. 

E• necessario, ers., que esta palavra - cons
titucional - seja entendida na sua verdadeira 
accepção e que os verdadeiros c'Jnstitucionaes, 
sustentadore• da Rept:bllca pugnem sempre 
pelos verdadeiros principios republicanos e 
pela garantia do sulfrario pop•.llar. 

Mas, meus srs. ás vazes esta pala na- cons. 
tituciGnal - torna-~e uma capa com que se CO
brem alguns para apresentarem mcções con
tra os verdadeiru republicanos contra os pro. 
pagandistaa, como o dr. Artbur de castro. 



Os jornaes do B:atado já têm tallado a eate 
reepeito e peoo lioenca para ler ne!lta cama~ 
um \recho ae um dellea, que, referindo se ao 
Mlllmpto, diz (lê): 

c Conforme haviamos dito, alguns vereado
res, oommaodadoe pelo ar. Severlano de Rezen· 
de, na sessão de 3 do corrente, forjaram nma 
moção de desconfiança ao dr. Ar\hor; 10oção, 
queanalysa.em si Injurias e calomniu poogen· 
tes contra o seu caracter. 

Conseguiram seu fim, que era, semduvida 
de..~ostal o, abandonando o cargo. 

Para isto foram menos leae11, porque nio ti· 
veram um facto verdadeiro e .:serio para ar
ticular cont··aelle. 

Um montão de inverdadea constituiu a tal 
celebre moção. 

Allegaram que o dr. Arthur trahio os prin· 
oi pios republicanos, que se entregára aos se
bastianista• eto. eto. etc. 

La fora quem leu eSM peça int~iriça, havia 
de julgar ser verdade tudo quanto ali s1 dis· 
se!!l!e, não oonheceado o caracter e os preoeden • 
tes do dr. Arthur de Castro maa os que o CO· 
nheoem e que estão a par del!ta politlca des· 
graçada de S . João d'El-Rey,logo veriam a sua 
improcedencia. 

Chamar de •~basticututa ao dr. Arthur, elle 
que vem d~~o propaganda Repoblic.a, compa· 
nheiro de Lopes Trovão, de Prudente de Mo· 
raes, campos Salles, Francisco Glice.·io e tan 
tos outros, nada maia é do que abusaL· se do 
bom ser so e da paeiencia deste povo generoso e 
nobre I li 

Sebast;anista I gritam elles, os mesmos que 
no dia 23 de abl'il do 1888, abusao to da. credu· 
lldade de uns e da sinceridade de outros, ape· 
drt>jaram nest:l. cidadf, digna de molho: sorte, 
ao grande tribupo dr. Siln. Jardim, impedindo, 
á mão armada, que ell& re~lizasse uma confe. 
rencla, nada mais é do que de novo zombar da 
capacidade e da honra doa homens pltrio
tul! I• 

Eis, sr. Presidente, para que serve muitas 
vezes esta palavra. - constitvciontJl, Ao apre. 
sent..l.r á camara. de S. João a moção contra o 
dr. Arthur de CAetro, o autor devia volver os 
olhos para 1liil palacete que fica ao lado do 
ediftolo da camara e lembrar se do dia. 23 de 
abril de 1888. 

E é, ar. Presidente, este mesmo homem que 
pretende occupar uma cadeira neste recinto . 
aendo para is'lO necesaario que esta. camara. pa
ctue com as fraudes praticadas. 

Oe mOQOS republicanos ~ue ee eentam nestas 
cadeiras certamente seguirão tJempre os exem 
plos deixados por Silva Jardim e não poderão 
pactuar com estas fraudes. 

E &~~~im procedendo, Minas podorá sempre 
alimentar seus filhos oom o succulento leite da. 
liberdade, e a bandeira republicana tremulari 
Mmpre bella e trlumphante nesta bella t'flgião 
da família humana, banhada no firmamento 
pelas fulgores do Cruaeiro e nos espíritos pelos 
eointillações rnavea do Cbrlstlanlsmo. 

O sR. Jolo Plo:-Sr. Preaidente. Maia duas 
pal&Tl'U em contestação i\a palavras pronun
ciadas pelo meu nobre collega o sr. Ferreira 
Tinôoo, pois que o resultado aathentlco apre
aentado pela oommlaio é a expressão da ver· 
dade. 

O nobre oollega declara que Severiano de 
Rezende foi o apedrejador de Silva Jardim. 

A commissio, sr. Presidente, não tomou 
l'lsso conbecimfnto e nem quiz saber ai o 

Clin•1 dato contestante é ou não o apedrejador 
1 Silva Jardim. 

ua. miS!ào, 'r. Presidente, foi mui outra; 
sommou os V'l'o~ na los aos candidatos e etta
do• o~ doc<Jrn entos que lhe foram presentes 
(lp .ia :los•. 

E' iesJ, ar. Presllente, o que mand~ a lei e 
esse foi o procedimento da commissão, que, 
oert 1mea;1:, h a. de ser approvado pela mocidade 
plra quern s. exr . eppellou. porque a mocida
de é a admtr adora entllusiasta do honesto e do 
verdndeiro {' ,n:.,dol). 

Nãu procurou 3r. Presidente, a oommt~ao 
saber si o candidato merecia. ou não os votos 
que lhe foram· dados; a pena'! ella. tomou conhe
cimento do processo eleitoral, cabendo-me 
neate momento declarar que o can•tidato cujo 
diploma a. commissã.o ra...~oo, muito merece da 
minha parte. 

Mas, ar. Presidente, é a verdade eleiton.l 
que deve sempre a.ppareeer; foi o santelmo que 
presidiu o espírito da. commi~ão. 

0 SR. FER REIRA. TINÔCO dá um aparte. 
O SR. JoÃo PIO :- Bonita. theoria. I 
Alguem que no regimen passado fosse mo

narchlsta e agora. seja. republicano nii.o tem a 
rega.lia de ver o seu d ireito respeitado 1 

A commlssão verificadora de poieres, como 
republicana, entendeo da. r o seu parecer opi · 
a1mdo pa.ra que seja procla.marlo deputado 
equelle que pGssue maior numero de ..-otos. E 
v. e:xc. condemna Isso. 

O illostre deputado faltou brilhao temente 
quando defendeu o dr. Arthur de Castro, mas a. 
defesa me pertencia., que o conheço ma.is de 
perto, esou-lhe admirador nã.o so da9 virtuies 
cívicas cumo da sua orientação politica. . 

Foi elle um grande batalhador em S. Paulo, 
e quem sabe se não foi o espirito desse emi· 
nente patriota que la.llou ao meu e ensinou
me a ser juiz consciencioso ne&ta cauS!. ? I Elle 
conhece-me, e lerà o meu discurso, convenoen
do-•e da Terda.de. 

Mas s. exc. provou aqui evidentemente 
que, se fosse eleito para estlL commiS'Jào, outro 
seria o parecer. Nã.o ê verda .. e. porque oom os 
mesmos documentos não se póie chega.r a. re· 
sultado diver~o. 

Não se faça a. p!!.rtilha. do leão e a commis
são aceitará. qualquer discu&'Jio. 

Em quanto nos limitarmo~ a discurso3, o p&· 
r~r ficará de pé, porque discursos n&da adi
antarão perante a verdade do3 numeros. 

Penso er. Pre.9irlen te, que se dev" eoeerrar 
e~ta. discu•são, afim de o congresso emittlr o 
seu juizo e dizer qaal a. sua. op:nião a respeito 
(Muito bem ; mu:to bem). Perdemos tempo pre· 
cioso ouvindo dl~carsos (muito bem). 

Findo o debate, encerra se a dtt"cuvaão e o 
ar. Presidente annuncia a. votação, que, na 
forma do regimento, deverá. começar pelo sub
atitutito. 

0 SR. AUGUSTO CLEliE:STINO :-(Pela Ot'd~"') 
o•rn qoe o I!Ub!titutivo omitte uma grande 
questão. Devendo propor primeiro à camara 
a nullidade da votação de Entre Folhu para 
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d'ahi deduzir se a consequencia, limita-se a 
pedir a substituição da oonclUiio do pareoer. 

0 SR. BENVENUTO LoBO, achando procedente 
o reparo que acaba de fazer o seu distlncto 
collega, pede permissão para substituir no sen
tido indicado a emenda, que veio de um outro 
collega, a quem havia dado a incumbenoia de 
escreve l-a. 

VózEs :-A discussão está encerrada; agora 
só se trata da votação. 

Seguindo-se esta. é rejeitado o substituti..-o e 
adoptado o parecer. 

O SR. PRE~IOENTE, proclama deputado elei
to pela I.• oircuiD80ripção o cidadã•> ~everia
no Nunes Cardoso de Resende e achando-se na 
ante sala este ar., é nomeada para recebei -o 
uma deputação composta. dos srs. Augusto Cle· 
mentlno, Manoel Alves e Epaminondas Ottoni. 

Recebido com as formalidades regimentaes, 
perante a mesa presta. o seu compromisso e em 
seguida toma a~onto o mesmo sr . depubdo. 

2 .• parte da ordem do dia. 
Lêm-se, entram successivamente em 1.• 

discll8Sií.o, que se encerra ~em deba.te, e são 
a.pprovados os projectos ns. 44 e 51 do Senado 
sobre premies a. juizes de direito e concursos 
para comarcas de 1.• intrancia. 

Tendo de pa.ssar á 2.• discussão, vão os mes
mos projectos á commissão de legislação. 

E' lida e entra. em ;1.• discussão projecto 
n. 7, de 1894. 

0 SR. BUENO BRANDÃO : - Tendo sido im
presso o projecto n. 7 e distri buido com todas 
as emendas, ta.mbem impressa.s, peço a v. exc. 
dispensa da 2• leitura. 

O sa. PRESIDE:-ITE :- Consulta a casa e ac · 
céde ella ao pedi·io. • 

0 SR. 8UF.N0 BRA:'<DÃO : -Sr. Presidente . 
vindo e;te projecto da sessão do anuo passado 
e na. discussão tendo sido apresentadas diversas 
emendas, será. de grande conveniencla que a 
commissão de jusU<;3 civil e criminal interpo
nha seu parecer sobre a mataria. nelle contida., 
visto como trata-se de a.ssumpto de grande im· 
portancia e de mui ta urgencla. 

E' mataria que deve ser estudada, o que, 
talvez, não tenha sido feito, a vista do curto 
praso que mediou entre a distribuição e a dis
cussão. 

Assim, submetto á consideracão da casa a 
requerimento que envio a mesa. 

E' apoiado e posto em discussão o seguinte 
requerimento: 

Requeiro que vá. á com missão de justiça ci 
vil o projecto n. 7, de 1894 . 

Sala das sessões, 27 de abril de 1895. - J. 
BUENO BRANDÃO. 

E' approvado sem debate, seguindo o proje
cto pe;ra. a commissão indicada. 

E lido e entra em 3• discussão o projecto 
n. 94, de 1894, sobre indulto de pena ao juiz 
de direito de Pbiladelphia, 

O sa. RIBEIRO J uNQUEIRA :-Sr. Presidente 
já tendo terminado o praso da pena im-;>osta ao 
juiz de direito de Phila.Jelphia; peco a v. exc. 
consulte a casa se consente que volte á commis 
são de justiça o pre!lente projecto, afim de dar 
e lia o seu pt\recer, sem o qual julgo el. tem
poranea toda e qualquer discussãa. 

A. C. -8 

0 SR. AUGUSTO CLBMENTINO: -Pode-se re• 
jeitar o projeoto. 

Sem debate, à approvado o requerimento e 
remettldo o projeoto á commissã.o indicada. 

Em seguida, observa o sr. Presidente que a 
mataria do projecto n. 00-concessão de li
cença ao tabell ião de Piumby-já esta com
prPhendida em uma lei do Estado . 

Consulta, pois, se deve ou não ser archivado 
o projecto. 

Responde a casa atHrmativamente e o sr . 
Presidente manda arcb i val-o. 

Nada mais havendo a tratar-se, o sr. Pre
sidente dá para ordem do dia de segunda
feira, além da 1.• parte rfgimental, 3.• discus
são dos projeotos ns. 47, do S•nado, 76 e 81, 
de 1894, da Camara ; d lscussão rl os pareceres 
ns. 120a 123 e levanta-se a sesso. . . 

ACTA DA 5.• SESSÃO ORO INARIA AOS 29 DE 
ABRIL DE 1895 

l'RESIDENCL"- DO SR. EDUARDO PDIE:-ITEL 

Ao meio-dia, feita. a chs.mada, acham-se 
presentes os srs. Eduardo Pimen tel, Ribeiro de 
Oliveira, Agostinho Pareira, f·elphim Moreira, 
Desiderio de Mello,Bernardes de Faria,Leopoldo 
Corrêa, Souz& Moreira, Juvenal Peona, Frei
tas Castro, Severiauo de Rezende, Bueno Bran · 
dão , Ar1gusto Clementino. \Veocesláu Braz, 
Ribeiro Juoqueira, Manoel Alves, Benvenuto 
Lobo, Duarte da FonPera, Nunes Pinheiro, 
Francisco BreB!lane, Raul Penido, carlindo 
Pinto, Ferreira Ti n ôco, Benjamm de Macedo, 
Francfort B1calho, Sabino Barroso Junior, Ro
drigues Chaves, Epaminondas Ottoni, Manoel 
da Silva e lgnacio \\lurta, fal iando com causa 
participada. o sr. Camillo Soares, e sem ella os 
mais senhores. 

Abre-se a sessão. 
E' lida e ap•·rovada aacta da anterior. 
O sr . 1. " secretario dá. conta do seguinte 

EXPEDIENTE 

O {fi cios 

Do conselho districtal, do j uiz de paz e uo 
subdelegado de Polic ia. do Campo Mystice, mu
nicípio de Ouro Fino, reclamando providen
cias contra a invasão do territorio mineiro 
por auctoridades da. romarca do Sl)ccorro, do 
Estado Je S. Paulo.- A' commissão de Nego
cios In ter-esta.doa.es. 

Do dr. Bernardino de Lima. agradecendo 
sua elevacão p'\ra examinador, por parte da 
ca.mar a., nos concursos de magistrados, decla • 
rando não poder acceltll.r este cargo, por já. ba· 
ver acceita.do o de supplente de examinador 
por pute do Senado.- Inteirada. 

Opportunamente ser& dada para a ordem tio 
dia a eleicão de quem preencha es~e logar. 

Da camara municipal de Lavras do Funil, 
solicitando creacão de uma cadeira primaria 
e verba com destino á construcção de predios 
para a instrucção nesse municipio.- As com
missõea de ir..strucçii.o publica e de repre
sentações. 

Da de S. Sebastião do Pa.raizo, sobre appro
vação de contas do ex-agente executivo domu-
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nlci~io pela reapectlva asaemblea municipal. 
-A commwão de camaraa municipaes. 

Da de S. João Nepomuceno, transmittindo 
uma reclamação de contribuinte3 seus contra 
a dlvieão administrativa do respectivo muni· 
cipio.-A't commiuõe1 à~ (amara$ e de Le· 
gislaçlfo. 

Têm 2.• leitura, aão julgados objecto3 de de · 
liberação e ficam sobre a mesa para o. ordem 
dos trab'llhos os proje ~tos ns. I. e 2 do cor· 
rente anno. 

O ar. Dclpbhn 1\lorelrn :-Sr. 
Presid ente, pedi a palavra para submetter n 
consideração do. camara dos srs. deputados um 
projecto, que julgo traduzir uma das mais im · 
periosas necessidades; t~>nto assim que o pro
prio sr. Presidente do Estado na Eua mensa
gem tl'ata do as·umpto. 

Este projecto rerere-Ee ao bom andamento, 
ao bom funccionamento do serviço inberente 
ao poder judiclario do Estado e à. celel'i iade 
da administração da justiça. 

Venho propor, sr. Pre!idente, que o ni.!mero 
de desembargadores da relação ao Estado sej:~o 
elevado a 11. 

Na occastão do. diecu~ão, ~e for preciso, fun· 
damentarei melhor a medida que se contem 
no proj ecto que é do teor seguinte : (lé). 

N. 3 

O Congresso Legi~Iativo do Estado de Minas 
Oernes decreta : 

Art. 1.• Fica elevado a onze o numero de 
desembargadores da Relação deste Estado. 

Art. 2. • Rev(.'gam·se as disposiçõ!s em con
trario. 

Sala das ~es~õss, 29 de abril de 1895.-DEL· 
.PIUM MoREIRA.-WENCESLÁU BRAz. 

Lida e apoiado, vae a imprimlr·se. 

O ar . .Juvenal Penna :- Sr. Pre
sidente pedi a palavra para apresentar uma 
indicação no sentido de pedir-se providencia 
contra as muitas irregularidades commettidas 
pela Estrada de Ferro Leopoldina. 

O illustre senador, o sr. Joaquim [. utra já. 
apresentou no Senado um projecto, auctorl· 
zando o governo a encaro par essa lerro-via. 

Estou de inteiro accôrdo com o nobre sena· 
dor; mas, dependendo o projecto de discussão 
nas duas casas do parlamento mineiro, está. 
claro que o seu resultado será demorado. 

São taes os prejuízos que a Leopoldina tem 
causado ao commercio e á. lavoura da zona 
por ella percorrida, qu venho reclamar do 
governo medidas promptas. 

E' uma estrada oonstruida por privilegio do 
governo do Estado, gozando dos fo.vores do. ga
rantia de juros, garantia esta que nunca recu
sou ; entretanto, todas as obrigações que ella 
assumiu perante o iOverno são esquecidas. 

Porece, sr. Presidente, haver capricho da 
pa.-te da estrada em mal servir ao publico, 
pois niio ha quem ali viaje que não sinta os 
maus eft'eitos da sua admini&tração. 

Não ha um só dia que não se registre um de· 
sastre e para embarcar-se em tal estrada deve 
o homem antes ter-se cor~(essado e feito o te! ta· 
mento. 

As mercadorias n ella entregues não chegam 
ao seu destino e consta·me que as reolamatõea 
de extravio sobem a duas mil e tantas I 

O publico er. Presidente, além de ficar pre
judicado com o degapparecimtmto de ~eus volu· 
mee, é obrigado a esperar 2 e mais annos para 
sabt\r do resultado da sua reclamação. 

0 SR. DESIDERIO DE MELLO:-No triangulo 
mineiro dá-se o mesmo facto. 03 desmandos da. 
Mogyana jà. são tradicionaes. 

0 SR. JUVENAL PENNA.-Não é SÓ iSSO, sr. 
Presidente. A es1ra.da de ferro Leopololina, não 
eei a que titulo, não sei mesmo se baseada 
em alguma disposição tle lei, arbitra a seu ta
lento o preço da mercadoria alheia, que lhe foi 
ronfiada p1.ta iransportar e a que ella ou seus 
emprE>ga. los deram sumis·o . 
A~im, sr. Presidente, um cidadão despacha 

para ponto determinado rerto. mercadoria, pa
gando as tleipezijs que a ~trada reclama; no 
ponto terminal vae recercr o seu volume e 
verifica não ter elle ali chegado, eahndo, por 
tanto extraviado. 

Faz a sua reclamação e diz que o objecto lhe 
importou em tanto. 

A estrada, sr. Pre<>ident~. depois de um anno 
e mais, reconhece a justiç1 da reclo.ma.;ão, mas, 
em vez de pagar o valor reclama to, reduz o 
preço da mercadoria alhe 'a à. quantia. que lhe 
conTem e lhe parece. 

Para v . ex c., sr. Pre~ i lente, poder julgar 
do procedimento de3sa em praza, passo ás mães 
de v. exc. a presente certtdã.o, mas permittirà. 
que della faça. scien te a ca.s 1. 

Em 4 de julho de 189 1, drspachei da cidade 
do Pomb,_ plra a de S. Jvsé d'Além Parahyba 
40 kilos de goiabada, q Url deviam chegar no 
dia seguinte; mas, não t ndo assim aconte· 
cido, apre;eutei a miuha reclamatão • 

0 SR. AUGUSTO CLEME:"<fiN:l:- H. uve quem 
a come:se no caminho. 

0 SR . JUVENAL PENNA:- E era. boa (risa
das). 

Somente depois de nm a.nno e quatro mezes 
é que foi resol vidt. a minha. reclamaçio, mas, 
em vez de receber 94$500, que despendera, a 
estrada. só pagou me 51$500, ftcando eu preju
dicado em 43$. E' uma insignitlcancia, SI' . Pre
sidente, mas v. exc. por ahi verá qual o prG
juizo do commercio e da lavoura em toda a 
zona servida por esta estrada. 

Se em um despacho de somenos importancia 
foi a parte prt>judicada em 4J$, calcule v. 
exc . a que somma. attingirão cs prejuizoi de 
toda!! as classes importante3 da zona percor· 
r ida por e3:o--a estrada. 

O deleixo. sr. Presiden te, não e só para com 
os objectos que lhe são contladcs; a propria 
estrada é tambem prejudicada. 

Ao almoxarifado de Porto Novo foram re
mettido3 dois volume3 que não chegaram a. 
ser-lhe entregues, apesar de constantes recla· 
mações. Passado tempo, em S. José d'Além 
Parahyba foi annunciado leilão dos volumes 
não reolamad<s e, p.:>r acas:>, achando·!le pre
sente o almoxarife. viu entre os dcma.ts os 
dois caixões extraviados. 

Incontlnenta reclamou a entrega, no que 
só foi attendido depois de grande reluctancia. 
da parte do encarregado, que allegava não fa.· 
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zer a entrega, porque todos volumes alll 
existentes haviam de e ntrar em leilão. 

0 SR. AUGUSTO CLRMENTINO:-Na Leopoldi
na a desordem é a ordem. 

O sa Juv&NAL PENNA: - Demais, sr. P r e
sidente, como bem se expreasou o nosso cal
lega o sr. 'Wences!au Braz, p:t.ra se fazer 
qualquer reclamação em uma. E~trada de Fer
ro deve se ir disposto para duas: uma. a que 
alli conduz o cidadão, outra. pelo mau trato 
que lhe dá. o emprega. lo . Si na. Leopoldina 
ba bons empregados, o que reconheço, por
que o seu pessoal é grande, m:.lito3 outros 
são descuidosos no cumprimen to dos seus de
veres. 

Segurança na Leopoldina é causa que n~o 
existe, pois os tril hos entre Teixeiras e Snu• 
de, onde reside o nosso col lega. o sr. Nnne3 
Pinheiro, Eào preg:tdos com torno3 de ma
deira. 

Houve quem 0 1 levaqse p1ra. o Rio de Ja.· 
neiro afim de d tvulgar est a. importante des . 
coberta. 

0 SR. RAUL PENI00:-1 ar. Secretario da 
Agricultura tomou medidas energicas . 

0 BR. JUVII:NAL PE~NA.!-0 ST. ~ecretario da 
Agricultura per~01reu a l inha, é verdade, 
e estou crente de que tomasse medidas ener
gicas, mas o facto é que a e3trada continua 
nos seus desmandos como d 'a.n tes . 

A indicação é a seguinte : (lê ) . 
0 SR. AUGUSTO CLE~IENTINO : -Não ha ne

cessidade, porque o governo tem tomado todas 
as providencias . 

UM BR. DEPUTA DO :- E' io uti l a inter
venção do. camara., 

O sR. JUVE:"!AL PE:"!N A. :-E e~ penso de 
molo contrario ; a intervenção e sempre con
venien te. (Muito bem, Muito bem) . 

2. • PARTE DA ORDE~l DO DIA 

E' lida. e entra em 3.• discussão o seguinte 

de immigração,~ da qual muito dependem o 
progresso e de desenvolvimento do nosso Es
tado. 

Esse projec to modifica , segundo se vê a lei 
n . 32 de 18 de de j ulho de 1892. no art. 1. • 
lettra A. ( U j. 

Restringe o prazo de 4 a 2 mezes . .. .. 
VOZ B:f: - A 30 dias. 

0 SR . FRANCISCO BRESSANE: .... mas, pela 
lettra do pt•oje~to, não fica bem claro si é ella 
ex tensiv0 áquelles que tem contracto com o go
verno. As>entei, pois, em mandar á mesa u ma 
emenda pua salvar alao" na , que, a meu ver , 
encerra u m'\ inj ustiça. visto como aquelles 
têm contracto jã. firmado, hão fei to grandes 
despezas, como para lccallsação de i,nmigran
tes e outros. 

Julgo que seria injustiça deixar de ftworecer 
a.quelles que tàm contracto já fir mado . 

Nestas condições, mando á mesa o. seguinte 
emenda a m pliati va. ( té ). 

0 SR . AUGUSTO CLEMENTINO:- V. t'XC. 0Jde· 
rá. ~ izer a té a quanto monta a. despeza de 
indemnis:o.ção 1 

0 SR . FRANC13CO BRESSANE: - l\àtJ pOSSO 
responder de momen to, porque o c1lculo de· 
pende de maior estudo. 

Lida e apoiada, ent ra conjuntaml!nte em dis
cussão a ~egu inte en:enda ao projecto o, 47, 
do Senado. 

E>ta d isposição e extensiva. no~ contractan
tes do transporte e introducção de immiv,ran· 
tes a lteradas, assim q uanto ao prazo do paga
mento, quer das p&S!agenss quer do auxilio 
supplementar, as clausulas r elati V(l.S dos con
tre.ctos já celebrados pelo governo. - (S. R. ) 
FRAN C:sco 8 RESSANE 

O 81". '~ence"lnu D•·nz : - Sr. 
Presidl' o te, relator da. commissão tio consti· 
tu iç..'io, legislação e p uderes do snoo passado, 
commi3~ào que deu parecer sobr~ o projecto 
o. 47 do Senado, • enho declarar a casa que é 
indispensavel que o projecto e a emenda 
apresenta da pelo illustre collega residente 
em S. Gonçalo voltem á commissão afim de que 

PROJECTO N. 47 DO BE:-IA DO dê sobre o projeoeo e principalmente sobre a 
emenda novo parecer. 

O Congr esso Legislativo do Estado de Minas o projeoto, como v . exc. sa be , sr. Presi-
Geraes decn ta: dente, refere-se a uma que~tão de r econhecida 

Art. l. · Fic1. modificada a lei n. 32, de 18 importancia . As inde mnisações eram pagas 
de julho de 1893, no seu art. 1. · let tra a, pelo governo no pr?.So de 4 meze3 e deverão, 
pela. fórma. seguinte : a) A lndemnização de pelo projecto, eel- o no praso de 30 dias, tle 
passagem a.oJ immigrantes destine.do3 ao Es · modo q ue joga elle com interesies importa.n 
ta.Llo e eslabelecldos determinadamente em seu tes, t an to mais impor tantes, si passar a 
territorio, trinta dias depois de chegados, a emenda do nobre deputado, que am plia a!:l 
vista de provas complet.'l! espEcificadas em ra- respectivas dispoeiçõe>_aos coutractos já fei · 
gulamento. Si, por ém, o governo julgar ne- tos . 
cessario, poderá. espaç1r o prazo a té n:>venta A' vista disto, acho indispensavel que o 
dias, pagando, durante a prorogação, os juros projecto volte á commis:;ã.') p.1ra so!frer novo 
de seis por cento ao anno sobre o capital etre- exame, principalmente a. rel!peito da emenda 
ativamente despend ido pelos contractantes. apresentada pelo nobre deputado . Mando por-

Art. 2. • Revoga m-se as disposiçõ ~s em con- tanto, á. mesa um requerimento para que o 
trario. projecto n. 47 do Senado volte a commissão 

Paço do Senado do Estado de Minas Gt>raes, de legislação per 24 horas. 
Ooro Preto, 5 de julho de 1894.- FJtEDII:Rico Apoiaoo e em discussão, é approva.do sem 
AUGUSTO ALVARES DA SILVA.-FRANCISCO FER.- debate O seguinte 
UIRAALVBS.-JOAQUil\1 C. C. SENA . Requttrimento 

O •r. Frnncf•eo Dre••ane :- Requeiro que o projecto n. 47, do Senado 
Sr. Presidente, o projecto que se <:liacnte oã.J volte a commiasão de legislação por 24 ho

é de somenos lmportanola; retere-se á. questão r&!. 
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Sala das seaaões, 20 de abril de 1895.

WBN CBSLA U BRAZ. 
Torna o Jrojeo\o 4 commil!llio com a emen

da hoje offerecida. 
sem debate, é approvado em 3. • discuiiSão e 

vai á oommiaão de redacção o prcjecto da ca· 
mara, n. 76, de 1894, auctoritando a inaova
çãe do contracto da estrada viooinal do Porto 
Novo do cunha a Rio Pardo· e alllviando os 
con081!81onarlos do o"vs de colonização. 

Entra em 3.• discWIIão o projeoto n. AI, de 
1894, da camara, fazendo ao primeiro tabelli
ão de ~. Gonçalo do Sapuoaby, Pedro Toledo 
a con0888ão de t.rea annos de llcença. para tra
tar tle negocies. . 

0 SR. FRANOISCO BRBSSANE : -Sr. Presi
dente, entendo que deve ser arcbivado o proje
cto que trata da conoee&ão de licença ao tabel· 
liio de S. Gonçalo do Sapucahy, que já se acha 
no goso dessa licença. 

0 SR. A. CLEMENTINO: - ~Ó ao Congresso 
compete conceder licença por 3 annos. 

0 SR. FRANCISCO BRBSSANB ! - Ell&. foi de
cret&.da pelo Coa~reaso o anno passado. 

Consult&.da a. casa, m&.nda·se &.rchivar o pro
jeoto. 

Entra em discussão o parecer n. 120, do anno 
p888&do noe seguintes termos : 

O cidadão Roberto Rodrigues Monção, escri
vão do crime e do jury da comarca da Bõa Vista 
do Tremedal, recorreu para a assembléa muni
cipal daquelle municipio da ~eclaão da camara 
municipal, que recusou pagar-lhe a quantia de 
5:456$604, a que julga-se com direito pelas 
custas vencidas em diversos processos submet
tidos a julgamento per&.nte o tribunal do jury 
da mesma comarca, no período de 1882 a 
1891. 

A usembléa municipal não tomou conheci
mento da reclamação por não ter sido subsori
pta por 50 contribuintes, pelo menos, nos ter
mos do art. 70 da lei n. 2, de 14 de setembro 
de 1891, encaminhando-a, entretanto ao Con
gresso. 

A commlssão de camaras municipaes, con
sideran1o que não compete ao Conrreaao to
mar conhecimento da mencionada reclamação, 
que deve ser decidida em juizo competente 
para julgar da obrigação da camara muni
cipal; 

CODsiderando que a reclamação enviada á as· 
sembléa municipal não acha-se revestida dos 
oaracteristicos exigidos pelo art. 70 da lei n. 
2, de 1" de Petembro de 1891, é de parecer 
que seja archivado o recurso Interposto pelo 
cid&.dio Roberto Rodrigues Monção. 

Sala das commi88Ões, 20 de julho de 1894.
JuLio BUIINO BRANDlO.- MARIANO DE ABREU 
-GOIIBS DA SILVA. 

O IR. JuvBNA.L PBNNA:- Sr. Presidente, 
como funcciont~rio judiciario que sou, devo 
defender aqui os interesaes dos meus collegas. 
Entretanto. eu ignoro quaes são os documentos 
que o sr. Roberto Rodriguee Monção, escrivão 
de Boa Vista do Tremedal, apresentou a esta 
~ para ter decisão sobre a · quan,ia de ••• 
5:456$604, que a camara da mesma rid&.de não 
lhe qulz pagar: 

Como, porém, é clara a oonolueão d':' pareoel' 
e tloa .-Ivo ainda o direito de haver por ou'ros meios o que lhe é devido, vow por este pa
recer. 

0 SR. A. CLDIBNTINO:- E' claro; pode 
recorrer para o poder judiclarlo. 

0 SR. JUYBNAL PBNNA:- Não quel'o que OS 
meus collegas acreditem que aqui não defendo 
01 seus direitos. 

0 SR. BUBNO BRANDÃO : - Elles fazem intei
ra justiça á v. exc. •. 

O sa. JuvwNAL PFNNA:- Farão, si eu fizer 
por merecei·&. ~ ... . 

E' &.doptado o parecer. --· · 
Sem debate, oão igualmente approndos os 

seguintes 

N. 121 

O bacharel Basilio da Silva Santiago, juiz de 
direito da comarca tio Rio Pal'do, recorre ao 
Congresso contra o acto da camara municipal 
daquella cid&.de que, decretando o regimen tri
butarlo do município, sujeitou os empreg&.dos 
publicos federaes e estadoaes ou municlpaes., ao 
pagamento do impoeto de dois por cent.o soore 
os respectivos vencimentos, § 5. • aH. 4. • da 
lei n. 3, de 23 de 11etembro de 1892. 

A commiseão de camaraa municipaes é de 
parecer que seja archlvado o recul'io, visto 
ter sido attendida no projecto n. 44, deste 
ann ), a ma teria constante da reclamação do 
bacharel Bazilio da Silva Santiago. 

Sala das commisEões, 21 de julho de 1894.
Juuo BUENO BRANDÃO.- GOMES DA SILTA.
MARIANO DE ABREU. 

N. 122 

Diversos contribuintes do cofre municipal 
da cidade de Leopoldlna reclamaram perante a 
aseembléa municipal, reunida a 31 de janeiro 
de 1893, contra o acto do conselho districtal 
da mesma cidade que removeu para o antigo 
local o cemiterio publico transferido para logar 
distante pela oamara municipal, de conformi· 
dade com as prescripções hygienicas. 

Submettida a reclamação ao conhecimento 
da assembléa municipal, foi, em sessão de 1. • 
de fevereiro, app"ovado o parecer da respecti
va commíssão, que conclue pela nullidade da 
deliberação do consel!lo districtal, que Incidiu 
nas diaposições do art. 45, combinado com o 
art. 44 da lei n. 2, de 14 de setembro de 1891. 

A commi88iio de camaraa municipaes, consi
derando t(Ue & designação dos log~res rra 
se construir cemlterios, hospitaes, etc., da 
com~tencia das camaras municiplUls, conforme 
dispõe o § 12, art. 38 da citada. lei n. 2 ; 

Conaidern.ndo que as resoluções da assembléa 
municipal têm caracter definitivo, quando to
madas sobre actos dos conselhos di!itrictaes, 
art. 71 da lei organica de 14 de setembro de 
1891; -

Conaiderando que o conselho districtal da 
cid&.de de Leopoldlna legislou sobre materia 
extranha á sua competencia, é de parecer que 
a reclamação dos contribuintes do cofre mu
nicipal da cid&.de de Leopoldlna acha-se defi
nitivamente julgada pela aesembléa municipal 
e que, por·tanto, deve ser mantida a delibera• 
çio da mesma camara. 
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S&la das commissões, 21 de julho de 1894.
J. BUBINO BRANDÃO.- GOMES DA ~lLVA.- M. 
DI!: ABRB:U. 

N. 123 

Os professores da esi'Ola normal da cidade 
de Montes Claros reclamaram perante a as· 
sembléa muniolpal reunida naquella cidade, a 
2 de janeiro de te anno, contra o imposto crea
do pela camara municipal sobre professores 
estaduaes. 

A aSilembléa municipal não tomou conheci· 
mento da reclamação por não achar-~e a mes
ma subscripta por cincoenta contribuintes, 
pelo menos, como preceitúam os arte. 70. da 
lei n. 2, de 14 de setembro de 1891, art. 75 n. 
VIl da Constituição do Estado. 

A' mesma &SSembléll foram presentes recla
mações de diversos cC'ntribuinte9, contra o im
posto lançado sobre operarios e de 2$0CO sobre 
matança de gado para o consumo e a de 1$000 
sobre vaccas de leite. 

Quanto ao primeiro, como a assembléP. mu
nicipal resolveu encaminhar a representação 
a.o (}ongresso, sem elfeito suspensiTo, affir
mando Eer o mencionado imposto creado pela 
lei n. 116~ de 4 de outubro de 1862 e conser
vado pela nova lei tribubria do município. 

Em relação ao segundo, a a ssembléa não to · 
mou conhecimento, por não estar provada a 
qualidade de contribuintes aos reclamantes e 
nem constar seus nomes do reapectivo lan
çamento. 

A commissão de camaras munioipaes. con
siderando que em relação á reclamação doa 
professores da escola normal, a cama.ra já at· 
tendeu, votando o projecto sobre n. 44; 

Considerando que o impo!to cont!'a o qual 
reclamam os operarios sobre não ser vexato
rio- é creado pela lei n. I 162 de 1862 e man· 
tido no actual regimen tributario da camara 
municipal de Montes Claros; 

Comiderando que a representação dos con
tribuintes contra o imposto sobre matança 
cte gado para consumo não se acha revestida 
du coodiçõea estabelecidas pelo art. 70 da lei 
n . 2, de 14 de setembro de 1891, é de parecer 
que sejam archivadas as reclamações dos pro
fessores da escola normal e de dive1'808 contri
buintes municipaes do município de Montes 
Claros. 

Sala das com missões, 21 de julho de 1894 .
JULIO BUR!'\0 BRANDÃO- GOMES DA SILVA
MARIANO DE ABREU. 

Nada mais havendo a tratar, o ar. Presiden
te designa para amanhã :atem da parte regi
meatal da ordem do dia, a eleiçii.o de um exa
minador para os ccncursos de magistrados e 
!.•·discussão dos projectos ns. I e 2 do cor
rente anno. 

Levanta-se a sessão. 

RECTIFICAÇÃO 

o aparte do e r. Wencesláo Braz dado ao 
sr. Ferreira Tinõco no discurso que pronun
ciou a 26 do corrente é o seguir.te: Nao apoia· 
do ; a certas injurias nll'o se responde. 

ACTA DA 6.• SESSAO ORDINARIA AOS 30 
DB: ABRIL DE 18\15. 

PRB:SIDB:NClA DO SR. EDUARDO Plht&NTEL 

Ao meio dia, feita a chamada, acham-se pre
sentes os srs. Eduardo Pimentel, Ribeiro de 
Oliveira, Agostinho Pereira, João Pio, Wen
cesláu Braz, Delphim Moreira, Coelho de Mou-
1'8., Bueno Brandão, Aurusto Clementino, Men
des Pimentel, l ernardes de P'aria, Leopoldo 
Corrêa, Desiderio de Mello, Raul Penido, Ju
veual Penna, Ferrt>ira Tinõco, Duarte da Fon
seca, Manoel Alves, Benjamin de Macedo, Ri
beiro Junqueira, Francisco Bressane, Carlindo 
Pinto, Souza Moreira, Rodrigues Chaves, Epa· 
minondas Ottoni, Sabino Barroso Junior, 
Freitas Castro, Nunes Pmbeiro, lgnacio Murta, 
Benvenuto Lobo e Manoel da Silva; fa ltandu 
com causa participc~.da o sr. Camillo Soares e 
sem ella os mais sno. 

Abre-se a sessão. 
H.' lida eapprovada a acta d·. anterior. O er. 

I.• secretario dâ conta do seguinte 

EXPEDIE:-;TE 

O/fictos 

Dois do ~r. 1.• ~ecrtltario do Sena.do:-con· 
vidando a commissão de Camaras Municipaes 
para, em fusão com a do Senado, estudar as 
reclamações e questões na.scida~ da organização 
municipal do Estado e propor ao Congresso as 
medidas que julgar convenientes . A' commiR· 
são de Camaras, partici pando haver sido rejei
tado o projecto n. • 33, da camara , sobre pro ro
gação de prazo para exames de normalistas. 
Inteirada. 

Dosr. deputado dr . Francisco de Faria Lo · 
bato enviando seu diploma conferido pela 
4.• ~ircumsc,.ipção e participando não podt!r 
comparecer as sessões, por inc)mmodos em 
pessoa de sua fam\lia.-Archioe-se o diploma 
e, quanto á 2 . • parte, a casa fica inteirada. 

O Sr. Augusto Clemeotlno:
Sr. Presidente, para maior regularidade dos 
nossos trabalhos e para que possamos estudar 
mais minucios~mente todas as matarias conti· 
das na ordem do dia, venho pedir a v. exc. se 
digne tomar o expediente de mandar imprimir 
a ordem do dia logo após o encerramento da 
sessão, fazendo-Ee immediatamente a sua dis
tribuição (apoiados) . 

UMA Yoz : - Como se faz no Sena•lo. 
0 SR. AUGUSTO CLEMENTINO:- E' verd.ade! 

e eu ia dizer á Camara que no Senado ja f01 
tomado este expediente. 

Assim sr. Presidente, nós podemos estudar 
com ant~cedencia e mlnuc iosidade os diversos 
assumptos submettidos á apreciação desta casa 
(Muito bem ; muito bem). 

O SR. PRESIDEI'OTB: declara que será attendida 
a reclamação do no?re deputa.do. . 

Tem 2' leitura, é JulgadoobJecto de dehbera· 
ção e fioa sobre a mesa para a ordem dos tra
b&lhoso projecto n. 3 do corrente anno. 

0 SR . AUGUSTO CLEMENTINO: - Tenho 8. 
honra de mandar á mesa, por parte da com
missão de legislação e poderes, o parecer por 
ella interposto sobre o projecto n. 47 do Se nade 
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e bem aa,im 10bre a emenda do nouo dlstincto 
collega, o 5r. Francisco Bressane. 

A corumi&ão tomou a liberdade de modificar 
a redac~ da emenda, porque ella contem a 
modificação de c~ausulas de contractos drmadoa 
pelo governo e que, a seu ver, não devem aer 
aUerados pelo Congres!JO. 

Modificou a com missão sómente a reda'!ção. 
Leem-se e vão a imprimir os seguintes: 

PARKCER E EMENDAS PARA 3.1 D;SCUBSÃO DO 
PROJKCTO N. 47, DO SENADO- 1895 

A Commisslio de Conatituição, Legislação e 
po leres, a que foram presentes o· projecto n. 
47 do &nado, de 1894 e bem assim a emenda 
d~ deput&do Francisco BreS~~ane, aJ;ó3 minu
CIOSO e . tudo chegou ao seguinte parecer : 

Que seja approvado o projecto referido com 
as seguintes emendas : 

a) Supprimam-~e. no art. I.· !\8 palavras
p&gindo durante a prorogação os juros, etc. 
até o final deste artigo. 

~) Accrescente-~e o seguinte paragrapho 
Un!CO. 

Esta dispos:ção é extensiva aos actuaes con· 
tractos para introduc~-ão de immigrantes. 
~ala das commissõés, aos 30 de abril de 1895. 

- AUGUSTO CLEMENTINO- DELFIM MOREIRA
FREITAS CASTRO, 

O l!lr. .Juvenal Penna : - Sr. 
Presidente, venho apresentar um projecto 
que consulta principalmente a classe dos func: 
clona.rios ju:iiciarios a que tenho a honra de 
pertence~. 

Na organização judiciaria do Estado o nosso 
legislador. não cogitou da disposição regula
mentar v1gente que ao governo prohlbe con
ceder permuta entre ~es funcolonarios desde 
que não _seja.~~ eguallotação e categoria. 

Esta ~1spos1çao, sr. Presidente, parece não 
ter nuao de ser, porque deve-se preaumir que 
a idoneidade e capacidade ê egual entre to· 
dcs qu~ exercem cargos da mesma. natureza. 

E Bl a Idoneidade é egual, não ha motivo 
])!lr& que se prohib!L a permuta de funceiona· 
r1ot que ID:Uitas vezes sõ.o obrigados a reque
rel-a por mcommodos proprios ou em pessoa 
de sua familia. 

O governo deve ter criterio bastante para 
nomear Eómente pessoas apta3. 

llo:enhum prejuízo advem ao E~tado coro o 
approvação deste projecto, pois nõ.o propondo 
que. ae e<.·nceda. a. permuta Isento, Inteiramente 
de 1mpo~tos, o que aliá• poderia fazer porqut' 
ae UQl funccionario for nl)meado para '1 cO.: 
marca cuja lotac;ão é de e.OOO:OOO$ e outro para 
outra de lotação apenas de 3.000:000$, é certo 
que ambos pagarão já. os respectivos direitos. 
_Confio que ts~e projecto merecerá a alten

çao da caea, nao ao por Eer justa a medida 
oomo porque a permuta é permittida aos ma
gistrados, que têm as mesmas neceat.idades que 
os aerventu~rios de omcios de justiça. 

Porque nao hão de gosar deSJa permiaão 
quando muitas vezes são forçados a lançar mão 
della em busca de melhoras para eua saúde ou 
de pessoa de sua familia 1 

Espero, pois, que a camara não recuaará o 
seu voto a esta medida, demonstrado como 
fica, ser ellr.de Inteira justiça. 

Vem a mesa, é lido e apoiado e vae a impri
mir o seguinte 

Proj~cto 

N. 4 

O Congr&-so Legislativo de Minas Oeraes de
creta: 

Artigo I.· Fica permitlida a permutg, entre 
os ~rventua.rios de justiça. quando as ser
Yent•as forem da mesma natureza, sem atten· 
ção a ~ifferença do valor das lotaçõt~s. 
A~t1go 2. • Revogllm-se as disposiçõt!S em con

trariO. 
Sal:!. da3 sessões, aos 30 de abril de 1895.

Juv.ENAL PENNA. 

O ~r. Francisco Drel!lsane :-~r. 
Presidente, vou apresen ta.r á consideração 
desta camara um pequeno projecto. 

. Soub~ hontern, . ao sahir desta casa, que o 
d•gno Juiz subst1tuto da comarca de Lima 
Duart~. obtendo uma pequena licença, veiu a. 
esta c1dadc para o fim de inscrever-se no con
curso de juh de direito, vago naquella co
marca . 
E~" funccionario, chegando a esta Capital e 

tratando de intcrever-se, viu surgir-lhe a. dif· 
ficuldade de apresentar, como documento, 
folha corrida, apezar de não ter documento 
essencial, visto como julgo que o juiz substi
tuto com a vara de d1reito de uma. comarca, 
nii.o tem obrigação de apre~entar Eemelhante 
documento (apoiados.) 

Entretanto, pediu ao digno presidente da. 
relação que deixasse inscrever- ~e para o con
curw, visto que compromettia.-ee com uma. 
caução de ratio a apre~entar o documento em 
tompo opportuno. 

O digno presidente àa relsção, seguindo mais 
a.. lettra co que o espirito do. lei, não admittiu 
que o referido runc~ionario se inscrevesse para 
entrar em concurso. 

NeJtas condições, pois, sr. Presidente, consi
derando que este documento não é essencial 
tratando se de ~ empregados ou funccionarios 
pu'blicos no exercicill de seus cargos, e para. 
evitar que outros s'fj&m prejudicado!! posteri
ormente, 88sentei em confeccionar o projecto 
que mando á met!a (muito bem, muito bem). 

Vem á mesa o segnlnte prujecto n. 5. 
O Congresso Legislativo do Estado de Minas 

Oeraes decreta. : 
Artigo unico. A exigencia de folha corrida, 

nos!casosem que a lei prescreve a exibição desse 
documento, não ~e entenderitjãmais com os ci
dadãos que, por nomeação do governo do Es
tado, se ~charem exercendo quae~quer tun
cções publ:cas, de ordem administrativa ou judi· 
ciaria; revogadas as disposit;ões em contrario. 
(S. R.) 

Sala das ee!&Ões da Camnra. dos Deputados, 
em Ouro Preto, 30 de abril de 1895-FRANCis
co BRKSSANE - WENCJC8LÁU BRAZ - DELFIM 
MOREIRA- BENJAMIM DE MACEDO- AUGUSTO 
CLEME!IiTINO. 

':-Ido e vindo jà. apoiado pelo numero de 
as&ll[naturas, vae a imprimir-se. 

O er. Raul Peoldo:- Sr. Presi· 
dente, tomo a llberdad~t de enviar a meza um 
projecto sobre incompatibili dadea elei toraes, 



crente que preencherá uma. lacuna. da lei e do 
regulamento tleitoral, que privam de elegi
bilidade para os cargos de vereador a. cida· 
dãos perfeitamente aptos os quaes, sem razão 
de ordemjudiciaria. ou casuística. acham ~e im· 
pedidos. 

Assim, envio á meza o seguinte projecto: 
(lê) 

Niio incompatibiliz,,ndo a lei esses mesmos 
Jeates do ensino superior e secundaria para. 
os cargos de deputt~do e senador (ap?iaclos), 
não vejo razão para excl uil-os da representa· 
ção municipal, on•lo aii:is tão bons SPr viç.Js po· 
dem prestar (ap?ia,los: muito bem). 

Apoiado pelo numero de a~signatu!'as, c lido 
e vae a impt"imir-se o seguinte 

PP. O.fECTO r\ , 6 

O Congresso LE'gi!lati vo de Minas Geraes 
decreta : 

Arti go 1.• As incompatib' lidades estntuidas 
no artigo HJ8 da. lei n. 20 de Z6 de nonmbro 
de 1891 e ar tigo 55§ 2.0 do decreto 596 do 31 
de outubro de 1 89~ para elegibi lidade de ve. 
readores não ~ão extensivas aos lentes e pro
fess0res dcs gymoasil>S e e~cola.~ normacs. 

Arti go 2. · Revog:lm-~c es disposições em 
contrario. 

Sala das sessõe3, 30 de abril de 1R95. -RAur. 
PEl'\IDO - ME:XDES PIME:'\TEL - \\'ESCFSL..Í.U 
BRAz- CARLIN DO PI:-iTO- S . IJARROW JL'NJún 
- (G:-<AC!O t.fURTA. 

Procede-;:e em se,Q"uida á cleiçiio ele um exa
minadcr por parte da camara pat'.l os concur
sos de ruo~gistra(los, em Jogar do &r . Ll 1·. Bar· 
nardino rle Lima, que dechrou Lào JL der 
aceitar esse cargo . 

São rec2bidas ~!) ced'J ins, que opura.las , dilo 
o seguinte re :ultado: ur. Adalbe:·to Frrr!\z, 
26 votos ; dr, A!Toneo Arinos, 3. 

E' deolara,lo eleito n sr . dr. Adalberto Fer
r az, a. quem se vae offici& r , bem como ao tri· 
bunal da Relação e ao senado, dando·lhes par
te des~a doi i bera<;ão. 

2• parte da ordem do dia. 
Lê·se, entra em 1• dLcu~ão, encerrando-se 

esta. sem debate, e ó approvado o projecto n. 1, 
d'este anuo, concodendo licença a um tatellião 
em S. Seb?stiüo do Para.izo. 
Conscntindo-~e que passe á. 2• discussão, é 

elle enviado a cJmmi,são de leglsla<;ão. 
E' lido e eu tt·a em 1• d iscu são o prnjecto n. 

2, do corrente anuo, que aos juizes e promoto
res de justiça cJncerte uma. porcentagem das 
custas judicia.r'as que lhes forem contad&S. 

O sr. 'Vence!tliau Draz :-Sr. 
Presidente, ao o!Terecer o projecto n. 2, que 
agora soO'ce a 1• discmsão, ou com premettl
me para. eom os meus i1lustres collega.s a vir 
justitlca.l o t~m occasião oppo1•tuna. 

E lia. ~e me o!Terece e e<J l!ostJs& mcn te venho 
desempenhar e~se dever por mim mesmo to
mado. 

Bem tacil é a tarefa e por essa razão li mi
tar-me-hei á. poucas considerações. 

Todo aquelle que conhece um pouco as im
port:l.ntes zonas dll matta, do sul, do triangulo 
e do centro conhecerá, por certo, as dirHcul
dades enormes quo os juizes de direito e os 
juizes substitutos, bem como os promotort:s pu-

blicos. têm encontrado para. o desempenho ar
duo de seus elevados de\etes. 

Ull SR. DEPUTADO : - Apoiado. 
O SR. WK:'\CESLÁU Braz:- Conhecerá tam

bem sr. Presidente, a par dessas diiHculdadcs 
e~o!'mes, a exiguidade dos vencimentos, que 
nao correspon•lem l"iquE'r a ~ubsi~teocia nc pre· 
sen te e mu.to menos poderão ser de futuro 
uma garantia solilla. pa ra a numerosa família 
que quasi: empt•e tem o ma~istrado. 

lil\l SR. DEPl:TAOO :- AJ!Oiado . 
0 SR. " ' t::-<CESLA U BRAZ : -A' vista df's;;as 

rAzões e pr1ocipalmPnte por Pi las, foi que eu, 
no ?Umpnmento do um devrr, npre~entei o 
proJectu que ora E'Shi em I. • cii~cussão. 

Não é nom esta idel, sr. rresio.1eo te · não e 
•I e hoj~ que eu pen~o por rste medo. Desde a 
primeira vez _quo tomei a·:>en to nesta casa. 
em conver, açao com c:1 1!ega~. mc, rno desta tr: 
buna, entendi, corno entendo lluje, que. em ve;:; 
do ter ~e dado qualquer aul!mento de venci
m~ntos aos magt,tl auus e aus 9romotores pu
~lt cos, dev1amo.'i tH dado to:las J\s custas que 
tl.l:sem arrecada.ctas em virtude do serviços 
prest:l.do~ pot• esses fu nccionario~ . 

Eu acha v a que assim eliminaYamos rir nos
so. legislaç:üo a gm e it.justi<; 1 ft'lta e uma. sen· 
sivel iniquidadf', qual 11rfe terem •stes funcci· 
onarios, na3 diversas zooas do Esta.Ju, sendo 
div~rsa.3os cono1~·õ~ tl e;ircu .n~tao cias, o3 mos
moi ven~1mento~ r~c..S<:os . 

Eu entenr:lia que, assim, nós dava mcs um 
leniti\·o à g rave ioj !JSt iÇ'l. il tniqu1dade e ar
bitrarte la•le, fl.l tas p•H' uc'C .\~shio •la d a·w fi. 
caçã'l das comarcas. 

Dn fdcto, sr . Prf:siden tP, ven:os comarc.1s de 
I• cntrancia. com monmc:1to do Jôro muito 
wperior a uma ou ou tra t'Olll:tr.!a .te 3' o até 
mesmo de4• entrancia; tHi>vemos.sr. Presi
drnte comarcas do I' entra ncia, onde a vid a 
é muito mats ditl1cult~a. onde a v1da c has· 
tante mc.is cara que em out~as de 3 ' c 4• en
trancia~ . 

O sn . Ju\'E:'\ AL PE:-i:-< A : - Quant J a isso, não 
apoia1o. 

O sn . \VEi\'CESLA u IJRAZ : - Não otetante 
isto, não ob~taote dever ser criterio mais se
guro, mais solido, na classificação de comarcas 
o movlme'lto do fôro, vemos que elle não foi 
~eguido nem raspei ta do. 

Então vemos, sr. Presidente serem os ven
ci mentos •los juizes de direito e dos juizes subs· 
titutos das c~marcas de 3• entrancia. superi
ores nquelles que percebem os juizes de direi
to e j uizes ~ubst1tu tos Lias c.:>marcas Lle I· en
traocia. 

Eu, poi~ , st·. Prrsidente, dea!!te destas consi
derações, p11a mim bastante fortes e podero· 
sas, r esolvi apresentar este pr.>jectn, que por 
qualquer lado que ~e o encare , não pode dei
xar de exprimir a justiça e a E'qt.:idade. 

Eu deseja v a que em nosso E:~tsdo se firmas e 
a mesma doutr1na, os mesmos princí pios e a 
mesma disposição h.•gislati v a do Estado de 
S. Paulo. 

Lá sr. Presidente, as comarcas foram to
das l}laS3itlcadas, com c;xcepç-ão de duas ou tres 
em comarcas de I• entrancia. 

Os juizes de direito têm nnci meotos fixos, 
que são os me~mcs, e vencimentos não tlxos, que 



são todo. os emotumentosoobrado1 em virtu
de de eervloos feitos. 

Julao bem mais raooavel e bem mais justa 
eiB& <lisposição, visto que, entãO, terá o ma
gistrado uma. justa compensação do esfol'QO 
feito. 

O ma.gi1tradb terá ma. is estimulo para. ostra· 
balhos, para as diligencias judicla.es por mais 
pesadas que ellas sejam. 

Faço justiÇ~A, ar. Presidente, á magistratura 
do nosso E8 tado ; admiro mesmo vel a no ca
minho arduo de seus deveres, seguindo os dl
ctamel de uma consciencia honesta e recta,quan. 
do vejo que seu• vencimentos não dão siquer, 
como disse, para aubsistencia do presente e 
muito menos para garantia. do futuro. 

0 SR. FERREIRA TINÔCO :- Muito bem. 
0 SR. WENCESLAU BRAZ :-Mas. reconhe

ÇO perante esta casa e perante o E:itado de 
Minas que, infelizmente, multol eerviços e es
pecialmente diligencias, que dema.ndam o es
fo•ço material de viagem a uma, duas e tres 
lagoas, tôm sido um pouco sacriftcados; reco· 
nheoo tambe·r, sr. Presidente, que a verba de 
costas judiciarias podia aer bem maior do que 
actualmente é , si hou Tesse maior fisca.lisação . 
Acho que o meu projecto vem traser grande 
conveniencia por eiiS& lado. Como nós não po
demos, sr. Presidente, modificar nossa. legie· 
la,;ão no sentido da legislação de S. Panlo, isto 
é, classificar todas as comarcas como sendo de 
1. • entrancia, por que assim prohibe a lei da 
divisão jadiclaria,eu entendo que não ha nenhu · 
ma medida mais salutar, nenhuma providen
cia maia justa e equitativa a tomar-se do que 
a consignada no projecto n. 2 . 

0 SR. RIBEIRO DE OLIVEIRA : - Apoiado. 
0 SR. WBNCESLAU BRAZ:- Diante destas 

considerações, ar. Presidente, eu deixo á apre· 
ciação de meos collegas, ao espírito esclarecido 
dos illastres membros d'esta casa, outras consi· 
derações não menos importantes. 

Espero que o meu projecto seja. approvado 
em 1" di~cusaão, devendo soffrer as modifica
ções que os meo1 collegas entenderem que de
vam fazer na 2• e 3• discussões. (Mu ito btJm ; 
muito bem.) 

O er. Benjamin de 1\lacedo:
Sr. Presidente, pedi a palavra para declarar a 
esta casa que tambem voto pelo projecto. Voto 
pelo projecto, porque é de JUStiça e é de con
veniencia. 

UM sa . DEPUTADO:- Muito bem. 
0 SR. BENJAMIN DE MACEDO:- E para de

monstrar essa verdade, seja-me permittido fa
zer algumas considerações. 

Em primeiro loga.r, seja-me permittida a 
comparação do que venciam os magistrados 
nos ultimos tempos da mona.rchia e nos pri
meiros momentos da Republica com o que 
actualmente elles vencem. 

Tinham os juizes de direito naquelles tempos 
300$ mensaes, alem de todas as custas, que, 
calculadas no mlnimo, importav11m nio em 
menos de 100$ . Estas duas parcellas reunidas 
sommam 400$. Esses 400$, s~. Presidente, pelo 
cambio, que vaoillava então entre 24 e fl:7, são 
equivalentes hoje a 1:200$. Hoje, pelo cambio 
de 9 1/2, valendo a lb. mais ou menos 25$, é 

claro que esaa quantia é equlveJente, mais ou 
menos, a 1:200$, isto é: o triplo. 

0 sa. WENCESLAU BRAS:- Muito bem. 
0 SR. BENJAMIM DB MACEDO :-E no entanto 

I!. Presidente, os juizes de dil'f'lto de Jl en~ 
tra.ncia hoje mal vencem a metade dessa 
quantia. 

0 SR. WENCESLAU BRAZ : - Apoiado. 
O IR. BENJAIUN DE MA.CEDo:- Ora a ser as

sim, vejo que ha justiça em que o projecto pt.LI88 
pa;:oa 2• discoaão e que mais tarde se converta 
em lei, porque a conversão do projecto n 2 
em lei não trará prejalzo nenhum ao Estado: .. . 

0 SR. WENCESLAU BRAZ :-Apoiado. 
0 SR. BENJAMIN Dll: MACEDO:- .. , antes, 

pelo contrario, vemos que trarà. lucro, por· 
quanto hanrá tambem maior desenvolvi
mento de actividade por parte dos juizes de di· 
reito, como acabou de dizer o nobre deputado 
(opoi!ldos); haverá maior desenvolvimento de 
actividade, porquanto, terão interesse directo, 
e a renda de custas judiciarias será mais' ou 
menos a mesma. Não se diga, porém. 'que 
avançar semelhante proposição seja desoonhe· 
cer e duvidar, por um só instante, da. honora
bilidade dos magistrados, daquelles que se 
acham investidos da toga de magistrados. 

Não, sr . Presidente, porque por duas fórmas 
se póde cumprir os deveres, por duas fórmaa 
podem os jui~es cumprir suas obrigações: em· 
pregando maior ou menor somma de a.otivida
de. Mas, neste caso, nem por isso ha.vera quebra 
de dlgnidat!e. 

Exemplifique-se. O juiz póde prefer ir dar 
expediente mesmo no seu gabinete, junto de 
sua famllia, em seus commodos, a todos os au
tos que lhe são a.tfectos- ou para. sentenças 
finaes ou para conhecimento de recurso em 
segunda. instancia-a.ntes do que expor-se em 
caminhos mineiros, que são synonlmos, já se 
sabe, de-intraruita"Dei.s-, em diligencias de 
mventarios, em diligencias de divisões e em 
diligencias de arrecadações de bens de ausente 
e de defuncto. 

E' verdade, sr . Presidente, que mais tarde 
este serviço se hade fazer ; mas, de um modo 
muito m~~ols moroso, ao passo que, si o juiz ti ver 
um incentivo, qual seja. o de perceber uma 
remuneração especial pelo acto que praticar, 
hade necessariamente tambem empregar maior 
somma de actividade, que reverterá em favor 
não sómente da adminiatrat;ão da j ustiça, como 
tambem de seu bem-estar. 

Assim, poiP, voto para. que o projecto passe á 
2.• discussão e que mais tarde se ccnverh em 
lei. 

Sr. Presidente, infelizmente a doutrina de 
Bentham ainda é uma verdade no seculo 19 
ha.de sel·o no seculo 20 e do seculo 20 hade pas~ 
sar para. os seculos futuros, assim como tem 
atravessado os aeculoa pas:lados. O homem 
força é confessar, egoísta nas~.e, egolsta ore~ 
e egoísta. morre. 

Nos ultimos arrancos da vida, quando ainda 
1ucta ~la exlstlncia., elle o faz simplesmente 
por eio1smo. 

O al traiamo, tão apregoado por aquelles que 
se~ue!D a ~eita da_ nova crença, daquelles que 
se tlham a deutrma nova do positivismo, a 



m'xima de viver para outrem, são pompou.s 
phantasiae, puras ficções. 

Os proprios sacerdotes da escola comtista são 
os primeiros egoístas da humanidade. Silva 
Jardim, por egoismo, ab:mdonou as nosaas pla· 
ga11. Brasileiro, não quiz ~egulr a grande ma
xima, que oonstituia o dogma principal da 
religião que professava. Temam-se os repu
blicanos que se filiam fanaticamente aoa prin
cípios da nova crença. 

Estes 58-o m·'is egoístas do que apropria per
sonificação do egoísmo. Não quero com i~to 
dizer que uão haja na patria brasileira filhos 
benemeritos, verdadeiros republicanos de co
ração. 

Não l Na nossa cadeira presidencial de Mi
nas, no nosso grandioso Estado, senta-se um 
exemplo frisante de virtudes c1-ricas, de -rer
dadeiro patriotismo. (Apoiados; muito bem). 

Na cadeira presidencial dos Estados Unidos 
do Brasil senta-se um outro vulto que con"õtl
tue um outro exemplo não menos frisante, 
que jà no biennio de 1868 a 1869, no parla
mento paulista, do alto da tribuna, dizia que 
já. era tempo do Brasil naturalizar-se ameri
cano, e então fazia transparecer de suas pala· 
vras, de suas palavras de democrata, esta 
grande verdade que incidentemente se discute. 
Dizia elle que tambem tinha um ideal unico. 
que era a educação de seus filhos e ver noasa 
patria caminhando na !enda da verdade repu· 
blicana. 

Mas, sr. Presidente, deixemos essas divaga
ções e voltemos ao assumpto para concluir. 

O juiz de direito, o juiz substituto, emfim o 
magistrado, não pàde ser positivista, não póde 
viver para outrem; elleAem necessariamente 
uma familia, em cujo centro vive, e neBBa f&
milia tem arduos e espinhoso3 deveres a cum
prir, o que não poderá fazer com a bôa vonta
de somente. 

E' necessarlo que tenha meios para realizar 
sua missão na terra, precisa viver ..• 

0 SR. AUGUSTO CLEMENTI:'\0:- Precisa ter 
o pão de cada dia. 

0 SR. BENJAMIN DE MACEDO ... e para ter O 
pão uosee de cada dia é necessario que dispo
nha de meios, e o seu ordenauo não é sutH
ciente. 

Para que tenha o pão nosso de cada dia é 
preciso que 011 seus ordenados já tão mingoados, 
não ficassem ainda reduzidos pela crise do cam
bio. 

Sr. Presidente, é de toda conveniencla que o 
projecto paase á 2. • discus5ão e converta-se em 
lei, porque elle traz ta.mbem vantagens para o 
Estado (Muito btnn; muito bem). 

O l!lr. Deslderlo de l\lello:
Sr Pre,idente, um dos membros mais obscu
ros desta casa (não apoiado.), mas exercendo a 
profissão de advogado e conhecf.'ndo mais de 
perto as ditllculdades que assoberbam a magis
tratura mineira.. advindas da mingoada retrl· 
buição que percebe; venho hypotllecar o meu 
voto ao projectoem discussão. 

Sr. -Presidente, pelos nobres deputa':los que 
acabaram de fallar, ficou sutncientemente de
monstrada a nece&'Jidade de ser este projecto 
convertido em lei. 

A. C.- e 

E' tempo de collocar-ee a magistratura á ai· 
tura que lhe é devida. 

E' preciso que o magistrado seja cerca.Go do 
devido pret~tigio em relaç!o a importantíssima 
missão que exerce no seio da sociedade, e por 
iBSO urge que se lhe proporcionem os meios de 
pôr -ee a salvo das ditllculdadesoriundasde seu 
insignificante ordenado. 

Que esse ordenado é insutllciente para. o 
magistrado manter se com a precisa decencia e 
mesmo com reh\tiva independencia, está mais 
que demonstrado; e assim o bom sen·o . a pro
prla justiça, no11 aconselham a adopr;-ão do pro
Jacto em di~c•Jssão . que vai melllort\r muito as 
condições, do magistrado , que precisa estar, já 
pelo3 dotes morae3, jà. tambem pol' certa inde
pendencia pecuntaria, muito acima ne quaes
quer tusinuaçõe~ aleivosas e allusões malMolas 
que infelizmente podem vir á. tonr. nas luctas 
quotidianas entre o intere~e <lgoistico das 
partes e os feveros dictames da lei. 

Alem dos juizes de direito e sub>titutos, ve
mos quão precaria é a posição actual dos pro
motores de justiça. 

UMA voz:-Que são impedidos de advogar. 
O BR. B. BRANDÃO: - A esses nada aprovei

ta o projecto. 
O SR. DESIDERIO:-Mas rs poucas rustas que 

percebem podem-lhes servir de alguma cousa. 
Entretanto, a ce.sa sabe perfeitr mente, que é 

impossível nesta quartra. manter-se o promotor 
da justiça com o~ 3:600$ que ora lhes são conta
dos, quer pertença ás pri ncipat>s. quer ás ma i~ 
insignificantes comarcas do Estado. 

C-omo declarai dou com o maior prazer o 
meu voto ao projec to qu e ora Ee discute. 

E, estou certo que em, 2 . • discussão, e11p1ritos 
ma1s esclarecidos, algo hão de propor, em fa
vor dos promotores de ju~tiça e dos j uizes sub
stitutos, que afinal encontram-se nas mesmas 
condições. 

Encerrada a discussão, é apprvvado o proje· 
cto, e havendo a casa consentido que passe á 
2.•, envia-se ás commissões de legisl!lç.ão e or
çamento. 

Nada maia havendo a tratar-se, o sr. Preei
d'3nte dá para Clrdem do dia de amanhã. além 
da I. • parte regimental, I. • discussão dos pro
jectos na. 91 do anno passado e 3 do corrente. 
-Levanta-se a sessão. 

ACTA DA 7.• SESSÃO ORDlNARIA E~1 L• 
DE MAIO DE 1895 

PRES!DE:-ICIA DO SR. EDUARDO PD!ENTEL 

Ao meto-dia, feita a chamada, llcham se pre
sentes 011 ! r s . EduarJo Pimentel, Ribeiro de 
Oliveira, Agostinho Pereira. \Venceslau Braz, 
Juvenal Penna, Rodrigues Chaves, Bueno Bran
dão, Mendes Pimentel, Duarte da Funseca, Ber· 
nardes de Faria, Desiderio de Mello, Del phim 
Moreifta, Leopoldo Cor rêa, Ferreira TIDôco, 
Mauoel Alves, Coelho de Moura, Ribeiro Jun
queira, Augusto Clementino, Nunee Pinheiro, 
Sousa Moreira, Freit&~ Castro, Raul Penido, 
C&rlindo Pinto, Sa.bino Barroso Junior, Manoel 
da Silva, Benjamin de Macedo, EpaminoDdas 
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Ottoni, Benvennto Lobo, Tgnacio Morta, Fran
cfort Bicllho e·Franoisco Bre!'sane, faltando 
com causa participada o sr, Camlllo Soa.res e 
sem ella os maia srs. 

Abre-r.e a se~sii.o: 
E' lida e approvada a. nota da anterior. 
O sr. I.• Secretuio dà. conta do seguinte 

EXPEDIENTE: 

Officiol 

Do 11r. I.· Secretario do Senado, devei \"Cndo 
o pr,•jecto n. 26, da Camara, de 1891, sobre lc
t.ítimação de terras, em conseq~tencil\ de haver 
aquella tJamara approvado por doi~ terços a 
sua emenda unica rejettada pela Camara. -
Para a ordem dos trabalhos. 

Do sr. dr. Secretario do Interior, participll n 
do ter feito a r<'quis:ção de livros de alista 
manto eleitoral e assignatura de eleitores, c'lrno 
solicitou esta Camara, e remettendo as copias 
dos alistamentos que existiam naquella secre
taria referentes aos pontos indicados da. 6.• clr· 
cuscripção.-ln1eirada e â commissão de pude
res os documentos recebido!!. 

Representüçlro 

Das auctoridades civis e judiciarias e dos 
funccionarios do fôro da comarca de Mar de 
Hespanha, pedindo a construcção de umiL oa
dêa nessa cidade.-A' commlseão de represfn· 
tações, 

Têm 2.• leitura, &lo julgados objectos de rle
liberacão e fi<!am sobre o. mesa para a ordem 
dos traba.lh03, os prc.jectos ns. 4, 5 e 6 do cor
rente anno. 

O tu•. Leopoldo Coa·rca : - Sr. 
Pre5idente, tran~mitto á me~a d 'esta casa o 
plrecor que a cúmmis!>io de commercio, e~ta
tistíca, industrias e arte a ueu ~Jobre a peliçii.o, 
q_ue lhe foi present<', de Agostinho JoEe dos 
Santos e outros propondo~ celebrar contracto 
para o cultivo Je ayphonia claatica. 

Està. na conscien.:ia da c•1mmi~são, ~r . Presí· 
dente a necessidade urgente do cu! ti v o de ~y
p~onia elastica e out1·os veget3e3, porque con· 
stltue elle nm dcs maiores elementos de rique· 
sa do Brazil; tanto mais quanto nós sabemos 
que na Inglaterra e nalguns paize3 da Ameri.' 
ca jó. tratam de cultivar esses me~mos vegeta
as, concorrendo assim com o Brazil no mercado 
da borracha. 

Mas, sr. Presidente, a commisi!õ.o não pode 
rl~ modo algum aceitar a. proposta que lhe 
fo1 presente, porquf' as condições estabelec:das 
são muito onerosas e pesadas p'lra o E.tado. 

Vem á. mesa, é lido e vae a imprimir- ~e o 
seguinte parecdr n. 6 : 

A com missão de Commercio, Estatística, In
dustrias e Artes etc., a que fui presente a pe
tição do cidadão Agostinho José dos S:.ntos e 
outros, pedin Jo a celebração de um con
tracto com o Governo destl'. EstAdo, para cul
t.ivo do. Syphonia elaetica e outros vegetaes. 

Considerando que aa 3 primeira.'! clausulas 
iJa proposta importam um exaggero na quan
tidade de terras ped!do..s p~r um preço nimi· 
amente diminuto; 

Considerando que a clausula 4," oft'erece 
interpretação duvidosa, podendo as terras 

ser, utilisadas de modo contrario aos ftns a 
que se p rcrõcm os peticionarias ; 

Considerando mais que a proposta uas clau· 
suJas sfguintes á 4.• nenhuma vantagem traz 
para os cofres do Estado e Pim torna-se muito 
onerosa., atten tas as condiçães em que é es· 
to.belecu.la: 

E' de parecer a commis~ãD que wjl\ a mes· 
ma indeferida. 

Sala das commi~sõeR, I . · de maio de I 895. 
-DR. LEOPOLDO CORREA..-C,~NEGO A LVES.
JUVENAL PENNA. 

0 SR. 8 1!.RNARDES DE FARIA, p518 com missão 
de redacção, aprefenta o final do prc•jecto n. 
i6, de 1894, sobre estrada vicinal de Porto 
Novo do Cunha o. R10 Pe.rdo.-A imprimir-~e. 

O ~r. Jgnnclo Murtn :-Sr. Presi
dente. pedi a palavra para off~rect'T á consi· 
dere.çã.odos meus illustrcs collegas um projecto 
que entendo vae r<'mo,·er uma difficuldude. 

Fr. Presidente, como v. exc. sabe, foi de3i· 
gnado o dia 21 dd abr1l para a reunião do 
Congre·sso Mineiro, em commcmoraç..'í.ú a data 
glorio3&. t-m q <:e fo.Ji sacriflc:~.do o martyr da li
berdade, o grande T1radentes. 

Entretanto, sr. Prei!idente à reunião do Con
grt sso ne~se dia traz grandes ; nc·n1 V{ nien tes, 
como, por ext>mplo, de s'3r logo depois da esta
ção ch .. vo:a, que torua as e~trarta•• quMi in
tran,itaveis para os represeut.antes q:..e resi
dem a ·em e rntl.IS leguas do.'-b Cspital. 

Por isso, apresento um projrcto, sr. Presi
dente, marcando o dia 15 de junho, que lam
bem marcll umad'lta gloriosa para a p:ltria roi
DElira qual a da promu g.•çã(l da nos~a consti
tuição, para a abertura do CongreSto Mineiro. 

Nessa orcasiõ.o não hoverà mais o inconveni
ente resulta.n \e tia estação chuvo::n, e podere
mos, nós do nort··, fazer a viagem de cem e 
mais legua<J •l cavallo, livres de fi carmos su
jeitos ao em~all':iismo e outras inconvenien
cias e dimculdo.des, muitas vezes insupera
vcis. 

Si o meu projecto soffror impugnar:fio, volta
rei ó. tribun'l. para justificar sua conven:en
oia. 

f.' elle o 8eguinte (lêJ. 
Projtcto n. 7: 
O Co:.tgreeso Legis'a.tivo de Minas Geraes de· 

ereta: 
ArtigJ unico.-Fica marcado o dia 15 tle ju

nho t.le cada llnno para ter Jogar a abertura das 
see~ões ordinaries do Congresso Mineiro; revo
gadas as dis1osições em contrario . 

Sala das sessões, I. • de maio do 1895. -
IGN ACIO MURTA. 

Lido e apoiJdo, vae a imprimir-se. 

O sr . ..Juvenal Penna : - Sr. Pre
sidente . nas di~cus!õ~shavidas nesta cnsa vi 
com prazer que o Congresso Mineiro acha-se na 
melhor diep~si~ão com relação á magistratura 
do nosso Estado (Apoiados). 

VPjo que o Congresso Mineiro quer colloc:ar a 
magi~tratura no gráo de independencia 11. que 
tem direito para administrar a justiça com to
da a imparcialidade. 

Assim, pois, venho apresentar um pro
jecto. 

Na zona em que resido tem havido as maio· 
res difficuldades, sr. Presidente, para a rea.li-
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zaçãodas sessões do jury e especialmente do 
tribunal correccional, e multas vezes é um po 
bre homem mettido na cadê& e acaba o tempo 
max;mo da pena a que estaria s!Jjeito, sem ser 
julgado. 

Muitns vc:>zes o rraximo de uma pf!na à a 
prisão por 6 mezes e pelo facto de não funccio · 
nar o tribunal correccional, continúa o citla · 
dio detido por 6, 8, lO e 12 mezes, sem o mini· 
mo recurso, sem poder, ao meu-s, requerer 
habea& -corpus. 

0 SR. I GNACIO MURTA :- E' exacto; tem 
acontecido ieso muitos 'Vezes no norte. 

O sa. JuvE:"IIA.L PE!\NA:- Sem fazer censu
ra à nossa ma.gistratur:J, p1reo2-me sr. Presi
dente, o que tem dado causl e isso é o não te. 
terem os m1gistratlo3 auxilio para transporte 
e apo!!entadorin., garantida antigamente pelos 
camaras municip'l.e!>. 

Não tendo a n0sc:1. lei jurliciaria. cogitado 
deste ponto, aprrsent') o seguinte pr0jecto (lé) . 

N. 8 
O C-.ngre3Eo LE'gislativo de Minas Oernes de· 

ereta: 
Art. I.· Aos juizes de direito e substitutos 

fica conc:d ido o transporte nos estradas de fer
ro quando em viagem p•ua presit.loncia do ' 
tribuna es do jt:ry e correccicnaes nas com
arcas visinhns, su.1 conducção estabelecida no 
regimento de custas . sendo a viagem a Cl vai· 
lo ; ficando outro sim gar,mtida. aos mesmos 
magistrados a ro3pecti va aposentadoria desde 
que nã'l sej'l. eJ:a forn'!cida pelas municipali
dades. 

Paragrapllo unico : A importa.ncia do t~an· 
sp•Jrte, conducção e aposentadoria serà. paga 
po!tl. colle:toria da. cJm 'l.rc:~. respectiva., rn od i· 
ante requisiçii.o dns referidos magistrados. 

Artigo 2. · Revogam-se as disposições em 
contrario . (S. H). 

Saladas ses õ ~s. I.· de maio de 1895.- Ju
VS:NAL PENNA. 

Ob3erva o sr . PresidentA que o projer.t'l em 
prega. n palavra op1sentado1·ia, deSil!nativa 
de um objP.cto que pala Constitui~ão do Estado, 
tirou expl'essa e genericamente abolido. 

Declaram os srs. Jevenal Penna o Sabino Bar
roso e outros que esse termo foi applicado 
na restricta. accepção jurídica de - agasalho 
ou hospedagem . 

Dada esta Px plicação recebe-se o projecto, 
que, lido e apoiado, vae a imprimir se. 

2.• puto da ordem do dia. 
Lê-Ee e e ntra em I .• discussão o projecto 11. 

91, do anno pl.Ssado, creando um l·'gar de cor
reio-servente na junta commercial. 

O 11r . .João Pio:- Sr. Presidente, 
venho empugnar o projocto que se apresenta 
para discussão, porque ajunta commercial, ten
do pouco servico e reunindo-se poucas vozo3, 
nio precisa ter correi'l servente, emprego que 
vem augmentar a. des_;>esa. do Estado, em mais 
I . 200$·JOO. 

Além disso, sr. Presidente, a casa vae abrir 
uni precedent_e, com cujas difftculdades terá. 
de arcar depou!. 

Amanhã, todos os estabelecimentos publicoa, 
virão exigir a creaç.ão de Jogares de correios· 
serventes e contínuos, sobrecarregado-se as· 
elm a despeza de Estado, quando pode a respe-

ctiva importancia ser applic'lda em estradas 
de ferro e instrucção publica (apoiados). 

E' pequena a verba de I . 200$000; mas pode
se applicar a phrases : petit en petit l'oiseau 
fait son nid. 

Pcuco a. pouco, iremos es'rag'lnrlo ou destru
indo as economias do Eat&do, como agora. com 
a creação de correio-servente rara. uma re· 
partição que não tem grandecorre~pondencia. 
(Apoiados). 

Votando contra o projecto, penso que elle 
deve ser rejeitado na. J.• diecuSião para não se 
abrir pré!cedente (muito bem, muito bem). 

Pol:.to a votos, é rejeitado e ma.nda·&e archi
var o projecto. 

E' lido e entra em I.· rlifcussão o projecto 
n. 3, docorrenccanno, elevando a li o numero 
de desembargadores da Relação de Ouro ~reto. 

O F r. Delflhlm 1\lorelra:- Sr. 
Presidente, quando ti>e "'honra de apresen
tar ó. considera~;ão da Camara. dos srs. Depu
tados o projecto que ora. entra. em I. • discus
são, comprometti me a vir jt:stiflcal·o, e é o 
que passo a. fazer. 

~r. Pre~idente, se ha uma. funcção impor
tantbsima do E:. ta do es~a à, sc:m duvida, -a. 
justiça, representada. praticamente na sna 
magistratura, a qu3l o E~tado tem o devrr 
de tornai-a. c11da vez mais apta. para. PI'esta.r
lbe bons serviços, garantindo a effectividade 
pratica do direito pela. correcção na punição de 
seus tranfgressores e escudando a fiel nxecu
ção da lei com a imparcia lidntl e, a indepen
dencia e a. moralidade dos magistrados. 

E', por ioso, sr. Presidente, que em todos 
os paizes constitucionaes da. Europa c da Ame
rica se procura. dar um11. organização especial 
ú. magist ratura., de modo a colocai-a em uma 
pcsição ele>ada. e ',ndepenclente, de modo a 
(JÔI·a. francamente a coberto do todas as ma
zellas da sociedade, para que esta fnncc;ão so
cial importantissima a e~ecuçuo dtJ lei , a 
aJlplicaçllo prtJt 'ca do direito üs relações de 
direito concretisados não se tramfurme em 
uma guilhotina do me~ mo di I oito e da mesn....t. 
lei. 

Mas. Er. Presidente, além destas condições 
de-honorabil idade, in tegridade,impa.rci ai idade 
que se exige para o juiz e que nós ainda hon
tl'm trouxemos a tona da. di~cmslio, é neces
sario que nas suas relaç!íes com a. socie·lade 11. 
ju~tiça Sf-ja prompta., rapida e exped ita em 
todas as suas decl~ões, em todos os seus julgr.
ruentos. 

O projeetl', pois, que otrcreci :i. consideração 
da casa, refere-eo a. esta condição impor- · 
tantissim:~. r!tpidrz celeridade quo deve ter a 
ju~tiça da sociedade para bem satisfazer ás exi
gEncias imperiosas do direito otrendido. 

O sn. " 'ENCEELA u BRAz: - Apoiado. 
0 SR. DELPUI~t MOREIRA: -Vem prOC'lrar 

dar ma:or promptidão a todos cs julgamentos, 
vem procurar tornar mais prompta a justiça 
do nosso Ei tado, para. que aquelles que a ella 
recorrem não tenham seu direito cada VEz maia 
ofl'endido pela morcs1dade, Jjela lentidão com 
que são em geral pronunciados os julgamentos 
pela magistratura. do Estado de Minas e prin· 
cip!\lmente pelo Tribunal da Relação do &ta
do (apartes). 
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E' de no&anl e de inq1MIItlonaTel iJDportan· 
ela e neoMildade, aotualmen*e o aupMnto do 
nUIIlero d08 deeemb&rpdoree da Relaolo. Nóa 
voclem08, para Jtutifl.oar este projeoto, dar o 
ieatemunho de tod08 aquellee que ãcOmpanham 
u causu perante o t'ôro, de tod(l8 que são ad
Topcioa no in*erior do Estado. 

Todoe ellea podem attedar quanto llo mo-
1'0101, quantos aio tardios, quasatoe aio lentos 
01 julpmento• e as decisões no Tribunal da 
Relação. (Apartes). 

Eu faço justiça a ease Tribunal oomposto de 
homens proboe, d..; magi.Jtradoe encaneoldoa 
nu lides do direito. Faço justioa a ellea por· 
que o Estado nio tem o direito de exigir delles 
o her<Jiamo no trábalho ; o Estado não tem o di· 
reito de obrigai-os a um trabalho inoeB~&nte, 
in.lano e continuo piU'a decidir to·J01 01 feitea, 
todoe oe autoa que em avultado numero sobem 
em grão de reoursoe para o TribllD&l. 

E' inqueationavel senhores .••.•. 
0 SR. WBNOBSLAU Ba.AZ dá um aparte. 
0 SR. DELPIK MORBIRA:-••• é inqueatlona· 

vel ar. Presidente que o augmento e o grande 
deeenvolvimento darlqueza publica, do com· 
mercio, da arricultura e da industria, tem pro· 
rresslnmente tornado cada vez mais comple
xas as noaas relações Eooiaes, e como conse
quenaia tem augmentado o numero de questões 
que dependem de aoluções judiciarlas e que eo
bem em gráo de recurso ao Tribunal da Re
l&Qão. 

Al!lim o Presidente, deste Tribunal em seu 
relat()rio, nos diz que entravam para a secre · 
taria da· Rel&Qão MO autos ou feitos cíveis e 
crime• para eerem julgados. 

Nós podemos ter uma remota idé& do gran
de dlspendio de foroa• do trabalho insano flUe 
têm os illustres deeemb&rgadores com a ~e
guinte coiisider&Qão: devemoe dividir o nu
mero doe proce!108 (660) pelo numero dos 
dias do anno regular que tem 365 dias ; de
vemoe abc.ter d08 365 dias-os consarrados a 
featas n&cionaea, 08 ferladoe. 

0 SR. WENCESLAU BRAZ:-E O mez de agos
to que é feriado. 

0 SR. DELPHIM MORBIRA:-•.. 0!1 dias aantl
ftcadOI e domlngoe que ainda respel~moa pelo 
nosao tradicionalismo reliaioso, denmos aba
ter oom certeza 15 dias, de modo que restam 
aos desembargadores 300 dias sómente para 
estadarem as questões e decidirem 08 fel
tos. 

Com este calculo ar. Presidente, ~emos ~r 
11m demonstrar que o Tribunal da Relaoão, JUl· 
gando dois reiwa cliarlamente, o que é já um 
trabalho insano, tratando-se de autos volumo· 
sos e que oontem queetões ás vezes impor
tantiamas de direito, que demandam minucio· 
so, ll acurado estudo, ainda deixa na secretaria 
iO feitos atiradoe ao pó do eequeoimento, r.om 
rei&Qão aos quaes a .1usti.va social não póde eer 
prompta, e celere, como é preciso que seja, 
como tem o dever de ser. 

Aocresoe sallent&r uma circumstancia, sr. 
Presidente e é que todos nàs que conhecemos 
quanto sio diflloeis as questões de direito, po 
deao• de antemão afllrmar qae à impoallvel, 
é uma couaa acima do natural julprem oa de · 

aembargadores dois feit08 decidirem dois au
tos diarlamete. 

O SR. Bumo BRANDÃo: - Sendo as setsões 
duas vezes por semana. 

0 SR DBLPHill MORURA :-E ainda ha a oon
stder.ar oomo dis!le o lllustre, collega que u 1188-
sõee. aio duu vezes por femana, e o Estado não 
tem o direito de exigir mais, porque o oontrario 
será obrigar os deaembargadores a trabalho lu
sano, a um trabalho excessivo, que abate o 
espi~ito e anniquilla o corpo. como infelizmen
te já tem acontecido. 

0 BR. AUGUSTO CL!:MENTISO:-E' preciso que 
estudem minuciosamente todos oa feitos. 

0 SR. DELPHIM MORBIRA:-Portluto eu offe· 
reei este projecto para melhorrr a sorte dos 
desembargadores, augmentando seu numero 
para assim poder haver uma mais razoavel 
divilião de trabalho, e ao mesmo tempo para 
haver urra mais raplda, mais promp\a dec~o 
dos feitos. 

Paro. assim proceder, sr. Presidente influiu 
em mim a seguinte consideração: elevado a 
onze o numero dos desembargadores, podem 
ser organisadaa no Tribunal tres turmas de 
julgadores, (ao passo que actualmente só 
existem duas turmas) sobrando ainda um de
sembargador para presidente do Tribunal, e 
outro para Procurador Geral do Estado. 

Organizado assim o Tribunal, sr. Presiden · 
te penso que elle ficará em melhores condições 
de fatiatazer 01 intuitos do legislador-que fo· 
ram sempre de tornar a acção judiciaria da 
sociedade mais prompta, mais rapida, menos 
le:dva aoa direitos individuaes das partes oon· 
tendoras. 

E' preciso considerarmos que todo e qual
quer retardamento na a{lplicação do direito, e 
uma nova offensa ao mesmo direito. 

Justificado assim o projecto, sr presidente, 
espero que não encontrará. embaraço& na Ca
mara, para que logo se converta em lei. 

Tenho dito. (Muito b6m, muito bem,) 

E' approvado o projecto para passar á 2. 
discll88io, sendo remettido a commi&'liio de 
justloa civil e criminal. 

Achando-se na ante-sala o sr. Camillo Prs.
tes, deputado já reconhecido, é nomMda para 
recebei-o, uma deputação composta do~ srs. 
Du&rte da Fonseca, Coelho de Moura e Benve· 
nuto Lobo. 

Recebido com as formalidades regimentaes, 
presta seu compromi880 perante a mesa e toma 
assento. 

Nada maia havendo a tratar-se, o sr. Presi
dente designa ~ara amanhã, além da parte 
regiment&l da ordem do dia, 3.• discussão do 
p!'ejeoto n. 47, do Senado, e 1• dos de os. -'• 
5e 6. 

Levanta-se a eeiiSão. 
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ACTA DA 8.• SESSÃO ORDINARIA AOS 2 DE Do dr. Secretario do inter ior, contendo o 
1eguinte MAIO DE 1895 

PRII:SIDBNCIA DO SR, BDUARDO PIMENTEL 

Ao meio-dia, feita &. chamada, acham-~ 
presentes os srs. Eduardo Pimentel, Ribeiro de 
OU•eira, Agnstinho Polreira, Manoel Alves, João 
Pio, Nencesláu Braz, Bueno Brandão, Ber
nardes de Faria, Coelho de Moura, Ll'opoldo 
Correia, Duarte da Fonseca, Jnvenal p , nna 
Delphlm Moreira, Desiderio de Mello, Nune~ 
Pinheiro. Augusto Clementino, Epaminondaa 
Ottoni, Benvenuto Lobo, Souza. Moreira, Ri
beiro Junqueirt., Ferreira Tinôco, Carlindo 
Pinto, Manoel da Silva, Benjamin de Macedo 
Raul Penido, Ca·nillo Pratas, Frei tu Castro, Ig~ 
naclo Morta, Francfort Bicalbo, Rodrigues Cha
ves, Sabino Barroso Junior e Francisco Bras
sane; faltand () com causa participada o sr. 
Camillo Soar~s e sem ella os mais srs. 

M~sagem elo dr. Presidente do &tado, .,,._ 
t:o~an~o a propo!la para a fixa~l!o da (orça 
publte« para o futuro ex"rcicio d" 1896 . 

Palacio da Presidencia do Estado de Minas 
Oera.es. _Ouro Preto, 26 de abril de 1895.-
5 .• eecçao. N. 

Abre-6e a sessão. 
E' lida e appt•ovada a acta da anterior. 
O sr. I· Secretario dá conta do seguinte 

li:XPI!:DJENTE 

O{ficio1 

Srs. Membro• do Co!!gre1110 Legislativo -
Em conformidade com o art. 57 n. 12 da Co~s
tituição Mineira, apreseuto-vos o quadro de 
fixação da _f~rça publica do Estado para o t'u
tur() exerctcto de 1896, organizado de accôrd4 
oom a lei n. 94 de 19 de julho do anno pas· 
sado, sendo que a unica alteração que me oc
corre lembrar-vos é relativa á elevação , de 
algumas verbas de•tioadaa ao policiamoo to · do 
Estado, visto que certas l·erbas, d 'entre as 
fixadas para o corrente exercício, não com
portam, por insufflcientes, &i despezas que se 
fazem necesaartae, como verificareis da pro· 
tK'Sta da lei do orçamento para 1896,que oppor
tun~~ente será preaPute a voosa consideração. 

Ltmtto-me, pois, a lembrar-Vt1S a neCSS!!Idade 
de elevarem-~e aquellas verbas, cujo excem 
se acha_ justificado na referida proposta orça
me~ tarJa, e, quanto ao quadro junto, vão tn
clml-os nelles o numero de omciaea e praças 
e os respectivos vencimentos estabelecidos pela 
citada dei 11. 94. 

Do desembargador presidente da Relação, 
commuoicando haverem sido eleitos examma
dores, por parte d'aquelle tribunal, nos oou
cursoa de juizes de direito, os desembargado
rei Gama Cerquelra e Theophilo, e membros 
do tribunal e!pecial os desembargadoree Adol
pho Olyntho, Ferreira Tinôoo e Resende Costa. 

O Presidente do Estado, 

-Inteirada. CHRISPIM JACQUES BIAS F ORTB:S, 

PropoMtn para n flxaçA.o da f'orçn publica no exerclcfo de 1896 

.. ... o o 
C\. c. 

CLASSI FICAÇlO 
o .9 c a 
"' "'o _§.., 8c:l 
u - ·-c:l 
c:l'O :5 .. 
"' "' > > 

1 Coronel com mandante geral..... . ........ .. .... .. ...... . .. .. .. .. .. .. 5:800$000 
5 Tenentes-coroneis commandantes.. . ... ...... ..... . . .... . . . . . . . . . . . . 5:300$000 
5 Majores flscaes.. .. .. . . ..... ... ... . ... ... ............... . . . . . . . . . . . . .(:200$000 
5 Capitães cirurgiões-mOres ............ ......... ... ...... .. . .. .. .. .. . 4:300$000 
5 Capitães ajudantes... ....... . . ...... .. ........ . ... . . . ... . . . . . . . . . . . . 3:600$000 
5 Tenentes secretarias. ...... ...... . .... .... .............. . . . . . . . . . . . . 3:0001000 
5 Alferes quartel!·melltree .. .. ..... .............. ...... . . . . .. ... ~·.... 2:~ 
21 Capltüs. . ......... . .. . .... ........ . ... ...... ... .. . .... . .. .. . . . . .. . . 3:600t000 
21 Tenentes .. .. . ... . .......... . . . . ..... :... ....... .... ... . . . . . . . . . . . . . 3:0001000 
21 AUerett .. .. ............. .. . .. .. . .. . . .. .. . . .. . . .. . . .. .. . . . . . . .. .. . . . . 2:400$000 
5 Sargentos ajudantes. ..... . .. . . .. . .. . . .. . .. .. . .. . .. .. .. . 2$200 . .... .. ... . . 
5 Sar~entos quartels-me~~tres ... .. .... ...... .. .. ... ... .. . . . 2$200 ... . .. .. . . .. 
1 Me11 re de muslca . . .... . . . .. . . . .......... . ......... .. .. 2$200 ........ . .. . 
1 Contra.mestre de muslca ................. . .... . ...... ... 2$000 . . .. . .. .... . 
5 Cornetas-mores ... . . ... ..... .. ........ . ..... .. .... ... . . . 1$600 ... .. . ..... . 
24 Mnsicos......... ..... ........ . ... .... ...... ... .. . . ... . . l$ã00 . . ......... . 
21 Primeiros sargentos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2$000 ••. .... ..... 
8' Serundo! sargentos. . ... . ... . .... . . .. .. . . .. . . .. . ..... . . . 1$800 . . •.....• ... 
21 ~~eis. . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1S700 •.. . ... ... .. 

206,........... . ...... . .. .. . . . . . . .. . . . .•.. .. . . . . ... . . . . . ... .. . . . 1$600 ...•... . .. . . 
42 Cometas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1$500 . ..• .. .. . .. . 

2.185 Soldados, lnc1us1Té a eanllaria. ...... ........ . ....... .. 1$20G ......... . . 
!ddlclonal de lli e 20 'f , conforme o orçamento . ... .. ...... . ... ... . . =para 2 .600 Rr~, a 1$530, na mé11ia ................. ...... .. 

Ajuda~:~~ omcl~ !!~úiigoocla·.·.:::::::::::::::: :::::::::: :: 
GraUtlcaçlo a reenpjldos a 100 r~ls .. .. ..... .... ....... ... ..... .. .. 
Compra de alllmaea, forracem. ferragem, equipamento e 

arreamento.... . . . .. .. .. . . . . .. . . .. .. . . . . .. .. . . .. . . .. .. .. .... .. . .. . 
Aquartelamento, enterramento, expediente e luz .... .... ........... . 

TO-IAL 

5:800$000 
26:500$000 
21:000$000 
21:500$000 
18: 000$000 
l li: OOOSOOO 
12 :0001000 
75 :600$000 
63 :000$000 
50 :400t0()() 

.( :015$000 
-4 :0151000 

803$000 
730$000 

2 :920$000 
13: 140$000 
75 :330$000 
55: 1881000 
13:030$000 

120: 304$000 
22: 995$000 

957:030t00() 
58:0!0t000 

1. 451 :97oef,OO 
390: oootOOO 

5:000$000 
lO :oootOeQ 

143 : oootOOO 
70:0081000 

3 .1146 : i90tOOO 

Palaclo da Praldencla do !abdo de Minas Geraee, em Ouro Preto, 25 de abril de 1895. - CnJBrt• 
JACQUU BIAI FOilTBI • 

.A imprimir se, indo depoi• á commlllão de força pablloa. 
'c.-·· 
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0 SR. BEHVENUTO LOBO participa que O ar. 
Mendes Pimentel deixou de comparecer hoje 
por motivo de saúde.- Inteirada. 

O sa. JoA.o Pio tranamltte á, mesa uma re· 
preaentação da Escoh~ de Pharmaoia, parecen
do-lhe que, ~lo at~~umpto! devia ae:alThcta_á 
á commi8íião de eaú:ie e nao á. de mstrucça.o 
publica. 

O sr. Presidente df'clara que a primeira ra· 
preEentaçâ.o, a que esta agora ~H~_Jde, . foi re
mettida à segunda dessas commtswes, porque, 
tendo em Ttst(t. o re~peottvo extracto, em que 
somente citam -~e artigos de le t e uma parte 
referente à instrucção publica, pueceu-lhe q!le 
todo o assumpto ua da c,lmpetanoi:l ~e,;s\\ 
oommissão. Envia, pois, a representat;ao á. 
comm~ão de s'lúde publica. 

Têm 2.• leitura e ficam sobre a meFa pnrll a 
ordem dos trabalhos os projfctos ns. 7 e 8, que 
&iio julgados objectos de deltbernção e o parece!' 
n. 16. 

0 SR.. JUVENAL PENNA requer e é deft!rido 
})ela m<:!sa que ee corrij ~o equi'"oco occorrido 
na impreeeão do projeto n. 8. . _ 

0 SR. RIBEIRO JUNQUEIR.A, pe:a commtssao 
de justi~ oivU e criminal, epresenta O!! ~e
guintes: 

. Parecer para 2 .• discuul'lo do projecto 
n. 94 de !894 

A commis..<láo de justiça civil e criminal, ve· 
rificmdo que ainda r.ão foi cumprida in to
tum a pena imposta 80 barbarel Jmé carros 
Mo.yrink Pires Nabuco, ex-juiz de direito 
da comarca de Pltiladelphia, e de pare~er que 
o projecto o. ~~~ st>ja submettido a 3.• dia· 
cussào com " mesma redacção e approvado. 

Sala das s888Õe8, 2 de maio de 1895.-Rt· 
o•IRO JUNQUEIR.A SABINO BAP.ROSO JU· 
NIOR. 

N. 17 

A comm1~ao de justiça civil e urimlnal a 
que foi prestlnte o requerimento ue Rita Ca · 
rollna Torre~~, profeaora de lnstruoção pri
maria da cadeira do Macuco, comarca de S. 
Domingos do Prata, para poder dar o seu pa
recer pede que sejam requisitadas do poder 
executt vo, por intermedio da mesa, as itlfor
maQÕelõ necel8&rias a respeito do mesmo reque
rimento. 

Sala da• commlseõell, 2 de maio de 1895.
RIBEIRO JUNQUII:.R.A - S. ÜARROSO JUNIOR. 

N. 18 

A commissão de justiça civil e criminal, a 
que fui presente o requerimento de Jrõ.o Faus
tino dos Santo~. carcereiro da cadê:r. da Vtlla 
Nova de Lima, pedindo pagamento dos eeus 
ordenados no valor de 41!1<$>00 annuaes por 
pertencer a 1 eferida Villa á comarca de ::ia. 
bará, que é de 3.• entrancia; conformando
se com a op!niiodo dr. dtrector da aeor.tarta 
das Finanças, é de pareoer que ~t~ja lndeferi

:la aemelhan&e pretençlo. 
Sala das commiaões,! de maio de 1895.

RtBJuao JuNQUJnu -SABINO BARRoso JUNIOR. 

N. 19 

A oommissõ.o de justiça civil e criminal a 
que foi presente o gfflcio da camara municipal 
do Piumhy pedindo que deja eleva 'a a segun
da entrancla a comarca do mru:mo nome: 

Considerando que a conversão desae pedido 
em lei seria attentator1a da disposição contida 
no art. 112 da. noasa constituição e maia de 
art. 2 paragraphO unico rl:r. lt>i n. ll de 13 de 
nvvembro de 1891. é tle pure.er que Efj!l arc!li
vado o referido officio. 

S •l& das com rn1~ões, 2 de maio de 1895.
Hwn::no JU!'\QOKIHA.- ~ADINO BARROSO JU· 
NIOR. 

0 SR. A UG US'I J CLEME!'\TII'\0 pela de legisla
ção, olfero.:e u seguinte : 

Parecer para 2.• di cussdn do proj ecto 
n. f, de 1893 

A commi~ão de Constituição, ugislação e 
Poden:; é de par ecer que o pr·ojecto n. 1 des
te anno r.t>ja submettido o 2.• discus~ão e sp 
provado. 

Sl\ladas CQmmissões, 2 de maio t!.e 1895.
AUGU~To CLEliiENTII'\0- DELFIM MOREIRA
liR.EITAS de CASTRO. 

Viio todos a. imprimir. 
E' IIJo e t-ntra. em 3.• c.liscussão, conjuncta

mentec:>m as emeodss que recebeu, o projecto 
n. 47, do 13enado sobre iodemnização de passa
gtn" a immigrantes. 

Sem debate encerra-se a discussão. 

O •r. Francisco Dre•eane (pela 
ordem) expõe que por não cJnhecer bem o re
gimento, suppôt que o sr. Presic.lente houvesse 
posto em d .scu,são o p9reoar da commissão 
110bre o projecto de que Stl trata. Consulta en
tretanto, se lhe é f~~ocultbdo discuti! o. 

Responde o sr. Pre~idente que a discussão 
jtí. está encerrada e que agora só se trata da 
votação. 

0 ~R. FRANCISCO BR&SSANE, neste caso . de
siste da palavra. 

O sr. Bueno Drnndão (pela ordem) 
consulta si, hanndo o sr. Bressane apresen
tado uma emenda, deve eSEa ser votada antes 
ou depois da que foi otrerecida pela commissão. 

O SR. PRB:SIDBNTE declara que a emenda da. 
commi~são tem preferencla por ser suppres
siva; approvada a qual ficartí. prejudicada a do 
sr. Ures...otane. 

Stgulndo-se a votação, é approvado o pr(ljc
cto com as emendas da commisliiO ; ficando 
prrjudlcada a do ar. l:lrOS!ane. 

Vae á corumi!ll!ão de redacção. 
Lcem-se e entram, succes.;ivamente em 1• di•· 

cussãA,, encerrando-se esta sem debate, e tão ap
provados os projectos n~. -'e 5,da CamiLra, e do 
corrente anno, Eobre permuta de oiDcioa de 
justiça e e:thiblção de fua has corridas para car
goo publicJs. 

CoDJentindo a casa que p&fl!em i 2.• discu!· 
Pio oe mesmoa projectoi, vão ellea á. oommissão 
ele justiça cl vil e criminal. 
~ E' lido e encra em 1.• discuasão o projecto 
n. 6, cerceando ae inoompatlbilidade! decreta
daa para a eleição de vereadores. 
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O 11r. Raul Penldo:- Sr. Prfsi
dente, apresentante deste projecto, deixei mes 
mo para justil!cal-o agr ra, e nnbo exonerar
ma desta mi:~~ii.o. 

Ent~:nd1, sr. Pre&irlen tE', qt:e a l~i eleít0ral e 
re pectivo regulame nto n ão tra1em i::com ra
tibilldade por quat t;q uer pt·inclphJs cu mu :a ti
vos de cargos ou por p!'ln <.: ip109 ce morali
dade aos lentes dfl gym n •eio e pnf~,so~<:>s das 
<Bcolas norm1es pa; a. pree r.cherem os carg"s ele 
de utado e ~enador, excluindo-oi apenas, Pflo 
simples facto de ferE- m e• ses funccionaric s r F
tributdos pelo C)fre rio l<~stll .to,tln repre, c,nt.'lção 
nas c .1 mar&a munic: pacl:l. 

Entendi que procrd1 el e c.1nfor midade c.1m os 
princípios de equiu .;de, apre:ent:m do o pr •. jec:o 
quo or.1 te di.-cutr, Vl~>tll cc mo uii.o E'n cnt.rei 
na. lt>gislaçiio vi~t-n!.e nt:ub ~tm pri ncipio rle 
moralidade oa dP. i n com.p~t ' blli · ln.rto p or accu· 
mulllção de C'III!O qne irn pE'disS<> esse~ fuoccio · 
nsrioa da s ~! ··m e.e.tcs, quando podc·m pres
tar, no seio da, cams.ras ml!ni ! i ~Jaes, t·elev~a
tes serviços, c!~ que muito e>pet·a. a patl' lll. mi
neira, porquauto sabemos que es,es est.iibeleci
mentos ~ão situttdo> na~ sct1es rt" comarc!l.s, in 
dubitavelmenta comp:Stai cl<· m•;ço~ dtl alto 
merecimento inU>lh·ctual, que cum suas lusos e 
eriterio muito poLI<•m fazPr pHa o bom anda· 

. mento dos negocios rnunicipaes (npoiaclo 1o sr. 
Ignacio Mtcrta). · 

Assim, sr. Presidl'r.te. acho absurda a dis;><> 
~içií.o dele! quo t ~rua esse3 funccioni\I'ÍO:! in 
compati v eis pPlo simple~ facto d e cccuparcm 
carg JS f (: t ! ibuido . pe o:,~ c Jrrts do Estar! o . p ·r 
quanto a incompatibili•Jade, que conh< c mos e 
:;que $ taxath'a e m lei, diH!e quar.du a lei a. 
cecla.ra p or motivo de moraltclade, ou qua ndo 
ns tuncçües de doi~ c.a rgos :-epugn11 m (:Dtre si 
p ela propria na tu r~ z \ de c>~. da um clel!el!. 

Nãu vejo, sr. l 'res:J cn•.o , neahnma r azii•l 
supet• ior e que po~ sa abrcmger n ·essa diepoai
çã.o o~ len Les rtaq es~ola.s normaes e do gymnasio, 
p orquanto aabEm: s perftlitl\mente que elles po· 
dem de>ign·1 r o borario das aua.s auloa para 
outras h oras que nio SE'jlrn as ~.>stabelecidas 
p11'14 as deliberoçõefl das ca.maras municipaes. 

Assim, n ii.o h ' l'J.2ão alg uma pm1. impedir-se 
a accumutação o 'os..«es cargos (apoia-:tos). 

Alem diSEo, a propria let elcito!'al dispõe que 
esses me .. m os lentt>s podem figurar n3. rep1·e · 
sen taçiio es•adoal sendo tleitoa depu ta d os e se · 
nndores ; p11rece -me, p ois absurJa a. di~ pos i
ção da prnpria le i quando os exclue " a re
l•re-;entaç..'b mun 'ci~al. (f'eríeitlmente elo sr. 
l ,qnac.o ,I url ct ) 

A lei, nà·l o ; inhibin lo tle fuze,• parte <LL 
J~.>preien~~<çào estad0al, n?fnll!l p~ohibe q~e n o 
I.'XdTCicio de . .;see carxo J ut' rc ~ bJ.m os venc1men · 
tos a que tê m dirE-ito C•JII'O prof0;.sori'C e len
te! dos e , tabelecimc:JtL'S de e: 1 ~i nn; oii.<' SI' •I an
do o mesmo com o c·l r j.:'o ele Yere::tlot grbt\.\lto 
em nosso e~tado ; p!!.•·ece:ld,.,, p.:Ji~ . que p!l rtl 
estl'S oargJs só ci ~veria hav~r l~.cump\tibili•lade 
para. percepção dos ,·eorimentos, e1 fo53em ro
tribnldc.s, como ~ão os de deputado e sen <t clor. 

C rio que a lei eleitl)ral f ' i omi».•a quando, 
comprehendendo Cl; emprf'g'ldo., do Estado,não 
oa t-xcluiu. 

Assim, creio que re~ol çem03 não só de accôr · 
do com os rrmciptr.s de e1 t~ idad-, , mas c om oq 
p: inciplos de just;ç~ . N(n, que desrjarms que 

omunicipio prosp ere . progrida e contenhs. em 
sua. représenteção pe .. ••s'las capazes e aptas, o 
Congrtsso Mioe1ro . e~ton certo não porá du
r :da em acceitar o projecto que apresentei. 
vendo n 'elle uma r a zão ju. ta e a ttt> n dendo 
que deve ~er couvertiduem lei d•) li':stac:to . 

Além disso . o projE'c·0 traz grandt>s conveni
;o ocias para os Ofjloctos publicos do ramo mu
nicipa.l, p1rque gerr.lm1 ute os distric tos têm 
pequPno pes>~O&I e todo oe,.upl\do nos my~tert>S 
da lo. vou r:~. e de ~uas prc fh·õe.s que niio quer ea 
nã·) pode mPsmo cccup!\r o cn.rgu de ver~ador ; 
por u;;o esses d istncros prncurn m na séde d<l<il 
mun ictpi•'S pe soas eompe teurcs e preparAda~ 
p:ua. apresent~ l· os na C1i'jloração municipal. 

E c 'mo ;á. d•till essa.~ pc:!30~s mal~ idoneas 
uc h '\ta -sc tncompat lbll:Liali:l.s, e o r fsultado ve
mos todo~ o~diai, n~ c1 mar·:S mun.cipaes :nhi 
bidas dP (a?t>r sua~ aes·õ~:~ . porquP os VE'rea. 
•.lore.;;, n nl'ando n os ·' ist.r ictos, oi\ J vêm à c '.
da.·le eomt>n c1-1 p Hr. e ,. e fim. 

Ora. ~i h:~. um m-!:o de obviar-re esta in· 
con>eoientr>, e um meio hone., to, legal e justo 
c1·eio que o prese :lt~ projecto sati~fa.z perft> i
tampntc. 
No~ ta>~ coniliçõPS, n ós t 1dns d!'vemos concor

rer o& m ell ida das no~eas for,:as p:l.l'a o des
E'DV.:JI viment•J de um J cs princip~c~ f:~ ctore1 
da corpo·ação mun JC•pa.l (apoiados) . 

Termino mir;has con~idcraçõe~; si o proje
cto fó t· impugnodo a.ddozi rf.'i 1111 tras razõe>~ 
p:~ rJ. combater a impugnaç:io (" t~ito bem, mui
to bem). 

E' approvado o prr•jecto e, consent ir.do a 
c;,s-l que p1sse elie 1\ 2 . • di>euS8ào. reme tte-sa 
a c0mmis, ão ole legi-lação . 

Na.cla rnail h'l.ven tlo a. tratar, o sr. Presi
dentl! dt>sigoa p:!.TI\ ordem do dia. 4, alem da 
pa rte rt>glmPutal: 

DíFcmaào rlo pnt>cer u. 13, rocr nb<:>cen dfl 
d!'putado:l cs srs . Getulio de Carçalhu e Nunes 
Coelho. 

Discus;,ão e votação da redacção ft.n!ll do pro
jec ~o n. 76 da. Cama r a. e do anno passado, a.u
ctorizando innovaçiio do contracto da estrada. 
viccinal do Porto Novo do Cunha. a Rio Pardo 
alliviando do onus de .colonízação conce5l! ~ona
rios. 

I .• dos prc-jectos ns. 50 do Senado, ~.> i da 
Gamara, aqunlle relativo a. uma vara de or· 
plüi.os na cidade de juiz de Fó ra. este a mu
Janç:a do dia da aber tura annubl d o Congre.iSO. 

Levao ta.-~ e a ~e.~sã ·J . 

!JI5Ct:RSO PROt?ERIDO NA SESSÃO : E 25 DE 
A!3 fUL [)!<; 1,·95 

El.EIÇÃO DO 5. 0 nhTRIC1'0 

O Pl". Silva Forlell:- Niio i! nl':c:>java, 
sr. 'P!'E's ·,fentl', tomar ra"te na disc:1s·ào da 
eleiçii.o dn 5· districto, E:'mbura. a ti vesoe acom
panhado de perto como m 2mb:·o ria 2' ccmmis
~ão verifi,·ntlcra de poder·es. 

Entretanto, como o m eu i llust~<' col!Fg\ e 
ami;w. r alat :"Jr do parecer aob•e essa eiCJ<;>i\n , 
referi •J t'e , bem como o meu amõg.l o :,r. Sa.bi
no Bt.rro~o. ás eleições que eram i;lquinadas 
de nullida.des, não venho impugoar o p:lt'ecer, 
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wnho apeou dealar&r que deeejo uma e~plls
çlo por parte da oommlllio eobre ·as eleioi* 
qa11e diJem uullu do 5' dlatricto. 

Ouvindo, depoil du reolamao(iee de meu 
collep.a, a um dOI competidores, eatl dl• me 
que ba uulltdades, mu nio u e~peoUlcou, 
1111m como &llega ~lta de oollegiOI do munloi· 
p\o do Corvello, cujo resul~o poderá IDtlair 
IObN a eleloio. . 

Mu, er. Prelidente, eu oonoordo pet-t'elta
aente com o relator da oommiseão que Dio 
podem01, em materla de verUloaçio de poderes, 
materia urgente, adiai·& indeflnltamente em 
relaçio a q\A&fllquer candidatai, porque da da
ta em que •e procede á eleiçio até i. das 181-
IÕM preparatortu, ba um e&JII90 multo longo, 
h& um praeo lmmeDIO para todos 01 oandid&toe 
ooUigirem •ooume4to1 e virem apresentar oon· 
&estaoões tund&mentadu á oommiiSão, aftm de 
não eetarm01 dilatando o reconhecimento de 
collegaa. 

Nõa tem01, sr. Presidente, ainda outra ra
zlo que se poderia apresentar a ta vor da mi· 
nba argumentação. 

Sl a commlllio nio tiveB!e butante criterio 
no exame doe dooumentOI apiWíentadoe para 
eonddmnar _. conteltaQio aem fundo e sem 
fundamento a nio ser que ~presentem no.011 
docnlmen toe ••• 

0 SR. BWENO BRANDlO:- Serio apresenta· 
d01 DOIIIOB documen&oe. 

0 IR. SABII'CO BA1UlOIO:-M81 quaea OI doeu· 
mentoe. V. exo. nio o diz. 

0 SR. SILVA FORTES, O reiJUlt&do seria que 
talvez tod01 tiv81!11!18m01 u DOS8&8 eleições oon
teltadas, de modo que o Cong1'881!10 nune». pode
ria instalar-se na época fixada em lei. Mas, 
entretanto, como o meu colléga entende que 
nio devemos votar o parecer aem eeclarecer a 
materla no meamo coD.Iignada •••• 

0 SR. RAUL PENIDO:-Todos 08 iDtel'ei!ISI.dOS 
t&Jarão perante a commllllio. 

0 IIR. SILVA FORTJ:B.,, desejo que a commis
llio 18 explique para saber-se como •e deve 
Totar. 

A eleit'io de S. Gonçalo das Tabooaa pode 
iratlulr na conolulio do parecer da commfllio 
e se esta n~ encontrou nullidad81 •••• 

O sa. RA.uL PBNIDO:- Eu declaro ao nobre 
collega que a eleiçio de S. Gonçalo das Tabocas 
ablolutamente nio altera a conclUiio do pa
recer. 

0 IR. SILVA FORTBS:-Bem; lio allegaçõel 
que apresenta o candidato oonte1tante e creio 
que foi em que o meu illuatre collega se fun
dou para apresentar o requerimento de adia· 
mento da •tscull&ão. 

Mas, deade que o illustre collega relator da 
commil8io acaba de aftlrmar que a eleicio de 
S. Gonçalo du Ta bocas não pode influir eobre o 
I'elultado e que na eleição do Serro e outros 
collegioa não ha nullidadea, que não puaam de 
limples allegações as reclamações feitas, como 
muita• outras, que têm sido atiradas no re
cinto desta ·casa, declaro votar oontra o re
querimento de adiamento da dlsc~ã.o do pa
reoer. Tfloho concluido com estas pequenas 
obsenações. 

ACfA DA 9,• SESSÃO ORDINARIA AOS 4 DE 
MAIO DS: 1895 

PRBSIDENOIA DO SR.BDUARDO PDRNTEL 

Ao melo dia, feita a chamada, aoham-ee 
preaentel os srs EdnarJo Pimentel, Ribeiro 
de Oliveira, Agoatlnho Pereira, Bueno Bran
dão, W enoeelau Braz, Bernardes de Paria 
Leopoldo Corre&, Deliderio de Mello, Ferreira 
TinOco, Dt.aarte da Fonaee&, Mendes Pimentel, 
C&rlindo Pinto, Souea Moreira, Manoel .llJves, 
Coelho de Moura. Benjamin de Macedo, Ben
venuto Lobo, Manoel da Silva, Pinto de Mou· 
ra, 1oão Pio, Augusto Clementlno, Delphim Mo
reira, Ribeiro Jonqueira. Nunes · Pinheiro, 
Freias cutro, Raul Penldo, Sablno Barroso 
Junior, lgnaoto Murta, Epaminondas Ottoni, 
Rodrigues Chaves, camillo Pratea e Francror& 
Bicalho, faltando com causa p&l'ticlpada 01 
m. C&mlllo Soores, Juveoal Penna e sem ella 
01 mais en. 

Abre-ae a seiSio : 
E' lida e aprovada a acta da anterior. 
O IR. 1· Secretario dá conta do aeguinte : 

EJ:.PEDIENTE 

Officios 

Do dr. Secretario das Finanças con tendo a 
mensagem do Pre11idente do Estado a que 
ae.Jmpanha a propoeta da receita e despesa 
parao ru&oro exercício. 

A emprimir·selndo depois á oommissio de 
o1'91mento. (") 

Da camara municipal de Piumby. trazendo 
reolama.çõea de contribuintes sobre a tabella 
de impostos e pedagio da ponte das Mattas.
A • commissio de oamaras. 

REQUB:lllMENTO 

Dr. Jamea W. Wells, pedindo priv1Jegio 
para explorar e minerar diamantes na zona 
oomprehendida entre 08 rios Paranabyba, das 
VeUau, Quebra- Anzol e a sena da canastra. 
-A' comi~Mo de agricultura e minas. 

Têm 2 · leitura e ficam sobre a meaa para a 
ordem doa trabalhos os pareceres DI. 17, 18 e 
19. 

0 SR. RIBEIRO JUNQUIR.A., pela commilllio de 
justiça civil e criminal, envia a mesa os se
guintes 

PARECERES 

N. ~ 
A oommissio de justiça civil e criminal, á 

que foi preeente uma indicação da camara 
municipal de S. José de Além Parabyba, pe
dindo • decretação de uma lei que isente 01!1 
vereador814 dos trabalh011 do jury : 

Considerando que as sessões do Camara são 
em numero limltadiasimo ; 

Conaiderando que a conceseão de semolhante 
~vor importaria em um mau precedente, dan
do lopr a que pessoas, qne oooupam posi
ções maia trabalhosas, exigi888m·no do mesmo 
modo· 

Considerando mais que o serviço do jury é 
um aerviço geral que não deve ceder logar a 
attrlbuiçõe8 mnnicipaes, #- de _parecer que seja 
arohivada a referida indicaçio. 
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Sala daa sesaões, 4 de maio de 1895,-RIBIU
RO JUNQUEIRA - 8ABINO BARROOO JUNIOR. 

N. 21 

A oommiasão de jostlça civil e criminal, a 
que foram preaentes o oftlcio de interessados 
no fóro da comarca do Rio Novo e o do escri
vio do 2. • oftlcle de Olinira pedindo um e 
outro a deaannexação doe cartorlos do jory e 
tribunal correccional doa do judic;al e no
tu. 

Não deeoonhecendo que eS!I& medida ee faz 
neoeaaaria em algumas oomarca.'i ; 

Considerando, entretanto, que é de etfeito 
pernicioso a decretação singular dessa. medida 
para as di ve1'8as camaras ; 

Considerando mais, que sómente com os da
dos da estatistica criminal, @e póde bem ajui 
ur da necessidade de semelhante medida nas 
referidaa comarcas ; 

E' de parecer que sejam archivados doia otn
cios, devendo o pedido nelle contido !er to
mado em consideração em tempo opoortuno. 

Sala das commi88õ~s, 4 de maio de 1895.
RIBEIRo JUNQUBIRA.-SABINO BARROSO JUNIO r. . 

N. 22 

A commissão de ju~tiça civil e criminal, á 
que foram pr68entea um projecto do tabellião 
de Bôa Vista do Tremenda!, aoollndo as ouatas 
judiciaq, e representaoies dos eecrivãee, de 
appellações do Tribunal da Relação e dos soli
citadores de C!.Uso.s da comarca de Juiz de 
Fóra: 

Considerando que o primeiro, além de não 
trazer allivio algum ás partes que passariam 
a pagar custa& ao Estado, em vez. de as pagar 
"os funccionarios. é attentatorio do pr1 ocipio 
eco~<omico da remuneração prooorcional ao 
trabalho; · 

Conaiderando que não tem mais razão de aer 
a raclamação feita pelos escriTães das appel
lações, por ieso que os seus desejos foram sa
tisfeitos quasi que in totu,. pelo regimento de 
custu; 

Considerando finalmente que aa allegaçõea 
dos solicitadores de Juiz de Fóra improoedem 
por iaso que a ditrerença da rem oneração é uma 
oonsequencia logica de diversidade de profts· 
ciencia, é de parecer que sejam archivados o 
projecto e aa representações. 

Sala das commissõea, -4 de abril de 1895-RI
BB:nto JUNQUEIRA-SABINO BA.RROSO JuNiol't.. 

N.3 

A commissão de justiça ciTil e criminal, á 
que foi presente a representação dos serven
tuarios de justiça do fôro de Diamantina, pe
dindo remuneração para 08 serviços prestados 
ex-omcio; 

Considerando que a referida representação 
foi feita anteriormente á lei n. 105 de 24 de 
julho de 1894 ; 

Considerando mai1 que easa lei, que contém 
o regimento de custas, remunera bem os ser
vioos prestados peloe serventuari08 da justiça, é 
de pareoer que eeja &rebiTada a representa
ção. 

Sala das commiseões, 4 de maio de 1895.
RIBIUilO JuNQUEIRA.- SA•rNo BAl't.Roso Ju
NioR. 

A commii!Sâo de justiça civil e criminal a 
que foi presente o projecto n. 2, do corrente 
anno. · 

Considerando que elle vem satisfazer uma ne 
ceesidade, ha muito reclamada ; 

Consi_derando que dá &08 juizes e promoto
rel! ma10r garantia de indepencia e de iocen
tiv o J!&lll l • 1nlaJbo; 

C onsidarando que é tanto mais justo quanto 
por elle a remuneração se torna proporcional 
ao eaforço emprrgado ; 

ConlJiderando porém, que ae fr.z neceB!&ria 
a determinação do modo da percepção dos 50 •;, 
por parte doe juizes e promotores ; 

E' de parecer que o projecto n. 2 passe à se
gunda discussão e seja approvado com a segui
nte redacção : 

O Congresso Legislativo do Estado de Mi
nas Oeraee dtoreta : 

Art. I.· Os juizes quo percebem vencimen · 
tos dos cofres estadoae. e os promotores de 
justiÇit. tere .. cincoenta por cento das custas 
arrecadadas pelo Estado,~ , que lhes forem con
tadas nos processos civt>ia. 

Art. 2. • As custas continuarão a ser pagas 
em sello, devendo os cullectorea, no fim de ca
da trlamestre, pagar aoa juizes e promo\ores a 
quota que lbe pertence. 

Art. 3. • Revoeam ee as disposição em con
trario. - RIBEIRO JUNQUEIRA,- SABINO BAR· 
ROSO JUNIOR. 

Vão todcs a imprimir. 

PROJECTOS 

São suesivamt>nte apreeentai os os seguintes. 
N. g 

O Congree~o Legislativo de Minas Geraes de
creta: 

Art. I.· Fica o Presidente do Estado aucto
rizado a dar com auxilio para reconstrução de 
um predio no collegio das Irmãs de Caridade, 
em Marianna, a quantia de cinco contos de 
réis (5:000$) em uma só prestação. 

Art. 2. · Revogam ae as diapoeições em 
contrario. 

Sala dae sessões, 4 de maio de 1895. - PA
DRE JOÃO PIO. -RIBEIRO DI: OLIVEIRA.- AU· 
OUI!TO CLEl\IENTlNO. - NUNES PINHEIRO. -
BEMVBNUTO LO&O. - CONEQO ALVBS, -- CAR• 
LINDO PINTO. -RAUL PENIDO. 

N. 10. 
O Congresso Legislativo do Estado de Minas 

decreta: 
Art. I.· Fica o governo auctorizado a au

xiliar a. Academia de Commerc:o de Juiz de 
Fóra, com a quantia de · 40:000$ para conti
nuação das obras do ediftcio em que runociona 
a mesma Academia, applicando deste modo a 
~ubvenção que n ' orçamento de 1894 foi desti • 
nada à escola agrícola de Juiz de Fóra. 

Art. 2. • Fica elevado a 20 o numero de 
alumnos que o governo pJderá mandar admit
tir gratuitamente noe cursos da mesma Aca
demia de Commercio. 

Art. 3. • Revogam-se as diaposiçées em con
trario. 

Sala das eesEões, 4 de maio de 1895. - PIN· 
TO DE MouRA.. - RmErao JUNQUEIRA. - Fru!:
TA.S CASTRO, - PADRE JOÃO PIO. - RAUL 
PENIDO. 



o •r. Autro•to f";lement.lno :
Sr. Presidente, pedi a pllavra para off.trecer 
à Cl.lDlli:feraçlo ~.:a Oamarn. dos sre. Oeputad~ 
e submetter á sua dehberaçio um project;l de 
lei. c Jncedendo um auxillu annulll de 15:000$. 
a cada uma ita~ e~colft.!l normaea do Serrt~ e 
ltajuM, creAd~s pclt- e respectivas municipa 
ltdades (muito b ;m). 

Sr. Presidente, a escrla n .. rmal do SE!rro, 
creada pel~ caruara muoicip~l e solememente 
inlit&Uaoa &,Oi 3 de abril pr·oximo pl\s-ado, j'l 
ee ncha fuoceionando c·Jm tilda. a regularida.te 
em um e.iiOcio wagniflcameute appropria !o e 
aqui rido pe:a mesrna c~mllra. 

E~ta c,sc.'la tem um e~oolhido pessral docente 
(apoiado do 1r. Du1rte d10 Fonsl!ca) c vai pres
tar grandes e valtosos beneftcioe à toda a re
gião do norte, oomprehendidii pelua pQpulosos 
municipi08 do Serro, Conceição do Ser r J• Oua· 
nbAes e PeÇltnba. 

Sr. Pre!!ideote, o município do Serro é rc
qul~slmo, dotado de enorruea e exuberantes 
riqaezas e e c.:~nheciJo desde er&1 rem?ta'; 
entretant.r. tem ~hlo completamente olvidado 
e abandonado pelos poderes publicas. GUer da 
antiga monarcbra, quer da actual Repurice. 

O Serro não dispõe de um só estabelecimento, 
não gosa de uma 116 1ubvenc;io ou de qualquer 
auxilio dos poderee do Esta.do; é o uni c' ma
.nloipio ou um dos d'aquella rt>gião qlle a é 
hoje nã:.r tt'm tecebado o mínimo auxilio dl'S 
porleru publicoe. 

Parece-rr.e, poill, e estou melomo certo, que 03 
mttJS illustres cGIIrgas acolherão benevoht.
mente este.projPcto, em que solicito um pP
quf'no aux.illo para · a t>~coi~L normal d'aquelle 
municipio, que é a grande aspiração do povo 
aerraoo, devendo prestar re•evantell ~ervaços 
a tod1L aquel:a ex :eoB& região. t nv .o o pro
j (cto. (.\luito bem, muito benl). 

N. 11 

O Congresso Legislativo do Estado de Minas 
Oeraea decreta: 

Al't. I. • Fica concedido, pela verba-ins
trucção publica.-um auxilio annval de 15 con
tos de réis a cada uma das eico:as normaee 
do Serro e ItajuM., creadas pelas respectiv11s 
municipalidades. 

Art . 2. · ReviJgam se o.s dia posições em con
trario. 

Sala. elas sea5ões, aoe 4 de maio de 1895.-
. AtJGU~TO CLEMENTlNO.-DUARTB DA FO:-!SECA, 

-WENCESLAU BRAZ.-DKLPHIM MoREIRA .-J. 
RURN•> BrtANDÃO.-RAvL PENIDo.-:·oNiGO AL· 
VBS.-MANOEL DA SILVA.-Sot:~A M•'REIRA . 
SABINO thRROSO JUNIOR.-CARLINDO PI.\TO.
PADRE JoÃO PIO. 

·vew mllis 8 mesa o seguinte. 

N· 12 
O Congresso L~gisla.tivo do Eltado de Minas 

GeraM derreti!. : 
Art. 1.· Ficim crudos as seg uintes cadei 

rns de instrucção primaria: 
No mu uicipio .de Ouro Preto-uma do 1exo 

fet~tinino, ou ruixta no Morro rte Santa Anna, 
do rti~trlcto da cidade; No município de Marianna 
-u 1•11. do sexo mllsculino no Jogar-catundó 
-llo di· trtcto de Cnchoeira. do Brumado; e ou· 
tra.no Iogllr-Palmeiras-do districto do F'ur-

quim, escola mlxta; No município de Ponte 
Nova-uma do sexo remi nino Dít arraial de S. 
Sebastião de Entre RiOI!, diatrlcto S. Pedro dos 
ferros. 

Art. 2.· Revogam-seasdi-p;aiçãeeemcon
tl'ario. 

Sala da• &e~õe~, 4 de W3io de 1895.-·BEN• 
VBNUTO 1/.JBO,-~IBSIRO DE OLIVEIRA.- f. 
MINOES PIMBNTEL.-CARLlNIJO PII'\TO.-LEO• 
POLDO CORR!h .• -NUNES PlNllEIRO. 

l.iclo3 e apoiados pelr, numero de a.~il;':natu
ras vão todi)S a imprimir. 

Lê-Hl e entra em discussão o parecet• n. 13, 
recmbecendo deputll1o:~o$ sr;. Gatulao de Car
valho e Nun0:1 Cüetho. 

o •n·. n .. ui J»oold() (pt la ord6m) 
faz alguma.~ objer~11.r;õJ~ de c~clare::imeutJ so
bre o p ·recer. 

O M•·. nueno Brandão : - (Não 
temos o seu discurso). 

Vem á mesll, é lida. c apJiad" e 'lntJ a con· 
junctame1te em discU·!!ão a eeguinte 

Emenda. ao pa,.ec&,. n. 13 

C'ons~:lel'f&ndo que as authentiras das 1.• 2.• 
secçõe:t do drstrtcto de San!a H.ata. rnuaicípiu 
de Patos, Areado, do mesmo muolcipio. e Bii
raiÃD.lS, município de Guanhiies. echam-Ee vi. 
siv~lmente vicia•lo!l, de mo•lo a prejudicarem o 
v•rdadeir : re.ult!!.do, da eleição; é de pare
cer: 

L• 
Que Pejam declara<! •S nullas ks eleições das 

1.• 2.• 11ecçõea do di~c~tricto de Sar.ta l<ita, 
Areado, todas da. comarca de Patos,., Baraunas 
municipio de Ouanhãe~. as qn<1ea tnddem nos 
mesmo~:~ vicio.~ e nuiliriaries pronunciadas !'obre 
aa eit:içãe:J das l. • e 2." aecçõe.i eleltoracs da 
C1d11.de de Pato.3 ; 

2.• 

. Que sej 1 annut:ado o diploma conferido ao 
candidato dr. Francisco Nunes Coelho Junior e 
que Bfjam reconhecidos e proch mados deputa
do~ pel& 5.• circumscripção eleitoral o!l cida· 
dãos, major Getulio de C&.rvalho e VasX> de 
Azevedo. 

Sala dos se3Sõas em 4 de ma i.> tle 1895.- J. 
BUENO BR-\NOÃO. 

O •r. Ruul Peuldo:- Sr. Presiden· 
te. começarei declinando á v. ex c.• e a. ca~a 
que a o.rgumentacào prodt.zi,Ja pelo nobre de
putado que antecedeu rue na. tr•ibuna., paro. 
chegar á conclu;ão fln~l. a sommo. de votos 
dadca no 5:' districto, é fatal, pJrqu9.oto, e. 
exc.•, partindo de fiilsas premie~. não podia 
chegar a um resultado verdadeiro. 

0 SR. Bt:ENO BBANOÃO dá um aparte. 
0 SR. RAUL PENIDO: -A commis~ão declll.

rou que em referencia és eleições da com&r· 
ca de Patos tinha b'lvido equivoco, pois que 
rs fraud63 e r ,rsura.a das actas desta comarca 
peferiam-ae ao districto de Areado e não a ci
dade de Patos (troca.m-16 diver1oJ apa• te1) e, 
portento, a deducção de votos r~lta é tal~. 
aorquanto a c::mmi~ão julgou as actas de 
Santa Rita de Patos validas e lt>gitimas (conti
nuam apartei) Como v. exc., ar. Presidente, 
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os membros desta assemblea ~abt>m a commis· 
são~ no estudo que fez, julgou validas as e lei
çi)es da'l duas ~;ecções de Santa Rito!. de Pato!!, 
por declararem as actas de cnda um dos cnn
didatos especiOcadamente, acharn-~e reve~ti
do9 dos requisitos legaes, tudo com a 1.ae~m1L 
tinta, a mesma lett,ra e. p1r urn minucioso 
exame ocnll\r. chegou á conclmão dtlque ex
orimema '~'eracid,;de completa (trocam-se mu1 • 
tos apartes). 

O SR. BuENO BRANDÃO: - Ddsejava \"er a 
doeu men tação ••• 

O sR. RAUL PKNIDO : -Está aq:li p'ra. qual
quer deputado ver. 

\ntei beja. d1to rle plSe<~gam, a.rlm ira me que 
o nobre r.eputarlo not&Sl!e a çenas eEta. il·r·fl· 
gularldade, que denomino. fraude, n ' ' achs rl• 
cidade de Patos, compalMBrlad pe'a ··ommis!li.O 
e niio levr.sae o s~u escrupulo a • xammar 113 
outr11s notas df:lsta cir~um~cripção eleitoral, 
(ha out·oJ apllrtes, entre· os qurJ6S um do sr. 
Bweno B,-andcTo). 

O SR. RAUL PE~!OO:-As actas que a commi~ 
!ão pedia pua serem &anullad · s da C<lmarc:\ ti e 
Pato i ~ão us do Art!ado, que po11 em ser com J.a • 
radas com ns da cidade e vtmi a cam"ra a d 1IT~· 
reDÇ"l manife~ta.visivf'l e palpavel entre umas e 
outras,cheg,nrloqualquH l'Sl>lritu rtlcto.calmoe 
imparc;al a conhecer, nas primeiras frJudes, 
nas sE-gundas a lPgit imirJade do plei to ele,to · 
ral, a expr&são genuina tia verdade . 

Ha s.té mesmo em umas raspagens o emen 
das, que não se notam nas outras. 

0 sn. BUE:"\0 BRANDlO:- Perdão I Peço á 
v. exc. que veritlque. 

O SR . RAt'J, PE~!D l :- Peco á v. exc. 1ue 
verifique. (risadas ; ha outros apa,-tes) 

Além dhto, eSM acta à do A1·eado e não da 
oid~e de Patos. 

0 sn. BUE:-10 BRANDÃO dá um aparte. 
0 SR. RAUl, PENIOO:- Aqui está a acta, 

onde verifica-se terem comparecido 56 eleitores 
que votaram e apena~ vem a assignatura por 
proprlo punho destes 56 eleitores .•• 

0 SR. BUENO BRANDI O dá urn aparte e ha 
outros. 

O SR. RAUL PEN!DO •.• o que olaramente de· 
monstra a sua lfgltimidllde, tJOrquanto si falsa 
fosse e fraudulenta, não viria acompanhada 
de tanta minucia e provada comu o está, pa
recendo, poi11, que a commlsaão não podia atfe· 
ctal-a de fraudulenta desde que o documento 
combinava exactamente com o numero de vo· 
tos dados ao candidato maia votado. 

Aocrescenta: esta acta não tem ra:ruras e 
raspagem, nem deltütos menotonados na lei 
para acta.s trauJulentas. 

0 SR. WENOULAU BRAZ: -Tem SÓ interpel
laçi.o de termos, e um espaço deixado em 
branco. 

0 SR, RAUL PENIDO: -A votação conrere 
com a UBigoatura dos eleitores e o numero 
de voto. ooinolde com o do3 eleitores compa· 
reei dos. 
. 0 SR. BUB~O BRANDÃO dl um aparte. 

O sn. RAUL PB:Nioo:- :si v. nc. foese levar 
o seu e~crupulo a miondeooiu e com taes 
theoriu, chegaria a annnllar, aem a menor 
baee, a comarca de Patos Inteira. 

0 SR. BUEl\'0 BRANDÃO: - Não apoiado; no
tei as nul11dades. 

0 SR. RAt'L PBNIDO:- Mas. srs . . como dl zia 
e vern a pello) repeti r ; outro r! ,a, quando 
nes1a essa levontou-fe o nobre dP putauo para 
peJil• o ad1nmento. lundarm~ntou-n di zendo 
que rec;uer;a o arliamcnto d" di~cu~~ ãol do 
parecerdo. commi~são, referr·nte ao 5.0 dlstricto 
eleitoral, pt'IO simples f~ctu de Yir -~e t rA Ze!' i 
Cam:.lrd. dos era . úeputado" um dtcument., no'l'o 
db alto al<:ance E' valur polilico. 

C• sR . BUE"O BnA~oÃo :- Eu c~rio que en· 
viei á me a um u<'cumento novo . 

Om R' UL PEl'\Ioo . .. mn~q•Je nã · aiT.·da r- a 
o rc.,;ulta•to tle~sa. ele1 çib qua.uto o. coll ccação 
dos randi•t&tlls ; 

O l· uLre collp;za. .,.eiu reqnnrPr o 1\ilih mE'nto 
quau~.o Oi conte.,tante;; j11. tmham lido ern seu 
poJor, por va. r ivs dias. este me~mo papel que 
vem hoje ser• i. quinado de nullo, quando ti
nha. s1do t:io e:!crupuloeamente exommado 
u9la. C· Jmllit3~ii.o baseu n •~o o seu requerime nto 
ue ad1amen to na aprr~Pntnção de um dt•cu
mento de a.lt·1 nlôr pol itJc,>, ma,s não allego . 
aullidade • u f: autle e si m irrrgularida.des; 
( t7'oc.:.un !~ muitos op<~rtes, o sr . Pres!de11te re 
clnrn" atten. r. o). 

Estava em dJscm·.tio o parecer qra.ndo v . 
exc.• nprest> ntuu o r querimPnto de ad iamen
to. ba>eando-se o pral!o de 8 di:os no. e p•·faent!l
çã.o de um documer.t.o novo, i cportllnt~.> e c!e 
summo valor rclitico ... 

O SR. Bt•. ~~>o DRA!IinXo: - V. exc.• deve 
concordar qu t> niio d iec1;ti eómen to u pa1 Pcer 
da cvntmH ã·· · moa enviPi. t&rnbem, 11. !Le~a 
um documo1 10 de alto ' ·a lo· polit!C;) (t,.ccam .<il 

apartes entre os 1rs. Sabiuo Burroso Junior e 
We~tceslau /Jra;) 

0 SR. RAt:L PEl'\11;0 .•. (lfc:ara~ã. quo e.:~ t â. 
t>xarada nos annnes do rarlamen\o. 

Eu digo h to pelo seguinte: porque, ~e fus
semos argumentar por esta maneira, allegan
do fraudes da. natureza das apontadas pelo no
bre deputado, cbegarlamos a annullar actlls 
verdaJeiraa pelo simple, rscto de allege~ões 
contra ella, feitos sem base e prova, qual a de 
maior numero de votos do que eleitores, quan
do no em tanto o exame detido prova que tal 
não houve. 

UMA voz:- Mas ahi os mesarios votaram. 
UM sa. DF.PUTADO:- Em Patos ha outras 

secções, onde deU· f& a mesma couss, pode Te
rlfioar que ha de ver. 

0 SR. RAUL PEN!DO: -A f leiçã.:l de Parau· 
nas falada pelo nobre collega, não foi tle~peroe
bida, paasou pelo cadinho da commissão, que 
conhece e~a acta e, folheando a lei eleitoral e 
accordams do pçder judiciario , que Fe tinham 
pronunciado sobre uh questão, chegou a con . 
clmii.o de que, quando em uma elelo;il qual · 
quer Terift03-se maior numero c e cedulas do 
que o numero de eleitora! compal'ecldos, d~de 
que não existe prova plena de rraude .• • 

0 SR. WENCESLAU BRAZ : - lato é uma 
prova. 

O sa. RAUL PENtoo:- ...... deveria d~con
tar1;6 ao candidato maia votado o numero da 
v o toa excedentes •••••• 

O sa. 'VDOE:LAU Bau:-lsto qu\ndo e 
eleiçio ni~> influe no r~ulado. 
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0 sa. RA.UL PBNIIIO:-...... é O caso; mas 
nenhum destes aooordams, nenhuma l\a9 deoi
sõea do poder judiclario manda que se annu
lem as eleições. 

0 SR. WBNOII:SLA.U BRA.I:-Repito: quando a 
eleição não influe sobre o resultado eleito
ral, 

0 SR. RAUL PBNIDO:-"das, si não inftae; li 
a acta vem perfeitamente conforme, ai a aota 
dec•ara que votaram, apenas, 168 eleitores 
e um candidato obteve 169 votos; manda a lei, 
mandam os accordams do poder competente, 
a que era a1fecta a qaeatio, a que si a acta, 
descontando-se do candidato mais votado .... 

UMA voz:-Parece-me que a camara não é po
der competente p&ra concertar eleições mal 
feitas. 

0 SR. RAUL PENIDO:-E' competente para 
julgar qualquer eleição (apartes). 

A commieaão tinha o seu parecer firmado e 
vendo que o desconto de votos não alterava 
o resultado aparado pela mesma •.•.•• 

0 SR. WBNCBSLAU BRA.Z:-Dá. um aparte, 
O IIR. JoÃo Pxo:-Mas a c'lmmissão està. res

pondendo agora. 
0 SR. PAUL PENIOO:-.,., •• elaborou O SeU 

puecer, aubmett!!U·O a consideração da casa. 
(Ha um apart1). 

Hoje vejo perfeitamAnte que se dt>scorti· 
nam os horisontes e definem-se as posicões. 

O requerimento de 11-diamento do nobre col· 
lega não foi para apresentação de um docu
mento de alt.o valor político, não foi para 
&prt>sentação de aocumentos que mostrassem 
qualquer irregularidad('l na eletçã.o da 5.• cir
culllecripção, conforme o declarou; não manti
nha em seu bojo senão o deacobrimento de 
fraudes ou nullidades que se julgam encober-
'ta.l •••••• 

0 sa. WBNCBSLAU BRAZ:-Dá. um aparte. 
O sR. RAUL PBNmo •••• o requerimento do 

meu nobre oollega foi o que é hoje, ana
ly• mlnuoioea e impugnação do parecer da 
commlaio, embora a apreeentação de aeu re
querimento viesse mim088&Ddo a commillllio 
com ercrupuloao, minucioao e detido exame-, 
embol'& dt.elle So eXC, I ser 0 rrlmeiro a Jul• 
gar inimpugnanl e inatacan o meamo pa
recer. 

O m. BuBNO BIU.N•Ão:- Acei~i u pre
ml.-s. 

0 SJL. RAUL ~NIDO : - Ahi eatá e bem re
cente o discurso do nobre oollep, -proferido 
em a~ rte 25 de abril, em que demonatra. 
que a commi~llio proce4eu correotamente e 
que o re•ultado era aquelle. Mas, oomo ap
pareota e auraia um dooumen~ de alto valor 
politlco. queera nece~satio Tir, o nobre ool 
lep pedio adiamento do parecer, que &Biim foi 
aeceito e, ne entan&o, qual foi eae documento 
de alto valor f 

Fo1 e;uctameute a procUr&, no meamo dia 
em qae foi approndo o reccimellto, du 
actu que tinham ~erYido de par& o es
tudo da oomm'•io, aftm de oompulal-u uma 
por ~ nrileaaclo 11 de ~~ a oommilllio 
foi eearo!ul~ e JUita oa st, ao eonb'arlo, a 
commi•io manitedou a sua pndU~ por 
este ou aquelle cudidato. Porque, ara., li eu 

concordo, digo e prool&JDo que um parecer 
elaborado por qualquer dos meus nobres col
Jegas exprime a verdade inteira. e completa, 
eu aceito-o de olhos fechados. Mas, si eu di· 
ro que esse parecer exprime a veracidade e 
Tou compullar a.a b&888 que seniram á sua 
elaboração, uma por uma, então é porque 
nio me iaspirara confiança quem o ell\b!)rou, é 
porque eu não manifestava o que sentia e Ti
ria então impugnai-o. 

E' o que faz o mau nobre collega. 
C SR. BUENO BRANnlo : - Preatei um seni

ÇO á commiBI!Ião. 
0 SR. RAUL P&NlDO:- Por conseguinte, 

bem razão tinha eu quando dizia. que. si esta
vamos no regimen de-Tiver as claras,-era 
preci110 que assim viveesemoe ••. 

0 SR. BUENO BRANDÃO : - E ás claras vi-
vemos. 

0 SR. RAUL PBNIDO : - .. . mas não appa· 
rent8.88e que o parecer proferia a veracidade 
encontrada nas actas elettoraes e no dia se
guinte vleaae veriftc!lr si a commis ão tinha 
sido parcial, si t.inh'l tido predtleoçã.o por este 
ou aquelle candidato. (Cnuam se mt.íito1 apar
tl.f e soam 01 tywtpanos.reclamando o 1r. Presi
de~tts a attelfÇC!o). 

O nobre deputado, no discurso que acaba de 
proferir disse que a commissão passou por cima 
da aota de Baraunas, acta esta fraudulenta,que 
a commissão não discutiu ; pas!Ou por cima das 
actas da cidade de Patos. actaa fraudulentas 
que a commissão tambem não discutiu, aotas 
frandulentas que a commi!!São não deduziu na 
somma de votos ; exige, além disto, s. exc. 
que estas eleiçõea declaradas nlidas sejam 
nulliftcadas; que tique de nenhum etfelto a 
conclusão do parecer da oommissão e que seja 
reconhecido o candidato Vasco de Azevedo e 
C&Siado o diploma expedido ao candidato Nunea 
Coelho Junior. 

J..oio, combateu o parecer naa suas premisaa 
e oonclusão. (Crwzam-11 muitos e r"P'tidu 
aptsrla ; IOGm os tymJJanol 11 o 'r. Pr-11ide~tte 
reclcrtta attlltÇ4o). 

Agora, pergunto eu ao meu nobre collega : 
já que Terlftcoa o trabalho apresentado pela 
commiasão quanto ao candidato Nanes Coelho 
Junior, verificou tambem quanto ao candidato 
Vuco de Azeve4o Y 

0 SJL. BUBNO BRANDÃO:- Exactamente. 
0 IR. RAUL PBNIDO: - Por que V. exc.• 

apenaa acceitou sem nridoar a To&açio do 
oandida~ Vuco de Azevedo dada pelo pare
cer da commilll!io f 

Mas T. exo.•, que foi tão •rupuloeo, que 
foi examinar acta pc'r aota d.estaa eleições 
quanto i. Totação d&la ao candidato Nanes 
COelho, que tecando o parecer obteve· 6.160 
voto&, devia bmbem Teriftcar ai o candidato 
Vaaoo de Azevedo teve ó.023 votoa, conforme 
dilae a commill!io. 

0 aa. BUCHO BRANDÃO : - Aoceitei U baes 
fornecidas pela commiasão. 

O sa. RA.uL PBNIDO : - Desde, porém, que 
palr& sus,elta deata ordem 10bre a conclullo 
do parecer da oommillio, elle deTe ter impu
gnado quanto a todos oe candidatos a ~ue ae 
retere. 

V. exo. • nio certlftoou 1 cam.ara o que tinha 
nrUlcado quanto t. eleição doa candidato. Mo-
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a. cam11ra não sabe si de facto eera excluldo o 
candidato Nunes Coelho para entra.r em seu 
logar o candidato V~co de Azevedo ou si será 
exclui do o candidatp Getulio de carvalho pari. 
entrar o candidato Moreira da Roch!., rCru
.;am-,. muitO$ a]Jartes) . 

A argumentação d > nobre deputado não é lo· 
gica. não é solida, pois que das mesma.:, premis-
11&8 \ira varias CO!lCiusões. 

Apenas acceito .1 o puectr da com missão 
quanto á votação, não dizendo mesmo si -
certa ou errada-, quanto ao candidato Nunes 
Coelho, e della fez a deducçio de votos par
ciaes. 

A commissão entc·n1eu, e a camara o julgará, 
de100ntar 167 votos apen&!l do candidato Nu
nes Coelho, que obteve 6.327. votos deduzido• 
das duas secções do districto lie Areado, da co
marca de Patos cojo~s actas contêm raspeg~ns 
e emendas. c·hegaodo elle a ficar com 6.160 
votos, addlciot.ados os lW que não lhe ;oram 
contados na comarca de Pitanguy. 

Além di&ro, a commts.Ao, que trabalhou com 
minuoia, que procurou chegar á conclusão 
com Imparcialidade, acceitou apenas as actaa 
que existiam da comarca de Pitan«uy, que se 
acham juntas aqui e que foram examinadas, 
porquanto, faltando uma ou duas actas, a com· 
mill!ão dispensou·as e foi confrontai-as para 
somma total ás aotas da junta apura.dora. da 
com'lre&. de Pttanguy, que dava ao candidato 
Nunes Coelho 224 voto,, quando, no em:anto, 
por este simples confron ~o das actaa exiaten· 
tes, verificou-se que o meamo candidato obteve 
nestas seooõea 414 votos ou mais 194 Totos, e, 
si não requisitou uma. ou duaa actas que fd
tavam, foi pela simples razão de que, sendo 
eates apenas o numero de votos excedentes re
clamado pelo candidato, a oommt!&ão julgou 
que assim tinha cumprido o feu dever e t.ão 
devia ser mais realista do que o proprio inter· 
euado. Não conte~to que os outros candidatos, 
contestante• ou contestados. tiv8888m contra 
si um engano, mas, ainda que não allegassem 
perante a commissão, esta, não obstante, to· 
mou em consideração os quatro nomes, veritl· 
ca.ndo si h& via. contra elles nestaa acta1 o mes
mo que se tinha. dado quanto ao candidato Nu· 
nes Coelho e si tinham obtido maior numero 
de votos do que nquelle que lhes dava a junta 
apuradora da comarca. 

Assim. entendemos, sr. Presidente, que as 
setas da. 2. • secção de Patos não trazem con
tra si absolutamente prova de fraude, achan
do· ae perfeitamente com todos os requisites 
exigidos na nossa. lei eleitoral, e não pedi· 
m011 a sua nullidade no parecer pJr quanto 
não estava comprehenJida em artigo de lei 

Além diS90, diz o meu nobre collega que e 
do regulamento eleitural annullar se uma acta 
por que o candidato tem maior numero de vo 
tos do que o dos Eleitores comparecidos. No 
entanto, peço ao nubre oollega que designe 
qual o artigo da lei eleitoral a. que se retere Q 
teu pedido da. an n ullação da. acta de Bara.una.a. 

O en. BuENO BRANDÃo:- Art. 218, § l. · n. 
7, do regulamento eleitoral. 

0 SR. RAUL PENIDO -E' justamt~nte O que 
eu 1mpugno; é que nio existe indicio de frau
M. A comm~esão entendeu que a actaestava 

A.. C.-11 

perfeita, que exprimia a nrdade e, segundo a 
opinião unanime de jurisconsultos "do poder 
judioiario dos antigos tempos, quando chama
dos a intervir 110brfl recuros interferentes a 
eleições desta natureza. 

0 SR. BUENO 8RANDÃO:-Mae não devemos 
seguir OJ antigos tempos. 

0 SR. RAUL PENIDO:-Temos obrigaçlo de 
re•peitar a le~Jialacão constituida, sendo isto 
. m principio corrente de direito; si não te
mOi na legislllção um texto claro, expresao, 
que noa obrigue ou faculte fazer ou deixar de 
fazer qualquer cousa. temos obrigação de re
corrt'r ao direito subsldiario, ao direito antigo, 
ao direito costumeiro. 

0 SR. BUENO BJLANDÃO:- Mas não temos 
lei expressa. 

0 SR. RAUL PENIDO :- Desde ;ue não temos 
lei expressa e como allega o nc.llro collega que 
ha prova plena de fraude, diz a commiSIIão :
ahi está a acta, examinai-a, ella exprime a 
Terdede ; apenas apparece mais um voto do que 
o numero de eleitores comparecidos e neste 
caso faç&·Ee o desconto, ao candidato maia vota
do ; feito o que, chegou a commissão ao re!ul
tano que deu em ~~tu parecer. 

Na a c ta niio exi11te prova plena de fraude, e 
nem simples indtcio. 

Tanto & lei não considera fraude, que diz o 
direito con!luetuliinario emftm. que se deve 
obedecer : c no caso de appar~oer na eleição de 
altum dis\ricto maior numero de votos do que 
lie eleitores, desconte no candidato mai.a vota
do a ditferença. • 

0 JR. WENCESL ... U BRAZ:- Onde está. ieto 
na lei 1 

O sR. RAUL PE:-. .no :-E' uma sentença do 
dr. Monte, juiz de direito de uma comarca 
do Ceará, cootlrm,da pela Relação de Fo ~ta
lesa, vem no volume de Iegielação - O direito 
tomo 31, pag. -'8. 

Além disso, apropria lei eleitoral, o espírito 
della nãa destoa desta theoria. Diz o art. 218, 
§ 5 . · n. 1 do r~gulamentc eleitoral (lê) : 

Será nulla a eleição de nreadores : csi fõr 
annullada (notem bem) a eleição em distrlctos 
ou secçõ611 á qual t~nha concorrido maior "u
tntro de el6itorts do que o que tiver concorrido 
á eleiçtlo declarada valida.» 

A lei eleitoral, art. 124 (I é) , dispõe exacta
mente o mesmo que o artigo do regulamento 
citaclo ; é a mesma diaposição 

0 SR . BUEi'iO BRANDÃO:- Ahi não a.prJveita 
a hypothest>. 

0 SR. WENCESLAU BRAZ : - Até é contra. 
0 SR. RAUL PENIDO : - Si outro fosse O es

piri to do legislador si a. eleição devesse ser an
nullado,quero partir a argumentação, dahi ee
ria dPc'ara.la a nullidade em texto expresso e 
tanto a theoria que acabo de expender, conflr· 
mado paio poder judiciario no tempo em que 
es•e ~er era o untco competente para deci
dir d e!aes reeur5os . é a m~ma do nosso le
gislador, que entre as rmllidades declt.~.radas na 
lei eleitoral não temos providencias para o 
caso da elPição em que comparecer menor nu· 
mero de eleitores do que o dos votos "pura
dos, quando não influía •.• 



O sa. WocaLA.u Bus :-Será declarada O m. Pa:amEI!'N:- Oblervo ao nobre de-
nulla qo&ndo inftulr no re~ultaclo ela eleiçio; putado qae faltam apenas clnoo minutos Jl.r& 
tato 6 jUito e ruoavel. encerrar-• a pre~~en&e dilolalo. 

O n. RAl1L PIINIDO : -E' o que nlo aoou- O m. RAl1L Fmm1o :- Ku oonclulrel DOI 5 
tece; v. exc.• di81e que havia um texto ex- minu&ol. 
pre110 de lei, 111&1 nio ha. SellJo al8lm, Dio inelstlndo, porque nio foi 

apreeentado documento que conlr&riuee o pa-
0 m. WBNOESLAU Blu.z:- Desejava ver reoer da oomaiào. a theoria anotada pelo 

eet& sentença. nobre collep vtr.a atrectar deputad01 que jà 
O sa. RAUL PBN!oo:- Garanto que 6 puro têm assento nelta oamara. 

e verdadeiro o que referi. UMA voz : - O dr. Ri~iro Junqueira por 
Além d'iuo, •I v. exo.• der-se ao trat.lho exemplo. 

de oompulsar os annaes da ~ dos oepu- O o. SABINO BAaaoeo JuNioR: - O Jroprio 
tll.dos. quer dos antigos tempos, quer de hoje, dr. Wenoesláu Braz nio k1ria entrado no 
veri ahi lançado este procedimento. approva- Conaree>o. 
da esta theoria, ma)ldando descontar do oan- O sa. WENCJ:SLA.U BRAZ:- Porque Y 
dldato mais votado r) numero de votos exoe- O m. SABINO BAaaoso JUI'CIOR:- Porque 
dental aoa eleitores comparecidos. nio tinha 3 annos de reeidenoia. 

Poi por &odos eetee principlos, tendo conheci· O sa. WENCBSLAU BRAZ :-Fui eleito no 
mento das actu de Patoe,que a commtsdo eiR· regtmen da l11i anterior. 
borou o seu parecer e assim aobo que e:a:pri· O sa. RAUL Pamoo:- Além di880 ar. Pre
me elle exactamente o resultado do pleito no aidente, admira que ql!eiram Ie~peitar a con· 
5. • distrlcto eleitoral e como tal deve ser aoei- atituição em um ponto quando não a reapeitam 
to pela camara d01 ars. deputados. em outrgs, reoonbeoenlfo collegas 008108 e que 

Pusando. sr. Preaidente, a ultima quealio já tem a•ento e no emtaoto não tinham u 
aventada pelo nobre Ol)lJega, qual a de ser condlc;õee eapeciftcadas e no emtanto estão 
tnelegivel o candidato Nunes Coelho por in· legalmente eleito•. 
compativel; GUtstio que não vem ao caso lem· Admira querer-se agora abraçar esta theoria 
brar desde que làe foi concedido 0 diploma. para ex11lufr um candidato legitimo e legal
entendo que seria caso d& mandar-se proceder mente eleito do ingreaso nel!S& caaa, eatabele
á nova eleição (nlfo apoiGdo do ,. • Bumo cendo uma theoria que não tem a menor base, 
Bnuad6o) e nunc~ de ter-se como valida para quer no direito eacripto, quer no direito con
o candidato Vaaoo de Azevedo a de que se suetudinario. 
tra~ (ha divw.ro. Gponu). Entendo que defendi na medida de minhas 

O nobre collega apresentou o ouo de ser • ~rçar••• 
reaidencta do candidato fóra do Eetado e in . 0 SR. SABlNO BARROSO JUNIOR : - A theoria 
compatível; mu, mesmo aesim, ter-se-bia de do ar. Wencealau Braz JIÕe para fóra 3 ou 4 
Jroceder á nova elelçio (116o t~poiodo do ,,. • ooUegaa. 
W~"ctslcau Brt.U). Quando, porém, istoBedease O sa. RAUL P•NJDO:- R:, senhores, para 
veJamos .o 1u.e diz 0 direito, creio que é uma eonoluir, direi que a commissão que elaborou 
queiJtio JUridica, recorramos ao di1'eito roma- o presente parecer foi a mesma que elaborou o 
no (lê) : coa estudantes que vão para outra parecer reconheoenno os srs. Augusto Clemen
terra estudar não 18 entende terem animo de tino, Soust. Moreira, Sabino Barroso, carlln · 
abi realdir. l 5• § 5 tfr thila}ur&a... do Pinto. Theorbtlo Marques. e desde que a 

Es oommlssão foi a meama, jogou com os mes· 
ta diltlncção que pretendem fazer que nio mos dados, não considerou actaa fraudulen· 

tem razão de ser, ent.re domicilio civil e po· tas e nullu aa que ora são SU8Jeitas; e a ca-
litico é improcedente. porquanto, sendo domi- 11 
oillo oiYil o mesmo que o domicilio polit•'co, mara queapproYou aqae ea -pareceres e ~co-

io nheceu aquelles deputados não póde e não de· 
n. havendo razio nem base para eata dia· ve aceitar argumentação oontra estas mesmas 
tmoção e sendo dQmioilio civil o animo de re- eleloõee. que deviam ser impugnadas em outra 
~di~ em um logad mir hailibitubalmente, compre· oocuião. 

en e·ae que o o c o a range a reaiden· Eu entendo que a mesma camara qne vo-
cla. tou o primeiro parecer deve e não pó1e dei· 

O IR. WooESLAU BRAz:- Póde ou nlo xar de aceitar este outro, que teve a mesma 
abranger. bu(l e origem não descendo a mlnudenoiu 

o 8 RA p E d . - oasnisticaa em proveito de quem foi derrota-
R. UL I!:NIDo:- sen o Ut.lm, nao do e a quem quer se dar assento ne!ta casa. 

havend? a menor dlatlncçio entre o domicl· A commilll!io entendeu &JEim · outro maia 
llo ciYJI e politico, abrange_ndo eate como 4 competente convença a a~mbléa' da questão 
abral nge, a questão de residennla, segue se que de iaelegibílld&de ; da ques•ão juridica. 
o ndivlduo que tem aquelle, ip~o (o.clo, tem Que as actas do Baraunas e Patos aão vali· 
~· lei diz. te1• 8 animo de r idlr das e devem ser approvadaa estas eleições, te-

. es • nho-o plenamente demonstrado. 
O estudante não se OOD!.ddera domi~iliado em o SR. PRESIDENTB :-observo ao nobre depu· 

outras terras, porque nao tem o an1mo de re· tado que está floda a hora 
sldir. • 

UMA voz :-lato é encarar a questão por 
outro lado. 

0 SR. RAUL Pli:NIOO : - V, ex c. não póde 
deslocar uma da outra. 

0 8R, RAUL PENIOO:- Vou concluir em 
poucas palavras. Sra. pelo simplea bom senso, 
parece que se poesa julgar que a intenção de 
am Indivíduo falsificador de acta• nio Peja 
alt~ral·as em um, dois e tres votos, mas aim 
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em 30, 40. 100 e 200 e, o que é mais não exi:~
tindo o menor h~dicio, meamo remoto, de 
fraude. Creio 81's. que a camara não estabe
lecerá. precedente funesto, qual o de, sem a 
menor prova ou base, deelaNr, por •imples al· 
legação, uma eleição rra_udulent.a q~a_!ldo a 
acta é perfeitamente vahda e a ele1çao ex
prime o re8Ultado verdadeiro, a mani(e3tação 
da vontade soberana do povo. (!tfuito bem, 
muito bem). 

O ar. Sablno Doa•ro8o .Junior: 
-(Não temos o seu disourso.) 

O ar. "'"ence&lau Urnz :-(IJem), 
Findo o debate encerra-se a discussão, t~endo 

rejeitada a emend~ e adaptado o parece~. 
Reconbecidos, po1s, e proclamados elettos os 

srs. Getulio de Carvalho e Nunes Coelho e 
constantlo ach.~rem-se na ante sala os mesmos 
srs. deputadoo. para introduúl·os no rEcinto é 
nomeada uma commissão composta dos srs. 
Manoel Alves, Coelho de Mou··a e Duarte da 
Fonseca. 

E com as formalidades reg~mentae:~, compa· 
re~m perante a meiia, prestam compromis-o e 
tomam assento. 

O Ar. Ribeiro .Junquelrn: -
(tendo tolicitacto e obtido cllnceH~o de urgencia ) 
Sr. Presidente, meus collegas. Quando pelo 
3. • dlstricto do Estado de Mmi\S alguns am i· 
gos e parentes lembraram·•e do meu humilde 
nome para repreSPntal-o nesta c.1mara, eu 
aceitei porque, embora formado ha pouco 
tempo,' embora não ti ves)e a reside:tcitl m!lte
rial de 3 annos neste Estado, eu firmavll-me 
na doutrina dos mest res e nos preced~ntes 
estnbelacidos por esta cas11. . onde tomaram as· 
sento varioa collegas em identicas Ctrcumstan· 
cias. 

Mas vejo sr. Presidente que agora se levan
tou esta questão no seio da camara (nt!o apoia • 
~os) . . . 

E' poiisivel que eu devease estar sattaretto 
com o voto üa camara; mais não o pGsao estar, 
porq•• a não foi sujeita à. votação uma emenda 
que tratassse dessa inelegi bilidade. 

UM SR. DEPUTADO:- E' muito escrupulo de 
v. exc. 

0 sR. Rt REIRO JUNQUEIRA:- Assim pois, Sr. 
Presidente, assim pois, meus collegas, eu, que 
quero ser nesta ca.mara um representante sin· 
cero, que possa lfwanta.r ~'3 olhos, levan~r a 
cabeça com altivez; que nao quero que dtgam 
que aqni me ac~o assentado pelo _esb~ro9:.men· 
to Ja lei, envio a mesa a presente tndtcaçao pe· 
r\indo que sobre rlla se pronunciem as com· 
mls:;ões rpunidos de legislação e de consti tu i-

ção (le): · - d t ·t · - I c Peço que as commtssoes e cons 1 utçao, e· 
gislação e poderes dtl cama_r~ e do Se.1ario 
Ee pronunciem sobre a elegtbtltdade dos rocem
formados pelas Aca.dema1s de outros Estados, 
dando parecer, que deverá ser discutido e v o· 
tado pelo Congresso paNo que ~;e firme a dou· 
trina». 

E declaro desde Já a to.Jos que, que, si a Ca
mara. e o Senado se pronunciarem no sentido 
da inelegibilidaJe, eu deixarei a cadeira de 
representante do 3. • di1tricto .•.. 

UMA voz:-Que muito honro (apoiado) 

0 SR, RI BEIRO JUNQUEIR.A... porque não 
quero que absolutamente se sopponha que en
trei pela porta da illrgalidade. 

0 &R. DELPRIM MOREIRA:- V. exc. muito 
honra o 3. · dütricto. 

0 SR. RIBEIRO JUNQUEIRA :-Torno a re· 
petlr, não me dou por Eatisteito com a votação 
havida, porque a camara não votou a respeito 
e pronunciou-se sobre uma emenda que não 
ralla va em JDelegi biltdade. 

0 SR. CAmLLO PRATES da um aparte. 
0 SR. RIBEIRO .1UNQUEIRA : - Apezar da 

manirestação dos mtul collt>gas, entendo que 
esta é uma questão que ~e deve decidir de 
vez ; pori&>o enTio á mE:s" & Indicação que 
terá ou nãu o apoio dos eenhores deputados. 

0 SR. DUARTE DA FONSRCI :-E' excesso de 
escrupulo de v. ex c. •. 

Apoiada a indiCilç.ão, vai á commissão de cons· 
ti tUtção e podere:; . 

2.1 PARTE DA ORDEM DO DIA 

Lê-se, entra em diacuS!- iW, que se encerra. 
Rem debate, e é approTada a redacção final do 
projecto u. 76, da oam~ra e do anno pas.oado, 
auctorizando innovaçio do contracto da e. trada 
vicinal de Porto Novo do Cunha e Rio Pardo . 
- Para remetter-se ao senado. 
Leem-~e. entt·am succeeeivamente em 1.• 

discussão, encerrando·sa esta sem debato, e 
são approvados os prc ject.os ns. 50 do senado 
e 7 da camar&, aquella creando 2.• vara de 
direito em Juiz de Fo!'a, este mu·lando para 
15 rle joubo o dia da abertura annu<1l da.s 
sessões do congre•sa . 

Consenti ndo a caaa que pa; sem a ~. • discos 
são, vlli o 1. ' á commissão de justiça e o z.• â. 
de legi~ lação. 

Nada mais havendo a tratar, o ar . Presi· 
dente designa para a proxima. sessão, alem da 
parte regimental da ordem do dia, 3. • discu!l
são do projecto n. 94 ,de 1894, 2.• rlo de n. l 
de 1895 e 1. • do de n. 2, tambem do corrente 
anno, e discusl!ão dos pareceres ns. 16 a I 9 . 

Levanta-se a sessão. 

ACTA DA lO. • SESSÃO ORDI~ARIA :\0 6 
DE M.\.10 DE 1895 

PRESIDE:'o!CIA DO SR . EDU.\RDO PntE:'o/TEL 
Ao meio dia, feita a chamada, acham- se 

pre~entes os srl!. Edusrdo Pimentel, Ri beiro 
de Ol iveira, Agostinho Pereira, Desiderio de 
Mello, Augus'o Clementino, João Pio, Duarte 
d!l. Fonseca, ilva Fortes, Mendes PimPntel, 
Delph1m 1oreira, Getulio de carval ho, Souza 
Moreira, Coelho df' Moura, Leopoldo Corràa, 
Bueno Brandão, i''rancfort Bicalbo, Ben >enuto 
Lobo, Ferreira Tmóco. Henjamin de ~!acedo , 
Rodrigues Cbavt.s, Carlindo Pinto , Pernardes 
de Fari&. Pinto de Moura, Freitas Castro, 
Wescesláu Braz, Ignacio Murta, Manorl AI· 
ves, Nunes Pinhetro, R1heiro Junquri ra, Epa · 
minondss Ottoni, Sabino Barroso Jun ior, Ma· 
noel da Silva, H.aul Penido, Camillo Pratas e 
Francisco Bressane, faltando com cs.usa parti· 
cipada os ars. Ca.millo Soares e Juvenal Penna 
e sem ella os mais srs. 



• 80· 

Abre•se a ..-o. 
E' lida e approvada a acta da antecedente. 
Aobando-ee na ante-II&Ja o 11'. Tavare~ jle 

Mello, deputado eleito pela 1.• oircumscriPI)io e 
já reconhecido, nomeia-se para introduzil·o no 
recinto uma deputação composta d01 srt~. Silva 
Fortes, Nunes Pinheiro e Bueno Branàão. 

Com as formalidade• !'egimentaes, é recebido 
o mesmo sr. deputado, que perante a meea 
presta o compromiseo legal e em aegulda toma 
aaaenk>. 

O •r· Ferreira Tloôco :-Sr. Pre· 
aldente.- uma questão imp->rtante tem sido 
nesle! ultlmos tempos discutida pela imprema 
da Capital Federal e d86te E3tado e divereas 
reclamacõe.<l sobre eata. questão devem ter che· 
gado ao conhecimer;to do governo. · 

Rellro·me " arrfcadação do imposto sobre o 
café, que até bem pouco tempo era feito em 
duas prest.acõ83 e que hojt! é feito em um:. 
prestação, em vbtuúe do decreto o. i9J, de 6 
de no~embro de 1894. 

Baseaado·se no art. 7 .• da lei n. lú7, de 26 
de julho do anno passado o governo do ntNO 
Estado expediu o de~reto n. 700, que velu 
trazer um grande cnus a lavoura deste Eit&do. 
O dr. Presidente do Eetado, e-n sua. mens~gem, 
e o dr. Secretario da! Finanças. em seu rela
torlo, referem·&e a esta questão e dizem 
aguarrlar a reunião que deve efTectuar-se 
na Capital Federal para resolver sobre este 
usumpto. 

E tão importante é esta questão que o Pre-i 
dente da Republica, na eu" mensagem p~bli · 
eada nos jornaesde hontem, diz: cu irnptJsto 
de exportação, que é a Conte mais abundante 
da renda oe alguns EstadoJ, tem receutemrnte 
dado logar a uma seria divergencia, que r-ódo, 
si não tõr, como é de esperar, resolvida rle 
commum accôrdo entre os interessados, affe· 
otar de alguma fórma os grandes lntere~ses que 
se prendem ao commerciodo cMó realizado no 
merC<\do desta Capital.:. No nosso Estado ba 
uma queixa geral e varias reclamações têm 
appt.recido. 

Diversos lavradores do distrlcto do Claudio, 
do município de O li v eira, enviaram à camara 
municipal daquella cida1e uma representação 
sobre o mo-Jo da arrecadação do Imposto sobre o 
oafé e do mesmo modo procederam alguoe Ia 
vradores de Piumby, enviando ao dr. Presi· 
dente do Estado uma represent&('ão que vem 
publica la no jornal O Campo Bello de 24 do 
mez passado. 

Estas mesmas reclamações tenho ouvido d0s 
lnradort>s de Abaetbé, Inbaúma e principal
mente dos moradores em Dôres <.1" lndayã, onde 
a culturc. do café tem grande desenvolvi· 
mento. 

Da z•>na da Motta pl rte tambem o clamor 
contra a innovação ft!ita na nrreo"\dação deste 
imposto. 

0 SR. DUARTE DA FOI'SECA :-08 represen
tantes da Matta não deixat ão correr á revel1a 
interes:es to importante•. ( vario ~ <.~.part et 
interrompem o ora/jor.) 

0 SR. FEilREIAA TINÔCO : Sou representante 
do Estado de Minas e não venho para esta. ca
l!} trata•· ~ómente dos in tereeses de uma zona. 

V. exc. sr. Presidente, e os meus collegas 

conhecem aa dimouldade3 com que lucta a la· 
voura • oompreàen-tem o t1felto produzido 
pelo. deo. n. 790. Na zona em que · realdo, 
a lavoura do café comeoon ágora a d81lmvol· 
ver-se e ui lavradores luctam com estu dlm
culdada., qoe têm acarrttado a crise que atra
vesaamos. 

Sei, sr. Pteiidente, queJf..,ram ponderoe&3 
as ratões que levaram a o r. Secrfltario das 
Finanças a expedir odec. n. 790. 

0 SR. PINTO Dll: MOUR.c\. : - Aguardemos a 
solução do governo. 

0 SR. FKRllEIRA TINÔCO :. - Da leitura do 
relatorio do dr. Secretario das Finanças se 
deprehende que este distincto mineiro não po· 
Jla deixa~ _de ter outro procedimento, pois, 
na expedu;ao do dec. 790 zelava os inter~ 
do Estado. O g:>verno fluminense estabeleceu 
a arrecadac;ã.o do Imposto sobre o café de uma 
só vez e o E tndo de Minaa sdfrerla grandes 
prejnizos, si nii.o adoptaese o mesmo systema. 

O exm. Seontario das Finanças do Rio es
teve sempre impertinente rm manter a sua 
resolução e a nada attendia. 

Foi estabelecido um aecõrdo entre os repre· 
senlantes .do$ governm de alguns Estados; 
porem, hoJe é outro o Secretario das Finanças 
do Estado do Rio e tudo do ,·emos esperar da 
reunião marc.>.da para o tl!a ll do corrente. 

0 SR. PINTO DK MOU!l.A : -Esperemos a 
reunião. 

0 SR. FERREIRA TINÔCO : - Justamente por 
este mot~vo não apresento indic1ção alguma e 
apenas h mito-me a reclamar contra o imposto 
de 11 ·;~!Obre o café, (trocam-te di1Jirsot apar· 
tes). 

O imposto da PXP< rta~ão ofTt!cta muito a 
producção nacional e mustas vezes torna-se um 
ad versar1o do progr~s,> de t;.m palz. E~te im· 
~~··o tem <?llmra s.i todas os preceitos da sc:en· 
cta economtea, e et é verdade ser o imposto 
sobre o café a _n01sa principal fonte de rendas, 
cumpre que nao se procure onerar 03 lavrado
res e sim animal·os no cultivo deste producto. 

Sr. Presidente, é exacto que a lavoura do 
caf8 tem-se desenvolvido r!lUito. mas é neces
sario tambem nttender ás despesas que tem o 
productor. 
~ lavourasente falta de braços, os salarios 

estao m~lto ~lendo~. e olém disto cumpre at
tender a b.rtfa. du e!:ltrada~ de ferro, os por· 
centagens dos commissario3 e ao3 lucro.; do 
ensaoador ; e, pr~sta ndo attenção a tudo is;o 
vê se que não é tiio grarsde o lucro do pro; 
ductor. 

A lavoura atravessa actualmcnte gravt> crise 
e ao governo cumpre ser previdente, atten
dendo ás justas reclama~iies que partem dcs 
la.vr .. dores, poi~. a lavllut·a teo ymbolisado 
sempre o trabalho e tem si~o em nosso paiz 
a poLierosa alavonca. dos~mprellendimentos na. 
clooae!. 

L' arlmiravel que o r:o•3o paiz e.stejs. impor
tando na quadra actusl o> generos principaes 
do consumo, e para attestar esta tnste ver
dade, basta a leitura do retrospecto commer
clal de 1891, magnífico tr11bs.llw do Jornal do 
C;ommerci.o. 

Referindo·se ao eet:l<h> da nos~ a. lavoura 
um dist iucto brazile_iro E>screveu estas pala~ 
vras : cA tmportaçao de genei'os de primeira 
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necessidade augmenta de modo a.qsustador: pa· 
rece que a uberdade do UO!ISO eólo é uma figu
ra de rethorica e que nos achamos em um novo 
Sabara ferido pela esterilidade a mais comple
ta.~> 

Entl'f'tanto, srs., o eolo de Minas é fertilie· 
simo, temos mat.tas excellente'3 e eómente pl-e· 
cisamos prestar todo o auxilto á lavoura, e prin· 
cipalmente á lavoura de cafti. 

Confio muito no aotual Secrehrio das Fi
nanças rlo Eshdo de Min&S e espero que na re
união qui' deve se effectuar no dia li do cor
rente sej11m attendidas r.sjustas r eclamaçõe3 dü 
lavrador. S. exc. é um minetro P'trtota e re
side num municipio, onde a lavoura do café 
t.em grande desenvolviment.o, ~Jrincipalmente 
no diatricto de ~- João r-lep:Jmur ceno de La 
vraa. E !!i est&S reclam,ções 11.inda não foram 
attendidas, é oevido a dept>nder e~b questiio 
do ac·:ôt·do cJm os governos de outros Esta.
dos. 

com estas p1Javras apenas quiz tornar ~J· 
nhecidas ae reclamaçõ~s do~ lavradores da 
zona do Ot\ste e principalmente dos resiJentes 
no dtstricto do Claudio do muuicipio lle Olivei 
ra. Faç, votos p&ra que o dr. Secretario das 
Finanças JIOSi& atten1er do mrldo mais satis. 
f<itorio as justas queixas dos la v r adores mmei
:-os. ( .\fuito bsm; muito bem). 

O sr. 1. · Secretario dá con 1.a tlo !>eguin :e 

EXPED!ENTE 

Offic'tol 

Do sr . D~>putatll) Juveml Ponna, pa.rti ,•ipa.n
do que. -po t• muti ;·o de furç:~. maiur, deixa1·a ele 
comparecer á> ses:ões por ~tlguns Llias.-lntei
rada. 

Da camara mu:1 t ·ipal de Ca b J \ 'erde, envi
ando, para ser tomada em consideração pPio 
Congresso, a lei BJbre impostr s suspensa pela 
respectiv!l. llSI!Pmb'êa munic:p!!.l, em virtude ae 
reclamaçãl) de vRrios contribuintes. -A' com
missão de cam1ra.s municipses. 

Tem 2.• leitUT a e tlc1m sobre a mesa para a 
ordem dos trnba.lhos c::s ra-eceres os. 21J a 23 
e os projectos os. 9 a 12, que ~ão jnlgados ob 
jectos de deliberação. 

O sr. Denv~nulo Lobo (pela or
dem) :-~r. P1 e9ideme, o proje.: to n. 1~, que 
a~aba de ser lido e que t ive a honra. de apre· 
sentar à c Jnsi<.leraçiiJ tlll cas1 ~ah i u com um 
erro. 

A escola do Mor : o de San t'.\!lna ó do mu!li
cipío de ~tariauna e nii.o do mun i~i pio de Ouro 
Preto. 

Todas as eEeJ!as, menos n m!l , ~ãü para o mu · 
nicípio de ~far iannv. 

Peço, poré m, á v. l'X ·~ - d ~pê USa ue :mpres
são da. cmendl', m~smo pa1•a l]ão sobreearreg-lf 
o Estadv com o:~ta Jesp~ sa. . 

O sR. PRKSIDENH declara que póJe ~er at
t.endida a reclamação do nob:·e •• e puta l :J, dei 
xando-se para ser fclita u eme nda pe: l..1 co:n mi•
Eiio quanrio der seu parecer. 

0 SR . DELFIM MOREIRA . peill C'lmmissã.o de 
const1tu!cão e lt•gi3laç!lo, o!Terece p!lra :.?. • Liis· 
oussão os projectus n-;. 6o i c.loc, l':ente an uo. 
- :\imprimir Oi ptrN·er<!!! . 

0 SR. EPAMINONDAS 0TTONI, pela commissão 
de obras publícas, envia 8. mPsa o parecer n. 
24, opinando pelo arcbivamento da indic~ção 
n. 2. -A imprimir·se. 

O ar. 8ablno Dorroi!Jo Junlor:
No projecto n. 2, Sr Presidente, que paiiSou em 
1.• diecu~ü. proferiu v. exc.• o seguintes des
pacho:-ds cornrnts1t1•1 reunidas de justiça e or
çamento. 

Entretanto, por um simples equivoco. a com
mis-iio de justiça, de que L co p\rte, sem rn 
tender·se com a d_, orçamPnto, e 'abJrou seu 
pare .!e r, nã'l ficando assim cumprido o tlespa
ch1. 

E' um ~imples en •ano • que J:ÓJe e!'r corri
gido sem dependeoc;a dto quae3quer fJ rmalitla.
dfS, d ignando-Pe v. exc. • de trllnsmittir o pro
jecto li. commissãl) de orçamento, afim de ~e r in· 
teiramcnte satisf<!ito o dP•plcho e potler então 
en~rar p!lra a ordem do dra. 

E' Si.tisfeita a reclamação do nobre depu fado. 

APRESENTAÇÃO DE PROJECTOS 

O •r. Deslderio de lU e llo:- ~ r. 
Presrdentl', teol10 a honra de apre1entar um 
crc•jecto concedendü um auxil io pecuniar o ao 
hospit1l de Uberaba. 

A ca~a de caridade de Uberaba, Sr. PrPsi
deote, e um estabelecimento que tem prestado 
re~~.es ~erviças, e &jZc;.ra mais do que nunca. 
porque, á cir·cumstancia de o&rvir a uma citl!lde 
•las mais P•·J..l dosas do E:.to~.d o, acc1·e~ce a de 
achlr->e est~ I etec;tla a correo to immigratoria 
•nra o referi ·!LJ mun icípio . 

Trata ~e . . ':· . Presidl'nte. dt- um el t.abeleci 
mcnto que f, 1 concluidu por ini.!iativa part i
c:ular, sendo nma nP~C3sirlodepr l ~· itante o au · 
xilio qu~ ve1d10 pedtr para sus ma.o utPnçào. 

Recorro aot r:entimeot0s humaniturios do 
Congres3o Mmeiro em faver daquel le esta bele
cimPnto. b:~.seando-me no precedente já e•tabe . 
tecido nt·sta casa. que concedeu egual fnor a 
PSI abeler.i men tos congeneres. 

Na 1.• di~cus~o. st preciso I'Õt', '\"Ol tarei à tr i
buna para demonstrar a utilidade da medida 
consignada no projecto que en li o á me~a. 

N. 13 

O CoDgresso Legislativo do Estado de Min&S 
Ger a es decreta: 

Art. 1. · Fi~a concedido o auxilio annual 
de (2;0t. 0$00) dois co o tos do réis ao hvs?i tal de 
cnrrdade da .cidadede Ubt>raba. 

At't. :!. · Revo;am-se as tlio;>os!ções em con· 
trar.o . 

Sala dtts ~e,H)~s . ô de mai ' rle 1895 .-DES!DE
RIO DE :'>I ELLIJ. -LEI'P~' L DI) CoRHt::.-\.-8E • "ADE. 
llE FARIA.-J. BIJI!:NO 8 RA:\' DÃ0.-0 R. COt:: LIIO 
oE ~loURA .-PADRE JOÃI) Pw.-FERRF.I RA T t
r-ooco.-CC'r.:Eoo AI.\"E~. -:\ L'C:: L:STJ CLDIE,TI:\' fl . 
OU .'dtTii: DA FO:"'SE::A. 

L:do e 1 p)iado pelo numero de a ;siDnaturas , 
vae a. impr :mir-se. 

o sr. F•·n llCI!iõCO n.·essnne c·f
ferece u !-t',~SUinl r , rr :' e f\' :\ ro tl O·~e para, em 
oc.-a8ião opp•Jr lu t.:a , df fendcl· o, si fõt• im pu -
gnado: -
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N. 1• 
· O Congre1110 Legisle.tlTo do Estado de Minu 

GerMI decreta : 
Art. I.·• Fie" creada, junto da~eeretarla do 

Interior, uma seoçio ma11, destinada etpeei&l
mente para o senlço de instraoolo pnbfica. do 
Klt&do. . 

§ 1. • Esta eeoção se comporá de um obefe, 
um primeiro ofticlal, um segundo omct&l e 
dois amanuenses. · 

§ 2. • Oa logares usim areados aerão preen· 
chidos pelos actuaes funccionarlmJ da 11ecret& 
ria do Interior, respeitad& no aooeao aoatego
ria de cada um. 

Art 2.• Revogam-se as disposições em cJn· 
trario. 

Sala du sesbões, 5 de maio rle- 1895.- FRAN· 
01800 8U3SANE.- MENDES PIMENTEL. -PA· 
DRE Jolo Pxo. 

Lido e apoiado, vai a impr!mir-se. 

O ar. Fraucrort. Blcalbo oft'erece 
á <'-Onsideração da caaa os seguintes projeotos 
e reserva-se para na 1.• discll88ão produzir ae 
razões de conveniencia e utilidade que a elles 
assistem. (Lê) 

N. 15 

O Congresso Legislativo de Minas Geraes 
decreta: 

Art. 1. • Fic&m restauradas as cadeiras de 
latim e francez na cidade de Grão Mogol. 

Art. 2. • O emino das duas mJ.terias será 
exercido por um Eó professor com o ordenado 
de duzentos mil réis por mez. 

Art. 3. · Ficam revogadas as disposições em 
contrario. (S. R.) 

Sala das ee88Ões, de 6 maio de 1895.- J. F. 
FRANCFORT. 

N. 16 

O Congresso Legislativo de Minas Geraes de
creta : 

Art. I.· Fica creada mais u ma. cadeira de 
primeiras lettras, do sexo masculino na cidade 
de Grão Mogol. 

Art. 2. • Revogam-se as disposições em con
trario. áR. S) 

Sala as sessões, 6 de maio de 1895. - J. F. 
FRANCFORT. 

Nll 

O Congresso Legislativo de Minas Geraes 
decreta: 

Art. Fica creada uma cadeira rural, de 
primeiras lettras, do sexo muculino, no 
b!l.irro do P.é-da-Serra. d<' districto de Itacam
blra, mun!ciplo de Grão Mogol. 

(S. R.) Sala das sessões, 6 de maio de 1895. 
- J. F. FRANCFORT. 

Lidos e apoiados, -..ão a imprimir-se. 
0 SR. FRANCFORT 8ICALHO diz que não leu 

ainda o regimeato da cau, por isso necessita 
que s . exc., o~r. Presidente, lbe informe si é 
permittido a qualquer dt~putado otrerecer in
dicação no sentid" de que se represente aos 
poderfs federaes sobre neces~~idades do Estado 
que dependam do governo federal. 

O sa. PRESIDENTE declara ao sr. deputado 
que o regimento da casa só permitte lndkaçio 

referente a negocioa peculiar• do Eltado que 
possam aer aubmeUldOI á delibençio do g;,
verno estadoal. 

0 SR. FUNOFO&T BIOA.LBO eolloit& 18 lhe 
concedam 2 minutos pua redigir a indicação 
p_edin~o tambem que l) ar. Presidente Jbe dfp 
s1 está esta ou não conforme ao regimento. 

O orador ~enta-se, redige, lê e envia á mea 
a seguinte 

INDICA !,lÃ O 

Indico que se represente ao oid&dão Ministro 
da Viação_ sobre a alta CC?nveniencia de prolon
gat--se a hnha telegraphJca da est&ç1o de Mon
tes Claros á oida1e de Grão Mogol. 

Sala das 18116Õ!l8, 6 de maio de 1895.-J. F. 
FRANCFORT. 

0 SR. PRESIDENTE entende que a indicaÇão 
está fó_~a das attribuições da. Camara. porque, 
como Ja o declarou, o regimeato fó admitte 
indicações que versem sobre negooios peculiares 
do Estado que nelle possrun eer tratados e deoi
did~. 

0 SR, FRANCFJRT BIOALHO:-Sr. Presidente 
respeito muito as deci~ões de v. exc., não obs: 
tante, porém, peço que tel'}ha a bondade de 
mandar ·m~ o regimento. (E satisfeito). 

Sr. Presidente, entendo que a minha indica· 
ção trata de negocies peculiares ao Estado e 
que immedlatamente o interessam. 

UM SR. DEPUTA00:-0 direito de r epreeenta
çâ.o é livre. 

0 ~R. FR~NCFO~T BICALHO:-Já se vê que 
esta mdicuçao e~>tá. dentro dl\ orbita dos noasos 
trabalhos, encerra-se nos limites regimentaes. 
(Apoiada& de algun1 1rs. deputado•.) 

Peço, portanto, á v. exc. que se sirva de 
acei tal-a, pois julgo-s. correcta. 

UM SR. DEPUTADO :-A representação é mui
to justa. 

O SR. PRESIDENTE continúa a ent~nder que 
a indicação não está nos caso!l de ser re· 
cebida _pela mesa; ent.retanto, vae consultar a 
casa. 

O SR. -FRANCFORT BICA!..HO:- Sr. Presidente, 
de modo algum desejo estabelecer conflicto 
com amesa. 

Eu sou o primeiro a respeitar as decisües de 
v. exc., já pelo merito pessoal (muito bem ; 
apoiado•).já pela alta magistratura que aqui · 
exerce; nao posao, portanto, admittir que se 
estabeleça tal conflicto; r~;tiro a minha indi
cação (muitn bem; muito bem.). 

O SR. SILVA FoRTES envia á me~a a seguinte 
DECLARAÇÃO 

Declaro ter votado }ieln. apresentação da. in 
dicação do sr. Francfort, porquil pela lei n. 107, 
de 26 de julho de 1894, art. 2· § 3· n. X. o Es
tado concóde o au:a:ilio de cincoenta contos para 
estabelecimentos de linhas telegraphicas, e 
assim, pois, trata se de assumpto que mnito 
interessa o Estado de Minas Oeraes, não im
portando este sinão uml\ convicção individual 
e porqne o o.ppello espontaneo do Presidente 
para esta Camara não póde Importar uma 
falta de confiança no seu modo de interpretar 
o art. 2· da re~olução n. 3. 

Sala das se&õea, 6 de maio de 1895.-SILVA 
Foli.TEs. 
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2• PARTii DA ORDEM: DO DIA 
Lê-ee, entra em 3. • dl&m81i~. encerrando-

• esta 86m deba~. e é appro 7ado o projeoto 
n. 9.(, do ~anno paea&do, sobre indulto de pena 
ao juiz de direito de Philadelphia.-A' com
missão de redacgão. 

&' lido e-entra em 2· discua~ o projecto n. 
I, do corrente anno, conceiendo ao tabellião 
de S. Sebastião d1.1 Paraiao, tenente-coronel 
J06é Lult C&mpJS do Amaral Junior, quatro an
noa de Jicença para tratar de 1ma saúde. 

O 11r. Duarte ela Fonaeea :-Sr. 
Presidente, não foi propriamente ~ra discutir 
o projecto n. I que pedi a palavra. 

Em6ndas additi11as 

N. l 

Accresc~nte-se no fim do artigo :-e dois ao
nos para o mesmo fim ao tabelhão da. comarca 
de Juiz de Fora, João Chrisostomo Pimentel 
Barbosa.-(:). R.) 

Saladu sessões, 6 de mniode 1895.-DU.\ RTE 
DA FONI!BCA. 

N. 2 
Ao art. I .• Depois das p, lavra• Amaral Ju. 

nior-Accrescente-se :-e a Cherobino Santos, 
eseri vão de orphams do Bagagem tres annos de 
licença. O mais como se acha no projecto . 

Sala das sessõe3, 6 de maio de 1895. -L!i:O· 
POLDO CORRÊ.\. 

.Resoluções desta ordem costumam fundamen· 
tar·se ou com attestado medico, provando a 
oonveniencia da medida, ou então com o tt>ste· 
munho inmspeito dos BI S. deputado. que jus· 
tiftcam o seu projecto dl' lei. •·· 

UM SR. DEPUTADO :-AOS p~peís acompanham 

N. 3 

3 attestados medicvs. 
0 SR. DUARTB: DA FONS!i:CA: -Eu dou O meu 

voto ao projecto apresentado pelo nobre de
putado. 

Pedi a palavra, sr. Presiden!e, p1ra mandar 
á. mesa uma emenda, concedendo a um honesto 
funcoionario que precisa para seu tratamento, 
doia anno3 de licença. 

Refiro-me a um dos tabelliães da comarca de 
Juiz de Fora, o sr. João Chrisostomo Pimentel 
Barbosa, e acredito que a caaa concederA- a li· 
cença, porque esse funccionario precisa do 
tempo consignado na emenda para o tratamen· 
to de eua saúde. (Muito bma, muito bem). 

Ao art. 1.• DLpois das palavras Amaral J•·.· 
nlor-accrew~nte·8e :-e a File to AI ves Vilel
la, esc;·ivão de orphams da cfdade de Campo 
BeiJo . O mais como no projecto. 

Sala dM sessões, 6 de maio de 1895 .-DEBI· 
DERIO DE MELLO. -\V. BRAZ . 

N. 4 

Ac',crescente-se no projecto n. 1 a seguinte 
emeada : 

Artigo...... Fica egualmente concedido ao 
escrivão do I.• offlcio de orphams e ausentes 
da comarca da Leopoldi na, c1pi tão Jorge R o· 
drigues da Coura, a licença de tres aonos. 

Sala das se3Sões, 6 de maio de 1895.-RIBEI· 
RO JUNQUEIRA. 

Lidas e apoiadas, entram coojuncta.mentu em 
discussão. 

O ar. Leopoldo Corr~a: - Dirijo 
9- mesa, sr. Presidente, uma emenda ao proje
oto n. 1 que ora se d bcute, pela qual se conce· 
de uma licença de 3 annos ao escrivão de Of· O ar. Sablno Dara·oso Junior: 
phsms da Bagagem, Cht~rubino Santos . -(Não temos o seu discurso). 

Acredito, sr. Presidente, que -deve ser oon · 
cedida (e será. de justiça) esta licença, porque 
allega aquelle funcolonario como motivo o seu 
mó.u estado de saúde extremamente aggravado· 

Tratando-se da saúde de um 8ervidJr do Es· 
do que deve merecer-nos a consideração, acre· 
dito que a casa não recusará a concessão pedi
da. (Mu ito bem, muito hem). 

O ar. Dealderlode Mello : - V e· 
nho tambem, ar. Presidente, apresentar uma 
emenda ao projecto, que ora se discute, conce
dendo licença, por 4 annos e para tratar de 
saúde, ao escrivão de orphams de Campo Bello, 
Fileto Alves Villela. 

O ll!ir. Ribeiro Junquelra : -
Sr. Presidente, meu• collegas; tambem pedi a 
J».lavra para apresentar á consideração àa Ca
mara dos srs. Deputados uma outra emenda 
referente ao escrlvio do 1. • offlcio de orphams 
da comarca de Leopoldina funccionarlo zeloso, 
que, durante muito temJ?O. tem sabido salva· 
gaardar os intere;sesda Justiça. 

Creio que eBSa emenda pó de ser pert'eltamen· 
te admittida tanto maia quanto não traz incon· 
veniente á administração ua jugtiça, porque 
sera to~amenta sobltituido o conoeeslonario, 
não otrerecendo, portanto, a licença embaraço 
algum, á. marcha da administração da jOitiça. 

Vêm successivamente á mesa as seguintes 

O sr. 'Venee81au Braz :-(Idem). 
Vem á. mesa o seguinte 

REQUERIMENTO 

Requeiro que o projecto em discussão volte 
oom as emendas apresentadas á. respectiva oom· 
missão. 

Sala das sessões, 6 de maio de 95. - SAJHNO 
BARROSO JUNIOR. 

Apoiado e em discussão, é approvado, vol · 
tando & commissão de legislaçio o projecto com 
as emendas. 

E' lido e entr& em 1.• diseussão o projecto 
n. 8, concedendo meios de transporte ou con· 
ducção e de aposentadoria aos juizes de direito 
e substitutos quando em viagem para presi
dencia do jury e dos triDunae3 correccionaes. 

O ar. João Pio:-Sr. Presidente , 86 
me merece muitos encomios o procedimento 
da camara. attendendendo á.s necessidades dos 
juizes de direito e, de f110to, penso que easa 
ela!!..~ muito merece desta casa. 

UMA voz:- Perfeitamente. 
O SR. JoÃo PIO : - Penso que é uma classe a 

que devem ser dados todoj os meios pare viver 
independentemente (apoiados); uma classe que 
nãc pôde esmolar; uma classe que não deve 
~trrer difflculdades pecuniarias, entretanto. o 
projeoto que hoje vae entrar em 1.• d iscU85ão 



pareoe-me exorbitante (fJ10ÜJtlu ~ neto tJpMG· 
tlu). 

Já a camara ooneedeu 50 •f. 10bre as custas 
&OI Juizu de direito. 

0 IR. CUILLO PRATBS: -Ainda nio COn• 
oedeà • . 

O SR. Joio Pxo :-Mas esU. em andamento 
esta oon~io. 

Eltt. porcentagem vae coUooar os ;juiZM de 
direito em uma poelçio aliás bem ta..-oravel ; 
mu é neceaaario notar que a criee é geral em 
todo o Braail, todoJ nós Fotrremo.J ; 10trrem oe 
prof8880res publlooe, eo1frem multo e muito 01 
oommerclaotes pelas dldlculdade1 de tranlpOr
te ; tod01 nós 10frrem01 ••• 

O sa. IG!UOIO MuaTA:- sotrre extraordl· 
narlamente a lavoura. 

O Sll. Joio PIO ••• as dimcnldadea pecuoia
rias ·por qne atransaa o oosao paia, crille cre
ada por esplritos que querem derrocar as ln-
ati tultõenigen ~·- • 

.st todos nós sofrremos, porque não ha de eor
trer tambem o juiz de direito f 

Querem collocal·o na posiçio de nrdadeiros 
r:ababosf 

o íia. Iaru.cio Muau:- Será então 1. · 
capitaliata da comarca (Taa outro• IIJttlrlu). 

O m.. Joio Pio : .- Não impugno o projFcW 
que concede os 50 •t. eobre as cuatas ; ao-con· 
trario, concordo muito com elle : mas o pr(lje
cto que ora se discute me pal'fce até lnoon!tltu
cional (11poiado• e dO apoie@t). 

Devo confessar que não tenho plena certeza 
si este projecto é ou não oonsti tuclonal: 

O sa. WBNCaLAu BR.AZ :- lnoonstituclo
nal não é (h11 out""' opart~1 ; o orador ê trafer
rompido). 

O sa. Jolo Pio (confinucmdo) : -Diz o pro
jecto, ar. Pre&ideote, que 18rio garantidos aos 
juizes de direito trauaporte de viagem e apo
sentadoria, wmem nota desta phr888 c desde 
que a camara não dê :.. 

Pergunto eu si ~la Constituição podem0111 
nóa legislar, dando as camaras municlpaee obri· 
g&4)Õe8 pecuniarias f 

Está claro que, si o projecto emprega a ex
preuio-desde que-é por que reconhece 
obrigação para a munlcillalida1e ou para o 
E•ta:to de efreotuar e•tt. despesa. 

O sa. W&NcBSLA.U BaAZ : -Neste ponto, 
apoiado. 

UMA voz:-Mas isto pódt' eer eliminado. 
O aa. Jolo P10 : - V. exc. concorda perfei

tament6 oommig.>, porque •••• 
O sa. EPAMINONDAS OnoNI : - Sobre a 

questão prmoipal tambem ooooordamoa. 
O sa. JoÃo Pto: - Em face do art. 80 da 

ooua Oonet.ituiçio, não podemea legislar obri· 
gaodo aa camarae a taes deepesaa e deide que 
·ellas não as paeem, pe.rece-me que recabtrão 
Eobre-o Estado. 

Julgo, portanto, que o projecto é iooouati
tuclooal, porque pruuppõe na<t municipalida· 
des um encargo que ellas não têm. 

Além disso, os tO 0/o são dlv.ios aobre ouatas e 
neetu eaü incluida a viagem, porque o juiz 
de direito tem cllStas eobre ellaa. 

O IR. W•NCISLA u ERAs : - Nas e&111&8 cri
me! não têm Tiotem (lia o•~N• a_part41). 

O SR. Jolo Pio- N6• DOI mostramos tio la
vorani• aos juizes de direi to emquaoto que 01 
juizee subst.ltutol, pobres pariàs da magistratu
ra,e o• promotores •••••• (t.-ocll"'·•• wh4Jmft101 
tJpt~rln e o w. Pre11cünte rtcld11111 11tt~). 

Orlodor..... mas, entretanto, quando 1e 
apresentou o projecto, toiesaa a l'&lão que 1e 
deu para o augmento de custas nestu cau~a~: 

Nio' raoo tal Juiao da muistrafura , en\re
taoto, os juizes de direito Irão fazer tod01 os 
aatos clnll, niodaodo aiiJim um deates ao jul~ 
substituto, que ueim,.em trabalho, ftcarâ pre
judiolado nas custas. 

O SR.. Bu&No BRANDÃO : - Neste ca!IO, o 
defeito é da organização judiciaria. 

O aa. Joio Pio : - Si o defeito é da orga· 
nizaçio judiolarla, não devemos em nonuleie 
"ugmeotar taee defeito3. 

Portanto, sr. Prnidente, •i o juiz já tem 
custas de viagem e ei nôs vamos dar·lbea 
50 •t •• pen10 que Já ficam coneultados os seua 
in te r e 1St' • • 

Além d'isso, sr. Presidente, vamo• d-r pas
sag•m em eatrada de Cerro. 

0 IR. DBLPHIK MORBIRA : - Na. minha 
zona os juizes têm paaagem na estrada de 
Cerro. 

O sa. Joio Pto : - Porque não legislamos 
concedendo permissão aos detidoa para recor
rvrem ao tribunal de outra. comarca, escusan
do aftm IJbrecarregar o Estado com esta dea
pesa. 

Demais, pelos termO! do projecto, tio é pos
eivel calcular as deepesas de .viagem e nem 
ee estabelece o quanto d 'ellae. O juiz de direito, 
pois si Côr pouco conacieociOllo, irá patSS&r a 
lortl no botei, despendendo grandes quan
tias. 

0 8R. WBNCESLA.U BRAZ:- Não h& botei 
onde se puee a lord (ha outror aparta.) 

O sa • . JoÃo Pio:-Eu não estou determinando 
pontos, nem pessoas. 

0 sa. PINTO DE MOURA: -E O projeoto não 
diz que o juiz de direito que fôr em dillgencia 
Córa da comarca vá pas8ar como nababo. 

O sa. Joio Pio : - Mas poderá convidar 
amigos para jantares e o projecto diz vagamen
te- despe~&~ de viagem-; por conseguinte, o 
juiz poderá fazer a delpeE& que quizer (apoia
dos.) 

Sustentemos os 50 •t. de castas aoe Juizes de 
direito; mas, quanto ao preeente proJecto, ve· 
nho declarar que o impugno e impugnarei aem· 
pre, porque é inconstitucional (apoiado• ncfo 
t~poicdot)e, além d 'iaao, porque caberíamos fa· 
zer o mesmo em relação ao eubetituto, ao pro
motor, á• te•temunbas e juradO!. Matemos o 
projecto em 1. • discul&âo, que é mais uma 
economia. (Muito bem; muit• bem.) 

0 SR. WBNCISlAUBRAZ:-Sr. Pretidente,o 
nobre deputado residente em Barbacena, im
pugnando o projecto, apreeeotou as razões p& 
las quaee dava o seu voto contra o meemo, en
carando-o por doas lados, pelo da sua iouti· 
lidade e pelo daaua in.constitucionalidade. 
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Diz 11. exc.• que o projecto é inconstitucio
nal, ponto em que não estamos de accôrdo, e 
para mostrar a lmprocedencia de sua argu
mentação basta a simples leitura do art. 80 
da Constituição Eita1 U'\ I , que diz: c O congres
so ou o governo, em suas leis ou re~ulamentos, 
não poderá onerar as camaras municipaes com 
despesas tie quatquer ordem,~em decretar fun
dos ouabrlr;deade logo, verba pua es~e fim.))> 

Quem lê r o projecto verá desde logo que não 
consigna ontu algum p:1.ra a'J c;amaras municl
paes.Jl> 

O projecto diz (lê). 
Ora, sr. Presidente, essa declaração-desde 

que-mostra perfeitamente a verdade da minha 
proposição. As oamaras não ficam obrigadas a 
dar aposentadori11.11 aos magistrados, de modo 
que, passando o projecto, as camaras munici
paes hão de negar-se a pagJ'r a(ls juizes con
ducçõea e est1lÍ•'. no que estão no seu dtreito, e 
a consequenctt fatal será. o pagamento pelo Es 
tado, que é exactamente a quem compete tal 
obrigação. 

l.'eclaro a v. exc., sr. Presidente, que voto 
a favor do projecto em I . • discussão, afim de 
que elle passe a 2.•, onde deverá soffrer mo
dificaQÕes razoavei~ . Concordo em parte com o 
illustre collega contra a Inclusão dessa expres 
são ou dessa phrase-desde que não sPj'\,-pois 
ou será. comple\&mente inuttl. 

Quanto á utilidade, s, exc. declarou que os 
juizes de direito iam ter maiores venci mantos, 
isto, é, 50 •f. das custas. 

Em primeiro logar, ainda é hypothetico eSBe 
augmento de mencimentos; mas que seja uma 
verdade que os juizes de direi to e os juizes 
substitutos tenham 50•/. das custas. 

E' tal o estado em que se acha a magistra
tura, especialmente em certas zonas do E~tado, 
são tão preca.rias as suas condições, que este 
augmento ainda é uma migalha quanto lls des
pesa~ que é ella forçada a fazer. ( Ba diwtJrsos 
ap11rtes) . 

O SR. Joio Pto : - E o promotor da justiça, 
onde fica~ 

0 SR. WENCESI AU BRAZ:- Diz O nobre de· 
puta.do reaidente em Montes Claros ... (Cru:uun· 
se nu'"erosos apartes). 

O sr. Presidente reclama attenção . 
0 SR. AUGUSTO CLEMENTINO : -E a liberdade 

do cidadão que fique prejudicada. 
0 SR. WENCESLAU BRAZ:- Diz O nobre de

putl\dO residente em Montes Claro3, sr. Presi
dente, que todas as classes estão soffrendo na
condiçõai atniotiva.~ por que passa o paiz. E' 
uma verdade; mas e. exc. hade concordar 
comigo que o cidadão que tem uma profissão 
qualquer e se encontra em serias difHc•1ldades 
para prover a sua aubsistencia. presente e fu· 
&ura, deixa sssa profissão ou, além dessa, pro
cura uma outra ou outras, em que possa ver 
as soas cundições melhoradas. (Diversos a par
ter interrompem o orador). 

Mas, o ma.gistra.uo, sr. Presidente, não po· 
derá accumular funcções differentes ; o n Rgis 
trado não poderá ter duas ou tres profissões ; 
ao passo que um cidadão qual;uer, que tenha 
uma profisaã.o, poderá ter duas, tres e quatro, 
pôr em jogo todos os seus esforços p:~.ra conse
guir maiores reaultadoe. 

0 SR. C. PRATEIO dá U1D aparte. 
A, C. - 12 

O sR. WENCRSLAU BRAZ:- N'"ao tem razão, 
tJOr conseguinte o nobre deputado neste ponto. 
( Continúam (rtJquentej os t~parttJs e o sr. Preri
dente (az soar os tympanor reclamando attt~ttç69. 

Devemos ver que muitos juizes têm aban
donado a magistratura e que outros preten
dem seguir o exemplo de aeus oollegas e por
que? 

Porque seus vencimentos são exíguos e não 
veem um futuro melhrr. 

Si grandes difHculdades encontra o magis
trado, ditDculdades só superadas por uma eco
nomia descomedida, que sacriftca mesmo o ne
cessario, bem maiores, bem mais insutDcien
tes serão seus vencimentos sendo forçado, co
mo é, a sahir da sua comarca para nas visi
nhas substituir Peus collegas. 

Não pequenas despesas fará e é de toda jus
tiça e vislvel equidade que seja compensado e 
pago pelo Estado. 

São estas as considerações que tinha a fa
zer em favor do projecto. (Mu'•to bem) . 

O er. Ploto de 1\loura:-(Não te
mos o sea disccrao). 

O 8r. (:amlllo Prate8:-(ldem). 
O 8r. Ferreira Tlnõeo :-Sr. Pre

sidente, não venho discutir o projecto, visto 
que em J.· discussão trata -se unicamente da 
sua. utllltiade e constitucionalidade. 

Veaho sirrplesmente fazer uma manipulação 
de voto, declarando que, tendo exercido uma 
funoção judiciaria, tenho conhecimente das 
grande difHculdades c\l m que lucta. a honrada 
classe da magistratura. 

UM SR . DEPUTADO :-Perfeitamente . 
0 SR. FaRRI'JIRA fiNÔCO :-Declaro, pois, que 

nesta casa votarei sempre por q ualq ue r proje 
c to que traga beneficio& á mesma clas,;e. 

Posto a votos, é rejeitado e manda-se archi
var o projecto. 
~ão lidos e entram successivamente em dis

cussão . que se encerra sem debate. e são ap
provados os pareceres ns. 16, 17, 18 e 19. 

Nada mais havendo a tratar-se, o sr. Presi· 
dente designa para amanhã, além da parte ro · 
gimental da ordem do dia, 1.• discussão dos 
projectos ns. 9, lO, 11 e 12 e discussão dos pare
ceres os. 20, 21 , 22 e 23. 

Levanta-se a sessão. 

ACTA DA li.' SESSÃO OROINARIA AOS 7 DE 
MAIO DE 1895 

PRI!:!I DE:XCIA DO SR. EDUARDO PIMENTEL 
Ao meio-dia, feita a cham!\da, achr.m-se pre

sentes os srs. E:luardo Pimentel , Ribeiro de 
Olivei ra, Agoetinho Pereira. Mendes Pimentel, 
Silva Fortes, lgnacio Murta, Benvenuto Lobo, 
Bueno Brandão, Leopoldo Correa, Ferreira Ti
nôco, Manoel AI ves, Desiderio de Mello, Franc
for t R! ce~lho, Nunes Pinheiro, Sabino Bar rmo 
Junior, Ca.rlindo Pinto, Nunes Coelho, Ribeiro 
Junqueira, \Vencebláu Braz, Freitns Castro, 
Delpbim Moreira, Pinto de Moura, Coelho 
de Moura, Augusto Clementino, Benjamin 
!>iacedo, Getulio de Carvalho. João Pto, Sousa. 
Moreira, Epaminondas Ottoni. Duarte da Fonse
ca, Raul Penido, Francisco Bressane, Ca.millo 



Prate•, Rodrigues ·chaves e Manoel da Silva; 
taltandCJ oom causa parttci)la()a os srs. Cami!lo 
So&rei,Tavarea de Mello e lu venal Penna e eem 
eU& oa mala •enboree. 

~bre-ee a .,mo. 
I' lida e apptóvada a acta anterior. 
O sr. I.•aeoretàrlo dá oonta do seguinte 

BXPBDIENTB 

JUqummmfo• 
· Do porteiro da Elcola de Pbarmaola pedindO 
que seus vencimentos lejam equiparados aos 
doe egt...ses empregados du secretarias de Es
tado!- A' oommiSBão de petiQÕeS. 

Do dlreotor da companhia lyrlca italiana, pe
dindo úm auxilio de dez contos para trazel· a 
a 8lt& oidade, aftm de representar operas no
taveis do seu repertorio. A' mesma commis-
aão. 

O ar. Silva Forte•:- Sr. Pre•l· 
dente, achando·me ausente desta Capital, não 
tendo podido comparecer aos trabalhos da ca- . 
mara )101' alruns dia•, sou hoje foret.do a vir 
dar rmaexplicação á oasa sobre aBSumpt.o que 
se refere ao expediente. 

Entrit.ndo em discugsão o projecto n. 94 do 
anno paasado, não achava me presente p!lra de· 
tendel·o e a camara votou como entendeu em 
sua alta sabedo!la. 

A minha presença na tribuna é motivada para 
t'azer uma. reclamação contra um período do 
dl1ourso do ar. deputado pela 5.• circumscri · 
peão, residente em Barbacena, fi que vem pu
blicado no jornal de hoj J . E' o seguinte (lê). 

Parece-me ar. Presidente, que tendo exerci· 
do, ainda que humildemente (nd'o npoiado• g~
,..a~•), o Jogar de membro da commissão de re
presentações, que elaborou o parecer respecti
vo, cabe-me o dever de, em vista das pondera· 
ções do nobre collega vir declarar que jámais 
a commiasão oescurou doi! negocias do Estado a 
ponto de arruinar ou destruir suas finanças. 

Ora, sr. Presidente, en louvo os Intuitos do 
meu nobre oollega ••• 

O sa. JoÃo PIO : - Maa não, do Congresso. 
0 ia. SILVA FORTES ••.• quando Se apreJen· 

tou a discussão do projecto com o seu talento 
privilegiado •• : 

0 SR. JOÃO PIO : - Muito agradecido. 
OsR. SILVAFoRns ... paradefenderos inte

res!es do Estado, e s. exo. me encontrará sem
pre ao 11eu lado em sustentação desses mesmos 
1 n tereaes. • • . 

UMA voz :- Tem dado uisso muitas provas 
(opoiadoa). 

0 SR. SILVA FORTS:S ... de preforencia &OI de 
quem quer que Sl'ja. (apoiados). 

0 SR. Du,uiu DA. FONSECA.:- E:se é O in· 
tuito de todos no~. 

O sn. SILVA. foRTES:- Sr. Presidente, v. 
exc. sabe que o c~~orgo de membro dtata com mie· 
são é eapinboso, é o!!ioso ••• 

0 BR. BUENO BRANDÃO : - Não ha odloeiua-
de quanJo se cumprem deveres. · 

0 SR. SILVA. f ORTES, •. porque muihs vezes 
tive de combater pretencões lndividuaes e ac
c».rretar com a odiosldade que havla foroo~a-

men~e de despertar-se pelo procedimento aue· 
tero, rigoroso e juato desta oom.mt~tão (apoia· 
dOI). · 

Assim poi•, sr. Prealdente, julgo que • meu 
diatincto oollega não teve o in~uito de oft'ender 
a minha humilde pesaoa •.• 

O sR. JoÃo Pio:- De modo nenhum. 
Osa. SILVA FORTBS ... porque no dia em que 

quajquer dos meu• oollegas externar o jutzo de 
que não pugno aqui pelos lntereMes do Estado, 
deixarei então a minha cadeira de à3putado e 
recolher-me· hei á vida privada. (Muito bern; 
muito bltn). 

UMA voz: - Ninguem é capaz de suppor isto 
de v. exc. (apoiado1). 

O ar . .João Pio (para uma ea:plicaçt!o 
peuoal):-Sr. Presidente, venho á tribun& para 
dar uma explicação. 

Parece me, sr. Presidente, que os meus dls
tinctos collegas querem me obrigar a ser ape• 
nas um sacerdote; já pediram-me ab•ol1liç6o e 
agora reclamam um-•uboenite-para um pro· 
jecto, do qual não se falia mais. Cantemul-o, 
pois .•..• . (hiloridatk). 

O meu nobre collega vem faser uma reclaca
ção, porque impugnei o projecto; ora essa re
clamação não procede de moio nenhum e de
via ser dirigida, não a mim, mas, a toda a 
caaa •.• 

0 I!R. SILTA FORTES: -Referi-me ao discuri!O 
de v. exc. e não ao procedimenta da casa. 

O 8R. Jolo Pio:- ••. pottanto, estou como 
bode expiatorio de tod._os os odios ... (apart~s). 

Ma eu quero repartir a c&rga ocm todos os 
meus collegas; todos nós somo~; culpados; en
tretanto, o nobre deputado diz que a impugna· 
ção do projecto, parecia (não e.mrmou) uma de· 
sautoração da commiseão ou 'de a. exc. 

Muito pelo contrario;sínão conhecesse s. exo. 
sinão conhecesse bem os seus actos, eu toma
ria essa palavra como r1clarne ••• 

0 IIR. SILVA FORTES:-Não apoiado, eu não 
preciso de reclame. 

O SR . JoÃo Pio:-E' justamente o que estou 
dizendo; ~~ o não conhecesse ou si quisesse of· 
fender a v. exo., tomaria sua palavra como 
reclame, porquo v. exc., não de hoje é conhe
cido pelo Estado, oonhechlo por todos nós, co
mo cidadão de eumma honestidade e respeita· 
bilidade, collocado muito acima do qualquer 
suspeita. 

E tanto não ha.via. intenção de offender a v. 
exc., nem de melindrai-o siquer, quando eu 
quiz Impugnar o projecto, perguntei si iria 
molestar a commisaiio e responderam-me que 
tratava-se de um projecto vindo do Senado e de 
uma commissã.o já extincta. 

0 SR. SABlNO BARROSO JUNIOR: - Dá. U'll 
aparte . 

O SR. JoÃo PIO : - O aparte da v. exc. 
tem agua no bico; v . ex~. quer azedar o que 
não devo..... · 

0 Bit. SABl NO BARROSO : -Eu creio que 
v. exc. é q_ue está multo azedo. (hilarWad~). 

O SR.. JoAo Pro ...... e de Ulll. modo sorre.
teiro (risadas). 

0 SR. SABlNO BARROSO dá outro aparte. 
O sn. JoÃo Pro : Nio • senhor , eu estou 

daudo satisfação completa. V. exc. deve eom
prchender que a ca~a não teria procedido do 
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mesmo modo ai o projecto tives' e Eahido da 
commis;ão . 

Todos oó~ conhecemos a independencia de ca 
racter do nobre deputado á cujll reclama ção es
tou r"l8pondendo e si impugnei o proj ectG, foi 
vor julgar que era uma de~pesa de~neces,ari a.. 
Impugnei-o em 1.• discossãG .•.... 

0 SR.rSILVAFORTii!! :-Si O proje::to 9Stives· 
89 em diwussão. eu demonstraria o contrario. 

O SR. JoÃ Pio .... porque er..tcndo que não 
devemos tomar tempo em di:Cutir prr jectoe 
em 1.• dis(lussão e at1ra l -os para qne C.iião em 
2.•. 

V. exc. diz que, si e~tivesseaqui, havi.\ de 
defendei-o. Por que então, não ficou. Quan
do quer-t:e impugnar um proje::to, não se nade 
esperar o com!J&.recimento de seu apre~enta.nte. 
(apoiados). 

Não houve a menor inten~ão de molestar o 
nobre deputado. 

E!tá da-ia : at isfaçiio completa e cantado o 
subrenite final ( Muito bem; muito b~"'). 

O 81•. Frnnefort.: - o jornal official 
de hoje, em seu noticia rio, narrando o inclden· 
te da indicação que ofl'ereci h ontem á. conside· 
ração da mesa. d1z o seguinte (lê). 

Ora, sr. Presidente , não se tracta de uma 
simples falta ou engano, que aliás deixaria 
pa.&'38r, mas de inepcie., que jámais Eeria. por 
mim pratica11a. 

Pois, si v. exc. consultou a ca' a e olla deci· 
diu ntnrmati vamente a C·Jnsulta de v. ex c., 
o que il). eu fazer reti rando a minha indicação1 

0 SR. DUARTE DA FONS!:CA : - Entretanto, 
foi o que se passou. 

O SR. PRESIDENTE declara que, realmente, 
elle appellou para a casa e esta respondeuaf· 
firmati>amente a sua consulta. 

ALGUI'iS SRS. DEPUT.l.DOB : -Mas t1ÓJ esbva· 
mos presente.s e não votam~.a. 

0 SR. FRAISCFORT:- Não quero, sr. Presi 
dente . cont.est.ar o que v. exc. acabs. de affir· 
mar; o meu intuito e fazer cons:g!lar que eu 
não viria fazer um p1pel menos correcto, qua l 
o de retirar uma indicação que já. tmha sido 
condemnadn pela. casa. 

As condições acusticas da nossa sala e mesmo 
algum rumor não permittiram que, na occa· 
sião, cu e alguns collegas ouvissomos o. consul· 
ta fi! i ta a casa por v. exc. 

E' certo que v. ex c. disso que ia consultar a 
case e foi por est!l occ J.Siã.o que eu, ltbtendo a 
palavrB, pedi a l'btirada da minlu. indicação. 

O que quero que fique consignado é que não 
tive consciencia. da deci, ão da casa., e fo i p()r 
isso que petii a. retirada da inrlicaçõ.o; pois, si o 
fizesse depois de saber que cst!l.va Lrejudicada, 
seria simplesmente um acto de idiotismo. 

PARECERE~ 

Vêm a mesa cs seguintes : 

N. 25 

A' ·commissão de Constitu:çã ), Lcgi~lo.ção e 
Poderes a que foi presente o diploma. confe· 
rido ao dr, Alberto Augusto Furtado, depois 
de minucioso exame e do conrronto elas opera
ções parciaes com a apuração geral, chegou à 
conclu'!áo que o caudidato diplomado obteve 

.C337 votos, ao passo que o dr. Luiz Gonzaga 
da Silva, collocado em 9· logar obteve somen
te :· 903. Na. apuração geral não foram com· 
pu tados di versos collegios ele i toraes, como 
SPjam do Pa.trocinio do Muriahé, Dõrea da Vi
ct··ria. , de ~. Manoel (duas primeiras secções, 
Bõa Fa mha e alguns collegios da comarca de 
Juiz de Fóra. T<-ndo, porém,acommissão veri
ficado pelas actas parciaes que examinou que 
as secções que faltam não podem alterar, ore
sultado, s tnão com relação a .1s ultimos vo· 
tados e nunca <Om rela~o ao dr. Alberto 
Furtado, votado em 7· lllgar e, não tendo 
havido prote!>to ou contestaçã:> ao referido di· 
plom3. conferido pel'l .iuntil. da comarca, é 
pois, de perecer que seja reconhecido e pro
clumado deputado pela 2· clrcuru,cripção elei
toral d·) ~ta.do o dr. Alberto Augusto Fur
tado. 

Sala das commissões, 7 de maio de 1895. - . 
DE!..PIIIM MOREIRA. - AUGU:T.> CI,E~IENTINO. 

N. 26 
A commis~ão de repre;entaçOes, requerirnen· 

tos e petições á qual foi presou te a de diffe. 
rentes auctor·idades cilis, jl!uiciarins e mem
brosdo fóro da. comarca. de Mar de Hespaoha 
pedindo aconstrurção dE'l uma cadên, é de 

PARECER 

Que seja a mesma remettida &.o rir. Presiden
te Jo Estado. para attendet· como for de ju::~
tiça, vi~to ~er assumpto de su-. competeoc:a. 
com recursos annuaes tio orçamento. 

Sala das commiasões, 7 de maio de 1895. -
S!LVA FORTES- DESIDERIO DE MELLO.- PINTO 
DE MOURA. 

N. 27 

A commJsstLo de re:;resentáç.õee, re1ueri. 
mP.ntoe e petiQães, n qual foi presente a re
presentação ou applelo do dr. Cezario Atvlm, 
dirigido ao Congresso Mineiro, pedindo o sa-
neamento da. zona. da Matta. · 

Considerandoque a mensagem do dr . Pre· 
sidente do Estado, ee rerere a assumpto iden
tico quando o reclamante não apresenta um 
plano geral ; 

Considerando que o a.•sumpto sobre que ver
sa a rech•mnção é medida que póde ser atten
dlda, não directamente, mas sim por outrmt 
meio3 compati vei9 com os recursos orçamentn
rios tia competencia do outras corumi~sões : 

Cons:derando que entre ns medidas geraes, 
coiDo sejaro a organização do serviço da hy
gi ne publica com adaptação ás condições da 
actual1daae, a facilidade da! c tmaro.s e distri
ctoa contr<~.h ! rem emprestimos para melhorar 
as cond ições bygienicas locaes e outras provi
dencias já ~e acham em via de exer.ução umas 
e outras; 

Considerando finalmente que o assumpto é 
complexo e subordina ~e a ~,utros de não ~orne
nos importancia, é pois de parecer que seja a 
rt-clamação do general dr . Cesario AI vim re
mettida. as comrniseões de saúde publi ca e or· 
ç9.mento, para os devidos efl'eitos. 

Sah. das tessões, 7 de maio de 1895. - DR. 
SILVA FORTES.-DE•IDEil.IO DE MELLO.-PtNTO 
DE MOURA. 

Vão todos a imprimir. 
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Oo. ~nas PDIBN'I'ZL levanta-118 para en· 
Tiar a m811&, em nome da commiaeio de inatru· 
cçio publica~ um projecto eobre diveras me
didas n~u e UJ'gentee nos internato e 
externato do Gymnuto Mineiro • 

O diminuto eapaoode tempo, diz o orador, 
gue é oonoedldo para a fundamentação de pro· 
jectos impede-lhe o lazel o agora, aguardando, 
por i.o, a primeira dlao11811io. 

O projecto é oeegulnte deouja leitura pede 
e obtém dispensa, visto que será. impreS8(' e 
diatribnlda. 

N. 18 
O Congreuo Legila.tivo do Estado de Minas 

Oeraes decreta : 

'I'Itulo unlco 

DO OYMNASIO MINEIRO 

CAPITULO I 

Do pe11oal adminútrati"o 

Art. I.• O cargo de reitor do Internato serà. 
exercido por um lente do mesmo estabeleci
mento, nomeado pelo Pres1dente do Estado e 
para esse fim considerado em commiseão. 

§ I. • Soa substituição na cadeira que deixar 
de exercer e.nqnanto durar a commi~ão será 
feita de acoôrdo com a. legislação vigente. 

§ 2. • O reitor do Internato perceberá. além 
doa vencimentos de lente, a gratificação a.n 
DUal de 3;0QO*>OO, 

A_rt. 2. • Flea elevada a 2:400$ a. gra.tifi
oaça.o annual ao reitor do Externato. 

Art. 3. • Em cada. uma. du secretarias do 
Gymnuio Mmeiro (Internato e Externato) fica 
creado o Jogar de a.maouenae com os vencimen· 
os annua.ea de 1:800$000. 

Art. 4.• O numero de inspectores de &lum
tnos ~erá no Internato corre~pondente a um 
lnapeotor para cada grupo de 35 a.lumnos. 

Pa.ragrapbo unico. Fica creado mais um lo
gar de tnapector de alumnos no Externato. 

Art. 5. • Pelo Presidente do Estado será no· 
meado o medico do lnterna~o. que, além da vi
sita dlaria. ao eatabeleolmento afim de velar 
pela. we. hygiene, tratará dos a.lumnoa e empre-
8adO!f que nelle enfermarem. 

§ I.• São fixados em 3:600$ os vencimen· 
tos annuaea do medico do Internato. 

§ 2. • - Mediante basta publica contra.etará o 
reitor o fornecimento de medicamentos 110 In· 
terna to. 

CAPITULO II 

Do &gimtm E$colar 

Art. 8.• As aulaa do Oymnuio Mineiro 
abrir·se·bão no dia 1.• de setembro e encerrar
se-hão no dia. 30 de abril de cada anno. 

Paragrapbo unico. O vigente a.nno lectivo 
terminará to 15 de outubro, reabrindo se a. 16 
de novembro as aulas que serão encerrada.• a 
15 junho de lfjg6. 
Ar~. 7.• Para matricula. no I: anno do In· 

ternato ê neceesarla. a. prova por certidão de 
edade ou documento equivalente de ter o can· 
didato mais de 11 e menos de 14 aonos de 
edade. 

Art. 8.• Os a.lumnos do Internato pagarão a 
annuidade de 750$ correspondente ao anno 
leotivo, estando nella incluid~ taxa de matri
cula, taxa de exame medico, pbarma.oia, livros, 
objectos de escrip•a. e de desenho e lavagem de 
roupa. 

Paragrapbo uni co. E,; ta annuidade, que po· 
derá ser dividida em pre~rtaçõee periodioas, não 
é referente ao aotnal anno lectivo. 

CAPITULO Ill 

Di "i1~1 tk ctJcleira e d• o t.lla.t 

Art. 9.0 A cadeira de llngua portugueza 
e litteratura nacional é dividida nas dou se
guintes: 

De Portuguez (vamma.tioa expo3ltiva) no 1. • 
e 2.· anno, e 

De Portuguez (g1ammatica bistorica.) e litte· 
ratura na.etonal. 

Paragrapbo oni<!o. OI! actuaea lentea de 
lingua portugueza e IHteratura nacional, 
opt,rão por uma. das novas cadeiras, sendo as 
outras proTldas por conclll'so, na !órma da le
gislação em vigor. 

Art. 10. Para os fins do art . 40 dtl De· 
ereto n. 611, de 4 de marQO de 1893, é fixado 
em 50 o numero maximo de alumnoa para. 
cada aula. 

§ I.· A gratilcação annual de 1:800$ será 
correspondente a. cada. divisão ou subdivisão 
de aula. 

§ 2. · Ficam elevados a 3:()()('$ os venci· 
mantos dos profeaaorea. 

CAPITULO IT 

Disposiç~s geraes 

Art. 11. O Governo do Estado regula
ment~rá a presente lei, modificando o 1lecreto 
n. 611, de 4 de marQO de 1893, na. parte que 
tiver ficado alterada. 

Art. 12. Revogam·se as disposiçõe& em 
contrario. 

Sala daa sessões, 6 de maio de 1895.-FRAN· 
CISCO MENDES PIM:ENTEL.-PADRE JOÃO PIO.
F. BRESSANII: .. -A Imprimir-se. 

O ar. Dclphlm Moreira: -Sr. 
Presidente, pelo nosso ayatema de governo, 
compete ao Congresso Feaeral legislar sobre o 
direito civil e criminal e aos E$tados legisla· 
rem sobre proce.tfo civil e criminal. 

Foi em virtude desse preceito de. Constitui
ção Federal que o Congresso pa.ssa.do organizou 
a magistratura, creou os tribunaes judiciarios. 
deu-lhes melhor organização e decretou diver
aas leis aobre prooeeao civil e criminal. 

Mas, sr. Presidente, todos reconhecem que as 
leis de proce&o contêm lacunas e em todos os 
relatorios doa juizes d~ direito das nossas co
marcas se epresentam duvidas e difflculdades 
aobre a execução tJas leia de processo e soa in
terpretação. Para. não fazermos uma legisla
ção toda retalhada., o que é um inconveniente, 
julguei util apresentar uma indicação á. casa, 
pedindo que; por intermedio da m•a, ae con
Vlde o Senado, afim de que as duas C)mmissões 
de justiça civil e criminal reunidas examinem 
minuciosamente tod0>1 os relatorios dos diver· 
sos julzea de direito das comarcas do Estado e 
apresentem um projeoto que a.ttenda a essas 
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duvidas e preencha as lacunas da lei proce~
sual mineira. 

Envio a minh!l. indicação, que e a seguinte: 

N." 
Indico que a Camara dos Deputados , por in

termedio da me...--a, convide o Senado, afim de 
que as commis&ões de justiça. civil e criminal 
desta e daquella corporação legislativa, reuni
das, examinem os relatorios dosjuizes de direi 
to das diversas comarcas :lo Estado, e attenden
do ás duv:da.<! e difficulrlades nelles proposta.i e 
suaoitsdaa S<Jbre as leis de prccesso, elaborem 
um projecto de lei a respei o, que resolva es
sas mesmas duvidas e preencha as lacunas da 
lei. 

Sala das Eessões, 7 de maio de 18;)5. -DEL· 
PHIM MOREIRA.. 

Lida e apoiada, vae a imprimir-se, indo de
pois á commissão de justiça. civil e criminal. 

2.• PARTE DA. ORDEM DO DIA 

Lê-se, entra em primeira diw ussão, encer
rando-se esta sem debate, e é a.pphlva.do o pro
jacto n. 9, qne concede em uma ~o prestação o 
auxilio de 5:000$ para. construcção de um pre
dlo nu Gollegio das Irmã<i de Caridade em Ma.
rlanna ; pai&ando, por consentimento da Ca.· 
mara, á . eg unda. discussão o mesmo projecto, 
que vae á commissã.o de orçamento. 

E' lido e entra em 1• discu•~ão o proje to n. 
10, que consigna auxilio á conclusão da.s obras 
da ac •dem:a. decommercio de Juiz de Fóra. 

O er. Sllvn Fort.ellll:- Sr. Presi
dente, pedi a palaVl'a, não para. impugnar a 
medida que se discute, porém sim para pedir 
ao autor do projecto esclarecimentos sobre sua 
redacçã.o. 

Parece que trata·~e da rever~ão de uma ver 
ba votada pelo congresso o anno passado para 
fim differente. 

Acho, sr. Presidente, que ao congre.iso, que 
terminou Feu m~ondato em 1894, presidiram os 
mesmos sentimentos que pruidem ao a.ctual, 
isto é, pugnar pelas tlnança.a do Estado e ao 
meemo tempo de€envolver seu progrellllO mate
rial e intellectua.l. 

Vejo pelo projecto que seu auctor, querendo 
prestar a uxilio, aliás justo, á academia. de 
commercio, que na sessão do anno passado foi 
subvencionada pelo Estado, em favor d'ella. 
procura. desviar a. subvenção de 40 contos, 
consignada na lei de orça.meot•> para a escola 
agrícola fundada no mesmo município. 

Não combato, sr . Presidente. o projecto, 
porque si a.s explicações de seu illustre a.uctor 
não vierem demonstrar il. casa que a rnbvenção 
concedida. pelo congresso á e!ICOla. a.gricola tor
na-se desnecessaria, torna-se improfi ua, eu 
votarei pe:o projecto em 1• discussão para. em 
2• mandar uma emenda., procurando manter 
a rnbveoção de 40 contos concedida. á. esco1a 
agrioola. e a.o meimo tempo satisfazendo os in
tuitos do legislador quando apresentou o pro
jacto no sentido de a.ugmentar a. subvenção da. 
academia do commercio de Juiz de Fóra., cujos 
fins se acham perreitareente preenchid011 e 
cujos serviços r0a.es ao El!tado estão ao alcance 
de cada um dos me'.lS illustres collegas. 

Serei insutUciente, sr. Presidente, para. es
clarecer mais este ponto. 

0 SR. RAUL PBNIDO:- A emenda. de v. exc.• 
só servirá para fa.vorecE'r dE'funtns. 

0 SR. SILVA FORTES:- E' justamente, sr . 
Presidente, eita declaração que acabo de ou
vir em aparte do tllustre collPga, represen
tante do 2. • dlstricto e conhecedor mais de 
perto dos melhoramentos de sua zona, que vem 
me I!Scla.recer sobre ó assumpto. 

Diz o lllustraJo collega que a m!nba E'menda 
viria. ravore06r deruntvs; não, ao contrario, 
viria (11.voreoer a propria. academia de com
mareio, cujos aervioaa acabo de reconhecer pe
rante esta ill ustre ccrporação. 

A mmha emenda . •• 
0 SR. RAUL PKNIDO:- Que OàO tem ra.rão 

de ser. 
0 SR. SILVA FORTES ... poderia ser augmen· 

ando ou diminuindo 11. subv-:~ oção que o Esta · 
tão concede a acadtmia de commercio,poisque 
sdo reaes os serviços que vem prestar a.o E~ta.· 
do de Minas, rlesenvolvendo a. instruc( lu se
cundaria profissional; poderia ser •ujstl tuti-
7a. e não como quer o !Ilustre collega. 

Eu não aei, não conheço, desejo que se escla
reça. a casa u que ba sobre a ~oubTenção de 40 
contos de reis. concedida. no orçamento do 
auno passad:> para. a escola. agrícola de Juiz 
de Fó ra.. 

V. exc.• diz que E'sta subvenção vem apro
veitar a. mortos. 

Collijo do aparte de v. exo. • que a escola 
agricola. de Juiz de Fora. ja não é um tstabele· 
cimento que mereça mais o auxilio do Estado 
de J'lioas, isto devido ás suas m&s condições 
pecuma.ria.s, devido á. sua. não exi!teocia real 
ou falta absoluta de vit&lidadf'. 

Si o aparte de v. exc.• refere-~e a este pon· 
to. dec~aro que a.cceito a reversão da. subvenção 
de 40 contos de réi~ para. a acad emia de com
mercio, p>rque, rep;to, devemo<~ auxiliar & ios
trucção publica., devemos cJntribuir para. o 
progreeso material e intellectual do Estado, 
(apoiados), sem despir a uns para. senir outros. 

E, só assim, sr. Presidente, eu compreheodo 
a missão de defender os intere3Ses do Estado, 
não procurando combater systematicamente 
medidas que poss..ma.proveitar a esta. ou ilquella. 
classe e que muitas vezes são reclamadas ao 
poder executivo, que se acha mais em col · 
taoto com as neceesidades publicas, com os re
clamos do Estado (apoiados). 

Sãoestas a.s cousiderações que tinhaa ra.zer. 
Em vista, pois, do aparte do meu nobre col

lega, de que a. subvenção de 40 contos de réis 
para. a escolaa.grioola. de Juiz dE' Fora ~ó podia 
vir servir a defuntos. e a.ttendendo exolusiva.
meote á esta. declaraQão categorica do meu no· 
bre collega, voto pelo projeoto tal qual se 
acba redijldo. (Muito b~m; muito b~m). 

O ar. Plnt.o de !'loura (não temos 
o seu discurso). 

Encerrada. a. discussão, é approvado o pro
jacto e resolvendo e que passe á 2 .•. va.e á. 
comrui~ão de comruercio e orçamento. 

0 SR. RIBEII'lO D& OLIVEIRA li.· secretario) 
pede e obtem urgeocia. para. proceder á 2 .• lei · 
tura dos projectos e parecares que nca.llam de 
ser d1stribu1dos e lmpresso3. 

Têm, portanto, 2.• leitura. e ficam sobre a. 
mesa. para a ordem do.q trabalhos o parecer n . 
24 e os projeotoa ns. 13 a 17, que são j ulgados 
objeotos de dellberac;ã.o. 



E' lido e entra em 1.• rliscuS!ão o projecto I O SR. JoÃo PIO : - Como bem diz o nobre 
n. 11, subvencionando com o auxilio annual deputado . é um obuSCl, porque teremos mais 
de 15:000$000, extrahido da v.-rba- Instruo· professores tio que alumnos, quando de prefe· 
c;Ao publica-, cada uma das escolas normaes rencia devíamos estabelecer a instrucção pri· 
do ~r_ro ~ ltBjubá, creadas pelas respectivas maria, academiail de dire1to, t>scola.'3 de pbar
mun.tclpahdades. macio., todos os institutos e gymnasios que de-

O 11r. A.ugutõ~o ("~lementlno:- vem ser patroc inados (ha um aparte). 
(não temos o seu discuno). As esc.Jlas aormaes estão mal collocada.s no 

. Estl\do. ao p~· S ) que o Serro é um ponto cen-
_0 11r. João Pio: -~r. Presidente, trai e distante •.. • 

nao venho Impugnar o projecto o penso 
que não podemos deixar tle votal-o unanime
mente ; o11tretanto, venho di~cordar do nobre 
co;J('g$ que me precedeu na tribuna, porque 
em maLet·ia de tnstt·ucção publica lla princí
pios que de ,tem ~er estabel,..cido3, dos quaes 
não devemos arredar um passo. 

O ensino se divide em profissional e de edu
cação e a e~cola normal tem r r fim formar 
exclusivamente profdssores. 

A braro-se os livros e ve1·-se-ba que te. dos os 
publici&tas que escrevem sobre a instrucção 
pqblica, quando inserem a palavra- protis
sional -,querem tlb:er que o ensino tem por 
objecto um ponto particular (aparte). 

A prevalecer a tbeoria do nobre deputado, 
as camaras devem formar escolasde pharmacia 
para erlucar moça.s quando a e~cola. de phar
maoia à um instituto profissional. 

Não v nho, sr. Presidente, impugnar este 
projecto, que deve eP.r votado, porque, segundo 
determina a lei de instrucção publica, deve 
esse ramo ficar por conta das municip3.lí.indds, 
que delle devem incumbir-se. 

Si o Estado tomou a si o encargo, é porque 
nem todas na coroaras têm renda sutHciente 
para cu>telar serviço de tanta importancia, do 
que depende o progre31o e adianta.meuto do 
mesmo Estado (aJtoiadoa). 

Luz e m9ois luz, dizem todos os e' criptores, 
pois que à a instruc~o pública a base de todo 
<. adiantamento. 

Pois bem: fun·lemoa escolas e estabeleçamos 
instituto~, mas não confundamos de modo 
algurp. as duas cousaa ; é prel}iSO que a dl'i· 
tlnc.;ao fique bem estabelecida. 

0 SR. AUGUSTO CDEMENTINO:- Não ha con 
fusão. . 

O SR. Jr Ão rxo:- V. exc. • disse que escola 
normal é pa>-a educar moças; entretanto, não 
se p·,de coadUt.ar esta theoria com o ensino 
profissional (apartes). 

0 SR.. AUGUSTO CLEMENTINO dá. UID aparte. 
O SR. JoÃo PIO : - V. exc.• então não sabe 

o que é ensino protlsaional (continuam os apar
tei); nés estamos no Conjlresso, mas parece que 
v. exc.• póde receber alguma lição ainda. 

0 SR. AUGUSTO CLEl!KNTINO:- Desejo ouvir 
a lição do mestre. 

O SR. JoÃo PIO : - Si o ensino deve fic3.r 
por conta da.!! camaras, nós ::~ão podemos votar 
contra o project ·, porque são ellas que vem 
prevenir o desejo da. l.!l. . 

Estabelecendo este erutno, as municlpalida· 
des do Serro e Itajubá. teem dir~ito impres
cindível de re~eber o ravor conJignad.o no pro 
jecto. · 

Além di3so,ha mais uma consideração e é que 
as nossas escolas normaes e tão m1l collo· 
Cadas •... 

O sR. EP.UtiNONDAs ÜTTONI : - E' um abnso 
a c reação de tantas escolas nc rmaes. 

0 SR. EPAMliWNDAS 0TTONl dli. um &parte. 
O SR. JoÃo PIO •••• e ahi quem quize: f<>r

mar-se não encontrará de modo nenhum uma 
escola. 

0 SR. EPAMINONDAS 0TTONI : - 0 Serro é 
muito perto de o,a.mant,na. 

o SR. JoÃo r iO: -- E' bastante longe. v. 
exc.• conilece muito bem a estrada. tio Serro a. 
Diamantina e não era v. exc.• que devia hon
rar-me com este aparte. Set·ro é ponto cen
tral e prec :~a •... 

O SR. EPAMINONDAS OTToNI: - Todos os lo· 
gs.res precisam, mas as fiaanç'l.s do Estado não 
comportam a despesa. que é immen~. 

O SR. JoÃo PIO:-Pergunto ti. v. exc.: porque 
diz a lei que seria. conce:iido auxilio ás munici
p3.~idades, si o E~tado não pod ta. concorrer com 
este a.uxilio 1 (trocam se muitor op'lrtes; o •r . 
Presidente reclama attençt1o) . 

A municipalidade do Serro ad queriu um pa
lacete para collocaçáo da escota normal; está. 
completamente mobiliado, j ã. se achll funccio· 
nando e aqui temo3 um illus tre collega que é 
di rector daq uella es.:!ola, cujo me ri :o todos a pre. 
ciamon. 

0 SR. DUARTE DA FONSECA:-Tem um corpo 
docente magnífico. 

O SR. JoÃo Pto:-Não l!e póde duvidar . 
Além disso, a esco'a de l tajubá. vai chamar 

para si os alumncs de todos t-s arredores, por 
nii.o haver outra escola que possa prestar ser
viços naquella região . 

Unicamente proteeto contra as razões com 
que o meu collega fund'lmen tou o projecto. 

0 sn. AUOUSTOCLE)!ENTINO:-Oh! é maisum 
motivo. 

O sR. JoÃo P1o:-Não; é motivo contra. os 
princ:pios rundamentaes das e.cola~ normaes; 
alias são institutos profissionaes (ap!lrtes). 

Voto, portanto, pelo proj<'cto e penso que não 
deve ser irapugnado. 

Levantei-me apenas, sr. PrPsidente, p1ra 
protestar contra a. tdéa tle confundir os prin· 
cipios da instrucção publica, de confundir ins
tituto protl;sioatdcom instituto ed uca c ionista; 
o que é complemente ant.i-pedagogico. (.\fuito 
bem~ muito bem) . 

Encerrada a cliscus~ii.o, 6 a pprovado o pro· 
jecto e, tendo-se decidido que pas;e á. 2.•, vai 
á. commis~ii.o de orçamE·nto. 

Entra em 1. • d iscussão o projecto n. 12, era
ando algumas cadeiras de in st r ucçii.o t:rimaria 
no munlc!pio de Marianna e uma no da Ponte 
Nova. 

O ar. l!!illva Fo•·tes:- S:-. Presi
dente, folgo muito do vêr E.u je1to a discuseão 
nesta casa o projecto apresentado pelo illu:Jtre 
repre86ntante do I.· districto o sr . .Jr. Benve
nuto Lobo e apoiado por diatinctos collegas re
presentantes da mesma zona. 
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Estou rle perfeito accôr lo com meu~ c ,llegas 
quanto ao principio basico de que Ll ~vemos di f
fundir a instrucção pio Estado ; que devP.mo3 
crear, nã') EÓ estabelecimentos de educaç.'io, ~e
gundo a diatincção que fez o i Ilustre c:>lleg-\ sr. 
~dre JLão Pio como que dando nos uma li
ção. 

O SR. JOÃo Pro:- V. exc. aprendeu muito 
bem. 

0 SR. SILVA FORTES:- Toda vez que Ot;ÇO 
a diecu~ão de collegas mais compet entes do 
que eu sempre aprendo. 

Mas sr. Pra.ident~;, fulgo ainda m<Lis rle vêr 
o CongreS3o do E~tado de Minas es.e a ano con
stituido de moços quo se realçam pelo seu ta · 
lento, pe:os seus conheci mento:; profundos c 
ainda mesmo pelo3 conhecimentos protissionae~. 
Folgo mais de vêr a testa da commissão de 
inetrucçã.o publica o illustre coliega. o sr. padre 
João Pio. 

O sa. JcÃo Pu:- V. exc. está de teiró 
commigo. Este elogiv set•á sincero 1 

0 SR. SILVA FORTES :-Appello justamente 
para v. exc., chamando a sua u ttenção não 86 
para o projecto que ora se discute como to.mbem 
para outros que hão do ser ll.pre;,entadoi!, ou 
sob forma de projectos ou emendas em 2. • d i3-
cussão; mas nunco. como um mrio de f1 zer com 
que o barco se carregue para ir a pique corno 
tem sido habito nas cvrporações legisla ti v as, 
procura.r embaraçar uma medida mantJ ando-J h e 
emendas para sobrecarregar o projecto e au
gmentar as despe~aa do Estado . 

Não, eu occupo a attenção dos meus illus
tres collegas pa:·a sustentar o projecto que ora 
se discute; quero qus além das cadeiras n~lle 
consignadas sejam muitas outras creadas no E i · 
tado de Minas .. ... 

O sR. JoÃo PIO :-Então apresente v. exc. cs 
projectos, que votaremos por elle11. 

0 SR. SII.VA FORTES :-... paraque se difunda 
a instrucção publ1ca pelas camadas do. socieda· 
de, porque nut ro a convi~ção de que as insti
tuições republicanas nunca se hão de consoli· 
dar ernquanto a instrucção publica não estivet· 
espalhado. por todo o Brazil. (Apoiados) 

Acho sr. Presidente, que o melhor elemento 
de propaganda e o melhor senlço que se pode 
prestar ás iostituições vrgentes édrfundir a in
strução publica por todas as oamadas sociaes, 
para que cada cidadão c~mpenetre ~o de eeus 
deveres cívicos, para que ca1a um saiba o 
que ~e faz e não Vi 'la servindo de instrumen
to para bo!ltt s que vem prfjudtcar as institui · 
ções. 

E' este o meu mo·io de pens'.lr-que a ins
trucção deve merecer especial attençã.o não só 
dos m~us illustres collt>gas como tambem da 
illustrada commiesão de instrucção pubt ·c L da 
qual faz parte o nosso il!Gstre me3tre o St' . de
putado pelo 5. · d istricto. 

O SR. JoÃo Pio: V. exc. • quer dizer que eu 
é quem d,jvta impugnar o proj ecto. Nunca o 
farei. Quero a instrucção. 

0 BR. SILVA FORTES: - Não senhor, pelo 
contrario, não queira penetrar nas minhas 
intenções. 

Sr. Presi lente, penso que devemos ser rigo
rosos na appltcuçã.t;l dos dinb~iro9 publicoq, 
mas que, nunca devemo~ rt>gatear· pequenos 
t uxilios a estabelecimentos quer sejam de en-

!li no elementar, quer sejam de ensino secun la
rio, para que a instrucção caiba a cada um dos 
nossos irmãos . 

lnnumeros districto~ e municípi o~ ex istem 
onde a pJpuloçãa analphabet:\ consti tue ain.ta 
uma vergonha para o no5so E.tado, para o nos
so paiz. 

E nó>, que no tempo da prop1ganda comba
temos o. mono.rchia dizendo que e~ta vivia das 
trevas o não queria ciitfundit· a instruc;ào pu
blica pelaa camadas sociacs p!\ra que, . . 

O SR. JnÃo PIO: - I soa. Republu·a j.i. cie 
monstro tl evidentement~ ,~r:~tan ,lo m .i~ de dois 
mil contos no Estado ao passo quo a monarchia. 
nada ga.,tava. 

0 SIL ~I LVA FORTES :-. • . estas vivessem 
na. iguorancia, devemos boje ma1s <io que 
nunca. pugnar pela diffu-ão real c effedi>a da 
instrucçã.o publica. (Muito bt>m) . 

E sr. Presidente, não me espanta. en que dr
SPjo ver o equilíbrio entre a r eceita c a despe-
7.a, eu que almejo o progres -o do Estndo o!.Sim 
como t ·•d os ·; ó:l, nã.o me espan ta o movi ment> 
c tati~tico da instrucção publica em nosso Es· 
tado. 

Chamo a attco ção do illustre colleg~ com(} 
membr0 d..L commissfio de in~ trucçlo pub!ica. 
para que procure regu larizar C'ste serv1ço. pi!. ra. 
q e e por meio Jfl um dano ger, I procuro eii ~a
bolecer uo E~tado o ensi no e !emmtar de pre
ferencia a outro qualquer. 

Esse será o eo~ino mais proficuo pnra as ca
madas sociae• . 

Quero sr. Pre idente, que a lei n. 41 sabi
amente adaptada por esttl con gresso me rt>ça. 
rep:lros por 1-·urte !la commis~ii.o ]:ara que o 
en~ino t enha verdadeira appli caçãJ pra· 
tica. 

0 SR. ílAUL PE:-1100:- Apoiarl o. 
O sR . StLVA l"oRTES : - Nà~ me espanto, 

como vos ia dizendo, com o movimento estatis 
t :co @Obre a instrucção primaria no no~o E,ta
do, por que, em relação a outros set·viços qut'l 
pa-ra mim tambem são de grande importancia, 
o que despendemos com a instrucçã.o public&. 
ainda é insignificante. 

E' ver.iade que por dados officiae~ que foram 
ministrados a esta corporação, até I89t tmha· 
mos no Estado de Minas 1.927 cadeiras de in· 
strucção publica di!!criminadas do seguinte 
modo: para o sexo masculino 1.079 ; para o 
sexo feminino 653, cadeiras mistas 195. 

D'estas em cidarlf s e villas 460, em fregue
zias 857 , em districtos a povoados 610. 

Parece que para um Estado como o no~so 
I 9Z7 cade1ras de instrucçiio public" quer do 
sexo masculino quer ~o eexo feminino j!\. tem 
satis(ei to inteiramente o nosso desiderattmJ , 
mas acbo que ~ii.o absol utamente iusutnci 
ontes. 

O SR. JoÃo Pro:- Verfeilamcn !o, voto pelo 
projecto . 

O SR. :-ILVA FoRTii:S: - Acho que podemcs 
harmonisar os interesses da instrucção publica 
com 0s intere;sss finan ceiros do Knado redu
zinúo e simplificando mttis o ensino que tem 
de .er ministra.,lo nos drstrictos, de modo que 
os proveitos sejam reaes e n9.o sejam nomi
naes como tem acontecido até n'lu i. 

E' verdade que despendemos com cadeiras 
providas 1.087:380$000 e que temos ainda a 
de~pender com cadeiras que se acham vag1s a. 
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importanota da 441:950$)00, impDrtando tudo 
em 1.5~9:330$000. 

Parece ar. Preetdente que delq)endeDdo se 
com a tnstrucção publica esta somma despen
demos muUo ; mas ai vamos reg$ tear nosao 
auxilio a ins~ruoc;io publica-••• 

O SR. Jolo Pio : - Olhe que a inatrucção 
:publica não comprehende só o ensino prima
rio. 

O sa. SILVA Fo&TBS ... se vamos regatear 
n011110 auxilio a ill8trucção primaria, "-everemos 
Hr m&is esarupuloeos quando tivermos de ela
borar projectoa noncede1.do auxillos a edidcios 
publicoa que estão sujeites a flsoaltaaçã.o das 
camaras munioipaes; deveremos ser mai~ es· 
crupulOW8 como reconheço que somos, procu
rando sermoll rigoroaos ••• 

O SR. JJÃO Pio: - Porque é que v. exc. foi 
vot'lndo ; porque é que não imputnou o pro
jeoto Y (Apartu) 

Sr. Presidente, proeeguindo nas minhas 
oona'derações, entendo que a somma que acabo 
de retertr ainda é lnsignlftcante, quando ee 
trata de educar os no5103 concidadãos, quando 
procuramo! mintstrar-lh61 educação cívica, 
porque além das vantagell8 praticas que dahl 
vio rescltar para eaaes nOGSOS Irmãos, per
mittam-me a expreasio, pois não quero que 
v. exc. me interrompa corn aparte •••• 

O sa. Jolo Pio:- Não darei mais nenhum. 
O sa. SILvA FoRTES:- •.•. quero que esses 

beneficios sejam ml nistrados aos n08808 concida· 
• ãos e ao Estado e com elle a propria federa
ção aproveite, ministrando educação cívica a 
todo• os filhos dos different.ea Estados. 

Mas, ar. Preaidente, aooeito a ore~o dt.S 
cadeiras elementares ••. 

0 SR. Jolo PIO:- Muito bem. 
0 SR. SILVA. J.I'ORTES : - . , . taes OOm'l 

aquellas que !oram coasignadas no proje
oto porque só as,im conseguimos ditfundir a 
instrooçãó publica ministrada nas di1ferentea 
camac":.s sociaea, (Muito iem /) e quanto ao 
etll!llo prot181ianal, este já ee acha bem atten
dido pelos poderes competentes ••• 

O sR. Jolo Pio : - V. Ex a. para cá vem de 
carrinho. 

0 BR. SILVA FORTES:- ... e EO DOS reata 
hoje eatudaro meio pratica de realizar o in
tuito do legieladar, oreando di1ferentes cadei
ras <te inatrucção primaria. 

Desejo que esaas se to~nem e1fectina, que 
nio figurem somente no papel. 

Voto pelo projecto e espero que a illustre 
oommiuão de tnstrucção publica, si entender 
que se deve operar uma reorgarisação com
pleta do ensino, o faça, mas de accôrdo com a 
commissãode orçamento de modo que as ca.1ei
raa creadas em projecto de lei, tenham verba 
aumciente no orçamento, para qae as leis pos
sam ser executadas pelo Presidente do E,tad·l. 

Feitas estasconsideraQÕe!l, declaro que ne .. ta. 
casa votarei não só pelo projecto e pela. crea· 
ção de todas as C'.&detras, como tambem por to
dos outros projectos em identie!.S condições e 
que tenham por intuito di.ffund1r o ensino ele
mentar nas di1l'erentes camadas sociaes. 

Tenho concluido. (Muito b~m !!) 
Sem impugnação, á approvado o projecto e 

resolve-se que passe á 2.• dlecutllào, indo, por 
tanto, á commil!lão de instrucção public;r.. 

Leem -se, entram auooeeeivamente em dls
cuaio, en cerrando-tõe esta sem debate, e são 
approvadoa 011 pareceres na. 20, 21, 22 e 23. 

Nada maia havendo a uatar·ae, o ar. Presi
dente dá para amanhã, alem da parte regi
mental da ordem do dia, 1. • discUs8ão do pro
jeoto n. 14 e 2.•.doa de na. I e 7. 

Levanta-~e a se88ão. 

ACfA DA 12." SESSÃOORDiiURlA A0-5 8 OI: 
MAIO DE 1893 

PRBSlDBNCIA DO SR. EDUARDO PIMENTEL 

Ao meio dia, feita a chamada, acham-ee pre
sentes os are. Eduardo Pimentel, Ribeiro de 
Oliveira, Agostinho Pereira, Silva Fortes, 
Wencesláu Braz, Men~es Pimentel, Benjamin 
de Macedo, Ferreira Tmõao, Nunes Pinheiro, 
Carlinilo Pinto, Juvenal Penna, Bernardes de 
Faria, Manoel Alns, Freitas Castro, Coelho de 
Moura, Ribeiro Junqueira, Duarte da Fon~eca, 
Raul Penido, Leopoldo Correia, Delpbim Mo· 
reira, Bueno Brandão, Getulio de Carvalho, 
Sousa Moreira, . Nunes Coelho, Sa.bino Barroao 
Junior, Pinto tte Moura, Manoel da Silva, 
lgnacio Morta, ca.millo Soares, João Pio, Rodri
guea Chaves, Francrort Bicalho, Benvenuto 
Lobo, Camillo Pratea, Epaminondas Ottoni e 
Francisco B~essane, faltando com causa parti
cipad&·08 srs. Tavares de Mello, Desiderio de 
Mello" Augusta Clementino e sem ella os mais 
sr8. 

Abre-se a lo888ão. 
B' lida e approvada a acta da anterior. 
O sr. 1. • secretario dá <'onta do seguinte 

EXPEDIENTE 

&querimentos 

De F. Paranhos, propondo-se estabelecer 
cinco granjas modelos para o desenvolvimento 
da industrla paatoril.-A' commiasão de in
dustrias e commercio. 

De Alberto Silva & Comp., industriaes em 
Mar de Hespanha, pedindo isenoã.o de impos
tos estaduaea sobre os produotoa importados 
para a sua fabrica.-A' commiseão de orça
mento. 

Do dr. Antonio Felicio Magaldi, solicitando 
privilegio para explorar ne!lte Estado a extrac
ção e preparação do oleo de palmeiras. - A' 
oommlssão de industrias e c()mmeroio. 

0 sa. SILVA FORTES:-Pela commissã.o de re· 
presentações e requerimentos, devolve à mesa 
mtormações solicitadas, por uma das cummi!J
sões da casa, que suppõ 3 ser a de camaras, mas 
que affirma não ser a de que o orador faz par
te. -A' commissão que requisitou as informa
ções. 

0 SR. MENDES PIMBNTB:L:-Pede se consulte 
á oaaa d delega. poderes a me58. para nomear 
quem complt.te a commissão de orçamento du
rante aausenoia do sr. Augusto Clemantino. 

Com assentimento da. casa, o ar. Presidente 
nomêa para exercer interinamente o cargo o 
sr. Camlllo Prates. 

O SR. SILvA FoaTxs:-Pela. oommisaão de re· 
presentações, requerimentos e petições, lê e 
manda a mesa os seguintes 



PARECERES 

N. 28 

A commissão de representações, re.:tueri· 
ment03 e petiQÕes a quat foi presente a do con
selho distr!ota.l d1 Fortaleza, município de Sa· 
hn'ls, pedmdo o auxilio de indeterminada 
Bomma para cmstruir o prerJ.io destin:1do ó.s 
EUl s feSEões, é de 

PARECER 

Que seja indeferid'l. a referida reprose~tação, 
porque veraa soLre ns:>um p~o de mera impor
tancia local, para o qual não fa.llecem os re
cur~o! consignado~ m.le! n, 2 de 14 de setc m· 
bro de 1891. 

SalaiJassessões, 8Je maio de 189:5.- SILVA 
FORTES - PINTO DE ~lOURA - DEiiDERIO DE 
MELLO. 

N. 2() 

A commis~9 ~c r.::p ~ec~entações, requeri . 
mentose })etlÇOS' 11. qual rui pre;ente a. l'eCJO.· 
mação do citladã.n ~11moel Gome3 de Arnujo, 
pe~indo ind~~n z~ç-ã.~ da quan :ia de 2:636$382 
ret3, de preJutz; s quo teve nn construcção de 
urna ponte sobre o Rio Verde, em S. Frt~onchcl 
d-, Salles comarcs. do Fructal; 

Considerando que o serviço correu por con· 
ta da ramara muuicipal e que u esta. J:liio fali e· 
cem recurso3, com as vHbls q ue lhe p1ssaram 
do Estado; 

Con itlerando quo ~ e ·· i~ praxA perniciO<a in· 
demoiznr-~e prrjuizos ullegados por cmprt>Z'l· 
rios quando os serviç-os são orç-aios dev:da· 
mente; 

ferentea daquelles que são Ji&lpitantemente 
reclamados com urgencia ; 

Considerando, finalmente, que arte musical, 
na parte Iyrica, encontra auxilio effica.z na 
inictativa particular, que parte de um meio já 
civtli7.ado com o desta par 1 o qual reclama o 
requerente o auxilio; é, pois, de parecer que 
se indeftt•a o requerimento da Companhia Ly· 
rica Italiana-Vertlini e Ro'.oli. 

Sala da~ sessões, 8 de maio de 18é·5 . - SILVA 
FORTES - PINTO DE MOURA - DESIDE RIO lJE 
1\IELLO.-Vã.o a imprimir-se. 

APRESENTAÇÃO DE PROJECTCS 

O !!'r. Getulio ()c Cna·vnlho: -Vo· 
zes m:1 is compete o te:! sr. Presiuen te, têm por 
variadas vezes e em rlifJdrentes oeclSiões se 
levAntado neste recmto, c:amando e demons
trando C'ioquentemPn le quanto um' pl rtecon
sidt>uvel do nosw v 1sto esta i o tem sido, por 
circumstaucias ;natMiao; o motiYos de ordem 
arlmin istra.ti va, desberdada de methoramento3 
e beneficios aliás abundantemente derramados 
e·n out,·as zonas. Do r~ cto, sr. Pl'e3identc, as 
regiões do Norte c Le~te , segrcg:~da s das do Sul 
e Oeste pela falta de vias de tNnepo:-te ai nda 
e.s rniis rudimentare~. vemo-nas, la no seu 
i!olamento secular, nguardar c •ntl11 damente o 
grnnde dia em que as suas matt ls immcnsas e 
opulentiss:mas repercutam o aoitnr magico e 
anima•Jor da locomotiva, para virem ottestara 
suas irmãs, hoje di tOSJ."~, 03 vai iosos tbesou r os 
quo conteem e o patrimon :o de su:-.s varias fvn· 
tes de riquesa, que lâ estão purn a garantto. do 
futuro de Minss. 

Comideraodo, fln 'llrncntc , q :1e para ser<~m 
altendid~ s taes reclamações os recurws d~ F.s
tad'.l seriam i:lluntcientes pelns innumet·as 
allcgações em egua!dade de condir;ões; mas, 

Considerando que a petição não tendo vindo 
competentemente instruída., pair.1 duvid~ so · 
bre o espíri to da com missão, em Eer ou não da 
competencia do Estado a construcção de pontes 
de certa ordem, é pois de 

Entretanto, H'. Presi ten 'e, os seus hnb' tan
tes. p1znndo sobr..: todo~ esses thcsou ros , conso· 
mem a nctividadc de uma vitla inteira na. afa
nosa lucta pela exi -tencia, sem po·Jerem con
~Utuir um fundo de econcmias que sejt\ o o.rri· 
mo da sua velhice e o amparo ruturo da f11mí· 
lia, porque faltam-lhes as valvnlas da exporta· 
ç-ã.o, porque e3tão cJndemnados como o Tantalo 
mythol<'gico. 

Que so mande a rec~amação do cid>dã.~ Ma· 
nocl Gomes de Araujo, para ser m formada pelo 
Governo do ~stado. 

E, si o problema mais importante pal'a o 
Congresso legislativo é o meio de engrandecer 
o Estado, consoante com <'S seus yrJdigiosos 
elementos, é o de espalhar as vio.s-ferreas no 
seu va~to territorio, engrandecendo o com
mareio e incrementando a lavourn e as indus-

Sala das commiS!ões, 7 dEI maio d ~ 1895. -
SILVA FORTES.-DESIDERIO DE 1\IELLO.-PlNTO 
lJE MOURA. 

N. 30 

trins; e si aquellas paragens feracissimas se
dentas de m11io3 de expandia para os eeus pro· 
ductos,não podem ser já acudidas nos seus re· 
c:amos de viu ferrcas, no ml'nos, sr. Presi
dente, vamos dar-lhes largas estradas d11 r od&· 

A' com missão do representações, requeriml'n· gem, pontes nos eeus rios, f<icili tar-lbes as 
tos e petições foi pre~ente o do dire-.:t ordaCom · communicsç?e_:l, úS tra~sportes; deo.tro das 
panhiaLyrica. ltaliana-Verdini Albino, pedm· o nos>as condtÇOl'S ~nancetrM. E p~r tsto 9~e 
do o auxilio de dez conto3 para trazer sua tomei a deliberaçao de. apresentar a comwe· 
companhia a t>st'i cidade. ração da c~sa.. um proJec~o. que, segunrl? as 

Considerando, que ao de>envolvimento EO:Jial , praticas a.qut e~tnbel~ctdas para o.s d esta 
aliás, restriato R. esta parte do Estado, qce po na.tureza, parece nao tera nenhum effetto pra· 
deria trnzer n arte musical, t~riamcs de ante· tico. Pvrém, declaro que, me entenJontlo so· 
pôr outros sentimentos de impvrtancia. p ! J. t i . bre o assumpto do proj~cto com .o t llmtr~ e 
ca-como auxílios a estabelecimento3 de c ~ri - incansavel dr . St>cretarto da Al(rtcultura •. m· 
daM, o desenvolvimento da instru~o publica rorm,•u-me elltl que a verba de Obras Publtcas 
e outros, cuja seção generiM ae exercitaria a estava bastante d:s~alc1.~Ja, sendo mesmo con· 
bt:m t.le todo o Est'ldv ; veniente urua lll~ tort~a~~ e>pecll\1 d~ Congres· 
Con~íderan:Jo quo os recurso3 desto niio po· so, porque a sat~sfa.çao d es~a necesstdade re· 

dem c não devem a:lr distrahidos para fins di f· clamada montaria a uma ctft'a elevada; pe!o 
A c. -u 



que conto que a Uluatrada oommillão nio lhe áquelle povo herolco e trabalhAdor com a pro-
dará o destino coetumetro. - melisa de eetrada de ferro, emquanto resigna· • 

Qt.e é um reclamo que nio pode deixar de damente alimentam a esperança da oompen· 
Beranendidopelo patrlotico Cong1'8180Minelro, sação que lbea trari o futuro, dem~lhea 
vou demonstrar suoclntamente. D'esta capi- f'rancss e~tradas de rodagens para o dMenvol
tal até á old~e da Itabira temos estradas mal vlmento doe seus multiploe hmoe de actlvi· 
a~t'tu e mal conservadas, mas que, entreta~- dade, tio atropblada peJa falta de favores dna 
to, com grande aomma de sacriflci\ll doe em· poderes publtcoe e meios de expaneão mercan
prezarioe de transportes10breodorao doa ani· til. (Muitobtms; fllulto bem). 
maes e carros puxados a bois, Rrestam ·88 d'al· Lido e apoiado, vae a imprimir·se o ~gulnte 
gum modo a aeus mysteres. D alli, porém, até projecto. -
Guanbães e·Peçanha. I!Ó arrisoam temeraria-
mente em taea empreeas, ~m§ na estação N. 19 
chuvosa, a clas;e laboriosa e heroioa dos tro· 0 Congrell80 Legislativo do E'stado de Minas 
Jeiros. que nem sempre têm a compensação 
pecunlarla de tanto trabalho e so1t"rimentos Geraes decreta : 
pelos sinistros e prejuizos•de qu" sli.u viotimas ArtJgo t:nico. Fica o governo auctorizado a 
devido M estreitas, aspereza, precipiclos e pe· d.eapender ~la. verba-obras publi~a quan
rigoado transito t1a necessar1a para a reconatrucçao da ponte 

ora, mumo ·f!S8es apostolos do traball.io, estadual sobre o. rio Santo Antonio na cidade 
eeses almoo·:·eves denodados, que tanta oonside- . d~ f7~rros e a abr1r eet~ada de ~od~gem entr~ c 
ração merecem da classe do commercio 8 da du1tr~cto de Santa M_ar1a, munJC: p1o da ~tabn•a 
lavoura, têm a impoeaiblhdade material de e_ a ctdad ~ de Gu~nhaes ; revogada.:i as dispoei-
transportar determinado• carregamentos, os çoes em contra!IO. . 
quaes, porsna fórma, peso 8 natureza, aó são Sala das aessoes, 7 de ma10 d~ 1895.· -OETU· 
transportaveis nos wagODS da via terrea OU LIO DB CARVALHO,-SOUIIA MOREIRA.- AUGUSTO 
DOI rotineiros carroR tirados por bois, razendo CLKMENTINO. 
dez, doze kllometors de jornada diaria. C? SR. FE.RRBIRA TlNôco _apresentando .o se· 

Sei que, estacionados na Itabira ha muito ttm~te.proJecto de oo~cessao de ~m ~uxllio pe
tempo, 18 acham engenhos para a lavoura, dois cu mario á casa de carld~e ~e OhvOira, dec!~ 
prelos para impressão destinado3 ás cidades de ra que se reserva. para JUStlfie&l·o em oocaa!ao 
Guanhães e Peçanha, os quae.~, na lmposaibi- mais opportuna. 
lidada de serem transp<~rtados por tropas, lá 
ftoam Indefinidamente, porque dalli para de
ante, numa parte riqul88ima do Estado, que 
para outros rntos tem derramado os benefi
cios a flux, impossível transitar em oar
ros·l 

Vê, sr. Presidente, comprehende bem a casa 
a que situação deaesperadora estão condemna
dos aquellea nossos compstriotas, tão mineiros 
como nós e que sentem vibrar na àlma o mesmo 
r.mor por esta terra qae estremecemos e que 
pagam os mesmos impoatos 1 

A reconstrucção da -ponte na cidade 
de Ferl'OI, além de ser um servi~ pu· 
bllco de urgente e inadiavel necessidade e que 
liga a estrada de ltabira á de Guanhães, e 
tambem uma medida eooncmica,·porque n 'ella 
empregou o Estado mais de cem contos de 
réis, aomma esta que representa cifra conaide
ravel na nossa receita e a qual, sob pena de 
rompermoe oom os mais rudimentares princí
pios de economia administrativa, Dão podemos 
deixar ser arrastada pela' ~udalosa torrente 
do rio Santo Antonio, com o injusUflcavel mo
tivo do poder legisla~ivo não auctorlzar os 
reparos de que tanto carece. Aoot811ce, sr. 
Presidente, que a abertura da estrada que peQO, 
a reconstrucção da ponte na cidade de Ferros, 
vai aproYeltar uma ponte sobre o rio Gua
nhães, que acaba de construir o governo do 

. Estado e onde despendeu cerca de, treze contos. 
Convenço·me, Jl>ls, que em termos breves 

justifiquei a necessidade da. medida contida no 
projecto que vou ter a honra de entregar á 
deiiberaçao do Congresso. 

E, concluindo, sr. ~Presidente, dirijo um 
appello aos meus illustres coUegas, sempre 
promptos a Mtender a todas as necessidades 
publicas do Estado. Em quanto se acena 

N. 20 

O Congre!!so Legislativo do Estado de Minas 
Geraes decreta : 

Art. I. • Fica o Presidente do Eatado aucto
rlzado a dar a quantia cie dez contos de réis 
como auxilio para a construcção de um edificio 
para o hospital de caridade na cidade de Oli· 
veira. 

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

Sala das seseões, 8 de maio de 1892.-FER· 
REIRA TINÔOO.- LEOPOLDO CoRRÊA.-BERNAR
DBS DE FARIA.-DR. COELHO DB MOURA.-DUAR· 
TE DA FONSBCA.- SIVVA FORTES.-RAUL PI!INI· 
DO -CARLINDO PINTO. 

Lido e apoiado, vae a imprimir·se. 

2.1 PARTB DA ORDEM DO DIA 

Lê·se, entra em primeira di~cu~ão. encer· 
rando-se esta sem debate, e é approvadn o p!'o· 
jecto n. 14, "reando mais uma secção na. secre· 
taria do Interior, e, consentindo a. casa que 
passe á segunda discussão o mesmo prCijeoto, e 
remettido ás oommill6ões de legislação e orça· 
mento. 

E' lido e entra em segunda discussão, por 
artigos, o projecto n. 6, tornando e leginis 
para os cargos de vereança municipal os lentes 
e professores dos gymnasios e escolas nor
ma81!. 

O •r. 1\•endee Pf01eot.eh- Sr. 
Presidente, as breTissimas e desalinhavadas 
considerações que vou fazer sobre o projecto 
ora submettido á oonaidt>racão da ca-. teriam 
talvez mais caNmento quando foi elle dado 
para primeira. dlsouasão. Não podendo, porém, 
por motivo de molestia, estar presente a eesa 



18118ão, sou leTado a <'rêr que T. ex c. consen
tirá •m qce me valha do momentv para mani
festar o meu modo de pensar. 

Quando, sr. Presidente, o illustre auctor do 
proj~cto te Te a gentilna de pedir pa.ra elle a 
minha asal.gnatora, ati.m ~e que, apoiado, pu· 
des~~e ser tmpresso, dtstr1buldo e dtscuti..to 
promptlti.:tuel-me em dar-lh'a, porque vi que 
se tratava de_ restringir iocomp&tibtlidades. 

Com relaçao a tal I\88Umpto, tenho opinião 
&..'ISentada e firmada em ditrerentea razões de 
ordem sooial bem faceis de •erem apprehen· 
dldu. Eetamos em um paiz de analphabetoa 
o que quer dizer, de inc:>mpetentes, donde se 
Tê cla~amente a esc\ssez de pessoal idoneo 
para pronr a todas aa fuacões publioa.s, para 
preencher todo! os c'rgos. Além diao, o nOISO 
legislador c'Jnsti~uinte, embuido de uma ori
entação politi~' extremada e filha de uma 
époo& de reacçi.o anticeotra.lizadora, ca.lcou a 
organização pJlitioa do Eatado em molde• que 
ousarei ohamar de luxansameote democraticos, 
de exaggeradamente descentralizadores. 

E' per i9!lo, er. Presidente, que sou sympa
thico a todas as medidas que tendam a re~trin
gir &8 inoompatlbilidad&t, por isso que acho 
actualmen 'e muito dttHcil o preenchimento ce 
todas aa variadíssimas funcções publicas por 
lndivlduos aptos e idoneos para cada uma 
dellu. 

Em mataria de prohibição deexercicio simul
tan~o por incompa.tibilidade, lembro-me sem
pre d!i parabola ou allegoria bíblica que vem a 
preceito ser narrada. Tratavam as arvores de 
escolher d'entre ellas uma, á. qual fussem con
fertdos os poderes maximo3 de supremo gover
nante; pa.ra isso recurreram ao cedro do Li bano, 
que se excusou allegando e3tar occupado em 
produzir a madeira de que ~e faziam as leves 
embarcações com que 08 r henicioi palmilhavam 
todo o Mediterra.neo ; a oliveira. não tinha 
tempo senão para. armazenar o oleo tão p~oou
rado; a. videira dedicava-se a crear os bellos 
raoinos de que se faziam os vinhos capitosos, e 
ass;m C)Ube a corôa. de rei das tlorastas e doe 
bosques ao espinheiro ou sarça, unico que não 
tinha. occupaçã.o. 

E é justamente o que eu temo, sr. Presiden
te. A' força de se incompatibilizar o reduzidís
simo pe118oal cJmpetente de que dispomos, irão 
funcções publicas importantíssimas cahir em 
mãos inha.beis. 

Mas, si desde logo sympa.thisei com o proje
cto do nobre deput11.do, nem por isso deixei de 
estu11al·o,e minha presença na tribuna é moti· 
vada por algumas objecções que surgiram ern 
meu e!!pirito e que quero vêr reb~tidas e des
vanecidas por algum dos membros da com
missão de legislação ou pelo auotor do proje
cto para dar-lhe consciencio~mente o meu 
voto. 

Comose vê,sr.Presidente,doart.l~7§ I.· 
da lei eleitoral n. 20, do a.rt. 55 :3 2. • do seu 
regulamento e tambem do art. 15 § ~- · da lei 
organica dai muDlcipalidaJes, são as meim&s 
as incompatibilidades entre empregos remune· 
ra.dos e os cargos de vereadores, conse.heiros 
dlstrictae8 e aientes executivo>. Sendo a~slm, 
ba.vendoas mesmas razões de ordem polltica. 
para. determinar as mesmas incompatibilida
des, a• mesmas reetricções, puece á. pri
meira vista que o projectu ora em dis-

cussão é manco, desincomp&tibilizando 03 
lentes e professores dos Gymnasto e Escolas 
normaes para u funcções de vereador man .. 
ten~o a ~ro~ibição pua oa cargo3 de' conse· 
lhetros d1s~r10taes e do agentes executivos. 

0 IR. IGNACIO MORTA: -(Apoiado). 
O sa. MENDB:!I PnUNTEL:- Entretanto, sr . 

Presidente, o estudo mais accurado da questão 
dá até certo ponto razão ao illust ra•Jo auctor 
do Pt:O~ecto. Como v. ex c. • sabe, as tnncções 
mun1c1paes acha.m-se descrimina-1 8.11 em func
ções deliberativas e funcções executiva , ca
bendo as primeiras á camara municipal e as 
segundas aos chefes exeouti vos. 

Os chefes executivos, quer aeja o presidente 
da. camara votado especialmente para tal fim 
e .com mandato cummulativo, quer seja indi
VIduo estranho a e sa corporação, exercitaJr. 
funcções administrativas que pela sua. peruu
nencia e continuidade impedem os cidadãos 
que occupam taes cargos de poderem occu p!lr· 
secom outros serviço~ . 

Parece, pois, não haver duas opiniõe• sobre 
a necessidade decontinuar a prohibiçào para 
accummulação dos cargos de lentes e p~ofesso
reedos Gymnas10s e Escolas Norm~e • com os de 
chefe! executivos. E. sr. Pre.~iden te, si eat 1s 
considerações, que me perecem mUlto valiosas. 
nlo fos111m sutHcien tes par& calar no antmo 
ria assembléa. poderia eu soccorrer·me da legis · 
lação subsidiaria da lei federal n. 28 de 8 de 
janeiro de 1882, que definindo a incomp'ltibili· 
dade entre cargos federlles e e tarluaes, exceptu:\ 
os que dizem respeito a materiM de or·1t-m te . 
chalca, protlS!ional ou scientitlc'\ , qua.,.do n4o 
•ntJol-vom auctori-iad• aéministrativa. Estão por
tao to, afastados da diec.uss3o os c~rgo:~ de che
f&t executivo3, pela natureza administrativa 
das suas fancções. 

Quanto aos vereadores e cooaelheiros dis
trictaes, parece não h a ver duvida, pois que 
exercitam funcções meramente deliberat ivas. 
Entretanto, surge ainda. uma dlfflouldade, a.ppa
rece umaobjeccio para a qurl chamo& atten· 
ção da diatiocta commi~ão de instrucção legis
!•cão e poderes, que deu parecer aobt e o pro
Jacto. O supplente immediato do chefe executi
vo municipal é o pre: idente da c~mara e o do 
chefe executivo distrhJtal o conaelheiro mais 
Totado. E' claro que, ~i não houver restrieção 
posi~iva na lei, de um momento para outro ee
rão os lentes e professores do• Oymn!Ll!ios in · 
vestidos rias funcções ad.miniatrativa.a ou do 
municipio ou do di~~ricto e burlado~ os intuitos 
do legislador com prejuízo ou pa.n o munici
pio ou pua o ensino· 

0 SR. EPAMINOND.\8 ÜTTONI:-Mas O ensino 
toma·lbe uma hora unicamente. 

0 SR. MENDII:i PIY ENTEL:-Mas não deixa de 
~e1• prejudicado um Lloe serviços, e oa horarios 
dos gymnasios e dl\!1 e!colas não p~dem ser mu
dados ·e as sessões da~ oongregaçõrs ariiadas 
para que um lente ou prof•8.3or pos.a runcclo
na.r cumulativamente como vereador, come
lileiro districtal ou agente executivo. 

Ainda outras consid&rações poderei adduzir, 
ar. Presidente, e estas de ordem ma. i e gcr&.l. 
Repito o que creio ja. ter dito: não estou impu
gnando o projecto do meu distincto colleca e 
amigo, estou simplasmente Axpondo &8 objecções 
que surgiram em meu espirit J para que s\•jam 
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desteitas e para que possa eu dar cou~ciencio
!lamPnte o meu voto a(l pr(ljecto,Jepoltlde vel·o 
desbravado da~o difficuldBdes que por emquanto 
não foram removidas. 

O sR. SILVA FcRTES:-São observ.ações muito 
ponderosas. 

buna depois das ponderaçõ:s com que baseou o 
projecto que tive a honra de apresentar á con
Bideração da ca~a. po·quanto a. exc. no seu 
breve mas bem elaborado discur.so just ificou 
muito melhor do que eu quando o offereci á. 
consideração drs mt:us col!f'gas. 

O &R. MRNDE3PIMBNTEL:-Sr. Presidente, a 
luta da politica municipal, por isso que ó mais 
limitada e maia restriota, é mnis acirra-~a. 
maia odiosa. m1üs cheia de attritos, e ag diver
gencias p1l'tidariaa redundam frequentPmente 
em inimizades pes>oaes. Entendo que não é !Ó 
a magistratura, mas que tambem o professo
rado deve ('Star escoimo.io da politio:l aldêã. 

0 SR. SILVA FORTES: - Apoiado. 
O sa. MENDES PmENTS:L: - Reüa ainda. 

outra considaração, que me foi suggeritlo. pelo 
discurso cvm que o iliustre represenlante do 
5:• dlstricto fundamentou o eeu projecto de 
auxilio annual de 15:000$ ás municipalida
des de ltajubá e Serro para manutenção de 
Esc•>las Normaes livres creadas n'aquellea doi3 
municípios. Di1111e s. exc. que uma d38 gran · 
dea vantagens das Escolas Normaes municipaes 
eobre as est:1dU11es é devida á fiscalização im · 
medlata e proxima que exercem as munipali· 
dades sobre e&<~ea institutos de ensino profis·io· 
nal por ellas creados. Ora, sr. Presiiente, 
deeincompatibilizados os proftssore3 dessas Es
colas Normaes para os cargos de verea1ores, 
veremos d3:apparecer e:saa vantagens. tor
nando-se os mesmos indivíduos fiscalizadores e 
fiscalizados. Desappuecerá a razão de ser das 
escolas normaes li vrea e dar-se-ha g.:>l pe de 
morte nesse tentamen de descentralizacão do 
ensino. 

.Mas, á vista da,. objec~o~ npre;entada~ por 
e. exo. não podlá deixar de resolvet a9 como 
auctor do pr<jccto, de vir fazer algumn:3 con11.!· 
deraçõe.2 tendentes a mostrar a necessidade im· 
mediata de sua adopção. provando as~lm a ne
cnasidade do me3mo pr<'jecto, desde qoe parte 
un:crr. e e:.tclusivamente de um lap·o Ja nossa 
lei eleitoral, que torna apenD.S incompatível o 
cargo de vereador com O.ll tle lentes e professo· 
res das Eecola.s Normaes e Oyu, nasio~. pelo 
un 'co e simpes facto de serem empr('gados es· 
tad, aes e retr1buidos. 

São estas as consideraçõe3 que julgei de meu 
dever apresentar (Muito bem; muito bem ). 

O 8r. Ribeiro .Junquelro : -
Sr. Presidente, estando de accôrdo com as cou
siderao;ões que acaba de fazer o meu illustre 
collega., eu tenho, entretanto, de apresentar. á. 
consideração desta. illustre corpora~o uma 
emenda, que me parece, ser de t :da justiça. 

Eu, de facto, acho muito rasoavel que Eejam 
desinc mpatibilizado3 os lentBB e professores do 
Gymnasio, interna ti) e externato, para os loga
ru de vereadores. 

Sr. Presidente, eu creio que esta incompa
tibilidade não pó:ie tambem estender-se as Sim· 
ples conselheiros districtaes. 

De facto, n63 sabemos perfeitamente que o 
conselho districtal é composto de cinco mem· 
bros, tendo que um exerce funcção executiva 
e os outros funcções dtlliberativas. Assim, poi~. 

Mas quer na lei quer no respectivo regula.· 
mento. eleitora.! nâo1 encontramc1s disposiçf·o 
taxativa prr.ra esta incompatibilidade. 

Como tive pccasião de dizer a primeira vez 
que occupei a atten~ão da casa considerando a 
necessidllde do projecto mostrei que as Incem· 
patibilidades eleitoraes tinham sempre or1gem 
e principio em um facto de moralidade que 
impedisse a accumulação dos 2 cargos lle repre
sentantel do Estado o de lentes ou professores, 
ou o principio de impedimento que forç ·sa· 
mente inhibi~e .•. a que tccupasae um cargo 
!!e rer r esentação e de lente ou professor con· 
junctamen te. 

Ma.s, sr Presidente, ~i a noss:a lei eleitoral 
sabia e expreEsamente determino. que os lentes 
e professores de estabelecimentos de ensino não 
1ão incompativpis paracccuparem os cargos de 
deputado e senador, pareca·nos que seria ab
surdo, ex!emporoneo e sem razão de ser reli · 
ral-os da representação mun icipal pPio simJlles 
ro.cto de oooupar a po3ição eocial de educadores 
da mocidade (apoiados). 

Sr. Pra•idente, si formos verificar qual a 
razão de excluir-~e esses funccionarios da cor· 
pornçã.ll deliberativa. municlpal não encontra
remos razão de ordem superior e concludente 
que leve ao nos;o e3piri to a convicção de que 
tal facto seja uma necessidade; ... porquanto 
si houvesse prPjuizo p1ra que essts lentes e 
profeswres de estabelecimento de in truccão 
secundaria, quaes os Gymnnsios e E;colss Nor· 

apresento a mtnha emenda (lê). 
Vem á. mesa .. é li .Ja, apoiada e po!Jt'\ 

ctamente em discussão a seguinte 

maes, deves3em ser excluido3 dos cngos de 
representação eshdual de deputado e senodor, 
pare.:eria que devia sel·o unicammte pai• s 
transtornos que poderiam advir ao ensino com 
a retirada des;es lentes e profeswres que de 
certo obrigaria a vinda. de substituto'l com ou· 
tros m~thodos de ensino que dificultariam 
assim a continuação sa•ced1nea das mater.as 

conjun- que leccionP m. 

Emenda. 

Proponho que no projecto n. 6 Ee accrea· 
cente :i. palavra- vereadores- o se~uinte :
e conselheiros dlstrictaes. 

Sala das ses1ões, 8 de maio de 1895.- RI
beiro Jurrquetra. 

O er. Raul Penldo:- Sr. Presi 
dente, ouvi com attenção o meu nobre col
lega, representante do l. · districto eleitoral, 
e tornava desneces :aria a minha. vinda à tri· 

Sabemos, sr. Pnsidente, que embora o pro· 
fe~or preench'.\ perfe . tamm te o seu r ar~o. 
t e-m elle o tseu methojo de ensino e o Eeu sys · 
tema de exposição, a e mo1o que um substituto 
que ás veze3 é mais preparado nos estudos não 
preenche as condições precisas, como preenche
ria o dono da cadeira. (apoíador). 

Mas, sr. Presidente, si is to não actuou no 
espírito do legislaãor, si ido não tez mos~a a. 
quem legislou, parece nos que não h1. abiolu· 
to.mente razãojuridica ou de qualquer ordem 
que seja, que impeça. por este simples f!lctJ os 
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lentes e professores de o~cnp.Hem o cargo de 
repreaentaçã.c municipal. 

0 SR. \VE:>;CESLAU IlRAZ: - 03 profes3ores 
das escolas normaes municipRf s está.> d€sen· 
compatibil iVIdoa pelo proJccto 1 

O sn. RAuL PE~Joo: -Certamente, por
quanto a lei ele i to~al aj>'3!lll9 f. la em empre
gados retribuído~. apena:1 os exclue por serem 
empregados publicas retribuides pelo Estado. 

0 SR. \VE~CESLA.U BRAZ :-Ne5SO C'lsO ficam 
fiscalizados e tlscaes ao me~mo tempo. 

O rn. RAUL PE~IDl :-Mas si nó~ f,trmo3 in· 
dagar deSl-a razão tanbAm de.,.eriamo:; exclutl·os 
da repre~eu tação est:~.dual do Congressl Iegisl.l· 
tivo por maioria de razão •.... 

O sR. Jo .\o PIO da um ap:ute. 
0 SR. RAUL PENID::> :-.. . e :seil mE'Sffi03 pro

fessores e lentes, no entanto aqui com llr.lnde 
brilhantismo ..••• (troc.'\rn-se apHte:~ doe srs. 
Camillo Prates e João Pio) ..... o~cuparn seus 
lagares . . 

O sR. JoÃo Pio dá um aparte. 
0 SR. RAUL PE.,IOO :-l~so compete a V. cxc. 

interes:ado na materí~J.. 
O SR. JoÃo PIO :-Não tenho intcre;se ..... 
0 SR. RAUL PENIDO :-Eu apenag tornei lata 

uma especie de que encontrei na lei eleito
ral. 

Desde que se estabeleceu o principio do qtJe 
esses lente~ e proressorrs podem ser deputado 
e senador que 8ão cargoj l'e·ribu:dos, não vi 
razão qu a os impedi~sa de occu p 1r 03 cargos na 
represen tação municipal, quando são gratui· 
tos, (ha alguns apartes) .• • e além disso q•1nsi 
sempre faz falta a sun. presenç:t., como pessoas 
mais competentes da séde do município. 

UMA voz: -Mà.S destrahem-se de seus deveres, 
porque a repr&entação mumcipnl é permanente 
e obrigaria ao Estado dar-l he sub3ti tuto. 

0 SR. RAUL PENIDO :-E' justamente O que 
se rlá. com os deputados e senadores que são 
lentes (trocam- s ~ ap trtes). 

Bem: si ha razão cumulativa que Impede o 
exercício. quando muito os núbres d~>putados 
que apra:entam o alvitre poderão sujei tar 
esses me> mos len tfs e profes3ores ao mesmo re· 
gimen quando eleitos deputado e senador (apar· 
tes). 

Mas srs. d<'scld q11e niio são incompatíveis 
para a repre>entação e~tatloa l , ipso (llct:J, não o 
devem ser pua a. representação municipal .... 

O SR. CA ~IL:.o PRATES:- E;itlentemente. 
O SR. RAUL PE~Ioo:- P<>rqu~nto na cJrpo

ração municipal a fc~lta éo multo mais sensível 
do que no Cougre~so Estadual, na Ca:nara e no 
Senado. 

Assim, po·s, sr. Pre.sidente, não tendo nen
hum do!! que Impugnam o projectJ apresen
tando razões j.Jstiftcar i v as e ponderos~s de in
oompatibilidatle nestes casos, porquanto como 
diiiSe a primeira vez que occupet a tribuna, 
esses lentes e profesao'!.'eR podem per· feitamente 
dar as au!ai em hora que não reJam na marca
das para. il s reun iões muoicipaes, e podem, por 
conseguinte, continuar a reger as suas <lWeiras 
n11 desempenho do mandato de vereadore3. 

Eu ci'eio, sr. Presidente, que o prC'jecto vem 
estabelecer a norma mais justa e equitativa, 

por nssim dizer, preencher u ma lacu n!l. na nrs
S'\ legi~>lação, lacun!l. e~t' que nio se acha ex 
preBM'\mente deftnid.-t, 

Mas, ar. Presidente, tamb~m niio vr}l ra.zã<> 
de ser no. objecção apre~entarh pP!o meu no
bre oollega qu·\nto ao~ agente., e xec ·rtivosmu· 
nicip1es ou agenres executivos di · tmtar>; não 
vrjo razão de ser em um ponto. mas c rPio que, 
ipso facto, el!es acham-~e iocomp'ltivei s pela 
accumulação de çencimentos, porquanto n63 
sabemos que o C<lrgo de agente t'Xecutivn mu· 
n icipal é geralme••te rt>triburrlo e, desde quo 
o individuo qúe o cccrr pa re•·cfbe ordt>nado 
pelo seu carg:l da )Pnte de qunlqner e~!:obc!c 
cimento do t>nsinn, ip<o (teto. ha a ·cumulaçio 
~fl venc·"?entos, o que r.i'io é pirmetti .o; p1r 
ts.~o o pr1'Jl'Ct1, nos t ;,rmos em que fo~ i elabora
do e pua o qual os meus nobres collegas com 
a sua bJnda..Jo e s oa effioacia conco: rerão 
com was ass!gnntul'8s, afim de que fo~.se su
eito li coasideraçã : tia ca~o. >Ó menciona Ye· 
readore~. 

Alguns colll'ga!l, po ·ém, Pntenderam que o 
car~o de !lgen:e <'Xecutivo munici p:il tlevia ser 
t&mbem '.lis ' ncompatibilizado, a<si mcom'> o de 
membro o agente executivo do c-.>nseluo dis
trictal, 
Ob·ervei·lhe·~ que, Jogo qn3 o p~0jrcto en

t~a&o em 2' d iscussão, tinham terrt' no appro 
prindo para propJI em ernen ~ns ; que apresen
tando o pr·oy c:o eu cntt>nrlia proceder c~ m 
equtds tle e j a~tiçi, desincomp'ltibi lizll ndo os 
vereadon-s e a isto me limitei. 

Mas, em ge:-r .. l, como qualquer pr0j •c to em 
diecmeão aca r ~· ~ta Eempre emenda~. ndditivas. 
ele . , deixei-o n meu~ collegas para q ue no,ta 
occasiiio, que •i opportuno, approsento.s~em as 
emenda~ I]Ue IaM parere::sflrn CJ D ven ien te;;, 
pois-q•1e, co~o jádis!e, eu limit'1 i ·me a apre 
sentai' O proJecto, que t em por ftrn desincom . 
patibilizar para os cngos de vereadora os !en
tea.das Escolas :-\ormaes e dos Jymnasios . 

E a~sim e~tou na obrig&ção apenas de mos
trar que não ba raz:io alguma que prive os 
lentes fi professores de exercerem os cargos de 
vereadores. 

Quanto aos cargos de conselheiros e agomtes 
fxecutivos districtaes, mandem os meus no
bres collegas as emendas e as justifiquem pa1·a 
que então deli bere a Camara como melhor en· 
tender. 

Alé.n disso . ~enhores. t ambem não acho r a 
zão de se incompatibilizar para oca· go de Ye
rt>:~dores, lentes e profes;orc~ quando tenham 
exP-rcicio em estabelecimentos crettdos pelas 
mun!cipal id:ides ; p,lr quanto. ~i fossem~s nt
tenJer a ra1 õe~ dest'\ ordem, de,·erinrnr s, 
ipJo (acto, corno já declarei no p1·inci p'o. tam . 
bem excluir da uprespntação do Senado e dn 
Camara dos Deput:t.dos do E,tado es5es me~mrs 
pro f e :so res . 

Entretanto, eu entendo quo não potkmos 
entt•ar ne~tas qufstões mioima9, por que ellos 
afinal tomar.om o caracter do pe~oaH . 

Allrga fe que as c~maras, que em seu seio 
tivertm pt•ofO!Slores do e!colas normaPs muni
clpnc~. ~i estes ficarem Jesin<!ompatibilizado . 
nao p oderão l rvre e comciencicsamen te torno r 
qualquer deliberacão subre esses est~ beleoi
mentos. 
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Sabemos, entretanto, ar. Pre1idente, que 

qaalquer corporação deetas quando deliberao· 
do em leilão tratar da adopção d~ uma let que 
de perto nos diz reapelto, temos elevaçãc, de 
eHpirito, coneciencia bastante para dei:nrmos 
de intervir em questões· que nos digam respeito 
Individualmente. 

Srs., este projecto não vai concorrer para 
Que as camaras municipaes sejam apenae com· 
poetas de lentes e professores de Gymnasio e 
FJCOlas Normaee. 

Ora, aaaím sendo, é facto que a razão que 
levou·me a aJ)raaental-o foi, como d.clarei, 
que havia na séde dos munioipios em gerol tlB· 
tabelecimentos de ensino que tinham em seu 
• lo moçoe perfeitamente competentes para oc
ouparam oa cargos de representacão munici 
p!l!; ao passo que multas rezes os distrletos re 
sentem-se da falta de petsoal idoneo,ou p<'r não 
existir pessoal ou por não qnllrerem seus habl· 
tantes eobrecBl'regar-se eom os onus d1 admi 
nistraçio municipal. 

Multas vezes o eleitorado vê-se na obriga 
ção de procurar um desses moços, a;;bando o, 
porém, incompatiblzados pela lei eleitoral, Isto 
ê, pelo simples facto de eer empregado re
tribuído. 

Com isto não quero dizer que as representa· 
ções munici~es SPjam exclueivamente tiradas 
do corpo docente dos Gymn •Sios e das Escolas 
Normaes. 

pre para que eas •X>rporaçõea que repreaen
tsm papel tão saliente, que representam e.nftm 
o municiph),base da nossa or ganizaçio social e 
politica, não deixam de ter em seu selo pee· 
80&1 maia de ·gue competentes e que posam 
elevai-as emftm ao pé do grandeza que just
an:ente merecP.m. 

O nobré collega que me precedeu M tribuna 
declarou qae não vinha impugnar o projecto, 
mas apenas levantar algumas {;ojeoQÕt'S. Creio 
que cotoo eu todos vós pensae11 que é de ne· 
cesstda<le justa e equitativa a passagem de pre· 
sente projecto e que atinai é rle urgencla ser 
converti•lo em lei etrectlva do nos:;o Estado. 
(Muito bem; m11ito bem). 

Encerradaadiscussã.o, é approvado o art. 
1. • do projecto com a emenda. 

Sem debate, encerra-se cgudlmente a discus
são do ar t . 2.·, que é aJiprovado. 

Consentindo a casa que pu~e á 3.• discnssão, 
vae o pl'(ljeoto com a emenda á commissão de 
lE'gislação. 

0 SR. RtBII:JRO DB 0LYVEIRA(l.' secretario) , 
requer e obtem orgenc1.\ para a leitura de pro· 
jectos e pareoeresque &.caba.mde ser iml>reaaos 
e distriboidcs. 

0 SR • .O.UGUsTO PIMENTEL, pelo ftLcto mesmo 
a dessa distribuição, a seu torno solicita e a. 
casa. concfde dlapenaa da leitura. 

Ficam, pois, sobre a mesa para a ordem dos 
trabalhos o projecto n . 18 e os pareceres na. 
25, 23 e ~7. 

Lê se e entra em 2.• discusssão o proj ecto 
n. 7, que moda para 15 de junho a. data. da 
abertura das seSEõesannuaes do Congresso. 

Creio, portanto, que não ha o inc.>n VE'nien. 
te suggerido pelo nobre deputado, pJr quanto 
si houver um, dois ou trea vereadores nesus 
condições, quando se trata de qua:quer me
dida atttnente a estabelecimentos areados pe
las reepectivas municipalidades, terão elles . 
comcienoia., b!llltante, p~triotismo e indepen- Oer. Deojomln do 1\locedo:
dencia para ae recusarem tomar parte nessas Sr. Presidente, esperava que o apresentante 
deliberações e Isto em nada. prejudicará o bom do projecto viesse adduzir algumas considera
andamento dos negooios municipaes. çõea tendentes a demonstrar a. a sua utilida-

Acbo, além de tudo, srs., que devemos se· de, e, uma ve_1;, ar . Prt>aldente, que easa uti · 
gulr os pusos do legislador contituinte, que foi lidada me fosse demonstrada., que ae me con
sabio e recto quando EÓ se retere aos lentes e vencesse de que ella existia., seria. eu primeiro 
profeaeoresdos estabelecimentos superiores em a votar a favor do projecto. Mas, sr. Presi· 
relacão aos cargos de deputado e senador. dt>nte, como nada aediaae, como !lenhomacon· 

Basta o exame minuclow e comparativo dos sideração se adduziu no proposito de solicitar 
artigos de lei com 'lB do regulamento para che· a sua utilidade, venho declarar que voto con· 
gar-se a conclofáo de que o intoitfl do legisla- tra o projecto. 
dor não foi incompatibilizar as funcçõea <ie ve O dia, sr. Presidente, consagrarlo pela. nossa 
reador com os c1rgos de lentes deaseaestabele· Constituição, pelo regimento qne cella se fun
ctmentos do ensino secondario. da., pal'll ter logar a abertura do Congresso, é 

A incompatibilidade da lei toi bueada aim· um dia que encerra uma data histortca, mas 
plE'smente em ou•-ros empregos que não os des· um!. data hlstorica que não se pode confundir 
tes profeMores. com qualquer outra data. E' esta, ar. Presi-

Aaa1m creio que seguimos o caminho traçado dent~. uma data que de dia em dia cresce, que 
pelo legislador e tendo em victa 0 utado de d1a em dia torna Incremento e que tende a 
C<'mparativo minucioso de soa inteoç io, não atravessar os seculos ~o futuro, c~escend' e 
fazemos mais do que agir com os verdadeiros crescendo cada vez mats !_ 21 de abrtl, ar. Pre· 
principias de equida.de e justiça, dealncompatl· s!de!lte, é uma. data. sutllme, q ~~ e _• t t~:Ve cons
bJlizando cittadãso que perfeitamente se acham tttUlr mesmo o orgulho do r.ovo mtnetro, que 
nos casos de co~ seu talento e seu estudo ja ae acha espalhada em todas as camadcl.S po· 
adiantado, concorrer para. elevar as corpora- pulares. 
oões municipaes ao pé em que devem ser col· O !!IR. FRANCFORT:- Ninguem nega Isso ; 
locada.s. màa não tem relação com a abertura do Con· · 

Sabemos perfeitamente que da. organização 
muDJclpsl se irradiam em geral as bases para 
a bôa organização social, sabemos que do mu
nicípio e do diz!tricto é que vêm as baees, os 
grandes suatentaculoe da noesa vida política e 
eoolal; e aealm pols,devemos concorrer sem· 

gresso. 
0 SR. 8ENJAMIN Dlt MACEDO: -E' uma data 

sublime, que commemora um facto grandioso, 
que encerra ao mesmo tempo uma idéa não 
menos grandiosa. que relembra oa primeiros 
vagidos da li~rdade Infante, estrebuchando- .. 
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se nas garras dos coroados europeos ; da ta su
blime esta; revistam-6e t odos de raspei to pro
fundo para o seu pronunciamento; data aubll· 
me mit vez~s repetida por todos os fll h os de 
Minas; data gloriosa, como talvez não f'Xis
ta outra na historie. mineira I 21 nE ABRIL. 

Sabemos que foi nesae dia que tombou a ca
beça. do grande martyr da liberdade. Tambem 
foi nesse mesmo dia que a terra inteira es 
tremeceu e com ella tolos os despostl's; e com 
elles as coroad no aH.o de suas cabeças. 

Ha de, ~r. Presidente, encerrando es a éra, 
idéa de tanto valor para os fi I b.os e.!ltremeci
doa da patria mineira, trocar se p()r outra 
data qt.asi sem nome na no~;;a his.oria de Mi
n_aa ~ Oh I aeria trocar o vinh..; pela agua ; se
ria trocar-se, sr. t'restdente, o diamante bri
lhante-de Golconda por um simples pedaço de 
cryst~ 1 ; seria trocar-se, sr. Presidente, o riso 
innocente de uma virgem de 15 annos pelos 
soluços de uma velha de 80 (hilarldaáe prolcn
longada); seria trocar-se, ar. Presidente, o gi
gante por um simples pygmeu de Lilleputh ; 
seria trocar-se o Amazonas com toda a magesta
de da sua grandeza por um simples riacho; seria 
trocar o nosso firmamento eatrellado e abri
lhantado com o cruzeiro do sul por uma estrella. 
pallid11 do norte; seria trocar que, ar. Pre· 
sidente 1 

Seria trocar a claridade esplendorosa do dia 
pela simples phosphorencia dum pyrilampo ; 
seria trccar os m11njares exquisitos e saborosos 
das lautas mesas orientaes por um simples ca
pitão de virado de feijão (hilaridade); !eria 
trocar o nosso mundo com tod11s as suas mara
vilhas, que fascinam e deslumbram, por uma 
simples pelota de bodoq t e c Jm que os meni
nos costumam matar os passarmhos (hilarida
de); seria. sr. Presidente, trocar Deus, esse 
ente de sabedoria e magestade, o Deus da ver
dade evangelica, que pregou o verbJ da con
fraternização universal, por um simples feti
che dos negros da Africa, por um ambragâ. da 
crença dos selvagens americanos. 

Eu seria o primeiro a vir votar a favor do 
projecto, si e~a mudança trouxesse conve
niencla. 

Do dia 2 1 de abril em diante, como todos sa
bem, é que começamos a ter uns dias mais ri
sonhos e serenos nesta legendaria Capital e 
do dia 15 de setembro em diante é que vão tam 
bem começando os di!iS de chuva, e para isso 
não vt>jo qus.l a razão de apresentar-se o p !'O· 
jecto. 

Eu não declaro que votarei contra o proje
cto, porque póde o seu illuatre auctor apresen
tar razões que me convençam; mas, si assim 
não fõr votarei contra. (Muito bem; muito 
bem). _ 

O er. Jgnaclo :Murta:-Sr. Presi· 
dente, depois do brilhante discurso proferido 
pelo illustrado deputado residente em Jaguary, 
impugnando o projecto n. 7, o r~ em discussão, 
oomprehendo perfeitamente a difflcnldade de 
minha presença. na tribuna. Entretanto, como 
anctord611Se projecto,corre-me o dever de, acu
dindo ao appello de meu nobre collega, decla
rar as razões que ~tuarem em meu espiri ·a 
para o formular e o1fsrecer á illustrada a pro 
ciação e deliberação desta patriotica Camara. 

Bem sei, ar. Presidente, que não poderei 
fa~r um tão bello discurso como o de v. ex c., 
que, com sua lingunge n fluente e arroubos de 
eloquencia, tanto prendeu a attenção da casa· 
porém, si não poS!!U imitar o verboso orador' 
procurarei, sem flort>s de rhetorica.com m1nh~ 
linguagem fraca e rude (11rTo apoiados geraes); 
demonstrar ao illu~tre collega e á. Camara a 
utilidadtl e conveniencia da medida cont1d9. no 
projecto. 

O r.obre collega começou dizendo, e r. Presi
dente,que si o auctor do projecto ti v esse addu
zido considerações qu<:Jlhe levassem à convicção 
a conveniencia do mesmo, por certo d&r-lhe
bla o seu voto. 

Peço permissão ao nobre deputado para lem
brar-lhe '}Ue, qu~ndo tivea honra de apresen
tar e~se project >, o fundaroentei, f.. zendo li· 
geiras considerações wbre sua convenien"ia e 
utilidade, como se vê dos trab11lhos da sessão do 
dia 1. •· 110 cor1 ente mez, publicados no Minas 
Geraes de lton tem. l!.ntre•anto, desv;cindo-se 
do assumpto prmcipsl do projec:o, o honrado 
deputado, em linguagem pr:morosa, discorreu 
brilhantemeute sobre a memoravt-1 e gloriosa 
data de 21 de ab1·il, que é ~em duvida uma das 
mai~ notaveis da hlstoria patria, de ver(ladei ro 
jubilo e nobre orgulho para os cot·açõesda1uel
les que se ufanam do glorioso nome de Mmei
rol (Apoiados). 

F•li, sr. Pre 1dente, nesse dia que <- immor
tal Tiradentes teve de ser eacriftcadJ, derra
mando seu nobre e generoso ~anguP, que fe 1. 
germinar e nascer cheia de vida e vigor a 
frondosa arvore da li herdade nt>Ha I vre terra 
de Santa Cruz. (Apoiados; nmito be' !) . 

Nenhum rlc nós , sr. Pre~iJent~ . nenhum 
brazileiro desconhece e deixa de glorificar a 
memoravel data historica. de 21 de abr il ! 
(Apoiados). 

Portanto, tratando o projecto em discus:-.ão 
de mudar para o dia 15 de junho a abertura 
das sessões orJinaria3 do Congresso Mineiro, 
de modo algum deixará rle set' memoravel e 
gloriosa a data de 21 de abril; porquanto, o 15 
de junho foi uma consequencia do 21 de abril; 
neste o nosso heróe sonhou com a li herdado da 
patria, ~ellando-a com seu sangue , naquelle 
essa liberdade tornou-se uma realidade, com "' 
promulgação de nossa magna Carta Constitu
cional, que tem feito a grandeza e felicidade de 
no~so glorioso Estudo. (Apo1ados) . 

UM SR. D&Puv .. no:- Mas não se póde com 
parar uma data com a outra. 

O sn. !GNACIO MüRTA :-Ambas são memo
raveis e gloriosas para Minas; e por issJ niio 
teve ra:t.ão o i Ilustrado collega, a quem tenho a 
honra de responder, quando, em verdadeiro 
arroubo de eloquencia, disee que a mudanç& 
de 21 de abril para 15 de junho cseriao mesmo 
que trocar os sorriso., de uma jovem e lmlia 
donzella. pelos olhares de uma v!!llla sexage
naria; a magestade do Amazonas pela insigni
ftcancia de um regato; a luz e~plendorosa da 
electricida•le pela fraca e Curti va luz do pyri
lampo. 

Nenhuma applicação têm estas comparações, 
ao caso, sr. Presidente, porque, repito tão glo
riosa é uma como a outra da La , e não sHa mu
dando-se a tlbertura do COngr~o para a de 15 
de junho que deixará de ser sempre o que é a 
de 21 de abril (Apoiados). 



Como a C&mara sabe, embora a lel deter. 
mine que a abertura do Congresso BFj!l. no dia 
21 de abril, assim não tem acontecido, pois Eó 
uma vez, em 1892, istoreallzou-se, inataUan
do-se·depole, temprenrn ti ias posteriores; e este 
facto em nada tem in fluido p1.ra deixar de ser 
immorredoura e gloriosa a m~moria do heroico 
Tiradentes, proto-martyr da nosss liberdade. 
(Apoiado•). 

Como jadi~se sr. Presidente, ao apresentar 
o projecto em di~cu~são, dt>clarei os mo ti vos 
que ma levaram a rurmolal ·o. Rsit~rando o 

·que então dis~e, repito que 1!, sob muitos pon· 
tos de visti, b11~tante inconvenie~te o. épJ· 
ca marcada para a reunião e icstallação do 
CongrerJo; porquanto, sendo o. do fim da esta
ção chuvosa, além llo p3Ssimo e3tado emqus fi.. 
cam as ~tradas,Quasl intransita.veis, com pan • 
tanos,escavaçõesCeit!.S pelaenxurrada~.rios che· 
ios,etc.,começam a de6envolver-se asemnnçõas 
palustres e Ci>DI!equente!l febres. t<.rnando-ce 
penosas e mui to perigo5as as longos viagens de 
100 e mais leguas o. cavallo, que são obriga
dos fazer os con:He3Si StA.~ rAsideilti!B nos nos
sos sertões a. grandes di'!to.nc·as da Capital, a 
o que nã·J acontece com os collrp:as que tem a. 
fortuna de residirem em tonas já. do:adas de 
v ias-ferreas. ( .4potados). 

Além disto, pa.ra os que re3idem no norte 
do Eetado·, eerá mais rapida e commoda. a via · 
gem pela Eitrada de Ferro 8:\hia e Minas e Rio 
de Janeiro; o que actualmente não podem fl· 
zer atm arrl~oar a vida, po~ ser p•ssí mo o es· 
tado sanitario da Capitr.l Federal nos mezcs 
de muço e abril, em que tantas victimns ta?. 
a.feb~e o.ma.rella, especialmente entre nó3, mi · 
c:eiroa 1abituados a gosa.rdeum lima o.rueno 
e pr1· · .egiad<•. (Apoiados). 

O "·•· CAMILLO PnATES :-Alem de; tas, ha 
uma out1a razão da ordem administrativa de 
mUlta importancia, é que o exercício finan
ceiro liqulda·se «'m junho, de moloqua o Con
gre!SO terá, então, dados liquides e seguro.i 
para confeccionar a. lei de orçamento; o que 
não acontece actualmente com a reunião em 
abril. (Apoiados). 

0 SR. IG:UCIO MURTA :-E' encto; accre3· 
oendo mais que &ando em junho á reunião, 
haverá. tempO sutllciente para serem c:mftcoio
nados e impressos os relatorios, tabellas e mais 
documentos, que,distribuidos aos congressistas, 
habilital-os·hàodesde logo al!xercer suM fun· 
cções legis:ativas; o que é de intuitiva conve· 
niencia. ( Apoiad:.~·). 

São estas, sr. Presidente, as considerações 
que entendi dever fazer em defeza do projecto 
em dhcu~o. 

Convicto de q :1e trata elle de ma teria jus h e 
conveniente ao~ i Jteresse. do Estado, sinto -me 
certo de ter cumprido o meu dever, c;pera.nrlo 
que a Camara. o apyrovo.rá., coro o que prnti· 
cará um acto justo e con7eniente. (Muito bem; 
multo bem ! ) 

O .. r . .João Plo.-(Não temos o ECU 
discurso). 

O ar. 8Hvn Forte•: --Sr. Pr~iden· 
te, acabei de ou vir 03 i Ilustres collegaa que me 
precederam na tribuno. 1mpugnando o projecto 
n. 7 uo presente anno que muda a época da 
abertura do Congresso, de 21 de aoril para 15 
de junho. 

Admirei, sr. Presidente, o bello talento com 
que os meus nobres collegu procora1am im· 
pugnar o projecto. Mas. procurando a fundo 
aa baseJ da argumenta~ que apresentaram, 
vi que o nobre co I ega,. deputado pela 3.• cir
cumscripção eleitoral e re3idente ua cidade de 
Jaguary, empugnou-o debaixo do ponto de vis
ta de que as razões apresentadas por seu auctor 
não eram muit·l ponderoea.~ para alterar·ee o 
art. do lei que determina que o Congresso seja 
aberto no dia 21 de abril ; que não doviamos, 
sem motivos, da ordem arlminisLrau .. a, sem 
razões ponderosas, trocar o dia 21 d0 abril pelo 
15 dejunllo, que a glorh.1sa da.h que ;e insere· 
veu na nossa historla politica.-i'i9!-nã.o de· 
via ser olvidada palo3 illustres reprel:entantes 
do Esiado, que a~stm p t•ocedermos, sem prova
da utilidade tem conveniencia que o justifique, 
seria a invereão d& orJem natural dcs factos, 
que ee sejlucm por leis pJsitiva•; o que nó:J 
devíamos relembrar incessantemente clleíos de 
jubilo, e~sa. data que velU tr :zcr .. democt· cta 
do 13razil e consagrar as liberdades publicas. 

U~f SR. DEPUTADO:- 15 dEI jurho Ó filho do 
21 de abril. 

O SP. SILVA. FoRTES:- Parfditamente. De 
accôrdo com v. exc. quanto ás considerações, 
mas ~mbem o 15 de junho não deixa de Eer t i\_o 
memoravel como o 21 de nb!'d. porque este 
veiuconeigna t• o. ir! e·a do p ~o to martyr Tira
dentes e aqu~lle rememora a da' a da procla
mação do pacto fundlment'll, em virtude do 
qual temo~ nom• Ot'gl\niz.'\çào federativa. 

Oenn.is. outt·u argumento: a dA.ta de 21 de 
abril foi determinada. como poderi ·t ter ~ ido a 
de 15 de junho, porque o uosso Cungresso co
meçou a runc.::ionu.r e só a 15 de junho foi pro
clamada a. Constituição, dat\ que mesmo modo 
poderio. ter ~ido escolhida pau abertura da 
se~são l('gisla; i v a (ap:.~rt,;s). 

O meu illnstre co!lega não viu uma utlli-la
de que jus ti ficasse a mudança do dta da aber
tura do Congres;o, entretanto, o nobt•e depu
ta to pela.6· circun:cripçã.o, residente em Aras
suaby, encarregou :>e de;sa justiflcaçãJ, alie· 
gf\ndo considerações justas, muito poderosas, 
que vieram sel'confirma•las paio illustre colle
ga, tam!Jem representante do Norte, e resi
dente em Montes Cla.ro3, que all('gou motivos 
de ordem publica c a 'Jministrativa. 

Si as razões do. mudança fos.sem ~ómente a 
não poderem comparecer os nobres r epresen
h.ntes residentes no norte do Estado, seria 
bem prova.vel qtee:s!ljustificação nãn conven· 
re::ee o meu espírito e votaEse contra o pro
jecto ; mas os nobres d(lpuhdos apresentam 
motivos de ordem a1miniatrativa, que jmtiti
cam o. mudança. da aberturl'l. rlo Congre~so 
para 15 de junho, porque no dia 30 deste mez, 
encerrando se o balanço deflnitiYo do anno tln· 
do, terá o governo dados seguros, El o Congres
so um criterio para legislar sobre di versos as
sumptos rnfereute3 ao E~>tado, com YerJadei· 
ri) conheciment\J de toda a atrec!l.daçã.o. O 
meu illu!>tre collega resi<lente em Bnba':eD!I. 
e re.pre;entante da 5· Circumscrip<;ão entl'OU 
em considerações de ordem geral, cousidera
çõesq::&e não chagaram a. convencer·me. 

O SR. JoÃo Ptc:-Não ns fiz para convencf'lr 
o. v. exc. 
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O sa.. SILVA FoRTES .•• considera-;ões bri
lhanteJ pela rhetiJrica, mas que no fundo não 
trouxeram convicção ao meu espírito. 

O sa. Jolo Pw:-Nunca tive esta preten
ção. 

0 SR. SILVA FORTB:S:-Argumentaodo, aqu 
se disse, que não se podia discutir lei que 
vieese servir a lntere-se individual; mas tra.
t&-86 de interesse de uma. corpora~o. trah·se 
de facih ta r meios aos. collega11 r&iden~es no 
extremo norte, afim de que possam achar
se presentes na. Capital para a installação no 
dia destgnado para esse ftrn, facultando o.Con· 
atltuição que essa dato. se designe por lei or· 
dinaria. 

o sa. Joio Pio:-Eu ap3nas expliquei o meu 
voto. 

O sa. SILVA FoRTES:-V. ex o. apresentou 
como argumento que poderia •.• 

O m. Jolo Pio dá um aparte. 
O sa. SILVA FoRTES:-V. exc. disse que não 

se devia alterar a Constituiçio. Ora, si ella J e
termin" o dia 2.1 de abril, dá tambem facu l· 
dade ao Congre~so para mudar ess.,. data.. Não 
ba otrcnsa, pois, á. Constitulcão, determinando· 
se outro dia. 

O aR. Joio Pio:-Nã.o tive a felícidadede ser 
comprehendido por v. ex c. 

0 SR . SILVA FORTE3:-Já. vê V. e:tc. quaes 
as razões que me Levam a acceitar o projecto e 
sento-me declarando que o su&tento com o meu 
voto (muito bem, muito bem). 

Terminado o deb1.te, encerra-se a discussã.u, 
approva se o pr<1iecto e, 171101 vendo-se. q~e 
pusa á 3 .• discussao, é remetttdo á commt&ao 
de legislação. . 

Nada mais havendo a tmt&r-se, o sr. Pres•· 
dente dá. para amanhã., alem da parte regimen· 
tal da ordem do dia, discussão do parecer n . 
25; 1.• dos proJectos ns. 15, 16 e 18; discussão 
dos pareceres 24, 26 e 27, e 
Le~anta-se a. sessão. 

-
RB:CTIFICAÇÃO 

No discurso do sr. deputado Deslderio de 
Mello, á pagina 3.• do jornal de 12, onde se 
diz : -a ca§a de caridade de Uberaba, sr. Pre
sidente, é um estabelecimento que tem pres
tado reaes serviços -,lêa-se -que tende a 
prest!l.r reaes serviços. 

ACTA DA 13.• SESSÃO OROINARIA AOS NOVE 
DE MAIO DE 1895. 

PRESIDENCIA DO IOR. MEND!i:S PIMB:NTEL 

Ao meio dia, feita a chamada, aoh&m·se pre· 
sentee os sra. Mendes Pimentel, Ribeiro de 
Oliveira, Agostinho Pereira, Silva Fortee, F1ei 
tas Castro, Leopoldo Corrêa, Franeil!co Bressa
ne, Carlindo Pinto, Duarte da Fonseca, Fer· 
t'flira Tmôco, Benjamin de Maoedo, Coelho de 
Moura, Manoel Alvee, klbeiro Junqueira, Nu· 
ne1 Coelho, Nonea Pinllelro, Oamillo Soaru, 
Epaminondas Ottoni, Raul Penido, Sousa Mo-

,., c.-14. 

reira, João Pio, Juvenal Penna, Oetulio de 
Carvalho, Manoel da Sil va, lgnacio Murta, 
\Ven~slau _ Braz, Delphim Moreira., Bueno 
Brandao, Pmto de Moura. C&millo Prates, Sa
bino Barrmo Junior, e Francfort Bicalho, fat
tando com causa participada os srs. Desiderio 
de Mello, Augusto Clementino, Tavares de 
Mello e Rodrigues Chaves e ~em ella os mais 
ars. 

Abre-se a sessão. 
E' lida e a pprovada a acta da an tarior . 
O ar. I . • Secretari:> dà. conta do segu inte 

EXPB:DlB:NT& 

Requerimentos 

Do collector tio município de Juiz de Fóra, 
pedindo abono do que pagou do aluguel da C&Gír. 
onde ali i ente>c a aula de instrucr,ão primaria. 
-A' commlssã.o de requerimentos e petiçõr~. 

Do professor da cidade da Leopold ina Olym· 
pio c.ementino de Paula Corrêa, solicitando
se-lhe conte o tempo em que exerceu o magia
teria par ticular.-A' mesma commissão. 

De Joaquim Jose da Silva Ab. , advo:lado em 
Lavras do Funil, pedindo pagamen to de hono
rarios de processos crimes em que tem decahl· 
do a justiça.-A' mesma commissào. 

0 SR. PRESIDENTii: tran11mitte á commi~ão 
de agrJDultura a petição do dr. Antonio Felicio 
Magaltli, que á mesc~. fôra devolvida pela com· 
misEão de industrias. 

O ar. Franclaeo Dre88ane:
PedJ a palavra para Cazer a t!Pguinte reclamação 
que deixei de apre~entar, La mais tempo, por não 
me tt~r sido possível estar aqUI presente na. 
h\lt'a do e:xpedienk, devido isto ao meu estado 
de saúde. 

Na sessão do dia 30 de abril passado, eu apre
sentei um prCiject.o e nessa occasião fundamen
tei-o com ligeiras palavras. 

Vejo, porém, que as minhas palavras não 
foram tomadas como t-u as havia dito e, E>ntre 
outras lacunas e erros que não vale a per:a de 
corrigir, um ref~re-se ao sentido dado a uma. 
proposição e outro consta de uma. palavra que 
eu não pronunciei. 

A reclamação é no segu!nte piJnto (1G) . 
O que eu dis·e não foi isso; eu disse que o 

juiz substituto de LiiD.l Duarte vromptifii'.OU ·se 
a assignar um termo, á semelhança de ce .1 ;ii.o 
de rato, por meio do qual se compromettia a 
apresentar em tempo a fol ha corrida, e não 
caução de ratio, como sahio. 

A outra reclamação é na sessão publicada no 
jornal de 8. Diz a Colha (lê). 

Eu disse que, não éonhecendo bem o regi
mento e os precedentes da oasa e não tendi) 
ouvido o encerramento da discussão, pergun
tava si me era ~ivel discutir a emenda apre· 
sentada ao proJeeto; e o sr. PreBidente decla
rou que a discu&ão achava-l!e encerrada. 

Foi o que disse e não o que se acha publi
cado. 

O er. Getallo de Carvolbo:
Venho á tribuna, ar. Preeidente, no cumpri
mento de um dever imperioso, que me e im
'[JOSto pelo patriotismo e a ardente aspira~ 
que tenho de nr firmado na grande patris. 
brazileira e no meu Estado, praticamente, o 
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regime o ·vemocratico e o respeito ás leia e no 
direito ilidividual ; ve~ho, usando do meio de 
representação, pedir ao Congre~~ao Legislativo, 
a reparação de um attentado e de um direito, 
lesado pela camara municipal de Guanháetl, 
E é assim, ar. Presidente, que, trazendo para 
este recinto, a denuncia desse f~tcto anormal, 
tornando-me echo e portador das queixas tle 
um punhado de_ mineiros esbulhados d~ u~ !a· 
grado direito, nao tenho outra lntençao amao, 
a de pedir ao poder legislativo de Minas o seu 
ubio pronunciamento na questão, que envolve 
importante ma teria de ordem publica. 

Trato, sr. Presidente, e trata a representa
ção que tenht> de mandar á mesa, do dsstricto 
de S. João do Faria, no munic1pio de minha 
re.Jidencia; mas, não se digs que é ella uma 
questão local; porquanto. como verá vv. exc., 
prende·se a uma ordem de motives de direito 
publico e administrativo, que reclama urgente 
solução do Congresso, afim de não se repetirem 
no Estado factos semelhantes, que eó têm o eC
feito pern•cioao de desprestigiar o reg1men re
publicano e a, nossas liberdades. 

Sr. Presidente, por let provincial n. 3.077, 
de 6 de novembro de 1882, foi creado no mu· 
nicipio de Guanhães o dlstricto de S. João do 
Faria. Depois de sanccionada aquella lei e 
promulgada, a camara municipal •e então, a 
quem competia traçar as res(:ectivas divisas, 
desempenhou·se desse dever em sessão de 10 de 
JUlho de 1885,e em offlcio desta mesma data com
municou o seu acto ao governo provincial, de· 
vendo eS!e documento Eer encontrado archiva
do na secretariado Interior. 

Por motivos desconhecidos para mim, e Eejllm 
da que ordem fôr, em nada poderão igYalidar a 
disposição da lei-nunca mais promoveram os 
poderes competentes a installação do diatricto. 

Entretanto, sr. Presidente, vindo depois a 
grande comrnoção social de 15 de novembro, 
que, fazendo ruir e aniquilar-se as instituições 
do imperio, fez surgir na terra brazileira o 
glorioso pendão da Republica l<'ecierativa, o 
nosso Estado constituiu se e outorgou aos mu
nicipica essa elevada som ma de franquias, de 
que nos orgulhamos e que tão llsongeiramente 
tem elevado Minas aos olhos dos outroa Es
tados. 

Mas, ainda depis da nossa organização po· 
litica e de promulgada e executada a lei n. 2, 
a municipalidade de Guanhãel, destoando dos 
moldes Jiber~tes firmados pela no.sncarta cons
titucional, deixou de cumprir a lei e fazer 
aqaslle districto entrar no goao da sua autono· 
mia, á. qaa.l tinha inconteatave\ e inllludi vel 
direito. 

Zeloso, porém, desse direito, sr. Presidente, 
aquefle povo altivo e patriotico, não se confor
mando com o esbulho de que era viotima. e CGm 
a. privação de administrar os seus negocios lo-
0881 ; por intermedio de 11m seu representante 
na corporação municipal, lembra a cAmara do 
seu dever e exige d'ella. o cumprimento da 
lei. 

E eis que, protelando uma solução que se lhe 
impanba po!.litívamente, resolve consultar ao 
poder executivo do E$tado, si devia mandar 
proceder no districto de S. João do Faria. ás 
eleições constituintes de juizes de paz, conse
lho districtal e vereador especial. 

Consultando assim o governo sobre uma me-: 
dida administrativa que não podia ser burlada, 
respondeu elle, sr. presidente, á. camara mu
niotpal, quedevta mandar proceder a essas elei• 
ções, porque, de facto, não havia no Estado 
poder publico tle ordem alguma, que podesse 
desconhecer a existencia do districto. 

E esta solução, oom data de 19 de julho de 
1394, foi publlcnda no MintU ~rae1 n. 196. 

Naquella C01Jsulta e Ms termos quo contem, 
a propt ia camara reconhecia o districto, por
que Eó indagava si deviJ\ mandar procedt•r ás 
eleições. 

No entanto, o presidente do triennio findo 
resistiu a tudo e negou·~e categoricamente a 
marcar dia para as eleições. 

Aviainhando-ee, porém o dia. 7 de setembro, 
epocha. prefixada por !ai para as eleicões muni· 
clpa~9 .em todo o Estado, o povo, esbulhado e 
d~pr1m1~o na sua soberania, congregou-Ee 
n we d1a. e com todas as f<.~rmalldadea prescri· 
ptas na lei eleitoral elegeu os representantes 
do seu poder Jncal, tentando por meio de uma 
revolução pacitba, mas altamente m•Jralizildo
ra e característica dos seus brios, dar a. seus 
co-municipes um frisante exemplo de civismo 
na reivindicação justa dos eeus Ea.grados di· 
rei tos. 

Mas, parece que fatidicamente pesava, sobre 
e!Ie, a força aviltante das conspiraçõel! poli ti· 
queiras e das allcantinas de campanariosl 

Reunindo-se, sr. presidente, a. junta apura
dôra creada pela lei n. 110, divergiram ahi 
na opiniõe9 sobre a. apuração da eleição do dia· 
tric·to de S. João do Faria e parte dos membros 
dessajunta, contra o voto de outra parte,con· 
f3riu diplomas aos eleitos por aquelle districto. 

A canrara recem eleita, porém, a quem com· 
petia o conh• cimento de tacs eleições, usando 
de ama attribuição que lhe pertence, invali· 
dou-as, não com as razões juritlicas e legaes 
que incontestavelmente exir,tiam, mas com o 
irrisorio fundamento de que o districto não 
era districto. 

E é aaaim, sr. presidente, que essa camara, 
cuja existencia data de 31 de j!\nelro de 1892, 
quer, abusando de todas as regalias e fran
quias que lhe foram outorgadas, fazer desappa
recer um distriato creado em 1882, dez annos 
antes della ser considerada uma entidade capaz 
de e.cção l 

Entretanto, como contestar a existencia desse 
districto diante da. lei provincial n. 3.077, san
ccionada no mesmo anno, que teve as di vieaa 
discriminadas por quem de direito em 1885, 
que, em fim, teve a sua sagração no nosso pacto 
fundamental e na lei n. 2, de 14 de setembro 
de 18911 

Entendendo, ar. Presidente, que trata-se de 
um caso impl)rtante, pnrque se prende á resis
tencia da execução da lei, cujo interesse é lnes
timavel, por parte de um poder publico doEs
tado, accreecendo que a lei n. • 110 imrltcita
mente aboliu o~recur11o que no caro cabia inter
por-se para o poder judiciario; a quem deve 
recorrer aquelle povo, siuão ao podEr legislati
vo, visto como o executivo não pótie intervir 
nos negocios peculiares dos municípios t 

Mando, pois, • mesa uma representação d'a
quelle diatl·icto, esperando que v. exc., ar. Pre
Sidente, destine este documento a illustre com-
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minã.o de cnmaras municipaes, afim de que e lia, j Art. 1.· FiC3. creada uma escola. de instru
reQuizitando da secret.>lria do Interior todo· rs eçào primaria doeexo f,..minino no d1stricto de 
documentos que comprovam o que allejlueiealle· Nossa _Senhorn. da Gloria do mun1cipio de 
ga a representação, apresente aca s"'. o resultado Guanbo.es, uma t..lo sexo mascu lmo no povoado 
de seu estudo se bre a questão e indique-nos uma do Taquaral, districto do cidnde de Uunn hães, 
me:iida legblativa ou qualquer meio conse1.1ta- uma do sexo ma.sculino no povoado ct .) Taf1ua
nPo com a legisioção e os princípios de direito, ral, districto de Nmsa Seuhon.\ dos Dorc~ de 
afim de que se ponha termo a fActos como este Guanhães, tlo mesmo mun:cipio , uma do sexo 
aliás reproduüdos em outros p ·ntos do E' ta•lo mllwuhno do b.urro do AITatal de Batxo na. 
e motivados pela arbitrariedade das camaras cidade d.) Serro. 
municipaeg que por innumeros vezrs tem bur- Art. 2.• Ficam convertidas em e :colai elo 
1.8do os intuitos da fUa lei Clrgnnica e do legis- saxo masculino as O:ldeirns rurr.es rnixla~ do 
lad?r cünstituinte (Muito berr: ; mutto bem) .- Aric1nga e Barreiras nquella do 'ctistr ic lo' da 
Vat a representaç~o d commtsláo de cam'.lras cidade <l.e Ouanhães fi e esta. ,~ o di ~ trtct 1 de 
municipae1. . No~sa Senhora das Dôre.! do mesmo tnuuicipio. 

Tem 2.•1ettura e ficam sobre a me..•a para a Art . 3.· Revogam-~e ns d i~pos1çõe8 em con-
ordem dos trabalhos os parece~es m. 28, 29, 30, trario. 
e os projectos ns. 19 e 20 que são julgados cb
jectos de deliberação. 

O sn. RtnEIRO JUNQUEIIlA, pela cornmissii.o 
de ju~tiça civil e criminal, o!ferece o segumte 

PARECER PARA 2.• DISCUSSÃO DO PROJECTO 
N. 3, DE 1895 

A C)mmissão de ju•tiça ci;il e criminal, á 
que foi presente o projecto o. 3, do corrente 
anno; 

Considerando de inadia.vel necessidade o au
gmento de numero de de~embargo.dores na Re
lação; 

Considerando que o augmen to proposto é de 
grande vantagem por isso que, sem quebrar a 
natureza ímpar do numero , augmenta uma 
turma de julgadores no Tribunal; 

Considerando mais que é de nece~sidade o 
prestabelecimento claro do modo pelo qual de
vam ser feitas as nomeações para os legares 
corrPspondentes no augmento proçosto, é de 
parecer que o projecto pass~ ó. 2' discu~são _e 
soja. 11pprovado com a segmnte emenda addi· 
t\va: 

Ao ar:;. I.·, paragrapho unico. A nomeação 
para preenchimento dos dous logares seró. fe1ta 
de accôrdo com o di~po,to no art. 13 da lei n. 
18 de 28 de novembro de 1891. 

Sala das comm!~;õe;a , 9 de maio de 1895.-RI• 
BEIRO JUNQUEIRA-CAMILLO SoARES FILHO-S. 
BARROSO JUN IOR.- A imprimir-se. 

Vem a mesa, ~ão lides e apoiados e vão a im· 
primir os seguintes 

PR')JECTOS 

N. 21 

O Congresso Legi~lati v o de Minas Oeraes, 
decreta : 

Art. 1 • Aos professores de instrucção prim_?.· 
ria da. 4.• circumscripção Jitteraria, que nao 
estejam occup11ndo proprios estod_uaes, mun~ci
paes ou di~trictaes, fi::a concedtdo o auxiliO 
memal de 50$ p11ra as cadeiras urbanas, de 
30$ as districta.es e de 15$ para os ruraes, a 
titulo de aluguel de casas. 

Art. 2. · Revog&m·se as disposições em con · 
trarlo (S. R). 

Sala das sessões, 9 de maio de IS95.-JuvE· 
NAL P~NNA. 

N. 22 

o Congresso LegislPtivo de Minas Oeraes ele
ereta. : 

S~la. d~s s:ssões . 9 de maio de 189:>.-GETU
r.ro DE CARVALHO- SOUSA MOREirtA - 1\'U!'iES 
CoEr.no-CARLI:-<no PINTO-P.\ flRE Jo.:i.o Pro. 

Lê-se , Pntra Pm d i ~cus.;ão, encerrauJo-Fe esta 
sem debate, .: é approvodo o parecer n. 25, que 
reconher.e deputado peh 2.' cn·cumscrip~ão 
eleitoral o sr. dr. Alberto Augusto Furtado, 
que c1mo tal é proclamado pêlo sr. Presidente. 

SEGUNDA PARTE DA ORDE)I flO fl!A 

Leem-Ee, entram em i.' diwussão . encerran
do · SA esta sem debate, e sii.o approva I os os pro
jectos n!l. 15 e 1'3, do correntu anno, creando 
vnr ias cadeiras de iostrucção pr imaria 

C0mentindn a casa. que pd.SSem a 2.' d iEcussão 
os me~mos pr0jectos, Yãu elles á commissão de 
i 08trucçi o ya; blica. 

E' lido e c:1tra em I. • discus~iiJ o projecto n. 
18, deste ailr.o, contendo alterações d11 lei n. 
41 na. parte rt:Jativ.1 ao G ymna~>'io :'llmeiro. 

lJ SR. PRESIDENTE, seudo m~mbro da cummis· 
são autora. do pt·ojecto, pa.sm a cadeira ao sr. 
1.• secretario, occupando a deste o 2.•, que na 
sua é sub3tituido pelo sr. Ribei ro Junqueira. 

O sa·. 1\lendee Pimentci:-Sr. Pre· 
sitiante, venho exonerar-me do c~'mpromisso, 
que assumi para com a caEa. de fundamentar o 
projecto n. 18 , elaborado pela commiss'io de 
instrucção publica e referente a rlive~s me· 
didas que Julga necessat•ias e urgentes para re· 
guleridade e bom andamento d0 serviço de ins· 
trucção publica ao externato e no intnnato do 
Oymnmsio Mineiro. 

O alcance das attribuições da commi8são de 
lnstrucção publica e mesmo de~te congr~sso 
legislativo é assás limitado quanto ao plano de 
ensino nesse estabelecimento, pois quc:>, como 
todos os collegas sabem, é elle modelado t:elo 
do gymnasio nacional nos termos do dec. fe
deraln. 981 de 8 de novembro de 1891,dec ·eto 
esse que encerra a refórma Banjamin Constant 
para o ensino secundar10 na. Republica. 

Portanto, sr. Presidente, a commissã.o de 
in~trucção publica, elaborando o presente pro· 
jecto, nã.o podia por forma alguma tratar de 
alterar o plano geral de ensino já adoptado, 
mas cumpri u o seu dever, lembrando medidas 
ao alcance das attribuições legislativas do Con
gresso Mineiro. 

O cap. 1. · do projecto, sr. Presidente, tra
ta. da administração no Internato e no Exter
nato. Diz o art. 1.· (lé). 
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Até aqui. o rllitor do Internato é nomeatlo 

d'entre os lentes do seu corpo dr cente, exer
cendl. cumulativamente as fuocções admiois· 
trativa:; de director do estabelecimento e aa 
de profel!!or. A commissã.o pens!l. que o lente 
nomeado reitor devo immediatameute deixar 
a regencta da c•deira de que fõr proprietario 
e ser conaider ado em commiS~;ão. Es~ meüida, 
reclamada pela congrega<;§.o do Internato do 
Gymna.sio Mmeiro . é de inadiavel necessidade 
e pode •er justificaüa com a simples leitQra 
das attri buições e dos serviços conferidos pelo 
regulamento a esse fonccronario. 

O sn. JoÃo Pw : - E se não fôr adoptada, 
será impossível a di~ciplina no lnt.srnato. 

0 SR. MEIIiDES PIMENTEL:- Sr. Presidentfl , 
como ee vê dos arts. 15 e 23 do regulamento 
n. 611, ao reitor Incumbe:- iospcl'ionar cui
dadosamenta o estabelecimento, fazer execu· 
tar o regulamento e o regimento interno, aa
sistlr ás llcções dos lentea e protessores ••. 

0 SR. CUflLLO PRATEil : - Só ir s~ bastava 
para incompa.tibilt~l o com o magisturio elfe· 
ctivo. 

0 SR. MENDES PIMENTEL •.. fhcalisando a 
execução perfeita dos programmo.s e o empre· 
go dos melhores methodos de ensino, perwrrer 
81Siduameate as salas de estudo, examinar os 
relatorios dos inspectoree de alumno!!, fr~zer re
latorio, rubricar todos os livros, ordenar 89 
deep?zas, contracta.r e despedir empregados, 
mandar trimensalmente aoa pais boletins de 
applicação, procedimento e saúde dos atum
nos, organizar o orçamento das despezas, vi· 
sitar am10dadamente a enfermar!a e OJdormi
torios, vigiar pes~oalmente o deitar e o le
vantar dos alumnos, a entrada e sahidá das 
aulas, e do refeito rio. 

Baõta., partanto. sr. Presidente, a s!mples 
enumeração dos serviços a cargo do reitor pa
ra mostrar que ta I funccionario a bsolu taments, 
não pode occupar se com outra cousa. 

O actual rei tor do Internato do Oymnn!liO 
Mineiro, de cujo zelo, dedicaçiio e devotamen
te ao ensino maia de um collega presente po
de dar testemunho (apoiados gerae1) .•• 

O sR. Jole PIO:-Dou pleno testemunho. 
0 I!R. MENDES PIMENTEL:- ••. está. actual

mente dando 4 e 5 horas de aula por dia, o 
que faz com que, apezar da boa vontade que 
todos lhe reconhecem, não possa prover a todos 
os serviços que lhe 11ão incumbidos pelo regu
lamento. 

A outra providencia E'Uggerida pela commis
eão 6 a constante do art. 3. • (lê). 

Poderia tambem rundl\mentar pelt. mesma 
forma esta medida, lenclo 11. liaLa dos serviçoa 
qae incumbem aos secretario& doa Gyamasios. 

Basta unicamente dizer que o eecretario, 
além de ter a seu cargo a escrlptura~o dos 
livros da casa, toda a oorreapondencia com o 
governo, com os paes de alumncs, com !orne
dores, etc., os cadernos em que os lentes no
tam em cada aula o aproveitamento dos alam· 
nos, o~ boletina trimeneaes para mais de du
~entos alumnos, ainda tem de cuidar da bi
bliotheca, catalogando-a, flacalla mdo a, fa~ndo 
o lançamento dos pedidos e entrega dos li
Tros, etc. 

Eatá bem vista, 11'. Presldt>nte, que por mais 
solicito que seja tal empregado, por mais cum
pridor que queira ser do seu dever, nã? pode 

impelir que aconteça, o que tem acontecido, is
to é, que o serviço da biblioti..Jeca flque com~ 
pletamente descurado. · 

Já não rallo da. do Internato, mas a do Ex
ternato, que é bem conhecido, tem verdadei
ras preciosidades e merece ~er zelada, nio PÓ 
pelo numero de obras e volurne3, como prin
cipJlmente pelo aHo valor de algumas del
las. 

No art. 5. ·, sr. Pre3idento, pt>de·<'ll a orea
ção de um Jogar de medico no Internato, Qaem 
sabe do avultado numero <hl alumnos matricu
lados nesse estabelecimento, o pessoal numero
so de empregados, C'lmprehende a nece93idade 
da creação de um Jogar de medico especial. 
incumbido do tratamento não tó dos alumnos 
como do pel!Soal interno. 

Além dJsso, essa medida importa em benefl· 
oio p:tra os pais do.l alumnos qt-te de outra for
ma flca.rão sujeitos a p1·ocurarem medicas não 
r'>ntractados cujos honorarios podem ser ao flm 
do anno avultados, vis 'ocomo o e•Jiftcio do In
ternato está. um pauco reti1·ado da cidu.de. 

O cap. 2. ·, sr. Presidente , diz resreito ao 
regimen escolar. 

O SR. JoÃo Pio:- V. exc. não fallou nos 
iuspectores. 

0 SR. MENDES PDIENTEL: - L~mbra muito 
bem. 

Até aqui, sr. Presidente. tem sido o numero 
de inspectoreli taxado por lei. Ora, não se 
póde prever com exactidão o numero de alam
nos que matriculem·se em cada anno lectivo; 
acontecendo que (dá·se isso actualmente no In
ternato) ao avultado numero de meninos não 
c'Jrresp:mde o numero necessario de inspecto
res; o podtlr execmtivo nii.o pó te remed iar esse 
mal, porq•1e não pó.ie exorbitar da lei ; foi 
a.ttendendo a isto q ne o projecto no seu art. 
4.• flxa o num!lro de inspectores na razão de 
um para c~da grupo de 35 alumno3. 

A' primeira. vista, sr. Presidente, póde pa
recer que é exagerado o numero de Jnspecto
res. 

Entretanto, quem conhece ~m internato. 
sabe que a ordem, a disCJpli!'la e a mora.lidade 
exigem a v igJlancia const!t.nte do inspector so
bre o alumno, e esta é feita não só de dia. como 
á noite. E' p1ec:so que esses empregados se 
revezem no eerviço. 

Como ia dizendo, sr. Presidente, o art. 5. • 
trata da mudança das ferias qoe actualmente 
são no verão. Visa esteartiga harmonizar até 
certo ponto o ensino seoundario do Esta,lo com 
o seu en•ino superior. 

Os instituto!! de ensino superior do Estado 
tem ferias em epochasdiversas das do Gymna
sJo, resultando deste facto o prejuizo de tempo 
para OH alumnos que completarem o cnrav nes
te e que terão de esperar durante muitos me
zell reta ocoaaião de matricula naquelles. 

Posso ainda adduzlr uma outra razão nio 
meno• ponderoea e é a El'guinte: os alumno:J 
do Internato são na sua qua.si totalidade reli
dentes na rl'gião da matta; frequentam elles 
ne. epooha fria o collegio acolimatam-se em 
Ba1·bacena e volt~tm )lllra as suae resldenciaa 
na epocha do verão, na epocha da febre, na 
epocha calamitosa, emflm. Um do• alumnos do 
Internato succumbiu nas ferias JIL'ISII.das á epi-
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demla reinante no verão no trecho r!a matta 
em qoe morava. Eit!\11 oonsiJera.ções ct•eio 
que b.\Stam pl\ra mostaar a necessidade da mu· 
dança da epocba das ferias do Gymnasio Mi
nEiro. 

O art. 7.·, sr. Presidente, modifh:a. um dos 
artigús do regulamento que exigia para ma
tricula no Internato, a prova de ter o candi· 
dato mail! de 12 annos. como sabe v. ex c .• o 
curso é de 7 annos e, portanto, é nrcessario 
reduzir a edade exigida para :~.dm issã.o no J. · 
auno, porque de outra fórma os ultimas I\OD03 
serão frequtntados por moços feitos, por ho
mens em plena vi r ilidade (11poiados) e, por
tanto, incompativt is com o regimen do In · 
ternato e com a disciplina do estabelecimento. 
(Apoiados) 

Sr. Presidente, o an. 8.• do proj~to é re · 
ferente á annuidade a cobrar-se dos alumnos 
que requerem matricula. no Internato. Ate 
aqui, pelo regulamento vigente, pagam os 
alumnos " annuídade de 500$, m·Jis a taxa de 
matricula de 40$, m!iS a taxa de exame de 
40$, correndo toaas as Jespe;a.a de livros, obje· 
atos de escripta, medico, ph'l.rmacia, roupa 
lavada, etc., por conta do alumno. A com
mi~são de 1nstrucç-ão publica julgou de bom 
conselho reunir todll!l essas verbas e elevar a 
annuidade a 750$. Muitas vezes os paes de 
alumnos, eeduz1dos pela modicidade appa.rente 
da annuidade, levam os filhos para o Inter· 
nato e ao fim do ao no vêm que com as contas 
a pagar aos correspondentes eleva-.;e ao dobro 
e a mais a cifra em que tmham ~lculado a 
drspesa. 

Os correspondentes são quasi sempre nego
ciantes e o empenho maximo destes, como é 
natural, é vender o mais possi vel. Não ba 
meios de u ma perfeita fi scalização da reitoria 
sobre taes fvrnecimentos, e a medida proposta 
no projccto não só consulta os interesses dos 
paes c.!o.s alumnos, como o ainda necessaria á 
boa ordem do e,tab~lecimento. A annuidade 
de 750$, comprebendendo, ale m rla annuidade 
anterior, a taxa. de matricula, a de exame, 
medico, pbarmacia, livros, roupa lavada, etc., 
p&rece ~er razoavel e, portanto, acceitavel. 

Tanto a congregação do externato, como a 
do internato, sr. P residente, repre~~entarttm ao 
Congresso, lembrando a neces~idade das divi
sões das cadeiraa de porlnguez. de arithmetica 
e algebra e da creação dll de bistoria e coro
graphla do Brazil. A com missão de instru
cção publica., porém, julgou que só devia pro· 
pôr a primeira dessa8 divisões, que no seu 
modo de ver é um&. medida de alcance pedago· 
gico, de justiça e de equidade. 

A oommissão propõe a divisão da cadeira de 
lingu!l portugueza e litteratura ne cional nas 
duas seguintes : uma de portuguez (gramma
tica expositiva) no 1.• e no 2.• anno com li 
horas por seman&., outra d<~ portuguez (gram 
matica exp:>sitiva), revisão e litteratara na· 
cional, com 10 horas por semana. Basb o qua
dro comparativo rias horas de trab3.lho que por 
semana cabem a cada lente para se ver a des· 
proporção que o projecto tenta corrigir. E' as
sim que, ao puso que o lente de portuguez 
tem de trabalho etrectiva mais de 20 horas por 
semana ••• 

O sa. JoÃ.o Pxo:-Vinteetres. 
A. C. - 15, 

' 
0 SR. MENDES PIMENTEL ••• o que é extraor

dinario quando nes~;e calculo nã.o entram as 
divisões de aulas no ceso de haver alumaos 
em numero superiora 60; ao pa:;so que o lente 
de portuguez t · rá de trabalho L brigatorio 
vinte e tantas horas por semana, o de latim 
tem 15, o de geograpb1a 13, o de inglez 12. o 
de allemlio 11, o de aritbmetba. e algebra 10 , o 
de mecanica e astroncm1a 8 e o de geometria .c. 
Não ha nadl\ de mai3 e~UJtativo que a divisão 
d& cadeira de portuguez. 

O nrt. 10, 8". Presidente, é refer11ote á divi
são e subdi v ifã.o das aulas. A lei o. 41 de 3 
de ag08to de 1892, que é a lei organica da. in· 
strucçã.o publica do Estado, taxou positiva
mente em 50 o numero maximo de ~slumnos 
pPra a, aulas dPs escolas primariRs. Com re
laç-ão ao ensino secundaria nada determinou e 
o regulamento o. 611, especial ao gymnMio, 
fixou em 61) o numero de alumnos para ser"· 
aula dividida. 

O s~ .. Jo.\o Pio:-0 lente de portuguez tem 
actualmente 180 alumnos. 

O SR . l\IENDES PDIENTEL:-A commiSEão. sr. 
Pre:;iJente, procurou harmonizar ou , antes, 
completar a providencia da lri n . 41, fi xando 
tambem em 50 o numero maximo c.le a lumnos 
p:~.ra cada aula nos gymnasios . O regulamento, 
tratando de prover a uma nece5sidade df>scu· 
rada pelo legi~lador quanto ao en~ino secunda
ri.>, determinou no art. 40 que a aula em que 
o num~ro de alumnos attingisse a m·.ia de 6~ 
fo3se dividida, mas não previu o ce11o de su b
divisão. D:iqUI resultou a verdadeira balt>ur
dia qGe ora existe ta11to no internato, como no 
externato; o grande accumulo de alumnos no 
1.• anno fez com que 1111 aulas f., ;em divididas 
e, como não roi prevista a sul-div isão, conti
nuou o mal, havendo no internato aulas de 
noventa e tantos alumnos e no exterlilato uma. 
com 186 ! ! !!;' o que póde haver de anti·peda
gogico. 

A providencia que o projecto Pstabelece é 
fixar em 50 o numero maximo de alumnos 
para cada aula, havendo a divbão e mesmo a 
subdivisão desde que tal numero seja ultrapas
sado. 

Ficam assim, sr. Presidente, rsbo;;a.dos os 
fundamentos e razões J eterminativas do juizo 
da commiBSão ao eontecciooar o projecto ora. 
em discussão. Este COngresso precisa cuidar 
seriamente do ensino secundaria no Estado e 
mOi!trar toda a bóa vontade para com os dois 
estabelecimentos em que se desmembro. o Gym
oaslo Mineiro . Para o anno entra em pleno 
vigor a reforma do ensino integral de Benja
min Conetant e Minas só tem es,es doi~ estabe
leci mentos em que tal curso possa ser feito . O 
grande numero de lentes que tal plano de en
sino requer para differentes e multiplas disci
plinas, mostra que será muito ditHcil a ex is
tencia de inatitutos particulares em que seja. 
compreben iitio e realizado o novo plano de en
sino. 

Julgo-me, sr. Preaidente. exonerad ::. do com
promi880 que usnmi em uma das passadas ses
s5es quando apresentei,em nome da commissãa 
o presente projecto. 

Tenho concluhio. (Muito b~m, muita ~em). 
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O er. Raul Penldo :-Sr. Presi
dente, a minha demora na tribuna será pe · 
qoena, devido a não peiU'ittir (' meu estado de 
saúde que faça u considerações que entendia 
necesaarias a respeito do projecto apresentado 
pela commi. fã o de instrucção publica. 

ABiim, me limitarei a uma analyse ~lmples 
e suecinta o quanto mais posslvel, mostrando 
que, si o pre@ente projectv 11obre reforma dos 
gymnasios tem vantagens de um lado, tam
bem leva em seu contexto dispOtições que eu 
creio não estarem de eocôrdo, quer com a boa 
marcha do ensino e disciplinas daquella casa, 
quer com as boas normas Eeguidu, quer com 
os prlncipios demoerat.ioos que sustentamos. 

l!:u seu o primeiro a reconhecer e nroclamar 
solemnemente desta tribuna que o governo não 
poderia encontrar um auxiliar mais nas con
dições do que o dlstlncto funcclooario, do que o 
aetoal reitor do Internato do Oymnasio Mi· 
neiro (apoiado•); eou o prime1ro a reconhecer 
os alto! l!erviços desse funcionuio e penw 
mesmo que o governo deve ter toda boa von
tade para sua conservação no l ·gar, porque es
tou certo que oom soa retirada muito perderá 
es!e estabelecimento de er.sino. 

Mas, ar. Presidente, ei foi ftlicidade do In 
ternato do Oymnasio e felicidade do governo do 
Eltado encontrar um auxiliar desta natureza; 
no ooso vertente poderia acontecPr que não o 
encontraFse, embora o corpo docente daquelle 
estabelecimento de ensino •eja compoeto de mo· 
ços de verdadeiro cultl\·o intellectu•l. de som
ma instrmção; e então poderia pufeitamente 
dar-se o caso de que, embora possuam as qua
lidades exigidas para bons lentes, nii.? as p. s· 
sulssem para bons administradores (apartes). 

Sr. Presidente, a aduptar-se o projécto como 
está, ficará o governo na contingencia de ir 
buscar o reitor dentro do pessoal do collegio. 

Alem, disso sr. Presidente, aparte fB!a in
conveniencia que deve levar-se em conta .•.••. 

0 SR. MENDES PIMENTEL dà um aparte. 
0 SR. RAUL PENIDO .••• , .resultará que a 

relpt'Ctiva cadeira será oceupa-Ja p.>r um su
bstituto e estará em constante intllrinidade. 

Assim. ar. Pr&ldente, eu acho de nere;sida
de que actualmente, ou ~uando este logar fôr 
ocGupado por um lente, deve esse lente ser 
considerado em commissão e retribuído, não 
só percebendo os ord~nados de lente. como o 
de reitor do In1ernato, e em oceaaião oppor
tuna,que e justamente em 2.• diEcussão, man
darei uma emenda no intuito de poder ser a 
nomeação feita pelo governo de pessoa estra
nha ao estabelecimento; notnndo-se que essa 
pessoa estranha deverá per-.-eber maior orde· 
::~ado do que a pessoa que accumula as tun
ooõea do lente e reitor. 

E' preciso ponderarmos que estes lentes têm 
seu ordeaado ftxo e Ti talleto l! outro que não 
seja lente terá ordenado apenas temporario, e, 
plr conseguinte, prestando serviços ao gover
no, deve ser maia bem remunerado. 

Aguardarei, ar. Presidente, ouua opportu · 
na ocoasião, limitando-me apenas a eataa li· 
geiras conshleraçieP, pots, como disse, o meu 
eatado de saúde não permit:e alongar-me. 

Paeso, p:r isso ao art. 4. ·, promettendo vir 
não só apresenter algumas emendas em 2.• 
discussão, como fazer estudo minucioso e deti· 
do do projecto. 

O art. 4. ·, sr. Presidente,tambfm augmen
ta o numero dos inspectores de alumnos, cor
reapondendo • m lnspector para ceda grupo de 
35-a.lomnos. com o que não ooncorJo. 

A11bo muito, porquanto. sabemos que os ins
pectere.s de alumnoa em geral fiscalizam um 
certo numero exlido de alomnoa e ~W~im eaaea 
inspectorea estarão constantemente reunidos 
para poderem juntos melhor fiscalizar. Por 
isso, eu creio que póde haver um numero 
maior de alumnoe para um só inspHllor, evi· 
tando-se deste modo o accrescimo de deipeza. 

Além disso, ar. Presidente, o art. 5. • do pro
jecto manda nomear um medico para t> Inter
nato com o titulo de hygienista (lê). 

Acho de inteir:J. desnecessidade, porquanto, 
não EO não poderá a J?roveitar ao governo, 
como tambfm porque póde não aproveitar aoa 
alumnos. 

Sra., quando legislamos, é preciso que poQ
deremos tOdas as circumdtancias, que Pstude· 
mos todcs os detalhes das questões pa.ra que 
não estejamos, como nos succede constante
mente, a fazer hoje uma lei, amanhã outra e 
depois de amanhã a revogar as duas. Asaim,sr. 
Presidente, é preciso que encaremos os facto.s e 
as questões com reflexão e que meditemos 
quando tivermo3 de tomar qualquer providen
cia legislativa. 

Argumeo•a-1e, sr. Presidente, que nó3 Ie
~islamos actualmente e que tendo, como temos, 
a testa do governo do Estado, um homem bo· 
nesto, probo, patriota, em excesso, t>mftm um 
hom!!m que preenche todas as condições em 
qualquer senti rio que o encaremos, um homem 
incapaz de cercar-se de auxiliares que não re
presentem gloriosas tradições, um homem que, 
pelos seos precedentes, repreoenta a mais pura 
honestidade, a n:aior isenção possível, nitan
do Eempre immisouir-ae nas politicagt>ns peque· 
nas e procurando simplesmente o engrandeci
mento tio E:;tado, podem~s fazel-o sem temo
res. 

Nós, que, leg1~;lamoa, precisamos enxergar o 
dia de amanhã. por que não sabemos si ama
nhã virá om governo que ~eja a continuação 
ou o contraste do que temos actualmente. 

Porque, infelizmente, não podemos continuar 
pelo nosso regimen constitucional a possuir um 
JUIZ de tão alto valor como é o actual Presi
dente do Estado de Minas. 

Assim, sr. Presidente, snpponhamos que 
amanhã venha um presidente completamente 
avesso ao actual; elle, ou não tratará de no
mear nenhum, porque, vamos e venhamos, o 
ordenado crendo não é para que os medicas 
que possam tEr olinica rendosa l!a sujeitem a 
um logar de~tes, ou então nomeará medicos 
que não tenham habilitações, sujeitando, por 
COllse~inte, os pobres rapazes do internato 
quando adoeçam, a serem assassinados por esseS 
cujo•, que lá apparecerem. 

Sabemos, sr. Presidente que essa questão de 
medioos é uma questão de confiança e, si as
sim é, pondo mesmo de parte que o medico 
seja bom ou mau, vemos muitas vezes o reme
dto receitado pelo mau, pela confiança que nos 
inspira, produzir. melhor resultado do que o 
receitado pelo bom. 

O sa. JoÃo Pio: -As ponderações tão rasoa
veis, mas os inconvenilmtea são muito maio
res. 
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O m. RAUL PE:-IIDJ:- Eu o emprado p1ra 
que me mostre quaes são es 'el incoa'"enien
tes. 

E assim, st•, PresidentP, vemos muita!! vezPs 
os paes dos alumnos chamarem para a caheceiN 
de seus fi lhos pesaoa.s que reputam de int··1ro. 
confiança e que no entanto são mam cl inicos. 

O SR. JoÃo Pro dá um apartP. 
0 SR. RAUL PEN IDO: -Perdão; eu ~ei onde 

v. exc. quer chPga". 
V. PXC. que mostra de qu1nto é a pen~ão 

annual veja se ell~ correspJ nde a me I i co, b >· 
tica e livros. 

Além disso. v. ex~ . saba que nn s~ ula\"t> l 
clima de Bal'blcena não so dão mu itas moles· 
t !as, são raras até. Ol casos de 1!\0lestias que 
la occorrem tÕ.O tão sem importaocia, quo n·io 
vejo razão pllra que os rue n •nos paguem medi· 
co para seu trak\men to. 

Dema is H o g.>ve rno re:~. l ; zo. t• ess1 n omeação 
até me parece q•1e n art. 5' t em o inc•Jnveni · 
ente de fazer nccr edJ ta r i{Ue o r eit:n• do Gy rn· 
nasiosPja il1capat de lll rJg it-o administrati· 
umen te (lG}. 

Ora, sr. Pre~idente, era prrciso quo o r eitor 
de f<~cto fosse muito relaxado pal'a precisar 
que o med ico llle viesso acumetln r medidas 
bygienic:u, mandando faze L' limp3sa, de~ in ft!· 
cção etc. 

Mas, s i o governo inc umbe ao r eitor , nãn ~ó 
disciplinas estudan tes, como o~ enc .1minhar 
nos miRteres de sua profissão (trat9l·os e curar 
da sua hygiene} , elle t~m. ip •o {<teto, obrignçio, 
seja pua ~ i proprio, ou po.ra ~ua f• mil ia, com 
por b~m dos nlumnos, ue zelar pela byg iene 
do este. belecimento . 

O SR. JoÃo PIO:- A ser hygien ista. 
O ~R . RA UL PE:-<1oo :-V. exc. sabe que n e· 

nhumde nós é bygieni~ta, no entanto zelamo~ 
pela boa hygiene de nos:as casas. 

O sn. JoÃo PIO :-:-ro estabelecimento pa bli· 
co é preciso que trate·se da saúde. 

0 SR. RAU L PE:.IDO : - Mas desde que O 
reitor seja escrupulo~o. comp3n~tre-s<l uns di
versos miste r es de seu cargo, velará sobre o. 
bygiene tio estabelecimento, se m precisar do. 
visita de qualq uer me1ico que por lá tenha de 
apparec ~ r. 

E. sr. Presidente v. exc . • snbe t:erfei to.
mente que pó I e dar-se o c1so do me Jico no
meado ser menos hygienist:.. do que o propr:o 
reitor. 

O SR. Jo,\o Pro : -Ou! CJm es ta thcorw , 
coitados dos merlicos. 

0 SR. RAUL PE:\'IDO: - .\~s ; m, H. Prrsi clente 
acho que a aceitação d 'este artigo, a lem dos 
inconvenientes apont:ldos, traz um máo pre
cedente, que é de '\"ermos qualquer dia ap
parecerem projectc.s creanrlo lujl'ares de merli· 

co para todos os estate rcimen :os . ~a:·a maior 
hygienf', por quanto at.rave.sa1r:us uma quad ra 
epidemica. Certos espir.t os achão se pos~ui· 
dos de tal terror pelas epidemias que assul!lrn o 
DO!s ·> Estado, que qualquer diR. tert-mos iJy. 
gif-nidtas para todas as cadê1s que ti verm(IS pu r 
a.hi; meaicos hygle!listas para todo3 os estabe· 
lecimentos de ensino super1or; emfim, 1nod i· 
cos !Jygienist.as para cada rep.1rt1çào publica . 

Quanto ao art igo 8.• sr. Presidente, Mho 
muit? exager_ada a taxa de matricula, porque, 
ars. st até hoJe o collegio tem s idl.l p ;ocurade 
é ju!>tamente por ser um estabele~1mcnto e~ 
9u~ se ministra a intrucção por preço mod ico; 
e JUStamente por causa rla suJ. morl ica pen· 
são que todos pod iam procurar h\ br bt>r a sci
eocia, aprPndr r ; de maneira que não e n.\ f Ó 
collegio para os f.1vorecidos d;\ fc.r tuna., mas 
rara os menos favorecid08 . 
. En tr ando, : r. presidente, par a o anno, em 
vigor, o regulamento flrmatlo por Benjamin 
Con!> t l nt, c·s tes e~tabelecimcnt os do e nsi no, 
e~tes gymns.ei.- s tê m de sofTl'er diversas modifi
cações o por isso me P'nce que a cccosião n ão 
ê a mais apropria·la. Ag·>ra quP, inqurst iona
.,clmen te , ~erão muito n.o. is prc curados, não~. 
r e p: to, occa~iii.o pam irmos e lel' ar esbs t axa.q 

No mais, sr. presiden te, ncho d fl inteira p·o· 
cedencia o> outro~ 1: rti g('ls do prcj ecto e a penas 
mobt , c i, tpnr!o de fRiar em primeira di ~ cu~ão, 
quo certas disposi'( '1es ~~ o inc mve ni en te~. ou
tras de intei1·a conveniencia. Vvto po1· ellns e 
na s('gundll discus;iio, não só me comprometto 
a fazer a sua minuciosa e dc ticla ana lyse, como, 
além disso. a mandar a lgumas emenda~. que 
entenrlo serem necessarias ao pr('ljecto. ( !t!uito 
b~Jm. muito ~tm ! ) 

O sr . • João Pio: - S". presiden te , o 
meu illus•re amigo reprrsentant e do 2." rlis 
tricto não impug no u o p rojecto ora e m dis 
cuss.'io ; veiu apenas mostrar o :eu interr sse 
extremo em ma te r ia do m~truc.;tto publ ica; 
veLU mostrar a1--ena~ que s. o:c. t~m bem se in· 
tH~'f.SO. pelo es tabe!('cimcnto de ensino que tão 
r• levantes éerviços tem prestado ao K•t :ldo; 
V<'iu, sim. e~cla1·ecer o deb:!.te C)m ~ uasluzes e 
preparar o espirito rlaquei iE:s que têm de j ul
g~t· da procedencia. do p1·oj ect J apre~ontado 
pela commis~ãode fnstrucção publ ira. 

li! as. sr. presiden tP. ~ . ex c. impugnou o 
art. 8.•, referente ao medico do est .. beleci
mento, e cumpre-me r espondrr, por ter sido 
por s. exc. cm~ramdo pa ra fãzd o. 

Disse s. exc. que no Internato nã.o dbvia ter 
medico, P 'Tque obr igari a. o pae do alumno à 
sujei ta r-~e a ee~e med •co, que pod1a não e~tar 
em condição de pres tar o seu auxiliO. 

A isto respondo eu de um modo que parece 
claro, con v1ncente e i odisc ut i vcl. Eu posso 
f:~ lar nesse assumpto por exçerie ncia propria. 

Ha diverso3 medico~ em Barbsce na e todos 
elles se prestam n. tratamento de a lumnos; 
mas, eu pr r gunto : a um delles ee r ecun e e 
manda-~e chamar o que roi commis.~ionado 
pelo pa.e du alumno para dar lhe tra tame nto ; 
acontece que este não esteja na riclade, a quem 
nPS!>e caso se deve d1 rigi r o re1tor , perg unto 
eu 1 

Vae pro ·ura r um outro medico e e~ te , des· 
vindo de mas c brigflçôes e de ~ua clinica tem 
de se h ir para fóra da cidade, porq ue o estat:e
lecimentJ o c!1a-~e rl'ella disttlntR, exige para 
ver uma pPqutr!a mo estia um 'l. gr .l tiftcação 
que muitas vPzes excede a ex perta11 v a do pae 
elo alumno. 

Oro, s i estas pequeo11s molestias se n pE:tem 
duas ou mai3 vezet~, o pae do alumno tera 
cert-amente de fozEr uma de~peza excessiva
mente grande ; o que ~empre acontece. 
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Além dilllo, o l'tlitor ftca collocado em uma 
~Jção di!l!cilima. 

Ha U'll alumno que aoft're uma molestla 
qualquer, por insignificante que &l'ja, à preciso 
procurar outro para o tratamento, visto não 
ter sido encontrado o medioo da cmfiança da 
t&milia. 

AJém diEso, ba a hygiene do estabelecimen
to, importante como todos nós conhooemos, e, 
ocnrorme o regulamento, devem ~.~er examina
dos oa generos que entram para consumo. 

0 SR. RAUL PBNIDO dá Um aparte. 
O sR. Jo!o Pro : - !São é só por iaso ; já. 

dei o primeiro motivo e me poreoo que rMpon-
di a objecção de v. exc. · 

Fui director do eat.abeleclmento e confesso a 
minha ignoranoia ; não tel .conhecer da quali
de dos generos alimentlclos e o medico pode fa
zel-o proficientemente. 

Além disse, quando alguem vae vil•itar o es
tabelecimento, fica satisfeito, porque verifica 
que alli são respeitados tl)dos o3 preceitcs de 
byglene. 

0 SR. RAUL PENIDO :- Os paes estão satis
feitos e ainda nãQ h11. bygienista. 

O SR. JoÃo PIO : - Disse ·v. exc. que, quan
do o alumno adoece, o medico da familia será. 
obrigado a tratar ; mas isso rtfere-se a alum
nos cujos paes podem gastar. 

Entretanto, é preci80 considerar que muitos 
aiUinnos pobres ali i recebidos pelo gove1 n•J não 
podem satisfazer ae dl'spezas de medico e para 
este• deve o me~~mo g.>verno dc.t'lr o estabeleci
mento de todas as me·Jidaa ne:es:arias, sendo 
indispensavel o medico. 

Esta medida, sr. Pre~~idente, é a menina dos 
()lhos do projecto, é medida absolutamente ne
eesaaria para o bom andamento do estabeleci
mento. 

E isto quer dizer que a C<>ngregRção do in
ternato e a commissão de inatrucçã.'l publicll 
estudaram muito cs artigoe ora presentes á. 
GIU&. 

E' neceesario e mõrmente em caso de dC\ença, 
que tenhe. esse estabelecimP-nto um medico 
destinedo a seu ~erviço para livrai o de dtm. 
culrlades, mesmo no ca~o de ter o alumno um 
medico commissionado para o seu trata
mento. 

Penao que justifiquei e. medida, re~~ponden
do á objecção que fdz o meu lllustre collega re
presentant~ do 2. • districto. 

Disse s. exc. que parare exageraria a matri
cola, e como a. exc. f~lou em 2.• diacus'lii.o, 
moetrei que não ha exagero nessa penbão, que 
éatà diminuta. 

0 aR. RAUL PENIDO : - 0 Estado deve ter 
um estabelecimento para ministrar o ensino, 
não fazendo delle ronte de renda para t;l. 

O sR. J.;ÃO Pro: - Disse v. exc. que a taxa 
exagerada, maa todos os pae.t doa alumnos di· 
sem o contrario. 

.Eu sou testemunha disso ; todos ellea decla
ram que a pensão é muitlsstmo barata e diase 
• v. exc. que a do projeoto é muito menor d.:> 
que a pen~o que estava marcada porque até 
aqui é de 580$, entrando aa duas taxas ; 
addc:onados 45$ para lavagem de roupa, 
teremos a somma de 625$ e para ohep.r 
a 750$ falh uma pequena quantia que é 
eonsu.mida em livros, papel ••• 

0 SR. MENDES Pnli'NT&L:- E material para 
desenho que é muito caro. 

O SR. JoÃo Pro ••• e v. exc. vem dizer que a 
penaio é cara! 

Afianço á v. exc. que isto vem favorecer aos 
paes doa alumnos, que se verão livres de cor
respondentes, que todos nós sabemos o que 
vêm aeer quando não são comoiencioac&. 

0 SR. RAUL PBNIDO:- Dá. um aparte. 
O SR. JoÃo Pio:-V.e:xc.nãotem razão; ha 

alumnos que até hoje eatão sem livros porque 
em Barbacena não ha livré1ria, existindo um 
illustre cidad,ão que se pr~ta a fornecel-o!ido 
Internato do Gymnasio, luctando com as dim· 
culdades de transporte, e o faz eó para bem do 
eE tabelecimen to. 

O reitor, que v. exc. elogiou tanto, tomará. 
providencias para abastecer de livros o estabe
cimento e fornecel·os aos alumnos á sua entra
da, fazendo de!apparecer o mconveniente de 
ficarem por muito tempo desprovidos. 

AS31m o alumno terá os livros deede o dia 
em que entr·ar para o estabelecimento e Eó esta 
utilidade, só esta vantagem de ter livros o 
alumno é um beneficio para a educação e torna 
até menor a pentão. 

Foi, sr. Prl'sidente, baseada nestas conside
rações que a commissão submetteu á aprecia
ção da casa o presente projocto, que ccntinuará. 
a •1erender no correr das discussões. 

Findo o debate, encerra.se a discusEão, é ap
provndo o projecto e rfsolve a ca•a que passe á. 
2.•, indo, portant~, â. commis::ão de instructão 
publica. 

Voltnm a seus logares os Pl't1. Presidente e 
SPc~tuios. 

Leem·Ee,entram successivnmente em discussão 
fncerrando-se esta sem debate, e são approva
dos os pareceres ns. 24 e 26. 

E' lido e entra em dificueeão o parecer n. 27, 
propondo que á.a commiFsões de 11aúde e orça
mento se envie· a representação do general Ce· 
sario Alvim, concernente no saneamento da 
zona da Matta. 

O &r. Raul Penldo: - Sr. Presi
dente causou-me extraordinario espanto e es
tr!~-n_!l~za a conclmão final do parecer da com· 
m1ssao de repr&entaçõeto, requerimentos e pe· 
tições, porque, ouvindo a leitura das suas pre
missas e do primeiro considerando, pen~ei que 
a conclu~o final fnese mandando archlvar tal 
representação ; pol'que, sr. Presidente, dizPndo 
a commusão de representações, requerimentos 
e petiQ(Ies que a mensagem do dr. Presidente 
do Estado se refere a assumpto identico e que 
este pamphleto não apl'elienta plano geral, é a 
propria.commissão que rtoonhece que a repre
sentação que lhe foi affecta é uma mistura de 
varios a53umptos que, digam ;s a verdade, só 
vlsa fazer efteito, sendo simplesmente uma ar
ma politica. 

O SR. JUVENAL P.B:NNA : - Não apoiado • 
O SR. RAUL PENJoo:- V. exr.. faz muite 

bem em responder assim. E, senhorea, si o 
Presidente do n~o Estado na sua mensagem 
explicitamente dá a entender que não desonrou 
da megna questiio que asso~rba. actualmente 
os nossos poderes constituídos, assim oomo elle 
està de vi ·~ilancia, e estamos nó~ t..mbem e 
oom elle envidar~mo:; toJos os meios, aftm de 
que se possa dtbellar e providenciar 110 sentido 
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de que aslocalida leuffectadas tenbam,emftm, 
melhoramentos nigidos não só pela hygiene, 
como por outros ramos de conhecimentos que 
Ee prendem a estas que~tões de saoeall'entos. 

Parece-nos. ar. Presi tente, que a commissão 
de representações, requ11rimentos e petitões 
não podia r :-lo primeiro consideundo A subse
quentes mandar o presente reprbSentAçiio á 
com:nlseão de orçamento e de saúde publica, 
porquanto, nóJ todos sabemcs que o go\'erno 
do Estado, desde o dia em que se reuniu este 
Coogre~so, em que apres~otou sua mensagem, 
trata de procurar por todos os meios uma BO· 
lução pua essa magna questão. Sab3mc:s per· 
f11ltamente que a commissão de so.úJe publica 
já. tem dados sumcientes, já tem feito est•J<!o 
minucioso e procura com amo co no msis brove 
praso po,s ;v..t apres~ntar um trabalho com 
d ;gno da confiança que neila depositamos. 

Parece-me, sr. IJresidPnte, que nós, a p1r 
de tudo isso, não devemos ab>elntamente to 
mar n '\ menor considt-ra~ão p:>ssl vel a repre
sentação que foi E'n via ria á m63a, porque, e: a 
examina r mos com o fs~alpello tia. mais ligeira 
critica ('\fi qualquer um dos seus dizeres vere· 
mos nnda mais, nada mencs do que uma arma 
política, uma armadilha a':l governo. uma bom 
ba para f~zcr etft·ito e arranjar proselyt<.B •.. 

0 SR. J UVENAL PENNA:- Não apoia,do. 
0 SR. HAUL PEi'oiiDO ..• apresentada por 

quem, talvez já esquecido, qurira se fazer 
lembrado des3e mesmo pov,> mineiro, para 
cujos mnles e desgraças in!'a.lli•clmente muito 
tem concorrido. 

O SR. JuvENAL PE~N .>.:- Peço a p~lavra. 
0 SR. HAUI, PE;>;IDO:- P•' i~, sr:! •. Si nÓ3, OS 

repr~>sentontcs de uma i lea. de um partido, 
sabemos que procura.·se com nmll que; tãu ale
vantada e mE-lindrosa, como f'~ta. do ranea
mento da Matto., fazer um!l politicagem menos 
d1gna •.. 

O JuvE~AL P&:-;NA : - Niio apoiado. 
O Rt.uL Pt~:NIDO .. . ... . . desvirtuando n~sim 

toda 1\ questão, devemos tomar em con~idera
ção e admittir uma tal representação, um tal 
manifesto "l 

Parece- me que ou1ro n:io deveria ser o pro
cedimento tia commissão de r~prc!BEntações, re· 
querunentcs e petiç ies , Eenão mandar at·chi var 
a representação, pcrque, srs. no mesmo tempo 
que elll\ pede o sane"mento da Matta, tala 
em Bel!o Horizonte, em madança de capital, 
em immigraçiio, censura ao governo etc, em 
questões referentes a providencias tomadas em 
tempos jó. pass&d::l3, e, pelo seu _conjuncto g:e
rlll, não vemo'! nesta representsça.o, nnda. ma1~. 
nada menos do que um doc11mento, uma arma 
de mera e exclusiva ooliticag-~>m, uma Bl'ma· 
dilha para fazer adeptos ..•. (Cruzam · J" diver-
80! apartes). 

Por quanto. 11r. Presidente, a men~a~ern do 
illustratlo e beuemerito Presid en~e do E.,;ta
do é expressa quando trata desta magna que· 
atão, dizendo :(lê). 

<~:Prov dencias energicas foram tomadas pelo 
governo par& debellar ae o terrlvel mal ; o 
governo espera do vosso patriotiamo providen
c ias para debello.r se o mal etc.• 

E é exactamente a pur-a verdade, srs. por
que nó •, que resirlimte na zcna da Matt.a, sa
bemos o.s providencias ener6icas e acertadas 

qne tomou o governo do E~tado e só depois de!'! 
sas providencias é que fe conSfguiu fazer es
tacionar e mesmo debellar a ep1demill. E é 
agora, sr. Pres;dente, que este homem tão zelosa 
da noss!l ~a ti de publica, quand<' a ep'demia já está 
debt>llada em quasi todo3 os pontos. qu&ndo o 
mal f Ó recrude;ce ~>m um ou outro logsr, vem 
soggerir esta medida, pedir com esse raFgo de 
patr:otismo tolo e lrrls:>rio as noSI'a, provi
dencias e ,.h 1mar a attPncão dos p~erel! pu
blicos ! ! Iate> ó até c a ç<'ada. ! 

Mas, sr@., no mesmo dia em que foi elabo· 
rs da a repH'SPDtllção, o pr.,prio Pre,i<lPnte do 
Estado nos vinha c! ar conta tias medid ~s ener
gicns que tinhi\m sic.! o ndoptRdas e mostrar que 
não se achava tôra d'isco, que estava ·yi "ilan
te e sempre prompto a torn'lr as m~d 1das ur~en
tes em todas · as occa~tões que se lhe cffere
ctam. 

UM R. DEPt;TADO: - Ninguem desconhece 
isto. 

OUTRO SR. DEPUTA DO diL um arariE'. 
O SR. RAUL PE:'\:oo :- Diz ai 1 n mea nobre 

collega. que a representação ve10 ante:~; no en· 
tanto, eu Vfjo aqui na n:eosa.~em-«Pa lac :oda 
Presidrncir., 21 de abr il de IR\?5 -:. e vejo neste 
Colheto- «~2 de nb il de 1 ~95-•; dunrle con· 
cluo que a men~ogem e anter1cr. .1\s:;i m . sr. 
Pre~ic!eote, pela p:-imr ira vez , t'U di ;rordo do 
parecer elaborado pe!Gs meu!' rl is t inctos c.:>lle
ga.s da. commi~~ão de repre-entaçúes, requeri
men tos e pt-t ~ Õfs . ( 4partrs). 

E assim, pedindo tle ·culpu a &5. exc.'" . ven
do talvez por outro prism'l. que nà.J viram ss. 
exc.·• quaud.:> trat1uam desta q •.> e ·tiio, t!eclar 
ttlrminantemen te que vo :o cou t1·a. o ~eu !·, . • ~
l!er, cuja. conclu-ão devia ter i1o, m~ • uando 
que a represe ntação fosse simp!es e •_ . ..:.\ mente 
nrchivada. (Muito b6m). 

O .R . SJLYA FoRTE~:-\'. ex~. podetmndo.r 
emendas. 

O !!Ir'. Silva Fortes: -Sr. Prcsi iente, 
ouviu meu illuetre collega represen tan te da 2.• 
circumscripç.lo e residente em Barbacena vir 
impugnar o parecer que 01 a si discute, e o fun
damento que s . exc. apresenta é que a mensa
gem que serviu de ba~e para o estudo dn com
missão envolve um fundo tcdJ pol itico. 

Eu gosto de re~pei ta r a opi a iã.o de cada um 
doe meu'! collegas; mas so ·• obrigado a v1r por 
parte da com missão, decl!\rar q ue seu parecer 
wbre o saneamento da Matta não é questão 
politica , e tanto não é, questão politi
ca, que mereceu a attenção do administrador 
do E~ ta do, como s. ex c. acaba de dizer: Antes 
de tal appello ao Congreaso, já. o governo cogi
ta v!!. a es;e a~sumpto, como se ver1 tlca da men· 
sagem. 

0 SR. RAUL PEN IDO:-V. exc. esta para O 
norte e eu estou pa.ra o sul. 

O sR. SJI,VA FoRTB:s: -Estou resp.:>ndendo a 
nrgumeutação de v, exc ..... sim como pode· 
mos estar quando ttata-se apenas de quesliun
cula. 

Contioúo a declara.r que a c:>mmisaão niio viu 
nessa representação que:~tão alguma dtJ ordem 
pJlitica. 

0 SR. S. BARROSO JUNIOR: -Si é questã:> po
litica, deve ser de tod"s nó!. 

O SR. SILVA FoRTES:-Sr·. Prc!siJ;,rJte, vou 
justiiicar o proceder dl\ CviLUli~iio. 
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O aaneamento da Matta, oonforme cita a men· 
sagem, sem apre!entar para elle um plano, é 
medida que a oommiasã.o considerou inteira· 
mente inexequivel. 

Pela lei de discriminaçi.o de renda., as ca
maras flcaram oom grande parte das qne da 
União haviam p:u~ado parao Estado ·e do Esta· 
dos psra as municipalidades. 

Com is10 as camaras munloiple9 d!' zonll da 
Matta vieram a ter reeurEOJ para attender as 
suas con:Jições sanitarlas puramente Jo)caes. 

Os nour:os (pelo menos Coi o que diss3ram 
os repreaentantf'S da Matta na occasião da dis· 
oriminação de rendaa) , os recursos ·Coram conoo· 
d.ido11 ás municipalidades porque &S!everaram 
os referidos representantes que com elles a 
Matta não incommodaria mi\is o Estado. 

Os representante3 da!! zona!l do centro e 
norte reclamaram contra esta distribuição, fa. 
zendo ver que não tinham estradas dtt ferro, 
nem outros desenvolvimentos materiaes e que 
por isw iriam soffrer com esse acto. (Muito 
IHm). 

Eu entendi que, com P.sta discriminação de 
rendas, as zonas do centro e norte verbm to
lhidas suas palpitantes a!lplrações .•• 

0 SR. CAMILLO PRA.TES: - Isto é evidente. 
0 SR. SILVA FORTES: •• , 11i O pl&no apre~en· 

tado pelo illustre dr. Cesario Alvim... · 
0 SR. RAUL PENIDO: -Não ha plano. 
0 SR. SILVA fORTES: . , . Si houvesse um 

plano, como o de quebramento de cachoe'ra'i, 
drenagem do solo, cJ.nalizaçã•J d'agu& potavel, 
redes d~esgotoa, estll.belecimento de hoJIUta.eJ 
de i.•olamouto e outras providencias de prophy· 
lax1a geral para attenuar a'3 epidemias por im· 
portaçào ; mas eu não poderia de fórma alguma 
aeceitar a idéa do nobre collega, que manda 
archivar eata representação. 

Não; come~ri'i pe.fintfo o arahi vamento ia 
representação, mas dotando o governo com os 
recursos necessuios para attender a essa ne
cessidade. 

O SR. Juvs:NAL PB:-iNA: -E' isso o que se 
quer. 

O sR. SILVA ForTES:- Entretanto, sr. Pre
sidente, a commissão reconheceu a tmpossiblli · 
dade de sanear a Matta pelus meios directos 
julgando isso uma qn~tão complexa e não en
carando-a debaixo de p:>nto algum de vista 
politloo. 

A commiseão, vendo qae o sane"mento da 
Matta depende muito de C\UtrM medidas llllni· 
tarlaa e reconhecendo em si (p;:rmittam-me a 
expre!!6ão) deflciencia em face ao regimento 
para elaborar o pirecer, quiz antes pedir o 
concurso de illuatres collegas que maia profls . 
cientemente poderiam attender a estas necess
Idade' recla.m1da.s p;3lo bem -e3tar pablico e . 
por isso, entendeu cons!lHar a commissão de 
s&ude p:lblica. 

0 8R. DUARTE DA. FONSECA. : - 0.3 estados 
eetão adiantados. 

0 SR. SILVA FORTEJ :-E como, sr. Presi
den&e, não devemos decretar metlidas que não 
teriam recursos para l!&rem levadas a elfeito, 
entendeu a commissão dever ouvir tambe1a a 
de orçamento, que faz estudoa Mpeciaes acerca 
de n068&s tlnançaOJ, p:lr& que eila ao m88mo 
tempo diBSesae a tal respeito. 

A&m, em vez da oommilsão termtnar o seu 
parecer, o.llerecendo !1m projeeto ou mandan
do archivar a reprerentação, julgou pretari· 
vel ouvir a opinião d03 distin&os collegas que 
fu:em parte das doas oommwões para que 
falatsem como rosse de jae&iça. 

O sR. RA.uL PENIDO:-Logo v. ex c. deEco· 
brlu o plano (ha outro• apartu). 

O m. SILVA FoRTICS:- Pel'feitamente; sug
geri a minha idéa e, embora não pertenqa a 
easas commisEõee, tenho o direito de lembrar 
qualquer alvitre. 

Sr. Presidente, o meu illustr., collega, pro· 
cunmdo· pela primeira vez fazer cens:ura á 
commi!Uão, em seu mQdo de entender pO!le· 
ria ter encontrado face politica nesta ques· 
tão; mllS a commissão, sr. Presidenb, enca
rou a representação por priàma diverso e assim 
e' t.orou o seu puecer. 

!'rata-se, sr. Pre>idente. de uma questão 
aberta e a casa reaolverà livremente (muito 
b~m ). 

O tu.· • ..Jnvenal Peona :-Sr. Pre
sidente, a minha alma de mlne.ro se entristaceu 
quando ouvi um illustre representante Jo Es
tado de Minas levautur-se para impugnar o cri
terioso parecer Ja commissão de representações, 
e mais enlut!l.dil ficou ella. sr. Presidente, por
que esse. representante é um dos deputaJcs da 
2.• circumscrlpção eleitoral. 

O ~-'R, RA.UL P.&NIDO :- v. exc. quer dizer 
que impugnara questão do ;aneomento ; o que 
eu impugno é a menoagem que v. ex c. trouxe. 

0 SR. JUVENAL PENNA:- Eu deeaflo V. exc. 
como representante da. 2. • circumscripcão e 
como mineiro distincto, para que em sua cansei· 
oiencia declare queesta {leti~1io tenha outro1in· 
tuitos, além de favorecer a zona da Matta, uni· 
camente porque ella é assignad:l pelo sr. gene
ral Cesario AIViJD. 

E~ttá na consciencta de v· exc. que a Matta 
preclsasar saneada e que o gJverno dl E5tatlo 
pensa da mesma fórma; esta é a verdade indis
cutível. 

Além diS3o sr. Presj.jente. a Matta é a qua 
mais produz e é o maior sustentaculo das ft. 
nauçu do E~tad<' . .. 

UM SR. DEPUTADO:- Por iSSO não. 
OsR. Jt •V.&NAL PENNA.:-Acima da opiniã) de 

v. ex c. está. a cifra. 
O sr. genAral Cesario AI vim usou de um di

reito conltituclonal. 
O SR. RIBEIRO JuNQUElR.A.:- busou de um 

direito constitucional. 
0 SR. JUYENAL PENSA :-Sobre mim reca.h"m 

accusaQi)es, por ter apre~entado aqui o memo· 
ria! d'> sr general Cesario Alvlm; entretanto, 
no Senado foi o mesmo amparado pelo prest~· 
gieso chefe político do partido conatl tucional, o 
Ulostre senador Antonio Martins. No entanto, 
todos calam-se e ninguem o accusa I 

Ninguem accusa. e illustre senador, sendo eu 
victima de accusações, quand:> o nosso procedi
mento é o met~mo !(Apa,.tel). 

Perdão; v. exca desculpem a rude11a. da phra
s~, mas v. evca. não e~ti\) ooherentes .... 

c Trocam-se vehementes apartes, sendo lm
possi vel ouvir-se o ourador. O ar. Presidente re
clama attencçã.o e garante·lbe a ptlavra ». 

Delafto v. nos. a virem com o eeu republi
canismo provu que eu nioaoo reprcsentanJ:! 
do poTo capartas». 
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Apr~entei-me candidnto. sendo obscur.> es
crivão de uma cidarle da roça ; nã.o estou aqui 
bafdjado pelo prestrgio de chllpas ou de quem 
quer que seja-

Represento n 'esta casa o que ha de mais no· 
bre no regimem repu~U~no, sou o escolhido 
do povo, porque o povo mt> elegeu quando os 
indicados eram outros, sem duvila, de mais 
merecimentos. 

O SR.-RAUL PE:-IIDO:- V. exc. disse qne não 
foi bafejado pelo govern'l ; eu o desafio para de· 
clarar quAl foi o bafeija.do. 

0 SR. JUVENA.L PEN:-/A:- V. exc. foi recom· 
mendudo por um partido; o nowa de v. exc. 
foi incluído (lm chapa. 

0 SR. RAUL PENIDO:- E O de V. exc. ta.m
bem, porque foi ac::eíto pela. chapa d~ partido 
. democrata na vaga de um ar Motta. 

0 SR. JUVENAL PENNA :-Eu desatio qua V. 
exc. venha provar isto. 

Si r~se possível' eu C,'11 vida ria para discu
tirmos este aasumpto. 
UM.~ voz :-Mas não e~ ti em discu3Eã.o. 
0 SR. JUYENAL PEN!'\A. :-}ID.S que U e;tá. com 

a palavra sou eu, he1 de sempre responder 
aos apartes com que me honrarem os meus 
nobres collegas, por4ue aqui &omo3 todos repre
sentantes do Estado e oHtireit .s sãocgu!les. 

UM SR. DEPUTADO :-Mas o que está em diS· 
cusM.o é a mensagem que lhe trouxe. 

0 SR. Jun:NAL PENNA :-Então, peço a V. 
exc. que não me desviem do a9Sump:o e não 
me criminem por ter usado de um direito 
concedido pelo regimento a qualquer depu· 
tado. 

UM SR. DEPUrADO :-Ninguem O crimina por 
este facto. 

O sn. 1UVENAL P&l'\NA :-Sr. Presidente, re
almente não sei a que attrihuir essa má vou ta· 
rle da parte dos mll.IS collegas, {!Ois até um 
companheiro de circumscripção ja outro dia 
deu-me um pai.saporte,ditendo que eu era de
mocrata., quando apena.s represento o povo. 

0 SR. RIBEIRO JUNQUEIRA :-Por causa. das 
boas idéas de v. exo. 

0 SR. JU\"ENAL PENNA :-~·ao SOU um lu
zeiro como v. exo., e dou-me por muito feliz 
por conhecer que s::m um simples tabellião,por 
conhecer a minha po,ição na socieda.de; ftcan
dB, entretanto, entendido e llrm~do que n'esta 
casa somos todos egua.e3. 

Mas, sr. Presidente, a que3tão de sane&• 
manto do. Matta é uma questão que se impõe,e 
tanto a~slm que o illustre Pres1dente do Es 
tado d'ella. tratou na sua. mensagem. 

Entendia. que a oommissão, tomando conhe 
cimentada. petição do general Cesa.rio AI vim, 
devia olfdrecer uma. medida que servisse de 
b~e ao guverno para a.gir na. questio do sa· 
neamento da MattH. 

. UM SR. DgPUTADn :-Uma petição sem pla.no. 
0 SR. JUYENAL PENNA :-Oh I Sem plano, 

porque a c Jmmlssão .•••.• 
0 SR. RAULPENIDO dd um ap1rt~. 
0 SR. JU\"EN.~L PENNA:-Nã.o, si V. exc., 

representante da 2.• circumscripção, vem pe
dir o archivawento d'es~ petição, é porque v. 
exo. mora na ctc!ade de Barbacena, cujo clima 
ll conhecido no mundo inteiro. 

Eu , que resido na~ ma.rgem1 do Pa.rahyba, 
onde vejo irmãos cahirem no meio da rua. e 
morrerem dentro de duas horas, ra.:o com ex· 
periencia prop1 ia. 

Desde agos':O do anno proximo pa.s>ado, sr. 
PreshJeote, tenho a. minha família. fera de ca.sa 
e assim muito3 habitantt>s da me3ma local•
dade. 

Quem mora em Barbacena, ci rlade de recreio, 
não J;Oit! (Jzer idéa. da. re:~.lidade; quem está. 
em B.1;:-bacen'l não sabe o que é eptdem;a. 
U~ SR. DEPUT.\00:- 0 sr. Duarte dtl FOU· 

sec1 tambem alli re3ide e nada re~la.ma (cru
zam se d .versos ap'lrtes). 

0 SR. JUVENAL PENNA:- Appello para. O 
meu itlmtre colleg \ o sr. d ~- Duarte da Fon
seca, re3idente tarubem na zona. tl!lge!lada., 
pa.ra me conts~ta•· . 

Sr. Presidente, fique Je uma v-ez entendido 
que não se trata de polit:ci na que&tao dt~ 3 :1.· 
ne'lmento da. ~tatta. 

0 SR. RAUL PENIDO da um apartP. 
0 SR. JUVENAL PENNA:- Ainda ha pouco, 

v. exc. amrmava o contrario; eu não o en
tendo ..•. (Cru;am ·se dit:>t r4os opartes). 

A questão não é de política, sr. Pre:iidente, 
tanto que o illustre Presidente do Estado della. 
tratou na sua. mensagem; a questão não é poli
ttca., porque no Senado Coi pa.trcc:na.da p'lr um 
illustre chefe do partido con~ tltucional; a que· 
stão só tornou-se agitad~ nesta camarc1. 

O humilde oradôr fi) i quem teve a hon. 
ra de apre:er. ta r a petição e, ao funrlamental-a, 
disse que a preferenc1a que tinha não era por
que fus le elle competente para isso, que conhe
cia. a competencia. do~ seus illust res collega.s de 
circumscr•p~\o, ma<~ quo essa preferenc1a era 
pelo facto o e residir em S. Jose d' Além Pa.ra
hyba., cidade flagella.da ultimamente pelo ter
rival cholera morbus, e eu, portanto, não podi~ 
me recusar a is:o. 

DeYo declarar, já qu ! me acho na. tribuna, 
qua, chegando a. esta. Capital a 11 de abril, no 
dia seguinte, ás 7 horas da manhã , procurei o 
illustre dr. Presidente do Eeta.doe disge a a. 
exc. que o estado sa.nitario da Matta era deso
lador e pedia. o 11eu auxilio. 

S. ex c. respondeu-me que a sua. mensagem 
ja esta.va escripta e nella havia declarado que 
a epidemia tinha declinado e estan quasi ex
tincta naquella zona. (Ha um aparte) 

V. exc. e! tA mal Informado, declaro que a 
epidemia reappareceu . 

No dia. seguinte, recebi cartas a.ssust& 'ora.s 
de S. José de Além Parahyba e Je novo pro
curei s. etc ., apresentanJ.J-lbe e1sas cart\s e 
então a. men~a~em veiu tra.ta.ndo disso . ' 

O SR. RLUL PE:o.roo : - Então, foi v. exc. 
quem orientou o Presidente. 

0 SR. JUVENAL PEN:o/A :-Ta.lvez tivesse essa 
felicidade (hilaridade ; pois qum lo procurei s. 
exc. loi no intuito de, cumprindo o meu dever, 
prestar ser.,.iço á s. exc . e ao povo da zona 
flagellada. 

Entrevista identica ti ve com o Secretario 
das Fina.ncas. o illustre sr. dr. Francisco Sal
lea, na. sua propria residencia, e apresentei-lhe 
as oa.rta.s, bem como ao dr. H~nrique Dmiz. 

O sr. general Cezario Alvim, nprasentando 
a petição, o Cez como mineiro e morador na 
zona da Matta, onde tem a fazenda d& Llber· 
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dade, conhecida do todos os meus collegas. ( Tro· 
CGm·l• fiUIÍIOI tJpGrlU), 

Trata-se da aaúde de um p3voe vv. exn • 
reepon~em-me com cbalaçu, ob 11 ••••• ( Rila
dM,t,.OCtJm·•• nUmer'OIOI tJpCJ•tttl), 

0 SR. DUARTB DA Fo~SII:CA.: -POSSO affirmar 
ao meu nobre oolleg& que a commiseão de 
eaúde publica não ae d~cuidou do a,sumpto; 
trata de tomar ser1as medidas a tal respeito. 

0 SR. JUVII:NAL PENNA : -ll:stlmo muito e 
n'ede cuo fico a&iafeitialmo. 

Mas, sr. Preeidente, um representante da 
olrcnmBCripeão fiagellada vir pedir o arobiva· 
mento da petição ... I!! 

O SR. RAUL P..:NIDO:- Para v. ex~.· deve 
ser muito. 

0 SR. JUVII:NAL PBNNA:-Porque1 (Pawa), 
Uu sR. DEPUTADO:- Porque v. exc.• trou 

xe a repre!entação. 
O sa. Juva:NAL P&NNA: -Eis abi a rasão ; 

eis o que não poeao ouvir, sem julgar·me vi 
ctima d'uma injusti~. 

Então, condemna-ae um povo, que precisa 
de urgente auxilio, pelo facto de ser a aua pe· 
lição assignada por um cidadão que não cJm· 
munga du mesmas !deis politicas 1 

Não comprebendo, sr. Preaidente, a posição 
d'esta camara e é preciso que o povo mineiro 
conheça o aeu procedimento. 

Eete povo, cojos •entimentos humanitarios 
são tão conhecidos. recebeu com prazer a lei 
que consignava verba avultada p!ttra auxiliar 
011 seus irraãos dos outros Estados. 

Pois bem; é justo, é razoavel, que soocor. 
ramos os outros Estados, deixando os mineiros 
morrerem á mlngoa 1 

:São, sr. Pre~idente, o Congresso não deve 
negar soooorros aos nossos co·estadoanos que 
são tlagellados n'e3te momento. 

0 I!R. RIBBIRO JUNQUEIRA dá um aparte. 
0 SR. JUV&NAL PENNA:- Mas, eu pergun· 

to á v. exc. estou faltandt:rá verJade ... (Cru· 
.ram·•• 'llehemtmtel apartei ; 1oam 08 tympano1 
e o 1r. Pruitknte reclama altenç4o). 

0 SR. JUVBNAL PKNNA:- ... se 8.88im à, 
peça a palavra e me conteste. 

Eu, sr. Preaídente, me dou por aati!feito 
110bre o que me di1se o meu Uluatre collega o 
sr. dr. Duarte da Fonseca, que a commiBião 
está trabalhando para dar p>~recer a este res· 
peito e eu espero e confio neSBe parecer. 

Espero, tambem, que se ellreinf', de uma 
vez ~ara sempre, do debate, oom relação á 
petic;ao a questão de politica. 

Não se trata de questão politica; irata·se da 
saúde de um povo, que \!atá sendo victimado 
pela febre bllloa, pela febre typho e ultima· 
mente pelo cholera-morfnu. 

E' disto que se trata e não de questão poli· 
tica e c1da cidadão que cabe victimado por 
-epidemia é um capital inestimavel que 
pel'!le o Katado. Espero que oparecer da com· 
missão seja acceito pela oasa. 

Tenho ocneluido. (Multo bem; muito bJm). 
· 0 IR, RAUL PENIDO:- (pela orcüm) apre
•nta a aeguinte emenda &o parecer em dtacus· 
aio, sobre o qual jt. se pronunciou. 

Ellli:NDA AO PARECBR N. Z7 
Depoia daa palavras... um plano geral, uí· 

p-se-é de parecer que se archln. 
Sala du se.ões, 9 de mato de 1895.-RAUL 

PBNIDO. 

Lida e ·apoiada, entra conjunct!ltmente em 
dlacuuão. 

O •r· Pinto de Moura: - (Não 
temos o aeu discurso). 

O •r. Mllva Forte (plfla ordem) : -
Sr. PretlJente, )>edl a palavra para decla

l'llr que a commia,ão a ceei ta a emenda do ar. 
Raul Penido, tlcando a Camara a ampla liber
dade de approvar ou rejeitar o parecer. 
. 0 sr. CAHILLO PRATEII:- Essa liberdade a 

camara tem sempre. 
0 SR. SILVA FORTBS:- Perfeitamente; mai1 

ó. rommissão c!.be fazer esta dtclaraçio de qua 
accetta a emenda do sr. Raul Penido pelo mo·· 
tivo de aohar·•e já tratantlo do mesmo ai!· 
sumpto a cJmmieaã.o de saúde publica. 

O •r. João Pio:- (Não temos o eeu 
discuno) 

O ar. Camlllo Soare• Filbo:
(I1em). 

O ar. Franef'ort. diz que acompanha 
o orador que acabou de falar sustentando o 
p1recer <.la commis...~o. apesar das obser
vaçõea do illuatre deputado que o precedeu na 
tribuno, enxergando fins políticos na represen
tação para o saneamento de alguns municipios 
da Mata. 

Mal iriamoq. sr. Presidente, continú!. o ora
dor, se tcssemo' envolver a politica com ques· 
tão desta ordem. 

Pouco importa que a rtpresentação esúúa. 
assignada pelo individul) A, B, ou C. Os ter
mos em que é concebida não alludem a fins 
políticos, e pela aua parte declara o orador que 
não póde ficar abatricto á dlciplina partidaria 
quando se trat.a de aasumpto tle utilidade pu
blica, tal como é aquelle sobre que versa o pa
recer em d\!cussão. 

O que teiD a politica com as providencias 
em bem da saú1e .PubHca nas localidades á 
margem do Parabyba, assoladas pela epidemi• 
reinanteW 

Embora o nobre relator da commi:aão tenha 
considerado a quEstão ab,rta e dado liberdade 
para, como tal, ser votada, o orador opina pela 
conclusão do parecer e votará para que seja 
elle encaminhado á comml.ssão de saúde. Sente 
ter de divergir da opinião do illustre deputado 
ar. Raul Penido, a quem, embora a di.lferença. 
das idade~, desejaria tomar como mestre; s. 
exo., porém, ha de desculpar. Ninguem terá 
mais que o orador convicçõM firmes e inaba
laveis DOI prlnclpios politicos qae professa; 
mas não enxerga aqui questão politica, ques· 
tão de eonftança governamental, que signi
fique ataque !lOgoverno, que livre e ooneolen 
ciosamente suatenta; portento, vota pela con
clusão do parecer em discuseão. 

Oer. RauiPenldo : - Sr. Presiden· 
dente,& oeleuma flnorme que se levantou nesta. 
easa .•. 

0 8R. CAKILLO Plu.TBS:- Foi V. exo. quem 
levantou. 

O m. RAUL PBNIDO ••. por simples manifes
tação individual do meu modo de penar, em
\ora eupode~~~e falar em nome de collegas ••• 

Om. CAKILLo PRATa:- V. exc. oonTen· 
oeu a oommt.ão ao menos parte della. 
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O SR. RA'GL PENioo ..• que, como eu nchava 
contradictori8.8 as premi~as estabelecida~ no 
parecer da commis,ão com a soa conclu f>â'l fi . 
nal, porquanto, pelo estudo da questão ohega
se á. conclusão r! e que estas premissas ! (l po
diam trs.zer como conseq_uencia o IHclli va
mento da represe ntação. 

Não disse que a questão da Matta f,.s o uma 
questão pol 1tioa; declarei que rra uma que,não 
importantbsimf\, a pontodo governo do Esta 
do chamar para ella a atten\'ÍJ.(l do Coogr~so ; 
disse que ella t10ha Sitio dlSVirtuada rr1r e~te 
documento que foi presente :i. Camara, porquan
to, pelo seu e tudo, chegav&·Fa á convicção de 
quo era uma mi~tura hybrida, por falar aqui 
do sacea.mento d& Matta ao mel!mo tempo 
que ..• (trocam-se aJ=arter) 

.•• da mudaoç.\ de. Capital pan Bello Hori
sente, de negoc10a de immigração, elogios pes
soaes ao seu auctor, e como que pretendendo 
censurar &Oj que, concedendo verbna para tat's 
ser-riços. esq~;l'ciam se de questão mais impor
tante (trocam apartes). 

Parecia-me, sr. Presidente, qua o parecer 
nii.o estava consenta.neo com a.s !mas premissas, 
que era um assumpto de quejá estava. tratan
do a commi!sáJ de ttaúde poblica. 

O meu illustre c11lega disse que deqcobriu 
4uestão política no meu modo de pensill' indi
vidual ...• 

Ul\I SR. DEPUTADO dá Um aparte. 
0 SR. RA L PENIDO:- Por isso me· mo, pedi 

a palavra para uma explicação p~s;oal e devo 
declarar á casa que mandei a emenrta, porque, 
si fosse membro da commissão, mandaria pa
recer em separado nesse tentido; esea e a razão 
da minll11. explie&ção, porqne, si fosse membro 
da commissão não subscrevia o parecer. 

Impugnando o, declarei que votava contra. 
Incontestanlmeute, para mim acho que essa 

repre:wntação ~ uma questão que traz em seu 
bojo arma política e que foi completamente 
desvirt1.ada a questão a que se pretende re
ferir. 

O saneamento da Malta é uma medtda justa 
e necessaria, tanto que o illu:.tre Presidente 
do Estado della faz referencia em sua meoca
gem e pPde para. ella proviaencias e medidas 
ao Congresso, achando eu, portanto, extempo
ranea qualquer represent&ção r eferente a lem
brar a.quillo que o governo j4. lembrou e de que 
trata com acurado desvelo e maximo interesse 
(ApoiadO$), 

Mas, sr. Presidente, para que cesse e;aa ce
leuma e não se diga que eu -renho fazer aqui 
questão psssoal, que quero faz, r politica _na 
questão de saneamento da Matta (e _é prec1so 
que frise bem este ponto); para que nan se pro· 
pale que quero fazer scieão n) partido, pondo 
os oorrellgionarlos em embaraços, estabelecendo 
contlictos; retiro a emenda que mandei á me•a, 
o que faço a pedido de amigos, declarando, 
porém, o •eguinte .•. 

O SR. JoÃo PIO ~- V. exo. então retira a 
emenda 1 

O sR. RAUL PB.''IIDO ... voto c)ntra o parecer 
e mandarei declaração neste sentido, porque, 
apesar dOI pesarM, encaro e sempre encarei a 
representação como uma questão política e da 
qual se procura tirar proYeito em nosso pre
juízo. 

A. c.- 16. 

Seja dito e bem claro que não faço a nem 1h: 
q ue8tiio prs!loa.l; apenas disse e r r pito: qu•m 
assignou a. representação é cllefe político e como 
tal quer crear proselytoa e espeeular com a 
q~.;estii.o ; pouco me importa q•Je se chamasse 
A, B ou C ou Paulo, Sancho ou Martinho. 

Não queiram os meus collegas fa.zer carreira 
política e nem cumprimentos elei tora.es á mi
nha custa, desvirtuando o que digo aqui e in
vertendo o meu mo« o de pensar. 

O SR. JuYENAL Pli:NNA dá um apartP. 
0 SR. RAUL PENIDO:- Tvdos nó>, estou ce:'

to, úescobrimr,s o fito desta representaçiio ; e 
não é com a irrisoria quantia de 15 ou 20 mil 
contos que se h a. de sanear a Mat ta, pois é 
certo que o menor dos mumcipios, que qualquer 
um do~ municípios dsquella zona não se saneia 
oom esta quantia. 

0 SR. CAMILLO SüARF:S : - Ne3te ponto es
tamos de accôrrlo. 

0 ER, RAUL PENIDO :-Para. que não esta
beleça celeuma desta ordem, nssuminrJo como 
assumo, a responl'abilidade individual nesta 
qul'stão e pelr.s razões que já expendi, retiro a 
minha emenda, porém Sflmpre declaranrlo e 
insistindo que voto contr& o parecer elaborado 
pela. comm1ssão. (Muito bem; muito l>~m) . 

A cast consultada, annJ.je á. retirada da. 
emenda. 

Encerrada a discussão do parecer e posta a 
votvs, é rejeitado e manda-se archivnr. 

Nada mais havendo a tratar-se o sr . Presi
dente dá psra amanhã, além da parte regi
mental da ordem do dia, I• discussão dos pro
jectos ns. 13, 17, 19 e 20 e d1scussão do J pare
ceres ns. 28, 29 e 30. 

Leva.nt.a ~e a se>são. 

SES!IAO O& 6 DE MAIO 

Do autograpllo da respectiva acta publicada 
eua o numero 127 desta fblha, consta fXpressa 
mente qui a declaracão de voto, feita pelo sr. 
deputado Sil •a Fortes e transcripta no fim da 
parto da rodl:lm do dia, refere-se a votação pe
la qual ·' L firmou a camara a deci~ão que aca
bava de ol o sr. Presidt>nte sobre a indicação 
o1fQrecida, ' . o sr. deputado Francfort. 

ACTA DA 14' SESSÃO ORDl:-lARIA AOS lO DE 
MAIO DE 1895 

PRESIDENCIA. DO SR. 1\IENDES Pll\IE:-iTEL 

Ao meio dia, feita a chamada, acham-se pre
sentes os srs. Mendes Pimentel, A~ostinho 
Pereira, Desiderio de Mtllo, Silva Fortes, Wen· 
ceslau Braz. Bueno Brandão, João Pio, Soma 
Moreira, Juvenal Penna, Duarte da Fonseca, 
Carlindo Pinto, Camillo Soares, Ferreira Ti
nôco, Leopoldo Corrêa, Francisco Bressane, RI 
beiro Jonquelra, Rodrigues Chaves, Pinto de 
Moura, Benjamin de Macedo, Manoel da Silva. 
Nunes Pinheiro, Francfort Bicalho, Manoel 
Alves, Coolho de Moura, Ignacio Murta, Freitas 
Castro, Sabino Barroso Junior, Nunes CQ('lho, 
Camillo Pratas e Epaminondas Otton l, faltan
do com causa participada os srs. Ribeiro de 
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Oliveira, Augusto Clementino, Tavares de 
Mello, Eduardo Pimentel, e ~em ella os maia 
aenhore1 • . 

Abre-se a aesaio. 
E' lida e approvada a act.t. da anterior. 
Não ha etped.iente. 
O IR. FBErus CASTRO solicita que á mesa 

aejam delegados podereJ para nomear quem 
preencha a falta do ar. Augusto Clementino 
na commi.uão de poderes durante a ausancia 
deaae sr. deputado. 

Com o a~~~entimento da casa, é nomeado o 
ar. Sonsa Moreira. 

0 IR. CARLlNDO PINTO pll'ticipa que O ar. 
Raul Pepido deixou de comparecer. por doen· 

· te.--Intelrado. 
Têm 2• leitura, são julgados cbje~tos de de

liberação e ftcam sobre a mesa para a ordem 
dos trabalho• 01 project-os na. 20 e ~1. 

Parec1re1 ele commia~1Je1 

São apresentados e vão " imprimir os se
guintes: 

PAREC&R PARA 2• DTSCUBSÃO DO PROJECTO N . 5 
DE 1895 

A commilsão de justiça civil e criminal, á 
que foi presente o projecto n. 5, do corrente 
anno: 

Considerando que a folha corrida é um do· 
oumeuto probatorio do bom comportamento e 
moralidade de um individuo ; ' 

Conalderando que em um tunccionario publico 
se preaume a coexlstencla deuesdoia requisitos 
aem oa quaes perderia a capacidade para exer· 
cl\ar as foncçõea a ~i aUribuidaa, é de parecer 
que o projecto n. 5 passe á 2• dlscuSEão tl seja 
approvado. 

Sala das commissões, 10' de maio de 1895. -
RIBEIRO JUNQUEIRA-CAMILLO SoARES FILHO. 

N. 31 

A commi.;são de justiça civil e crimin.el, á 
que foi presente uma iodicaçãc do ar. Delphim 
Moreira para que, JKir lntermedio da mesa, eeja 
oonvidado o Senado aftm de que as commill!:ões 
de justiça civil e criminal das duas caBia reu· 
Didas elaborem um projecto de lel proces 
aual i . 

Cowoiderando ser de urgente nec8ilidade, 
senão uma. corlitlcação, pelo men01 uma con
solidac;ão das leis de processo, quer oi vil quer 
criminal; 

E' de parecer que seja approvad\ a referida 
indicação. 

Sala das commissões, 10 de maio de 1895. -
RmaxRo JuNQUElRA - CunLLo SoARES FILllo. 
P.ARB.CER E REDACÇÃ.O DAB EMBNDAB AO PRO

JECTO N. 47, D:> SBNADO 
A commisSEã~ de redacção de leis, á r.ue foi 

preseote o projfcto de lei n. 47 e emendas que 
o acompanham, é de parecer que seja appro
vada a redacção do projecto com as seguintes 
emendu: 

a) Supprimam-Ee no art. as palavras - pa. 
gando durante a prorogação os juro-i, etc., até 
1lnal deste arUgo ; 

b) Aocreaoente-se o seguinte paragrapbo 
unlco: 

Eat.a dlspoeic;ão é extensiva aos actuaes con
tractoa p1ra introducc;ão de immlgr~ntes. 

Sala das commtatõee, lO de maio de 1895. 
PINTO DB MOURA.-- RODR:OUU (BAVES. 

PARECER AO PROJECTO N. 9i, DE 1894 

A oommia:ão de redacção de leis, á que f.li 
presente o projeoto n. 94, concedendo indulto 
do resto da pena de dois annoa de auapensão 
de emprt'go que foi impost-1 ao bacharel José 
carloa Mayrink Pires Nahuco, pelo Tribun'.IJ 
da Relação, por accordam de 4 de fevereiro de 
1893, à de parecer que ~~eja approvada a rlt
dacc;ão do me;mo projecto. 

Sala das commissões, 10 de maio de 1895.
PINTO DE MoURA. - BER.NARDES DE FARIA. -
RODRIGUES CUA VES. 

PARECER PARA A 2.• DISCU!SÃO DO PROJEOTO. 
N. 18, DE 1893 

A oommiBEão de lnstrocção publica é de pa
recer que o projecto n. 18, de 1895, 11eja aub
mf'ttido e approvado em 2,• discussão com as 
seguintes emendas : 

Em logar do § 2.• do art. I.· diga-se : 
O reitor do Internato perceberá. além do or

denado de lente, consignado na tabella aonexa 
ao dec. n. 611, de 6 de mar90 de 1893, a grati· 
tlcação annual de 3:~000. 

Supprima-ae o§ l. · do art. 10. 
Sopprima-se o cap. IV e acoresCfnte-se de· 

pois do art. lO o art. I I. 
R~vogam·86 as disposiQÕes em contrario. 
Sala das &e&Bõ~s. 10 de maio de 1895. -- PA

DRE JOÃO Pio. -- MBNDES PIMENTEL. -- F'RAM
OIBCO BRXSSANE. 

Apre1tmtaçtlo de projf!ctos 

São lidos e vão a Imprimir os sEguintes 

N. 23 

O Congresso Legblativo de Minall Oeraes de
creta: 

Art. l. · Fica. creada uma cadeira mixta de 
instrucção primaria no log11r denominado-1&
caré-dlstricto da Capella Nova do Betim. 

Art. 2.· Revogam-ee as di~ posições em oon· 
trario. 

Sala das se.:sõe!, lO de nialo de 1895.-PADR& 
JoÃo Pio.-SouSA MoREIRA.-CARLINDO PINTO. 
-NUNEII CoELHO. 

H. 24 
O Congresso Legislativo de Minas Geraes de

creta: 
Art. I.· Ficam creadas as seguintes cadeiras 

de instrucçã.o primaria : uma do 11e:ro mascu
lino no legar -- Posses - e outra tambem do 
sexo masculino no Jogar --Venda Nova, am
bas no districto de S. Domingos de Mari
anna. 

Art. 2. • Revogam-se as dispo!içõea em con
trario. 

Sala das seesõea, 10 de maio de 1895. - Nu~ 
NE8 PINIIVRO -- FREITAS CASTRO -- RIBI!:I
RO DB OLIV!i:IRA - SILVA P'ORT&S- Souu. Mo
REIRA. 
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2.• PARTI!: DA ORIJEM DO DIA 

Lê-se e entra em 1• dlscllSsã.:> o projecto n. 
13, do corrente anno, subvenc:onando o hos
pital de carida1e de Uberaba. 

O sr. Deslderlo-Sr. Pre . .;idente,para 
justificar o projecto ora em d iscu~ão não pre· 
ciso f'ntrar em longas cousidera~es. 

Como já. tive a honra de dizer à. esta augus· 
ta asaembléa., a ci !ade de Uberab3. conta cerca 
de doze mil habitantrs, além da população 
tluctuante que demanda aquella locoíidade at· 
trahida não só pela sua grande importancia 
r.ommerclal, como Cimbem pelJ desenvolvi· 
manto que vão tendo alli a indllStria e as ar
tes. 

Acare~ce qca, sendo aquella cidade a séde 
de um districto dB immigração, em breve te
rá de hospetlar succe~i v as levas de colonos. 

O simples ennunciaúo que acabo de filztr 1·a· 
rece me, sr. Preúdente, 1er sufficien~e para 
jllStitlcar a neressit.lad" irnprescE~ndivel de um 
hospital de carH.latle que funccione regular
mente naquella c idade, afim de furneCt)r abri
go a tra.~amento ao~ cn f~rmos pobre:i e desva· 
lidos, muitas veze.3 sem um te; to que os res
guarde das intemperies. 

O editlcio destmado ao hospital ó granrle e 
contém todas as nece, ss.rlus a.ccomm~.dações; é 
um dcs melhores pr ed;os da cidade. 

Construido a expensas do povoe h~ trinta an· 
nos mais ou menos, hoje s..rião precisos tal 
vez tre:zentüs contos de réis para edificação 
de um egual. 

Para que o hospital funccio:Je com a nfcNI 
saria Iegularidade, df pende actualmente de 
despezas superiorE's a 10:000$. E, st fui modes 
to, recorrendo ao Co:1gresso par<l solicitar ape
nas o auxilio de 2.000$ annuaes a tão pia in· 
sti,uiçiio, é porqu~ 1 econheço que as s ;..bredi· 
tas despesas e outra i que occorrerão não en
tibiarão jamais o animo altamente caritativo 
da illuetre populn~ão uberabeme. identificada 
com a benemerita cam:na municipal nessa 
obra tão meritoria. 

E assim, pois, falando a uma nssembléa em 
que predommam os sentimentos alteristas, e$· 
tou convicto de que o projecto em discussão 
seril. approvado; concorrendo assim o beneme· 
rito Congresso Mineiro para a manutenção úes· 
se estabelec:mento humanit1lrio, on le aquelles 
que forern tocados pelo supro do inlortunio en· 
centrarão abrigo e salutar conforto. 

Não S'3 levantando in[)ugnação alguma, fn
cerra·se a discus~ão, e npprJvndo o projcctl) o, 
decidindo-~e que passe:>. 2.• discu3.3ào, envta · ~e 
á commissão de orça mente. 

L!!em-se, fntiio sucr.es~ivamPnte em I. • ti ;"_ 
cussão, encerrando-se esta sem deb:tte, e ~ão 
approvados os project.ts n•. 17, 19 e 20, do cor· 
rente anno, tendo pJr objecto a restauração 
da cadeira de latim e francez de Grão-Mogol, 
a reconstrucção de ponte e construcçiio de e3 · 
trada para Guanbãe:> e auxilio para constru
cção do hoipihl de Ol iveira. 

ConFentindo a oasa que passem á 2.• discm
são os mesmOE projectos, são remett.ldos o I . · 
á com missão de instrucção publlca, o 2. • á. de 
obrss e o 3. • á de orçamento. 

Ltdos e postos successivamentP em disoussão, 
que se encerra sem debate, são approvados os 
pa1eceres na. 28, 29 e 30. 

Nada mais havendo a. tratar ee, o ar. Presi
dente dá para amanhã, alilm da parto r't'gi
mental da ordem do d ia, 2• discuS>ão do pro
jecto n. 3 e I. • dos de ns. 21 e 22; e le
va nta·se a. sessão. 

ACTA DA 15.• SESSÃO ORDiNARIA AOS li DE 
MAIO LE 1895 

PREHDENClA D) SR. ~fEND&:S PJ:\lE:'<TEL 

Ao rneio diJ, feita. a chamada., acham-se 
oresentes os srs. Mendes Pimentel, Agost inho 
Pereira, Desiderio de Mello, João Pio, fgnacio 
Murta, Mano~ I AI ves, Freitas Castro, Rtbeiro 
Junqueira,Nunes Pinlleii'O, Rodrigues Cha"es, 
Juvenal Penna, Bueno Rrandão, Ben..,enuto 
Lob1, Leopoldo Corr.::a, Nunes Coelho, Wen
ce~lau Rr·n z. Defphi m Moreira , Epaminondas 
Ottoni, carlindo Pinto, Coelho de Moura, Fer· 
reira. Tinôco, Pinto de l\foura, Sousa Moreira, 
Getulio de C'::.rvalho, Sabino Barroso Jun ior, 
Camillo Pra.tes, Camillo S~ares, Benjamin de 
~i acedo, Francfort B.cal h o e Franciwo Ares
sane; faltando com c1usa participada 0.:1 srs. 
Ribeiro de Oliveira, Tavares de Mt> llo, Au
g usto Clementino, Eduardo Pimentel, [Juarte 
LI<~. Fonse:a, Raul Pe:lido, e sem ella os mais 
~enhorfs. 

Abre se a se~são . 
E' lida e approvarla. a. o.ct\ da anterior. 
O sr. 1.• Eecretar io dá con ta do eeguinte: 

&:X PEDIE:-ITB: 

O !fi cios 

Do sr. I.• secretario do Senarl'>, putic i ~an
do haver aq uella Camara rejei ta do a propo
~ição n. 44, do anuo p~sa.do .-Inteirado. 

Do sr. dr. Sacretario do In terior, env:ando 
uma proposta. feita pelo lntern 1to du Gymnasio 
Mineiro sc.bre divi; ib de cadeiras ds quPlle es
tabPiecimento.- A' commi-'São de iJ~trucção 
p ublica. 

Do mesm:>, devolvendo informado, de sccõr
do com o pareCE'r n. 17, a petição da proft>sso
ra.d. Rita Carol inaTorres.-A' cJm mi,eão de 
ju~tiça civil e criminal. 

Um requerimento do dr. Anton io Nogueira 
Peohlo, pedindo garantia de juros para. con· 
strucção da estrada de ferro de Santa B:nbara 
tlo RiJ :-\ovo.- A' commis;ão de t:bras publi· 
C!lS. 

Tem 2.• leitura e ficam w bre a rresa. para a 
ordem dos t1'8 bll h os o parecer n. 31 e cs pro
jt~tos ns. 23 e 24, que >ão jufgado3 objectos de 
t.l eliberoção. 

PARECB:RES 

O SR. RJ B&IRO JU:-<QUIURA, pela commts>ao 
de j ust:ç1 civil e criminal, apr~eota vs se · 
gu10tes: 

PARECER PARA A 2.1 DlSCU:'SÃO DO PROJECTO 
N. 4, DE 1895 

A commii!Pão de ju~tlça civil e crtminal, À. 
que Li presente o project.J D • .C , do corrente 
anno; 
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Couaiderando. que a permuu flotre os ~er
ventuariO!I de juat!Q&, indepeodPntemtnto do 
valor daa lotaçõee, uiio traz prejulzo alium á 
ana. boa a ·tm ioist.raQio ; 

COnaid'lrando que epenas pode-á trazer pre· 
juizo pecuoiario a uma das partes, maa que 
e1111e prPjuizl) póde ser compensado por interea • 
ae de outra ordem, que, e alem di880, o &tado 
não se deve arvorar em tutor de quem quer 
queaeja; 

e de parecer que o projecto n. 4 paue á. 2.• 
disounâo e Stja approvalo. · . 

Sala das commillllões, ll de maio de 1895.
RIBEIRO Jt"'~QUEIRA.-SA.BINO ÜA.B.ROSO JUNIOR, 
-OA.IIULLO SoARES Fll.HO. 

PA.&KCER PARA A 2.1 DISOUS.iXO DO PRG
JBCTO N. 50, DO 8KNADO 

A commbsão de justiça civil e criminal, á 
que foi presente o projecto o. 50, do Senado: 

COos1derando que o referido projecto con
sulta uma necesai-Jade multo reclamada; 

Oonsijlerando, porém, que o augmento de 
uma vara de juia de direho, aem o augreeoto 
de uma. promotoria, serà quasi que illuaorio, 
por i880 que a. b~a march'J. na adminlstra
olo da juatiqa será, do mesmo modo que 
actualmente. retardada. em mãos do promo
tor, .-mbora empregue esse a maxima activi
da1e, é de parecer que p9sse o projeoto n. 
to á 2.• discuseão e que st>ja approvado com 
as seguintes .:mendas a.dd1tivas: 

Ao final do art. I.· accrescente-se : ~e bem 
assim uma outra promotoria.• 

Ao final do p1uagrapbo unico art. I . · ao
crescente-se : cservindo um promotor junto 
a cada uma dellau. 

Sala. das commusaões, 1.1 de maio de 1895. 
-RIB&IRO JUNQU&IRA.-S. BARROSO JUNIOR. 
-OAMILLO SOARES I'ILHO. 

Ambos vão a. imprimir, 
Vêm sucoaesivamente á. mesa, são lidO!! e 

apoiados e vão a Imprimir os seguintell 

PROJKCTOS 

N. 25 

O Congre.~so Legislativo do Esta.Jo de Minas 
Oeraes decreta : 

Art. 1. · Ficam supprlmidoa os logan a de 
i~pectores ambulante3 creados pelas leis n. 
41. de 3 de agosto de 1892, c n. 77, de 19 de 
deaembro de 1893. 

Art. 2. • Para a ftaealização das Psco1u e 
maitl eatabelecimentot de iuatrucção do Estado, 
fto~ creado em c1da município um- superin• 
tendente municipal do ensino -agente do go
verno, com &!I attrlbuições contllu no artigo 2 
e seus paragrapboa da referida. lt!i n. 41. 

Art. 3. • Os superintendentes munictpaea 
do en~ino serão nomeados pelo Preaidente do 
Eatado dentre oa ctdad601 que tenham capa
eldad., moral e intelleotual, devendo reoahir 
de preferencia naquelles que façam profbaã(J 
de lettras. 

Art. 4. • Eseet auperintendentes do enaino 
terão a t1tulo -para ex;edtente, o venclmen· 
to annual de 500$000, pagos trime~tralmente, 
Independente de attestados c!e exercicto. 

Art. 5.· O governo do JMado regulamenta" 
rá a presente lei, modificando o decreto n. 655. 
de 17 de outubro de 1893, na parte em que ft. 
car alterado. 

A·rt. 6. • Revogam-se as di!posições em 
contrario (S. R.) 

Sala das seaões, 11 de maio de 1895. - Glt
TULIO DB 0AB.VA.LUO- SOUSA. MOREIRA, 

N. 26 

O Oongreaso Legislativo do Estado de Miou 
Geraea decreta : 

Art. 1. • F1ca. o Presidente do Estado desde 
jáauctorizado a reorg11niza.r o ensinó agricola 
em Minaa, re!peitada.s as sPgulntes condições 
geraes: 

§ I.· Ent<ino secundario dado em dois in
stitutos simultaneamente ogronomicos e zoote
chnicc.s, cujas séJes serão as dos dois estabeleci
mentos existfnte!. 

§ :t. • Ensino prlmario, pratico; dado em 
campos de demons1.ração, creado11lt. medida que 
a necessidade d'elle11 se fizer st>ntir e re~>peita
das eempre aa e~>pPcialidadf8 agricolaa das zo
nas em qoe forem fundadrs. 

Art. 2. • Fica aberto· d&de já. um credito 
extraordlrarlo da 500:000$ pera a creação e o 
custeio do11 campos de demonstrMão, rPorga.ni
zação doa doull mstitut:~s existentes e insperção 
geral dos ee: viços attlnentfs ao enaino agri· 
coll'. 

Arl. 3. • Revogam-se as disposições em 
:x~ntrario. 

Sala das sessões, 11 de maio de 1895.- DESI· 
DERIO DE MELLO.- PADRE JOÃO Pio.-WEN
CESLAU RRAZ,- LEOPOLDO CORRÊA.- CONEOO 
ALVES. 

N. 27 
O Congre.ssl Legislativo do Estado de Minas 

Geraes decreta : 
Art. 1. • Fica creada uma cadeira mixta 

de instrucção primaria. na cidade de S. Pedro 
de Uberabloba. 

Art. 2.• Revogam-se a.s disposições em 
oontrario. 

Sala das sesaões, 11 de maio de 1895. -DE· 
SIDERIO DE MBLLO. 

2.• PARTE DA ORI'EM DO DIA ;>( 
E' lido e entra por artigos em 2• diacu FBão, 

conjunctamente com a emenda atlditlva da 
com missão ao art. I.·, o projecto n. 3, ele
vanrio a onze o numero de deaembargadores da 
Relação. 

O sa. IONACIO MURTA : - Não venho, sr. 
Presidente, dtscutir e nem tão pouco impu
gnar o projecto em discussão, que trata de au· 
gmentar o numero de deaembargadores. 

Conhecedor, como sou, do zelo e patriotla
mo com que o digno e illuatrado dr. Preli· 
dente do utado attende os muUiplos PerviQOI 
e neoel'atdades da publica administração, pro
curando obviai-os criteriOI!amentt, e tendo e. 
exc., na luminma mensagem que dirigiu ao 
Oongreslo, salientado a neoes~idade dwe au· 
gmento, eetan dispo, to a votar a t'avor do 
projeoto. 

Entretanto, lentlo o Minaf G~• de bon
tem, qJie publicou oa trabalho:~ do Tribunal da. 



Relação, na se~siio de 8 do corsente mez, vi 
uma declaração do illnstrado e digno de:e n · 
bargodor sr. Tinõco, ~obre o a~eumpto de que 
sa trata, pela qual par. ce que não só elle, 
como eeus iliustres e vent>ranuos collegas, em 
cujo nome f:t.lou, não jülga de necessirlade o 
augmento de desembargadores. (Apriado•.) 

Peço permi8são á Camara para ler a decla· 
ração do sr. desembargador Tinôco, que é a 
seguiu te (L é) • 

TRIBUNAL DA RELAÇÃO 

Sesst!o do dia 8 d~ lflai o de 1805 

Depois de lid11. ~ apprcwada a acta do. ses~ão 
])~USada, o sr. de~emb11rgador Ferreira Tinôco 
pedindo a pal~~ovra-dhse: 

Em di~curso, proferido ns. camara dos De· 
putados, em que procurt~.va-ae justificar a ne
cessidade de augmento do numero de desem
bargador es, se disse-to-los que acoUlpanbam 
ás c<~.usa<~ perJ.nte o fôro, po I em ~tteetar 
quanto são morosos, quantosào tardio~ quan· 
to ~ão ltntos os j •J ig·lmentos e as decillõlls do 
Tribunal da Rehçào. 

Ha. mui~o que, inj ustamente, attr ibuP.·Se 
aos desembarg!ldOl'e:i a demora dos julgam~n· 
tos. 

Já. se tomaram providencins manrlando-se 
inclu!r, nll pub icsção dos trabalhos deste Trl· 
banal, o. data. un entrrga do,. nuctos pelos es
crivães a•,e desrmbar gatiores, e, por e;sa pu· 
blica çii.J, quem acompanhar o movim~nto de 
qualquer reto, cvnhecerá até o numero de 
dias qne cada desembargnd~Jr c•.>nsen-11.-0 em 
seu p der, e &o convencerá qu~, d)f. df'moru. 
dos julgnmcntus não são e!lf\S culp~t<lvs. 

A demot·a Sllbe se donde pro~õm : dvs ad voga
dos, d •s pu rtes o d'l. condesceudenola, paro. 
cem elle:~. rlosescri>ães. 

Pe:a. mmlla parte.e tnrnbem posso declarar 
por rueu.; collego.s os autos não se demoram 
em noa<o poder ; ~ão examinados e estudados 
com a maior brevidade possível. 

Hoje rne;mo tt>nhJ de passar um feito, em 
que o advogado esteve com os autos 2 me
zes e 11 dias para escrever a sustentação de 
embargc.a, p >r elle opposto:i a um occordam. 

Já. t emos notado a demora de aut:>s em pa· 
der de advogados para escrever razõe~ de ap
,ellações por 6 mE:zes e ainda por maior 
tempo. 

E' sabirlo que rs desembargadores não têm 
meios de olll'Jgar os advogados a assignnr pra.· 
ao ás partes e proceder ao lanç:imento. 

Si nio temos me1o Jló.r& alcançar a as -igm· 
ção de praso, póde·se entretanto, tomar al
guma prnvio.encia tent!ente a conloeguir maior 
brevidade nos juJgqmentos. 

E~tá nas attribuições do Presidente deste 
Tribunal, e e, por uma portaria, d~signar- e 
pruo, dentro do qual os escrivães seja n obri
gados a fazer intimações dos accordams e a 
cumprir os despacboJ, dando vista. do~ autos 
aos advogados, termo que deve ser sempre 
datado, rendo commínadas penas, que nós jul
gadores tornaremC;s effeclivas. 

A8111m 11e a cabará com o. condescendencia dos 
epcrlvies. E' es,a a providencia que venho 
aa«prlr ; e com ella alauma cousa se con· 
aegalrá. 

Pelo ar. Presidente foi dito que tomaria na 
devida considerllção o que acabava de ex!)Or o 
sr. desembargador Ferreira Tinôco. 

Pela leitura que acabo de fazer, parece, sr. 
Presidente, que r:ão ho. urgente necelll'idaJe de 
augmentar.se actualmenteo numero de aesem
bll rxauores, pois que como drcla :-Clu o illus
tratlo 11r. deserL bargatlH Ferreira Tinõco, si 
ha demora no3 jul~ment~s do Tribunal. não 
6àn da mrsma culpa~os cs !rs. desembargado
re•, qua. com solicitude e pontualidade, exa· 
minam e estudam os l'ellpt'CtlV•lS autos com a 
maior brevidade pos~rvel, não se demc.rando 
elles em seu poder. 

0 SR . JoÃo PIO : - Es~a. declaração e in di vi
dual. 

OsR. fGNACIO MURTA:- Mas o sr. dP.~em
bargad ·r TinôcJ ftlou por si e por l'eus illua
tres colleg!ls, como se vê do seu difcU:Po. 

S1 não ha, srs., urgente uecessid ~de de se 
8Uj;!mentur o numero •le desembargddnres ; si 
o numero actua l é sufficier.te pnra o bom e 1'1' · 
gulur funccionamen ro do TrrbU 11 li l da Relação, 
qne f~i1zmente é composto ele juizes digno3, 
illusl.rudLs e Zl'lcsos, Que bonrum nos~a magis
trn tur·\ (npoiado.,), nd :emo~ eFSA BUlmr nto de 
de~pPs 1. ( Trncnm se alguns apartes). 

Como dl~~elu. principio, nfLO faço c · pP'~ição ao 
prc.jecto A EÓ peço ao s~u n< l..ll'e auctor· ou a H
lustrada commisoão de justiça civ1 l e cnminal 
Psclarecim ~ntos que me tragtm o c< uvic:ã.o de 
ser conveniente ou nã1 esse aug,rent''· afi m de 
dar o rueu voto coro pl,no c .nh~cimento rle ser 
i~!!O D PC!\.•:õariO pnra n b.1a f.'l l'l'gular cl : slr • bni~ão 
da jt:st;~·a publica. (Mu :to b.Jm! muito bem!) 

O @t". Dclpbiu1 :\lor·..-irn :-Sr. 
Ptt>~idente, inun igodn!l exp:ic .çütl"' que não te· 
nham relação com 01:1 nlt.os 1uterrs~e~ ti o Esta
lia que repr(Sc!ntamos. cuutudo reconht'c;o que, 
C..S vezes ei:IS&S explicações torn !i m-~o n~ce~sa
rias, como uma~atísfação á Camara, camo uma 
sati~facão ao publ!co q ne nos ou v e. 

Sr. Pre~id ente. no uso pleno ue um d õr eito, 
que me é gtlra.nt.i lo pela Constituição do Estado 
e pelo regimento desta c~Ass, no intuito tie co
opera r com o pequeno contingente dP. que dis
ponho (n!TO apoiado do 1r. Camillo Soares Fi
lho) para a boa marcha, para o bom an iamento 
dos negocias inherentes ás fun.-ções jud1ciarias 
do Est,. rio, apresentei á Camara rlos Senhores 
úeputadoso projecto qu'!l orasedisuote . 

Acontece, porém, sr. Presidente, que nas p&· 
lavras por mim proferidas quando justifiquei o 
pre!ente projPoto na primeira discu ;~ão, um 
dos illu~treedesembargado·res, d,·fensor da ho
norabilidarle do egregio Tr1bunal. h~oorabili
dade que não foi poHa em duvrda, enxergou 
uma. otfema, uma cemura uma accusação mes
mo aos deseml:arga1ore~, os qnaes, sou o pri
meiro a reconhecei-o-são juízes rectos, seve
ros no cumprimento de seus deveres, magi~tra
dos illustres, que, allianrlo á. illu~tração a bon· 
radez, c:1lmae prudencia muito tém cooperado 
para o estado de paz, de ordem ~de felicidade 
que gozamos e que honra o E>ta:.lo (apoia
d08). 

Nunca, sr. Pre11idente. pairou em meu espi· 
rito a i.tea de ceosarar a qualquer d(•S illnst~s 
membros doTribunal da Relação: dou o tes
temunho da casa e o de todo::~ que me ouviram 
ne~te recinto. 
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Nio 18 pó~e interpretar o meu tlisourso por E' lido e entra 'em 1.• di~~eUIIIão o trojecto n. 
um perlodo isolado e destacado; Isto até écon· .21, abrindo verba para alugoel ~e caa~ aoa 
t.ra as leis da hermeneu~ica, que ms.ndam in· profesaores da-4.• clrcumscrlpçio htterarta. 
terpretar maia peb eepiritó do oonjonoro. que 0 er. Manoel Alveez-sr. Presitlen· 
pelas pbraaes isoladas. Mu o que quer o 1llua- te di a palavra não para impognar o proJe· 
tre collega que me precedeu na tribuna Y Qá~ to'l:rmul&do pelo' meu companheiro de com-
81Crupulos póde ter em votar pelo projecro, ~~ miesio mas para declarar que voto contra elle, 
O illustre desembargador Vem confirmar maus - r Di~ ser equitat!VO (opoiatfu). 
uma nz que hs retardamenro dos feitos, dan· po Não é equitativo, sr. Presidente, :porque os 
do eomo cau~ dl'ste rebrdamento um_ facto profeasores da 4.• oircumscripção litterarra têm 
que desconheclamoe, isto ê- que a demora de as meemas neceuidadea de que· se re:entem os 
jul~ramentos deve aer attrtbulda aos advogados das outras .:troumscripções (apoiatlo•). 
daC&pl&al Y o sR CAKlLto Pu.ns:-Em outraa clrcum· 

UM SR. DBPUTADO : - PJrte dos advoga- scripç~ a9 dlffiouldsdes de vida Eã3 maicres, e 
dos. . no Norte os generoa alimenticios eão mais caros 

0 SR. DELPHIM MOR.RIRA:-Póde-se perfetta- do que na Matta. 
mente attribuir aos advogados da C!ipltal ore- o SR MANOEL ALvEs:-Como bem diz o roeu 
t&rdamenw· nas cau88:8 em que e!les wmam nobre ~ollega, os preços dos viveres l!ã') mais 
part.e, e nu quaEll! mmtas v~zes sao prec!sas elevados e po~so disso dar testemunho, porque, 
novan diligenciai!, razões de appellaçio, v1sta ba poucos dias recebi cartas dizendo que o wu
•• partes, et_c., o que se dá geralmente nas clnho elevava-se já a 75$000 e o fe~ão a 50$DOq. 
causa.s clvets. Met!mo nesta hypoth~e. ha Parece- me que na circumscrlpçao onde rest· 
prasos na lei, para Eerem ccb~a.doi os autos dos de o ncbreauc•or do projecto não podem os pre-
advogad03 ••• Mas perllu.nto eu: E! nas . c:LU~s çoe ser mais e:evados. . 
crimea, em 9~e à~ ma115 das vezes os reua BaO Pemo que não ~e deve fa. vorecer somente par· 
pobres e aadthgenctas pe.~enu, em que o pre· te de uma clas>e, quando toda ella soff~e as 
paro do prO&'sso C?J:!Sta stmples~ente de um consequcncias da crise geral; pentro que _nao se 
ce~to numero de dihgenci.as facets, de dlstri- deve approv.tr uma me_did_a que r~str1nge·se 
butçio, passagem, reta torto, etc. 9 Nt\Sta! can· ape!:!.as a L"ma circumFcr•pçao. 
sas serão tambem os advcildos um &:Dbjl.raço Si oncbre collega mandou á mesa um!l emen
:para o julgamento Y Com(l, si nellas não fun· da estendendo o f11 vor a todas as clrcumscri
cclonam 1 No entanto, feitos dest~ eapeoie tlcam pç-ões . ...•• 
na ·Relação tres, quatro e 1\té .sei_J mezes... 0 J • P!:NNA.·-Poderei mandar. 
Nesta bypothese, a quem attr1bmr o facto SR. uvE:-.AL · . 
por todos ottestado e conh"Cido ~ O que posso o sa. MANOEL ALVES ..•••• e st as for'?"s or
dlzer é que o mal existo e eu não attribuo ·o camentariaa pt>rmittirem a despesa., d&ret o meu 
aos dignos dPsembargadores; attrtbuo-o, s!m, voro a favor. (B::uito bem; muito bem). 
aoexce~8o de servi~, ó. enorme quantidade de o •r . .Juvenal Peunn :-~r. Pre
feitos, que quotidianament.e entram P'-~a .o sidente, eu já devia esperar que o proJec~ e~ 
Tribunal, como se póde vertflcar pelas dtstrt· discussão soffre8$e a guerra que se manlfed-
buiQÕes publicai) as no jornal offlcial. · ta .•.•• 

Quanto á duvida que p1lra no eFpirito do o SR. CAMILLO l'nATES : ~Era mesmo na-
meu illustre c"llegs do 6,• districto, causada tural. _ 
pelo discul'l!o que leu, teaho a dizer que a opi· o sR. JuvENAL PENNA .•.•.. entretanto, nao 
nlão a que s. exo. 11e referiu ê modo de pen- tenho preferencias, apenas apresentei o proje
sar de um illustrado desembargador, mas que cto dando aluguel de ca9a. aos proressorea da 4.• 
á ella se contrapõe a de outros que affirm~t.m ciroumscripçüo, porque alli resido e sei o quan· 
haver no Tr1bunal da Relação excesso de tra- to e dlfflcil a vida. 
b&lbo; se contrapõe a mensogem do dr. Preai- o sa. JoÃo Pio :-Não é ró o professorado da 
dente do E~bdo, que é explícita ne!>te ponto, Matta que eotrre, são todas as class~. . 
reconhecendo a neceseidade de augmentar o o s11 • JuvENAL PENNA. :-Si os meu'i tllUS· . 
numero dos desembargadoreJ, para que esse tres collegas julgam que se deve dar a todo o 
egregio Tribunal corresponda melhor aos in ; Ettado, façamos. · 
tuitoe do leglalador (apoiatlos). . o SR. MANOBL ALVES : - Acho isto impos-

Nem de leve poderemos euppor que o PrPSl· sivel. 
dente do Est&tlo pediase uma cousa su;ertlua, UM SR. DEPUTADO :-E' um augmento de des· 
lle mero luxo (apoiados), num• época de cri~e peza de 1.200:000$. 
f'q} que roda a •oonomla é pouca (apoiado•). o sa. FERREIRA TINÔCO:- Votemos em 1.• 
Posso tambem dar o testemunho de dois ou dhrouuão e em 2.• apresentemos emenda como 
tres dos deEemba.rgado~u. que se acbam doen· me•iida geral. 
tes, lmposstbllltados de t~abalhar, devitlo, di· o sa. JuVENAL PBNNA : - Sr. Prnideute, 
Z'lm, ao excesto de serviços. tenho dados da 4.• circum9Cripção lit\eraria, 

Estas razões, sr. Presidente, creio serem que conta 225 escolas primarias, o que não é 
maia fvrtea para. actuar no espírito do no- nada pela sua população. . . _ 
bre collega do 6.• districoo, q :.1e é tão 61Clrupu- Em qualquer outra Ctroumacr1pçao, onde 
1080, do que a opinião manifestada no discurso existe menor numero de ha bitantea, ba multo 
ou protesto por s. exc. citado. (Muito b~m, mais esoolas. 
muiro btNn). Pois bem; du 225 eícolas acham-18 vegail 

Enoerrada a diecussio. é approyado o proje- 103 •••• 
ct.o com a emenda e, decidindo-se que pe.sae á 3.• O sa. Joio Pio:- Neste ponto, v. exc. tem 
diiiCn:sio, vae á commiaeão de justiça. razão. 
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O SR. JuvE!'i:\L P&NNA: -Sr. Presidente, 
toda a difficulda.de no preenchimento das ca
deiras da. 4.• circumscripção rP.sua;e-se no ele
vatlo preço dos alugueis de casa. 

Existem, ar. ?residente, proressores que ven· 
cem 13:!$ mensaes e que p1gam 90$ de aluguel. 
E' claro que c.)m 42$ não póde manter-ee o 
profe~sor, que ás mais das vezes tem família. 

E tanto·isto é verdade, sr. Presidente, que, 
apesar das difflculdadesda vida, em outras cir
eumscripçõea as cadei;·as acham·st~ quasi todas 
providas e apresentam-38 õempre pretendentes 
para os cargos. 

0 SR. CAMILLO PRATS:3: - Pvrqae a Matta, 
que tez questão na disctiminação de reudas, 
não auxilia o ensino 7 

0 8R. JUVENAL PENNA :-TemoJ muitas mu
Dioipaltdades que despendem parte da suas ren
das em favor da instrucçào publica e basta ci
tar a de S. Paulo do Muriahà, que de~pende 
24:000$ annualmente. 

Sr. Presidentt>, à camara e ao governo e~ 
digo qu~ o unico motivo que determina não 
termos professores na Matta é o aluguel • e 
CASas, que lhes ab3orve grande parte do mil
guado ordenado. 

Appello para o meu companheiro de cir
cumscripçã.o, o sr. dr. Pinto de Moura, resi
dente em Juiz de F.lra, que poderá informar 
quanto lá paga de aluguel um professor. 

0 SR. CAMlLLO PRATEi:-&' uma cousa que 
todos nó1 sabemos. 

OsR. JuvENAL PEN~A :-Então, éjueto o meu 
projecto. 

0 SR. CAMILLO PRATES :-Não é justo, não, 
senhor. 

O SR. JuvENAL PENNA:- Então, não en
tendo. 

O BR. CAmLLO PRATE9:-Porque, si o. casa na 
Matta é cara, os generos em mui tos logares do 
campo são mais caros. 
(Cru1am-1~ muitos ap"' t~s). 
0 SR. JUVBNAL PENNA :-Repito, sr. P.:-esi

dente, não se têm escolas providos n!l Matta 
pelas difficuldades de vida, e ai os generos ali
menticiol têm o mesmo preço em todas as ctr· 
cumscripções, o que contesto, ha ainda uma 
grano.e differença contra o professor da Matta, 
que tem de pagar alugaeis de casa excessivos, 
porque nem póde morar e nem leccionar ao 
relento. 

0 SR· RIBEIRO JUNQUEIR,\ :-E quanto cal· 
cuia v. exc. que vae gastar o EstadoY 

(Trocam-"~ num•ro101 apart~1) 
UM SR. DEPUTADO :-E verdade que na Matta 

a propriedade é mais valorizada. 
0 SR. JUVENAL PENNA :-Si a propried11.de na 

Matta, como diz v. exc., é valorizada e ai o 
governo tanto paga ao profes.qor da Matta 
quanto ao do Sertão, que não tem a sua. pro· 
prledade valorizada, onrle ba equidade 1 

0 SR. CAMILLO PRATES :-As conclusões tão 
faleas, ao pas30 que as premlssa3 muito boas. 
(Crusam-1e muito1 outros aparte.J), 

UM SR. DEPUTADO :-Os Tiveres no Campo, 
si não são mais caros, são egoaes em preço. 

0 SR. JUVBNAL PENNA :-Quo.nto ao valor 
dos viveres, vi da repreaentação doJ professo· 
res do Sertão que lá . os preços niio são mais 
elend01 do que os da Matta; porém, para po
dermos discutir, eu concordo que os preços doe 

generos sejr.m eguaes em todu 1'1.3 zonas do Es
tlldo; mas quanto ao aluguel de casas, não, elle 
é muito mais elievado; logo, os profe~sorn da 
Matta precisam desse aoxilio. 

O iR. JoÃo P10:-E a vida noNott', quo é 
muito mais cara ~I (Ha muitos outros o par· 
tes). 

0 SR. JUVENAL PENNA :-Si não podemos 
cumprir alei, preencher as cadeiras vagas,por 
cauaa do millguado ordenado dGs profea,orel', 
não lhes dando rasas, é ml'lhor que E e suppri
mam essa~ escolas. Eu voto pela suspemão das 
e!colas do Eatado na 4 .• ciroumscripção, n'essa. 
bypothe~e. 

0 SR. \VENCESLAU BRAZ :-V. exc. Vvta a 
fa<or? 

0 SR. JUVíi:NAL PKNNA :-Apresente v. exc. 
o projl'cto, tenh' a coragem de o apresenl.ar, 
que eu voto a favor, porqu!l é pr€Cerivel niio 
haver escolas a exi~tirem innumP,·o~as leis 
cre:indo &3, mas leis que nii.o têm cumprimento, 
leis que Coram ftlltas so para ficarem eaorl
ptas. 

O SR. JoÃo Pxo : - Supprimir, nunca, t~
nhamos eacolu mesmo no ar livre. 

UM SR. DEPUTADO : - 0 Est\dO g&!ltll com a 
ia~trucçj o publica a terça parte rla ~ua renda. 

O ~R. JUVBNAL PENNA: - E~t.m com v. 
exc.; faço justiça ao E~tado de Minas. que gas
ta grande parte de sua renda com a. instruoção 
publica ; moa destribuamol·a conveniente
mente. 

De que ser1·e crear escolas na Matta quando 
temos etrteza que ellas não podem ser preen
chidaa1 

De nada vale. (Crusam-se muitos apartei). 
UY SR. DEPUTADO: - Na distrl b;Ji~ão das 

renda& do Ejtado a zona da Matta. ficou muito 
bem aquinhoada. 

0 SR. JUVENAL PENNA : - A !Ona mais fa
vcracida é a zona da Matta, mas tambem é a 
que sust,.nta quaai todas as despesa• do Fstaio, 
o esl'a renda que ella tem pertence as muuici
palidad~. que a did\'ibuem .•. (O orador e in
terrompido por nt.maerosos apartes) . 

Mil! as muniGipalidades gastam p&rte de sua 
renda com a instrucção publica ; citei o facto 
da municipalidllde de S. Paulo llo Muriahé, 
que nuse ramo despende 24:000$. Isso, entre
tanto, niio é motivo ... 

UM SR. DEPUTADO : - E porque as outras 
municipalidades da Matta não procedem do 
mesmo modo Y 

0 SR. JUVENAL PENNA : - .•• para que O 

governo. que tem as suas escolas prim,u·ias !>'>r 
todo o Estado, deixe de vir em auxilio do pro
fessorado que não póJe subsistir. 

Não venho, sr. 1-'retidente, pedir medidas rle 
excepção; oondemno· as ; a que peço. longe de 
ser de excepçã.o, é, para mim, de equidade. 

Estou prompto a demonstrar á V. V. E. Ex. 
como o profe-1Sor da Ma.tta não póde subsistir 
simpleaml'nte por cauM de aluguel de casos. 
E11 tutio mais estou de accôrdo. 

Supponhamoe o preço do• generos o mesmo; 
conceda-se que todos os generos tenham o mes
mo custo emt todot os Jogares; mas, senhores, 
quanto á casa, absolutamente não. Desafio a 
V. V. E. Es:. para que me digam se um pro· 
(8SI!or, ganllaado 132$000 rs. mensaea, pagando 
90$000 de aluguel de casa, póde manter-se. 
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Sen~o &99im, é joOJto qn9 o ·governo vá em 
aas:llio d~ profet80t'eS ou, então, nio ·tere
mO!! eeootaa. -

(Crwram-s1 muito• tlpll,.tu.) 
UM·SR. DEPUTADO :-O protesaoroclopa predio 

fornecido pelo E9taao. 
0 SR. JUVBN.AL PENNA.,-Nem sempre; e 

tanto a!l8im que o meu projecto é clocebido nos 
aegutntes termo3:- f! concedido ca titulo à e cslu · 
guiE CIO pro(ess"r qu~ n6o eJtd . oc~~pancts Pf'D• 
prio t•tadoal, ma,.uclp21 ou tla•tMctal, etc. 

o fila. Joio Pro :-Mas, si oio ·occupa, d~ re 
estar occupando. 

(OutroJ apartu.) 
O SR. JuvBNAL PENNA. :-Sr. Preeidente,aa· 

bemos que na cidade deJL~z de Fórs., porexem· 
pio, onde o Eatado ~m om ooleo predio, ha 5 
etOO!aq oomG hão de, pGis, arranjar-se esses 5 
prot8880res Y 

O SR. CA:UILLO PRATES :-Era ,referivel que 
v. Ex.,' pedi·ae acon•trucçã.o de casas para 
etOOlas. 

O SR. JuvBNA.L PBNNA :-Iaso nio preciso pe
dir,l por~u~ eatá em lei. 

(Troca"'-" muit~• aportes.) 
A minha medida é provi10rla, e só mente até 

qne o geverno construa predioa para essas ea
colM. 

UM SR. Do::PUTADO :-N:\8 condicçõ3S actuaes 
não e poai vel que o Estado mande construir 
todos e88811 predlos. • 

0 SR. JtJVENAL~ PENNA :-Então, é O caso dn 
sl!pprimir-se •.• 

O SR. Joio Pio:- Supprimlr. nunca. 
o SR. JUVKNAL r~rNNA.:-... éo que digo ; ato 

estado niop:lde e:mstruil-o!! ou auxiliar os pro· 
fessorea, supprimam-ae as eecolaa. 

(Of'tlsam-" flitlPSOS. apartei.) 
No ·Estado do Rio de Janeiro o professor ga

nha 200$, 250$ e 300$ mensaes, tendo casa e 
mdbllit\ .. , 

0 SIL. CAMILLO P&A.TD:- E' porque O l!Jd. 
tado do Rio de Janeiro pode. 

O Sa. Juv&NAL PBNNA. : - ••• em Minas 
,..tamos dinheiro com a inatrnoção e deixa
moa oe meninoe !em profe910rea, ~em oua onde 
p<aam aer leccionad•lB e (crw~am·•• nu~~MrtnOI 
.,at"ta) gritllmos -por toaa p11e que Minaa 
IMt& • terQ& 11f.1'te de 18UI rendimento~ oom a 
Jolt.ruoção publica, o que, n&lte ouo, parece
mé uma pilheria. 

O a. o.um..w PR.A.TBB:- Não apoiado. 
0 11&. JUT&NU PBNNA.:- S. José d'Além 

Parahyba tem 11 eeoolu. 
0 8&. CAVILLO PaA.TBS:- V. Exo. deve 

•ber·qne S. Joeé d' Além P•rahyba 86 não é 
que ' o FA'-do de Minas. 
· O aa. JuY•NA.L P&NNA.:- Sr. Presidente, 
pel01 dadoa que tenho da 4.• oireuiDICl'ipção, 
vejo que d11 eaoolal do eerlio rara é ..aqueUa 
que .eetá 18m prcfe~Nr.; donde infiro que ellea 
Um meio de eubailtenola e por 1110 quael to
du u etcoha eetio provldu. 

O m. CAXlLLO PRATa:- V. exc. pode amr
mar illo Y 

UH aa. DKPtrrA.oo:- Ha muitas vagas •. 
0 18.. JUVBNA.L P8NNA:-'hça-llle O favor 

de dizer ai lltio n81&& proporoio: s. JOié 

d'Além Paral1yba tem 11 esoolGI e o,penaa uma 
co111 -proía.or, que estâ de Jloeooa ba mail·e 
6 meleS. Apenaa uma! E isto ba 9 annoa. 

O SR. CA.KILLO PRATEB:-Qual é a rench ela 
camara municipal de S. J01é d' Além Para-
hybaY . 

b IR. JUVBNAL PENNA:-300:000$000. 
O sR. CürlLLo PRA.T&S dá um ap.ute. 
o sa. JUVBNAL PBNNA:-Maa, deixemos a 

queatão da eamara municipal de S. J011é d'$lém 
Parahyba rr esmo quando C'>Sse po~eivel t.ra
tar·•88 de obrigação por parte da eamara m (1-

nicipal relativamente a este assumpto dúao n'io 
me ocouparia. 

Eu me refiro ás esc1las do Estado e, ou ego
verno Já as tem a aa~i~te-nos o direito de 10-
bre ellas fallar, ou então perf.enoem á camara 
municip .. I e com eltae nada temos que ver. 

0 SR. CA MILLO PRATU dá. Um aparte. 
ChR. JUVI!:NAL PENN A:-Não ba duvida D~ 

~:.huma; ai assim procede, ê por aer mais rica e 
não por outra causa. ~ 

UM SR. IIEPUTADO:- 0 serviQO ·f a inatrnoçlo 
publica devia ficar a cargo das municipalida
des. 

OsR. JuvENALPBNNA:- Entio, vv.exes. de
viam desde logo ter pa118ado esse serYiQO as 
munioipali fades; mas não o ftseram. 

0 SR. WENCESLAU BRAZ:- dá. um ap&rte. 
0 SR. JUVJ:NAL PENNA:- Sr. Presidante, 

ponho de parte a queetã.o de eaber ai ás oama
ras munil'Jp&ee da Matta ou do campo eomll(?
te ourar da inetrucção publica f'l trato nnica
mente das escolas do Estado, mostrando que na 
4.• oirculD80ripção que oomprehende a zona da 
Matta, das 225 eacotas, 103 eatão sem pr' feuo
res. 

0 SR. CAMILLO PRATES :-Eu digo a V. 81:C. 
que no norte não ha nem um palmo d t eatrada 
de ferro; e então 1 

0 SR. RIBEIRO JUNQUEIRA:- Infeliz norte. 
0 SR. JUV&NAL PENNA :- DifCUtiremos O 

aasumpto em tempo opportono; hypotheco o 
meu voto para todo . ... 

0 SR, CAMILLO PR4TES :- dá um aparte. 
0 SR. JJJVE.NAL PENNA :-... quando fôr de 

utilidade para sua zona, não me opponho a 
ooUI& alguma. 

0 IR. CUI!LLO PRATEI:-Minha zona é Minas • 
o sa. JuvBNAL PBNNA :-A minb& tambem. 
E~tamos de accôrdo, somos ambos mineiros ; 

divergimos, porem. neste ponto ; para um ou 
outro lugar é preciso uma excepção. 

Entretanto, fica explicado que eu não tenho 
lntenç§.o de abrir uma exoepção e t~i trouxe 
eae projeoto l C~mara dQII srs. Deputado• foi 
porque entendi que o aluguel de casa podia 
aer, como realmente é, o motivo de nlo 18 
acharem preenchidas ss cadeiras do 4.• cir
cumaeripção. 

Si o projeoto eabir, não tenho reaponsabillda
de. Os dados que aprasentei foram extrahidos 
Ja aeeretaria do Interior e o :ntinúo a afllrmar 
qoe o numero de escolu ~gaa é tão elevado 
pela oau• uniea de não pader manter·ae o JD'O
f•or oom o ordenado de 132$ menaaes quan
do pata de aluguel de can 90$. Foi n'esstu~
tido que apresentei o pro~cto e eatou proU!pto 
a votar qualquer medida tendente a melhorar 
aa condições d'esta clas!e de ·tunooionartos. 
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SI, sr. Presidente, eolicltei eete favor unica
mente para os proteeeoree da 4.• circumscri
pção litterarla. foi porque ai.li resido e conhe 
1J0 muito de perto as ruas neoessidades, e desde 
que ficarem pro,·adae tdenticas difficuldades em 
outras circumlaripQÕeS, desde já. bypotbeco o 
meu Toto, porque entendo que se faça econo
mia rigorcsa., que • cob~m impostos. mas 
qae dl1funda-se a tnstrucção em todos os ponto! 
do Eatado, cercando-se oe professorts dos meios 
DeOIIIIarioa para ~;ua subsistencia. 

Tenho concluído (muito b~n; muito b.mt} . 
O ar. Rodrlguee Chave•:- ~r. 

Presidente, a declaração do nobre apresentante 
do projecto, manifestada no ('Orrer da dlscusl!ão, 
no a,ntido de tornar extenaivo a todo o Estado 
o favor 101lcitado pera a quarta clrcumscripção 
lltteraria, obrigou- me a quebrar o propot~it.> 
que tinha de dar eómente o meu voto contra 
o ·projecto, para proteetM antecipadamente con
tra 8lllla medida inopor&uu e prejudicial. 

0 BR, CAMILLO PRATICS:- P~rf6itamente. 

0 SR. RODRIGUES CHAVES : - Em vista do re· 
latorio que temos em nosso poder, sabemos que, 
du 2.077 escolas primarias u;stentes, 452 são 
urbe.nu, 1.055 di!trlct.aes e 570 ruraea; por
tan\0, realt~ada a bypotbese, cuja acceitação 
promette o a presec.t.nte do projecto, n Eatado 
tf>rá um augmnnto dA despesa de 753:600$'.)00, 
eómente para aluguel de casa. 

O sa. Juv&NAL P&NNA : - hto para illltru
cção publica não é nada. 

0 SR. RODRIGUES CIIAVES:- A' consiJeração 
da camnra já foram apl't!sentados alguns pr.>
jectos creando cadeiras de instrucção primaria 
em di versos Jogares, e ainda outr.J~~ serão apre
sentados no mesmo sentido, que, aogmentando> 
a verb!l consignada á ins!.ruoção publica, avo
lumarão neceuariamente a enorme somma de 
cerca de dez mil contos de réis, que o Estado 
annualmente pata com o funcciooaliamo. 

Ainda o anno pwado elevou-se a 10, 15 e 
20 "/• o vencimento dos fuocclonarioa, e já. este 
anno novo augmento é proposto • u nome da 
instru~o publica, a titulo de aluguel de casa. 

O SR. Jo!o Pxo : - V. e:r.c. está ferindo a 
questão. 

0 SR. RODRIGUES CHAVES:- Desde qu& O 
projecto consigna augmento de vencimento, en
tendo que deve ser rejeitado, e bem assim a 
emenda que o estende a \odo o Estado, porque 
medidas desta natureza só deverão ser tomadas 
debaixo de um ponto de visto. geral e ·de ac
côrdo rom as Corças do orçamento (Apoiado do 
sr. Murt<J). 

O SR. CA.MILLO PaATa : - E' preciso que 
todos nós nos c::~m:-eoetremos de nosso dever; 
é preciso fazer sacrl fi. elo nesta 110adra a normal, 
alaão leva tudo a breca. 

O SR. RooaiGUES CUVES: - CoUlo acaba de 
dizer o nobre oollega, todos nót precisamos de 
fazer 3&criiiGio3; à um Cacto que está na cons
ciencie. de todos, porque não ha quem ignore 
que os generos de prameira necesside.de attin
gem a preoos Cabuloaos, meamo naquellas zooaa 
onde eram vendidos por pouco mais de nada. 
(Apoi11do do 8r. Murta) 

Reepondendo a alguns collegas, difse o illus · 
tre apresentante do projecto, que ha camaras 
muntCJpael na quarta clrcumacripção que 
gastam nnte tantos contos com a lnstrucção 

A. C. - 17. 

pnbllca, e outras ha oujas rendas se elevam a 
tre&f\nt< a rontos; entretanto, é para. Ma zona 
riquiesima que ae vem pedir augmento de no
cimento para oa professores sob a torma de 
auxilio. Porque razão esga camaras, cuJas z:r 
oaa Pio consideraveis, não mandam conatruir 
predios onde fuoccionem as escolas primarias ..• 

0 BR. JUVENAL PENNA:- Porque O gover
no não manda construir 7 

0 SR. RODRIG UES CHAVKS ••••• ficando deate 
modo a despeza Celta d$ uma tó vez 7 E no lo
gar oe sustentarem escolas municipae3, que 
Infelizmente não estão correspondt:ndo à espe· 
ctativa, concorreriam por esse meio para o pro
vimento das cadeiras estaduaea, que offerecem 
aos professorrs maiores vantagens. 

O sR. JuvENAL PENNA :- Eu sou contrario 
áa eecolu munlclpaes. 

O SR. JoÃo Pio: -Com effeitc 7 ! ... 
O m. RcoamuES CHAVES:- Por conseguin

te sr. Preaidente, a lnteDção do nobre deputa
do ficará. satisfeita, desde que as municipalida
des reverttm as <luantias despendidu com "' 
inatrucção para co.nstrucção de prediCis n"qoella 
zona, onde essa medtda se torna indifpen
savel. 

São estes os motivos que tenho para votar 
contra o projecto, declarando previamente q11e 
votarei tambem contra a emenda no @eot1do 
de tomal ·o extensivo a todas as ~colas. 
(Muito b!m, muilob~m!) 

O er . .João Pio:- Sr. Presidente, de 
toda ena discussão eJtà perfeitamente provado 
e claramente demonstrado que este prc ject'l não 
póde ser viavel, porque é injusto, attendendo 
sómente ás necessidades de uma zona e não 
attendendo ás zonM do norte, le~te e oeste. 

Ora, senhores, nós legislamos não para uma 
parcella, nem para individualidades; le~risla
mos para o Estado e a lei deve se revestir de 
caracter gflral. Quando a lei deii'Ce a individoa
lidaJes, quando ellpecillca zona, a lei perde sua. 
grandeza, a lei solfre na aua propria constitui . 
cão, porque todos nós, que velamos pelo syste
ma republicano, sabemo• que o individuo, além 
do!! direitos que lhe são conferidos como ho
mem e que a revolução dellniu- direitos de 
h'Jmem- o individuo é uma partícula, uma. 
paroella deate todo que se chama municipali
dade, eii!IU municipalidades forme.m o todo que 
se chama Estado, e estes Estados lormam um 
todo que se chama Uniã>. 

Suppor que legislamos para uma parte é fal
sear completamente o r.ystema republicano. 

Ora, todo11 nós oumprebendemos que a Matta 
póde sofl'rer, como sotrre, ditnculdade~ com os 
profes!ores, maa é preciso, como já. se disse, 
attender é.s dtfficuldadea ou ás necessidades d08 
proreseores das outras zona3. (Apoiados). 

Si a Matta lucta com o e:r.aggero do preço lle 
aluguei& de MS&, a zona do norte Jacta extra
ordinariamente com o e:r.aggero doa preços dos 
generos alimentícios .•• 

0 SR. JUV&NAL PE:-!NA : - Isto tambem 
acontece na matta. 

O SR. JoÃo Pio: - Portanto, si o aprel!8n
tante do projeoto collocaue nas ooncbu da 
balança da ju.atiça o preoo e:r.aggerado dos ge
neroa aUmentioios e o preço e:r.aggerado d& 
a1u1uela de C&!&, a. exc. havia de convencer
se de que este projecto devia ter aido apreEen-



. tado pel01 dignoa representantes da zona do 
norte, (a~ÜitiOI), e ai o nio ftr.eram, foi porque 
elle1 ntõ repre~entam o norte, ellea lio repre
aentantee de Miou (apoicado•) e, oonbecedoree 
da oriae que atravessamos. nio POdiam patro
cinar uma caUIIa, que é verdadeira excepçio 
e q~e vem pr~judlc•r 01 intel'eiFes do 11:8• 
~0-

Dlue s. exc. que nesse cuo quebre·te o 
Estado, para attender a inatrucçiO. 

Nunca, ar. Preeldente I 
E' neoeM&rio decretemos despesa tendo em 

nata que a renda é tllha do impoeto, e ai de
ordamoe deepeeas exaggeradu, devemoe so
brecarregar o povo de impoatoe. 

Eeta é uma nrdade indisou,inl. 
AI rendu do Estado do rructo• do imposto, 

e si nós deoretam01 deepeaas extraordinarlas, 
eeri um verdadeiro pl'81eote de gregos. por
que Tamos sobrecarregar a renda do Estado 
e tudo vae oabir directamente 130bre o povo. 

AlémdiiiiiO, ai s. exc. julgava. que o projecto 
tinha interae geral, devia tel-o apresentado 
neate caracter e nio circumscrevet-o a uma 
zona, porque u neoetl8idadea de todas as zonas 
lio as met mu (apoiado•). 

O SR. JUVJCNAL PJ:NNA:- Não apoiado. 
0 SR. JOÃO PIO:-Si nio lio &I mesmas, são 

superiores ás du zona• da matta, que está baa· 
tante desenvolvida, toda cortada de estradas de 
ferro. 

Como multo bem di111e o nobre collega, deem 
ao norte eetradaa de ferro, que será alli desen · 
volvida a industria1 e • indu$tria fórma a ri
quesa, a industria e a fonte do trabalho; e o 
trabalho é a base da riq uesa social (apoiado•). 

0 SR. IGNACIO MURTA:-(Muito b.,.), 
O &R. JoÃo Pio:-Temoe ainda que o princi

pio que estabeleceu a municipalldade repre
senta uma parte deete todo que se chama-Es
tado. 

Ora, pela di.!criminação de rendas, a zona da 
matta flcou muito mais dotada do que todas as 
outras municipalidades (apoiado•); compete, 
pois, á zona da matta, tem ella obrigação ea
t::.-icta de zelar pela instrucção publioo., cabendo 
ao Estado preatar o seu ooncurso áquellas mu
nicipalidades cujos recuno3 não chegam para 
fazer esse servioo. 

0 SR. CAMILLO PRATU:-Permitte 8. exc. 
um aparte? · 

Nio é maie do que &atisfazerem um compro
misso, por ellu oontrahido quando se procedeu 
á dilcriminaçio das rendu. 

0 SR. IGNACIO MURTA:-Isto consta doe an
naes. 

O sR. JÕÃo P1o:-Bssa razão vem confirmar 
muito o que estou dizendo, si é um compromiso, 
elle deve ser cumprido e digo Pu que a zona da 
matta o está cumprindo (apoiado do 1r. JvoertiU 
Pmrta). 

De facto T. exc., zeloso pela zona, querendo 
mostrar· se digno representante della, apresenta 
um projecto, mas não consta, não vimos, não 
lemos rflpresentaçõe• da matta pedindo augmen· 
to de ordenado para aluguel de casa .•• 

0 SR. JUVJ:NAL PBNNA:-Ob I aiada hontem 
se leu no expediente desta oa.sa. 

O IR. Joio Pto:-Poi• bem, 11 1 ma munotpa
lidade pediu, a zona da matta não pede, e se 
tOIIile uma oooe~~tdade absoluta, aquella zona 
deveria fazer como tez na q uestio do sanea
mento. 

Esta medida devia apparecer reunida, oodi
flcada e reclamada do Congresso por uma re
presentaçio colleottn. 

Mas ea, ei não conheoe•se muito o nobre 
apreRntante do projecto, ai nio oonheoea&e u 
tua• qualidades, diria que o seu projeoto vi
sava ftm dUI'erante; nio -o taoo, porém, de mo· 
do nenhum. Attrlbuo muito !lotes ao inte
r81118 que toma pela zon~. 

E' nece.ario declarar, ou nós votamoe por 
esse projecto e ne&~a caso commettemos um& 
injustiça, sa~isfasendo aos interf1818s de uma 
zona e deixando de parte, despresando comple· 
tamt>nto, ot intere888a das outras; ou não vo• 
tamoe el88 projecto e entio parece que o Con
gresso, parece que & casa quer se levantar 
contra easa zona. Eis abi o dilemma om que 
nos collooa s. exc. 

Não é, entretanto, eata a DOIS& intenção; 
nós, que legi8lamoe, não devemos fazer leis que 
se reeintam tle eerta particularidade, não tra
tando de in teresees geraes. Para isso temos 
um ·governo que ee interessa pelos publicoe ne
gocios. 

Quando a zona da matta se sent!a Oagellad& 
o Preeldente do Estado tomava as medidas ne · 
ceM&rias e as indicava na sua mensagem; q uan • 
do ~ reclamava contra os desmandos da es· 
trada de ferro Leopoldina, já o governo tinha 
tomado toda<t as providencias e providencias 
energicas ; quando se reclamanm desta casa 
providencias sobre o impoato do café, já o go
verno tinha·ee antecipado, j ~~o antes t inha pre· 
viato as neoes!lidadf8 do povo. Portanto, pare
ce que o ftm político vizado por sua exc. 
cabe completamente. 

Justifico oomeetas palavras os apartes que 
dei as. exc., relativamente ás municipa.lida
del e a seu tlm. (Muito bem ; muito bem.) 

Encerrada a discnesão é rejeitado e manda 
se archivar o projecto. 

Lê-se, entra em I· discussão, encerrando de 
esta sem debate, e é approvado o projecto n. 
22, creando algumas r.adeiras de instrucção 
primaria e fazendo conversão de outras ; e 
coneentindo a casa que passe a 2• disco~ão. é 
remeUido ácommisllão de instrucçii.o publica. 

Nada maie ba•endo a tratar·se designa o 
11r. Presidente, para o dia 14, além da parte 
regimental da ordem do dia, discus9ã.o do pa
recer n. 31, approvação daa redacções flnaesdo 
projecto n. 94 dacamara e das emendas ao de 
n. 47 do senado e 2• discussão do projeeto n. 
5, do corrente anno. 

L'3 vanta-ee a eel!lã.1. 
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ACTA DA 16.• SESSÃO CIRDIN ARIA AOS 14 
DE MAIO 1895 

PRESIDB:NCIA DO SR. EDUARDO PIMENTEL 

Ao meio dia, feita a chamada, acham-se pre
eentes os ar. Eduardo Pimentel, At;ostlnho Pe 
reira, D. s;derio de Mello, Nunes Coelho, Wen
ceslau Braz, Coelho de Moura, Manoel AI ,·es, 
Ribeiro Juoqueira, Sabino Harroso Janior, Leo
poldo Corrêa, Delphim Moreira, Freitas Castro, 
Joio Pio, Camillo Soares, Rodrigues Chaves, 
Epaminondas Ottoni, Mendes Pimentel Bueno 
Brandão, Benja mim de Maeedo, Getulio de Car
nlào, Sousa Moreira, Man()('l da Sih·a , Ferrei· 
ra Tinoco, Carlindo Pinto, Jgnacio Murta, Nu
nes Pinheiro, Severiano de Rezende, Francfort, 
Juvenal Penna e Francisco Bresaane; faltando 
com causa partloipa:la os sr!l. Ribeiro de Oli · 
veira, Tavares de Mello, Augusto Clementino, 
Raul Penido e Duarte da Fonsec1 e sem ella os 
mais srs. 

Abre-se a sessão. 
Achando-se na ante-sala o Er. dr. Theophilo 

Marque>', deputado ja rec~nheci·1o. é nomearia 
para introduzil-o no recinto uma deputaçi\n 
composta dos srs. Mendes Pimentel, Carlindo 
Pinto e Wenceslau Braz. 

COm as fvrmalidades regimentae3 é recebido, 
presta perante a mesa o compromisso Jeg!!.l e 
toma assento. 

E' lida e approvada a acla da sessão anterior. 
0 SR. J.o SECRETARIO dá. CO:lta do seguinte 

EXPEDIENTE 

Ofli.Ct OS 

Do dr. Secretario do Interior, enviando um 
requeri mento, em que o major NicJl&u Anto
nio Tassara de Padua peie se lhe conte p!i.ra 
eJfeitos de sua reforma o tempo em que serviu 
no ou.rcito.-A' commissão de requerimen tod . 

Da camara municipal de P-Atrocínio, mani
festando sm apoio á idéa. de revisão da Con· 
stituiçi'ío r.a porte relativa á aposentadorias dos 
funccionorioJ publioos.-A' commis~ão de Con
stituição. 

Da de S. Gonçalo do ~apucaby, solicitando 
decretação de verba para concertos da respe
ctiva cadês.-A' commissão de obrtl8 publicas. 

Da mesma camara, padindo garantia de ja
rol para. um ramal ferreo, que, partindo da ci
dade da Campanha vá ao ponto mais cvnveni· 
ente do rio Sapucaby .-A' mesma com missão. 

Rcqu6rimento 

De Luiz J«Mà de Cerqueira, escrivão de or
phams de ltapecerica, peJini o quatro annos de 
licença para tratar de saúde. 

A' commlssão do requerimentos. 
0 SR. SABINO BARROSO JUNIOR : - Envio. á 

mesa uma representação do conselho diatrictal 
do S. Domingos do Rio do Peixe, peclindo ver
ba partl conclusã•> dae obras do editlcio lle.ti· 
nado as escola' publicas daquellA diatricto. 

A' commisaão de representações. 
Têm 2. • leitura, são julgado> objecto de deli · 

beraçãc e ficam sobre a mesa para a c,rdem r' os 
trabalhc,a os projectos us. 25, 26 e 27. 

O ~'r. Presidente passa ao sr. I. • Secretario, 
afim de mandar arcbivar, o diploma conlerido 
e.o sr. deputado Tbeophilo Marques, que o 
apresentou ó. mesa. 

0 SR. WENCEBL~U BRU, por pa.rt~ da com
missão do forç'l publica , otTerece o seguinte 
pl'l•jec to, que recebe o o . 2~. é lido e vai a 
imprimiNe. 

FORÇA rt.:nLICA 

O Congresso do Eshdo d .) Minas Geraes de· 
ereta: 

.-\rt. I.· A for<{.\ public~ do E; ta.do de Mi
nas Gera;3S, p,ra o futuro exercício de 1896, 
constará.: dos oillciaes dos cinco batalhões da 
Brigada Policial, elo esquadrão de ca vo.llaria e 
de .600 praças de pret. 

Art. 2. • O Governo fica. auctorizado \ das
pender nesteexercicio a quantia de 3.6·17: 100$, 
segundo a tabella annexa. 

Art. 3. · Revog<lffi·3e a1 dis posiçúe3 em 
contrario. 

sala das commissões, 14 de maio de 1895. 
\VENCESLAU 8RAZ.-DR. COELHO DE MOUR.~.
BKNJAMIN DE MACIWO. 
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T.Bbella para a ftxaçêo da f'orça publica no exerelclo de I8D8 

Cl.ASSI FfCAÇÃo 

1 Coronel com mandante geral ............................ . 
5 Tenentes-coronel a commandantes .•.... ... ....••...•.... 
5 Majores flscaes ... . ...• .. ..•....... . ....... . .......•.... 
~ Capitães cirurgiõe~ ·móres ..•..•........................ 
5 Capitães ajudantes ..................................... . 
5 Tenentes secretarias .. .. ...•....... .. . . .. .... .. ........ . 
5 Alferes quartcis·mestres ................ ....... ... ..... . 
21 Capitàfs ............................ . .. . . . .. .. ...... .. . . 
~~ Tenentes . .......... . ...... . . . . . .. . •.................... 
21 Allcrcs ............ .. ........ .. ........ · .... . . · · · · · · · · · · 
5 Sargentos ajudantes . . ... . .. . .. .................. . ...•.. 
5 Sargentos qnartels-mestres ............................. . 
1 Mestre de mu3lca ......... . . . . ... ....... .. ........... . . 
1 Contra-mestre de musica .... . ...... ... ...... . ..... . .. . . . 
5 Cornetas-móres ... . . . ......... .. ... ......... ..... .. .... . 
24 rttusicos ........... .. .................................. . 
21 Primeiros 11argentos ..... ... ......•. . ................... 
84 Segundos sargefltos . . ...... . ... .......... .. ........ ..... . 
21 Furrieis . . ..• . ........ . .. . .. ......... .... . .....•. .. .... 

206 Cabos .... ..... .. .. . .. . . . .... . ............. . . . . . .... . . . . 
42 Corneta.; . . .... ....... . . . ... . ......... . .. . .. ... ... .. ... . 

2.185 Soldados, inclusi,·é a cavallaria . . ... .. . ..... .. . . .. . . . .. . 
Adcllcional de 10, 15 e 20 ·;. conforme o orçamento ....•. 
Etnpa para 2.600 praças, a t$530, na média . ...... .. ... . 
Farctamento para 2.600 a 15();000 .. ...... . ........... .. 

õ õ 
5:lo 5:lo 

.9 .9 
c:: t:l 

"' "' e So 
~ .!!! 

-c:: <Jc 
..,-c !6"' .... .... 

••• .•••..•.. 6:800$000 
... ......... 5:300$000 
.. ... . . •.... 4:200$000 
. . . ..... .. • . 4:300$000 
....... ..... 3:600$000 
. . . . . . . .. ... 3:000$000 
• . . . . . . . .. . . 2 :400$000 
·······•···· 3:600$000 
. .. . . .•....• 3:000$000 
. . ..• ...... . 2:400$000 

2$200 .••• • • • .• ••. 
:?$200 .......... .. 
2$200 . ........ .. . 
2$000 ·- .. .••.. . . . 
1$600 •. ... .. .. ... 
1$500 .• • ..••..... 
2$000 ......... .. . 
1$800 .......... .. 
1$700 . •...... . . . . 
1$600 • . ...... . ... 
1$500 .......... .. 
J$2U(j ....... .. .. 

Aju1h de custo a officiaes em diii~encia ........... . .. ... · 
Gratificação a recngajados a 100 réis ...... .... . .. . ..... · .......... .. ........... . 
Compra de animaes, forragem, ferragem, equipamento e 
a~rcamento . . . . .. . . . . .. . .. . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . .. . . . .. . • . . . . .......... . 

Aquartelamento, enterramento, expediente e luz . . . . . . . : 

TOTAL 

6:800$000 
26:500$000 
21:000.000 
21$500$000 
18:000$000 
15:000$000 
12:• ·00$000 
75:600$000 
63:000$000 
50:400$000 
4:015$000 
4:015$000 

803$000 
730$000 

2:920SOOO 
13:140$000 
75:330$000 
55:188$000 
13:030$000 

120: 304$000 
22:995$000 

957 :030$000 
57: 830$000 

1.451:970$000 
390: 000$000 

5:000$000 
10:000$000 

14:J:OOC1$000 
70:000$000 

3 • 64 7: lU0$00() 

Sala das commitisões, 14 de maio de 1895.-WENCB:SLA.U B.aAz.-I•R. Conuo DE MouRA.
lJDIAMIN DE MACBDO. 

APRB:SENTAÇÕES DE PARECilRES DK COM· 

MIEI!ÕES 

Vêm á m82&, são lldoe e vão a imprimi r os 
-.ointee 

N. 32 
A comm!ssão de constituição, legielaçiio e po

deres a qoe foram preEent~ as actas, diplomas 
e .mais papeis referentes á eleição da 2.• cir
cmmtcrip~ do E:Jtsdo, depois de minucioso 
eastudo; e 

Considerando que segundo a apuração geral 
do distrioto, obtiveram votos os cidadloa Ben· 
to Xavier Carneiro, 13lt; dr. Luiz Gonz"ga da 
Silva, 3903 ; 

Considerando que a apuração geral do dis
tricto addiciooad08 os resultados não computa
doe de S. Manoel (I.• e 2.• secções), Boa Fami· 
lia, Dores da Victorla ( t.• e 2. • aecQÕea), Pa
troclolo, Carangola (3.• aeoção da cidade), Tom
bos de Carangola ( 1.• e 2.• 1ecçõea), S. Sebaa
tlio da Bar•·& (2.• eecção); ftcam os csndidato• 
Bento Xavier Carneirocom 4682, dr. Luiz Oon· 
zaga da Sll v a oom 4585 ; e mais : 

Que do candidato nento Xavier carneiro de· 
"t'em ser deduzidca 108 votos constantes t.aa 
actas de Penba Longa e Soledade (Mar de Hes
JI&Dba), que ~ão visivelmente nullas, por oon
Ul'em maior numero de votoa que de elelto
n- comparecicloe, além de nio terem lido con· 
eertadu; 

Que feita esta deducção. tlc;m os cand idatos 
dr. Luiz Gonzaga com 4585 votos, Bento Xa
vier carneiro com 4574; é de 

PARECER 

Que aeja annullado o diploma Jconrerido ao 
candidato Bento Xavit>r Caroeirc, e reconheci
do e proclamado deputado pela 2.• circumacri
pção eleitoral do Estado o dr. Luiz Gonzaga 
da Silva. 

Sala da! commi&Eõea, 14 de maio de 1895.
D.a:LFIM MORKIRA.- SoUSA MOREIRA. 

Pa.recw pa.ra. a. terceira. discu.ç&tfo &obre o 
projecto "· 6, de 1895. 

A oommiaeão de Constituição,Legl-lação e po
deres, a que foi presente o projecto n. 6 da 
camara, é de parecer que o mesmo paMeá ttor
ceira discussão com a re~-pectiva emenda. 

Sala daa C"mmisi!Ões. 14 de maio de 1895-
DBLFUol MORBIRA- FREITAS CASTRO. 

Parecer pa.ra a. 3. • di•cv&&llo 1obre o projecto 
n. 7. ele 1895 

A oommlssão de ConRtitul~ão, Legislação e 
Poderee, a que fui pre11en~ o projecto n. 7, da 
oamara, mudando para 15 de junbo a abertura 
du eessõe~ ordloarias do Congresso Mineiro, é 
de parecer qua o mMmo paue a terceira dls
cusiio e aeja adoptado. 

Sala d .. oomm lEIÕel, 14 de maio de 18g5. -
D&LPIK Moaau.-FaKITA!J CASTRO. 



Partcw IO!Jr~ O projtJCtO ft, f, d~ 1895-co~tti-~ P .\RECER PARA 2.1 DlSC "'S!!ÃO SOBRE O PROJF.CTO 
fttlllÇd'O da 2. 1 di.rC1Ut d'o N. 1M Dli: 181:15 

A commirsão de Constituição Legislação e Po· 
deres, a que foi presente o projecto n. I da 
C&mRra, t'om as emendas otrerecidas em 2.• 
díscuS!!âo, é de parecer que o mesmo continue 
em di.eonB!'ão com as emendas. 

Sala. das commissõea, 14 de maio de 1895. -
DELFIM MOREIRA.-FRII:ITAB CASTRO. 

Parecer para a s~otmda di1cuu,ro sobr~ o pro 
jecto "· 9, de 1895 

A commissão de orçamento, a que fui presen
te o projecto n. 9 deste anno, é de po recer que 
o mesmo seja. su bmettldo a segunda discussão e 
approvado. 

Sala das commissõe3, 14 de maio de 1895 . 
J. BuE:No BRANDÃo.-MENDES PatENTEL. 

ParecP.r p ara ugun·la discuSIIIo sobre o projecto 
n. 10 Ú:! f 8DD, com uma emenda substitutiva 
ao art. 1.• 

A commis.o.to de orç:unento. a que fui pre
sente o projecto n. g deste anno, é de pare· 
cer que ~U<ja o mesmo submettído á segunda 
di~cu~são com o aub;tltuti vo que offl3rece ao 
art. I.· 

-Fica o gover00 auctorizado a de•p~ndt!r 
como aux ilio a Acatfemia dA Commrrcio de 
Juiz rlc Fóra, para con~trucção rla3 obras do 
edificio em quo funccionnrn as at:las da rnl's
ma Academia, R. quantia de 40:000~, consigna· 
da na lei n . 107 de 26 de julho de 189:, art. 
2. ·, § 3.· n. XIII, como subvenção á escola ogri· 
cnla da mesma cidacle . revogg n·lo nesta parte 
a mencionaJa. disposição. 

Sala das commissõeo, 14 de maio de IA95. -
J. BUENO RRANDÃO.-C. PRATEs.-Mt~NDES PI· 
MENTEL. 

Par,cer P"ra 2.• discussl!o sobre o P~"Ojecto n. 
f f de 1895, com uma emenda ao artigo t. · 

A commissão de orçamento, a que f0i pra· 
Eente o pr()jcoto n . li deste ao no, é de parecer 
que sE>ja o mel!mo submettido á Fegunda dia
cn~iio e approvado com a seguinte emenda.: 

Ao artigo 1. • AcorMcente·se: - depois de 
ll'rem as mencionadas escolas reconhecidas pelo 
governo, 008 termos r' as leis n. 41 de 3 de 
&Jtosto de 189'2 e n. 77 de 19 de dezembro de 
1893. 

Sala das commiii!Õt'S, 14 de maio .fe 1895.- J. 
BUENO BR,\NDÃO- C. PRATES- MENDE3 PI
MENTEL. 

Partcer para regund• discwJllo 1otre o projecto 
n. 13, de 1895 

A eommia3ão de orçamento, examinando o 
projecto n. 13 dfste ftnno, é de parecer que o 
mesmo Eeja submettido a 2. ·discussão e appro· 
TidO. 

Sala das oommie•ões, em 14de maio de 1895. 
- J . BuENO BRANDÃO.- C. FRA'tES.- MEN
Dti PIMENTEL. 

A commiFsão de or<;~~men 1 o . a QUP. foi )Ire
sente? projecto n. 18, de 18Q5- é rle parecer 
que l!t'J& o meamo subJlettido á 2.• dlscutsão e 
nesta approvado. 

Sal" daa ccmmiSPões , em 14 de m'io de 1895 
-J. Bm:No liRAN DÃo-C. PRATEs-~lENDES 
PiliENTEL. 

PARECii:R E REDACÇÃO PARA TERCEIRA DI~ .::USSÃO 
DO PROJitCTO N, 3, DE 1895 

A lOmmi~ de justiça civil e criminal, a 
que fui presente o projecto n. 3, do corrente 
anuo . é de parecer que o mesmo passe a. 3. • dis
cussão cc·m a seguinte redacção, con!'vrme o 
vencido: 

PROJEC'l'0 N. 3 - 18\15 

o Con~rC!:SO Ugislativo do Estado ue Minas 
Geraes drct e ta : 

Art. t. · Fiei} elevado a. cme o numero 
rle rlesembarjladorea d.t. Rl'llação deste E:stado. 

Pnragrapho unico . A nomeação psra pre
enctume:lto dos dois legare-. scrf\ f<l ita de 
a.crôt··l f• c·1m o disposto n l art. 13 da lei n. 18 
de 28 de nuvembro de 189: . 

Art. 2. · Revogam·se as d isposi~ Õ:J 3 em 
con tro. rio. 

Sala das commis.•ões. 14 rio maio de 1895.
RIBEtRO JU;>;QUEIIU.- ~- BARROW J U~lOR.
CAllllLLO SoARES I'ILIIO. 

PARECF. R PARA SEGUNDA DISCUSS ÃO SOnRE O 
PROJECTO N. 87, DE 1894, COM K~IE:-H>A 

A commisaão de Obras Publicas, Via eti.o fer· 
re~. etc., a qual foi presente o p-:-oject, n. 27 
ao qual serviu de ba~e o requerimento do 
Banco Iniciador de Melhoramentos, concea
siooario do. E. F. R i o Doce, em que perie ele· 
vação do capital garantido de 30 par11 45 con· 
tos por kilometro, faculdade de J.lterar o tra
çado entre os kilomett·os 23 e 36, prorogação 
por tres a.nnos do prazo para c;nclu~ão das 
obras até Piranga e garantia de juros de 6 ·f . 
ao aono para. o capit'\l realmente gasto nas 
'bras do Pir 11nga a.o Rio de Santo Antonio; 

Cou.iderando que as difficuldad"ls de dl
versas naturezas com que iucta.m actual
mente toda!i a.s em prezas de Viação rlo Estado, 
originarias da baixa tio cambio, de falta de 
operarias e gran.:!e rlemor& no transporte dos 
ma.teria.es, justificam a prorogação do prazo re
querido; 

Consitferanrio que a g·u•an t.ia de juros petfi
da recahe aobre um trecho de Eatritod& que vae 
~~ervir a uma zona riquisaima, commuoicando
a directamente com a rêlle de léste do Esta
do; é de parem•r que aeja approvado em 2.• 
dbcnl!!'ão o prcjecto n. 87 com a seguinte 
emenda: 
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Ao art. I.· Aocres~nte-ee á ultima pala
Tra-detde Palmyra até a confluencia do Rio 
Santo Antonio, com o Ri:l DllCe e prorogando 
por trea annoa o prazo para conclusão das 
obras até Piranga. 

Sala das commissõe3, 14 de mato de 1895.
EPAMINO~DAs ÜTTONI:-NUNBII PINHEIRO. 

0 SR. DELPHI M!.fORitlRA, pela commiBSâO da 
onstituição, legisbção-e podEres, devolve á 
mesa, afim de ser presente á. commissõ.o de or· 
çamento, o projecto n. 14 do corrente anno. 

A' commis!ão indicada. 

PROE CT.: S 

Apresentam-se. eão lidos e, apoiado!!, vão a 
Imprimir-se os segaintu 

N . 29 

O Congres~o Legislativo do Estado de Minas 
Oerae~ decreta : 

Art. I.· F·c'lm creadas uma escola rural 
p~ra o E8XI) ma&culino no povoado-Nova· Cruz, 
dtstrioto de Santa Rita de Ibitipoca, município 
de Barbaceu, e outra rural mixta no p'lvoado 
Cachoeiri:Jha,-dtstricto de Ibertiaga no mesmo 
município. ' 

A~t. 2. · Revogam-se os disposições ero con-
trario. · 

Sala das sesrõel', 14 de maio de 1895.-MEN· 
DES PIMF.NTEL.-CAMILLO SOARES P'JLHO.-I'REI· 
TAS CAsTao.-PADRE JoÃo PIO.-,VEN:CESL.~U 
BRA?:. 

N. 30 

O Congresso do Estado de Minas Oeraes de
creta: 

Artigo I.· e unico. 
Ficam creada~ cadeiras de inatrucção prima· 

ria, do sexo maeculino, em cada um dos se
guintes bairros-Moradores Novos Lambarv 
lmbiru~ú. distrioto da cidade de 's. JoEé ci~ 
Paraizo~ Bakú, districtode Saot'Annado Sapu
cahy-mJrim, Mum baça, dlstricto de capivary e 
Farias, distrlcto de S. João Bapt11ta dl\1 Cacho· 
el~es, todos no município de ~. José do Pa
l'll.lzo. 

i I.· Ficam egaalmente creadas uma cadeira 
de inatrucção primaria do sexo masculino no 
logar denominado-Sêrra dos llhé01 districto e 
muntoipio de ~mbub y. e uma IM'gund .. cadeira, 
do aexo masculino, niL cidade de Santa Rita do 
Sapuoehy._ 

Sala d11 ~ões, 1.( de maio de 1895.-WEN· 
OBSLAU BaAZ,-BENJAMIN DB MAOBD:>.-DEL· 
FUI MORBIRA.-MANOBL DA SILTA.-J. BUENO 
BRANDlo.-RIJtEIRO JUNQUCUL\, 

N. 31 

O Congresso Legislativo de Mln•• Oeree3 de
creta: 

Art. 1.• Ficao ronrno auctortsado a reor
ganlsar o sE'rviço de ftsoallsaçio das rendaa, do 
modo e como Julgar mala oonnniente ave ia.-

tereaea do Eatado, podendo eer flevado a 12 
o numero dos fiscaes ambulantes, com nnoi
mento annual de 9:000$, ficando supprimidas 
as dhariae estabelecidas nas leis ns. 29 de 26 
de novembro de 1891, ar&. 23 de 17 de julho 
de 1894. 

§ 1.• Para as prilileiras nomeações fica dis
pensado o concurso de que trata a lei n. 19 de 
26 de novembro de 1891. 

§ 2.• Para o dito fim ficaegualmenteaucto· 
r~do dispecder até a quantia de 133:000$ 
annualmente. 

Art. 2.• Esta lei entrará em vigor iJeede a 
data da sua publicação. 

Art. 3.• Revogam-se as· disposh;ões em con
trario. 

Sala dae sessõns, 14 de maio de 1895.- Ju
VENAL PENNA. 

E' lido e entra em diecuBeiio unica o parecer 
n. 31, da commi~ão de justiça civil e criminal, 
sob a Indicação n. 4, do 6r. Delphim Moreira, 
propondo a fusão das duas respectivas commis
sões da Camara e do Senado para el<1boração de 
um projecto de lei procusual. 

Sem de~ate, encerra-se a d'scussão, é appro
vado o parecer, bem como a indicação indoeata 
á commi~são de redacção. 

Leem-se, entro. successivamente em d!scuesão, 
encerrando-se esta sem debate, e Fão approva
das as redacções finaes do projecto n. 94, da 
camara, rlo anno p:~.ssado, e dos emendas da 
Camaraao projecto n. 47 do Senado. 

Ao mesmo Senado ma1:da ae enviar ~<qcetle 
projecto e devolver este, acompanhado das 
emendas que recebeu. 

2.• I' ARTE DA ORDEM DO riA 

Lê-se, entra em 2.• diRcmsão, encerra-se 
esta sem debate e é approvado o projecto n . 5, 
do corrente anno, dispensando para o provi· 
mentodecargos publicas a exhibição de folha 
corrida por parte dos quE~ ee acharem ·exercen
do quaesquer funcções de ordem administrati· 
va ou jodiciaria p:>r nomeação do governo 
do Estado; e, consentindo-se que passe á 3. • 
disousrão, volta o mesmo projecto á commiseão 
de justiça civil e criminal. 

Nada mais ha.vendo a tratar-se, designa o sr. 
Presidente para am'lnhã, além da parte regi· 
mental da ordem do dia, 2.• di,ou~õo, por 
arts., do projecto n. 50 do Senado e I .• dos de 
ns. 23 e 24 do corrente anno - Levanta-se a 
sessão. 

ACTA DA 17• S!SSÃO ORDINARIA EM 15 DE 
MAIO DE 1895 

PRESIDB:NCIA DO SR. EDUARDO PIMENTEL 

Ao meio dia, feita a chamada, acham-se pre
aentes 01 ers. Eduardo Pimentel, Agostinho Pe
reira. Desiderlo 4e Mello. Wence1lau Braz, 
Silva Fort.ea, João Pio, Coelho de Moura, Car· 
IIDdo Pinto, Manoel Ahet', Junnal Penna, 
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Benjamin de Macedo, Severiano de Reze1de, 
~reit.a.s Caatro, Ribeiro de Junqueira, Ben ve
nuto Lobo, Ferreira Tinôco, Bueno Brandão, 
Leopoldo Corrê~. Delphim MoreiN, Theop!lilo 
Marques, Sousa Moreira, Getulio de Carvalho, 
Nunes Pinheiro, Ignacio Murta, Ca.millo Soa· 
res, Francfort, Manoel da Silva., Nunes Ccelho 
e !psminondas Ottoni; fllltando com cauBtl 

·participada os sro~. Ribeiro de O!i,-elra, Tava
res de Mello, Augusto Clementino, Du:1rte da 
Fonsect. e Raul Penldo e sem ella os mais 
srs. 

Abre-se a swão. 
E' lida e appronda a. ac ta t.la an~erior. · 
O sr. 1. o :::;ecretarlo dá conta do seguinte : 

EI.PEDIE!I:TE 

0/ficioJ 

Do sr . I. • Secretario d> San\do, enviando 
com emendas a proposição n. 14, do 1894.-A 
imprimir asemendM. 

Do sr. dr. Sec!'ehrio da Agricultura trans
mittíndo informado o requeriment:> da. Com
panhia navegação Sul Mineira, que -solicittl 
uma subvenção para melllorar e manter o 
serviço a seu cargo.-A commissão de orça
mento. 

Do mesmo, trazendo uma proposta do go
verno do E'3tado da. Bahia para um accôrdo 
com o deste no sentido de ser melhorada. a 
navegação do rio Ct~.rinhanba.-A cJmmissão de 
naveg~ão. 

De Miguel Teixeira Guimarães, pedindo in
demni~ação do que despendeu coma factura de 
uma ponte sobre o rio grande na estrads. que 
liga os municios do. Turvo e S. João d'EI ·Rey. 
-A commissão de petições. 

Da camara municipal do Turvo, fazend-.> ver 
a neceB;!idade da desapropriação dessa mesma 
ponte.- A' cnmmi~ão de Obras Publicas. 

0 SR. IONAOIO MURTA, envia á mesa um Of· 
ftcloem que a inspectora de o.lumnas do esco
la normal do Ara~suahy repre&enta. sobre a 
injustiça. que attribue a lei n. 41 na parte re
lativa á di1ferença. de vencimentos entre as 
insper.toras e as .Prof~ssoras das escolas normaes 
-A' commissão de instrucçãopublica. 

0 SR. CARLINDO PINTO, pela commissii.o de 
negocios inter-estado:J.es, apresenta o :seguinte 
parecer: 

N. 33 

A commissão de negoclos inter-estadoaes, a 
qual foi rrsente a representação do conselho 
dlatricta de Campo Mystico, reclamando o 
contra a invasão das auctoridades judicia
rias da comarc1. do Soccorro, Estado de S. 
Paulo, é de parecer que sejam os mesmos do
cumentos pre88ntes ao governo do Estado para 
qa~ sejam tomadas as providencias que o caso 
extge. 

Sala daa com missões, 15 de maio de 1895.
PADRE JOÃO PIO.-CARLINDO PINTI). - DJ:SI· 
DERIO DE MBLLO, 

A imprlmir·se. 

Ao e<.mmeça.r a 2• leitura dos projectus e pa
receres impressos e distrituido&, requer o sr. 
Wenceslau Braz e concede·Ee dispensa d'ella 
sendo em seguida. julgados objectcs de delibei'II.· 
ção e ficaado sobre a mesa para a ordem dos 
trabalhos osprojc~tos n!. 28, 29, 30 e 31 e o 
parecer n. 3Z. 

APRESENTAÇÀO Dli: PROJECTOS 

Vêm á mesa, aão lidos e 1\poiados, vão a im
primir os seguintes: 

N. 32 

O Congrefso Legislativo do E~tado de iviinaa 
Geraes decret• : 

Artigo unico. Ficam creadas, uma. cadei
ra mixta de in~trucção primaria. no arraial 
de Agua Limpa, municipio de Minas Novas, e 
uma dita rural do sexo masculino no po'7oa· 
do-Pedra Gra!:..ie-do mumcipio do" Arassua
hy; revogada!! as disposições em contrario. 

Sal ... das se'!&Ões, 15 de maio de 1895.-IONA· 
CIO MURTA.-RODRIOUBS CHAYES. 

N. 33 

O Congresso Legislativo do Estado :de Minas 
Geraet decreta : 

Artigo unico. Ficam creadas duas cadeiras 
ruraes no município de Arasauaby, sendo uma 
no povoado-Ilha Alegre. e outra no logar de· 
nominado - i<arra da Aguada Nova-amba~ de 
sexo masculino ; revogadas as :!ispo3ições em 
contrario. 

Sala das sõssões, 15 de maio de 1896.-IONA· 
CIO MURTA.-RODl\IOUES CI!A YES. 

N. 34 

A Camara·dos Deputados do Estado de Mi
nas Geraes resolve : 

Artigo unico. São equiparados os vencimen
tos dos empregados da secretaria da Camara 
dos Deputados aos dos empregados de egual ca· 
tegoria da secretaria. do Senado, de5de a data 
em que boTue dilferença nos respectivos venci· 
mentos ; ficando o governo auctorizado a abrir 
o necessario cred;.to e revogadas as disposições 
em contrario. 

Sala das sessõr.s, 15 de maio de 1895.-GETt: · 
LIO DE CARVALHO.- RIBEIRO JUNQUEIRA. - PA· 
DRE JoÃo PIO.-CO~iEGO ALVES-LEOPOLDO CO!t· 
RÊA.-MANOEL DA SlLVA. 

2. • PARTE DA ORDE:\I DO DIA 

E' lido e entra em 2. • discussão, por artigos, 
o projecto n. 50 do Senado, creando mais uma 
vara. de juiz de direito na comarca de Juiz de 
Fora. com duas emendas offerecidaa pela com
mi&São de justiça civil e criminal da Cama ri\, 
additando a primeirl. a creação de mais uma 
promotoria e dispondo a segunda que sirva um 
promotor junto a cada oma das duas varas. 

Tutando·ae do art. 1.•, sem deb&t~ encerra
se a discussão e é elle adoptado com u duas re
feridas emendu. 
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Paua-se ao art. 2.•, em que 11e dlapõe que o• 
eecrlvies do judiclll e os de orphams sirvam 
egualmente em todos 08 feitos, mediante di•tri 
bulçio, et o requertlrem. 

O •r . .Jnvenal Peooa:-Sr. Presi
dente, não tenho aqui eJt.e projeoto, por iseo, 
peço a v. exo. se tiirv& de repetir a leitura do 
artigo 2.· em discusrál>. (E 1atú(lfito). 

Entendo, sr. PreSidente, que este artigo não 
deve ser approndo, p:>rque a lei extinguiu oa 
eecrivães de orphame; a lei do Estado ~ó reco
nhece os primeiro e segundo tabelliàes para 
lle"irem. · 

Não vt>jo vantagem na ioolueã:> dos e.'!Crivãea 
de orph"m•. por i880 que 08 dous tabelliiee são 
•ufllcieotes para servirem em todas aa oaUft&l 
que tenham e Ber diacuttdu em qualquer co
marca, depenienJo apenas de 1oaior ou menor 
numero de eacreventea juramentados, como 
permltte a lei; de modo que a incJ.usio dos ea
orivies de orphama nm prejudicar aquelles 
ttmecionarloa, os tabelliãe~ mormente, quando 
~ eecrivãea de orphams foram apenas, por 
equidade, coneerndos pelo legialador. 

0 SR. BuENO BRANDÃO dl UID aparte. 
0 sa. JUVENAL PBNNA:-Em Juiz de Fóra 

exilltem dous escrivães de orpbams e doua ta
belliães. 

Esaa emend11, Sr. Presidente não vem tra
zer inconveniente algum; crei~ que ella pode 
11er ad?ptada, por iMo que os escrlvles de or
pha_ms tendem a desapJI!&recer rorQ()'amente, e 
então o art. 2. • do proJrcto deixa de ter razio 
de 11er. 

Aproveito a oec1~iio, Sr. Presidente, para en
viar tambem a. mes!l uma emenda relativa ao 
P_;Ojecto n. 50, queee disoute, e que a c>mmia· 
ao deixou de otft!reoer por não julgar de neoes

Bld_ade pelo preatabeleclmento da lei a est.e res
petto. 

A emenda refere-Fe á nome&Qão do I· juiz 
para o log&r creado. 

Parece que esse logar devia ser preenchido 
de accôrdo com a legislação do Esb. io em vi
gor; mitoS, como é pJStlivel que duvldlt.S se le· 
vantem, por ter a commi~o lá previsto o modo 
do preenchimento dos logares de desembargado
res,creadosem projecto anterior, é jasto que 
ae mande uma ementla tambem a este proje
cto, que e a seguinte: (lê). 

N. 2 

Onde convier, acorescente-se: 
Art. A nomeação para o cargo de juiz de di· 

reito, Deste creado, obedecerá ao dtsposto na 
2.• parte do art. 25 da lei n. 18 de 28 de novem
bro de l :-!91.-RIBB:IRO JUNQUÉIJÜ. 

Apoiada e coojunctamt-nte em disc08Bão. 

O e r . Bueno Brandão:- (Não te
mos o t~eu discurso.) 

Lida e apoiada, entra conjunotamente em 
dl11oussão a seguinte emenda: 

Si a distribuição fõr entre estes, bem, de 
accôrdo; mas •i fõr entre todos em geral, nio 
deve haver 8888. distribuição, até mesmo para o 
bom andamt>nto das causas; pois o advogado 
que vae tratar de uma oauaa cível não a tem 
de procurar no cartario de orpham!l, o que, 
parece-me, longe de trazer um beneficio, viria 
trazer grandes duvidas p1ra a comart'&. ~ 

N.3 Nio tenho pratica das lide• parlamentares, 
nio Bei si devo apre~ent&r emenda ••• 

O SR. PRlutDENTE:-V. exc. póde mandar 
emendas. 

0 SR. BUENO BRANDÃo-A disposição do ar· 
tigo é facultati v,,. 

0 SR. JU7ENAL PENNA:- Vou redigir a 
emenda (Jet~ttJ-Ie e e•cret~e). A emenda, ar. 
Presidente, é a seguin~ (fé) : 

N. I 

Ao art. 2.• Sopprima-se depois da p~lavra
judlcial-a expreasio-e os de orphamii.-Ju
'Oenal Pertlla., 

Apoiada e em dlec11811io com o art. 

O er. Ribeiro .Jnnquelra~ -Sr. 
Presidente, a comissão de justiça civil e criml· 
nal, aCoceitaodo o projecto como veiu do Sena
do, julgava absolutamfnte não haver inconve· 
niente neesa_ distribuição, por lsso que, estando, 
por lei, abolidos os Iogarea de escriTãea de or
P,hams e niatindo stmpleamente aquelles que 
Já têm direito adquirido, pareceu-lhe que esta 
dtstribuioão não trazia inoonnnient.e. 

Mas, levantando-se a tal respeito duvidas 
apresenta o nobre deputado uma emenda reJa! 
tina esta materia. 

Parece que a eme:1da tem por ftm evitar que 
os escrivãee lle orphams se locupletem com ser
TIQOI que perten~m aos tabelltlea, que são os 
d)criries do judicial e notas. 

Ao art. 2. · Supprima se. 
Sala :'M sessões, 15 de maio de 1895. -BuE

No BUNDÃO, 
Findo o debate, encerra-se a discussão, sendo 

adoplade.s as emendas os. 2 e 3 e ficando pre
judicados o art. 2. · do projecto e a emenda 
n. l. 

Sem debate, encerra· se a diecu88ão dO!! arts 
3.• e 4.•, que são approvt\doa, dispondo &:Jbre ~ 
meio de oocorrer-se ao augmento da respecti
va deapeza e revogando as disposições em con· 
trarlo. 

Consentindo-se que pa338 o proj •cto á 3.• 
dlsaussão, volta elle a commusão de justiça ci· 
vil e criminal. 

Leem-se, entram em 1.• discuaião, encer
rando-se esta sem debate, e são approvados 
os projecto" os. 23 e 24 do corrente anno ; e, 
c~msentl.ndo a cua que ~aa'lem á 2. • discus
sao, env1am-se á commiBaão de ill:ltrucção pu. 
blic1. 

Nada mais havendo a_ tratar, designa o sr. 
Presidente para amanha, além da parte regi. 
mental da ordem d!l dia, discus1ão do parecer 
n. 32, 1.• doa projectos os. 27 e 28 e 2. · dos de 
os. 1 e 4, todoJ do correute a.nno. 

Levanta-se a sessão. 
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ACTA 0.\. 18.• SES3ÂI) ORDIN.\Rl.\. A03 16 
DE MAIO DE 1895 

PRESIDE:SCIA DO SR. EDUARDO I'I:'\1:'\TEL 

Ao""meiÕ di&, feit& a chamad&, acham->e pre· 
sentes os sl'l!. Eduardo Pimentel, Agostinho Pe· 
reira, Deaiderio de Melln, Silva Forte<J, Men.des 
Pimentel, João P1o, Coelho de Moura, Fre1tas 
castro Manoel da Silva, Carlindo Pinto, Ben
jamin de Macedo, Ferreira Tioõco, Wencesl~.u 
Braz. Bueno Brandão, Nunes Coelhl), Leopoldo 
Corrêa, Juvenal Peuna., Delphim Moreira, C&· 
millo Soares, Francfurt, Franc ~co Bressane, 
Nunes Pinheiro, Camillo Prates, Ribeiro Jun· 
queira Sabino Barroso Junior, Manoel Alves. 
Getuli~ de Cuvalho, Sousa Moreir<~., Theophilo 
Marques, Rodrigues Chave•, Severiano de Re
zende, Epaminondas Ottonl e Ignaclo Mur~a, 
faltando com cau3a partie1pnda os srs. R1be1r • 
de Oliveira, Tevares de Mt~llo, Augu9to_ Cle
meutino, Duarte da FonSEca. e Raul Peo1do e 
sem ella os mais srs. 

Abre· se a seseão. 
E' lida e approvada a act~ da anterior. 
O sr. 1. • secretario dá conta do ~eguinte 

EXPEDIENTE 

Um ofHcio doer. dr. S.cretarlo do Interior, 
transmittindo oa requerimentos em que os ofH · 
ciaes Affonso de Siqueirn R&mo! Casar e Dio~ro 
Pinto Homem, pedem que p!lr& os etfeitos de 
sua. rpforma se lhes conte o tempo em que ser
viram no exercito.- A' commissão de reque
rimentos. 

Um rAquerimento dos empre~ados da porta 
do externato do Oymnasio Mineiro, soliolt9-ntlo 
que sejam seus vencimentos equiparaclos aos de 
eguaes empregados da'! secretarias de Estado.
A' mesma commissão. 

0 SR. SILVA FORTES partic'p& á casa que O 
sr. Pinto de ~oura deixou d~ compHecer a 
sessão por doente--Inteirada. 

0 SR. S.\ BINO BARROSO JUNIOR envia â mesa 
uma representa<;ão da c~mara municipal d_e 
Itabira, pedindo a creaça.o de um est~belec~
mento em que se ensinem os prcpara.tor10s e~l
dos par<l mat· icula. ~o Ins~it~to A~ronoml?J 
daquella. cidade.-A comm1ssao de mstrucçao 
publica. 

O 8r. Ferreh·a Tinõco :-Sr. Pre· 
si t.l ente, peço a v. exc. p!!.ra. dar as providen
cias nece38 . rias rela.ti vamente á distribuição do 
ordem do •lia. 

Faç) este p&d.ido, em vista do pessimo est&do 
em que se acham algumas ca.dêa!l do Ket!do e 
attendendo á, reclam~çõea que têm appaNc:do 
~obre e<te &S3umpto. Assim, er . Presidente, a. 
cadêa da Formiga está., ba muito temp~. func
o;onando num velho J.&rdieiro e, apesar das 
reclamações das auctoridade3 judiciarias da· 
quella comarca, nada ee tem podido fazer. 

Tanto no Senado, como nesta Camua, foram 
durante o onno passado 'lpresentados projectos 
sobre um editlcio para a cadêa da Formiga, 
mt>s sté b1je nada se ha feito. 

A!carlêa da cidAde de Lavras tambem é um 
pardieiro, onde absolutamente não podem estar 
os condemna los. O dr. chefe de Pdicia, ao 
pas!ar pela cidade de Lavras, teve occasião de 
vAr a casa que ali i serve de prisão e prometteu 
dar as providencias nec638&rias. 

Entr~:-tanto, Pr. Presidente. narla se póde fa
ze r e estamos todos esperando pelo destino que 
deve ter o projecto sobre cadêas e que já. p&B· 
~ou nesta casa em primeiaa discuSBão. 

O SR. PRKSIDEMTt<: declara, quanto á falta de 
diitribuicão da. ordem do dia. á tarde, ser ella 
divida a geande accumulo de serviços DI\ Im
pren~. pelo 4ue toca. ao projecto, achando se 
elle atfecto á commissão respectiva, seré. dado 
pt.ra a ordem d~.strabalbos rtepois que for apre
sentado. 

APRESE:-i'l'AÇIO DE PARECERES 

0 SR. 8UE:'40 BRAND.\.0, peJa commissão de 
orçamento, envia. á mesa cs srguintes: 

PARECER CO~! EMENDA PAR A SEGUNDA DISCUSS.\0 
DO PROJECTO N.14, DE 1805 

A commi~ão de orÇ!Imento a que f,Ji prefente 
o pre>jecto n. 14, deste ao no, crPando uma 
secção mais, junto á. secretaria do Interior ; 

Considerando que esta medida attende a uma 
necessidade urgentemente reclamacla para o 
l't'gular andamento dos eerviços atfectos ã. se
cretaria do Interior ; 

Considerando que devido ao grande desenvol
vimento dado aos serviços d& inürucção publi· 
ca. primaria, secundaria, superior e p rofissio · 
nai, torna-se manifestamente insuficiente o 
pejsoal enCI\rrego.do deste serviço, di liicui tando 
assim a necessaria tlscat.zação, é de parecer : 

Que seja submettido á segunda. discm~ão c 
projt!cto n. 14 e approvado com a seguinte 
emenda: 

Ao art . I . •. § 2. · - accrescente se: Estes 
funccionarios perceberão os venci mentos con
sigoaaos na tabella anne:x:a. ó. lei n . 6, ele 16 
de outubro de .891, com a elevação t>stabele
cida pela lei n. 00 o e 23 de junho do IR94. -

Fala das commi~ões , :6 de maio de 1895.-
J . BUENO BRA!'\D.:\0. -ME:SDES PaiE:'iTEL.-C. 
PRATES. 

Um iliustrat.lo collega pediu quo a. ordem do 
dia fosse Impressa e distr• buida aos deputa·los á 
noite e no entanto. nestes ultimos dias, temos 
recebido a ordem do dia juntamente com o 
Minas Geraes; o que absolutamente nada. 
adianta. P.\RECER PARA 2. 1 DISCUSSÃO SOBRE O PROJECTO 

Aproveito tambem a opportunida<ie para pe· N • 20, DE 1895 
di r á v. etc. para dar para discus~ão um pro- A commiSlião de orçamento a que foi presente 
jecto sobre c&dêas centraes. o projecto n. 20. deste anno, já a.pprovndo 

Esta projecto teve inicio no Senado , passou pela ca mara em primeira. discussão, ollerece o 
pelas tres discussões, !oi approvado naquella mesmo projecto para ser submettido o. segunda 
casa e remettldo ptra esta. O anno pa•~ado discuSBão. 
foi este p rojecto approvado em primeira dlscus· Saia das sesa_?es, 16 de maio de 1895. - J. 
aão nesta camara. e não t.ei qual o destina o HUENO BRANDA O. - MENDES PmE:-iTEL. - C. 
que teve até hoje. I PRA TES. 

A. C. - 18 
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O sa. SILVA FoaTRS, pela de repres~ntação, 
requerimentos e petições ofiereoe as aeguintet: 

N. 34 
A oommla•ão dt'l representaçõeP, requeri

mentos e petições. á qual foi preaente o offlcio 
da Camara Municipal de Poueo Alto, envian
do a acta da lnstaJlação do Lyceu Pouao·AI· 
tense-e pedindo auxilio para o referido esta-
belecimento, é de parecer: · 

Que nada ha que deferir, visto não terem 
eido satitfeitas as exigencias consignadas nos 
artigos · 334 cwgue 340 da lei n. 41, de 3 de 
agcsto de 1892. 

Sala dal'l commiesõell, 16 de maio de 1895.
SJLVA FoRTEs.-PINTO DE MouRA.-DEs:DE
RIO DE MELLO. 

N. 35 

A oommiaaão de representações, ~equerimen
toa e petições, á qual foi presente o do oollector 
municipal de Juiz de Fóra, Antonio Caetano 
Rodrigues Horta, pedindo para que seja abo
nada em suas cont.s a import&ncia de alugueia 
de casa, paga ao proprietario da em que func· 
ciona a aula de lnetrucção primaria da releri· 
da cidade, é de parecer e requer: 

Que sejam solicitadas do dr. Presidente do 
Estado minuciosas informações sobre o reque· 
rimento do collector municipal de Juiz de Fóra. 

Sala.das commissões, 16 de maio de 1895.
SILVA FORTKS.-PINTO DE MOURA.-DKSIDERIO 
DE MELLO. 

N. 36 

A comm i~ão de l'epresentações, requerimen
tos e peti~ões, á qual foi presente o do profes
sor primario da cidade da Leopoldina, Olym
pio Clementino de Paula Corrêa, pedindo con
tagem do tempo que exerceu o magisterio par
ticular, é de parecer que seja archivat.lo ore
querimento do referido professor, porque pela 
I~i n. 41, de 3 de agosto de 1892, não llle 
aproveita a contagem de tempo, o que para 
aposentadoria muito menos, visto terem sido 
a.bolidas. 

Sala das commissões, 16 de maio de 1895.
SILVA FORTES - PINTO DE MOURA. - DESIDER 10 
'DE MELLO. 

O er . .João Pio~ pela de instrucção 
publica, manda. o seguinte : 

N. 37 
A commi$áo de instrucção publica., tomando 

conhecimento da. propoeta da congregação da. 
Escola de Pharmacia, pedindo a.ugmento de 
preparatorios para matricula. no curso da 
mesma. escola., à de pa~r q..te nenhuma alte
ração se raça. no § 1. · do art. 200 da lei n. 41. 

Sala das commiiiSÕes, 16 de maio de 1895. -
PADRE JoX.o PIO -MENDES PIME!'\T.B:L -FRAN· 
CISCO BRES8ANE. 

Lidos na mesa, vão todos a imprimir. 

PROJECTOS 

E' lido e apoiado, indo tambem a imprimir, 
o seguinte: 

N. 35 

O Congresw Legislativo de Minas Oeraes 
decrtta: 

Art, 1,° Ficam creadae as seguintes cadei
ras de instrucção primaria : 

§ 1.0 No municipio do Part., uma mixta 
no povoado-- Teixeiras- districto de Santa. 
Anna de S. João Ac1ma. 

§ 2.0 No munlcipio de Sabará, uma mix
ta no logar denominado- Onça- districto de 
Venda Nova. 

Art. 2,° Fica oonvertida em escola de. sexo 
masculino a de meninas do Salgado, distri
cto do Cajurú, município do Pará. 

Art. 3. • Revcgam·se as dispo!içõea em 
contrario. 

Sala das s~sões, 16 de maio de 1895. -
SoUoA MOREIRA.- BENJAMIN DE MACEDO. 

O sr. 1\lanoel dn 811vn:- Pedi 
a. pa!avra.,_ ar. Presidente, para submetler á 
cc n .1dersçao de; ta camara um projecto de sum
m~~o importsncia e que Interessa 8 futurosa. zo
na do norte, e, especialmente, ás comarcas de 
Sa!inas, Rio Pardo e Bôa Vi~ta do Tremedal. 

Deixo, sr. Presidente, de fundamentar devi
damente o projecto, porque, attento a sua. na
tureza, estou certo, a. camara não lhe negarà 
o seu vo~~; entretant0, eguanlo para tszel·o 
em occas1ao opportuna, caso sotfra elle impug· 
nação por parte de alguns dos meus illustres 
collt>gas ou da nobre commissão. 

O projecto tende a. crear diver~as cadeiras 
de instrucção primaria nas referidas comarcas 
e é conce.bido nos seguintes termos (lê). Muit~ 
bem, multo bem). 

N. 36 

O Congresso LE'gi!lativo do Estado de Mi
nas OeraesdEcreta: 

Art. I.· Ficam oreadas as seguintea escolas 
de insrrucção primaria. : 

§ I.· No município de Salinas, uma rural 
mixta no povoado da Taiobeira ; 

§ 2. · No municipio do Rio Pardo, outra. ru
ral do sexo masculino no povoado do Espigão ; 

§ 3. ~ No município da Bôa Vista. do Tre· 
medal, duas para. o EexJ masculino, sendo uma 
no Jogar denominado S. Pedro, districto de 
Mame. nas, e outra. no lC'g&r denominado-Baixa 
Da.nta, dis:ricto de Santa Rita-; tres mixtas 
nos Jogares ·I enominados Pajehú, districto do 
Bonito; Angical, districto de Pernambuco, e no 
povoado do Miugú, districto de LençóEs. 

Art. 2. • f\evogam se as disposi~ões em 
contrario. 

Sala. das sesEões, lõ de maio de 1895.-MA· 
l'\OEL DA SILVA.-SILVA FORTES.-NUN!i:B CoE
LHO.-DESIDERIO DE MELLO.-J. BUENO BRAN• 

a>Ão.-J. F. FRANCFORT.-IGNACIO MURTA. 
Vem ainda á mesa o eeguinte 

N. 37 

O Congrel!SO LegislatiTo do E!tado de Ml· 
nas Geraes decreta : 

Artigo unico.-E' declarada. livre de impos
to a exportação das aguas mineraes de ca.m
buquira, Aguas Virtuosas de Caxa.mbú, S. Lou
renço e de quaerquer outros fontts existentes 
no Estado ; revogada. as d.sposi\ões em con
trario, 

Saladas •~ões, J6 demaio de 1895.-FRAN· 
CISCO BRESI!ANE.- DELFIM MOREIRA.-BE!'\JA· 
YIN DE MACEDO. - J. B UENO BRANDÃO,-RIBEI· 
RO JuNQUitlRA.-\VE!'\CEIILA.U BRAZ. 
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Lidos ejá ap:>iados pelo numero d., assigna
turas, vão ambos a imprimir. 

Têm 2.• leitura e ficam sobre a mesa. para 
a ordem dos trabalhos as emendas do Senado 
á proposi~ n. U, dll Camara e do nono pas· 
sado; o p3recer n. 33e os projectosm. 2~. 33 
e 34, que Pão julgados objectos de deliberJção. 

Lê·S(', entra Pm discussão un:ca, enc 3rran1o· 
se eata 8em deba.te, e é approva·Jo o parPc:lr 
n. 32, reconhecendo deputado eleito p~ln 2.• 
oircumscripção o sr . dr. LULz Q ( nzA g.l da 
Silva. 

O SR. PRI!'StDENTE assim o pro~lam!l e, c1ns· 
tando achar-se na ante sala o mesmo sr. de
putado, nomêa para introduzil·o no recinto 
uma deputação cornp:'lsta dos srs. Getulio de 
Carvalho, Francisc.:J Brcssaoe e Ma.noel da 
Silva. 

Recebido com as CJrroalidades regimentnes, 
preeta perante a mesJ. o compromis~o legal o 
toma assento . 

2.• PAnTE DA OFDEM DO 01.-\. 

Lêm-se, entram e :n 1.• discus:ão, enc.1rran 
do-se esta sem deb1te, e são approvados os 
projeoto~ ns. 27 e 2g. aquelle crenndo cndeiras 
de instrucção primaria, este fixando a força 
publica para o exercio de 1898; e, cons'lntin
do a casa. que p·1ssem el'es a 2.• diEcussão. 
vae o pri Deiro á com mis~iio de i nstrucção e o 
segundo a de fJrça publica. 

E' lido e entra. novamente em 2. • discussão 
o projecto n. I, que a.o t&belliã.o de s. Sebas· 
tlão do Parai$0, tenente coronel J<:sé Lins 
campos do Amaral Junior, concede licenç\ P ' r 
4 annos para. tratar de su'\ saúJe; projec!o 
a que acompanham q::aatro adtlitti 1·o~. ampli· 
ando " mPsma commis~ão c para i·l11ntico fim 
ao tabellião da comarca de Juiz de Fóra, J( â'J 
Crysostomo Pimentel Rarb:>sa, P'r dou3 anno$; 
ao escrivão de orpha.ms de Bagagem, Cheru· 
bino SantllB, por tre~; ao de Campo Bello, 
Fileto Alves Villela . por quatro; ao do J.• 
offlcio de orphams e ausentes da coroarei de 
Leopoldina, capitão Jorge Rcdrigues do Coura, 
por tres. 
O~n·. Silva Fortes :-Sr. Pre~!dente, 

pedi a palavra pa•n a.presenta.r uma emenda ao 
projecto em di:cuS>ão, mandando accre~ce t• 

tar, dPpois das palavras-Amaral Junior-, o 
eeguinte (lê). 

Justifiquei esta. emenda em pouca~ p1la Vl'a~. 
Foi ter á co:nmissão de rf:querime:ltos o pe· 

dido de licençl. por 4 anno3, ac:signario pelo ci
dadão Lu·z Joaé de Serqueira, escr1vão de or· 
phams de ltapeceriCl, que fez acompanh:, r o 
•eu requerimento de todos os documentos ne
oesaarlol'. 

A com missão, em vez de elaborar um projec 
to esiKcial, aproveit& a 2 .• discu3sã'J do pre· 
sente e manda uma emenda, no intUito de f.L· 
cilitar ou de atteuder a reclamaçã.J do rtfllrido 
escrivão de orphamtr. 

O que faço, sr. Pra3idPnf~. está. plenamente 
eat.abelecido nos precet!ente!l d'esta cass, quer 
P.C:'r parte tias commiseõss, quer por parte de 
lllustrcs collegu, que tà:n apresenta.do eomen · 
das em o1sos identioos. (Muito bem: muito 
tem). 

Vem á mesa, é lida e entL"a conjunctamente 
em discOJSão a seguinte 

E \fEl'; DA 

N. 5 
Depois da1 p1lavras-Amaral Junior-, ac. 

crescente-se -e quatro annos a Luiz José tle 
Cerqueira, esr.rivãode orphamstle ltapecerica, 
para tratar de sua saúde.-Sala dos se.•sõt>s 
16 do maio ~e 1895.- Silva Fortes.-Drside;i~ 
d1 Mello . 

O 8r. Sablno Rnrrot!o (não temos 
o seu discurso). 

O er. !!!Uiva Foa•tes:- Sr. F.·esi· 
t.l~ntP, pedi a palavra pa~a dar uma explica· 
çao ao nobre deputado, o sr. Sabino Barroso 
Junicr. 

Nii.o se trata de uma rmendn á e interesse 
individual, questão o. ventada por s. exc.• na 
dis.!ussão deste pr. jecto e que mo~ivuu o seu 
adiamento. 

~·o i pr ~rnte a com~nis;fio de rep~esentações 
o requerimento rio e:;crivão de orphams de I ta. 
pecerica, <'Ompetentemente lt>galiz&do. 

A cor'lmi;Eão, em vez de dar parecf!r e elo. !;o
rar um project > espfclal, como já disae, man· 
dou umn.emenJa ao projectu em d iscus~ão. 

E' esta a expli,..ação que entendi dever dar a 
e. e:xc.• e pela qual poderás. ex.• se conven
car·de que a commissão, apresentando a emen
da, não vae absolutamente d~ encJn tro no r~· 
gimento e nem \'em estabelec~r precerlcnte 
pernicioso. 

O sn . SABI:-õo B • . Ju :-;IOR : - Está vi~ to que 
então o. meu pr .... testo não !e relere a emenda 
que o nobre deputado apres~>n tou po r parte da 
commissão de representa~-ões. 

Encerrad'\ a. discussão, é approvodo o pro· 
jecto cJm todos os addit1vos e , consentindo a 
C&Pa. quep.'lSSe a 3.• di6cmsão, VOlta a ccmmis
eão de le~islação. 

Ha.,endo o H. deputado$abino BarrrFO, no 
correr d'este debate, notado incidPntement~ o 
l'icto de vil' o prvjecto de força publica inclui
do depois de outro, que não é t: e lei annua, na 
ortlem do d1a de hoje, irrpgularida.de que attri· 
bue a simples equivoco, eendo, como e, a mesa 
tão zelma na obse:·vanc a tle regrmento ; de· 
clara o sr. Presidente que tamoem já havia 
rei to o mesrLo repsro, visto que a crdem do dia 
sahiu regul11rmente organ1zad:i; sen:.lo então 
inlormado de que o en~ano fõro. meramen te de 
impressão. 

E' liJo '3 entra em 2.• d iscu~ão, prr arts. o 
projecto o. 4, permittindo a permuta entre os 
serventuarios •I e justiça quando as f!'l'ventias 
fJ rem da mesma natu1eza, sem r.ttenção a dif· 
fl!ren ça. du valor das lotações. 

O ••-. João P lo (não temos o ~eu dis
c r so). 

O ea·. Ribe-Iro .Junquelrn :-Sr. 
Pre~~irlente, começ•> protestando C)ntra o qua
lificativo de-immorul,-que o n robre orador 
que me precedeu n• ab!l de ddT ao parecer da 
c:Jmmis; ii.u •. • 

0 SR. Pl:"\TO DI!: MOURA: - Elle não disse 
i!!!' O. 

0 SR. RIBEIRO JU:-<QUII:lRA • • • porque dizer 
que a c1mmis~o abriu uma valvull\ immoral 
é o m~mo que dizer que a commissão deu um 
puecer immoral. 

O w. JoÃo Pxo :-Não; eu me referi ao pro· 
j ·cto. 
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0 SR. RIBEIRO JUMQUIUIU :-Disse q&e aval· 
vula aberta pelo proj•cto era immoral. mas ai 
a oommiuão aoobertou o projecto com o seu 
parecer, aegae-se que o qualdl.oattvo abrange 
tambem a esse ..• 

0 SR. JOÃO PIO dá Um aparte. 
o SR. R. JUNQUEJRA ..• iiW e logioo, isto é 

claro. 
(H~ di,errol apartes) . 
0 IR. PRESIDENTE :-Attenção ! Peço que não 

interrompam o orador. 
O sa. H. JuNQUIURA :-Sr. Presidente, aão 

tem a menor ra2ão de eer as allegaçõea addu
zidas pelo nobre orador contra o projecto que 
ora ae discute. El~e começa di1.endu que a p~o
bibição veio da monarchia, passou para. aRe
publle& e que certamente o lt>ghlador da mo
narchia teve uma razão e razão bem Corte para 
decret ll-a. 

O sa. Joio Pio:-Na Republica tambem . 
O &R. R. JUNQUIURA :-Mas, srs . . certamente 

o nosso primf'iro legialador constituinte teve 
uma r1zão e razão bem forte para estabelecer a 
fórmo. monllrcbica de governo; e, pois, porque 
razão em 89 mndámos a inatituicão ha tantos 
annos lmplàn\ada em DOMO paiz 1 (apoiados). 
Dl1 elle que sendo eesa uma le1 exi!ltt>nte ha 
muito teropo, não era pos~ivel que só agora 
deioease a terra o rol para mostrar-nos a ne
aeeeidsde de sua mudança. Não ssi tambem 
como foi possível que Eó a 15 de novembro ti
"Ytll!e descido a terra o sol para mo&trar·nos a 
neoeasidade da mudança lnstitucicJDal. 

O nobre orador, para conl!!.'ltar o projecto, 
allep principalmente que o aerventuario mo· 
daria. de oomarca, uma vez que lhe fosse im
posta uma pena; mas sr. Pre&idente, wa razão 
nio prooede, porque uma vez imposta a pen~. 
ella l!egue o servcmtuario, onde quer que t>lle 
"Yá. Não ae adatringe ao solo: persegue a pes· 
801. (Apoi4do• muito b•m). 

Demats, sr • Preaideute, não tem tambtm 
razão de ser o ar1umento levantado pelo DO· 
bre orador de que um escrivão inhabil, ao
cel~ o projecto, viria occupar uma comarca 
importante. 

Não ae vae procurar etR ou a.quelle e@Ori
vão mais habil para essa ou aquella oo
ID&l'ra. 

Em concurso exigem-se os meemoe requisitos, 
e ellee devem •er todoe eguaes ••• e muitas 
"Yezes encontram01 em oomarca de entrancia 
inferior .eacrlvães mais habilitados do que os de 
entrancia superior. 

Si algum motivo, ar. Presidente, existe para 
prohibir-ae que se façam a.u permutas inde
pendentemente <tas lotações, - motivo é alm
pleemente attinente á vantagem ou a des
Tantagem que ella~ trazem ás p.rtea •• • 

O SR. Joio P10 :-0 unlc3 caso que e&'ie pro
Jeeto permiUirá. 

O SR. R. JONQUmRA ••• mas muitas vezes o 
etarivlo, apezar de estar em uma oomarc!l 
~· rendosa, tem intere.es que o levam a 
prererir outra. 

E porque ratão protelamoa nós essa mudan
ça. uma ves que ella nlo traz inconvenlentel 
• Juatloa e Blm "Y&I'.tagens para aqueUes que a 
procuram ; uma vez que ninguem absolu&a
mote irá mudar-se de enoontro aos seu inter
r-.. 

Demais, sr . . Presidente, t>sta não é uma me
di di\ nova lembrada pelo projecto. O pr~j coto 
apenas aplaina, nivela uma vantagem exiSten
te para alguns serventuarios e que tem base 
na importaocla da comarca e não na habilita· 
ção do indiTiduo. 

Além dist!o, sr. PresidPnte, a intervenção do 
Presidente do Estado, regulada por lei, não 
deixa a permuta ao arilitrio dos intere&~ados. 

SI, aj)e,ar dt>ssas razões, que julgo te· 
rem satisfeito pel'felt&mente, de&'le-me o il
lustrado deputado o prazer de mostrar quaes 
as que ainda aet uam em seu espirito para vo
tar contra o projeoto, eu procuraria rebatel-as. 

O BR. Jolo Pio :- V. ex c. me explique o oaso 
de um tabellião já idoso que permuta com um 
novo. 

0 SR. RIBEIRO JUNQUEIRA :-Sr. Presidente, 
eu creio que a lei não deve ~>er cesuistlca, pro· 
curando evitar poquenos interesses pessoaes, 
que por ventura. se possam dar, e que nãa de
vemos trazer para o Congresso uma questão 
tcds futura ••. 

O SR. JoÃo Pro :-Nós devemos legislar 80· 
bre quest&Js futuras. 

O SR. R. JUNQUEIRA . . . qual seja, como dis· 
se nobr e orador em aparte, o pensar~e em 
sapAto de defuncto. 

O facto, sr. Pruldente, de um escrivão l!er 
"Yelho nem ~~empre de~rmina que elle sahirá 
forçosamente pela morte antes de outro que e 
m·JQO, nem i~so é umapreaum})l;ão legal, nem 
tão pouco natural. 

Demais, o concurso Jlóde levar a uma comar
ca importante um escrhão peior do que a 
permuta. 

O SR. JoÃo Pio :-Eu diS"Se que o projecto ia 
abrir valvula; minha palavra foi empregada. 
nFiiSe ~ntido. 

O SR. R. JUNQUEIRA :-Mas. qual immorali· 
dade, si ella depende da. vontade dos serven
tuarios 1 

O SR. JoÃo Pio :-E' por isso mesmo. E' por 
depender da '\"Ontade dos iudividuo1. 

O SR. R. JuNQUEllU :-Mas certamente que 
elles nio vão fazer uma permuta sem attender 
aos seus interesses. Certamente que aquelles 
que têm uma comarca maia L"endo•a não vão 
deixai-a simplesmente por um capricho. 

UM Sll . DKPUTADO : -K, portanto, estabele
cem seu commerclo de officioa de justiça. 

O SR. R. JuNQUEIRA :-0 projecto não esta
bel~ absolutamt>nte o commercio dos offlcios 
de justiça, uma ve& que pera a permuta hc1. a 
audiencia do Presidente do E&tado; e si Oll in
divíduos vão ás vezes procurar uma retribui
çio particular, como tolhel·& 1 

O sR. Jolo Pio: - Mas não se favorece o 
commercio . · 

0 SR. R. JUNQUI'lRA: -Me~mo no. actuali
dade, apesar da t>gualdade de lotaçõea, pMe ha
ver 8818 commerclo, uma vez que não haja 
escrupulo. 

Assim. pois, eu e lpero e estou certo que 
eiSe proj€cto paaará, porque repreeenta uma 
vantagem pua todos. (Muifo •.nn). 

O er. Juvenal Penna:- Depois 
daa palavras proferidas pelo Ulus&rado relator 
da oommi!No Cle jOBtlça olvil e crimln•l. o 81'. 
Ribeiro Junqoeira, julgava-me exonerado de 
vir dtfender o projecto por mim aprewntado e 
ora em dlacwaão. 



A argumentação do nol-re deputado residente O SR. JuvENAL PENNA : -Disse o illustre 
em Barlllcena n~o tem procedencia... collPga residente em Bar b~cen~ que esta é uma 

O ,R. JPÃo P1o:- QtAod rutat probandum. lei dR monarcbia e continuou na revubltca; 
O SR. JUVENAL P&."'NA ... de modo algum. mtu o facto é que não foi ella dero)!ada e é por 

A classe dJs funccionarios do justiça nada ga- ISSO que o sr. Prfsidente do E; tado vê-se na 
nha dos cofres publicas. dura necesshlade ae não consentir na per· 

0 SR. SEVERIANO DE REZENDE:- Mas recebe muta ••.. 
do publico. O sa. JoÃo PIO:-Foi justamente o que eu 

0 SR . .lUVENAL PENNA . . . e tAm sobre SÍ uma disse. 
grande carga dos serviços ex-(lffiicic. O sn . .JuvENAL PENNA ....• porque a lei é 

Penso, sr. Presidente, que o legislador mi - subsidiaria o legis1ador republicano não cogi
neiro deve attender a essa classe de funccio- toa d~ hypotbese que pauou despercebida, por 
narios, pois que, si é permittido acs juizes de ' não ter irnporhncia. ( Troc<.~m·sll alguns ap ar-
direlto pPrmutarem entre si... te1). 

O m . . D_ELPIIIM MoREIRA :-A permuta só Ora, o Congresso Mineiro, que cogita dos in-
à pe~m1ttlda entre comarcas da mt>sma en- teresse~ do &tado, não p·>de deixar um!!. c lasse 
trane1a. _ de funcc10narios illh.bicJa de permu ta , muitas 

O St:· JuvENAL PENNA:- Mas. nao temos vues indispensavd á sua saú Je ou de peS80& 
tabelllaes de 1.•, 2.• e 3.• entr11nc1as... de sua familia. 

VozEs:- Mas temos a lotação. (H a outros Pos1o citar o fa cto que d~u-se comig l. 
op~rt~ · ). Eu, solfrendo de rheumatiEmo, encontrei me-

O SR. JUVENAL PENNA :- Pe~ ao!l nobres lhoras no clima quente de S. .José de Além 
collegas que de1xem. me falar. Nao ~nbo pra- Parahyba, e o mPu collt>g~ desta cidade pas· 
tica da tr1buna e su por un: cumprimento de .mu-se para a do Pomba, onde encontrou ou
dever é que occupo a attençao do:~ meus lllUS· tros rt>curt~o!'l "t~Ura a sua numero~a. f11mil ia. 
trea collega.ç. . . _ _ Porque se ha de nPgar &!te direito quando 

Quando 8 presente! O projecto a C'>DSirferaçao todGS as outras cl&Eses do func,~ionalismo O 
da casa, Er. Pr~IJentP, justifiquei o dh:endo têm 1 
que as permutas FÚ ~e riam concedidas por mo · Julsto-me de!!obrigarlo de e:x:prnder outru 
tivode •IIÚde do serventuario ou de pessoa de considera~õ~ • tal respP.ito, por i s~ que a 
sua família. commis:iio em eeu luminoso parecer já o fez 

O SR. BUENO BRANDÃo:- Podem existir OU· de modo brilhante e cabal. 
tros mo ti vos pat·ticulareõ ..• 

0 SR. JUYENAL PENNA:- Não conheço mo· 
tivo ... 

0 SR. BUENO FlnANDÃO dá Um aparte. 
0 SR. JUYENAL PENNA. : - Ma~ t ')dOII eSSPS 

funcciont~rios, perante a lt>i são eguaes em 
idoneidade e capaCidade. A lei não C{;gitou de 
desegualrtade entre ~es runccionario3. 

0 SR. BUE:-\0 BILANDÃO:- Pó le não ser COD· 
venier.te a certa comat ca a permuta de certo 
e determinado funccionario. 

0 SR. Jun:NAL PENNA : -Muitas vezes O 
er. Pre~idente d') r:stado é informado, por pes. 
BOas fidedigna~. da nect>ssidade da permuta, 
baseada com attestadcs rnedicos, que provam a 
neces<>idade da mudança de certo funccionario 
para outro clima; entretanto, esge alto ma
gistrado não póde concedel·a. 

0 SR. 00:-\ZAGA DA SIL\"A :-Isto é uma exce
pçi.o de rfgra. 

0 !!R. JUYENAL PRNNA :-Quanto á.augmen· 
tacão do illustre deputado que impugnou o pa· 
recer da com missão .•. 

O IIR. JoÃo Pio: -Eu não Impugnei o pare
cer e ~im o projecto. 

0 SR. SEVIUUANO DE REZENDE:- Impugnou 
o projecto e o proJect.o não é da commlssão. 

O aa. JuVENAL P&:NNA:- Então, a questão 
é da pessoa que apr8!16ntou o projecto. 

o SR. S&VERIANO DE REZENDE: -Si o pro
~to é peaaoa, então impugnou peaoaa. 

0 SR. J UVEN AL PEN NA :-A commis!Jio diz em 
seu parecer (l~). 

0 IR. SEVEJUANO DE RES&NDJ: : - V. exc.• 
atá proourando padrinho p •ra o sea projecto; 
quer collooal-o debaixo aa bandeira da oom
mia,io. 

0 SR. CAMILLO SoARES FIUI0:-0 projecto 
não preci• de padrinho. 

O SR. JoÃo Pto:- Nüome c.:>nvenceu aint:la. 
Tenho concluído (Mu ito bem muito bem ). 

O ••·· Mende• Pintentel:- Sr. 
Presidente, declaro que n flu vejo no p1·ojecto 
questão de pessoa, e se visse unicamente pes. 
soa, é p1r demais ~J m~ath ica aJo no·so illu~ 
tre colll'ga, o sr . Juvenal Penna (obri1ado do 
sr. Ju11enol), em quem todos nói reconh~:c~mos 
a melhor vontatie de acomJ:anhar o Congresso 
em bem servir 110 Estado de Minas. 

Dito i ato, tenho de accre~centar: 
Não venho discutir o prvJecto, mBS unica· 

mente fa2er a declaração de que vot•J contra 
elle, porque trata de favorecer e incremeutar o 
commercio de empregos publiC(S (perfeitamen· 
t~ do sr. JolíO 1-io), o commercio de t.mcioa de 
justiça. 

B' por uta razãeque nego o meu voto ao 
projeeto ora em discussão, porque penso que, 
favorecendo ou incrementando esae rommer· 
cio entre serventuarios de otDelos do justiça, 
tnz ~rrande desvantagem ao serviço publioo 
(Muito l11ma, muito bem . ) 

O •r. Severlono de Rezende: 
-Sr. PresidentE>, sympt Jmaticos. na verdade, 
os Cactos, que estamos presenciando, de con
tinuados e repetidos pedidos de licença por par· 
te dos aenentuarios do Estado de Minas, ~
ctoa, r;r. Presidente que a continuanm. da
rão em resultado de ftcarem provi toe, dentro 
em breve, todos os olllclo• de jaatiça interina· 
mente, porque, na proporção ••uatadora com 
que camtnbam u ooncet'8Ões de !ioença, se che
gará ao pc.nto a que acabo de alludtr. 

O m. JunNAL PENNA.:- Quero que v. exc. 
me proTe qual o p~juizo que I!CJ1fre o Estado 
de dar lief'IÇnaa a quem nada recebe. 
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0 SJl, SEVBRIANO DB RBZV:ND'I:- Deixe-me 
v. exc. chf'g&l' áB conolusõea e se convencerá 
ai tenho razão no rep&ro qua acabo de razer. 
Sr. Presidente, o racto anormal, a que me re
firo, por uma coinoidencia notavel, acha-Ee 
consignado em projecto e em repetidas emendas 
sobre que a Camara acaba de pronunciar-se; 
proj€cto que vem oaminbando de par na me3-
ma ord.-m do dia com aquelle que se acha em 
discussão. Este é complemento do outro. Está 
1119 dando alguma cousa de notavel, sr. Presi
dente entra os aerventuRrios de omciOII de jua
tiça, porquanto. não denotam outra co~aa es
ses repetitloa pedidoa de lice-nças. aa ma1a das 
vezes, não justiftcadas por motivo de doença 
ou por otn ro moti\"'O importante. 

E', sr. Preaidente,que eatá na consolencia de 
todos que parecendo a esses foncoional'ioa que 
os seus lnterewa não se acham bastantementr 
consultado3, procuram neSIIllalicenças um meio 
de encontrarem protlsaão maia lucrativa ou 
de ganharem tempo em qufl se lhe~ propor· 
cione permuta vantajosa e lucrativa que lb~ 
dê reour~os pua outro ramo em que poSB&m 
empregar a sua actividade. 

O aR. JoÃo Pio dá um aparte. 
O t.R. SEVERIANO DE RBZENDB: - Sr. Presi

dente u leia eão promulgadas tendo unicamen
te por objecto o intere~e publico (apoiado) 
e não buscando attender injoatitlcado intere@se 
ou commodidade particular. 

Parece· me, sr. Presidente, que o projecto em 
discu88ão não é de somenos lmportancia e da
quelles que possam pass1r sem bastante reparo 
e sem bastante pondera~ 1, 

Não é certo, ar. t>residente. c:~mo se diz á 
prim~lra vista, que o projecto são vem preju
dicar os corres publicos, que não vem trazer 
inconveniente algum á administração da jus• 
tiça. 

Sr. Presidente, esbs concessões de licençaa 
mul&iplas, combinadu com o que preceitua 
·~te projecto, hão de rorçosamente trazer na 
pratica Inconvenientes gravíssimos. além da
qoelles das interinidades perpetuas, durante as 
q'J&es serão oa offlcios de justiça aa mais das 
vezes exercidos pvrpeseoas que não tenham a 
neC('!Stria aptidão. 

Eu consi•1ero o projecto, sr. Preai lente, por 
OIJ tro lado, t&IL bem prejudicialiSIIimo; porque 
elimina o concurso para serventia nas c -,mar· 
eaa importantes, onde afluam seniçoa •• • (ntfo 
apoiado• tJ aptJrter). 

0 Sll. SABlNO BARROSO :-Onde está a dls
pcaição do projecto que supprlme o concuno ~ 

0 SR. SBV.IUANO DB RBSRNDB :-••• e onde, 
por seu adiantamento, deb&teodo-ae no toro 
questões importantu. se requerem runcciona
rios na altura do cargo que oocupa.'D. 

( ll11 outro aparttJ do rr. Sabirao Barroro), 
Não oolhe o argumento do 81'. Sablno Bar

roao querendo demon1trar que para a eomarca 
-a-, menos rendosa, se exijam aa meamu ha
b\litaQ6es que para a cvmarca -b-, importan
te e rendo.a, porque o nobre depu~o deve 
saber que para comarca lneigniftcante, que não 
tenha reo1J tmento, não anuem noconcorPo ean
dldatoa 0m numero de se contraporem nas aos 
outi'OI; a pparece a<J maia das nzea um só e eMe, 
em f~tlta de outro, é nomeado. 

Nos concursos para provimento de omc:os de 
justiça, em comarca importante. fltluem oe can
ditatos do legar e ha margem para eer entre 
ellea escolhido o mais, apto, aquelle que e~teja 
nas condições de melhor servir ... 

0 SR. SABJNO BARROSO :-0 criterio do legis
lador deve eer o meemo. O argumento de v. 
exc. não procede absolutamente. 

0 fR. SEEVRJANO DE REZKNDB •••. e desde 
que estas permutas sejam permtttidas !!em at
teoção á dilf"rença de lotac;õel!., os concursos 
se rarão unicamente em relaçao ls comarcas 
de menor importancia. 

0 SR. C. SOARES FILHO:- V . exc. • permit-
te um aparte Y . • 

lsse> é ju&tamente o que eu qu~r1a que v. 
exc. me explica!se : como se da esse f&<'to 
oom relação a tluas comarcas, se ambas el!tàO 
sendo providas~.. (OontinutJm aparte-'). 

0 SR. S. DE REZENDE : - Oh I muito ft\Cil
mente eu explico á v. ex c. : o serventuarto 
ao qu~l nio convier mais o exercício de seu 
emprego e que ambicione emprt'gar a su11 a
ctividade em outro ramo de trabalho, roas ao 
mesmo tempo não querendo deixar pasear a 
outr·J de mão beijada o @eu bom cartorio, pro
põe negocio ao serveutuario que re acha numa 
comarc~t de menor rendimento e estd natural· 
mente acceita, realizando-se a transacç'io, que 
nó~ devemos evitar, porque niiodevemos eervir 
de vehiculo a umas n.;goclata.s deasa es
pecie. 

0 SR. S. BARROSO da um aparte. 
0 SR. SEVERIANO DE R&ZENDE : - Feita a 

permuta, aquelle que pertencia ó. comarca de 
melhor renitmento abre mão de eeu direito 
quando •••• 

O SR. SABINO BARRoso : - E'!te argumento 
prova contra v. exc. 

0 SR. SII:VB:RIANO DE REZENDE : - Não ~ei 
como ! 

Que1ra explicar-me. 
( 7rocam -'8 ditnr1o1 aptJrtu, que interrom· 

pem o orador). 
0 SR, S. BARROSO :- V. esc. inverte, eu 

inverto tambem. 
0 SR. SEVERIANO DI!: REZENEE : - Revf rto 

acompanhando v . exe. (Continuam simultaneos 
aptJrte8), 

O "P rte de v. nc . .3 que l'Btá provando 
demais a sem ra1.ão d, s argumentos de v. exc. 

0 SR. S. 84RROS·J dá outro aparte. 
(Continuam os aparttl em dialog., entre o 

orador tJ o •r. Sabino Barroro ; o .,. • Preri
cUnttJ recltJmtJ atter~çtfo, (a1~ttdo roar 01 t:~m
pcanol). 

O SR. SB\'KRIANO o• REZENDE :-E' justa
mente deb!tixo desse ponto de Tista que eu 
condemno o projectJ, por prejudicial de um 
lado, sendo I(Ue por outro lado abre uma funt.e 
que dá logar a negociatas lmmora!t. (Ha ou
lros apartei). 

A intenção do auctor dJ projeeto, assim como 
a intenção da nobre commi&Bão, é multo boa, 
mas, eu, pratico da vida e conhecedor do camo 
se tem dlrlgtdo em multai parte. essas nego
ciatas, não poeao, em conaciencla, vir adoptar 
um projec'o nessas condiQÕeS, por que &el que 
das leis aa mais bem elaboradas aempre •.• 



0 SR. S. BARROSO dá um apartE'. 
0 SR. SEVKRIANO DI: REZJ:NDE .•• Eu tot.bO 

Tisto, têm-se dado casos de conce~ão de licen
ÇAS por quatro 11nnos, a titulo de tratar de 
saúde, e efse longo praeo não é senão um mPio 
protelatorio par-i ageitar a ~peculação. E' 
um tempo ganho, adm de poder melhor dirigi r 
os seus nt'gecios e desde que e~ses nE>gvcios se 
concluam, elle abre mão do officio, não quer 
saber mais de ser fnncJionario publico. 

0 SR. C. PRATES dá Um aparte. 

0 SR. SABINOBARROSO:- V. exc. está. fa la.n
do contra o '• encido e accmanrto a. camua, por
que concedeu Jic~nça.. O argumento n~sse 
ponto é improcedente. 

0 liR. SEVERIANO DE Rt.:ZI!:O'IDE :-Como rii~se, 
ar. Presidente, a adoptar-se o prujecto, }:óde ae 
dizer que pat a as comarcas irn portant(s, onde 
os rendimQntos sejam avantajados, aowluta
mente niio haverá concurso, porque !O prove. 
rão por meio de permutas. 

E facilmente so comprehende que, eliminado 
o concurso. nem sempre serão aproveitadcs os 
mais aptcs ou aqutlles que estejam nas condi 
ções de bem exercer o emprego a que se pro
põem. 

Sr. Presidente, bem sei que a posição que 
tomo, enunciando me deste modo, crea-me de
saffeh;õ~s ; é mais com modo advogar intere~>~ es 
de uma classe que amanhã nos póde ser Fympa
thica, .• 

0 SR. SA BINO BAI'lROSO : - Advogar interes
Ses de classes Y 

0 SR. SEVERIANO DI!: REZENDE:- Tive sem
pre nesta 1'88& o dereito, sr. Presidente, de 
antepor aos interl:ls!es, já. não digo de classes 
mais, de indivíduos, os altos interesses pu
blicos. 

0 SR. JUVE:-<AL PKNNA : - Apciado. 

0 SR. SEVERIANO DE REZE:-iDE : - Eu, sr. 

Presidente. ficarei mal com os prejudics.Jo• •• , 
O SR. JoÃo Pro:- Não fica, não. 
0 SR. SE\"ERIANO Dll REZENDE: -Serei Sa· 

crificado pelo odio daquelles a quem não agra
da a linguagem da verdade, sPm rodeios, sem 
rebuços , dize t,do as cousas corno ellas são. 

Mas, a es:a. commoda posição eu prefiro a 
tranquillidade da minha consciencia, que me 
diz que eu cumpro o meu dever de repre!en 
tante do ~stado. 

Voto contra o projecto. (Muito bem). 
Findo o debate, encerra-se a discus~ão e, 

posto a votos, é rejeitado o art. 1·, ficando, 
portanto, prejudicado o projecto, que manda
se archivar. 

Nada mais havendo n. trata r, o sr. Presi
dente designa para amanhã, alé m da parte re
~imental da ordem do die, 3' di~cus~ão do pro
Jacto n. 7, 2' do de n. 87 do anno passado, 1· • 
do de n. 31 e 2• doa de ns. 9 e 18. 

Levanta se a sessão. 

ACTA DA 19• S!SSÃO ORDINARIA AOS 17 DE 
MAIO DE 1895 

PRil:biDEIIICL-1. DO sR. EDü.<~.RDo P t:.IENTEL 

Ao meio dia, feita a chamada, acham-ee 
presentps os srs. Eduardo Pimentel, Agostinho 
JoPé rereira, Desiderio de Mello, Si I va Portes, 
Mendes Pimentel, João Pio, Leopoldo Cor:-éa., 
Perreira Tinõco, DPlphim Moreir,., Hueno 
Brandão, Gonzaga da Silva, Nunes Pinheiro 
Manoel Aires, Getulio de Carvalho, Coelho de 
Moura, Juvenal Penna., Manoel d ~ Silva, Ben
venuto Lobo. Benjamin de i\Jacedo, Ribeiro 
Junque1ra, Theopb1lo ~!arques, SOU!a Moreira, 
Nunes Coelho, Epaminonrias Ottoni, Freitas 
Castro, \Venceslau Braz, Carlindo Pinto, Sa
bino Barroso Junior, lgnaoio Murta, Franci~c1 
BresEane, Camillo S0ares, Se~·erianl' de Re
zende fi Camillo Pratos ; f<1ltando cJm causa 
participada. os srs. Ribeiro de Oliveira, Ta.va
re~ de Meilo, Augusto Clement ino, Duarte da 
Fonseca, Raul Pt-nido e Pinto de Moura. e sem 
ella os ma19 srs. 

Abre-s~ a sessão : 
E' lida e a pprovada. a acta. da anterior. 
O 5!L 1· SECRETARIO da conta do seguinte : 

EXPEDIE:-.ITE 

Officiol 

Cinco do sr. 1· Fecretario tJo Senado, parU· 
cipando h a n rem !>ido rt-je! tadas as proposições 
ns. 16 e 40 •lcsta camara, de 1894; lievolven
do com emenda!! a de n. 41, do me~mo anno, 
remettendo n• propoE i<õe:~ cs. 5·~ e 5'3, appro
va.•las naqurlla ca1nara, auctorizando 1\ orga 
nização de concur,os region tes e a adopç-.io de 
medidas que rt-gulari~em o ~ervic;-o de trans
porte na Estrada de Ferro Leopoldinl\.-lnt,e1-

rado. ; imprim11m-se as emen,las e os pro
jectos. 

Dous dosr. dr. Secretario da Ag ricultura. 
enviando informados os reque:-imentos de An: 
tonio Soares de Azevedo Lobo e L•; iz :~nton io 
de Oliveira e castro sobre concessões de ~>stra
das de Ferro.- A commiPFão de Agricultura. 

Do presidente do. cemara. municipal de Abre 
Campo, congratulao lo-se com o Congrel!so pela 
sua reunião e communicando haver-se instai
lado a corporação a que preside. - Recebido 
com especial agrado. 

Do agentf3 executivo do município da Palma, 
communicanrlo haver ass umit.lo o exercício 
do c~rgo, em cujas func~es estará sompre 
prompt.o a. con~or:f31' para o bem publico. -
Recebido com especial agrado. 

REPRE5E:-\TA \" ÀO 

De ha.b1lantfl~ do Jogar- Cochoeira Torta
distri~to de ltaveravo.. município de Queluz 
pedindo a cr~>ação de duas e,colas ruraes e offe: 
r~>cendo predios para nelles funccionarem.
A' com missão de instrucc;ão publica. 

0 SR. MENDES PBIE:-iTF:l, remette á mesa 
uma representação da camara. municipal de 
Barbacena,- 11ccmpanha~a de diversos drcu
mentos sob re questã,, de limites entre est11 mu
niclp:o e o de Lima Duarte e pede que se
jim enviados cSilos papeis a cornrni81ii\l r~pe
ct i\'a, afim de que interponha ella o seu pa
recer. -A' commilsão de camo.ras municipaes. 
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0 SR. BEN'iENUTO LOBO transmitte á meaa 
repreeentação de varios habitantes do dís
tricto do Fonseca, ped ndo auxílio á coostru 
~ã.o de C&Eas para suas f'scolar; publicas. - A' 
commissão de repreaent.a~s. 

PARECERES DE COMMISSÕES 

São apre~eot.Rdos e Jido• e vão a imprimir os 
ugulotes 

PARECER PARA 3.1 DI~CUSSÃO DO PRCJECTO N. 
5, I.JE 1~95 

A commiSfão de juetiça civil e criminal é de 
parecet• que 0 projecto o. 5 passe a 3.. dis
cussão e seja appr(Jvado com a mesma redacçio. 

Sala das commissões, 17 de maio de 1895.
RIDEIRO JU!'\ QUi!:IRA - SADINO BARROSO Ju:'o/IOR 
-CAMILLO SOARE~ fiLHO. 

PARKCER PARA 3. 1 DISCUSSÃO DO P&OJECTO N. 
50, DO SENADO 

A commi~ão de justiça civil e criminal é de 
parecer que o projecto n. 50, do Seoa!.lo, passe 
á 3.• discussão com a seguinte redacção, con
forme o vencido, 

PROJ&CTO N. 50 

O Congresso Legislativo do Estado de Minas 
Geraes decreta : 

Art. 1.• Ficam creadas ama segunda vara 
de direito e uma segunda promotoria de justiça 
na comarca de Juiz de Fóra. 

Paragrapho unico. A nomeação para pre
enchimento da segunda vara de direito se fará 
de accôrdo com a 2. 1 parte do art. 25 da lei n. 
18, de 28 de novembro de 1891. 

Art. 2.• O serviço das duas varas de direi
to serã. desempenhado cummulativamente, 
mediante distribuição. 

Art. 3. • Para. •>ccorrer ás despesas com a 
execução da presente lei fica deste j:i. aberto 
ao governo o nece~sario credito supptementar 
á rubric~ don . 12 do§ I. 1 do art. 2.• da lei 
de orçamento vigente. 

Art. 4.• Revogarusea~dispos·çõesem con · 
traria. 

Sala nas commiSfões, 17 de rraio de 189 ).
RJBEIRO Jul'\QUEIRA . -s. BAaRoso JuNioR. -
CuuLL') SoAREs J:t'1LHO. 

N. 38 
A commiesão de justiça civil e criminal a 

que foi presente o officio do dr. Secretario das 
Finao<:as, datado de 7 de julho de 1892. 

Considerendo qne não tem mais razão de ser 
o referido officio, por Isso que a lei n. 72, de 
27 de julho lle 1893 em seu art. 32, extinguiu 
a competencia privativa do juiz de direito da 
Capital para as C i usas fiscaes: é de parecer que 
seja elle archlvado. 

Sala das commiseões, 17 de maio de 1895. -
RIBEIRO JUNQUEIRA. - CAMILLO SOARES FI· 
LHO. 

N. 39 
A commiPEão de justiça civil e criminal, a 

que tol prMente o otDcio do bacharel ~ilvino 
Soares de Mello, offerecendo ã. consideração na 
Camara dois projectoa de lei sobre custas judi· 
ciarias e processos das causas que correm no 
jui1o de paz ; 

Considerando que uma e outra dessas neces
sidades já foram attendidaa Pfllas leis ns. 105, 
de 24 de julho de 18{14, 18. de 28 de novembro 
de 1891, e outras, é de parecer que !eja archi
vadl) o referido otDcio. 

Sala das commiaeõe•, 17 de maio de 1895. -
RIBEIRO JUNQOEIRA.- SABlNO BARROSO Ju
NIOR. - CAMILLO SOARE3 FILHO. 

Parecer para 2. 1 discu111Io Jtbre o projecto 
n. 28,de 1895 

A commi~Eão de rorça publica a que foi pre
sente o projeoto de fixação de forca publica, 
approvado em I.• discmsão, é de parecer que 
seja S\Jbmettido á segundo. e approvado. 

SuJa das commiuões, 17 de mato dP 1895. 
\VENCESLAU BRAz- DR. CoELHO DE MouRA.
BENJAllltN Dli: MACEDO. 

Projectr.J 

O &r • .João Pio offerece o t>eguinte, 
que, apoiado já pelo numero de assignaturas, 
áep• ia de ltdo, vae a imprimir-se. , 

N. 38 

G Congresso I...E'gislati vo do Estado de Minas 
Geraes decreta: 

Art. I.· Fic!l convertida em escola do sexo 
masculino a escQJa mixta do Jogar denomina
do Dtamante, município dfo Inhaúma, cuja séde 
será no Jogar denominado Diamantt~ de Baixo. 

Art. 2. • Revogam-se 88 disposições em con
trario. 

Sala da.s sessõe.<-, 17 de maio de 1895.-PA
on.E JOÃO Pto.-GETULIO Dli: CAR VALllo . - Suu
SA MOREIRA.-TIIEOPIII LO l\iARQUES,-NUNES 
COELIIO.-SADINO BARROSO JUNIOR.-CARLIN
DO PINTO. 

0 Sll. SABINO BARROSO (nlill temos o seu d i! 
curso). 

Vem á mesa, é lido e apoiado e vae a im
primir--se o ~eguinte : 

N. 39 

O Congresso Legislativo do Estado de Minas 
Oerees decreta : 

Art. I.· O exarcicio simultaneo de servi
ços public:>a federaes, estadoes e municipaes 
comprehendidos por sua natureza no desem
penho da mesma fuo~ão de ordem -profissio
nal, scientitlca ou technica não se deve con
siderar como accumulação de cargos dilleren
tes, para appllcação do final do § 29 do art. 
3. • da Constituição. 

Art. 2. · Em materla de ordem puramente 
profissional, scientlllct. ou technica que não 
(!nvolva auctortdade administrativa, judicla
ria ou polittca, não devem Eer considerados in· 
compatíveis os cargos estadoaes e federaes ou 
municipaes. 

Art. 3. · Revogam·se 88 disposições em con
trario. 

Sala das sessões, 17 de maio de 1895.-SABI· 
l'iO BARROSO JUNIOR.-MENDES PIME~TEL.
CARLINDO PINTO. 
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Lê-se, entra em 3. • discussão, q:1e ~e encerra 
sem debate, e é approvado,'o prCijecto n. 7, do 
corrente 1\nno, fixando em 15 de junho a data 
da abea,ura annual das sesões do Congre.lSO. -
A' commissão de redaccão. 

E' lido e entra em 2• discusaão por artigo o 
prejeoto n. 87, de 1894, do Senado, relativo á 
eetrada de ferro do Rio Doca. 

Trata-se do art. I.·, a que aoomp1nha a se
guinte emenda da commi.ssão da ca.maraa. 

N. 1 
Aa art. I· Accresente-se ã ultim' palavra 

-desde Pa.lmyra até á oonfluenci.a do !rio San
to Antonio com o rio Doe~ e prorogtndo por 
tres ano~ o praso para conclu3ão das obras 
até Piranga. 

O 8r. Freltne Caatro: --Sr. Pre
sidente, conhecen<!o de perto as necessidades 
do município de Viçosa, onde reaiJo, e ainda 
u do município de Ponte Nova, ondA tambem 
tive resldP.ncta, aguardava com anciosidade a 
apre!entação do parecer, ora em discu!São. 
porisso que da estrada de ferro do Rio Doce 
depende em grande parte o futuro de uma 
grande tl importante zona, qual a compreben
dida pelos prosperas riistrictos de S. Miguel, 
Anta, Araponga, S. Vicente do Gramma e Ge· 
query. 

Estes distriatos, sr. Presidente, situados nas 
margens do rio Casoa, cuja fertilidade é noto
ria, comquanto luctem com ditnculdades ex
traordinarias no transporte de seus productoF, 
pois que di!>U.m seis e mais leguas da t>strada 
de ferro; mesmo assim, progridem, acham-se 
em pleno desenvolvimento, como o demostra a 
cultura de café, que alli jil. existe em quanti· 
dade, que de modo extra.ordinario cresce an
nualmente, e que, sem duvida, seria espanto
sa, desde que faceis meir-s de oommunicação 
houvessem chegado até Já. 

Este'J meios, sr. Presidente, constituem a 
principal aspiraçii.o do puvo daquell~to zona, que 
eu aqui mais directamente represento; e então, 
para que se po~a conseguil os, eu aproYeito a 
opportunidade, apre:.entando á casa uma 
emenda additiva ao projecto da commi~ão de 
obras publiCil~, que, não tendo mencionado oa 
logares que devam ser beneficiados pela linha 
ferrea, de1xou no projecto uma lacuna capu 
de mais tarde dar logar á completa mudança. 
do traçado requerido pelo Banco Iniciador de 
Melhoramentos, runcessionuio daquella estra· 
da de ferro. 

Para evitar este inconveniente, que futura
mente póde apparecer, a emenda por mim 
apreseutada dótermina que o prolongamento 
da estrada de ferro do Rio Doce parta de !';, 

Caetano do Ch'lp Jtó, paPS(lndo pela cidade Vi· 
çosa, em direcçii.n às margens do ri'l C&bca, até 
o Jequery, donde acompanhará mais ou menos 
o trac;ado j&. estudado. 

Peneo, sr. Presidente, que a commi~ã.o, ten
do estudado perfeitamente o projecto que 
agora se discute, já conhece de antemão a 
conveniencia da emenda que apre;!6nto, pelo 
que não deixará. de apoiai-a, e tenhl) a certeza 
<1e que a oaaa a acceitara. 

Não pt·eciso, pois, alongar· me em conside
rações \endentes a demonstrar a utilidade da 
emenda que apresento, porque ella está na 
conscienci& de todos. 

A. C, - 19 

E~tuiando-se a. carta. apresentada pelo en· 
genheiro chefe da est rada e <'b;;ervando-se a 
topographia dos terrenoi que por ella devem 
~er corta?os, vê-se perfeitamente que é justo o 
meu pedtdo e que delle decorrem utilidades, 
tanto oara o Estado, como para a propria es
tra· la, porque, em vez de atravessar uma zona 
j~ servida por via-ferrea e seguir em paralle
lo á estrada de ferro Espírito Santo e Minas 
paosarà por uma zona completamente nova • . .' 

O SR. CAllflLLO SoA.RBS FrLao :- E fertilis
slma. 

0 SR. FR!i:ITAS CASTRO ••• e evitará a gran• 
de curva que logo á primeira vista ee ob
serva no traçado já e.<!tudado, o qual o pro
prio Banco considera aefeituoso, conforme se 
poderá ver ·pelo relatorio por eUe apresentado. 

Além disso, pas~ando peloe logares mencio
nados na minha emenda, irá ella abrir par ... 
todos elles um futuro propricio, e, em pr..so 
curto, toda aquella zona, agora quasi Ignorada. 
const.tuirá para o Estado um~ e:xcelleute 
fonte de renda. (Muito bem). 

Vem à mesa, é lidJ. e entra conjuntamente 
em discu~são il seguinte emenda. 

N. 2 

Art. 2.• O prolongamento da estrada de ferro 
Rio Doce partirá de S .. Caetano do Cbopoto, 
p&as.'\ndo pela c1daoe Viçosa, em direcção ás 
margens do rio Casca. 

SUb$tituam-ae as p·davras-art . 2. · -pelas 
selUintea-llrt. 3.' -FREI TA.!' C.UTR.O. -P ABRil: 
Jo.~o Pw.-CA.MILLO SOARES FILIIO. 

O er •• João Pio: - Sr. Presdente 
o projecto que se discute tem summa impor: 
tancia para DÓ3 que resid!mos nas margens do 
Rio Doce. 

De f1cto, esses terrenos rep:-esentam a gran
de rrqueza do Estado pela :>Ua fertilida1le e 
porque aio la as mattas, "onstituindo um~~o ex
ceP\'ã.O no Estado de },finas, conservam-se vir
gens. 

E' preciso diz~>r, sr. Presidente, que o mu
niMpio onde resido ê di vidiao pelos rws Pira
ciceba e Doce. 

O município de S. Domingos do Prata acha
se encra v~do dentro dt1R banias de dois rios, 
não tend:> aahida para lado algum, devido isso 
ás difflculdades deste ponto e tambem á diffl
ouldade que exi•te de não se poderem abrir 
pic&.Jões nas ml\ttas virgens e que durante 
as chuvas impedem o t.-ansito, devendo notar 
que varios C(lJiegas do~ que aqui estão conhe
cem esse futurCtso município. 

Em relação aos outros, po;eo dizer que S. 
Domingo! do Prata fairic" cerca de 30.000 ar
robas de assucar annualmente e o plantio do 
café principia a se desenvolver colhendo se já 
perto de 20.000 arrobas; e quando devíamos 
goaar da via-ferrea Leopoldina, foi infelizmen
te que ella parou na freguezla da Saúde. 
E~e município começou a desenvolver-se 

extraor Hnariamente; as mattas começaram 
a ser derribadas para o plant1o de café; em fu
turo muito proximo teremos grande producçã.o 
d~>IJI&genero, que é a nossa libra esterlina. 

Já uma vez tive o:c&slão de dizer, sr. Pre
sidente, que o meu voto é incondicional quan
do tratar · se de estradas de ferro e instrucção 
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publica, porque d'estes doua pontos depende o lhos de sua constrocção. ditDcoltando a perma
engrandecimento moral e material do nosso neocia dos trabalhadores no seio dessas matw. 
Estado. Falo, sr . Presidente, com verdadPtro conhe-

Qoiz apr~entar um projecto de estrada vic- cimento que tenho de:s~ reg1ão palmo a palmo. 
cional ou á estrada G~ahy ou á er.so. estrada ; O viandante que se atreve a pafsar por nhi 
mas devo proceder com a maior lealdade e, em expõe- se a milhares de u.olestias provenientes 
logar de reprefentante do mun.icipío, devo at- do impaludismo do terreno. 
tender aos interesses do Estado. Pois bem, a emenda que vou ap:resentar 

Eu penso que nós devemos votar grandes ar· retira a estra.!la, que, ern vez de seguir pelas 
terias de norte a sul. margens peetit.~rae do Rio Doce, atravessa-o 

Em logar de estradas de ferro (permittam· l'm demanda do município do Prata, ponto 
me a phrase,) que curvetenru pelo sul, e~piche · mais conv~niPnte, porque ~ae tocar em muni· 
mos para o norte,porque, sr. Pre>ídente, é pre- ' cípio onde ha g':andes ~íque:zai e tocando tam
ciso saber que o norte é que forne1e bravos á bem á conftuencm. do R10 Santo Antonto cJm o 
lavot:ra do sul, é precis:> saber-se que tambem Rio Doce. 
fornecia ao3 grande.> mercados todos os gene- Não h11o prE>juizo para 8 zona do Caratinga , 
ros ; entretanto, um facto extraordínario se que vae ser Sl'rvida pela empreza Gnaby. 
dá e é que os generos alimenticios no norte es- Apenas retira 8 estrada para a margem es-
tão por preços exce3Sivos (apotatlc.s). quenla do Rio Doce. 

O sa. W RNCESLAU BaAz:- V. exc.• entií.o Eu não formulei esta emenda, tr. Presilen· 
não quer estradas no sul1 te, ó. simples inspecção do mappa, vim consul· 

O sR. JoÃo Pio :- Quero estradas no sul ; tar óquelles a quem devia ouv1r ; consultei a 
perfeitamente. Não combato nenhuma d'ellss, um engeoh~iro distinctiEsimo, que, além diSl!o, 
mas f atou exigindo estrada para o nortP. é um doe ornamentos desta casa. 

0 SR. WENCESLAU BRAZ : - Mas V. exc.• 0 SR. \VENCESLAU BRAZ : -Muito bem . 
disse que, em vez de estradas no sul, ponham- O m . JoÃo Pio:- Declarou me que á pri-
se no norte. melro. inspec~·ão do mappn, n minha rP.clama-

0 sR. Joio Pio:- Eeta phrase foi um in- ção era justíssima, devia ~el' attend1da. 
cidente. Quandose tratar de estrada para o Entretnnto,~r. Presldent~' , a palavra do meu 
sul, l óde v. exc.• ccntar com o meu voto. illmtre collega tem um volor extraurdinnrio, 
Sr. Presidente, os generos al:menticios estão p< rque fala cvmo um eogcnbeiro e as ~uas pilo
por preços exorbitantes no norte, quando n lavra, não porlem de modo nenhum ser poshs 
abnndsncia de braços é tn.l que annoalmente em duv1da. 
de lá descem em demanda da Motta. 3 ou 4.000 Além disso, sr. Presidento, 11 um facto muito 
trr.balhadores para o custeio do co.fé. e &te signlfics.tivo o interesse que, filho de uma zona 
facto se explica perfeitamente pela difficuldnde toma por ella. 
de transporte. Dir1gi-me u varios collegas e cxpuz-lhes o 

Ha aqui uma prova que póJe ser conferida. meu pla.nu, com o mappa em frente e todo! 
As camarr.s municipae!! de certas zonas não elles scbarcm-n'o justo. ' 
lançam impooto3 nos o.travessadores de gener s, Nem mai~ eu quero; eu quero a penas que a 
quando toJos os agentes executivcs de outras minha. emenda Eeja levada á cnmmissãn e passe 
eã{) obrigados a f11ze1-o, porque elles matam a pelo crysol do ex a me e s11ja e3tudada; e lia de . 
pequena lavoura donot·te, e é facto prov~do poi!l que dê o seu parecer. 
que actualmenteem F ·ança trata·ee de ampliar Eu me wntentarei; não quero que se diga 
a pequenB lavoura, porque n'ella consiste a que concorri p"ra que n estrada a travesse o 
riqueza do paiz. l<io Ooce, por mattas incultns, deix>~ ndo de 

Não apre:entei um projec~o de uma. estrada felicitar o municlpio de S. Domingos do Prata . 
vicinal qualquer d'essa ramificação, porque O SR. SAmrw BARRoso:- Não é Eé a esse 
penao devem ser traçadas, como dizia, grandes que ella vae fo hcitar. 
arterias que liguem. o .Estado, para depois tra· O SR. JoÃo Pio : - Vae felicitar ainda o mu-
tarmoa de estradas VICCIDf!oeB que. !1guem pontos nicip!o de ltabi ra. 
Importantes de oommex:c1o (~posados). . Apresento, p:>rtanto, a. emenda, er. Presi-
~as, sr. Presidente, o proJecto ~!_le se d1scute dente, e penso que o grande d eJ ideratum do 

veto dar margem e o.lferecer occasuw d~ levar PI'a ta está alc, nçado, porque n d·lstancia é me
para S. Dom!ngos ~o Prata este beneficiO. nor, p:1ssnndo p la margem e:quor,lo. do Rio 

Tambem nos exigimos, nós queremos que ~s D~ ce que é muito mais productivo. 
noSias mattas accordem do lethargo com o s1· ' _ 
bilo.da locomotica que ne levar-lhes o progre•so o . ~R . s,~ BINO BARRoso:- E a construcçao é 

De facto, a estrada de ferro, partindll de mUlto ma1s _facil. 
Palmyra, vae atravE-ssar uma zona riquissims; O sa. JoAo PIO:- A construcção é mais fd.· 
não se póde negar. cil porque o logar é hab1tado e uma estrada 

Ha p;>uco, foi apresentada uma emenda, le- de fer.ro construída em lognr habitado torna
vando-a paro. a cidade da Viço~; votei por se ma1s faCJl do qu~ em lognre~ incultos. 
esom emenda, porque aquella cidade representa Por todoe estes mot1vos , parece que a minha 
a induatria, representa uma zona riquíssima. emenda-se tnrnará uma realidade. 

Mas, sr. Presidente, em chegando á Concei· Poderiam pensar os meus colle!l'as, pelo. ani-
ção do Casca ou ás margens do RIO Ca.rca., que mação com que a defendo, por um certo en · 
raz essa estrada em projecto 1 thuain~mo que tomo nesta C3Uea, paderiam, 

Ella não vae beneficiar o município do Ca- sr. Presidente, pensar que a minha co. usa não 
ratinga, porque se encosta no Rio Doce, em é jus1o, como costuma o.cvntecer quando se 
terrenos devolutos,cobertosde mattas virgens, ded1ca muito enthusia.smo ó. defesa de uma 
onde as maleitas impedirão por certo os traba- cau&a. 
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Poderiam suppor OJ meus collegas que eu 
quero dar voltas na estrada de ferro . 

0 SR. LUIZ GONZAGA:- Somos inc1paze~ de 
pensar a ' sim, 

O sa. JoÃo PIO:- Perfeitllm"'nte; não di83e 
:Pfnsar, disse-pOrleriam pensar-que o enthu· 
siasmo com que a defenrlo é pl)rque queria dar 
uma uma Tolta na estrada; pel > contrario, si 
isto rosse reg1mental, •. 

0 SR. WENCESLAU BRAZ:- Mas dá volh Ó 
estrada 1 

O SR. João PIO:- Não dfl volh, porqU<\ 
}.IUI&ndo pelo rnunieipio do Prat:l. é mais pHto, 
menos dispendiosa; ~i. porém, é m& is perto, 
oio da volta. 

0 SR. SABINO BARROS'): - Ainda que elés!e. 
O SR. JoÃo Pro :-E' cl ~ro; e é o que Elt!tou 

dizendo. 

O SR. EPAMI!'I:ONDAS OrroNI : - Ma~ . a com
missão, que deu parecer, é p )rque ~:stud11u a 
questão. 

O SR. \VKNC&i>L.\U BRAZ:- Sr. Presidente, 
essl\ neces-idafle ó completa; tonto mais que 
~e pretende modi flc1r o traçado para uma zona 
que não está e~tur:lada, para u rra zona d6.!co
nhf'cida para nós outros (apartes) . 

Não ha inconv(lniente nenhum, sr . Presi
dente. em que o projecto com a e~enda voltem 
à commis,io,aflm de que sejam examlnr.do3 mais 
detathadamente, e <!e novo emitta o seu pare
cer a tal 1 espei to, para que possamos dar o 
no~so voto consciencios.1mente e não de afoga
dilho, como ora se pretende. 

Neste aentioio , pois, mvio ó. mesa um reque· 
rimento e nelle peço que se cJncedam à com
mis~ão 24 horas p!lra elaborar novo parecer, 
pelo qual ,·otare:, attenta a. maxima con~ança. 

O sR. FABINO B.\.nRoso: -- Perfeitam~>nte tem que me merecem oJ seus d ignos mc..nbros. 
procurado mostrar que não dá volta. (Cru~am- ( llt~ . to bsm. mtuto bem). 
s6 àioerso• apartes) Vem il mesa, é 11-Jo e entra em d iscussão 

O SR. JoÃo Pio:- Eu falei no con dicional. seguinte 
(Continuam os apartes). Rtqurrimtnto 

Estou convenchln de que r. ã n se póde em- Requeiro que o prCljecto n. 87, com ns emen· 
preg5r mais o condicional (risadas) dl\a 11preseutadas, volte a commissão de obr&S 

Poderiam pensar, vendo o entbusiasmo com publicas p!lra quo ella emitta o seu p3.recer den
qnedefendo,que era para sustentar uma ctusa tro de 24 hora~ . 
injusta., como sempr" acontece; pelo contra- Sa.la das se;sõat~ , 17 Je m lio de 1895.-W. 
rio, si fosse reglmPntal, viria com o mapp1 llra~. 
most.rar, sr. Pro&idente, cJmJ esse traça·lo 8 o s•·· Epamlnonda8 Ottoni:-Sr. 
muito mais razoavel. muito mais economicn, e Presidente, não devo impugnar o requerimento 
além disso vae beneficiar um& ZODil muitíssimo do nobre deputado, porque pede a CClmmis~ão 
productora. mai~ 65\.urio a re~peito desta ma toria. 

E nós sabemos que aa ostr&dii.S de rerro. a.tra- o sR. \V. B~tAz:-Materia n ovn . 
vessando zonii.S productoras, p :>r Isso mesmo as r o SR . EP'A~H.,o:o;oAs OITONI:-Dulls em<'ndas 
de&pt>saa, o" gasto3, tornam-se meno~es,_ por c :lu· r~.ram apre~entadas ao projact•J em discussão, 
sa dos me10s de tran~porte. o que e dtffiClltmo s.rnbas do. mato r importancta, porque alteram 
em uma zon'\ não productora. completamente o trt çóldo concedt•lo :w B11nco 

Apresento, p3rtanto, a emenda, cspera n.io , Iniciador de Melhoram<·nto:;. 
tendo plena conftan<iét: que o noss? àesld~ratum Sobre a primeira. em Poda a co;nmis;ão tem 
está a.lcançndo. (Mutto bt~m; mutto bem .) . . r. a.d pot·que já eqtudou deti J ameote 

V 1. é J"ri t , , t ente JUIZO .orm o, . . 
e~ .. m~sa, •.a e ~:> n tii.CODJUOC !lm a questão; pois foi procurar.lnpelo dign o r epre-

em dtscu11sao a segumte emenda : sentonte da zona. que esta Tariaote Tae servir 
e particularmente j }. manifestou· se a tal r e-

N. 3 ·to spe1 . 
Quanto á que o nobre deputado residEnte nG 

Prata r caba ele apresPntllr, devo inf0rmar á 
ca>a que elle labor a em um pequeno e o gano em 
reloQào elO traçado por e .le propos :o. 

Ao art. 1. · Podendo ai terar o traça·lo des· 
de a bo~.rra do Matipoó, passando pela marg~;m 
esquerda do R10 Doce, em direcção ao Alfié. -
PADRE JOÃO PIO. - TIIE:-PHILO MARQUE~.
NUNES CoELHO. - SABINO BARRO~O JuNIOR. -
CARLlNDO PINTO. - SoUoA MOREIRA.- BENJA
MIN DE MACEDO.- GETULIO DE CARVALHO. -
FREITAS CA~TilO. 

O •u·. '-Vencealuu Braz:- ~r. 
Preai<lente, não venbo impugnar o projPc to, 
nem a emenda ; dcctar:1, porém, o. v. exc. 
que nã.o tonho o espírito fo rm-ado para deci•Ji1· 
de momsnto questão de grande monta; por 
isso que julgando o p~c-je~t. 1 e 11 en;enda co:no 
interesses importante> do Estado, julgo iodis· 
peneavel que olles vclt" rn á commtssõ.o, afim 
de que externe E eu juizo escloroci i o sobre o 
assump~o. 

O SR. SABINil B.,RRoso: - Não ha necessi· 
dadf' . 

O SR. CAllULLo SoARES FtLno: - Ma!!, a ca:;a 
não púde formar juizo. 

O SR. Wil'I:CESLAU BR.>.z: -Completa neces· 
sidade. 

Antes da np: e;entacão da pri meira emend~, 
quo é a v:~riantepor V ,\'OS!', do traç~do do P~ 
raoe-a pnm a H&r ra do ~nnto Antoml' , p derta 
naturalmr·nte a estrarll\ t ocar em Altié , que 
fica na diree~,io antre e~~e,; dou, P"nto; ; mas a 
commissii.o nã•> manifestou-se inteiramente {a
\'Of S. vd i es: a etnPnda- j:ar t ind·:o d::L fl 1 rra do 
:vtatipc 6 ir á. do Santo Ant•mio, pts.::anJo por 
Alfié . 

Manifestei clu vidlls sobre a ccnfec\'ií.o elo> 
mappas que nos sao f0rnecldo~. O nobre doj>~
tado conncca es~cs mappas e otnrma que dl
versos logue:· nelle slt•rados acham-s<~ coll c.ca
dos erradamente ... 

O SR. JoÃo Pio dá u m ap!Hle. 
O sR. E. OTrOI\I ... de modo que h11 e•ta pe

quena duvida, talvez erro de eouncioç:io ou 
erro de e1.:o!icaç:io. 

O sR. JoÃo Pio:-0 r cmaaento p~r v. exc. 
manif~stado foi me~moeste. 
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O sa. E. 0TTON1 :-Fol ett& a minha opinião, 
de modo que. peloa dados fornecidos, Alflé 
ftoa Inteiramente fóra da linha recta que liga 
aa barras de Matipóo a de Santo Antonio. 

O IR. Jolo PIO :-Pelo ma.ppa de Chrokatt de 
Sá e outr oa. 

O SR. E. OrroNI :-E o que quero fazer ver é 
que a commisaão, quando e>tudou o traçsdo da 
eetrads, não deixou tambe&D de eetudar a zona 
,or ella atraveasada; pois ttue à uma estrada 
de 390 kilome\roe, que ~rá nma zona privi· 
leclada não pequena, prvilegtada natural· 
mente, porque a de lei é de 30 kilometroe. 

O SR. Joio P1o:-A zona a que se refere não 
foi estudada. 

O SR. E. ÜTTONI :-Foi cwtudada por mim a 
posição relativa de todos oa logares collocados 
nos mappa• que nos Coram fornecidos. 

A•lm, os dados de que a commis~:ão dispõe 
Jl&ra prestar nova Informação dentro de 24 
horas, conforme propD& o nobre deputado, 
são os meamoa que a oommissão tem tido até 
aqui. . 

A oommiasão não é inteiramente contraria a 
8EI& emend•, devido aos termos em que é con
eabida,-pois que apenas dá auctoriaação ao po 
der executivo para alterar este traçado, cuo 
julgue conveniente que a estrada passe por 
Alflé. 

Devido :aos termos em que a commissão ool· 
loca a questão, poderá o poder executivo man· 
dar estudar u duas varianteJ do traçado e 
optar pelo que fôr maia conveniente quando 
fhero oontracto definitivo com a companhia. 

O SR. Joio PJO : - Portanto v. exc. não é 
contrario á emenda 1 

O BR. E. ÜTTONI:-Não sou; mas digo que 
não me oppooho ao adiamento, porque seria 
dizer que não erro ou nãJ quero rever um 
erro. 

0 SR. WENCESLAU BRAZ dá um aparte. 
O sa. E. OTTONI : - Não quero dizer que 

maior tempo de estudo não dê mais pleno co· 
nlteoim11nto da queetão; mas, pelos dados que 
temos, e não consta-me que existam outrOI! 
mappas da zona, que ~dem ser eivados daa 
mesmas faltas de exacttdão, não vejo oonveni· 
encla em que voltem a commi88âo os papeis re· 
t'erentes ao projecto que se discute. (Mui1o 
~n). 

O er. 8ablno Darroeo Junior: 
-(Não temos o seu dllcurso). 

Encerrada a discussão do requerimento e 
posto a votes, é rejeit.do. 

ProseKue, portanto, a dlscmeão do art. 1.• 
do projecto e das emendas. 

O er. Epomlnoodae Ot.t.onl : -
Como membro da oommiasão de obras publicas, 
venho dar algumas explicações á C&ma.ra. 

A commiasão tambem apresentou a sua emen· 
da ao projeoto ora em diiSCussão, que é o de n. 
87, do anno pt1ssado, concebido nos seguintes 
t t rmos (lê) : 

Art: 1.• Fica o Pre~identedo Estado auoto
rizado a innovar o oontrac"&o com o Banco Ini
ciador de Melhoramentos, concessionario da 
Estrada de Ferro Rio Doce, elevando o capital 
pran\ido de 30 para 45 contos por kllome
Vos. 

Art . 2.• Revogam·se as d!Jposiçõeaem oon . 
trario. 

A commissão accresoentou a seguinte emen· 
da (lê) : 

Ao art. 1.• accreseente ee á ultima )l&lnra 
-desde Palmyra até a contluenola do rio Santo 
Antonio com o Rio Doce e prorogando por 3 
annoe o pratO para ooncln:.ão das obras ate Pi· 
ranga. 

Quer com isto & com miao fazer ver que a 
garantia de juros n~o deve limitar-se a p ;ran
ga esim estender-se ao prolongamento até a 
confluencia do rio Sa.nto Antonio. 

B!t.S&Ou·se para i810 a comm111!io na Impor· 
tancia da zona atravessada, da qual cs nobres 
cílllegas que me preoederam na 'ritmna ao&· 
bam de referir a extraordinaria uberdade e 
grande produc.;ão. 

O BR. JoÃo PIO : -E' a zona mais ric.'l do 
Estado. 

0 IIR. EPAMINONDAS ÜTTONI :-Talvez a maia 
rica do !atado, de modo que. baaeando·se nes· 
tas razõee e tambem rundando ·Fe em que esta 
~trada vem a ter um grande elemento de prca
peridade, que todos nós devemo• ter em vista, 
para a rêde da vias ferreaa de leste do Estado, 
por fazer convergir para ella os productoa de 
esp:>rtação e importaçio de zona extenEa ao 
aul e ao norte desta rêde, foi que a commia· 
aão propoz a e:Denda p.rantindo juros até ao 
seu ponto terminal. 

Não faÇt• opposição á emend" p-:oop:eta pelo 
nobre deputado residente na cidade de Viçosa 
e julgo até que ella é de grande vantagem, 
porque o prolongamento, partindo ele Ptran
ga, fará seguir a estrad", para não desviai-a 
de sua verdadeira directriz, muito proximo e 
parallelamente, em um trecho de 70 a QO kilo
metros, á Estrada de Ferro Leste de Minas, ao 
puso que, partindo de S. Caetano do Chopotó, 
em direcção á Viçosa, como indica o nobre de· 
putado, vae consultar os interesses de uma 
zona um pouco mais extensa, razão por que &c· 
ceito a emenda proposta pelo nobre deputado 
fazendo variar o traçado desde S. Caetano do 
Chopotó, passando por Viçosa e . procurando o 
rio Casca. 

Mas a commiasão não a a.coeita litteralmen
te; não deve acoeita~ a emenda do nobre depu· 
tado desde que ftxe, como ponto forçado, o. ci· 
dade de Vlçosa. 

Não conheço as condições topographicas du
sa cidade para acceital-a como marco forçado 
do traçado. 

Acceita-a, entretanto, si fôr modificada nos 
seguintes terruoa :- em dlre~ a Viçosa, -
o que é muito diverso do que - pa.ssando pela 
Viçosa. 

Tem e ido nm grande erro doa legisladores ft. 
xarem 0<1 pontos do traçado que têm de seguir 
as estradas de ferro. ~·~-~ 

Temos errado desde a nosaa primeira estra
da de ferro, -a Estrada de Ferro Central até 
á ultima decretada - a Estrada de Ferro El
pirito Ssntô a Minas. 

A intervenção do poder lt gislativo na fixa· 
ção dos pontos a percorrer pl'las estrada a deve 
limitar-se unicamente a traçar a direoção ge
ral da estrada, fixando ca pontos er.tremos, e 
em seguida o poder executivo, por intermedio 
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de seus engenhei : os, depois do recCinhecimen· 
to do terreno, deverá ft:xar os pontoa pelos 
quaes terá que passar a estrada. 

Nós vemos na Estrada de Ferro do Esplrito 
Santo Santo a MIDas graves erros : partindo 
d& Mariauna para tocar à PJnte NoVI\. l:Jct...uá 
com grande dificuldade de o:>nstrucção e des· 
via-se um pouco para o sul do seu traçado na
tural. 

UM SR. DEPUTADO:- E' verdade, 
0 SR. EPAMINONDAS 0TTO~I :- De Marianna 

poderia perrtlita.mente seguir a margem do rio 
C&rmo a~é a cJntluencia com o Rio Doce. 

0 SR. CA:.ULL'l PRATES :- Vae E'm seguida 
descer ao !1Ud8llte. 

0 sr. EPAMINONDAS 0TTG:'o/I :- Vae procurar 
o Manhuassú pouco 110 norte. p!i.ra em seguidt 
descer o sud~te em demanda tio Alegre no 
Estado do Espiri\o Santo. 

Decretou ·se, portanto, uma rê lo de estradas 
de rerro com o 11m de ligar direct1mente o cen
tro de Minas com o Oceano, razend.> •i? ~a~~ 
no proprio territorio mineiN. . _ 

E' para evitar estes erros de determmaçac 
de pontos indetermediaric s de traçados por 
parte do poder leg1s!atl v o que acceito a emen
da, com e3ta variant~- em direcç.io â Viçosa, 
procurando o Rio Ct~-sca. 

A emenda do nobre de ;lUtado, o sr. paIre 
João Pio, tem um inconveniente e de1xa rl e ser
vir uma zona para servir outrn, modificando o 
traçado contractado. 

Além d:• inconvenieBte que ac1b i de apon
tar, pelos mappas que s .niram de bas ~ no 
estudo da commi~aão, o tr.tçad l da e!tr ada de 
ferro pelo Altie, que esta muito a oeste da rll
rectriz que liga a barra do SaDto Antonio a do 
Ma.tipoó, l'ara uma volta de 50 ou 60 kilome· 
tros para p:lde:- tocar no Alfié. 

O nobre deputado enganou-se referindo ás 
considerações que fez sobre o traçado directo 
do prolong&mento pa~tindo do Piranga â b1.rre 
de Santo Antonio, que neste CilW poderia pas· 
ear no Alllé sem o menor inconveniente. 

Co:no prop'·Z o nobre deputado, esta variante 
vem servir na realidade o municlpio do Prata., 
mas deixará de servir tambem wuitas outras 
loclllidades. 

O SR. JoÃo PIO:- As outras loollidades es
tão servidas pell Guahy. 

0 SR. EPAM INONDAS ÜTTO:-II :- 0 Vermelho 
Novo, o 'vermelho Velho, o S'lcramento, Entre 
Folhas, Caratioga, :-anto Estavam e outros, não 
são servidos pelu. Ouahy; são lagares importan
tes estes; de fertilidade inesgotavel e, como 
ponderou o nobre deputado, n.io sPi qual ~eja 
a mais salubre : st a margem esquerda cow 
terrenos baixos, ou a direita, onrle os terrenos 
são em geral a.ccidentados, de modo que Iria a 
Camara estabelecer preferencia de localidaJes ... 

O sa. JoÃo PIO:- Eu não fixei o traçido. 
0 SR. EPAMINON DAS ÜTT0:-11 ... não, nos ter· 

mo3 em que é proposta a emenda do nobre de
putado, não vejo lneooveniente em ser appro
vaJa, deste que seja justificada a allegação de 
que os ruappaa pelus quaes estudo~ a co~mis
são não são perfeit1s, com o qne nao duv1da a 
commis~ão concordar. 

Póde ser que Allié esteja na direcção da barra 
do MatipóJ O. do Santo Antonio e neste cl~o ... 

O sa. JoÃo PIO:- E~tou prompto par'\ de
monstrar, e a minha emeod& diz :- podendo 
alterar. 

0 SR.. f<:P .\MI:-IONDA.S ÜTTONI:- Justamente, 
por isso é que não a rejeito. 

O SR. JoÃo P10 :-Perfeitamente; v. e:xc. 
n'io rejeita a minha emenda. 

0 Sll.. EPAMINONDAS 0TTONI :- Fa<'O consi
derações unicamente para esclarecer á casa, 
que poderá rE"jeital-a ou não. , 

Pelo conhecimento que tenho do terreno_ 
pelas ratões que e:xpendi e pelos dados que ti

0 vemos em mão para o estudo e que aerã 
ainda os mesmos d'aqui a 2, 3, ou 4 dias, ne · 
nhuma luz maia pJderiamo! trazer á CU&, desde 
que voltassem o~ papeis á. commi99ão para es· 
tutiar as novas variantes que foram prl'p!lstas. 

Apo1ado então nas considerações Ce1tas pelo 
nob~e deputado, no3 termos me&mo e·~ que e 
feita a sull emenda, é que não f11.ça Jpposição; 
porllm devo esclarecer a casa para que ella 
pJSSitt '\"Otar com conhecimento, prt~ferin •lo ou 
não o traçado p Jr S!lcramento ou por Alfié. 

O traçado, passando pell\ mar~rem direita. do 
Rio Doce, vPm a servir além do Vermelho Novo, 
Vermelho Velho, Sacramento, Entre Folhas e 
Santo E~tevam e a IDUihs outras localidades 
que estão proximasa estas. 

O SR. JoÃo PIO:- A Guaby vao eer •ir. 
0 SR. CUIILLO SOARES FILH'l:- !lião, S3-

ntlor, a Gu'dly v.1e serv1r ~ó ao Manhuassú . 
O SR. EPA)fiNO:-IDAS OTTONI :-A Guahy 

vem talvez a servir o VermelhJ Velho ..... . . 
O SR. JoÃo PIO:- Eu nã.> ex ijo ma·e nada. 
0SR. EPAMI~ONDAS OTT.>:-.1 ..... sem passar 

lá. ; porém, a mesma declara<"ão apresentada 
pelo nobre deputado poderá ser fe ita em reltl
ção ao seu tracado, que a Olitrada de ft!rro ter
minando em Santo Antonio tsmbem venha a 
servir ao Alflé. porque o Piracicaba é navega· 
velem pute e tambem o Rio D;,ce e, alé m disso, 
o seu m011icipio será servit1o pela réde do 
norte. 

o SR. JoÃo PIO :-Ficara a lO legcas de dis
tanc'a. (Ha outns apartes). 

0 SR.. EPAMINONDAS OTT0:-11 : - Oxalá que 
todM as localidades do nosso Estado pudessem 
oi!tar servidas .:em estradas a dez leguas de 
distancin! 

O sR. JgÃo PIO : - Nós as temos ma i~ perto; 
temos a 1leis leguos. V. exc. está compromet· 
tendo a minha emend'l. 

o SR. EPAMINONDAS OTTONI : - Não; nã.o es· 
t ou compromettendo a emenda de v. exc., es
tou e;chr.recendo a casa un1oamente. 

o sR. JoXo Pio :-Já estamos bastante es
clarecidos. 

0 SR. \::AMILLe SOARE:! FILIIJ : - N.\o esta· 
mos, não, é nece;urio serv1r aos outros. 

o sR. EPAMI:-IONDAs OTTONI : - COm a sua 
emenda deixa·lie de servir a certos logare~ para 
servir-se a outros. 

O sR. JoÃo Pio : - Mas eu, quando disse
podendo-, não determ1nel. 

0 SR. EPAMI:-101'\DAS ÜTTONI ;-Ah! ~ómente 
p1r isso é que nào comb .~o a eDend• de v. 
exc. (Apartes.) 
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A e-,mmtaio não tem dado' para combater 
a emenda do v. exe.; não tem t1ados para re
jeital-a, po~que tem razõas para 1uppor q'le os 
mapJ&s C'lt.feceionados nio sejam exaot011. 

O sr. Jolo Pio :-Afianço que estão errados. 
0 BB.. EPAMINONDAS 0TTONI : - E' tambem 

baseada nas afftrmações do nobre deputado, 
que deve conhecer perfeitamente a posição re
lativa doslogares do districto que representa 
que a eommiseão não rejeita a emenda ; p:>
rém, ftrman:Jo-se n011 mapp!o9 que s:lo postos 
em duvida, ella deveria rejeital-e, e não pode· 
ria deixai' de rejeita! a, porque Alllé eetá mui
to tóra da directriz da estt'ada. (Apoiados). 

A tomarmos pot' ponto de p~rtida oe map
pas organiza los, e alguns dellea acceitos e pre
miados pelo Estado ••• 

O sa. Jolo PIO : - Pelo mappa que está na 
~acretaria da Agricultura a mtnba emenda é a 
mais certa. 

0 ar, .EPAMINONDAS ÜTTONI:-DepJiS de exa
minados por pessoa competente, e a ~erem ac · 
ceitos 03 dados fornecidos pJr e:sses mappas, a 
commissão deve reprovar a emenla do nobre 
deputado, porque Alf\é fica inteiramente fóra 
da linha recta que liga as barru do Matipoó e 
Santo Antonio (Pau1a). 

O SR, JoÃo Pio dá um aparte. 
Q SR, EPOMINONDA8 ÜT'I'ONI:-Estou dizenJo 

que ha falb de dados presentes á. commissão 
pua rejeitar a vossa emenda, assim com') pua 
acceítal-a (Perfeitamente. do $r, Jotlo Pio.) 

Não a combato inteiramente tambem, por
que ella dá simpiMmente uma auctorização no 
Prceidtnte do E:!tado para fazer alteração no 
contracto, caso julgua conveniente. 

De modo que o Presidente do E~tado, que 
tem a sua disposl,'ão engenheiros, poderá m'ln· 
dar far:er o reconbecim!mt•> desse traçado e 
então preferir um ou outro. 

Devo declarar tambem que o. emenda da 
commissão não se limita sómentc a questão da 
elevação do capital garantido a 45 contos por 
kilometro, em toda a extensão da estr&~la ; pro· 
poz tambem a prorogação por 3 annos do 
praso para a conclusão das obras ate Piranga. 

Para is~o bueou-se a commiesão nas gran 
des d•tllculdatfes encontradas p:lr toda3 as em . 
pres!ls de est•·ada · de ferro. Como está no es
pírito do pui.Jii.:o em geral, as estrlldll.B de fer
ro actualmente existentes, convert:indo a m:~.ior 
parte dellas para a Centrc~.l, tem lu~tado com 
as maiores ditflculdadea para a ronstrucção <Je 
seus proloogamE>ntos pela morosidade de 
seus traosporte!l, não só las mercadorias, como 
do3 materia~>.> de construccão e do material ro
dante pela rc~ma Central ; além disso, devido 
á baixa. do cambio, todas as t>mpresB.S luctam 
com difficul Jo. Jes in~uperaveia para o levan
tamento de capitaea ou, por outra, não t êm 
credito para levantarem easea capitaes no 
extrangeiro, o que traz a necessidade da pro· 
rogação dos prasos estipulados nos reepecti 
vc·s contractos. (Pama) 

Justificada a emenda da commissão e dadas 
as razões por QUt' ella acceita a emendn cJm a 
pequena mo 1111ca~ão que acabo de apontar, v11u 
envial·a á mesa redigida nos seguintes termos 
(lê): 

Su\-emenda á emenda o. 2 

Onde 1e diz cpassando pela cidade de Vlç.lS&, 
etc., diga-ae : cem dlrecçau á cidade de Viço~a, 
procurando ae margens do rio Casca.,. 

Deixo então à Camara, pelds oonsidera
çõe! que acabo de expôr, plena liberdade da 
aceeitação, isto é, llb~rdade tem a Camua, mas 
em todo o caso, sem liffenSA â opinião rnanifes · 
tada pela commissão, de acceitar ou rejeitar a 
emenda do nobre deputado o ~r. padre João 
Pi:l. (M•ito 6t.m; muito hm,) 

Vem á mesa, é lida e ~ntra co~junctamente 
em discussão a seguinte 

SUB·EMKNDA A EliENDA N, 2 

N. 4 

Oode se diz-passando pela cidr.de de Viçosa 
-diga-se-com direcção á cidade, procurando 
as margens do rio Casca.-E. CTTONI-NUNES 
PINHEIRO-SILVA FORTES. 

O Mr, Goo.,agn da Silva & - Sr. 
Presidente, a falta de prollssiona.lismo, a falta 
de conhecimento porprio ,tus zonas sobre que 
versa a questão que ora se debate neste Con
gr8il!o, obrigar-me-hião, certam~nte, a não ter 
o arrojo de emanara.nhar-me em ~.io escabro
so assumpto. 

Mas, sr. Presldenle . antes de fazer parte 
deEte Congresm, por diversas vezes e mesmo 
depois que para aqui entrei, tive occaaião de 
observar o crlterio e os conhecimentos do 
meu digno collega, o ~r. Jcão Pio, quando dis
cute quPstões imporhntes, como a de que ae 
trata, estabelecendo assim um verdadeiro pa· 
rallelo entre os deveres de 11eu cargo e (l8 in
teresse do Estado, que tambem reprt>sento. 

Sr. Presidente, ouvi com attenção os di 'l'arros 
oradores que me precederam e, por têl-o3 ou v ido 
com essa attenção, cheguei ao conhecimento 
perfeito de que, muito embora me falte o pro
ftiiSionallsmo, multo embora me falte tambem 
o conhecimento propt'io das zonas sobre que 
versa a ques~ão, eu, anto a discussão, pude 
e3clarecer o meu espírito ao ponto de apa
nhar nella alguns argumentos que vêm servir 
de base á jus~iftcação de meu voto a favôr da 
emenda otrerecida pelo digno collega o sr. 
João Pio. 

Um illustre membro da commi~ão de obras 
publicas declarou que, si essa emenda passas· 
se, ficaria prejudicada a zona a. que fe refere 
o parecer da me~ma commissão. 

Mas, sr. Presidente, em e i tratando de zonas 
aqui eq nl para v eis em fertilidarle e sondo aq uel· 
la a que se relere a emenda já grandemente 
habitada e a OLitra não, não vejo razão para se 
rejeitar essa emenda. 

Ainda sr. rre~idente, ouvindo com attencão 
as pala vra.s do ar, João Pio, obser-vei que s. 
exc. referindo· se a estra.ur.s de ferro, disse 
que havia necessidade se prolonga:-P.m ·nas até 
ao norte do Esta,lo; e, para justitl ~al o, mos
trou a extrema penurio. que reina n'aquellas 
paragens. 

EBBe prologamento das estradas de ferro, 8!'. 
Pre9idente, trará como consequencia o alto 
beniftcio do congraçamente do povo mineiro, 
trará oomo consequencia a ligação do U(lrte ao 
sul do Estado •.•• 
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O sR. JcÃoPio: -São as grandes a.rterias. 
0 SR. 00NUGA DA SILVA, ••... ,,trará. ar. 

Presidente, a ·oonviencia. do povo minei
ro, :1. communica.billda.de desse p~Jvo, o au
xil !o reciproco da gente do norte á gente do sul 
(apoldO$) , 

Ju!.tltlcando, pois. o meu voto, tenho a. de
clarar, de accôrdo com as idéa.'i ex pendidas 
pelo auctor da emenda, que vct :> por dia. por
que se trata. de um& estrada qne vae cortnr 
fertilissima z:ma, tão fertil com·J a. preferi
da pela \Ilustre commiesão . 

De MC'ôrdo a iuda com o moJ digno collezn au . 
ctor da emend·1 , desde que c;o trat~ de dar in
cremento nos dous ma is forte'i vehiculos do 
progt·esso do noFsJ Eiitado- a. e •trad>l de ftJrro 
e a in~trucçãn publica.- o meu voto sempre 
est ·r.i. hypothecado, crendo aosim ter cumpri
doa meu dever. (Muito bem). 

O l!n·. Camlllo Pa•utes diz quo vse 
mandar á mesll. uma sub ·emenda. e que o faz 
de accôrdo com o apresentante da emenda n. 3 
e com o illustre relator da ~ommissii.o de obras 
publica!!. 

A Camara entendeu bem liUe a commi~sií.o não 
fazia questã.n d!\ p~sagam da em!'nda n. 3, 
que em todo o caso p~rece de<e ser modifi 
cada. 

O a.pre5entante da en::eu•l& dtclarou que EÓ
mente qwmn. dnr ao governr:l IIIPrdade p ; t•a 
escolher outro traçado, conforme pan•ce mais 
conveniente. 

Procurando conciliar o~ inlet·c·~"fS do D;)bre 
deputado e 0 3 do Estado e de • ccõr do com a 
illustro commis·ã.o de obrãs publicas, apresen
ta. o orador uma sub-emenda, que, approv.Hia 
juntamente com a emenda n. 3, Jat•â. ao proje
cto a. segui ute redacçã.o ( l6). 

Assim lica o ~ovet'U() auotorizaJo u escolher 
traçado mais conveniente e a Cama ra poder á 
votat' descans·· ndo na acç~o do governo e na 
commis~ ii o q ue for encarregada de f11zt>r o:~ es
tujo3 do t :·avado . ( Jlu ito bem, muitC' bem). 

Vem â m!l!a, é liJa o apoilldll e entra con
juntamente em discussão a seguinte 

St.:R- EMEZ'õD ,\ Á E)IENDA :";. 3 

N. ;, 

Accresccnte-se-in fine :-confor·me fôr de
mcnstrada a conveniencia de um 0 11 outro tra
çado, dPpois do feito!! os de vi-ics ostudos.- Sala 
das commissõ~3. 17 de maio de 1895.-C. PnA
TE.S.-PADRE Pto 

O sa·. ~une• Plnhch•o :-Sr. P : e; i
dente, a emend:1 apresentada pelo !Ilustre de
puta<lo rC'sitlente em B11rba.cena modifica com
pletamente o tro.ç:1do da estrada. 

O ~R- JoÃo PI·J :-A commissib já dis:e que 
não modifica. 

0 SR . Nt NES PI NI IEIR.O :-A com missão não 
podia dizer isso. 

0 SR. EPAMINONDAS 0TTON1 dá Um aparte. 
O SR. Nt::-<Es PlNIIEIRo-0 Ranco Iniciador 

de Mellloraml'nto~ requareu e~ta. PStrnda de 
ferro e de.lignou perfeitamente o traç-1d" , ft~z 
os estudos e detG~minou cs Jogares por 0nde 
ella devia paesar; esses log'llres pertencem á 
margem dtreita do Rio Doce. 

f:ã'l lagares p rrsperos, de ~uturo lisongeiro e 
onde a lavoura está se desenvclvendo de uma 
ma.neir~ proiigiosi.. Pertencem á riquíssima 
zona, onde estão Od municip:o3 de Pc.nte Nova, 
Abre Campo, Manhuaa~ú e CAratiuga. Sãu la
gares mu·to mais habitados e o!ferecl'm melho
res con•lições de vida do que O> p0nt~··s tia mar
gem esquerda, par& onde o nobre deput'!do 
quer levil.r a est · ada. 

0 SR. CAMILLO PRATES :-Turlo \.qlo ficará de
monstrado no~ estudos que forem feitos. 

.')SR. t\ lf~Ei Plt'\HE1R0 :-Perrlã•i ; 03 e~tudos 
jâ fo · am ftll t t ~ . St·. Presideme, r:; a ju, t ificação 
d-> !>UJ. ememh\, <its>e o ncbre d~:pu tado que os 
;:ontos por onde p•ssor ia a estrada u am def..
p()VO!l•los tl in$/)lubres. 

En g uo perft~l to. 
A população é muito m.1is ro nJon;a.la do 

que na p!lrle ria. m~ rgem eFquer a, i::.ri it:iiil. êà 
pelo núb :·e d~<puta ·lo, apt !IH rte ser esla fet·t tl
lls: ima. 

O SR •• JoÃo P10 :- Eu me baseei no maç.pa 
exislente na. i!tcretaria da Agr;cu!t ll :'l\. 

0 SR. !\UN ES PtNIIF:IRO :- 0 estudo do tr&Ç!l
Jo dest:\ eHtrada. de ferro j:i f .· i f~ i to pelo enge
nlleiro do Rlinci>, .:jue, quaotlo o requo!eu de
signo u corno ~·onto termind a cuntluet. cia do 
no Santo AntGnio com o Rro Dôce. Ora, SID
tn Anna tio ~1/!é ll :a em dit ecçiio muito di
ver~a .• . 

0 SR. JOÃO PIO :-~ãO pelo IDAppl de \'i tlçâO 
fe:-re:>., quP I'X r st~ 1' 3 Fecre:aria úo. Agricul 
tura. 

Osn. l\u:-> r-:' PtNJIF:tRO :-Eu gar .• nto a v. 
ex c. que nih• ó Aquella o trn-:arJo q •to o Banco 
e prese n tou. l'ela. emenda d:> nor ro depu tad•> 
n estratla df' ;;,· i a.-~e o:lmpletll mente de ~eu fim, 
que e a confl:l. ncia tio rio Sa nto Antonio com 
o Rio Dócl? . 

0 SR. SAH!r\0 BARROS:) : - l\ãJ opoiado; não 
desvio. 

O SR. NüNF.S PJ~IIEIRO :-Ora, n:io apo;ado : 
Pois, si estâ aqui o memor ial do cng:)Oh(· iro, 

ou do se designam todos os P·J:I trs por que tom 
de pa..."Sa r a e::tr.-da, como não apoiado? Sr. 
Pres:dente, como mernbrv dtl commissão de 
obras publicas, não achando que a emenda es
teja interramente de oCC"õrdo com o pare~er da 
commissãoJ, eu voto cont.J'a e lia. A e~trada. pro
cura uma zona muito diversa. Ella segue em 
rlirecçã.o aos tiC1re11centes districtos de Serra., 
Jequny, Gra mmo. e S. Pedro dos Ferr s. Pa.s
~ará depois pelo Vermelho Velho, pr<'ximitlade 
rlo Vermelho Novo, do laratir:ga e Entre Fo
lt..ns. Ei!!, pnrque, sr . Prrsidrnte, eu cliziu que 
o nobre deputado engunotHe c··mpleta meute 
quando mppunhs que ~e trata•a. de uma zona 
drspuvo~da e imalubre. 

O SR. JoÃo P10 dá um aparte. 
0 SR. t'o:t.::-õE~ 1-'Ii'iiiElR'): - V. CXC . não fXa

minou o t rsÇBJO (trccam se diverso1 oportes) . 
O SR. NU:'IIRS Pt:-.JJEIRJ : - Creio, sr. Presi

dente, que justífiqUPi do me:hor· modo possível 
o meu voto contra tl emenda. 

Findo o debate, declarou-se encerrada a di~· 
cm~ão e. pos:o a votos o art. t. ccorn as em(jn
dos, é elle npprova.rJ o com tad9.S ellas, tios ns . 
I a 5 . 

·· 11cerra · ~e a. di~cmeão do art. 
, ''>, e, consentindo a casa que 

tii!cu~~ào, volta elle en-
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tio oom u emadu á commillâo de obras pu
b.liou. 

2.1 P A.B.H DÁ O'RDBJI DO DIA. 

Lê·• .e entra em 1.• dlaoo.sslo o projecto o. 
31 do corrente anno, auotoril&ndo a reorga
nlJaGio do serviço de 1l•o11ii&Qio das rendas do 
Edado. 

O .... Bueno DraodAo :-Sr. Pre
aidenif., peço a v. exr..• enviar-o: e o projecto 
em diacUIIAo. ( E'mi.lf~ito). 

Sr. Preeidente, adduzirei mui~ rapidas 
oonsidersçõell para junifioar o voto qut\ pre
tendo dar em favor deste projecto. 
. Consigna elle uma medida neceuaria ao bom 

desempenho do serviço de 1lecaltzaçio das ren
das internas do Eatado, medida eata lembrada 
pelo lllustre dr. Secretario daa Finanças em aeu 
relatorio. 

Iniciado, sr. Presi ·jente, o serviço de dsoali
zaçio interna das rencias, creado pela lei n. 
16 de 19 de nove:nbro de 1891, desde logo tor
naram-se patentes os resultados benefi0011 co
Ibidos pela adminietraçio, por iliSO que. como 
se tem dPmonstrado nos dini'IJOI rela~rios au· 
jeitos á apreeiaçllo do CongreBIO, em muitifai· 
mos pontos do E~do, em diver.-s recebedo
rlu e oolleetorias, u rendas têm crescido na 
rar.ãG de 200 •f •• 

Em algumaa dellas, JPguodo obst>.r va o dr. 
dlrector da reoretaria das Finançu, em maia 
de 200 e 1.()00 •f.. Ora, 6 bem de ur-se que 
com o serviço apenas iniciado não tem tido a 
fli!Clalização o nece.sar io detenvolvimento. 

Entendo, sr. Presidente, que devemoe con• 
ceder ao governo faculdade para estabelecer 
um corro de fiscalização destinado ao eerviço 
de arrecadação de rendas ; ovitaodo deste mo
do que grande parte doe D08808 productos se 
extravie, em proveito da renda dos Estados vi
ainh'lB ; porquanto, sendo as noama fronteiras 
extraordinariamente extensas, facilmente os 
generoe de exportação •ujeitos ao psgamento 
de impoEtos desvi:l.m·se JK>lU ennume~ ee
tradas que ligam o noeso &tado aoa Eatadoe li· 
mitrophes. 

O corpo de fonccionarios deetioado a~tual
mente ao aerviço de ftsuallzaçio é iosulDeiente 
para o ~ompleto deMmpenbo da miaio a que 
se dest~na; accreecendo ainda a cireuiD!tan
cia, sr. Presidente, que para &\tender a oon· 
t10uadaa reolamaoôes, é moitas vezee o illua· 
tre dr. Secretario das Finançu obrigado a dis· 
~rabir, para 1lacallzar alruma! estaQÕee, empre 
pdos etreetivos da secretaria, deefal~ndo u
s•m o pt!880&1, aliáa lnaomciente para o regular 
funcc 'onamento daqueUa repartição. 

Por lsao, sr. F reau.lente, acredito que deve 
mos votar pelo projeeto que ora se diacnte, 
embora não e!tejamoe de pleno aceôrdo com 
algomu·de suaa dispo~içõee, podendo elle ~r 
em 2.• dtscol8êo alterado-ou mod•ficado, con
forme fôr demonatrado pela discu~são que 
então se travar a seu rN,eito. 

o sR. SA'BINO BAB.'Roso:- Apoiado; em se
gunda diEolll8ão carel'e de moditlcaçio. 

0 SR. BUENO BRANDÃO :- Tra.ta-se agora de 
oonbeoer de uttlldade do projecto e •a utili
dade é patente e não eare:e de demonstra· 
çio ••• 

O aa. SA.BINO 8ÃB.Roso :-Apoiado. 
0 sa. Bu&NO BRANDÃO:- E' Ulõõa medida ur· 

gentbsima reclamada peloa poderei do 1!'.1-
tado. 

Voto, por ii!IO, pelo projecb, ar. Presidente, 
acreditando prestar assim um &el'viço á. boa 
adminiatração do Estado. (Muito b~). 

O er . .Juvenal Peonaz- Sr. Pre
sidente, tnendo minhas as palavra' do ol't.dor 
que me precedeu, deTo acereaoant&r que eUe 
resHe na zona do sul, onde u rendas 18 extra
viam, como o~ parte em que u-oro, qne ~ oon· 
finante oom o iatado do Rio de Janeiro; onde 
u rendas mineiras tambem ae extraviam em 
não pequena imJIOrtancia. 

Sr. PrHldente, apreeentando o proj•cto em 
dheu.a,io, tive em viata fazel-o simplesmente 
pelo conhecimento qtae tenho desses escoadou
ros das nossas rendas. Entretanto, do rela· 
torio do dr. Secretario das Finançes veiD<ls 
oonfirm~Ja ·a neoeasldade da creaçio desses 1ls
oaea e Ida reorganizacão do serviQO de 1lsoali
ução 1ob mold• maia deeenvolvldOI!. 

Sr. Presidente, elueidada, como se; acha, a 
ma teria do projecto,en limito-me a aguardar q_ue 
a eaea o acolha, p~~~~ando á. aegunda Jifcunao, 
e por essa occasião procurarei aprec1ar as 
emendu que forem apresentadas. (Muito bem). 

Encerrada a diseuseã.!l, é approvado o proje
eto e, consentindo a casa que paéSe á. Pegunda 
diaous~ão, vae elle ás commiuões de legislação 
e de orçamento. 

Lê se, entra por a,.tigos em segunda discus
~ão. encerrando ae esh sem debate, e é appro
vado, o projecto n. 9, desttt anno. oonQignando 
auxilio à conatrucção de um predio no oolleglo 
das irmana de caridade em Mariànna e. con
sentindo a casa que passe á. terceira disonll8io, 
vae á oommi88ão de orÇ4mPnto. 

E' lido e entra em 2.• dlsoUBPão, por artiros, 
o projecton. 18, deste anno.t que altera a lei 
n. 41 na pa.rte relativa ao Gymnasio Mineiro ; 
acompanhando ao mesmo pro.ieeto as seguintu 
emendas otferecidu pela commiesão de irutru
cção pub!ioa. 

N. I 

Em logar do §j.0 do art. J. ·,diga-se o rei
tor do Internato perceberá, além do ordenado 
de lente consignado na tabella annexa ao de· 
ereto n. 611 de 6 de março de 1893, a gratifi
cação annual de 3:600$. 

.N-2 
SUJ:prlma-se o § 1. · do art. lO. 

N. 3 

Supprlml\·se o capitulo 4. · e acorese.,nte-se 
depois doart. 10.-Art.ll. Revogam-se as dil-
poslçõea em contrario. . 

0 SR. MBNDES PIHENTB:L requer e OJD~ede· .. 
que a disou!São e votação se fal)&m por eapi· 
tolos. 

Entra pois, em dlacnssã.o o <'.apitulo I.·, oom
prebflnsivo doa arts. I a 5com a emenda n. 1. 

O llr. Mendea Pimentel: - (Nio 
tem06 o seu discurso. 

O Sr. Fe~relra Tlnõeo : -(Idem). 
Vêm aucceanvamente á mesa, aão apoiadas e 

entram oonjnnetamente em diacUBSã.o as segnln· 
te. emendu: 
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N. 4 
Art. I.· do projecto n • 28 accresce o te-se : 
§ 3. • Ca!O convenha ao serviço publico po

derá o Presidente do Estado nomear para esse 
car1o peesoa extranha á oorpor&Qão dooente c1m 
os vencimentos annuaeede 6:000$.-MENDKS PI
KK.!~TEL.-P ADRK JOÃO Pro.-FRANCISOO BRB8-
8.ANiil. 

N. 5 

Emenda additiva ao § 1• do art. 5. · 
Aocrt-soente-se : -sendo as attribuições e ser· 

vioos de@se funooionario determinados em re· 
guJamento. - MENDB!I PIMENTEL. 

N. 6 
Emenda ao projecto n. 18. 
Supprima-se O art. 5. ·-FERREIRA TINÔOO. 

O ar. .João Pio : - Sr. Presldtm-
te, na di8cussão do projccto procurei justificJ.r, 
mu jastifiCII r claramente. a nece~sidade da 
exiatencia de um medico no astabelecimentl); 
essa necessidcade esta ju5tificada, não preciso 
repetir os argumentos que adduzi, porque es
ses argumentos foram por mim expreSIKls nesta 
casa e quem impugnou o art. 5.• não poude 
rebatel·os. 

Eu declarei de facto que e1ta parte era a me
nina dos olhos do projecto, porque sou protes 
aor do Internato do Gyrunasio, tive a distincta 
honra de dirigil·o o luctei com difflculdadea 
extraorclinarias devido à falta de um medico no 
estabelecimento; mal', para. dar uma resposta 
eTidente, clara e esmagadora contra a emenda, 
eu 1-'erga.rw. : qual o internato no Brazil flUe 
Dão tenha o 11eu medico 1 Apontem-me um só 
estabelecimento de ensino na Europa que não 
pague um medico, sendo este obrigado a tra.· 
tar dos alumnos e da hygime. 

Pois bem ; si a commts~ão tratou de prover 
a uma necessidade, si a com missão propoz mais 
uma despe~a. esta despesa está. incluída na 
pensão, portanto, é despe~ reproduativa. 

Depois, quando 11e trata do Internato do 
Oymnasio Mmeiro, não temos o direito, a Ca
ma.ra não póde recusar aos alumnos esEe me
lhoramento, porque o Internato jo Gymnasio 
Mineiro apresenta saldo em suas despesas e 
agora a congregação é quem vem pedir esta 
medida. 

0 SR. CAMILLO PRATES : - Demais, O Inter· 
nato do Gymna..~io Mineiro e a inatrucção pu· 
blica não são fontes rte renda. 

0 sa. FERREIRA TINÔCO: - Esta argumen
tação vae me servir depúis. 

O SR. JoÃo PJO : - Mesmo que se conside· 
rasse meio de renda, dá sempre saldo. 

Ora, E r. Presidente, o nobre deputado que 
apresentou a emenda devia tel-a justificado. 

0 SR. FERREIRA TINÔCO:-Eu acceito 8S con· 
siderações feitas pelo nosso co\lega, o sr. Raul 
Peuido. 

O sa. JoÃo Pro:-Mns v. exc. aooeita con
siderações que foram batidas com vantagem; 
v. exc. devia ter justificado, porque eu ia re· 
batel-o. 

K' bastante intereBI&nte apresentar uma 
emenda que vem alterar o projecto, eupprimir 
um artigo e dizer que funda-se em razão de 
fulano ou de sicrano. 

A. C. -20. 

V. exc. devia ter addnztdo coaslderaçõel e 
dizer qual o Internato ou eBtab ~lecimento de 
ensino que não tenha medico. 

O Caraça, Marianna e todoe têm protl!!!ional 
encarregado do tratamento dos alumno::; en
tretanto, impugn~ -se a creação do medico no 
Internato do Gymnasio, querendo -se sujeitar 
o reitor ao papel triati!simo de tratar da hy
giene e de ter de examinar generos alimenü· 
cios. 

E' p ·r isso, ar. Presidente, que em to !os os 
collegios ha medico, devendo-se ainda l!Otar que 
na Allemanha não só no:\ Internato!', mas nos 
externatoa, onde oa alumnos apresentam !'e ás 
7 horas da manhã. e sabem de tarde, ha medi
coa p&~os pará velar pela hyglene. 

O meu i Ilustre collega declarou, sr. Presi
dente, que esta parte era os olhr·a bonitos, que 
eata parte era a menioa dos olhos do projecto. 

Não sei si são os olllos bonitos ou feios; venho 
apenas declarar á l'. exc. que, ~i suas pala
vras têm ~egunda in~nçã.o, ellas vêm bater 
na couraça da minha d•gnidade. 

O SR. I'ERR&IRA TINôco:-Estas palavras são 
de v. exc. 

0 SR. JOÃO PIO:-V. exc. não deT;A atirar 
'lma phrue que deixasse perceber qualquer 
arr&ere peruú, poia eu expliquei meu pensa· 
mento qua.mlo empreguei a pllrue ..• · 

0 SR. FKRREIRA TJNÔCO.-dâ um aparte. 
O SR. JoÃo Pro:- .....• mas defendo porque 

na primeira vez tambem tive occasiii.o de de 
r~nder. 

A emenda. é ociosa, essa emt-nda é prt-judici
al a.o internato do Gymn&sio Mineiro; é .uais 
do que isso, é um attentado contra a disciplina. 

0 SI\. NUNES COELHO:- Não Ee ba~êa. em ar· 
gumento de e~pecie alguma. 

O Sl'l. JoÃo Pro: -Como disse, e$tl\ emenda 
vem prejudicar até a saúde do~ moços que são 
entregue~ équelle estabelecimento, e ó por isso 
declarei que era menina dos olhos do projecto 
e declaro que fazemos questão, pedimos a sua 
acceitaçã.o, JIOrquesomos prof~ssores, p.:lrque lu
ctamos com ditnculdades muitas vezes por falta 
de medico. 

Si, portanto. as palavras de s. nc. trazem 
~fgunda intenção, repito, :ellas vêm bater na 
eouraça de minha dignidade e nflm as vt-jo 
d'onde me oollo..'O. (Muito bem.1 muito bem!) 

O Br. Rodrlgue8 Chn ves :-Sr. 
Pre~idente, não pedi a. palavra para. impt~gnar 
o pl'Oje~to, nem mesmo para vff<'recer t-men
d&a; foi unicamente para exprimir a cohe rencia 
do voto que ha pouco dei oontra outro projecto, 
com o que tenho de dar hoje. 

Tendo em uma das sessões anteriores impu· 
gnad' o projecto que consi~nava augmento de 
vencimentos a professores da imtrucçã.o prima· 
ria, embora a. tit•.•lo de aluguel de casa, não 
pOfso, t1e fórma alguma, ce::correr para o au
gmento prop ~sto por este agora t>m discus..oão. 

Comprehenàendo que a commi~Eii.o de instru
cção publica, da qual (a?. parte um doa illus
trM membros do corpo docente do internato 
de Barbacena, terá motivos que ju~ttitlquem a 
elevação de vencimentos aoR reitOies do Exter· 
e Interaatodo Gyoonasio Mineiro. 

Entretanto, pelas razões que acabo de expor, 
como pelas obsFrvações que vuu a.dduzir, não 
posso apoiar com o meu voto esse augmento. 



A lei n. 4.1 de 189! tFt&beleeeu a gra~iftaaçlo 
c1e 1:2000$ para o reitor do Internato do 
Oymnulo Uine~ro. e a de 800$ para o rei
tor do Bxternato do meemo Oymnulo. · •m tm a lel n. 77 elevou 8ll8& gratiftcaoio 
a 1:400$ pára o Jnt.erna~o e 1:200$ par& o 
Extemato, de que resultou o augmen~ do 
d.>bro para o primeiro e da metade para o se
gundo. 

8m 1894, eaasgratillcações foram augmen
t&du com 20• 1., em virtude da medida geral 
tomada em favor tloe funooionarioa publiool. 

11: agora pelo projeo~ em disouseão ainda se 
eleva 11 3:600$000 a gratificaçio do primeiro e 
a 1:400$ a do segundo ; de sorte que, ar. Pre· 
t~ldente, eeeea aogmentos têm sido do dobro em 
~~ anno. 

O sr. SILvA PoaTa:- E teremos de dar a 
mui~ ou~ros que ~ solicitaram. 

o lia. RoDRIGUES CnAvra:--· Não ln~isto no 
que se retere ao reitor do internato, porque a 
emenda apresentada por um des mPmbroa da 
oommiNio dá ao governo a faculdade de no
mear pPBBOá extnnba ao corpo docente, e 
nelte caso, ha neaeaidade dé uma remunera· 
çio ruoavel, além de que o trabalho alll é 
muito maior, e conaiderado debaixo de todos 
os poll4J8 de viata. Outro tanto nio posso di· 
zer a respeito do augmenw de I :200$ coushn· 
te do art. 2· do projecto, ao qual, addlolonan
do as dilpoaições de lei anteriores e mais os 
I5·J. da lei n. 00, oGnatitue um todo de ..... 
6:900$000. 

Slo utas, ar. Preaidente, as consideraçõt~s 
que tenho de faaer para juatificar o meu voto 
contra esjjes augmentos annuae!l. Demaia, tendo 
eu impugnado o augmento da lmigniftcante 
quantia de 180$000, que á camara !oi solicita· 
da para aluguel de caPa, a cada uma das eeco
las ruraea da 4· oiroumscrlpção l1ttfraria, onde 
um d08 repre.entantea dalll afflrmou ser e~sa 
medida de necessidade, sob pena de ficarem va
ga• as cadeiras, entendo que não devo votar 
peloaugmento do projecto, visto como. além de 
nio estar provada a aua neceMidade. continúo 
a pensar que oa pedidos de augmento de venci
mentos, sendo quael geraea, o aSIIUmpto denrá 
ser reeolvido por uma medida que proporcio
nalmente consulte a todos os intereasldo•. po
rêm sempre d-, accõrdo com as forças do orç•· 
mento. 

(Muito btnn; muito btnn), 
EncerrKda adisonasão, é p~sto a voto<~o càpi· 

tolo I· com aa emendae n. 1, 4, 5 e 6, cuja. 
leitura repete o ar. Presidente. 

O ar. 'Severlaoo de Rezende 
(p~rla ord~rm) : - Sr. Pret1idente, me pareceu 
que se tratava da dlsoUI!Bão e votação do art. 
1· e .seus paragraphos ; no entanto, ouço a lei
tura de uma emenda, que se relera ao art. 
5 •• 

O sa. PRISIDBNTE :- Declaro ao nobre de· 
putado que a diecuaão e votação se estão fa
zendo por ca pifulos, em vista do requerimen
to, qu.,·a casa aoceitou, feitú pelo tr. Mendes 
Pimentel. 

0 8R. SEVERIANO DE REZENDE : - Não me 
achava. no recinto quando foi apresentado esse 
requerimento. 
~tou satilfeito. 

Sfgutndo·&e a vot&çio, é approvado o cap. I• 
com u emendaa 01. 1, 4 e 5, eendo rejeitada a 
de n. G. 

E' lido e ll!ntra em discu88io o oap. 2·, com
prehendendo os art.. 6 a 8. 

O •r. Ferreira Tlnõco a- Sr. 
Presidente, vou ainda apresrntar uma emenda 
relativamente ao art. 8' do C•P· 2.· Por este 
artigo, um alumno do internattl do Oymnaaio 
Mineiro pagaria anouidade de 750$ e a emen
da que apresento reduz a ~nouidade a 650$. 
Até o presente, a annuldade tem sido de 500$ 
e não pos30 atinar com o motivo detite lU· 
gmento. 

O SR. JoÃo Pio : - De 500$ EóJnente 7 
0 IR. FERREIRA TINÔOO : - Parece-me que 

sim all!lim o digo, em vista da. leitura que tlz 
do rellnlamento do Oymna~io. 

Parece-me txoessiva a annuldade marcada 
pelo art. 8•, attendendo se que o anno lectivo 
é apenas de 8 me%6!, em virtude da diapoaiçio 
do art. 6· deste projecto. 

Pela minha emenda, ficará cada alumno do 
Oymnasio pagando a mensalidade de 81$ e 
•Inda julg., ~ar esta quantia excessiva. 

O Oymnaslo \iineiro, como dill!e um illustre 
collega, não deve ser considerado como uma 
fonte de renda para o J!:stE do e o nosso lntui~ 
deve ser Bt'mpre facilitar os mews do educação 
da mocidade. 

Nada mais preciso dizer e nem procuro jus· 
tificar a emenda que apresento, porque tenho 
certeza que ella cahirâ. 

Julgo que . o art. 8· marca uma annuidade 
exaggerada e, apresentando esta wn~ nda, ape· 
nas procuro cumprir o meu dever, sEguindo 
as~im os dlctames da minha norm:.~ de condu
cta nesta casa. 

Vem á mesa, é lida e apotad& e entra con 
junctomente em discuBSão a l!eguinte emenda : 

N.7 
Ao art. 8.· Em vez de-750$-diga-se-65()f. 

-FERREIRA TINÔCO, 
O •r. 1\lcndea Pimentel : - (Não 

temos o seu discurso). 
"Vêm á mesa são lidas e apoiadas e entram 

coojunotamente em discussão as seguintes emen
das: 

N. 8 

Ao art. 6. ·-Em vez de-;mde abl'il de cada. 
anno-diga ee--15 de maio de cada anno.
MENDBS PIMENTIL.-PADRE JOÃO Pio.-FRAN
CIECO BRESSANE. -

N. 9 

Ao capitulo 11 accresoente-se o sPguinteart.
Aoe a1umnoe extranhos aoOymnasio é exten· 
alva a faon1dade conferida pelo art 147 do 
reg. n. 611 aoa matriculados.-MJ:NnES PI· 
MB:NTEL.-PADRB JoÃo Pio.-FRANcrsco BRE3· 
BANE. 

Encerrada a dil!cueeão, é approvado o capl· 
tnlo 2. · com as emenda~ ns. 8 e 9, sendo rejei· 
tada a de n. 7. 

E' lido e entra conjunctamente pm d'scmsio 
o capitulo 3. ·, abrangendo os arts. 9 e 10, con· 
junctamente com aa emendas ns-. 2 e 3 da com
misaio. 
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O 8r. Camlllo Prat.ee:- (Não te· 
m011 o seu di~cur10j. 

B lida e apoiada, entrando conjanctamente 
em dtBOassão a seguinte emenda : 

N. lO 

Ao§ n. 2. • do art. 10. 
Em vez de 3:000$ de vencltnentoa dos profes

eore:t, dig&·lle: 3:6CO$JOO. 
Sal&daa sessões, 17 de mato de 1895. -C. 

Plu.TD. 
Enoerrada a discussão, é approvatfo o cat i

tolo 3. • com as emend<~ s ns. 2 e 3 e rejeitada 
a de n. 10, ficando -preju1icado o capitulo 4. • 
pela approvaçio da emenda o. 3. 

Consentindo a c tsa que passe o proJecto á 3.• 
discussão, volta elle caro as emenda! a commis
do de instrucção publica. 

Nada mais baveoc.lo a. tratar-se dealgna o sr. 
Presidente para amanhã, slé:>' da parte regi · 
mental da ordem do dia, 1.• discuiiSii.o do pro
jacto n. 34, 3.• do de n. 3, 2.• do de n. 13 e 
dtsouSPão do parecer n. 33. 

Levanta-se a sessão. 

BISCURSO PROFERIDO EM SESSÃO DE 9 DO 
CQRRENTE PE.!.O RELATOR DA COMMIS
SAO DE PETIÇOES, DISCUriNDO-SE O fi~U 
PARECER SOHRE UMA REPRI!:SESTAÇAO 
RELATIVA AO SANEAMENTO D.\ MATTA. 

O •r. Silva Forte•:- Sr. Presiden-
te, escusado seria vir occupar a preciosa at
tenção J~~o casa, discutindo o aesampto. 

Venho apenas justtfiear o puecer ria com
miS!!ão e parcl. isto peçJ permi•~ para occupar 
a attençã.o de meus illustres collegas, lendo o 
(lê). 

Sr. PrPsidente, pel~~o primeira vez, occupei 
a o.ttençii.a desta illubtre corporação, fbZendo 
oonsider .. ções F.obre o asrumpto, procurei ar
redai -o do terreno politico, encarando-o ape
DILll pelo lad11 da ordem adminbtrattva. 

Digo como terminei aa minhas considerações: 
a oommis~o nãa encuou a questão debaixo 
do ponto de vista politic,, porque o direito de 
representação é la.:mlt~do a todos os citla.Jã, s . 
e quando se trata do interJSse geral di) Estado 
não poiemoP e não rlevemos mesmo encarai-o 
pelo prisma polittco; entreta:Jto, sr. Presi
dente, acabei de ouvir no correr da ditcu!lSã.o, 
depoi~ das considera.;ó;ls feita• pelo illustre 
coliego. r esidente em Ba.rbacen •, em aparte que 
a illustre commi83ão de st~úde publica ja ee 
achava trahn:io do aSilnmpto a que se refere 
a re~resentação em questão. 

0 SR. DUARTE D.\ FONSKCA : -V, ex c.• póde 
dar testfmunllo disto. 

0 BR. SILVA FORTES : - 0 intento !la oom. 
mii!São, pedindo a e~ch.recidll o.ttenção ' da de 
aaúde publica, que é composta de t.res profh
aionaes ameritos. só teve por fim attentJer aos 
interessei vitaes do Eitado e dfl tudo. a zona 
que se acha tlagellada. 

M~s. sr. Presliente. o illuatre collega con· 
aiderou a questã'> politlca. e a oommissão niio 
acceita a sua emendo., sem que se llle demona· 
tre a inconsequencia da couclus8,() do patecer. 

A Cama.ra póie mandar archivar a mena.
gem, mllB " commi~são en•ende que de\"e eer 
ouvida a commiS:ão de saúde pubhoa. 

Acabv de ouvir dizer, ,r, Prestdent.P, qufll a 
oomml8&io de saúde pol•lioa está fazendo um 
e.>tudo serio e criterioso eobre o •fsnmpto · nes· 
tas condições accelto a emenda apr8118n'tada, 
mas nunc• pnrque a representaçio seja uma 
q_u~tão pohtica, pois nio admitto questão po· 
ltttca quando se trata do intere'11e do Estado, 
que deve aer attendido. (Apoitados). 

E, sr. Presidente, ai tinaaemos de conside
rar o direito de representação como queatio 
polllie&., eu vos di'{o que seria lncompatlvel 
com o cargo de repre_;entaote do Estado de 
Minas Oeraes. 

Enten,Jo, ar, Presidente, que é dever de to
dos DÓ$ brazileiros, de todos nós que reoebe
.ncs o mant.lato do povo, tomar conbeolme-:.co 
das reclamações dos nossos concidadãos. 

Entendo que toda questão deve Eer e:x'lmi
na~a., maa que toda questão polltlca, si uta 
&Mim o é, deve collocar-se de parte para não 
prt~judicar altos intereasea do Estado, de or
dem puramente admmi6trati v a. 

Entendo assim, porque quero respeito áa 
attrlbuições do poder executivo e que oa ou
tros poderes publicos sejam acatad011 em sou 
dellberaçõPs, sempre pautadas pelo civismo e 
~la austeridade Jo dever. 

O BR. Juv&NAL PENNA.:- E respeito para o 
cidadão. 

0 SR. SILVA F,•RTE!I :-Assim penao, do mes
mo modo porque quero que o poder judlciarlo 
~ja rupoitado e que não tome parte nas luctaa 
partirlari~a. pau que rm ~eu espírito criterio
so e ju~to nlio dominem as paixões politicas 
que pc·dem olfuroar o brilho de seus actos 
como garantia da. ordem Eoclal. 

Do mesmo modo, entendo que o poder legis
lativo, que é o poder politico, que pó le fazer 
polittca, não deve regate&r o ~eu auxilio, 
quando reclamAdo por um mineiro qualquer, 
em bem do intereese dJ &tado. 

O Congr63so Mineiro deve pautar os seus 
actos com jus1 iça e lndependencia, afim de que 
sejam at'endida.q as oeces~idades puLJics.s. 

São estas :-~s considerações que tenho a fazer 
e termin1.1 dizendo q'Je a commissão a.cceita a 
emend11 no sentido de mandar archivar a re
presentação, não porque envolva e lia f anda. 
mentos politic."ls, porque, Pi assim tosse, o pa
recer seria redigido de outra forma; porque 
eu tambem sou político e procuraria salvar oa 
meus prin !i;~ios políticos; mas sim porque o 
as)umpto, merecendo o fstudo do dr. Presiden
te do Estado, já fC acha sujeito a exame da 
commisdo de saúle publica. 

As,im, pois, em vbta rla declaração que fez 
um do~ illu~trados mero bros da commtesão •Je 
saú·ie puLltca, de que n questão de Faneamen
to ua. rna·. h está suj~ita ao reu e3tudo. que 
vae bem adeontado, torn~-ee desnece::saria ... 

0 SR. EPA.MIN, NDAS OtTON[ ; - 0 e~tUd11 da 
commis,ão está senuo feito para corresponrler 
a•.> appello do i Ilustre sr. Presidente do E~tado 
na aua mensagem. 

0 SR. SILVA FORTES ..• a remetsa rlesee dG• 
cumen to á r eterid11 commiseii.o, que conside: o 
c1mpetente, porque, embora pudes;e tcrmi-
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Dar o preaente parerer com um projeoto, a 
Ck'JDJDlllio de aú·ie publica, pela il1111trac;io de 
aeoa mem'lll1'08, o poderá fuer oam mais pro
loleaola. 

Slo et&as-u cooside~ que devia ruer e, 
Ul'lllinando, declar-o QUe a ca• poderá aoceitar 
a emenda ou retolver como tô~ de juatioa. 
(.lltlltO b.m. tiUiiiO Nm). 

AC'U DA 20.• SESSÃO ORDINARIA AOS 18 DE 
MAIO DE 1895 

PRESlDENOIA. DB SB.. EDUARDO PllrliNTBL 

Ao melodia, feita a chamada, acham-se pre· 
eentes 01 ars. Eduardo Pimentel. Aptinbo 
Pt.reira, Deslderio de Mello, Silva Fortes, 
!gnaolo Morta, Manoel Alvee, Gonzaga da ~il· 
-va, Ferreira Tioôoo, Joio Pio, Theopnilo Mal'· 
quee. Wenceslau B~. Javenal Penna, Bueno 
Brandão, Nun•s Coelho, Ribeiro Junquelra, 
Oarlindo Pinto, Freitas Outro, Manoel da 
Silva, Soun Moreira, Benjamin de Macedo, 
Rodrigues Chaves, Francfort, Del,him Morei· 
ra, Getulio de carvalho, Nunes Pinheiro, Co
elho de Moura, Camillo Soares, Leopoldo Cor· 
rêa, Benvenoto Lobo, Severiano de Rezende, 
Epaminondas Ottoni, Francisco BreS!Ine e 
C.mlllo Prates ; faltando com causa participa· 
da os 11ra. Ribeiro de OliYeira, Tavares de Mel 
lo. Augusto Clementino, Do11rte da FonSEca, 
Raul Penido e Pinto de Moura e sem ella os 
u.aia 68n boree. 

Abre-118 a susio. 
E' lida e approvada a acta da anterior. 

EXPBDIBNTB 

O Sr. Ribeiro ..Juoquelra:
Sr. Presidente, cheio de orgulho, venho paiS& r 
u mãos de v. exc. 1 uma representação que a 
ata illustre corporaçio dirlje a camara mu
nicipal de Leopoldlna. 

Dieo o belo de orgulbo e bastante orgulho, por 
eer porta.for de um documento de uma corpo· 
raçãO que busca na Tida. o remedto n~rio 
para. alimentar (I leu progl'8180. 

Keta rep1'81flntação é llttinente ao anea
mento da Matta ; ahi a camara municipal de 
Leopoldina, longe de trazer censura ou descrer 
du medidas do ~vemo, acreoJita piamente que 
a Camara dos IMlnhores DeputadCN, ou antes o 
Ooagresso Minei-o, saberá tratar com todo o es
mero de aeaumpto tio importante. 

O ea. Jolo Pio:- A81lm procet!em as cama
na patriotas e republicanas. 

0 BR. RIBEIRO JONQUBIRA. - Assim proceJem 
as c.marts patriotas e republicanu, e a e&· 
mara municipal da Leopoldlna o é, e por l8llo 
abe reconhecer que o governo do E!tado, bem 
eomo o Congre!80 Mineiro, cuidam com todo o 
zelo do saneamento d'aqo•lla importante zona, 
~Jle ·certamente trará nã1 pequeno dispendio 
para o Estado, o qual será muitas ve·es remu
nerado no 11acrlftoio que ftzer. (apoiad01). 

Assim,puso ás mãos de v. exc.• a referida re
pre!entação e, confiado na boa direoção que v. 
exc. 1 tem dado aos nossos trabalhos, e.pero 
• dignará encaminhai-a eem demora á commls· 
do re11pectlva. (Muito bem). 

-Recebida com especial agrõdo a congratu
lação que 11e eontém na mesma reprosPntaçio, 
envia-te esta á commllllio de saúde publica. 

0 PR. SILVA. FOR'I'U, tranamiUlodo á mesa O 
requerimento do escrivio de orpham1 de Ua
pecerica, aobre o qual otfereceu uma tmenda 
additlva ao project'l n. I em 2.•diacu•ão. so
liJih que eese requerimento seja enTiado t. 
oommiao que tem de dar parecer eobre o 
mesmo pr<'jecto. - A' comwl18io de leglala()io. 

A requerimento do ar. l:lueoo Bl'lndio é 
dispensada a 2. • leitora du materlas tmprea
ü& e distribuldaa; pelo que ftoam eobre a 
mesa para a ord~m dos trabalhos os pareceres 
ns. 34 a 39, assim como os projectos na. 35 a 
39 que foram julgados objeokl& de delibera· 
çio. 

. PARKCB:R 
O sa. DBLPH!M Mounu, pela·commissio de 

legislação, envia á meaa o seguinte= 
A comml•o de conatttulção, legislação e 

poderes, á que fui pruente o projecto n. 42, do 
Senado, ~reando 15 cadê&~~ centraes no Estado, 
Julga util e neoessarla a idéa capital do pro
Jeoto; attendendo, porém que sobre o as
aumpto precisa ser ouvida a cammiesã'l de orça
mento, é de parecer que vá o mesmo projeoto à 
dita rom miasão. 

Sala das commi8SÕes, I~ de maio de 1895.
DBLPIM MORBIRA.-SoUSA. MORBmA..-F'RB:ITAS 
CA.STRO. 

A imprimir o parecer, inio o projecto á com· 
mlseio de orçamento 

0 SR. RODRIGUB:S CBA. VB:S :-Sr. Presidente 
venho o1lereoer á consideração da camara um 
requerimento, cuja acoeit.ação me parece justa 
e necesearia·. 

como v. exa sabe, Sr. Presidente, oreconhe· 
cimento de deputar! os sendo mataria urgente' 
nAo póde ftcar dependendo da apresentação de 
livros e aotas ele i toraes de Jogares que se acham 
di.atante d~ta cidade, cem leguas ou mais e que 
Infelizmente não são dota.Jos de meios de facil 
communicação. 

Essas diftlculdades podem occasionar uma de
mora, cuja exteneio ninguem poderá precisar, 
constitu:ndo claramente um adiamento inded
nido, o que é terminantemente prohibido pelo 
art. 83 do Regimento. 

o Sa. CA.RLINDO PINTo :-0 adiamento flli 
lndednido. 

0 8&. RODRIGUES CHA VKS :-0 adiamento 
como ee acha. é incontestavelmente indefinido, 
porque os livros poderiio chegar desta data a um 
ou dois mezes, oomo tambem depois de enoerra
doeos trabalhoe neste anno ; e neste caso per
gnnto si o adiamento é ou não indeftnido1 
c( apoiados. )• 

Sr. Preaidente a Camara tem o direito de re
conhecer um deputado 0 U deixar de reconhe· 
o~r. porém evidentemente ft~.lta·lhe attrlbui~-ão 
de suspender o direito que tem uma circulllll· 
oripção de completar a aua repre~ntaçio. 
c(apoiado do sr. Jgoacio Murta,)• 
Demai~ sr. Pres•uente esta!llos debaixo do 

JK'.SO de uma violação do Regimento, que pode 
tr.~zer conseqnenciaa fune.>tas. 

COns\lterantlo &sas razões e sendo um doa 
representantes da 61 oiroumsoripção, •ntfndi 
que era meu ·ttevcr agitar ti8S& questão median-
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te o requerimento que tenho a honra de apre· 
1 

§ 2.• E58e abmo não se estPnde ao deúgado 
lleDtar, afim de que a ce~mmissão de constituição auxiliar, cujo expediente será. fornecido pelo 
leg~laçio e poderes emitta 10bre ella o seu pa- aecretario de Policia. 
recer e a Camara. pos.a descutir o assompto. 
adaptando o alvitre que melhor parecer. c(mui· 
to bem, muito bem.)• 

Lê 
Vem á mesa, é liJo e, apoiado já pelo nume· 

ro de a~ignaturas, entra t m diacnssão o se· 
pinte 

Req11erimnato 

Requeiro que os papeis referentes á eleiç!o 
da sexta circumscripção eleitoral sejam reiDet
'idos á commi!são de constituiQão, legiilaçio e 
p»dere1.1, afim de pronunciar-se sobre o reco
nbPcimento do oitavo c.~nd:dato diplomado 
pela referida cireumscri~ção. 

&la dae se.•sões, 18 de maio de 1895.-Ro
DRIGUEi! CRAVKS.-]GNACIO MURTA.-CoNKGO 
ALVES.-MANOEL 0 .4. StLVA.-J. F. FRANCFOnT. 

Encerrada sem debate a discut!8à1. é appro· 
vado o rc=querimento, enviando·se os papeis á 
commissão indicad~. 

PROJECTO 

0 SR. DJtsiDERIO DIC MELLO, em breves pala
vras, expondo as razões que o levam a otrere
cer á consideração da ca.sa o projecto que vae 
enviar á mesa, aguarda a respecttva dis· 
cussão para, si preciso,fõr, desenvolver detida· 
mente os fundamentos que o justiflCd.m. 

Vern á mesa, é lido e apoiado e vae a impri
mir-se o seguinte. 

N. 40 

o Congresw Legi3la.tivo do Estado de MinAs 
Gerau decreta : 

Art. 1." O chefe de Polici~ terá oomo auxi
liar um de!dgado, que será. o ~eu repreJentante 
em tod;;s as attribuições, DI\ ausencia ou quan
do por elle incumbido, na Capital ou no Es
tado. 

Art. 2.• O delegado auxiliar Eerá nomeado 
oelo Presidente do &ita.do d'entre os dra. ou 
baoharPis em direito, formados por qualquer 
das Faculdades da Republica e que tenham. 
pelo menos, um anno de p.t'lltica de fôro ou de 
administração. 

Art. 3.• o delegado auxiliar tera os ven
cimento~ taxados oa bbella annexa. 

Art. 4.• A creação do delegado auxiliar nrio 
importa a suppre~são do delegado de Ouro 
Preto, que dentro do município exercerá as 
auas func~ões actuaes. 

Art. 5 . 0 O delegado auxiliar, por motivo ele 
molestia ou licenca. será. substituído por peiSoa 
que tenha os requisitos do art. 2.•, competindo 
a nomeação interioR ao chefe de Policia. 

Art. 6.° Fica supprimido o lo.l(ar de secreta· 
rio da policia, competindo M chefe a superin
tendenola geral dos serviços da secretaria. 

art. 7. • Aos delegados e subdelegadcs de 
Policia fl.oa abona ta a titulo de expediente a 
quanua determ,inada. na tabella annexa. 

§ I. o O pagamento será feito em prestações 
annuaes em vi~b de attestad" de t'xercicio 
JI&BSRrio pelos juizes de direito cu presidentes 
das oamara.s municipaes e pelo chefe de Polícia 
na capital. 

Art. 8. • NO!I distriotos, Fédes dos mun'cipioe, 
ficam supprimidos os Jogares de subdelE'garlos 
e ~eus supplentes, excepto em Ouro Preto, 
Juiz de Yóra e meraba. 

Art. 9. · O chere de Policia noderá, quando 
julgar conveniente, nomear deiPgados espe
ciaee. podendo estes exercer jurisdicção em nm 
ou mais municípios ciroumvisinhoa. 

Paregrapho unloo. Quando E'S"es del!'~tados 
fllrem offlciaes da Brigada Policial, FÓ terão dl· 
rei to á. 3.• parte da quantia abonada par& expe· 
diente. 

Art. 10. O cbere de Policia po lerá nomear 
até o numero de eetsa~ente~.~ de segurRnca, pera 
auxiliarem o serviço de vigilancla e repn'•o 
de crimes. 

Paregrapho uniro. FMes llgentes terão E'm 
todo o Estado, as attribuiÇÕ('s que lhes f•)rem 
proprias e ma1s as do art. 49 da lei n. 30 de 16 
de julhll de 189'!. e perceberão os vencimentos 
da tabella anne:u. 

Art. 11. 0!1 CPcrivães das delf'gscias ou os de 
paz da séde dos municípios. qutn<fo cumulati
vamente servirem Jlf'r&nte os clelPg•Hlos. terão 
a gratifica ;'i o cnnstant.e da reterifla ta bPJla, em 
vil!ta de attestado do• mesmoa delegallot~ . 

Art. 12. Fica o ~toverno auctoriu olo a t'E'gu
lamentsr a presente le1 que entrará em vignr 
desde já, e a fazer as nPceS$arias operaçãf's de 
creiito para sua execução. 

Art. 13. Rev0gam-se as disposições em con-
trario. ..-

Sala das pe;,sões, 18 de maio <te 1895.-DESI· 
DERIO DE MELLO.- DKLFIM MOREIRA.- LUIZ 
GONZAGA DA SILVA.- SI!:VKRIANO DE R EZE~UE . 

TABELL \. 

Delegado au x iliar ..••...... ..•.. . • 
DelAgados de Ouro Preto, Juiz ele 

Fóra e Uberabi .•.•..•.. .. .. .. . . 
Delegados r.e comarcas de 3. • en· 

tra.ncia •.........•...... .. ... . .. 
Idem, idem, idem, dt~2.• entrancia. 
Idem, idem. idem, de 1.• • e 

villBi< . • •....•...• · • · · · · • · · · · · · · 
Subdelegados ... . .... . . .... .. ... .• 
A~entea de ~>egurance ........ .. .. . 
Escrivães das deiPgeoiAS ti e Ouro 

Preto, Juiz de Fora e Uberaba . . . 
Idem dd outras delegacias . .... . . . . 

Por anno 

6:000$000 

3·600$000 

2:400$000 
1:200$000 

960$000 
4~( $000 

1:200$000 

1:200$000 
960$000 

Lê·RA, entra em I. • dlsc •Js~ão, que se encerra 
sem deb!lte, e é approvado o project'l n. 34, 
equtpara.ndoos vencimentos dos empregadlls da. 
8eOretaria da C~mtl.l'a doa Depubdos ao'1 que 
percebem os fuoccionarios d:l secretaria d? S ?
nado, e, oonientindo-se que o mesmo pr<.Jeoto 
pa~~Ba á2.• discussão, vae elle á comm1~o de 
policia. 

2.• parte d11ordem do ·lia . 
Lê-~e, entra. em 3.• diqculll!iio qua ~e encerra 

sem d~batP, e é approva·lo o pn•jdcLo n. 3, do 
corrente anno, elev~~.nJo 11. onze o numer·J de 



t&o 

· ._mll&rpd.ONI aa..:Relaoio. - A' commla.lo 
deNdaoQio. 

B' lido e entra em I.' diiGullio, por artigàs 
o poojecto o. 13, oonoedendo ausllio ao hOípi· 
ui de caridade de Uberaba. 

0 lll. LBOPOLDO CoadA.: -Sr. Pt:ealdente, 
Dlo venho impugnar o projeoto em diiOUJiio 

· f()r nr que a medida nelle contida é de ma
slmo ln&ere~~e e utilidade; venho, apenu, 
&)ll'II8Dtar uma emenda, 101toit&odo que egual 
nbnnQio seja concedida ao hoepital de l&ape · 
eerioa. 

E' verdade, .r. PJ'81idente, que nlo somoa 
~uotidiameote tlagelladoa oom epidemias de 
moleeUas de caracter tranemlli81vel e que, por 

. tanto, nlo preoi.Ja.moa 'doe grande~ recul'IOI que 
, 1101 • rorneoem a bygtene para ceroear a sua 
marcha progrtlliva; mu, em todo o oaeo, te-
mOI, além de outraa, •• molestiu proprlu das 
divenaa esta~õeB do anno, que aio endemlou 
em soou determinadas e que de preterencla 
atacam a oluse mall pobre, que, nlo dllpon
do muitas veze1 de um abrigo suflloiente, 
balda in&eiramente dOI menorea preceitol de 
hygieoe domlolliar, e para quem 01 meioe de 
tra~mento, quer nutritivos, quer medica· 
mentoeos, tornam-se tmpoedveie, vê-ae na con· 
tingencla de lmploral' a proteoQio de um es
tabelecimento de caridade, onde'110EI& enoon 
trar um lenitivo para se1:1 ld1rrimentos. 

0 SR. SJLVA FORTES:- E' uma medida eqUl· 
tatlva e que ae O<lDoede a tOOoe 01 hoapitaes do 
Jlltado. 

0 IR. LEOPOLDO Coaau : - Julgando de jUI· 
tioa e até de humanidade a oonoeselo de au· 
sllio ao hospital de Uberaba, espero que esta 
illn,tre corporaçio ae dignará, tambem, de 
acoeltar a minha emenda, que faz o ausilio 
extensivo ao boapltal de ltapeoerlo" (muito 
bem; muito bma). 

Vem á mesa, é lida e apoiada e entra con
junctamente em dtaeWJSio a seguinte: 

BHENDA AO PROJB:CT() N. 13 

Art. 1.0 Depels da palavra-Uberaba
acorescente·se- e egual subvenção ao hospi
tal de I tapecerica 

A• t. 2. •· Revogam-se as disposi~ões em con· 
trario. 

Sala das fe~õss. 18 de maio de · 1895.- LEO· 
POLDO CoRRBA. • 

Encerrada, sem debate. a discu~ão. é appro
vado com a emen..ia o a.rt. I.•, bem como, em 
!egulda, o art. 2.0 de projecto, que vae á com• 
rnis!io de orçament<', por haver a casa oon
&ent!do que p&EII8 á 3.• diBOUISãO. 

Lê·ae. entra eoi discua~ão. que se f ncerra 
aem.dt-bate, e é epprovado o parecer n. 33, 
passando·se a enviar ao governo os reepeoti· 
VOI papeis. 

Nada mais havendo a tratar-se, designa o 
ar. Presidente para a proslma sessão, além da 
parte reglm•mtal da ordem do dia, 2.• di80WI· 
tão do projeoto n. 28, I. 1 do de n. 26, 3. 1 do 
den.5e2.•doden.l4. 

Levanta·ee a aeuão. 

ACTA DÁ 11.• SBSSÂO ORDINARIA AOS 20 &B 
MAIO DB 1895 

PamDJINCIA DO SR. EDUDDO PDI:8NTJIL 

Ao melo dia, fella a chamada, acham ·118 pre• 
aentel 01 sn. Eduardo Pimentel, Ribeiro de 
Oliveira, Agoetinbo Peretra, SUva Fortes, Ma· 
noel AIV811 Wenceelaa Braz, Getulio de Car
nlbo, 8oUia Moreira, DeJphlm Moreira, João 
Pio, Fraacrort, C&l'lindo Pinto, Theophilo 
Marquee, Bueno Brandão, Saverian:l de Rezen· 
de. Desiderlo de Mello, Nune.1 Plnhelt'O, Leo
poldo Corrêa, Ribeiro Junqoe.tra, Preltaa Cu· 
tN. NunM Coelho, Benjamin de Macedo, Fran
cllco Breuane. Ferreira Tinôoo, C&mtllo 8oa· 
rea, Jnvenal Penna, Coelho de Mót\ra, SabiDo 
Blrl"CCII Junior, Epaminondas OtU.ni, Oonuga 
da Silva, Camillo Prat.e• e Ignaolo Murta, fal
tando com oauaa participada os 1rs. Tavarea 
de Mello, Augusto-<JlemenUno, Duarte da Fon· 
aeca, Raul Penido e Pinto de Moura e sem el· 
la 01 mais ara. 

A~re -ae a reesio. 
E• lida e approftda a aota da anterior. 
011'. 1. ·secretario di. conta do seguinte 

JIXPBDIBNTIII 

Officios 

Do conselho districtl.l da Conceição do Tur· 
vo, pedindo verba para canaHzacão de agua po
tavel.-A' eommisiio de representações. 

Da oamara municipal do Alto Rio Doce, ra
eendo ver a neoeuidade da oonstrucção de uma 
oadêa naquella cldade.-A' mesma commia-
•· 1 

O er. '-'lencealau Braz:-(Nio te
moe o seu diBOUt'IO). 

Oer.SablnoB.Juolor :-Sr. Prfl· 
ald8nte, quando ante·hontem, depois do meio 
dia e a.ntell de uma bora da tarde, eu e o meu 
dla~incto amigo e collega o er. camlllo Prates 
entravamos neste ediftcio, enoontrámoa nas 
ante-saiu ORcollegu que se retiravam, por ja 
ee ter levantado a se.sio, esgotadas as mate
l'ias da ordem do dia. 

Por e11ea oocaelão, ar. Presidente, disseram
me que a camara bavla votado um requeri· 
mento para que 0[ papeis referentes á eleição 
da ô.• circumacripçao eleitoral do Estado fos
sem remettldos á commiEsão de poderes. Desde 
logo causou-me muito natural extranbeza esse 
requerimento, que a mim re me afigurou inu
til; e aftgurou-se-me ioutil, sr. Presiden~. 
porque pareoeu-meqne, em vista d& decisão 
t.omada pela camara dos srs. Deputados na aes· 
liode 25 de abril.· quando votou o parecer n. 
14, da primeira com missão de poderes, e!ses pa
p~ts. noe termos do requerimento, deviam 83-
tar em poder da eommtll@ã.o ou na secretaria, á 
1!11& disposição ; d~ tal maneira, que parecia
m8que acommluão podia ter os papeis no mo
mento em que qu;z8DI!e, independente de vota. 
ção da camara. 

Nem v. exo.•, ar. Presidente, nem outros 
oollegas, dos quaet, em virtude de mlnba ex
tranh,za, procurei obter explicação d('S termos 
do requerimento, nem v. exc.1

, digo, nem al..,. 
gun1 dos collegaa aos q l.laes procurei ou vir, pu. 



tõt 

derão explica~·me bem claro os termos e o fim 
do requerimeoto. 

Entretanto, no resumo da publicação dos 
trabalhos d'aquella sessão n·o jornal de hon · 
tem, vi que tal requerimento foi apresentado 
afim de que a ct'mmíssão de poderes des1e o 
seu parecer aobre o oitavo representante da 
6. • ciroum~cripção. 

Sr. Presidente, declaro a T. ex c.• e á camara 
com franqueza que não entendo semelhao~e re· 
querimento . 

Não entendo. sr. Presidente, porque o meu 
espírito se t·ecusa a. acc9ltal-o, n.ifl termos em 
que foi elle e!Rbor<~do. No. significação natu
ral das palavras com que foi elaborado aquelle 
requerimento, t~rs., pareoe-me que el!e tem por 
ftm determinar que a commi~ão :1 e constitui
ção, legi•lação e poderes dê parecer sobre a e lei· 
ção do 8.• representante da 6.• circumscripção 
eleitoral, independentemente d:> exame dos li· 
vros. Será, sr. Presidente, acaso e~te o senti· 
do, será 0<1te o fim daquelle requerimento Y 
(Pausa). Ja o disse e repito : o meu espir,itu 
recusa·se a aceitar semelhante requerimPnto 
com essa sign1ficação. 

Asl!im enten-Jido, sr. PresiJente, o requeri· 
manto p1rece sintiico.r que comeo& a. sop::ar 
forte no espíri to Ja Camara nqueUo vento frio 
de que f•llava o meu distincto collega, o ~r. 
Mendes Piment.1l , quando a 25 de abril fun
damentou o p1u-ec3r n. 14 da I.• commissão 
de p:x.leres, que a clm'l.ra votou unanime
ment.e. 

Parece, srs., que a impressão que vae a
ctu~t.ndo n o e~pirito da cams.ra, semelhante 
á.quelle gehJo vento, é tambem o prenuncio do 
mesroo naufragio de que então rata va o di!l· 
tincto collaga o ar. Mendes Pimentel. 

Porisso, sra. meu espírito se recuso. & acre
ditar que seja ess., o tlm do requerimento. 

Qu!ll, porem. ha de er elle 1 Não pode dei
xar de ler o que ~e contém ne aignificação de 
suas palavras. 

Ner.te Cl\•O, eu, no cumprimento do mais ar
duo dever, rt~primindo os lmpulso3 dos meus 
proprios senttmento3, talvez ft~rindo o. amig,>s, 
:iUaceptibiJí.~an..to talvez, sr. Presidente, com a 
minha attitude, relações que me 11ào caríssi
mas, não posso deixar de m!lndar á m638. uma 
declaração de voto o. respeito do requerimento 
a que já alludi. 

A declaração de voto é a. seguinte (tê) . 
O que segue, sr . Presidente, são as palavras 

textuaes do illustra do relator da ccmmiaslo 
quando justificou o parecer n. 14 e é o se
guinte (lê) . 

Estas pl lavral!, sr. Presidente, fun.Jamenh· 
rama votação do parecer. Nestas palav ras, sr. 
Presidente, ficaram empenhadas a honra e a 
diguidade do. Co.mara; nestas palavras traçou
se a linba de conducta da. Camara, linha de 
conducta que não pódt~ ser mudada sem cau
sar extra.nbezu. a t{)dos os esplritos. Eu con
cluo a mtnba declaração de Vl.ltO dizendo (lé) : 

Vem á me3a a. seguinte 

DEOLÀR~ÇÃO DE VOTJ 

Declaro que, si estivesse presente na Eessão 
rl.a Camlira d Cls Dep .~tados de 18 do c-orrente, 
teria vot.ado contra o requerimento n. 1, apre-

sentado pelJ sr. padre Pedro Celestino Rolri
gues Chans. 

Si esse requerimento tem por fim onico se
rem os papeis, referentes á eleição da 6. • cir
cnmscripção, enviados á comm1s~ão de poderes, 
a Camara votou uma inutilidade, pl'rque taea 
papeis, nos te r moR do rPgimento, devem ~tar 
na pasta da commissão ou na St'cretaria, á dis
posição da commi~ão. 

Si, porém, o Um rto requerimento é determi
nar que a comm1Hií.o dê parecer sobre a eleição 
rlo 8.• repre· entante da 6.• circum·cripção , 
dispensando o exa me dos livros de a signllturas 
dos e!eito:·es, revoga-~e a deci~ão que a Camara 
do3 Dt~putados torrou em se..'lfão de :.-5 de abril, 
approvando o parecsr n. 14 da 1.• com ·uissão 
de po.-leres, que exige o exame dos li vros «por 
honra. c:a i li Ui!tre representação do norte, pol' 
honra dos illustres ~hefes políticos daquella 
zona, por honra deste Congresso, p~>la tran
q uilida.de de Minas o por que todos nó ~. ;:>ri n
cipalmente 03 membros das cor pr.,·l'c;ões políti
cas que vivemos da confiança publ ica, não te
m( s só a obrigação de Eer brioso; , independeo· 
tes, llonestod, rectos e probido os; me.• temos 
ta.mb&m o dever de parecer &t? l o». E ta decbão 
sobre mataria do. mais gr:ue im portancl& e 
em que mui justamente o illustrl\rlo r , la tor da 
1.• c .rnmisfào .:e poderes, sr. Mende3 PimPn · 
te!, fmp~nhou a l.!onradaCamua,qulln<ln run
damentou o p11.recer n. 14, de1·ia e dt ve ser 
irrevogavel para a Camara dos Deputado . Sala 
dassessõe~. l:Clde msio de 1 ~95.- ABINOBAH· 
RO O JUNICR . 

D:.t rn nte u discurso que prec~>de, entraram 
no recinto os srs. deputados Rodrigue '·Chaves 
e Manoel da H lva. 

0 SR. JUYI':NAL PENNA :-~r . Presidentf', 
ouvi c· m nt,tenção a r eclamação do illust•o.do 
collega . sr. dr. \Venceslau Braz, em J'elação a 
um topico do meu discurso proferiria na Fe•são 
de li do corrente e publicado nu Minas Ge · 
raes de hontem. Aquel111s palavras fL•ra:n por 
mim proferidas n'este congre;so e vieram nss 
notas tacbygraphic8J'. Eu, porém , l!ecla~o SO· 
lerr:nementA que não tive e nem tenbo a me
nor intenção Je offender ao illus~ra.do collega, 
como a qu:1lquer outro; nquellas palavra~ eu 
traduzo do seguinte modo : tenha v . ex c . a 
coragem de o apresentar que eu voto a favor; 
quero dizer que neste congresw não acredito 
que haj' um só capaz de a'l!llgnar um proje
cto supprtmindo uma escola primaria. Essa 
soppressão nem o distincto coll ega, nPm eu e 
nem qualquer de nós seria capaz de propor. 

Si liS palavras significam outrll cousa reti
ro o. expr~são; não tenho intenção de"ofTtln· 
der. Como s. exc. , responrlo por tudo quanto 
disser aqui; assumo a respomnbi lidade de meus 
actos. 

Não tive a menor intenção do olfender e si o 
oJfendi, retiro a expressão, certo de que quan· 
do empreguei-a to1 no sontido de quo não 
acredito que haja um ~ó membro capaz de as
signal' ou propor a suppres:-ão de um!l escola. 
Espero, pois, que o distincto collega acceite a 
ex plicaoão. 

Aproveito, sr. Pre~ide:nte , a op:>ortunidade 
par11. en viar ó. meea um requeriment;J, acom
panhado do Clmpetente attesbuo medico, em 
que o escrivão do .tury da comarca de S. Pau
lo do Muriahé, Francisco Januario de Maga· 



lhães Portilho, pede lioença por dous annO!! . 
Espero que v. exo. o rf'metta á commilt!ão re 
specti va,para emittlr sobre eUe o Eeu parecer. 
-A' commi•são de petiçõe•. 

O er. Rodrlguee Chave•:- Sr. 
Presidente, chegando na occaeião em que aca
bava de ralar um dos illastres representantes 
do 5. • dlstricto, não tive a felicidade de ouvir 
o princípio de seu di•cureo ; entretanto, pela 
leitura que ouvi da deeta~a~;:âo de ~eu voto, pa
receu-me que s. exo. dà a entender que não 
comprehendeu o fim que r.~ve apresentando o 
requerimento n. I na sessao da 18 do cor· 
rente. 

O meu ln t~ ito, sr. Presidente, foi J:Or mim 
manirestado pela juati tlcação com. que precedi a 
apresenbçã..> do sobredtto re Jnertmento, sendo 
eftl resumo public-ctos, no jornal de hontem, 
e3898 tundamentoq, 

Penso que nenhum deputado tem o direito 
de se oppor ao reconhecimento de um candi
dato }>'Jr meto de medidas protelatorias ••• 

0 SR. eABI!"iO BARROSO dá um aparte. 
0 SR. RODRIGUES CHAVB:S : ... princlpll· 

mente quando essas oonstttuem violação de um 
artigo do Regimento. 

o facto de ter a camara tomado na ses3iio de 
25 do mez pa.s&ado, uma deliberação, não im
porta a prohibição do estudo ~essil . a ·sum.pto, 
cuja votação não póde ficar adtada mdetl.mda
mente. 

0 SR. 8ABINO BARROSO : - 0 correctivo é 
tornai-a dereni•la. 

0 SR. RODRIGUln CHAVES:- E' justamente 
o fim do rPquerimento, sr. Presidente, mas 
entendi que á commisaão incumbia, pelo estudo 
que fizet:se, f·ropor o meio de sahirmos das~ 
contingencia, tendo de um lado a dellberacao 
de 25 do mez passado e do outro a infracção 
do Regimento. 

Foi esb. a minha intenção e esp;~ro confiada· 
mente que a commtsaão em seu parecer ea 
camara na diecasaão delle enc mtrario meio 
bonroeo para resolverem e...~ questão que a to
dos preoccupa (Muito bem, muito bem}. 

o sa. RrDittRCl JUNQU &IRA envia á mesa. 
para ser tomada na dev-ida consideração, uma 
representação, em que os habitantes de ltauca, 
dlstricto dos Serranos, munícip1o de Ayuruoea, 
pedem a creação de um~ c~-le1ra de .instr~:~cção 
primaria, allegando para 1~ a exJstenc1a de 
meninos em numero snper10r a. 30 em edade 
escolar e compromettendo-se a dar casa para 
escola.-A' comm1ssão de ingtrucção publica. 

0 Sf!w SETERIANO DP: RttzENDB j~stlfl.ca e faz 
chegar á mesa uma repreeent 1çao, em que 
alumnos do~ cursos de preparatorit.s nesta ca
pital eolicitam alteração das diaposlçõe8 da lei 
n. 41, na parte relativ.a. a exa~Ps para m.a
trlcuia em cur.sos su;:er10res.-A m~ma com· 
missão. 

Tem 2. • leitura, é julgado objecto de deli
ber~ ção e fica sobre a mesa para ordem dos 
trabalhos o prCJjecto n • .tO. 

PABBOERES 

O sa. SILVA FoRTES, pela commissão de re· 
preJentação, requerimentos e petições, envia á 
mesa os seguintes: 

N. 40 
A commisaão de reprt>sentacões, requerimen

tos e petlçõas, á qual foi presente a de diver
sos habitantes do districto do Fon!eCP., munlci· 
pio de Al vinopolis, pedmdo a construt'.ção de 
predios para as escolas creadas no mes~no di• 
tricto é de 

PARECER 
Que IJ('ja a rererida repreeentação remettida 

á commts~o de orçam-coto, para dotar o go
vtlrno do Estado cum o • recursos neceesarioa 
para eXt>cução do que precei tút a lei u. 41 de 
3 de de agosto de 1892, nos arts. 331 e 332 e 
paragraphoe. 

Sala das commisaões, 20 de maio de 1895.
SILVA FORTES-PINTO DE }JCJURA-DESIDK!tll) DK 
MELLO. 

N. 41 
A commissã.o de representaçõea, requeri

meotr..e e petiçõ3S, & qual roi presente o do oi
d&dão Joaquim José da ~iln, advogado pro
visionado em Lavras do Funil, pedindo paga
mento de honorarios por proc~ crimes em 
que c:t.hiu a justiça pu blic't., é de 1 parecer que 
nada ha que deferir, vi,to c'lmo OIJ advogados 
que accceitam expoataneamente o patrocínio 
dos réos pobres exercem um actode benemeren
cia, e não podem ser equiparados a funcciona
rios J.Ublicos, nas <Kndições '!o que preceitua o 
Art. 18 da lei n. 17, combinado com o art. 55 
da lei n. 72, de 27 de julho de 1893. 

Sala das commir.sões, 20 de maio de 1895.
Sn VA FORTE3-PI:-.!TO DE MOURA-DESIDERIO DE 
MELLO. 

4~ 

A com missão de representações, requerimen
tos e pet1~ões, á qual foi presente a d' conselho 
districtal de S. Domingos do Rio do Peixe, 
pedindo auxilio para tPrm inar as obrPs do pre
di0 para escolas Fimarias do mesmo districto , 
é de parecer : 

Que seja a repretfntação do referido conselho 
remett ida ~ commissã.o de orç'l.mento, para 
provi lenclar •te accôrdo com os 11 rtigos 331 e 
332 e §§da lei n. 41, de 3 de agosto de 18Q2. 

Sala das commissões, 20 de maio de 1895.
StLVA FoRTES-PI:"'TO os: Moun.A-DEsroERI J DE 
MELLO. 

0 IR. DELFIM MOREIRA pela de constitUI· 
c.ão, legislação e podere~. tendo em vista o que 
deliberou a camarli em se~são de 18 do corrente 
a requerimento de um nobre deputado repre
sentante da 6." circumscripção, apó~ detido e 
el!crupuloso exame da ma teria sujeita, o.tl'erece 
o seguinte 

N. 43 

A commill"â> de constituição, l!'gislação e 
poderes, a que foram prest!ntes as authenticas, 
diplomas, o.IJstamentos de eleitores e mais pa
peis referentes 8. eleição da 6.• circumscripção 
elettoral do Est1do, realizada a 15 de novem
bro de 189t, depois de minucioso exame; 

Considerando que, pelo resultado geral da 
eleição do districlo, (constante do diploma) rat
tando Salinas, Tbeophilo Ottoni e Peçanha, 
obtiveram votos, além dos sete candidatos re
conhecidos, padre Gustavo Teixeira Serrão-
8.773 votos-dr. Pedro da ~a.tta Macilado -
6.30":1 votos; 



ConFiderando que, addiclonando~e ao rt>sul· 
tado verificado ~la junta apuradora do distri· 
cto aa parciaes das comarc4• de Salinu, Theo
philo Ottoni e Pt>çanbs. nem por leso ee alte
ra a ordem da Cllllooaçio e o reeutt&do ftnal 
da elel(.'io q~anto aos oo.n~idatos-padre Gus
tavo Teixeira ~errão e dr. Pedro da Matb 
Machado ; e maia, 

CoDIIide!'Ando que, relativamente á.s comar
cas de AraSBuaby, BOI\ Vl&'a do Tremedal e 
Minas Nona, fo.Jram feit&s graves arguições de 
fui ude em todo o proct8110 eleitoral ; mas. 

Couaiderando que as nulhdades alll'gadas 
contra as eleiçóe!i de Arassuaby e Boa Vlstlldo 
Treme1al não foram demonstradas, nem tão 
pouco provadas com documentos vatiosoe e 
dignos de fé, não podeo 'o ser conslr1erados 
como taes-Um p,.ote1to de eleitores visivel
mente viciado, ~~em firmas reconhecidas, com 
juatãposição ce um papel no corpo do doeu 
mento,-que o torna tmpreE.tl!.vel e su!peito ;
Cartcu particulare•. aem firmas reconllecidas, 
documentos dilacwadot e borrado!, ab11 ix<i ani· 
gnado• de eleitores, publica furmu de cartas 
e protestos acomp1nbados de uma documen
tação gracitsa-; sub8idtindo pJr tanto, como 
valioso todo o J roces~o eleitoral destas cama· 
ras, o que aliá<~ j!i. fui reconhecido pela ca
mara com a approva.ção do parecer n. 14 de 
22 de abril de 1895. 

Que aa nullidades arguidas contra as elei 
ções da comarca de M11111.8 Novas, da mesma 
forma não foram prova•las, visto como os do· 
cumt>nt.os exhibit.los pelo candidato contesrante 
-consta o do de uma justificaçtfo, carto1 parti· 
culare• etc., não 8fl aclltt.m revestidas daa for· 
malidades neoessarias partt. produ:dr prova 
plen~t. exi,ldda pela lei eleitoral n. 20 de 26 de 
nov.·mbro de 1891, art. 200 n. 7, Reg. 51>6-13 
-outubro 18g2, o • 7 ; 

Que a jus ti fica~.;iio apresentada pelo candidR to 
.Jonte::stn nte .tr. Pedro da Matta Macllade>, sobre 
l!er um documento graclo&o, pro·tuzldo sem 
auiiencic. da~ partes interessadas e em comar
ca dilTerente da em que Pa deram os factos ar· 
guidos, não Ee r.cba authenticada, por is.•o 
que o~ depoi rnen tos lsolartos dl!.ll tre3 teetem u · 
nbas (cada u rr. a rPferlndo-se a factos qun se 
deram em l ogar~a d1 versos), com (}S quaes se 
pretende provar,não esr ã.o nem ao menOd rubri 
cadcs pelo juiz que d<'via p,.e, idir a j ustificação 
o que torna-os completa mente sem valor jurl
dico. ainda mesmo q ue se trate de simples 
justificação para documento; 

Que os mencionaãos documentos, e i vades dos 
defeitos notarlcs, não podem absolutsmente 
destruir a força probante das authenticas (con
feridas e concertadas por otllciaes de ré pu
blica, bem vicio& nem defe1tt s apparente,; ) da 
eleição dos diverscs districtos da comarca de 
Minas Novas . 

Que a allegaçãu de fraude, par·a s1 r atten
dida, deve ~tlr acompanhaoltr. de prova plena
noatermos dca cit&·los arte.-200 da. lei cit. 
n. 7-e 218 do clt. reg. n. 7, o que jámals se 
demonstrou, visto ooru o, alem de viciosos os 
dooumentos apresentados pelo candidato con 
testante em oontrapciiQão a ellee foram tambem 
pre~entes á commis;ão justlft ~ações di ver•al! e 
outros dooumemos noa qoaes se demonstra que 
Coram leg;lment.e feitas as eleiçõea de Msnas 
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Nova111., depoimento. de teetemunhu provando 
qoe u teatemunhu que llepuuram na Ju•U
tloaçio requerida pelo candidato oonte8\ante, 
ji. por nio terem assistido ao proc6Sio eleito
ral dos logarea a que se referem, já por serem 
J?UIOill oicW»1tJJ, não aão dignu de fé; 

Que é meramente bypothetiot. e presumível 
toda allegação ou argumentação do candidato 
oonte8lante, referente ao elevado numero de 
eleitores oomparecldoo perante &i me~as efei· 
toraes das drversa~ F~ dos .Jistrsctoe da 
comarca de Minas Novu, porquanto tratando
se de um onrpo eleitoral de 6.379 votantes, não 
era impossível u comparecimento de 4401 nas 
eleições de 15 de novembro; 

Que, finalmente, sub3i tem em sua oomoleta 
vallrtade as autbenticas da eleição dos diversos 
diatrlcto~ de Minas Novas, bem como das di
versas comarcas da 6.• oircumsoripção eleitoral, 
é a commlssãll d"! parecer que seja reconbecit.lo 
e p:-cclamado deput.ad•> pela 6.• circurnRoripçio 
eleitoral do Estado-o candidato diplomado, 
padre Gu11tavo Teixeira Serrão. 

Sala das commls -ões, 20 de maio de 1895.
D&LPIII~.õ MOREIRA-SOUSA MORE!RA.-FP"!ITAS 
CASTRO. 

A imprimir-se, 

Osa. RoDRIGUES Cn.-\VEB, pela de rerl a~ão 
apresonta e Vde tambem a 1mprimir- &e a re
dacção final do projecto n. 7, que d~silln• o 
dia 15 de junho para a abertura anoual das 
sessões do Congre:!SO. 

PROJECTCS 

Vêm ó. mesa. lêm se e, apoiados já pelo nu
mero de assignaturas, vão a imprt LD ir o~ tt:
guintr.s: 

N. 41 

O C·JO~re~so Legislatt>O do Esh.do de ~I ina.s 
Geral:'& 11ecreta : 

Art. !. · Fica creada umn. escolll mixta no 
legar cienominado- BH·udos-àistr rcto de An-
ton io D1a~ Abaixo, município da l tabira. · 

Art. 2.· Revogam-~e a s dispo ·içõe& em con
trario. 

SRla das sessõe~. ~O de maio de 189:5 . - PA
DRE JOÀO PIO- GETULIO J..>E CARVALllO-NU:-IES 
• :oELHO-SOUSA. DI!: MOURE!RA - TII EOPIIILO :'11A.It
QUES. 

O 1!!1". Ribeiro .Junqn~h·a : -Sr. 
Presidente, ora sob o peqo. ora. s b á a meaça de 
uma epltlemil\ , que de anno em an no ceifa vi· 
da.s precioaisslma~. a zona da Matta vae detl
nhemto cada ' ez mais. 

E' nece,sar io pois, sr. Presidente, que o Es· 
tado co rrt\ em Hurc ... rro desta zona mas CRda 
dia que se passa, car111. hora que se esvae é 
mais uma hora rle atllcção, é mais um dia de 
pesadel•l para a. zona que quer vida para en· 
cber de ouro as arcas do Thesouro do Es· 
tado. 

0 I!R. JUVENAL PESNA:-Apoiado. 
0 SR. RIBEIRO JUNQUHIRA. :-:\rsim, sr. Pre· 

sidente, algun : c<'lleg •li de banoarta e eu pen
samos em ofl'erecer um prCljecto, que não tra
zendo absolutamente prejuízo algum ao Es
tado, pMe satisfazer a necessidade daquell& 
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soaa ; digo-tem trazer prejulzo algum ao Es
tado -porque ene projecto nio visa um auxt· 
lio pecuaiarlo, direoto ; pede apenas ao Estado, 
que é grande, que é rico, que tem credito, ga
rantia para municipalidade.~~, qoe são pequena• 
que t6m pequenos rendimentos, poderem con
trablr empreatimo suffloiente aos seWI sacea· 
mento. 

Aaim, pois enviamos o projeoto á mesa e 
eiRamos certos de que dentro em breve será 
convertido em lei do Estado. 

(Muito bem, muito bnn). 

N. 42 

O Coogrea10 Legislativo do Estado de Minu 
Geraee decreta : 

Art. I.· Fica o goyerno do Estado auctori
zado a garantir aos muolclpios que têm sido 
invadidos por molestla [epidemlcas o emprea
timo da quantia necessaria &Oi! reepectivos sa· 
neameatos. · 

Art. 2. • No accôrdo que o governo fizer 
co~ aa mur.ioipalidades, observará as seguintes 
bases: 

a) empreatimo correspondente no maximo Po 
triplo da arrecadação, verillcada no anno ante· 
rior ao mesmo ; 

b} juro maximo de 7 ·;. e amortização r.o 
praso maximo Je 20 annoa ; 

c) exame do estudo de saneamento, aorrendo 
as de~pesas de revbão, caso o governo a jul
gue neot~~~Saria, por conta das re!ipectivas mu· 
nici pai idades. 

Art. 3. • Para ocoorrer ás despesas prove
nientes desta lei, fica o governo aucto• izado s 
lançar mão daa sobras orçamentarias ou a 
fazer as operações de cre'.iito que julgar conve
nientes. 

Art. 4. • Revogam-se as dispoei~'ies em ccn· 
trarlo. 

Sala das sessões, 20 de maio de 1895. - RI· 
BEIRO JUNQU.IRA- FREITAS CA~TRO- AGOB· 
TINHO P&REIRA- JUVB:NAL PB!IiNA -GONZAGA 
D.&. SILVA- N'UNES 1-'INHKmo- NuNi:S CoELHO 
PADRE JoÃO PIO-DELPHHf MOREIRA. 

N. 43 
O Congresso Legislativo do Estado de Minas 

Geraes decreta. : 
Artigo unico. Fica tran3ferlda p'lra o Jogar 

denominado-João Congo-distrlco do Jaboti
oabl8, município de Santa Luzia do R.o das 
Velbae, a cildeira mixta do Bamburral, na 
mMmo districto. 

Sala du sessões , 20 de maio de 1895-CAR· 
LINDO PINTO-PADRII: JOÃO PIO-SABINO BAR· 
ROSO JU!'HOR-THEOPHILO M "-RQUE~-OONZ.\GA 
DA SILVA- FERREIRA TINOCO. 

N. 44 

O Congre!fO Legislativo do E..tado de Minas 
Geraes decreta: 

Artigo unico. Fica creada uma cadeira mixta 
de instrucção primaria, no logar denominado
Mundéo8-dis.ricto da Penha, no municlpio 
de Caethé, reTogadas as disposl~es em oon
tt•ario. 

Sala d&ll sessões, 20 de maio de 1895-CAB· 
LINDO PINTO-PADRB JoÃO PIO-SABINO BAR
ROSO JUNIOR-TBB:OPHILO MABQUBB-GONZAGA 
DA SILVA-FBRRII:BIRA TINOCO. 

N. 45 
Artigo unico. Fio1m relevado! das multu 

om que Incorreram, pela falta de pagamento do 
reapecLivo lmpaato, oa arrendatarioe de terre
nos diamantinos dos muoic1pios de Dia me ntlna 
e Grão Mogol, e di~pensadoe ou hentOIJ de pa
gamento do mesmo imposto no corrente exer
cicio; revogadas as d1sposições em contrario: 
(S. R.) 

Sala das Sessõe~. 20 d6 maio de 1895.-J. F. 
FRANCPORT-1\fANOEL DA SILVA. 

N. 46 

O Congresso Legistativo de Minas Geraes de
creto: 

Art. I.· Ficam creadas as seguintes cadeiras 
ruraes de primeiras lettra~: 

§ I.· Um• no b.\lrro de VerêJa, dlstricto de 
Santo Antonio de ltacambira. 

§ 2.· Uma na povoação do Gramma. dlstrlcto 
de Malacacheta, município de Theopbilo Ottcni. 

Art. 2. • Revogam-seu di11posições em con
trario. 

Sala das 3essões, 20 de maio de 1895.-J. F. 
FaANCFORT. 

E' li Jo e entra por artigos em 2.• discussão 
o projecto n. 28. fixando a forca publica para o 
exercício ds 1896. 

Trata-se do art. 1. · • 

O er. Severiono de Rezende:
Sr. Presidente, o ramo de serv1ço publico, de 
que trata o pr·ojectoJ é um t111quelles para os 
quaes a nossa atknçao deve @er demorada, por
quanto trata-ee de um d ~s mais importantes 
serv1cos e que interes3a muito de perto a segu
rança individuai á tranquilidade e pa:;; publicas; 
devendo ser dotado dil modo que s~ja elle con
ve!liente desempenhado, p:-eenchendo os seus 
elevados intuitos. . 

Temos, !lr. Presidente, iutndo com grandes 
difflcul•:lades, quaai insuperaveis, para que os 
qu"dros dos batalhões crtados sejam conveni
entemente preench;dos. · 

Na lei de r rçl publica do anno passado esta
tuiu-se a elevac~o do numero de praças da Rri
gll.da Policial; mas até hoje tem sido impossível 
consPguir que os claros sejam conveniente ;o ente 
preenchidtJS. 

Diveraas cau::as, sr. Presidente, têm cJnoor
rido para que ieso se dê; em primeirJ loga.r, 
nota-se que a elevaçã·1 dos salarios dos traba
lh•dores ugriculas tem em grande pat te con
corrido a de. viar do s"rviço da. policia quantos 
estavam nascircumstanclas de serem chamados 
para elle. 

E, na realidade, sr. Presidente, si compa
rarmos o que actualmente percebem os Sl'ldados 
de policia com aquillo que a lavoura está p&• 
l{and., ao3 Bt>US auxiliares, ver-se- ba que a di f· 
ferença é euper:or ao que ~e acha consignado 
áquellf8. 

Por outro lado, sr. Presidente. um mal que 
avassalla um mal de que a sociedade se rasante 
-a eagabundag11m-, que, ao mesmo tempo que 
deixa de prover a lavoura de braços fortes e 
validos que a auxiliem, não póde ser compelli. 
da ao aerviçl militar, concorre para os emba
raços que 118 nutam no preenchimento do nu· 
mero do praças necesaario aos diversos bata
lhões c~ados. 

' / 
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Todas as eogitaQÕe;,, sr. Presidente, todas aa 
medidas do quA St tem lançado mão para de. 
bellar a V&llllbundagem têm sido infructiferas, 
e neste ponto seria de muita con veniencia oon
slgnarem-@e em nosaa.s leis meios que poseam 
armar o. auctorldade policial de recursos, si
não direct .. s, ao menos indireotoP, de levar re
forço para as fileiras da Brígida Polrcial ou 
oompellir ao trabalho a.quelles quA vivem em 
completa ociosidaue. 

E' um problema este diffioil de ser resolvido, 
e d'abi a diffiouldade quasr insupenvel de cor
responder o serviço policial de Minas aos IIns a 
que se propõe. 

Si é, sr. Presidente, em rel1çã.o ao preenchi· 
mento de praça~~, se dá esta falta, por outro 
lado tambem devemos ser escrup:.lloso~ na (ISCO· 
lha daquelles que tem de sup13rintfnder este 
s~rviço, de modo que llt'ja m etevf\dO.f ll09 pos
tos da Brigada cida ~ ãos perfeitam•nte aptos e 
que reunam em si todos as condições que se
jam garantia. de bom desempenho do ~erviço. 
Nestaa c1ndições, sr. Preside:~te, é impossível 
obter-ee um bom peS3cal, apto e que otrereç!l. to 
dM as precisas garantias si esse pesso11l não 
fôr bem remunerado. (Apoiados. 

Assim, sen·Jo, sr. Presidente, a Camara ten
do já feito alguma causa ne>te sentido, l>to é, 
tratando o anuo passado d tL elevação rle ven
cimentt>s aos officiaes e praças de pre.t, este 
anno, sendo as condições e C!rcumstaocias da 
vida anormalissimAs. devemos fazer ainda al
guma. c •usa nest" sentido. 

E é debn.ixo deste ponto de visla, sr. Presi
dente, que vou oíftlreoer á. cJnsideração da ca~a 
uma e:.r.enda, elevando os veocrruentos do com
mandante geral ela Brigada. De o quanto jmto 
é esta medida não hJ. negar, porque todo11 nós 
sabemos quã • importante c a mi~são de que se 
acha enc.1 rregado este funcciooario. que é 
<>brigado are idir naCapitn.l , sendo forçado á 
granries e enorme!! de~ pesas, mais do que aquel· 
lesa que é obrigado como simples comman
dante de corpos nas di ·rersaslocalidadPs. 

A emenda, sr. Presidente, que offereço e 
concebrrlo. nestes termos (li) : 

Sr. Presidente, aparveitaodo a oppJrtunida
de, chamo a. attenção da. no t.re commi·são de 
força publica pa ra que, conjunctamente com a 
de orçamentn, corrijam uma lacuna que noto 
no orçamentu do Estado, em vigor no corrente 
anno. no qual, por equivo co sem duvida, 
deixou ele ser inc:uid:l a quantia de 50:000$000 
cens:gnadn na tabella annexa á lei de for-;1 pu
~lica para comp:·a de anrmaes, forragem, ler· 
ragem e equipamento. . _ 

Chamo " attençào da nobre commtS!ao de 
força publica a ver si ó possivt I in~luir es~a 
verb1 n a orçamento; p l r quanto, esta orgam
zado o esquadrão e fdlta·lhe o ne~essario p~~ora 
~m agir. 

Ora nest.as condiçue3, se vê que é neceesso.
ria de~de já um" me-tido. parB que e.te serviço 
do fique desorganizado. 

Nio otftlreço emenda. neste sentido, porque 
aoho mesmo rasoavel que is to sPja. 1·ectrftcado 
pela commiasão de orçamento. 

Envio ó. mesa a emenda que trata do au
g,aento de vencimentos do commandante da 
Hrl1ada. (Muito bem). 

Yem á mesa, e lida e apoiada e entra con
j•tamente em discussão a Eegulnte. 

E:IIENDA 

A.' tabella annen ao pr0j ecto o. 28 : 
Ao commandan :e geral - em vez de ...•.• 

ô~O:J$000- diga-se 7:000$000. 
Sala das sessões, 20 de m1io de 1895. 

iti9eRB.NO Dll REZENDE. 

O 11r. '"encelllnn Drnz (não .~ 
mos o seu discurso) 

O er. Cnmlllo Pratee (idPm\. 
Encerrada a dis ·usüo, é appro tado o art. 

I•, ficando a emenda JMra. ser votad~~o com o 
&·rt. 2·, a que é relativa. 

Seguiu o ·113 a di~cuss.io do art. 2• c nc.1.ra se 
aem debate e assim tambsm a do art. 3·. sen · 
do approvc~.doa ambos e rPj ~ihda a emenda. 

Coneeote a c1sa que pJs;e o prnjecto á 3'. 
tii~cue;::ão e volta elle á commisEã.:> de furça. pu
blica. 

Segunda parte da ordem do dis. : 
E' hdu e entra em 1• d1s1ussão o projecto n. 

26. que reorga'liza o ensino o.gr io Jla no Es
tado. 

O st· . .João Pia (não ternos o 11eu dis
ourso). 

0 SR. FRANCISCO BREiiSA:>:E: -Sr. Prosirfen
te . eu devia, oomo membro da commis!'ã ·o tie in
struo~ publica, espera r qua o p · lojecto em 
diecu-são fosse a es~a comm;s..~o. p!ira que e. !3a 
oommts :ão lnterpuze:~Se seupueoer. 

Vejo . porém, pelos termcs em que elle está 
concebido, quo não pó Je al:osolutam .. ote passar 
á :L' discus~iio, ex·vi do art. ll5do re~unento 
d!\ casa (lé) . 

O projecto em discu;s:io no seu art. 1. " in
fringe claramente este art. do regrmento por
qaanto a lei r.. 41 no s •u art. 225 cr~c u dous 
e11tab~ecimen t os zoouchn icos e dous agronomi
ooe. 

Dous zootechn:cos : um na Campn nh~~o e ou· 
tro em Uberab!l. ; dous ngrono nicos: um na 
lea l ira e outro na Leopoldtnn.. 

0 SR. RIDEIROJU!'\QUEIRA :- lllleis anteri
.res creando outros. 

0 BR. FRANCISC\l 8RES~ANE : - Nestas COO
tli ·:OPs. pois, o actual project·l oã:> pode pa&oar 
à 2 ."discussiio. 

0 SR. CAMILLO PRATitS:- Dá Uffi 8pflrte. 
0 SR. FRANCISCO BRESIIANE:- E' a deroga

fáo de um art1go no pra~o do. lei ; mas. a_tnda. 
~nesmo, sr. Presidente. que o actual proJ~cto 
e&t!'lja concebido dentro ua lettra r eg1mental, 
nio posso deixar de protestar oontro. elle por 
que o art. ' .• diz (lé): · 

Isto quer dizer, sr: P residente, que o Psta: 
belecimento zootech01co d" () <~. mpanha po.~sara. 
para. a Itabira e o estabelecimento ngrono
mico da Leopoldioa pas;ara para Uberr~ba. 

0 sr. CUIIL!,O PRATES :-Não apoiado. 
0 sr. FRANOISOO 8RES3ANE;- Não po:so 

delx.l.r de protestar contra 6!!ta dispo:!ição do 
p~ojecto. 

O legislador, quando c reou oa quatro rere
rid<.s estabeleetmento3, consultou natural
mente as conveniencias dPssas diversas 2onae, 
e poi~. maodou para o sul, cuja zona ~ pas
..;ril "S estabelecirnE>ntos zootechnioos e para, 
a Matta cuj~~o zona é agl·icola, os estabele
eimen\08 agronomicos. 
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Nio comprehendo, pois., qual a convenien· 
ela de levar um eetabeleclmento agrono
~ieo para a zona pastoril e um zootecbnieo 
pata a Matta. 

O ar. EPA.KISONot.s OTToN!:- E' conve 
ntencia economica dotar sob uma 11niCI\ admt· 
ntaLração doas estabelecimentos. 
• O ar. FRA.Ncuco BtucssA.Ns : - Mas eab In· 

cenveniencia é muito lruJguiftcante ; não 18 
pode aUender a ella unicamente. (Apartu). 

Vim protestar, porque entendi que o art. 
115 do Regimento não permitte que este pro
jecto vá á 2.• dlscu!ltão; vendo, porém, que 
os nobrl's Deputadoa ,ém modo de ver con
trario e egaalmente a mesa, deixo de discutir 
o project, , retervantlo-me par fuel -o oppor
tunamente. ( Muit6 b1m I Muito bem). 

O sr. Dealderlo de Mello: ~ 
(Nio temos o aeu discurso). 

Encerrada a di!ICU88io, é approvado o pro· 
jecto e, consentindJ a C&t'& que passe t1 2.•, 
vae elle ás commt.eões de inatrucção publlc~ 
e de &g'"icultura. . 

Lê-se, entra em 3.• discuseio, eno?rrando-se 
esta sem deb..tte, e à approvado. remettendo
ee a comml:aiio de redsção, o projeoto n. 5, r e
aulando a exigencia dd f"lbu corridas no 
provtmento da osrgoa publioos. 

E' lido e entra por artigos em 2.• discussão 
o projPcto n. 14, que arê& mais uma secção 
na secretaria do Interior. 

Trata-se do art . 1.·, a que acompanha a 
seguinte flmenda porposta pela commu*ão 
de orçamento : 

Ao art. I.·, § 2. · - acort>scente-se ; E~
te,,. funccionarios perceberão os vencimentos 
cousignados na tabela anoE'Xa á lei n. 6, de 
i6 de outubro de ló91. com a elevação e.-tabele
cida pela lei n. 90, de 23 de junho de Jgij4.
Sala das commissõe3, 16 de m11io de 189:>
J. BUENO RRANDÁO. - MENDES PIMENTEL. 
-C. PRAT!t!. 

O •r. Cennlllo Prntellll offerece ao§ 
2.• art. 1.0 uma. emenda, que julga. de toda a 
conveniencia. 

O § 2. · dispõe o sesru inte (lé): 
Nao ae deiu ahi bem daro que esses b~a

res devam ou cão ser preenchld"S pllr con
curso. de sorte que o governo, apesar das dis
posições do art. I.· § 2. ·, teria. de orJenar 
concursos para preenchimento de Jogares de 
funcd onarios da secretaria do Interior; o que 
tem 11ido sempre praxe em taea Oli!OB. 

E os emprega!lo3 para f,.zer concurso não 
deixarão Oj Jogares que têm, podendo nã.o ser 
nomeados . 

Assim, annullar-se-hião todas as vantagens 
que o projecto pó I e trazer. 

A camara j& reconheceu a necelaidade ,!e 
uma •ecção n!l secretaria do Inter1or e abe 
tambem que a razão do ncoreacimo do pessoal 
está justamente na exigencia do serviço Ja. in. 
str ucção publica. 

A rep:~rtição de lnstruoção publica em Min.ts 
outr'ora conatitula por si fó qullsl um ministe
rio, como já se ouv1u dizer. 

Na actual secretaria do Int'!rior o serviço á 
feito por uma aecçãll, que não se occupa BÓ· 
mente deete ramo de serviço, mas de outros 
que por alli correm, de sorte que o pe1108l 6 
inaumctente para dar-lhes cabal desempenho. 

O projeeto reconheceu a neoe.tdad~ d~ 
novoe logares, que nio devem aer preenohl· 
d01 einio por peiiiOU que tenham multa pra
tica e traquejo do aervtoo publico, slnio at6 
por JleMO&II que conheoam todos 01 negoolos 
que terio de correr por 88!& secçio. 

Permaneceriam e tal vu ainda mais se avo· 
lumaaaem ae dimo!lldades por tklta de tr&
qut>jo do pessoal e, port~ nto, acha convenien
te que o Storetario do lntetior tenha a li
berdade de et()(>lher dentre oe Cnnccionarlosda 
reapectlva seoretarl• aquellea qu~ já tenham 
pratica do H~rviço e possam de-3empenhal-o de 
modo satisfactorio. 

0 SR. FRANCISCO BREiSANIC:- Foi eJte O 
meu pen~amento quando apresentei o proje
cto. 

0 0 SR. CAMILLO PRAT&S folga de OUVir do 
illustre deputado que estas pdavraa tio o 
desenvolvimento de seu pen~amento; ;por
tanto, CJê que a emenda não eolfrerá Impu
gnação. (Mui t() b"m). 

O •r. Bueno Brandão~ - (Não te
mos o seu discurso.) 

Vem conjunctamtnte á mesa, &ão lidos e 
apoiados e entram coojunctamente em diecus · 
sã.o as eeguintes emendas : 

N. l 

Ao § 2. · Accre!cente-se in-fine :- «inde
pendente de concurso•. 

Sala das se81!Õ83, 20 de maio de 1895. - c. 
r nATES. 

N. 2 

Ao art. l. • accre;cente-SA : 
«Fica o governo auotor iza.Jo a reorganizar a. 

!!eoretaria do Interior, fazendo a distribuição 
do serviç'> e do pesso!il pelas diversas secções, 
como julgar malti conveniente. -S. R. 

Sala das s~ões, 20 de maio de 1 t= 95. - J. 
BUENO ÔRANOÀO. 

Encerrada a discus~ã.,, à approvado o art. 
I.· com as emendas . 

Sem debate, encerra-se o art. 2.·, qu6 tam
.tlem é approvadu. 

ConsAntindo a casa que pasEe o prrjecto á 
3. · discussão, vae ~ lle com as emendas á com
missão de legislação. · 

Nada maia havendo a tratar-Re, dPsigoa o 
ar. Pre; idente, para amanhã, além da parte 
regimental da ordem do dia, di.Bcus~ão das 
emendas do Senado á propo~ição n. 43 da Ca • 
mara, 1.• discu!lSõ.o do projecto n . 39, 2.• do 
de n. 20 e discussão dcs 'Parec?res os. 34, 3 
e 36. 

Levanta-se a sessão. 

22• SESSÃO ORDINARIA AOS 21 DE MAIO 
DE 1895 ----PRKSIOENCIA 0) SR. EDUARDO PIMSNTEL 

Ao meio dia, feita a chamada. acbam-118 pre
sentes os srs. Eduardo P1mentel, Ribeiro de 
Olheira, Agostinho Pereira . Severlano de 
Rezende, Joio Pio, FranciEco Brell8ane, Sabino 
Bar1'081> Junior, Manoel Alna, Manoel da S1ln, 
Freitas Castro, C&rlindo Pinto, Dc!Ulm Moreira, 
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Getulio de Carvalho, Benjamin de Macedo, 
Duarte da Fonseca, Ferreira Tinôco, Soma 
Morein•, Bueno Brandão, Leopoldo Corrê!l, 
Theorhilo Marqu~'l, Nanes Pinheiro, Camillo 
Seares, Desiderlo de Mello, Ribeiro Junqueira, 
Gonzaga da Silva, Nunes Coelho, Ignacio Mar
ta, Silva Fortes, Jovenal Penna, w ·euceslau 
Braz, Rodrigues Chaves, Epaminondas OLtoni 
e Camillo Prates; faltando com ~>ama parlí
cipada oa srs. T~ovares de Mello, Augusto Cle· 
mentino, Raul Penido, Pinto de Moura e Coe
lho de Moura e !em ella oa mais ara. 

Abre-se a sesaão. 
E' lida e approvado. o. act'l. d& anterior. 

0 SR. 1.0 SBCRETARIO dá conta do E6gUinte 

EXPEDIENTE 

O(ficios 

Do sr. dr. Secretario doa Negocias da Agri
cultura, Commercio e Obras Publicas, nos se
guintes termos : 

Ouro Preto, 20 de maio de 1895.-N. 1.-Sr. 
pl'imeiro secretario da camara dos Deputa
dos. 

Remetto-vos para Fer submettida á. conside
ração do Congresso Legislativo, a mensagem 
que ao mesmJ dirigeo sr. dr. Presidente do 
Estado, solicitando a C()Dcessão de credito p&ra 
ocoorrer ás despesas com as obras de ctJnstru
cção da nova Capital. 

SaMe e fraternidade. 
O SecretariJ da Agricultura.- FRANCISCO 

SÁ. 

MENSAGEl! 

Palacio da Prestdeocia do F..sta1o de Minas 
Oeraes .-Ouro Preto, 20 de maio de 1895. 

Senhores Membr(ls do Congresso Legislativo 
Mineiro: 

A lei n. 3 addicional a Conatltulção, decre
tando a mudança da Capit&l do Eat'ldo para 
Bello Horizonte, abriu ao governo, aiJm de oc
correr ás respectivas despesas, um credito de 
cinco mil contos de réis, e determinou que, ve
rificada a insufficúmcia deste, fossem opportu-· 
namente Eolicitadas do Congre~o as providen
cias convenientes. 

Previa, com razão, o legislador quA o credito 
oitado apenas bastaria p1ra a~ primeiros des
pesas ; pois já então os estudos preliminares 
sobre o& quaes se b1seou a csco!h!l da futura 
séde do governo avaliavam a despeu miniml\ 
neoessaria para B pr(ljecta.dB mudança em 
)0.890:5~0$000. 

Os estudos já feitos e as d~as · realizadas 
forneoem aa-cra elementos mais seguros para o 
calculo da despesa provavel, que é a valiada pelo 
sr. engenheiro-chefe da Com missão Constructora 
da Nova Capital em deaoito mil contos de réis. 

Do credito votado pela citada lei n. 3 tem 
sido feitos até hoje supprimentos na importan
cia total de 4.003:243$550 réis, dos quaes e da 
renda da proprla commissão havia em 30 de 
• bril ul.lmo nos cofres desta e em conta cor
rente no B9.nco da Repablioa do Brazil, um 
saldo de 1.0!9:042$293 réi~. 

Erstando já concl u idos os projootos da cidnde e 
de qunsl todas as obras a realizar, a phue em 
que entram agora os trabalhos é a da roaior 
actividade nas oonstrucçõ~'J e, r or conseguinte, 
do accresclmo correspondente das despesas. 

Aftm de que oa trabalhos não sotrram inter
rupção nem entorpecimento, faz-se preciso e.s
tej" o governo aoctorizado para ordenar e 
contractar todas as obras necessarias. 

A decretação agora de um credito de des 
mil contos de réis será, provavelmente, bas
tante desde que sejar.1 satisfeitas as despesas 
excedentes com a renda proveniente ela nova 
capital. 

Em vista do exposto, torna-se nece~sario ha
biliteis o governo com os meios precisos p&ra 
que seja cumprido o preceito constitucional, 
que tlxou para a mudança da C&pit , 1 do Es
tado o brevi!.Bimo praso de quatro annos. 

Saúde e fraternid.•de. - CHRISPIM JACQÚBS 
BIAS FORTE!!, 

A Imprimir-se e á commissão de orçamento. 
Do conselho districtal do Lam:n, f~ lic itando 

o Congresso por sua lnst Ilação e p3dindo 
uma quota para conetraoção do edificio des
tinado a auas &esaões.-Reeebida com agrado 
a felicitação, enviando se á commiasão de pe
tições o ofllJio. 

Do juiz de p'I.Z de Bello Horisonte, fazendo 
ver a necessidade da creação de uma escola 
primaria no Jogar denominado Pampulha.
A' com missão de instrucção publica. 

O sr. Rodrl~uee C:~have~: - Sr. 
Presidente, pedi a J-8-lavra p&ra de~empenhar
me da honrosa miesão que me foi confiada pe
los h&bitantes do arraial de S. José da Ilha 
Alegre, dlstrict.o de S. Pedro, município do 
Arassuaby. 

Ainda h~ pou~o. sr . Presiden te. pelo meu 
co\lega de representar.ão do 6.• diatrioto, foi 
apresentado um projecto pedindo a cr eação de 
uma caJei ra do sexo mascul ino pnra cs; 11 po
voação; entretanto, a representação que tenho 
hr·je em mãos e vou passar á mcS!I., vindo acom
panhada de um mappa, constando de cento e 
tantos 8lumnos em edade escolar, vem provar 
que aquelle projecto não satisfaz as necessi
dadell locaes. 

Baseado sobre simplea fstimativa, não com-
prebendia &quelle calculo 0 orçamento exacto O sa. !GNACIO MuaTA:- (Apoiado). 
das (lbras, nem mesmo o di~pendio provavel, O SR. RoDRIGUES CuAvs:s:-~tando eu con-
reclamado por serviços que então não podiam fiado, sr. Presrdente, no crlterio da. Camara em 
stqucr ser apreciados. taea como, o das desa - distribuir j ustiça áquel!es legares que a solici· 
propriações de pt-ed ios particulares. que até 'i tam, como tombem tendo plena cootla nca na 
31 de março ultimo r.ustou 755:448~08 . commissão de instrucção publica, a qual já de-

A. C. - 22 

. \ 
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clarou por UID de eeus !ilustres DMmbroa nada governo mandar ooOBtroir c:t.SU publica• para 
reptear em relação á ioatracçio p~bl!ca, eatou o dito ftm, oomo de~rmina a citada lei e regu
~ qoe •• pedido ael'á attendido, deede que lamento. 
se a.cba nu oondiçõeo de mereeer a approvaçio Releva ponderar que o arraial de S. Joeé da 
da -· Uh& Alegre está sitoado á margem esquerda 

Por llllo, sr. Presidente, peço a T. exc. para do rio Jequitinhonh11, em terreno elevado, 
mudar tDserlr no jornal da cua a repreaen· enxuto e salubre, tanto asaim que limitadi&i-
~ que tenho a honra de apreaentar; 8111 é d b·t · t 
faoilitará. aos srs. deputados 0 oonheoimento mo o numero e o 1 oa que se reglS ram no 
d._ moti voe ponderoaoe que tem aquella popu· mesmo arraial. 
la.çio para pellir a creaçio de nma escola de No numero dos babitante3 desta região con
instruocão primaria do sexo maaculiDo e outra tam-se muitos eleitores que no exerckl!o de. 
do aexo feminino, obrigando-se a concorrer sua soberania tem concorrido com o •eu ~·oto 
com a• oasas onde fancclonem Mll&ll 81C0Ias. para eleição de aaua representantes, nos quae,. 

A representação é do teor seplnte: aempre depositaram inteira e plena confiança. 
Digniulmoa ae~.hores membros do Congresso A força de um povo liVl'e e auton1mo. como 

Mineiro.-08 abaixo assignador;, cidadiol bra- sóe ser o povo mineiro, está em razão di· 
zllelro•, l'Mfdentes no arraial de S. Joaé da recta de seu adeantamente moral; e esse adean
Ilba Alegre, dtetricto de S. Pedro do Jequitl- tamento só pode ser proporcionado ao mesmo 
nhonha, do. munloipio de Arusaaby, no goso povo por aquelles que dirigem os seus des
de •us direitos civil e politloos, ftrma.doe no . tinos. 
direito que lhe~ garantem o codigo politico e 
JDai.'i lel8 do Estado, vêm com pror11ndo re- A vós, pois, dignisstmos srs. membroa do 
apelto e conlK'i08 da integridade do T08IIO cara- CongrfSFO Mineiro, cumpre elevar 08 vossos 
cêer, aaoendrado amor CJU& conaagraea á terra conci ladãoe committentes ao cumulo da per · 
do vOMO bel'QO, que deaeJaee ver engrandecida e feição moral, e só aasim poderá a invicta ele
digniftcada, representar-voa sobre a nece!Sida- genda'\'ia Minas, patria de tantos heroes . solo 
de de crearem·se neste arraial duas ca~elras em que cimentou se com o sangue de um mar
de ensino primaria, de ambos os sexos; e para . tyr a liberdade brazileira, attingir ao seu 
que não 7acilleis um momento em attender a grandioso à•1id~ratum. 
tio. .)wto pedido, JlMS&m os abaixo-asslgnados 
a f'andameutal-o pela manaira seg.dnte: Alsim o esperam 0t1 abaixo-aasignad08. 

O arraial de S. José da Ilha Alegre distan- S. José da llba Alegre, 12 de abril de 1895· 
cia-ee do de S. Pedro do Jequitinhonha, séde Tertuliano Joaé Leal, Antonio JO&é Leal, a 
do districto do meemo nome, mais de (jUinze rogo de Ruftno AI vea· Cabral, Horacio Florestan 
kllometr08 e abrange uma ároa extenS& e Prates, a rogo de JOEé RotJrigues de Oliveira e 
uberrima, habitada por grande numero de ai- Manoel Fernandes Pesaoa, Sebastião Barbosa 
mu. contendo-se no arraial mais de cincoenta de Vasconcellos, Clemente Teixeira dos Santos, 
fogos ou casas, abstrahlndo do não menoa a rogo de Leopoldino Ferreira dos Santos, Ao
grande numero de fogos existentes em todo tonio J<>ié Leal, Cesa.rlno Pinheiro Canguçú, 
t&rri\orio. a rogo de Domingos José doa Santos, Ceaarino 

Em t01.\a area encontram-se maia de treeen- Pinheiro Canguçú, Anna Araminta Fagundes 
tas cri&nQ8S de ambos os ae:roa nas condições Pratea, Eugenio Gil BiFpo Ferreira, Victor 
de matricula, e &ómente no perímetro do ar- Bispo dos Santos, Procopio Alves Correia , 
raia!, ia\o é, nu circumvislnhanou deste, o Adrião Ferreira das Nevee, José de Sousa Fran
numero dessas criançaa excede ao exigido pela co, a rogo de Leonel de Sousa França, Hora cio 
lei e regulamento escolar para creação das Florestan Prates, Pedro Camargos Lyra, José 
respectivas cadeiras; como vereis do mappa Pereira da Silva, Angelo Pere.ira d" Silva, José 
que a esta acompanha. Teixeira dos Santos, a rogo de Gaudencio Men-

A.ccresce que se torna assaz dimcil, sinão dea de Sousa, Carlos Ltndôa Prates, Leolino 
i•s•ivel, aos habitantes deste arraial e lagares Gonçalves Dias, Domiciano Barreto de Moraes, 
adjacentes educarem seus filhos, parentes. tu- Miguel da Costa Faria, Benlcio da Costa. Faria, 
telados ou protegidos no arraial dt' S. Pedro Domingoa da Costa Faria, Miguel Alves de 
ou em outro qualquer ponto, attentas as gran- Souaa, José Pedro de Sousa, a rogo de Bernar
des despesas que serão obrigados a fazer, não dino Alves de Sousa, Carlos Lindôa Pratas, 
só pela distancia, como-por serem mui toe delles José do Bom ~etiro, Viotorio Rodrigues da 
ou quasi todos uniCAmente pobres; o que tudo Silva, MarçRl Rodrigues Sarôa, Miguel Rodri
provario, si preciso fôr. ill81 Salomão, Gabriel Martins Fagundes, Ca-

Para funccionamento das duas er<>,olas oll'e- millo da Oosta Oliveira, a rogo de Maximino 
recem 08 abaixo asslgnados casa com as necea- Rodrigues dos Santos e Pedro Roiriguea Felix, 
&rias accommodações até que seja poasivel ao iamillo da Costa Oliveira • 
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Mappa da11 ereanças de ambow o s sexos, resldeates ao arra ial de S . Josi> da Ilha 
Alegre, dlwtrleto de S . Pedro do JequlUnhonha, muolelplo de Arassuahy 

• = o 

N OJdii:S DOS CHII:F&S 
DI: FA!t!ILIA 

CREANÇAS E M CONDIÇ{\ES 
DK KATRlCULA 

Sexo masculino Sexo feminino 

DISTA:-ICI.ol. DA SE DE 
CA KSCCLA 

-------------------------l------------~------------1---------------

1 Pedro Camargo6 de Lyra ... . 
2 DomiAgos José dos Santos .. . 
3 Angelo Pereira da Silva .... . 
4 José Teixeira dos Ssntos .... . 
5 Narcisa Teixeira doa Santos 
6 Antonio loeé Leal. .••• . •..• 
7 Tertuliano Jo~é Leal .. . ... , . 
8 Do nato AI vee de Sousa, .... . 
9 José Rodrigues de Oliveira 

lO Clemente Te i xelra dos Santos 
li Lcopoldlno Teixeira dos San· 

tes .......•...... ........ 
12 Antonio Teixeira olos Santos 
13 José de Soma Franca ...... . 
H Iria Maria de Jesus ........ . 
15 Anna Aramlnta Fagundes 

Prates ...•.••..•......•.• 
16 José do Bom Retiro .... . •... 
17 Març1l Rodrigues Sarôa .... . 
18 Leonel dA Sousa Frano1 .... . 
19 Minervino Rodrigues de 

Sousa ...•.•.............. 
20 Gabriel Martins Fagundes ... 
21 Ces:trinn Pmheiro Canguçú 
22 Victor 8isp ) dos Santos .... . 
23 Adrião Ferreira das Neves .. . 
24 Farei na dos 3:t.ntos ......... . 
25 José Pedro de Sousa ... . •... 
26 Miguel AJqes de Sousa .....• 
27 Bernardino Alves de Sousa .. 
28 Marta José de Jesus ........ . 
29 M iguP.l Rodrigues Salomão . . 
30 Manoel Ferreira Pessoa ..... 
3) Rotlno Cabral . ..•.......... 
32 Camlllo da Costa Oliveira ... . 
33 Miguel da Costa Faria ..... . 
34 Heniclo da Co ta Faria .. . .• . 
35 ftomingos da Coa ta Faria ... . 
:!6 Antonio Alves de Sousa .... . 
37 Prccopio Alves Corrêa ..... . 
311 Domiciano Barreto lle Morae• 
W Vactorio Rodrigues da Silvo 
40 Eugenio Gil Bispo Fer::etra 
41 Leolinu Gonç•lves Dias . .... . 
42 José Pereira da Silva . ..... . 
43 Juvenata Ferreira Lemos ... . 
44 João Dutra Nicacio . .....•. . . 
45 Gaudencio Mende.i de Sousa 
46 Genoveva de Sousa Lopee ... 
47 Antonio Família .•.......... 
48 Maximino Rodrigues dos San· 

tos .....•.....•.......... 
49 Horacio Florestan dos Santo~ 
50 Carlo~ Linda I Prates .... . .. . 

Sornma .• . •. , .......•. 
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A' commlllãode instrueção publica, depois de Sala dascommi~l!Õfs, 21 de maio de 1~.-
feita a tr&D8Cripçiio rt>qoerida SILVA FORTES.-PINTO DE MOURA.-D&SIDERIO 

DE MBLLO. 

PARECBllBS DB COliMI88ÕES 

Vêm á mesa, são lidos e vão a Imprimi~ os 
seguintes : 

PARBCER E RIDACÇÃO PARA 3.1 DISCUSSÃO SOBRE 
O PROJEOTO N. I, DE 1895 

A oommiseão do cunstituição,Iegialação e po· 
deres, a que foram presentes o projecto n. 
1 e mais emendas da camara concedendo li
cenças a tabelliães, é de parecer que o mesmo 
pasle á terceira discussão e seja approvado com 
a seguinte fedacção: 

O Congresso Legislativo de Minas Geraes de
creta: 

Art. 1. ·Ficam concedidas para tratamento 
de eaúde as aeguintee licenças: de quatro 
annoa aos tabellllles ;ttenente·coronel Jo~é Luiz 
de Campo:~ Amaral Junior, de São Sebastião 
do Paralzo, Lu•z José de Cerqueira de ltapece· 
rica, e Fileto Alves Vllell" •le Campo Bello; 
de trez annos aos tabelllãeJ - Cherublno San· 
tos, da Bagagem e capitão Jorge Rodrigues do 
Coura, da Leopoldina, e de de. os anno:~ ao ta
bellião João Cryso6tomo Pimentel Barbosa, de 
Juiz de Fóra. 

Art. 2. • Revogam-se &S disposições em oon· 
trario. 

Sala das commi~~es, 21 de maiú de 1895. 
FREITAS CASTRO.- DELFiM MORBIRA. 

N. 44 

A commt6l!ao de Obras PAJblicas, a que foi 
presente a indicação apresentada pelo depu-
tado Wencesláu Braz; • 
;riConsiderando que o governo Federal tem 
tomado energicas providencie:~ no 1entldo de 
melhorar as condições da Estrada de Ferro 
Centr11.l do Brazil, e que novas providencias 
prt~tende t '.lmar para o mesmo tlm, é de 

PARECER 

Que •e archive a indicação do deputado pela 
terceira ciroumscritxão eleitoral do Estado de 
Minas Geraes. 

Sala das commissões, 21 de maio de 1895. -
SILVA FORTJ!:S. - NUNES PINHEIRO. - EPAMI· 
NONDAS ÜTTONl. 

N. 45 

A commiseão derépresentações, requerimen
tos e petiçõe:~, á qual foi presente o officio do 
presidente da camara municipal do Alto Rio 
Dôce, fazendo ver 11. nece83ldade da contruçção 
de uma nova cadê&, é de parecer que seja o 
mesmo remettido ao dr. Presidente do Estado, 
para providenciar, como fôr de justiça, visto 
tratar- se de assumpto de sua competencla, 
pnra que se consigna verb1 annuol no orça
mento. 

N. 46 

A oommls:ão de rerresantações, requerimen· 
tos e petições, á qua foi presente o do conse
lho districtal da Conceição do Tono, pedindo 
verba para canalização d' agoa potavel, é de 
pareoet· que nada hs- que deferir, pois que se
riam insufficiente& os recursos do erorlo pu
blico. si t1vessemos, além doa serviços geraes 
que são d" competencia do Edado, de atten
derm03 os nece.\sidadêa locaes, para que não 
falleoem recursos na lei n. 2, de 14 de setem
bro de 1891. 

Sala das commipões, 21 de maio de 1895.
SILVA FORTES.-PINTO DE Mouu.-DEiiDElUO 
DE MELLO. 

N. 47 

A commi~são de repreaentacões, requerimen· 
toa e peU<.;õe3, á qual M pffiente o cidadão 
Francisco Januorio de Magalhães Portllho, es
crivão privativo do jury e execoçõtl8 crimi· 
na.es da comarca de S. Paulo de Muriahé, pe
dindo dois annos de licença, à de parec9r que 
se odopte o seguinte projecto : 

O Congr~-so do Estado de Minas Geraes de
creta.: 

Artigo unico. Fica. o dr. Presidente do Esta· 
do auctorizado a conceder dous anno ; do licen
ça. ao cidadão Francisro Januarlo de Magalhães 
Portilbo, escri\·ã., do jury e execuções orimi
naes de S. Paulo de Muriabé, atlm de tratar 
de s~úde; revogadas as di posições em contra
rio. 

Sala. das commissões. 21 de maio de 18P5.
SILVA FORTES.-Pll'\TJ DE MoURA.-I)ESIDERlO 
DE Mli:LLO. 

PARECER PARA TERCEIRJ. DISCUSSÃO SOBRE O 
PROJI\CTO N. 28, DE 1895 

Força Publica 

A commissO:o de força. publ ica é de parecer 
que o projecto de fixação de força. publica. para 
o anno de 189ti, a.ppro varJo em sPgunda diecus· 
Eão sem soffrer modificação, putse a terceira 
com a mesma reda.cção e seja approvado. -
Sala das oommissões, 21 de m11 io de 1895.
WENCESLAU BRAZ.-BS:NJAMlN l•E MACEDO. 

PROJECTOS 

Vindo já. apoiados pelo numerJ de a.• signatu
ras, Eão lidos e vão a imprimir os seguin tes : 

N. 48 

O Congresso Legislativo de .Mtnas Geraes de· 
ereta: 

Artigo unico. Ficam oreadas us seguintes 
cadeiras mixtas de i nstruc~o pri!Ila.ria: no 



HU 

Caieiro, Corrego e Aguas S.1nts.s no district o 
de Tiradentes ; no Ribeirão, districto da Lage 
daquelle município, e em S. José do Betume, 
rlistricto da cidade de S. João d'EI ·Rey; revo
gadas as disposições em contrario. 

Sala das seasões, ~I de maio de 1893.- SE
VERIANO DE REZENDE.-0ETULIO DE CARVALHO. 
-FRANCISCO BRESiA!IõE.- MANOEL DA SILVA. 
-SoUZA MOREIRA.- BENJAM:N DE MACEDO. 

N. 49 

O Congresso do Estado de Minas Geraes de· 
ereta.: 

Artigo unico. Fic1m creadas ~1tleiras de 
imtrucção pri mario., do sexo mnsculino, nos 
bl~irros - Conqui~to. e Jardim, districto de 
~. José do P :cú, nos Marius e Moreiras, dis· 
tricto de Virg ioia, ?é do Morro, districto do 
Capivary, t oú 1s no m :micipio de Pouzo Alto. 

Paragrapbo unico. Fica crea.• la um~ ca
deira do srxo feminino n"\ e!ltação do C:api. 
vary, districto do me~ mo nome e município de 
POUPO Alto. 

Sala •los sessões, 21 de maio de 18;)5 . -
WENCESLAU BRAZ. - DELPlliM MvREIRA. -
LKOPOLDO CORrtEA . - J. BUENO BR.ANDÃ.O. -
BENJAMIN DE MACEDO. - RIDEIRO JUNQUEIRA. 
- FRANCISCO BRESSANE. 

N. 50 

O Congresso Legislativo no Estado de Minas 
Geroes decreta. : 

Art. I . • Fica o Presidente do Est~ do aucto
rizado a nomear uma com missão de tres mPm· 
broa p1ra, no prnso mo.x•mo de um anno, ol'fe · 
recer á coa ideração do Congresso um projecto 
de cod1go do processo civil e criminal. 

Para.grapho unia~ . A commissão aproveita
rá as disposl~i'ies legislativas a.ctuulmente v igen· 
tes e f !irá as motlttlcaçõe3 que julgar coa veni
entes. 

Art . 2.• O P residen te do Estado, para o.exe· 
cu~·ã.o de~ta lei. p~dPrá. despender até a quan
tia r! a 12 oon tos de réis . 

Art. 3.• Re vogam-se as disposições em con
trario. 

Sala das sessões, 21 de maio de 1!395.-WEN
CESLAU BRAZ. - LEOPOLDO CORRÊA. - DELFIM 
MOREIRA. - PINTO DE MOURA.- SILVA FORTES. 
- J. BUENO BRANDÃO.- NUNES PINHEIRO. -
MANOEL DA SILVA.- TliEOPlliLO MARQUI!S. -
DUARTE DA ~·oNSECA.- Rti'IEIRO DE 0LJYEIRA.-
00NZAGA DA SILVA.- SEVERIANO DE REZENI>IL 
FREITAS CASTRO.- BENJAMIN MACEDJ. -FRAN· 
CISCO BRESSANH:. - )GNA CIO 1\tURTA. - AGOSTI· 
NHO PERRIRA. 

N. 51 

O CongreSBo Legislativo do Estado de l>finaa 
Geraes decreta : 

Art. 1. • Fi~m creadas-uma cadeira de in 
strucçã.o primaria do suo feminino no distri 
cto do Desterro, município de ltapecerica ; uma 
dita do sexo maEculino no di3tricto da Capiva 
ra, uma dita do sexo masculino no bairro do 
Curral,arnbas no mesmo munnicipio. 

A. c.- 23 

Paragrapbo un ioo . Ficam egualmente crea
das uma cadeira. do sexo masculino ao bairro 
de S. José, distr icto de Santa Rita do .-apuca
hy, e outra no Jogar denominado - Campinho 
- districto do Curral e município de Barba
cena . 

Sala das sessões, 21 de maio de 1895. - LEO· 
POLDO CORRÊA . - DELPI!lM MOREIRA. - \VEN· 
CB'.SLAU BRAZ.-SILYA FORTES.- NUI'\ES PINHEI· 
RO.- DESIDERIO DE MELLO. 

O sr. I. o Secretario, obtendo urgencia, pro
rede á2.•Jeitura dos pareceres ns. 40 , 41 e 43e 
dos projectos ns. 41 a 46, que se julgam obje
ctos de d'lliberação, sendo dados para a. ordem 
dos trabalhos . 

ARCHIVO PUilLICO 

São liJas e entram em discussão P 'l emendas 
do Senado á propo,;ição da cama.ra que c rea o 
archivo publico do Estado. 

O sa. \VENC~LAU Ea.u, demonstrando a 
oonvenienciaea. necessidade de r fimpriml rem
se pe.ra serem distribuídas a proposição e as 
emendai!, a esse fim furmula e envia á mesa o 
seguinte 

REQUERI~ENTO 

Requeiro qtte a discussão d:1s emendas ao pro
jacto sobre o archi..-o publico mineiru sPjaadia.· 
da por qul\renta e oito horas - " ala das sessões, 
21 de maio de 1895. - WE:>~CESLAU BRAZ. 

Posto em discusdio, que se encerra sem de· 
bate, é approva.do o requerimento, mandando· 
se reimprimir a seguinte 

PROPOSIÇÃO D.\ CAMARA 

O Congresso Legislativo do Estado de Minas 
Ger •es decreta : 

Art. I.· Fica creada na Capital do Estado 
uma repartição denominada «Arcbivo Publico 
Mineiro~. deatinnda a r eceber e a c Jnservar. 
debaixo de classificação BJ stematica., t odos os 
dor.umentos concernentes ao direito pubfi':lO, á 
legislação, á administrs~o. á hietoria e geo
graphia, ás mani restações do desenvolvimento 
scientiftco, lit~erario e artístico do Eitndo de 
Minas Geraes . 

§ I.· Deverá tambem o cArchivo Publ ico 
Mineiro~ conservar quaePquer documentos que 
o governo determine nelle se deposite m. 

§ 2. · Os papeis e documentos mandados re· 
colher pelo governo serão olassitloados em : 

1.' L~>gisla ção e administ ração, incluindo 
uma. parte judiciaria; 2.· hietnia e geogra
pbia e quaesquer manifestações de desenvol
vimento scientitlco; 3. · li tteratura & 11.rtes em 
geral. 

Art. 2.· Até a cren.;ã.o de um museu 1i6rãO 
recolh idos ao «Archivo» e c lassi ficados em sala 
especial para es ·e fim destinada, os q uadros, 
estatuas, mobiltas, gravaras, estôfos, bnrdP dOS, 
J.'endas, armas, objectos de ourivesaria., baixos 
releves. esmaltes, obras de ceramioa ou qua.es· 
quer manifestações d~ arte no E tado, desde 
que tenham valor propriamente art lstico ou 
bistorico. 
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Art. 3.· O Presidente do Estado obterá dos 
'presidentes das camaras municipaes a reme:!l!a 
regular, independente de requisições, de todos 
os documentos referentes ao fim desta repar· 
tição que E~ encontrarem nos archlvos das ca· 
maras ou em qualquer parte, sob a dependeo
oi& das mesmas. 

Paragrapbo unico. O go-rerno do &tado pro
moverá tamberr. a acquislção de documentos que 
existam em outros Estados ou em poder de p•r
tlculares e se refira-n aos intuitos do cArcbivo 
Publico Mineiro•. 

Art. 4. • C·· flsc!les das rendas do Ettado, oa 
superintendentes da.s circumscripções littera
rias ou quaesquer funccionariJs ambulantes, 
ficam encarregados de del'cobrir e obter do
cumentos importantes relativos á historia de 
Minas, abonando· se-lhe umll gratificação nunca 
excedente a seiscentos mil réis annuaes, a 
juizo do go,erno, com audiencia do director 
do cArcbivo», paaa eómente em vista do servi· 
ço real e e.ffecti v o. 

Art. 5.· Haveràno cArcbivo:. um director e 
um chefe de Eecção, doiE amanuenses, um por
teiro e um contmuo, cem os vencimentos mar
cado~ na tabella annexa. 

Art. 6.· O <lir<ctor se~ ã nomeado por decre· 
to do gonrno dentre os cidadã(ls de notaria 
eompeteocia na materia., conhec:do zt lo e soli· 
citude. 

§ 1. · O chefe de secção será nomeado por 
decreto, precedendo ccncurao, dentre os cida· 
dãos classificadcs nos dois primetrcs Jogares, 
nas ms.teriaa constantes do Ht. 7. · 

§ 2. • O porteiro e o continuo serão nomec
dos pelo director. 

Art. 7.· As materias exlgidas no concurso 
serão as eeguintes : 

Portuguez, francez, latim, mathematicas 
elementares, mções de direito publico e admi· 
nl!!trativo, estudo completo sobre a Constitui· 
ção do &tado e leis organicas e sobre a. Coneti· 
tuição Federal ; 

Paragrapbo unico. OR candidatos que apre 
sentarfm certidão ou tituw scientifico provao 
J.o eua habilitação em portugutz, francez, Iatím 
e mathematicns tllementares ficarão isentos do 
concureo Eobre as mesmas materiaa, devendo 
porém, sujeitar se a concurso para as demais 
especifioada • nos m. I, 11 e lil deste artigo. 

Art. 8.· Fica.rà a cargo do t.lirector e~crever 
com exnctidão e circumatarciq,tJo desenvolvi
mento as e'llhemerides rociaes e politi~~s do 
Estado. tran.crevendo ou citando os llocumen
tos que ss romprovarem e aprest>ntan·io an· 
nualmente c~so trabalho ao ~ecretario <lo lo te. 
rior. IG:cre\·erá hmbcm a l.li~toria especial do 
Estado. a c .1mrçar da rtn tA. da sua autonomia. 
Eates trabalhos ferão puu:icados J:fla lmprP.nsa 
Offic!nl, pt>rcebendo o direotor uma gratillca
ção pecuoia.ria, nunca excadendtl a. quntro 
contes annuaes,no ca~o elo cn·eclivit.lade e rele
vanc a do serviç J . 

Art. 9. · O chcr.~ t.! c <ccviio será obrigado a 
viajar todos oi a.noos pHa os e!feltos Jo urt. 2· 
e para tirar em phototy pia ou noutro preces· 
ao irnlteravel, vistas Jtll monumentos e obras 

de artes existentes no territorio do Estado e 
q!le se Corem executando, abonaotlo·se-lhe 
uma diaria nunca exceuente a dcze mil rêís 
nem ao total de um conto de réis no período 
de um anno. 

Art. 10. Oa empregados do cArcbivo:~> atten
ta a patureza tepecial <le~ta repartição, gcsa · 
rão das mt>bmas iEençõu estabeleoida::s pelaa 
leis vigentE's para os membros do roagisterio 
publicf' srcundnrio e su~erim·. 

Art. I I . Ef,ta lei entrará em vigor Jogo de· 
pois de pu bl10ada, Eaho na Jl&l'te dependente 
do regulamento, que o go verno expedirá para 
a sua t oo. execu~ão. 

Art. I 2. O governo fie!\ auctori7..ado a. des 
pender até cincoenta cooto3 cem a fundação do 
Archi vo. 

Art. 13. Revogam-se as disposições em con
rario. 

Paço da Camara dos Deputados do Estado de 
Minas Oerae11, em Ouro Preto, 18 de julho de 
1804.-F'RANCISCO ANTONIO SALLI!!S-FRANCTSCO 
RIBEIRO DE 0LfVEIRA-0R. FRANCI~CO DE FARIA 
LcaATO. 
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IUlBNDAS OFFERECIDAS E APPROT A DAS PELO 
SENA DO 

I 
Ao art. I .• Substituam-~e as palavru- na 

C&pital do Estado- pelas seguintes- em Ouro 
Pr<to. 

Il 
Art. 2. • Accrescentem-se em seguida ás p&

lavras-para esae fim detinada-as seguintes: 
-á proporçio que forem adquiridos. 

III 
Ao art. 3. •, p&ragrapho unico. Depois das 

palavras-em outros Estados- &.::crescente-se: 
-nas repartições federaes. 

IV 
Ao art. 4.·- substituam-se as pli&VrM: -

abonando-ee-lhes uma. gratificação, etc. (até o 
fim do periodo)-pela:t seguintes: - para cuja 
acquisição, e pelo modo que se estabelecer no 
regulamento do nrcbivo, o governo mll.re&rá 
uma quantia r~z avel, discriminada da do re
spectivo expediente e que nunca poderá ser 
excedida sem ordem ou auctorização sua. 

v 
Ao art. 5 . • Substitua-se pelo seguinte : -

Haverá no archivo um director, um secretario 
archivieta, úois otHciaes sub-archivi&tas, dois 
aruanuenaes, um porteiro e um continuo, com 
os vencimentos marcado3 na tabella annexa. 

VI 
Ao art. 6.• § 1.• Substituam-se as p9.l&.nas

chefe de secção-pelas segu intes: -secretario
archi vista. 

Accreacente-se no fim : 
e os officines sub-arcbi •iatas e am&nuenses, 

preenchidas as condições de idoneidade que 
serão determinadas em regula.mento pelo Se
cretario de Estado do Interior, sob propo'!ta do 
director do nrchivo. 

VJI 
Ao art. 7.•supprimam-se as palavras-la

tim-e-completo-e aooreBCente·se : hiatoria. e 
geograpbia. do Brn.zil, especialmente do Eatado 
de Minas e redncção official . 

VIII 
Ao a.rt. 7.• parag rapbo unico. Substituam

se as palavras: cportuguez, francez» eto . (até 
o fim do período) pelas seguinte~: - qualquer 
das matarias inuic&das serão díspen~adas do 
concurso na parte rereren te !1. ellas. 

IX 
Ao art. 8. • Substitua-se pelo seguinte : 
Artigo. Ficará. a cargo do director do arohivo 

a organização e redacç.<io de uma R~-o ista perio
dica editado. na. Imprensa Official, na qual pu
blie&rá não só O!! trabalhos hiatoricos, biogra
phicos, topographicos,estatistlcoa,etc. ,quee&cre
ver concernentes aos acontecimentos, homenil 
e eousas not.aveis de Minas Geraea, como tam
bem documentos, comp:>sições litterarias e me
marias interessantes sobre os mesmot as!!um
ptos, inedita.s ou não Tulgarizadas.-Em remu
neração desse trabalho e: pecial perceberá a 
gratitlcacão que o governo arbitrar no regula
mento,não excedente de quatro contos annuaea 
-arreoadando-!e na Imprenaa OtHei&l <:omo 
renda. do Estado a importancia das as31gnatu
ras da referida R~"Oi3ta . 

Paragrapho unico. O goTerno poderá encar
regar ao meamo dir~ctor, ou a outro cid&dão 
que julgue competente, de escre•er com exa
otidão e-,.ciroumatanciado desenvolvimento : 
-1 !i.5 Ephemerides Sllciaee e politie&s do Estado 
-11 ah istoria ou chronica de Minas Geraes, 
a começar de seu descobrimento e primeiros 
povoamentos até o ore~ante. Ao auctor ot.berá. 
opportunamente por e!we obra!, que serão edi
tadas na Imprensa Official, o premio pecuniario 
que o governo entender merecidll à vista doa 
mesmos trabalhos e do parecer sobre elles 
apresentar pesso1 ou çommissã.o idonP& a quem 
d1~so incumbir o Pra~idente do E,tado. 

X 
Ao ll.rt. 9 .• Supprima-se. 

XI 
Ao art. 12:-Depois dBJII pai&Tru:- «fundação 

do archivo: •- a.ocrescen~-se:- fiotnQO•lta 
aberto para as dedpesas com o maamo o oredito 
necessario até que na lei do orçamento se con
signe a verba annual para a repo.rti~.ão. 

XII 
S~bstitua-18 a tabella pelo 11eguinte: 

..., 
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o ... 

iiiilil 
.O""'''I"f""'...,. __ Ln ,. 

iiiiii .. .. .. .... .. 



184 

1.1 PAB.TII D~ ORDDI DO DIA. 

K' lido e en&ra em 1.•-disoullão o projeoto 
n. 39, que fl&a a nrdadeira inlelligencia da 
ultima parte do§ !9 do art. 3~· da Conatitai
çio Estadual, relativamente a prohiblção de 
a.coumulat.)Õel remuneradas. 

Compareoe o ar. deputado Fraocfon. 

Oer. :Nonee Pinheiros- Sr. Pre
sidente, eu Elt'lperan que o Uluatrado auotor do 
projecto, oom o talento e oompet.ncJa que to
ilol nóe 1&1e reoonheoemos, Vielllfl adduzir alga
nu ooll8lderações em 1. • diiCU81io, no ~ntido 
de remover oertas duvidas, que existem aobre 
a mderla do mesmo projecto. 

Sr. Presidente, pairam no meu eapirito ao
vidas sobre a constitucionalidade deate projecto 
e 11 o nobre deputado me convenct~r de que o 
projeoto é cona· itucional, bem como das vau ta· 
gena e da utilidade que (la aaa adopção posaam 
resol ta r, eu votarei por elle nesta 1. • discus· 
do. 

Parece-me que o § 29 do art. 3. • qa&ndo 
diz que cus cargoJ publiooa civis ou militares 
eão accessivela a todos 01 brazileiroa obJer 
vadaa as condlçõea de capacidade especial que a 
lei estatuir, comprehende cargl)ll publioos e fe· 
deraes, eataduaes e munioipaea, ceendo, porém 
vedadas as accumalaçõea remuneradas.:. 

Parece-me, portanto, que eate projecto é uma. 
reatric~o ou uma excepção de&e artigo, e 
achando·o insconatltucional, eu votarei contra 
elle neaaa 1 • • diaca~ÕC; salvo ai o mostrado 
auctor do projecto, com a competencia reoonhe· 
cida neeta casa, vier prevar a cooatituoiooali· 
dade, vantagem e utilldade do mesmo projeot.o. 
(Muito bem). 

O ar. 8abln~ Rerroeo .Junior: 
-(Não temos o seu diacal'IJO). 

O er . .João Pio:- (Idem). 

O er. Sablno Barro•ft .Junior : 
-(Idem(. 

Encerrada a discussão, é approvado o proje
cto e, consentindo-se que passe a 2.•, vae á 
com missão de oonatitulçio ~legislação. 

E' lido e entra, por artigoe em 2. • dlscUSI!ão 
o projeoto n. 20. consignando auxilio ao hos
pital de caridade de Oliveira. 

O er. Se veria no de R.ezende:
Sr. Pr-esidente, tendo delx·~ o de comparecer 
á aessio de hoje, por motivo de moleatla, o 
DC*Odistincto oollega, o sr. Coelho d~ Moura, 
inoumb~u-me de apresentar uma emenda ao 
projeoto que te acha em discu~. 

A emenda, sr. Presidente. vasada. nos intnl· 
to. de tornar reallzaTel o auxilio de que neces
sita o hospital da cidade de Oliveira, reduz a 
2:000$. a quantia que 18 acha coneignada no 
projeot{). 

O apruentante da emenda, ar. Presidente, 
o sr. l"".oellao de Moura, entendtu·se relativa
mente a este auxlllo com a commiaão da or
çamento e esta, julrando-a de toda a justtc-, 
prometteu incluU-a. entre as Terbaa conge
neres. 

Isto posto, 1r. Preliden&e parece-me que· a 
casa adoptar& a emenda, '-ntomala qu&Dto a 
commiiSi'J de oroamento declarou consignar 
no orçame.nto o auxilio de que !'e &rata para 
o h01pital de Oliveira. (Muito bem.) 

Vem á mesa, é lido e, apGiado pelo numero 
de aasignaturas, entra conJanotamente em dia
cllllio o aeguinte: · 

Emenda ao projeoto n. 20. 
Em lopr de dez contos-, diga-~ doas con

toa, como auxlllo ac hospital da cidada de Oll· 
veira. 

Sala daa aeseões, 21 de maio de 1895 . -SavB· 
RIAMO DB RBZII:NOB:.-Da. CoELHO DB MOURA.. 
-FREITAS CASTRO.-WBNOlilSLAU BPAZ.-D&L• 
FIM MoaEIRA.-S. BA.RROso JUNIOR. 

O e r. Bueno Brandão (Ntfo temos o 
&eu àiscur&&). 

O er. Ferreira Tloôeo(ld.m). 
Encerrada a di~cussão, é app:-oYado o art. 

l. · com a emenda. 
Sem debat.tl, approva-fe fambtm o art. 2. • 

e, conseutlndo-ae quA pa111-e o projecto á 3.• 
discussão, vae á commi~ão de orçamento. 

Si o lidos, eotram succe;eivamente em dia· 
oua.'llo, que se encerra sem debate. e aão tp
provadoa os pareceree ns. 34, 35 e 36. 

Nada mal~ havendo a tratar-se. deeignou o 
sr. Presidente para amanhã, além da parte re· 
«imental da oroem do ilia, discu~sio do pare
cer n. 43, I.• doe projectos ns. 36 e 40 e dls· 
cu~ão dos pareceres ns. 37, 38 e 39. 

L11vanta-ae a sessão. 

DISCURSO PROFERIDO NA SES.:sÃO DE 27 DE 
MAIO PROXlMO 

l. 1 DISCUSSÃO DO PROJECTO N. 6, QUE REORGA• 

NIZA O ENSINO AGRIOOLA DO BBTADO 

O er. De•lderlo de Mello:- Sr 
Presidente, sinto· me preso de profun Jo aca: 
nt.amento ao tomar a palavra na d1souesão 
deste moment.oao &SIUmpt.o, que j á. tem sido 
desenvol.rido cGm toda profiacienoia pela voz 
eloqaente de preclaros tribunce e pelas colum
nae da Imprensa pat.riot" oa; e, si o faço, ê for· 
çado pela circumetaocia de IM!r o auotor do pro
Jecto que ora oocupa a aUenção da casa. 

Sr. Presidente. completamente destituído de 
ambições e vatdadea, encaro com solemne dea
preso oe~tos p~ejul&osdo mundo. Mas, ei em 
meu eaptritoJá não se anioham as;>irações me· 
ramante aubjeetivas, desejo entretanto, na 
panagem rapida por esta vida, contrlbt.tr com 
uma parcella de minha acUYidade para o bem 
geral, empregando a maior somma de esforçoe 
em prol da oommunhão eoclal, cumprindo aa
llm o dever dlctado pelos princípios de Bolida· 
rie.Jade. 

Eleito representant!! de Minas e desejando 
oorresponder, ns medida de minhas forças á 
confiança em mim depcsitada pelos meus coin
mittentes, entendi que era da maior vanta
gem oocupar-me de prererencia com a lavoura 
e a 1nduatrla pastoril. . 

Não é preci.eo rept.tir o que se tem dito mil· 
vezes: a nossa lavoura passa actualmente por 
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terríveis provatõ ' s e está. eviJentement~ de· 
monstrada a imprascindivel neceesida•le de 
empre~arem-ee meios efficazes que melhorem 
as precartaa condições de noesa indust.ria agrl· 
cola, visto como a prosperidade do EsLldo de· 
pende do maior incremento proporcionado o. 
ute lmpoPtantis,imo ramo da nossa riqueza . 

Cogitando. pois, nns meios de fazer alguma 
cousa aproveitava! á lavoura e aos innume
ros agricultores que povoam o vasto territo
rio mineiro, e depois de minocios~mente ter 
estudado o que se ha dito e eacripto com re· 
ferenoia ao magno problema, couvenci-me de 
que resultados inconcussos aó obteremos in
stituindo o en~lno pratico. 

Sr. Presi lente, grata imp('('ssão senti ao de
parar na mensag~m do illustraco Previdente 
do l!:stado, que tão zeloso se tem mostrado pelo 
bem e~tarde Minas, importanteJ referenclaaso
breesta momentosa questão. 

Ora, eendo minha m11i~ viva a~piraçãa cJo· 
pera r para o deeenvol vimento da 1:1 voura e 
reconhecendo a exlguidade de minhas aptidões 
no assumpto, c<>nsultei a pessc a 3 competente
mente esclarecidas sobre o meio le levar effeito 
este tftsid6ratum e deprehen1enrio que era o 
alvitre geralmente fi ceei to a modificação fio ensi · 
no agricuh de maneira a tornll ·o ac!essivel a 
todas as z •r.as, apr63enteio projecto em dis
cussão. 

Eu, ar. Presidente, não tenho p:>r labito 
vest•r-me com as pennas do pavão. Na con
factâ·• d'este projecto tive necess1dade de ouvir 
abal1zadas oplniõ ~!l Pobre a ma teria, porqw10to 
não disponho de conhPc1mentns technicul!, res
tando-mo sómente a boa intuição das foasas. 

Co o venci·mt! de que este projecto v1sa va per
feitdmt~nte o fim a qu" me propuz - d ar im
pulso á J..~.voura-, estebeleceutlo em sua syn
theae o ensino pratico e intensivo. 

Pel'l artigo plimeiro de projPcto Vdrifba-se 
que permanecem os dous Institutos exi&tentes e 
j• installados. (Apartei do sr. Joao Piu e ou· 
tro1 srs. DtJputados). 

Respondendo aos apartes de meus illustres 
collogas, direi, ar. Pre8iden te, que, consoante 
a meu modo de pensar, não ha razão alguma 
para negar·ee a reun ião d'essas matarias nos 
rereridos inatitutoi, JIOÍS que a sua utilidade 
até jà se ar.ha ccnsagrada pela s~guinte maxi
ma agricola : não ha. agricultura sem adubos, 
nem adubo eem gado, nem gado !em campo . 

Organizados desta. fórma os dous institutos 
existentes, que serão simultaneamente zoote· 
chinic'.os e agronomicos e, sob criteriosa dire-
0\'io, ol elles cumprirá investigar quaea os 
melhore~ processos que deverão ser postos em 
pratiCA, a fim de levar ao apperfeiçoament.o as 
tnduetrias ogro-pecuarias. (Apartes do sr. 
Jo(l() Pio. 

O projecto é tambem equit.ativo, porque. 
sendo vastíssimo o territorio mineiro, um tó 
estabeleciilleil to de ensino superior r(\rçosa
mente acarretaria d' ficuldades aos h1bitantes 
de r.onas distantes da séde. 

O SR. Joio Pio : -Esta razão não procede. 
0 SR. 0ESIDERIO DS: Ms:LLO:-Nii.'l insisto em 

discutir as vantagens do Jirojecto; o meu fim é 
benellciar a lavoura ••. 

O SR. Joio Pw:-Neate p•mto estamos de 
accôrdo. 

0 SR. JUVi:NAL PEN:-\A:-TOdúS l'Ó!!. 

0 SR. DESID'ERIO DE MELLO .. . de!la d~penlle a 
~le •ação do credito o consequente prosperiJade 
do Esta1o. 

Submettendo este projecto á sabia apreciação 
da casa, julgo ter pre&tado algum serviço. Elle 
~sarl por outrag dlecu~ões, poder à. soUrer 
emendas e modificações, mas afinal lo~raró. a 
meta que visa, pois sei que todos os meus 11· 
lustres collegae es tão accordes em melhorar as 
pr'6<nrias cond1çõeJ da lavoura. 

Sr. Presidente, da mes:na fórma precisamos 
cuidar da inJustria '{1&Storil; ella definha gra
dativa,(nte á mingua de medidas urgentea e 
proflcuas, que a ponham á salvo da crise que 
ora atravessa. 

De dous ou tres anoo3 f\ esta :>&rte, sobem a 
oentenarE» de contos de L-éis 03 prejuízos solfri
dos nas zonas pastoris. 

O projecto que se discute estabelece o e n3i4.1o 
pratico em c.1mpos de demonstrnç'io. Uma das 
faces •Je>~ campos são os postos zootechnicoe 
e.hi collocados de maneira a propor01onar si· 
multaoeameote estudos praticas c::e agronomia 
e zootechnia. Ae~m sendo. o lavrador adquire 
conhecimento3 de agri"ulturo. e rt>cebe noções 
sobre o modo de cu1dar mo.i , proveito3amente 
da nossa industria pastoril, uma das maiores 
fontes de riqueza do Estado. 

O SR. JoÃo PIO:- Pt>rfeitamente : 
0 SR. DB:SlDERIO DE MELLO: - NPP86S postos 

serão introduzidos animaes das melbore.i raças, 
tenrlenteN ao aperflliçoameuto das eepecies 
ex i>. tentes. 

Sr. Presidente, já tive oocaRião de dizer e 
repito: não p •Ssuo conhecimentos technk"OS e 
niio po~so entrarem di~c assãu scientifica sobre 
o assum pto de que se trata. 

Habitante de umo. 7ona sertaneja e i:1teres· 
sando-me intimamente pela lo.vourn ... 

O SR . JoÃo Pro:- E por kto mesmo conhece 
melhor. 

0 SR , DESIDERIO DE MELLO ... mas não pc
dando desenvolver convenientemente o as mm· 
pto, para responder ao aparte com que me 
honr JU o nobre deputado residente em Dia· 
mant na, direi que o projecto deixa a cargo 
do governo as medidas n 'Fpecti vos. Ora, 
ar. Presirien te, o benemerito governo mere
ce-nos toda confiança. 

0 SR . TJNÔCO E OUTROS SRS . DEPUTADOS :
Apoiado. 

0 SR. DKSI DERIO DE MELLO:- E assim pro
curará e>tabelecer esseE campos dA demonstra· 
ção de maneira tal que consultem ao> interes
ses e necee~idades de tod&s as regiões do Es· 
ta do. 

(Aparte do sr. Ep:amínonias Otton i) . 
Isto mesmo é o que quero dizer, e o gover

no terá o critarlo nt'casaario para t>ffectuar a 
reorganização de modo que sejam estudadas e 
11proveitadas as espe~1alidades prorluctivas 
inberenles á cada zona. (Ct tHam·se dioer1os 
cJpartu). 

Sr. Preoidente, attribue-se o mal-e3tar da 
lavoura á falta de cspitaes, á falta t.le braços e 
a vagabundagem. 

UM SR. Ds:PUTADO: - A ist:> principal
mente. 

0 SR. DESIDERIO DE MELLO : - De facto, a 
vagabundagem é um mal . mus quem ob3t'rvar 
o que se passa no triangulo Mine1ro e em par-
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te de Sul e do norte do Estado nã·l t:óde dei
xar de concordar que nem tolos o8 que vivem 
de10oupallos aio vagabundo3, na verdadeira 
accepçã.> da palavra. 

Nesses Jogares onde pouc:l têm-se levado 08 
favores dos poderes '1-'·Ublioos. é desolador o 
quadro que se nos apresenta. Tudo definha, ea 
tiola, feneea. a mingua do promptos recursos. 

A maioria dos lavradores, habituada na pre· 
judicial rotina, sem e!perançlS de resultados 
que compcnaem os penoso~ trab~lhos quotldia · 
nos, dei1: 1-se invadir pela de!Crença até oai.J ir 
em completo desalento. A causa de~ te eatado 
morbido é oriunda da falta de medidas prom· 
pta1 que possam levar salutar incentivo &OI! 
lavra •Ores. 

Desde que o plJer publico divulgue o ensino 
pratico, o Javrudor r~conhecerá. ~e oi!u que 
em uma p~quena area. e com diminuto serviço 
pode:oá obter melhor colheita do que devastao
do grande extensão de matta,, me:iiante im· 
probJ trabl\lho e elevado dispendio; notando· 
se mai3 que es:ie amiDO p:-atico tambem abran· 
ge c.. estu<io sobre o manPjo d:ls ins\ruiAen
tos de lavoura, 

Assim o agricultor se reanimará e aquellea 
que Pãv accusados de ocioridade, devisando no 
horizonte lampejos de esperanças, ver-se-hão 
poaauidos de neressario incentivo; Instruir· 
se-hão ao deixar de ser unicamente conlfumi
dores para serem tambem productorea. ( Cr"· 
.tam·s• oario• aparte• ). Isto oom certeza mui· 
to actuará. contra a vadiagem ( apart11 ). 

Mu a Camara traneah jll cogitou deste as· 
sumpto. Para repressão da vagdbunJagem, 
nada mais effieaz foi lembrado do que a crea
ção de colonias correncionaes, para cuja in· 
atituição não devemos reg11te3r melo3 ao go
verno. 

Sr. Presidente, desde que o lavrador tenha 
conheoimentos praticas e . • . · 

O SR. JoÃo Pio : - V. exc. concord" com 
a academia de agricultura 1 

0 BR. DESIDERIO DE MELLO: - Conccrdo em 
parte. 

O nobre deputado, reterindo-se em seu bri
lhante diwurso ao en&ino agrlcola em Franca 
e Inglaterra, diaae que alli t~ra ministrado por 
meio de preleçõe3 e canrerenclaa ; e para ado· 
ptar -ae eate meio entre nós precisamos de 
pessoal competentemente habilit11.do, e qne Eó 
conseguiremoa nos cursos theoricoa de agrono· 
mia e zootechnla. 

o sa. JoÃo PIO da um aparte. 
O ~a. DII8IDBRIO DE r(sLLO : - Mas isso é 

coliOOYmo-nos sempre na dependencia da Eu
ropa; pois no Brazll não ha. homeos de talento 
qae po818m dediar •e ao ensinu d6SIIal mate
rias1 

Ja é tempo de deixarmoa taos precon~ltos •.. 
(Cru~awt ·te numdrnsor o:p!lrte•, soam 88 tvm· 
parws e o sr. Preside"td reclama at111nçao). 

Sim, preci6amos perder o preconceito de que 
só no extrangeiro ae encontram mestres, como 
si no solo tropical do Bra..<il os talentos não sa 
manifestassem vividoP, puj.mtes, capazes d., to
dos oe emprehendimentos. 

Sim, os bra:r.ileiros 6ii.o flm g~ral intelligentea 
e entre os que primam pela. fulguração de um 
talen'<l masculo e vasta erudição folgo de con
tar o meu digno collega residente em Barbace
na, a quem admiro. 

O 8R. JoÃo Pio : -Acradecido. 
0 SR. DKSIDKRH: -Sr. Presidente, O pro

jecto que tive a tonra de submetter á del~be
raçio do Congre38o estabelece dois graus de en· 
ai no : o prtmeirG é o pratico, em multiplicida
de de campos de demonstração, ao alcenoe de 
todos que se dediquem á grande e a pequena 
lavoura ; o Ecgundo comprebende as nvções 
tbeorlet•s. 

(Cruzam·le apartes). 
A it.l~ da instituição desse3 campos fie expe

r iencias ou demonstra.;ão tem grande> acoeita
ção e disto estou bem acientitlcado, mas o seu 
estabelecimento não importa prt-jnir:o algum ás 
zonas em qne já. existem institutos ou e!colas 
agrícolas creadae por lei, p•rquanto enas, em 
vez de ministrarem tão sómente o ensino tech
nico, cujos remitados seriam quasi nullos, 
tranl!formar-se-tJão em diversos nucleos de en· 
&lno pratico, e~pargindo beneficios para. todo o 
E~tado. 

Objeotar-se, porém que se deva prescindir do 
eneino superior é que não comprebendo. Co· 
mo admittlrem-se escolas praticas e a di1fmão 
do en~ino sem professores competenttemente 
habilitados ; oomo levarem-se a e1feito as oon· 
terencias agrícolas, de que fcllou o nobre depu· 
tado pelo 5 . • districto na ausencia de profls· 
sionaes Y (Apcartcrs). 

Trata-se de applicar os preceitos da theoria 
ao caso pratico. 

O profe&SOr que bem se compenetrar de sua. 
missão irá ensinar ao lanador inculto a manei· 
re de mantjar os instrnmeowa aratorios ; em 
breve e flingela exposição lhe tará oomprehen
der todo o processo agronomo mais protlcuo, 
desde a arada a té á. colheita inclusive . (Cru
zam-s., àioerso:t apartes ; s•am os ty mparws . ) 

0 SR. PRESIDENTE :-Peço a!!S nobres depUta· 
dos que não int.- rrompamo orador. 

O SR. DE~IDERIO :- Não queremos f<>rmar ba
charei.9 em agricultura, ~ professores que 
sejam ao mesmo tempo lavradores para ensi· 
na rem praticamente tl ue manejem o arado e r e· 
volvam a terra. (Apartu). 

!r. Presidente, supponho ter mais ou menos 
demonstrado qual o objectiTO que visa o proje
cto e é inutil insistir em discutll-o. 

A sua utilidade é inquutlonavel e, quanto á 
sua constitucionalidade, na.d& póde-se oppor. 

Fica lançad& a idéa. 
Na 2.• diecu~são p~ova velmente algumas 

emendas serão o1ferecidas ; e desde já hypotheco 
o meu voto a todo e qualquer alvitre lembrado 
pelos meus distinctos collegaa, tendente a me
horar o estado dr. lavoura e da industria pas
oril. (Muito bem). 

ACTA DA 23• SESSÃO OROI:-JARI\, AOS 22 DE 
MAIO DE 1895 

PRKSIDENOIA DO SR. EDUARDO f' IMENTBL 

Ao melo dia, feita a cbamat.la, acham-se pre· 
sentes os srs. Eduardo Pimentel, Rlbeir<~ de 
Oliveira, Agostinho Pereira, Silva Fortes, João 
Pio, Francisco Bressane, 8aeno Brandão, Del
pbim Moreira, &iveriano de Rezencie, Jnvenal 
Pcnna, Freitas castro, Theophilo Marques, 
Gonzaga da Silva, Duarte da Foneeca, Leopol-
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do Corrêa, Manoel Alva.~. \Vt> ncealau Braz. 
Carlindo Pinto, Bej1min de Macedo. De~itlerio 
de Mel:o, lgoacio Murh, Nune~ Pinheiro, Fer
reira Tioôco. Ribeiro Junqueira, Maneei da 
Silva, Nunos Coelho, Camillo Soa"e~. RodriguE-s 
Chaves, Sabinc• Barroso Junior, Getulio de ra.r 
valho, Epaminondas Ottoni. Hen-çeuuto LobJ, 
Sousa Moreira . Camillo Pra te i e Fra.ncr,, rt ; 
faltando Cll:n cauia participndll os srs. Tt~.va
res de Mello, Augusto Clemsntino, llaul Peni
do, Pinto de ~loura e Coelbo de ~loura c st·m 
ella os mais srs. 

Abre· se a. •e:s'i.,. 
E' lida o tn orova la a neta da Mtor:o ··. 
O sr. 1. • Secretario dil. cont~ do ~cguinte 

E XPEOIF.:XPE 

O/fiei' 11 

Do sr. 1.· Src!ehrio rio Scnq<fo. d ev olvendc1 
o projecto n. 41 com a P.monda c ff•Jrecid:J. pela 
camR ra,por haver equella corpnração r cjerta;J o 
em_pllrtc e113a emen ·la.-Rei•r. p rimA.·~e para a 
ordtlm dos trJ.béllhos o pr<~j c·u e a Pruecrl9. 

Outro da molffi.'\ p!'cccLI9r.ci•l , trHc nrlo o 
projeoto n. 54. do Sm3d '• sob"o a~tig u idade 
de magiatrarJos.-A irnprimir · se. 

Do sr. Secre•ario elo tnrpr·im·, Hcompanh:m
do uma representação em QUe diverl!os habi
tantes do PJ VOado de ::;. s~blstiào, di~tricto 
de Antonio !Jiss. de Ouro Preto, re lttrn a crea
ção ne uma C"a: leira de in,t· ucção p r iruari<l 
nesse lo2ar.-A' c;mmi5siio do inst r· ur~:ãll pu
blica. 

O SR. JoÃo PIO trammitte uma repre::enta. · 
ção da. me,a administrativa. cin S!lnta cu a de 
miserrcord .[l. el e s~bara, p' tlinJo um a uxi lh 
alem do que j á. lhe conorguou o Congre~eo.-A' 
commi~são de petições. 

O sr. Duurte da Fonse:ca :
(~<lo td cnos o seu d o sc ur~o). 

Tê:u F~~unJa leitura e ficam schro a IDPSa 
para a or.t -m uo3 tmi.Jalht s os par~c?re~ n~. 42. 
44, 45 e 43 e o~ pr11j•·clo'l ns. 47, 4!!, 49, 50 e 
51, juigados objecto!! Je de!: beraç:i.o. 

P.1recc 1·es de commiuões 

ApreEe:lt!l rn·fe, sib lidos e -ção a Imprimir cs 
Eeguintes: 

N'. 47 

A r.cmmi >são de commercio, indu -trias e 
arte~. li qual (ui p.·f'~t·n :e a peticão elo bncha· 
rei Anli•ni0 FclH'lO Ma g.1ldi, cleiX!l elo uttr- n
der 1. !.• parlo d 'J pedi.Jo pcln meJJno r~:to 
ao Coogre so, porque n lei n. 27 de 2::> Je ju· 
nho rle 18:>2, permitte, como ~e -çê r:o c.1p. 
6 . · art. 22. !:i ~. ·, a cooc~:miio grn tni ta de tcr
l'l.'nos devolut0s ás emprt>zas e~tab~IPc r das paul 
o opro\·eit<~mentn dvs p · oduclo3 n11turaE>s . 
Pa~saodo a 2.• P'rte c CJ!lSit!Prar.d o : 
Que a lutencr. çlo c.! o f.~Ja(ln no;~ tr : blllh u~ 

de m ici'lt i v" part:culn õ' t,ii.) pó !e C ' t~oder Ee 
no auxi lio rle irYlmtria3 cs prctac• ; 

Que no C.' n,umo di'S prcld uct >9 da proprin 
indmtri.'l. ttnc.mtrJrá •> pc: tic r• n ·: riu t>s1.11nl!lo 
suffi~iente , é ele p1.-e :er que se-ja indef~rl da. 

Sah d·P ~'l rn:n •s~õ ·!l, 22 d~ mnro de 181:>.
Cor>EG > ALn:;.-L:;:JP~ I. :J J C:JRHf:A.-.Ilivr•:N .\1. 
PENNA • 

. \ comrni::r.·iio ,fe instrucçã.o pub!ira. te man•lo 
em cons•deraçô.o a. rcpres~ ntaçiio dos cstuda.n-

tes de prepa.ratorios, pedindo- di rcito a duas 
ohamadas-admiS$ãO a novo exame por mo ti v o 
de molestia- diminuição na tax1. de exame: 

Considerando que FÓ competindo ao C· ngres
FO Federal legislar na parte rel:.ti va a exames 
de preparatorios, Lão póde a commi~Fão tr 
além das at tri buições, que por lei ~no conftJ
ridas ao Congresso Mmeiro ; 

Comiu·rando que com o artigo 17 do decr eto 
federal o. 1.041 t.C 11 de set\!mbro de 1802, 
firam sati<feitos os dous primeiros pedidos, 
como Sfl d f prehende do conteúdo uo me~mo 

• artigo cc.ncPbido nos seguint('S termcs: O ran · 
cl idato que niio comparecer á cltllmarl a por 
motivo justificado rerante à dlrectoria elo Ly· 
ccu c·u t•ommi; sario do governo poderá ser 
c humadu mais uma vez, esgotada a li~ta de 
i r. rcri J:ção . 

Q:>antr• ll ultima pnrtc a c.Jmmis~ão é de pa· 
recer que se ac:!c.pte o segui n te projt' c~o : 

~;. 52 

O Congr(SSf'l LPg ;~ l ll tivo de t.li u :~s Gemes 
dec:-tta: 

A 1 t. 1 • • A certicliio do exame SE't'Í\ Ee llada. 
com Fel:o ele duzentcs ré is, fi~a n~u revo;tarl a. 
Of'ilta rarte a ta bel! a (a) da lei n. 41 no ar t. 
157. 

Art. 2. · Revogam ! C as dispotsições (' m con
trario. (S. R.) 

Sala das cornmi~sõrs, 22 r'o maio de 1895.
PADRE Jo Ão PIO.- FHA:'\Cisco BnE~SA:'\ E. 

A c:ommi~~iio de repr(>sentaçõe'l, requer rmen
tos e pe t içÕC'' , à qual foi presente arfo director 
elo lnstituro ~!unicipsl elo Ftuctal, peu inJo a 
subv('nç:lo ut:n val de cinco contos; 
Con ~itler.w · !o que pela. lei n. 41 - ,ib 3 de 

agos to de I E! •~. é p: rmitt ida a ~ubvPnç;lo de 
es tabPiecime nrcs muoicipses de ins!rucção pu
blica (arts. 3:;4 «sque 3~0 ) ; 

Cons:deranl'!o, finalmente, que a reclamnçã.1 
é justa. e foram eatis(eitas as H igencias .:a lei 
para que se realiee a subvPnciio, ó P•l i~ de pa
recer que se adopte o seg u into pr0jecto : 

N. 53 

O Congresao L tgi!latiYo de Minas Grraee d" 
ereta : 
"" Art. J.• Fica o Presidente do Estalo au ~· o· 
rizado a subvenc~onar annualmente v In : ti
tuto Municipal do Fruct11 com a qll1.ntia de 
cinco contos de réis, de a~côrdo com as pre
scripções da lei n. 41 de 3 de agosto de 189'2, 
pel·J ~!'a~c de tresannos; rHogadss &9 di!posi
~ües fm contrario. 

~.1la das com missões, 22 do maio de 189-; .
~~~ YA FORT!;;S.- PI:'\TO O~ :\:ot:RA.- DES I DE
R!O Di; M ELLO. 

N. 48 

A commissão de represenhçlíes, requerimen
tos e petições, á qual foi pre~en te a d1 camara 
municipal do Fructal, pedindo, ou a indem
nlzação de 17:523$420 que despendeu com con
certos da cadêa e fala do jury, ou a rever~ão do 
dito pre:lio á camara, para ser incorp H&do aos 
proprios municipaes. é de parecer e rfquer as 
se:<uintes informações: 

I .• Si o governo auctorizou servi ;1 s na ca
dêa, mediante orçamento; 

2.• Si o predio é estadoal e si se presta a 
mistel'fs ou funcoões da c:amara municipal ; 
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3. • Qual o orçamento real das obras ex eco· 
tadaa e qual a mdemnização que oom):ete 
ao Estado pagar, ~Ando de con veniencla pu· 
bUca. 

Sala das commi•ões, !2 de maio de 1895.
SILVA. POR'IES- PINTO DB MOURA- DUIDJI:RIO 
DB MBLLO. 

A commlãsio de redacção, a que foi pre!lente 
o projecto n. 5, do corrente aooo, dt~peDiando 
a apresentação de folha oorrida aoa cidadãos 
que, por nomeação do governo do Eatado, exer
oertm quae;quer funCQ6ea publiou de ordem 
admlntalnti va ou jodlciaria, é de parecer que 
aeja 'pprovada a aeguiute redatÇão: 

O Congresao Legislativo do Rat.ado de Minas 
Géraea decreta : 

Art. 1.• A exigencla de folha corrida nos 
cuos em que a lei preacreve a exhibição des!e 
documento oio ee entenderá Jamais com 01 
cidadãos que, pc.r nomeação do governo do Es· 
tado, se acharem exercendo quaesquer tuncções 
publicas de ordem administrativa ou jutlici
aria. 

Art. 2.• Ravogam·ae as disp1sic;ões em 
contrario. 

Sala daa commi!lõet, 2~ de maio de 1895.
PINTo DB: MoURA - RoDRIGUES Cu AVES. 

A c 1mmlMão de redacçio, a •lUe foi pre~eute 
a indica1;io do sr. Delphim Moreira, para que, 
por intermedlo da meea, seja convidado o Se
nado,a.tlm de que aa commiaões de jUBtiç& cnvtl 
e criminal das doas caaM, reunidas, elaltorem 
um projeoto de lei processual, é de parecer 
que •eJ• approvada a meema redaoção da in
dicaçi?. 

Sala das oommil!õea, 22 de mato de 1895.
PJNTO DE MOURA- RODRIGUES COA VJCI, 

A oommtt!lio de t'edacção, a que foi presente 
o projecto n. 3, do corrente anno, elen.ndo 11. 
onze o numero de deeembargadores da Relação 
deate E.tado, é de parecer que seja elle ap
provado oom a muma redacçio. 

Sala das oommiBEões, 20 de maio de 1895.
PlNTo DB: MouRA- RoDRIGUES CRA vBS. 

PROJB:CTOS 

São lidos e, apoiadoa já pelo numero de aasi
gnaturas, vão a imprimir-se os eeguiotes : 

N. 54 

O COngresao Legidativo de Minas Oeraes 
decreta: 

Art. 1. • Pica cread~ uma cadeira mlxta de 
in11truoção primaria no bairro do Cantagallo, 
na cidade de Goanhães, e uma do sexo femlnl· 
no no dfat:rlcto de S. João do Paria, município 
de mesma cidade de Guanbies. 

Art. 2.• Fica tran•ferida para aa Coetu, 
dlstricto de sant' Anua do Paraopeba, a cadeira 
rural da Lage, do dlltr•oto de Santo Antonio 
•" Vargem Alegre, muniolpio do Bom· 
ilm. 

Art. 3.• Rnogam·aeu dlspoe'ções em con
trario. 

Sala du aeuões, 22 de maio de 1895. -
0.-ruLIO DB CAllVA.Lno.- SouSA. Moa&IRA. -
NUND CoELHO.- MANOEL DA SILVA.- SBV&• 
atANO DB Ru&NDE. 

N. 5ó . 
O CongreiiO Legial&tiTo do Edado de (Minas 

Ge!UI deore&a : 

Art. 1.• Fica convertida em cadeira do 
sexo mascultno a cadeira mlxta da ccasa 
Grande•, municlpio de Queluz. 

Art. 2. • F!O!om creadu tres esoolu ruraes 
do lnatrueção primaria nce logal'M denomina
doe cSapé• e cCastro:., municiplo de Kntre Rioa, 
e cPinbo» munlclplo de Patmyra. . 

Art. 3. • Kevogam-se as dispo~içõet em oon
trario. 

(S. R.). 
Saia das se!lf&s, 22 de maio de 1895. - RI· 

BEIRO DE ÜLlVB:IRA.. - CAMlLLO SoARES FILHO. 
-SILVA FORTBS.- B2NVBNUT() LoBO, - Nu· 
NB:I PINRB:JRO. 

O Ar. Severlano deftezende:
Sr. Preaidente, pedi a pal .vra -para mandar á. 
mesa um requerimento, que sujeito á OODl!ide· 
ração da casa. 

Como todos sabemOP, ha uma longa 1érie de 
projectos oreaodo cadeiras prtmarlaJ que de
vem sotfrer uma d!Eomsão parcial, e Isso to
marta muito tempo á Camara. 

AIBim, pois, parece que o meu requerimento 
é l!Uoavel porque nelle se pede o que &e acha 
determinado pelo regimento, isto é, que l!l'jam 
remettldoe todos os pr.~jectoe apreeentados á 
oommiiiSâo de instruoção pnblica, eftm de se
rem fundidos em um ou doia para a regunda 
discussão. 

O m. PRESlD~n::- Parece-me desneces· 
sario o requeri mtmto do nobre depuado, por
que julgo que iaso é até um dever oa commts-
são. . 

O SR. SBVBRIAND Dll RBZBNDB :-E' ne
cessario sempre um requerimento neste senti
do, porque oa projectos, como v. exc. fabe, 
Eão apresentados em dias indeterminados e fi
guram. ora em uma ordem do dia, ora em ou
tra, e o regimento preceitua. que, bavendo-cs 
de natureza egual, sejam fundidot ; nio poden· 
do, porém, sei· o, &i não estiverem em poder da 
oommi!lfão. 

Foi neste sentido, ar. Presidente, que jul
guei dever apresentar o requerimento; mas, 
si v. exc. julga. que, por simples aoto da me· 
11, podem todos os projeetos aer remettidos á 
oommtssão, a.ftm de fundil-os em um eô para a 
segunda discussão, não o apresentarei. 

O sa. PRESIDB:NTI!: :-Como Fabe o nobre de· 
pulado, os projeotos, uma vez pa.<~sados em 
primeira discussão, voltam á oommlssio, afim 
de fuuil-od para tegunda. 

0 IR. SEVBRJANO DE RBZBNDJI: :- Otfereoo 
o meu requerimento á meaa e julgo prestar 
com isto um serviço, adeantandoo trabalho. 
A Camara julgarácomo tôr de justiça (muito 
bem). 

Vem á meEa. é lido e apoiado e entra em dis
clll!io o seguinte requerimento: 

Requeiro que todos os projectos relatiTOS á. 
or~o de cadeiras de instrucção primaria Já 
impressos ou dados para I. • ou 2. • disc1181&0 
aejam remettidoe á oomml11ão de Jnstrnoçio 
publica, afim de, nos termos de regimento, 
serem fundidos em um ou dous projectos para 
2.• disoullllio. 

Saladas ~e~aões, 22 de mo.io de 1895.-&· 
oeriaM iU Bu~lltU. 

Sem debate. encerra-te a discUJSio e é ap
provado o requerimento, ordenando, portan
to, o sr. Presidente que á commi81lio de iDJtru-
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oçio publica ~e remettam todoe oa prolectos 
nas condiçõee mdicadaa e oJnsbntes do proto-
colo espec1al. . 

X.' lido e entra em dis;Jossilo o parecer n. 41, 
que reconhece deputado pela 6 • clroumacri· 
pção o ar. padre Gu3tavo Teinira Serrão. 

O •r. Delpbhn ~lorelra:- Sr. 
Presidente, a o:>mmiesão de constituição, legis
lal)io e poderes, mandataria desta Camara, e 
tomando na devlds consideração a intimação 
formal que lhe COra feita em uma das se!lf'ões 
passad~ s, elaborou o parecer que ora ae di!!Oute 
e que tenho a boora de vlr fundamentar nes· 
te momento. 

E' preoleo ar. Pt'llsidente, que se desoppri· 
ma o Eatado de Minas, justamente magoado, 
jodamente acqbrunbado pelas allegações de 
serem fraudulenta& a!l suas urnas livres ..• 

0 SR. GAMIL\.0 PRATS:S: -Apoiado. 
0 SR. DII:LPIIIM MOREIRA:- E' pree\10, Sr. 

Presidente, que a Camara diante de confron
tações de um e de outros documentos reconheça 
a verdade pura, a verdade incontestavel, a 
verdade lrrerragavel que remlta para a confir
mação do parecer que a commissão apresentou 
á esta eaaa. 

E' preciso ainda, sr. Pre~idente, que o Esta· 
do de Minas oonheç~ que no~ aqui, que somos 
representantes do povo mineiro, não vimos en. 
campar eletçõ~a (apoiaêo1) que se d1zem frau 
dulentas, mas que descendo ao campo vasti!lli
mo da prova permanecem sempre d" pé. 

Sr. Presidente, leTantou·se grande celeuma, 
grande alarma na opioiio publica para se atnr· 
mar que as eleições da 6.• circomscripção eram 
violadas e não traduziam a expressão da. ver· 
da.de e dentre as comarCAS de que se compõe 
a 6.•' circumscrlpção, destacaram-Ee tres para 
serem as vietimaa das accusaçõee de rraudes. 

Estas são as comarcas de Arassuahy, Treme· 
dai e Minas Nova•. 

Como membro da commia -ão de poderes, sr. 
Presirlen·c, não me occuparei longamente com 
as eleições das d01s primeiras, porque estas já 
aCamara reconhe:Jeu com.., le~itimas pela vo· 
tação do parecer n. 14, em uma daa sessões 
em que se verificaram poderea. 

Mas, p!lra que nlio se supp:>nha que eu fujo 
é. discussão quanto a estas comarcas, eu passo a 
fazer um rapido estudo perante a Camara so
bre cs documentos que acompanham aa allega· 
ções do candidato. contestante. 

0 SR. SABINO BARROSO:- V. exc. deve dia· 
cntir tambem a validade das eleiçõeB da For
talna, Ex ~rema. e Gouveia. 

0 PR, DELFIM MOREIRA :- Quanto IÍ.'.I da 
Boa Vista do Tremedal. ar. Pres1dente, foi 
apresentado á com missão tle poderes um pro
testo de eleitores, sem firmas reconheciua.i e 
que podem ser examinados pelos senhores de· 
putados para se verificar a verd~e; um pro· 
testo não recebido pela junta e nao aprel!enta.· 
do nos termos da lei, Isto é, ou perante a 
mesa oo em oartorio para eer tomado em li· 
vro de notas. 

Mas, sr. Presidente, esae papel sem firmas 
reconhecidas, pp:le·se amrm&r perante a Ca
mara que seja um protesto feito t>m fórma' 

E' um eaorlpto, sr. Prerldente, em que 
comparando-ae a lettra vê-se que divers&• u
signaturas são feitas pelo mesmo punho; sem 
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ftrmu reoonbeeidss e que começ<mdo tua ex
posição 8Cbre a materia diz que u eleiQÕes to
r dm feitas todas a bico de penna, e no qual 68 
procura provar o allegado com dooumentoe a 
elle juntos sob os. I e 2. 

Examinando-se esses documentos, vê-se o de 
o. 1 que é a publira-fórma de uma carta de 
um illustre c.ndidato peJindo vttos. 

EiSe documento prova que hruve fraude f 
Que relação tem el!e com o proces·o elei
toral Y 

Procurando-s., o documento o. 2, vê-se uma 
outra publica-fórma da resposta á carta da um 
dos illuetres representantes da i.• aircum
scripção eleitoral que ae assentam nesta cua. 

E~ta publloa-fórma virá demonstrar que a 
elei~ão fôra feita á bico de penna e que foi 
fraudulenta Y Não. E' o 4ue f, I allegado con· 
tra a eleição de Boa Vista do Treme~al. 

Quanto as de Arasmahy, já disse, 11ão me 
preeccupei longamente, porque a ramara já 
reconheceu como legitima. 

Pa~~:~ando a examinar as eleições tle:;sa comar
ca, sr. Presidente, apresent<•u-se á commie~ãG 
um outro protesto de eleitores nu meemaa 
condicções: borrado, eem firmas reconhecidas, 
com um pspel jus~~ ·posto no corpo dos d.ocu
wentos. 

Sr. Pre~idente. será p081ivel qu~ os eleitores 
que assignaram este protesto tiv888em conhe
cimento de-te papel justa-poeto no corpo desse 
documento? 

A commisaão não tomou, portanto, conhe
cimento das allegações de fraudes da comarca 
de Arassuaby. 

Relativamente à eleição da cnmarca de Mi
nas Novas que, como P. exc. sabe. é a. alma 
ma ter de to ias as accusações de fraude na 5.• 
circumscripçio, apr&entaram·se peran' e a com
miseão documentos de uma e outra pute: 

Pelo candidato contestante foi apresentada 
uma juatificacação em que depuzeram trl's 
testemunhas, oadn. uma referindo -se a logares 
divel'llos, affirmando que as eleições não corre
ram regulares nos districtos da. Piedade, Cha
pada e Agua Limpa. 

Sr. Presidente, poderá ftu.er prova com rei a· 
ção a esses diverdos logares o depoimento iso
llldo de uma unica testemunha 1 

Não será até contra o principio juriuico qu_e 
é unanimemente affirmarto por todos os eBCfl· 
ptores: que um testemunho uuico é testemu· 
nho nullo' 

0 SR. SABINO 8ARR090: -Niio apoiado. 
0 SR. DELf'IflM MOREIRA:- Sr. Prelliden~, 

pelo menoe todai as leis deste paiz quando tra
tam de depoimento de testemunhas perante 
um juiz exigem pelo menos duls te&temunhas 
contutes para provarem um raoto (apoiados). 

Baseio-me na legislação do paiz, baseio-me ne 
direi to. Além dit>SO, 8r. Presidente . eStie doou
manto . e esaes testemunhos não se acham ru
bricados oelo iUiz. 

O ea. WJ:NCRSLAU IsRAz:-Não têm authen\1-
cidade. 

O 811.. DIILPHIII Mmu:uu. :-Atnrma·se que 
não é necesaaria a rubrica do juiz em um de
polmnto de testemunha, para ser nli01o; m~ 
6818 argumento é contraproducente porque 111 
nós formos dispensar a aesirnatun. do ju·z em 
um depoimento feito perante um tribunal, 6186 



depoimento póde eer acoima<~o de não ter sido 
tomado perante o IIUIImo juiz. 

0 IR, RoDRIGUES CBA. VltS :-0 documento não 
é aulhentlco. 

0 IR.. SABlNO BARR080 :-Garanto a V. exo. 
que é athen\ico, (CrvrtJm·•• "'uitor apart•s, 
100"' 01 t!lntJXII'OI, o '"· Prni<lmttl chtmca o 
cttmçll4>). 

0 fR. DBLPHUrl MOREIRA :-Sr. Presidente, si 
formos a admitttr que um depoimento poJS& 
dispensar a M~~ignatora do juiz pelo facto de 
di1er-•e no termo de &fllent&da que o juiz 
acbava-ce preaent.e. é preci!IOedmittlr tambem 
que é d~peneaYt>l a a81ignatura das partes e 
daa teatemunbo.s (eJpoitJdor)

1 
porque no termo 

de as1enteda conala que et.tii.o pre8entea (apar
tes). 

E' perigr•a o. doutrina, sr. Pre1idente, por
que •i o juiz nlo rubrica o depoimento, pó:le ee 
admlttir que elle 1Pj.1 substttuido por um ou
tro; pôde-se rerormar c.. depoimento e ecceitar 
oomo decumento legitimo, um outro que nio o 
que c1m verdade exponba a afftrmação da tes
temunha. 

0 IR. GONZA.GA DA SILVA :-Póde Ee fazer um 
depoimento a bico de penna~ 

0 IR. DBLPBIH MORJrlRA :-Portanto, seado 
eate o principal documento que ee apresenta 
perante a commial.o psr11 se ~nftrmar.o beato 
que se lenntou sobre as eletçoc3 de Mmaa No· 
vaa, a commla&io Dão tomou conhecimento 
delle, por ser tmpreat:lVel. . 

Além desse documento,sr. Presidente, apre
sentaram-se outros que fiio mera• cartas par
tlcularea com ftrmas tambem não reoonheci
du; documentos perfeitamente graciosos e 
que para produzirem provas perante qualquer 
auctoridade, perante uma commislão verifica
dora de poderes, pelo menos, praciro. vam de 
uma justtlloação em termo.•. · 

Sr. Prealdente, contra estes documentos 
exhibldoJ pelo candidato conte.rtante apresen
tam-ae outros da mesma eepeeie e do mesmo 
valor juridico, mas prccassadoa na meEma C()· 
marca, nos mesmos logares em que te dizeru, 
têm sido fabricadas as actas Cl'audulentas da 
eleição, 

Apre~entaram·Et' tru juatiftoaçõel, !!ObrP o 
proco110 eleitoral dos dietrictoa de Agua Limpa, 
Piedade e outra freguez'a, onde tambem se 
diz te: havido fraudes, p1ovaudo ~ue as elei
ções correram com a devida regularidade. 

E, além destas trea justiHcaçõts, ar. Presi
dente, temos att~tadus de offtciafs pub:ico1 ·e 
de autortdadell amrmando a metma c>usa. 

A commis~ão não deu grande valor a tcd011 
e~~~es documfn os; conf,•ontou Uli.~ com os ou
trts e viu que tllt& se null1flr.am completa
m~:~nle. 
Parm:~neccm, portllnto, ts acha e autbenti- . 

cas das ele:ções de Mmas Novas, concertadas 
por officiaes pubiicos que não contêm nenhum 
defeito app11rente, (apoiado•) pois nulli H 1am 
completamente tod~ cs documento~ pró e con
tra as eleiçõ~.s. e é rorç so q'le a camara reco
nheça que as actas estão de pé (mu1to bt~t11), 

Sr. Presidentt>, a allegação de que na co · 
marca de Mmas Novas cornpo.rec~u um numero 
exhorblbnte de el~>itorea que não compareceu 
em outras comarCAS do &.tatfo, é uma a.lleg&· 
ção bypothetlta de fraude; não podemos nos 

ba~ear JlOl' ella, porque ns comarca de Mina! 
Novai, coarorme documentos tornectdoa pelo 
,onrno, exiltem 637g eleltorea. 

Agora. pergunto á camara: em um corpo 
eleitoral ae 6.379 eleitores, é impoaslvel o 
c'Omparecimento de 4.401, em uma eleição t 

0 SR. '\VB:NODLAU BRAZ:- Apoiado. 
0 IR. DELPHIM MOREIRA : - E demail já 

conftrmãmos aqui eleitões em identlcas coudi
l)t)ea. MPamo na 6.• cil cumscripçlo deu se 
tllcto aemelhante. 

Examinando-se as autbentlcas da comarca 
de Tbeophio Ottoni, enoootn.remcs uma s<-cçàG 
eleitorel composta de 250 eleitores,tendo com-
parecido 235 á eleição. · 

0 SR. SABINO BARROSO:-(Dd ttm Op4rt6), 
0 SR. DELPIHM MOREIRA:-Pela lei a secção é 

de 250 eleitore~; no maximo comvareceram 
235-e faltaram sómente 15. 

A proceder o argumento de que em Minas 
Novas não podia comparecer o numero de elei • 
torea que compareceu; era preciso que acama
ra tambem reconbecel!se que a eleição de outras 
comarcas nas mesmas condições são fraudulen
tas. 

0 SR. SABINO BA!tROS:>:-V. exc. falletambt>m 
em Bom Despacho (cruzam-Ee numer0308 e n
bementes apartes). 

0 SR. DKLPRIM MOREIRA:-Na comllrca de Pi
tanguy, compareceram em tres secções 622 
eleit.oreP, portanto, r.omçareceu um numero 
f'Xhorbitante, a proceder o argumento que in
vocam contra. Minas Novai!. 

Sr. Presidente, 1\ commissão não ee deixou 
levar ~ómente p: r ~o; sommou todos os votos 
daa actas que 1e acbo.vam em seu poder e ajun
tou a vot.<ltão que cc. nst1~ do diploma, as vota
çõee parciau que foram apuradas; reuniu todos 
eae1 votos e organizou ~.;m quadro que póJe 
SM presen:e á. camara. 

A votação do eandidato diplomado f<>i de 
8.773 votos e o. do dr. Pedro Matta de 3.609. 

Ajuntem-se as votações parciaes das comarcas 
de Tbeopbilo Ottoni, Salin~ o e Peçanba, incom
pletas, que não foram apuradas e cujas actaa 
se acham em poder da commwão, e teremos 
mais 99 para o Jladre Sert ãt> e 577 votos para 
o oandidato contestante. 

Deduza-•e o rt'sultade de Minas Nons, já 
que fazem questão dtato, conoedenio-se, por by
pothese, que af'ja fraudulenta a eleição. 

0 sa. WENCBSLAU BRAZ:-lato é imp:>rtante. 
0 8R. DKLPBUl MoBJURA:-D<duzam-se deMi'i 

nas Novas 2.~5 votca do oandldato diplomado 
e do r.and dato e< n tutante 506, e o resultado 
será que ficará o padre Gustavo Serrão o m 
0.637 votos e o candidato dr. Pedro Matta. cem 
6 .380. 

0 SR, DELPRI~ MOREIRA :-Differeoçl de 
257 To tos de maioria ao CdDdida to diplomado. 

0 8R. C.UIILLO PRATE!! dá um apartr. 
0 SR. DELPHIK MOREIRA :-Podllm ser eXO.• 

minadas u comarcu de Ttteophito o~ tooi, Pe· 
çaoba e Salinas: as actad acuam-se em poder 
da commis~ão. 

0 SR. \VB:NOESLAU BRAZ E C. PRATB:i dão 
apartes. 

0 SR. DELPHIM MOREIRA.:-A c:;mmluão não 
póde lo formar si to•Jru aa actas que examinou 
ruram vlstss pela I. • commisaâri, pcrque nã() 
sabe. 
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A commiseão ~ó pódA Informar que, depoh 

que aeommi~tão 1• do poderes deixou de exi~
tlr, recelteu muitoeoutros documentos uovoi e 
alistamentos. Sr. Presidente, reconhecida como 
foi pela commissio a le~itimldade das elei· 
ções de Arauuahy e Tremedal, despruads, dado 
ma• não concedido, a eleição ele Miaas Nova• 
como fraudulenta, o resultado m11thematico 
dá ainda maioria ao candidato diplomado. 

0 SR. EPAMINONDAS 0TTONI:- Prove-Pe O 
facto em primeiro Jogar. A trauõe não se pre
sume. 

O sa. W. BRAZ:-A camara não póde ab9o
lutamenw deepreear Mlnae Novas, porque nada 
se provou contra a eleição dena comarCI. 

0 SR. DBLPUIII Mo•EIRA :-Despresando·se O 
resultado todo da comarca ••• 

0 SR. SoARES JI'ILAO :-E' preciso dizer a ra
zão porque despresa. 

O sa. DEr..PmM MoR'IIRA •.• ha uma maioria 
de 257 voto&. 

0 SR. CAHJLLO PRATKS :-Não 18 póde dea
presar Minas Novas. 

Eu estou ou vindo a v. exc. com a mesma 
religioea attençlo. 

0 SR. DBLPIIIII MoREIRA :-Terá !.Ir. Presi
dente o candidato diplomado 257 •uWs de maio· 
ria! 

(Co11finuam or Gparter "th6mentll e o sr . 
PrtJJUkflte inrute, chaman:lo d attençtfo flQs srs . 
IÚJfNtaflu.) 

Eu examinei 01 documentos pró e ~outra a 
eleição de Minas Novas; estão em poder da com
miBSão, podem ser examinadoa por kdos O!l ers. 
deputados e v. exc. hade che~sar-se deciaiva
menlie a esta conclusão: o candidato eleito pela 
6.• circumeoripção é o padre Serrão. 

Os documentos exhibidos pelo candidato con· 
testante foram nullillca.doa e permanecem de 
pé as aotas, as authenticas da eleição. 

creio, sr. Presidente, como membro da com
mi88ão de legifllatão e poderes, bem a contra 
g<-sto meu, porque, novo ainda nessas lutas, 
não conhecendo perfeitamente as materias que 
ee reterem a eleições no Estado, e tendo alnáa 
o meu esplrlto preoccupado mala com as ldéas 
do que com a pratica, penso, sr. Presidente, 
que a commiasao de legislatão e poderes desem· 
penhou galhardamente a sua miseão. (Apoiados 
muito btJm.) 

K si ella, no desenpemho de seu mandato, 
descobrisse uma prova siquer dessas fraudes 
eleitoraes ••• 

O iR. c. PRATES :-Ninguem descrê do pa
triotismo e da bô \ fé da com missão. 

0 SR. OELPIIIM MoREIRA:-E ..• si ell&, por ac
caso, descobriese provas cont.ra essae eleiçõee de 
Minas Novas, a commi~sãosaberia pe~f<!itamente 
presar a sua dignidade (apoiados), eaberia pro
eu a dignidade a toda a Camara dos srl!. De
putados 1 ••• 

0 SR. SABINO BARROSO :-Ninguem contesta. 
O SR. DBLPHIY: MoREIRA... s ' beria presar a 

dignidade de tA do o Estado que represPnta., 
(apoi1~1. muito b•"') para vir perante a cs
mara pedir a nullificaçao das eleições e appli
cação das :Penas aol! infractores da I i. (Apoiados 
muito b•m; muito iem.) 

O •r. 8ablno Darro•oJunlor: 
- Sr. Pre<údente, requeiro o adiamento da 
disonl8ão do parecer n. 43 por dez diaP.. Eu 

faria injnst'ça á camara si pret~ndesse jus
tificar esse requerimento; elle se impõe a_ ella, 
em vi1 tude da decisão tomada na sessao de 
~5 de abril. 

A l'nica direcçlio, a unica norma de co:-~du
cta. compati vel com a probidade da camara, é, 
entre a disposição do ~gulamento e o compro
miii!O de honra por ella firmado, votar o re;
querimento que tenho a honra de submetter a 
sua oJnsideração. 

Vem à. mesa, é liclo, apoid;, e posto em di3-
cussão o 'egulnte 

RI!:QUERIMENT;) 

Requeiro o adiamento da discmaão do pare
cer n. 43 pordttz dias. -fala das se11Sões,22 
de maio de 1895.- SABINO BABROiiO JUNIOR. 

O 8r. Camlllo Prnte11 : - Sr. 
Presidente, eu venho á tribuna constrangldis
aimo. Si não fosre. estar violentado por uma 
força que toJos '\'Ó I conheceis e que tem, de 
certo, mesmo de orna vez actuado sobre vos
eo e>pirito e ci.irigido vosso procedimPnto na 
vida particuiar como na vida pubtic·1 ; si não 
(ll!·e, ar. Presidente, essa força incoarc1vel da 
consclencia ; ai não losse tel-a eu abraçads. por 
essa especie de povo que nos enleia, que ncs 
arrasta, que noe subjuga e que niio nos con
~ente o desvio para seduções f11ceis e commo
das; ei não fOIIIle, sr. PrMidet.te em summa. 
a con,cieocla de um dever a cumprir; póde 
v. exc. estar certo, póde a Camara estar 
rta de q ta >~.b!olut amente eu não me acerca 
ria desta tribuna. E oio 1eria sr. Prruiden
te, Isto mala do que a satiafa~o de um com
promisso co~trahido commlgo meam~, com~r~
mis!IO que oao e arb1trarlo, qu~ nao é orlgl
nario de concepções iojuetiftcaveie, mu que 
uaeceu do ~cto de não ter eu tomado parte 
i.beolutamente no pleito eleitoral ~ue si terio 
no 6· distrlcto e julgar q• era uma conse
qaencia logica desse meu prooedlmento abater
me ab!olutamente, até que a Camara 110 pro· 
nunciasae definitivamente sobre elle, de nelle 
interferir, mesmo na phase final em que se 
ach<~. 

v. exc. rabe, ar. Presidente, que o anno 
passado eu me de11pedi d.a política Jiante de!ta 
eam~ra; eu pedi baixa da política militante, 
re~ervan :lo-me, entretanto, o direito de pugnar 
pelo engrandecimento de Minas em •mtras es
pherae de aotividade. 

Fui, chamado, oomtudo, para a pelitica e 
não pude absolutamente esqui..-ar-me a esse 
chamado, Impondo-me porém a condição de 
que o pleito eleitoral corresae na ausencia de 
qualquer intervenção minha, de qualquer es
forço de minha parte. 

1880, sr. Presidente, teria como consequencia 
o meu •ilencio, si não fos~ forçado a vir pro
nunciar-me julgando que oumpro um dever 
cívico, julgando, tah·ez, sr. Prelidtnte, que 
procuro salvar a dignidade desta Camara. 

Sr. Presidente, feltzmente nãu sou arr&l!tado 
para nenhum deEses grupos que têm pleit&lldo 
elel~es · e aos quaes não dou (de~culpe-me a 
Camara) o nobre e elevado nome d& partidos 
politicos, porque elles não o merecPm ( 111o 
apoit:aàtJI). Os princípios que têm servido de 
bandeira a e~ecs grupús, sr. Presidente, modl-
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lcam-te todas u 'ftUI que se terem pleito. 
eleltoraea (Hca "'" aJNrt•)· A oonvenlenola de 
aomento ' que 01 arreglmeD&a. 

O 1.1a. Joio Pio: -Tem01 partidos poU&iooa 
perfeitamente determinados. 

O sa. c. PaATIII: - A mobUldade, lutablll
dade doi ft'Upos m'lmentaneoa lembram ao ee
plrlto deJprtOCCupado, ao oblerndor lm .. r• 
alal, o aolo monclloo doe ftlertoe lfrtoaaoe 
quando aQOutadoe 11elo eopro inoendlaate do 
8i1110u" (JlMUo bfm). Oodl'l e quando, er. Pre
llidente, tlrmaram-11e alaria estes prlnclplospo
Jfticoa que podem oonat.ltuir um part1do f 

·Quaes tão as idéu com qoe M têm apreeentado 
o peudo-polltloos e todu vezes que pleiteiam 
elelçõel! f 

Eu, ar 1 PresldfnttJ, o que tenho v lato é 
qne ... 

O aa. Joio PIO dá um aparte. 
O a. c. PRAT&S:- ••• os pseudos-partidoa 

• denominam oom os nomes das aue.s \ndivl· 
dnalldadea maia taUeates e alo pelos prlnctplos 
que sastentam e defendem. 

O sa. Joio Pio:- Todoe o. partidos se for
mam 11.•im, durante o r;eu per[odo de forma
\110; e além disto nós estamos em um perlodo 
de organttição. 

O SR. c. PRATBS:-Bem, então o illustredo 
deputado conftrma o que eu estou dl:r:endl). 
Eu não estou negando a formac;ii.o doa pa"idos; 
eu. vejl} meBmo que eUes estio ae delineando, 
eetlo ee Hboçando ••• 

O IR. Joio Pio:-Partldos politiooa. V. exc. 
alo ooDfunda as duaa comas. 

O ea. C. PRATB8:- ... mas não têm ainda 
uma exlatencia real • definida e nem deno
minações que lembrem a bandeira qne defen
dem. Maa, ar. Presidente, iiJio foi apenaa uma 
t.llgressão. Nada tinha que vêr oom ia::o. 

Srs., todoa são testemunha.~~ de que, quando 
cheguei 1), esta eaS&, encontrei a eleioão do 6. · 
diatricto neate pé: haviam aido reconhectdoe 
7 deputados daquetla cll'OtUDICripçio levant.an
do-ee duTidas sobre quem devia ser o 8. • re. 
presentante. Perguntando, intormando·me, 
soube que nouve um candidato contestante e 
que larga diacU88io ae travou &o~re a eleição, 

- dando em resultado o parecer da 1. • commls· 
lllo de poderes, votado pela Camara sem um 
proteSto. 

Sr. Presidente, reoonheceu-ee a necusidade 
de serem prest!D~s á Camara diversos doeu· 
mentoe, oomo, por exemplo, llvroe da comarca 
de Minas Nona e de alguu& outroa dtatrictoa 
de oomarcaa diJfereates. 

luo, 11r, Ptt!lidente, gerou em meu espírito 
a orença de que nlo foram somente boato& e 
amapeitaa, m.IE> qua hmbem outros motivos 
aotnaram no esplrito da commissio, levando 
a á oonv:oção de que dfloumeDtos deviam aer 
preeentea B Camara, para poder julgar oomo 
um tr•bunal que se constitue quando se 
pronuncia sobre uma eleição. 

Sr. Presidente, estando asa1m a questão, na
da ahsolutamente de novo sobrevindo, eu en
tendi que o parecer oa lllustrada commiaão 
estava e devia eetar de pé. 

O SR. '\V. BRAZ: -t,.oram offerecidos á com· 
misslo alguns documeotoa, documentOI nov.a, 
um alistamento. 

O ta. C. PaATU:-Eu vou me referir .a ea
sea dc.oumeotoa. O nobre d•putado fique oer
to de u IDa oou•. Eu oio tinha outro empe
nho, outro Inculto, siDio um e untco: conoor
rer para que a deciYo da Camara nio po.
nunca 1181' acoimada de 111apelta. 

O BR. W. BRAz:- Nóa temos, todo&, lnte
,_ nlao. 

0 SR. C. PRATES :-Nio ponho 11\o em du
vida. Maa, llr. Presideate, eat.a~a a questio 
neste pé, quando surgia o paftoer da illuatra
da commiseio de coo~titulção e poderee. OI 
illustradoa dPputados vlnm que a commillio 
d.aempenbou-ee mui~ ben1 da ~ou& obrigação. 
(AJ'oiadu). Veia á tril:tJDa e dlacutlu com 
muita oomolencla e proftoiencla, oht>fP ndo ao 
resultado de que os documentos e~lstentea no 
aeio da oommissio se deltruiam e ftoavam u 
ae"s ou autbenticaa ~lelto !&el!, ei8U ml!smu 
autltentioas,er. Presidente, de deiç6uque fo· 
ram aooimadaa de lrandulentts, de t.ltu e tle 
nullaa. 

Ora, ai Ulim ó, oom a aftlrmR<'áo da propria 
illUI;trada commiaão conclui que estavamoa 
nas mer.mas olroumstanclas em que noa acha· 
-vamos quando se tomou pela primeira vez oo
nbeclmeoto da eleição do 6.•di4rtcto; Isto é, 
a Camara estava tão bem informada como no 
primeiro dia em que teve (""• apoiGdM) oo· 
nbecimento deSI&S elelçõel (Nao !poiador; 
~~~~- . 

Oh 1 .. 81'1'., ai os documentos se nulliftcaram 
e 8i eatão de pé sómente as authenticas, como 
pod!'is coote&tar o que amrmo t I 

O aa. W. Buz:- Oa docnmt>ntos apresen
tados pelo candldakl diplomado de~~truium c1 
outros. 

0 SR. S. BARROSO JCNIOB:-MII a com missão 
não alludia a documento• novoa. 

O SR. W. BaAz:-Falou sim, seohot'. 
O SR. C. PRAns:-Eeses documento..apresen· 

tados pelo t'Onteltan\e já haviam sido examina
dos pela commi111ão verificadora de poderes. 

Portlllto, o valor Jelles ji. tinha bido aquila-
tado por ell•. · 

Ora, Sr. Presidente, desde que a que~tão está 
neese pé, eu julgo que a Camara nho J:Óde ter 
razão nenhuma para modificar o •eu proCfdi
men r.o, votando, agora, eue parecer sem con
!!eder o adiamenkl ped1do pelo llluatrado dApu
tarlo, adiamento, Sr. Presidente, que não fará 
perlgar absolutamente nenhum intereFse pu
blico e que, ao contrario. DOS aalva~rnardará 
contra as censuns qulça jostaa que se possam 
dirigir a esta Camara. (H.s "'""parte elo w. 
Beflwfluto Lobo). 

Sr. Prealdeoce, não ião sómente essea facto• 
que devem actuar DO espirito da C&mara. 

Eis o compromilso formal solemnPmente con
trahido pela camara com a. opinião publloa, 
Cormolado t>m termos, Sr. Pr~idente, que obri
gam eata Camara para votar o adiamento. (Lê) 

cEra tal a ne~esaidade de pedido de livroa de 
actae e a11igoaturas para reeolver duvidas so
bre a veracidade das eleiçõea e contra as quaes 
ex!stiam vagas e Cragels, mas numP.rr.sas lm
putaç&s, allegRc;õea de lrande e vicio. :;u~:. a 
rommis.•ão reaoheu abrir r!goro!o lnquel'ito, 
porque e preciso qu11 de uma vez para tempre, 
por honra da lllu,tre repre!'ental,ão do norte, 
IJOr honra dos illw.tres chefes pollticos daquel· 



173 

la zona, por honra deste Cengr~so, pela tran
qulltdaffe de Minu, a~ oort~5m essas duvldaa 
sobre o procelhO eleitoral em alguns mumCl· 
pios do norte mineiro (apoiado do sr. ~abino 
Barre1o Junior) , para que 8E' patenteie de 
vez o que de Teraoidade existe neates boatos 
que já echoa!ll fortemente na opinião publica, 
para que • e desopprima <- petto de Minas dtàse 
pesa1ello que a aterN~rita.:. 

o sR. C. PRATJU :-Disse o relator da oommls· 
&ã.o (lé): 

Foi este di!CUl'IO do mostrado deputado que 
serviu de fundacnento ao parecer. 

c EPAMINONDAS OTToNI da um ap&rte. 
0 SR. ÜA111Ll.O PRATD:- Não podemos DOi 

abster de pronunciar sobre a eleição de Min~ 
Novas; não podemo~ deixar de lado eesa elei
ção sem dt elarar a razão por que assim proce
demos. 

0 SR. IPAMINONDAS ÜTTONI :-Porque DiO 
inftut> sobre o resultado (cr,uam se di-o1rso• 
ClJitJrtes). 

0 SR. CAMILLO PIIATES :-Porque O Senado 
procedeu a•~im,_ a Garoara. deve . i _!Ditai o~ . 

Não, ar. Pres1tlente, ou a eleu;a:> de MIDas 
Nona é valida ou é nulla. 

No primeiro caso a ea.mara deve computai-a 
e no uguodo a Camara preci$8 dizer qual a 
razão por que é nulln,elnar ás ultimas conse
quencias o 5eU procedimento . 

0 SR. SABINO BARROSa :-Sr. Presidente, 
nio estamos lidando cem uma questão de some· 
nos importancia; a Camara a\tenda a que tr_a~ 
tamos da constitu·ção de um dos poderlls pohtl
cos do Est do e não devemos deixai -o d&· 
prestigiado por Yicio de origem. 

Sr. Pra· idente, pó.ie ter consequencias as 
mais seriaa e as mais des•stro~~ae para o E:!tado 
de Minai o prlcedimen\o daCamau., ai forem 
approvadae sem ma· a exame as ele1çõe::~ acoima· 
das de nu lias e de traudulentas. 

Sr. Presidente, as ameaça!~ P• r tem de todos 
cs pontos e si nó> c.;ns~ntirmos que pot" aqu1 
passe uma eleição sem ser apur<J da r lll< r0<1a· 
mente no orbol da probidade da ~'amara .••• 

0 SR. EPAM.INO:-IDAS 0TTONI :-!ato foi exa 
minado duas vezes. 

O sa. c. PRATU:- ... concorremos, sr.Pre· 
sidente, em futuro talvez muito proxitro, para 
o desmantellamento de tudo que com tanto es
for()(J e abnegação temos teito (Jluit? b1m). 

Sr. Presidente, não é EÓ a noasa honra, o 
nosso brio e a n<ksa dlgnhlade que estão empe· 
nhadas neste pltito ....• 

0 SR. SABlNO BARROSO :-E' apropria Repu-
blica. 

0 SR. C. PRATKS :-.... é a Republica, diS~':I 
multo bem o illustrado deputa·io (Mu.to bem). 

0 SR. WENCESLAU BRAZ:- ~stá dependendo 
do praso de d~z dias. 

0 SR. C. PRATES :-E' melhor do que depPn
der do praso de duas horas como "f' . e.xc . • 
quer. 

0 SR. 'VEXCESLAU BRAZ :-Mas, V. exc., cbe· 
gará a provar que dentro do praso de 10 dias 
vcmham todo3 os documeutos t 

UM SR. DEPUTADO : -Es3aé o. razão. Cru::am· 
se tutrot apart•s). 

O sR. c. PRATE~ :-Vou ler, sr . Presi •lent~. 
a declaração feita pelo relator da\.' commissa.o 
e a camara attendendo aos termr•s de;sa dec l<l· 
ração VfJ" si é possivel fugir do circulo de 
ferro em que ella pro(lriaencerrou-l!e . . 

0 SR. C. SOARES FlLIIO :- Acha iSSO ICDpo5-

aivel1 

Não houve, ar. Pre!idente, n"quel\& coeasião 
oinguAm que ee levantas5e paro di&Pr que 
não subocreYia tOfio e~se compromi>so. 

OiMe o illwtrado deputad l que pela honra 
desta e&lllara e pela honra do Eat.sdo de Mina! 
era oecessarlo quePe dé!!Be a essa questão uma 
~olução bonrOPa, uma solução pela qual não •e 
podasse dizer que a C"mara o.Jnoorre para frau· 
das eleltoraes. 

Pois bem, sr. Presidente, a queatiio perma
nece no mesmo pé em queeatavan~se dia. 

O aa.. W. BllAZ :-O rll!ultado da eleição 
de Mmas Novas não influe sobre a eleição do 
candidato diplomado. 

0 SR. C. PRATIU: -Pois então, como "f'· 
e 'la. não apresentou u n& emend~ au vnecer 
eliminando a eleição de Minas Nons 1 

UM SR. DEPUTADO:- E' vahrla . 
o SR. C. PRATE3- Si é valida, deve ser 

computada ; nP.m temos o dtreit:l de excluil-a 
da apuração (crw:-~m -.te _ muitGs tJl'art~s). 

Ora, sr. Presidente, SI a questão ai nda está 
no mesmo pé. si os documentos apre"ntados á 
illuetre comml~são apenas serviram p~ra nul· 
li ficar oa primeiros ; si nã • dtstruiram as sus · 
peit&3 sobre es~l\ eletç io, qual a Nz.ão por _que 
não h1lnmos de votar o adiamento de lO dtas7 

Só assim a Camara poderá votar traoquilla
mente, IIE'rtnamentAl, o parecer. 

Sr . PresiJente, diHe o illu· trado deputado 
que dez dias não siio sutflcit>ntes: engana se. 
E t.lemaie niio são dt>z dlaa, porque desde •• d!a 
em que se votou o pareci! r, e foi h1to na sessao 
de 25 de abril, que o candidato contestante 
está naturalmente colhendo documentos. 

Ora, reside o candtdato c n~t&~taute er_n uma 
cidade I igada pelo telegrapbo a esta c1dade ; 
si ee lhe telegraphar que r.Ji marC!lào o praeo 
de 10 dias para comparecer e comprovar as 
suas allegações. ou elle dei~ará ':!e cvmpa~r 
por falta de provas, ou virà ou meamo man Ja· 
rá dentrl) desse prqso os doJumen tos, porque 
sabe v. exc. que daqui á Diamantina gastam· 
se a(ldnas sete dias para a vinJa do cor-

re~~ al.Ji provado q ue o prasJ de 10 dir.a é 
sulflcieote. _ 

O SR. E. OTTONI : - Quem em 5 mezes nao 
arranjou documento'! não . poderá o.rr~ojal ·OS 
em 10 dias e não devemos VIolar o RE'g1mento. 

o sR. C. S. FtLno : - Diante de questão 
dest" ordem o Regimento não é nada. 

0 SR. S. BARROso:- Apotado, mUlto bem. 
(' ru;am-se muitos apartes). 

o &R. c. PRATE~ : - E' o que eempre te
nho di€o; Invoca-se o Regimento quando se 
trata da dignidade da camara, é c:>usa qu~ 
cão postto cilmpreben-Jer. . . . _ 

o sR. E. OTTONI: - - A pr1mflra commusao 
disse que não tlnb\m valor os documentos do 
candidato conter.tante. 

O I!R. c. S. FILHO :- Não é a pr imeira_ com
miEeão qne está em jogo, é a propr1a Ca
mara. 

O sa. C. PRATE1:- Porque o reconheci
me nto do 8. • representante da 6 . ' clrcuma
cripção 1 
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OI doeamentoe que extatiam na 1.• comml.s
Eio,-como oa que exiatem na:.!. • ~io oa mea · 
moe; e a primeira commiiiÃO tanto julgou que 
elles nleEl alguma oou~a que requUitoa 01 
Unos du di ver~&~~ eleiç&e. 

A oommiaão não pMe aer Inculpada, mas 
l!dm a .Camara que Totou unanlmemen~ o seu 
parecer. 

U11 sa. o•PuTADO : - Votou os seua conai· 
derandoe. . 

0 SR. C. PRATBS :- l~to é UtD aopbisma, O 
. perecer é a coneequenola de aeua tun•Jamen• 

toe; quem vota um parecer To ta aeus funda
men&OI, vota o dllcurao que o joat1ioa, ho
molog-.s u idéias de que o parecer é uma con
cluão. 

Sr. Preaidente, eu nio approvo o procedi
mento da 1.• oommil8io e declaro a .,. • exc. 
que si estlvt118 presente nesta Camara impu· 
gnar:a o parecer em virtude do qual á Cemara 
arrogoU·'!e o dner de provar u allegações do 
candirtato oontestan\8 (t,.ocam u apc,.t••), 
quando o o,..,, da prova Incumbe a quem al 
lega ; mas tendo a camara oon&rahido oompro
mislo de honra nio deve retroceder por ca
minboa por onde nunc1 é licito retroceder. 

O sa. Bumo BB.ANolo : - A Camara já v•>· 
tou para que ot papeis volweem á commiBEão 
para dar parecer. 

0 SR. WENOESLA.U BRAZ :- 0 Regimente de· 
termina que é materia urgente. 

O sa. CAIIILLO PaAns:- Então o requeri
mento do illw.trado deputado é anti-regimen
tal t st 1io •p& .. , oombatam-n'o oom e.1se 
faaclamft~. 

Ora, sr. Presidente, ai a questão está wim, 
como H hade juetitl.car o procedimento da Ca· 
mara que bontem jalgou ueceseario o adia
mento indefinido da questão, considerando a 
questão de brio e honra da propria Camara e, 
no entanto, hoje dlapenaa todo 11110 e vota um 
parecer, tem que nem uma peça non. tenha 
vindo inatruir o eeu esplrlto l Qual foi o mo· 
nl que determlaou o reviramento da opinião~ 

0 SR. BUBNO BRANDÃO:- 0 parecer da com· 
miasão será sujeito a ampla ducu89ão1 

0 SR. CA ltllLLO PRATBI : - 0 que é, 11'. Pre
sidente, que determinou es\a contramarcha 
da Camara 9 

Aooreaoe ainda, ar. Pr&idente, a circumatan
cla importantitsima de não estar presente o 
candidato eonteatante, que retirou-se con6adó 
na palavra da Camara, solemneme:1te empe
ahada. 

UK sa. DEPUTADO :-Essa é a macna ques
tão, (A JNrte.f) 

O sa. Cum.LO PaATES: - Declaro, ar. Pre
si.dente, que não tenho intel'eSie pelo reconbe· 
cimen~ cAeate ou daquelle candidato ; eu 110u 
um deailludldo e, portanto, pouco me importa 
que venha para aqui um ou outro dos piei 
teantes. Eu estou é defendendo a camara. 

Sr. Presidente, estss ralões que tenho dado 
me obrigam a votar pelo requerimento do ll· 
lustrado deputado. 

Eu seria incapaz, sr. Presidente, de votar 
contra o reQuerimento, bastando aómente para 
ÍSIO a leitura do compromhJIO 888Umido pela 
C&mara na aeSião de 25 do mez pe.ssado, pelo 

orgam do relator da oommise!o de poderts e 
sancctonado por ella (apa,.t4u). 

Entre o adiamento indeflrido e a votaoão 
hoje do parecer ha o meio termo de marcar
• ! uma delação terminal dentro da qual o 
candidato contestante apre!ente provas do 
que alltgou ; e si e Cemara julgar de nlor 
estes provas, annullaráa eleição, e se nio, re• 
conllecerá incontinenti o candidato diplomado. 

Vou terminar, sr. Preeidente, e permitta
me v. ex c. que recorde à Cemara um fActo 
bietorico. Sabe v. exc. que quando os ex
ercitos romanos tomaram 8yraou.-:aa, 01 sol
dadoa invabores procuravam oom a1•dor a Ar
chlmtdes, o immortal inventor d<lll ePpelhos 
eoncavoa que abrazavam a esquadra conquis
t"dora. 

Quando encontraram os conquistadores o 
sabio, estava elle calculando e resolvendo tal
vez uma das suu grandes descobertas. Aos 
invasores que assim não respeitavam o seu 
retiro o sab1o Arcbimedes dirigiu este unico 
pedido : não perturbeia os meus calculos. 

FaQJ tambem um vedtdo, sr. Presidente, 
não a um exercito de Eoldados mas de preten
QÕel desregradas e pequenos Interesses que 
Invadem este recinto, não perturbeis a pureza 
das linhas com que estamos esculpin:io no mar
more da hif;toria republicana a coroa que ba 
de cingir a fronte austera e nobre do altivo 
Estado de Minas Oeraes (muito bem, muito b11m 
pa,.tllm appa&Uos da.t gal11ria1 ao o1·ador, pal
mu, b,.afJOI 11tc.) 

O sa. PRESIDENTE: As ~lerias não podem 
dar 11ignaes de approvaçao ou de reprovação 
aos trabalhos da camara. 

O er. 1.\lanoel Ah·es :-(não te
mo!' o t~eu discurso) 

O •r . ..João Plo:-Sr· Presidente, oha· 
mado pessoalmente à discu~são pelo illustre 
deputa'do, que acaba de falar. sou obrigado a 
entrar no debate de uma questão lncandescen· 
te, cheia de agruras, sobre a qual já me pro
nunciei como membro da 1. • commlaão, e fil-o 
depois de maduro Mtudo, como julgo denm 
ser tratados asaumptos Eemelhantes. E', por 
isso, sr. Pre$idente. que sinto diffiouldade em 
tomar parte no debate para novamente pro
nunciar-me e, si o faço, é porque nunca recu
sarei enfrentar quaesquer questões ma3:im8 
quando momentosas. como esta. 

Mas, sr. Presidente, o momento é das supre
mas franquezas (apoiado•, muito b~m); nenhum 
de nós póde vir aqui alardear interesse pelo 
Estado, pela Republica, pela sociedade, pela 
houra da camara, como o fez o auctor do re
querimento, porque todos nós o temos, sr- Pre
sidente; todos nós nos aa8t'ntamos aqui nestas 
cadeiras representando o Estado de Minas, con
acioa tedos da responsabilidade que nos asso
barba. Quando o E~tado me deu eB!a aubldis
sima honra, trouxe para esta casa as inten
QÕeS maia puras. Pensei que aqui se vinha 
trabe.lhar, mas trabalhar seriamente pelo bem 
dea mineiros, collocando-se cada um de nés 
numa eapbera muito acima delll'es pequeni(loa 
nonadas políticos que tudo desvirtuam. Vejo, 
ar. Presidente, os mesmos que se levantam 
hoje para protligar a fraude, qu<l são applaudi-
dos ..... 

O ea. C. PRATES dá um aparte. 
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O m. JoÃo Pto:-L'Jão me refiro á v. exc .•.•• 
eu os vpjo Msd1zer o que h '> ntem a.mrmara.m, 
desprezar hoje a. idéa que hontem deft:~ndia.m. 

0 SR, BENYE:-IUTO LOBO:-ISiO não é commigo 
certamente. (Risadas nas galerias) . 

O SR. JoÃo PIO:-Oh I pens" q·ue m~ refiro il. 
T. exc.1 Nem me lembrava. ma.i~ de v. exc.; já 
o havia eaquecido. 

Om. BENVENUTO LOB'l dáout~o aparte. 
O SR. JoÃo PIO:-Perdõe. me; nem me lem 

braTa de T. exo. E' rreciso tfnh•mo~ uma 
só norma de proceder, é p r·eciso t~nb atnvs 
moita coberenc w. paro. que possamos andat· 
com a bôa doutrina, com a vHJ a.1e. 

OsR.C. PRATKs:-V. exc. quei:-a posi tivar. 
O SR. JoÃo Pto:-Eu teniJO Jodependentill de 

caracter ba~t• nte par a. positi var o nome de 
quem quer que stjL(muito bem). Eu me r <l
tlro a.o illustre representante do 5.• di~ tricto, 
o sr. dr. Sa b1 ao BJrroso. 

Qunndo se tr·10tou d\ rlis1ussão do 5. • dil!tri
cto, o exm. sr. dr. Bueno Bra ndão apresent ou 
um requerimento, pediud·> adiamento da di~ · 
cussã.o, e o meu illustre amig>. er. dr. Sa.bino 
Barroso oppoz-sa intranoi)(entt>me!ltP, ene rgi 
camente c~ n~!'..l elle (apoiados) . s. exc . t nteu · 
se com seu talento prt vtleg1ado, com uma flr· 
meza. e convlccão, c omo elle a:~ ~aba applicar 
em qualquer cau:n (muitu bem). 

Dizenrlo a nobre deputado y;el> 4. • rl i~trict·1 
que tinba um dol!u'l!ento novo para apresen
tar e para isso extgia nm .p!"&S'l - cntlo , ntfo 3e 
conceda; é inutil-.-, foi SP.m pre a resposta de 
s. exc. Nea!>a ooca~ião, o odrliamento ora anti 
reg1menbl. p.>rque era indetlu ito; mas apez11r 
disso, contrariando á s. exc. (que &~ib!\ r!e 
entrarea~sentar-so .•. ) Eu meestou ref~rindo 
ó. v. exc. 

O SlL S.\BINO BAaRoso:-Sinto muito que v. 
exc. esteja interpretandJ mal meu 1-en>am~nto 
e as minltas pa lavras. 

O sn . JoÃo Pio: -Ntio estou interpretando, 
v. ex::. teolta a bowla•le de ouvir-me e depois 
resp:>nde1 á . Ne~sa occasiã.o apoei o requeri
mento do sr. d r. Bueno 13randõ.o, apoxar de 
com C35e procedimento dfsagr:~.dar aos dous 
candiJatns contestados, aos qunet est ou ligado 
por laçoJ de intimo aU'ecto, sentindo mellmo 
que sedésse o adiamento. 

P oi; bem; leva.ntei-m 2, pe lindo a votação do 
requerirne nt.o como membro da 1.• c·lmmis· 
sii.o. o e93e meu proce<ier fui repr:>vado, si hem 
que eu o julgas3o puram~nto rPpnblican'l, por
que era t-spaç, r t.t>mp:. pLra SA prt curo.~ r a ver· 
dado. v. exc. não cuncadia nem o praso de 2 4 
horas, e bnje vem ap · rsentar um ad1amen to de 
10 d ias . Oodeestn a verdade~ 

0 SR. C. PR.\TES:-MJS OSCa'iOS não siio id : O· 
ticos. 

O SR. J ,1Ão PJo: -lloot~m o at.li:nJento era 
an ti regimental e lwje ná·l o e, o v. exc. mes
mo vem pR til o. Mas entã·J n:io ê o adiamento 
iot.lefinito hoje? 

0 SR. SABINO 8\RR'lSO:-\Iai OU m'lreo '0 
dias no rrqnoriiOent•' ; Oli.o f• lei l'IU these, 

O sn. J. Ão Pro:- falou, s1 m, o vou provai-o. 
Querenr.o fa l v ar o ro 1 uer imeuto do sr. iiuer:o 
Braodá<l, apre~entei uma. emen la de ::!4 horas 
qut> v. PX :. n!io occnltou, declanndo em aparte: 
cm1o concedamo3 nem ess1 praso»; l .~go, v. ex 1., 

negando até me~mo 24 horas, negou em qual
quer hypotht>se o a diamentJ, negou·o em tbese, 
oomo anti-regimental. 

0 SR. SABINO BARROSO di um ap ·rtr. 
OsR.JoÃo PIO:-Eu perg •Jnto hoieli. v. exc. 

e quero resposta: que motivo inflUiu no espi
rito Je v. exc . pa1·a oef(ar h<JD~em um adia
mento e pe:lil·o bnj~ 1 (Pausa) . 

0 SR. SABINO BARRoeo:- PJrque na1u ' la 
oc~lsião SP. ped i~~o o adiamento por um motivo 
que r.ão se declarava. 

(Trocam · so t~ehementes ar artu; soam os tym. 
p : nos e u sr. Presiden re reclama a attenç<'io), 

O SR. JoÃo P10:-Perdã.o ; a Camara é teste
munha; o a.diamen to era p1ra !le apre8eutar 
um documento novo. (A.poiados) . 

ls;o declarou o auct••r do requt>timen t'1 termi. 
nantemen;.e (apartes). Entretanto. q ual é o 
motivo do re:)uer·meoto da , .• exc.? 

Nenhum. D.•scuip"·me v. exc., é uma prot ..,. 
lação e uma iocohPreocia e~se rPquerrmenro . 
Naqu!.'lla. occasião cr ntrllriei, máu gra•io IDPJ, 
a opinião do meu ill ustre e psrt1c ular am go, 
r •sidP:tto em Barbs<eo..la , ~rquo fi r mei a op1· 
n ião •. e que era melhor dou t rina conco':ior o 
praso. 

0 SR. CAllllLLO PRATE~ :-Apoin;lo; UCVe'D 
ser concedidos. 

O t<R. JoÃo Pio :--n:zia v. ex· . que o prnso 
de 10 dias ni\o blStl\va para vtrem as ~: eLas de 
Pato!l, e eu pergun :o a v.exc. si o mrsmo 
pra~o que v. exc. p!.'dfl b:~sb plTa vir<maqut 
as 11ctas de l\110:l3 :-.lv,·ns i ( ~po iad s; m uito 
bem), 

O m. SAm:o-o BARHO>o:- V. ex~. rutá discu
t indo em {Ju ra ptrda. \ '.ex<' . deve sl'f cohe· 
r ente, votun 'o h"je o requr rimento . 

(Cru:nm-sr riolen!ns apartes , qu.P inl errniiiTJflll 
o orador por nlgu11s 111111111us. O .<r. f>resulcnt t• 
reclama a attrnçúo) . 

O SR. JoÃo PrJ :-Kaquella ocra.siiio, di7ia 
v. Pxc. :-para que o pro~o? Hoje . PU pergunto 
ta.mbem:-para que o p r·nso? (Muit>bem.') 
Que documentts novoi ha 1 A mesma pet'!fU O
ta faço ngora:- que documentos t~m hoje 
v. exc.? (Muito bern). 

0 SR. SABINO BARRO. O :-A camara era quem 
os exigia. 

(Cru ::a m-ss vcll eme11te.< apartes : sussr,rrM 11as 
galtrias . O sr. Presidente c.'wma a attenção) . 

O SR . PRESIDENTE :-Previno ao nobre de~u
tsdo que rattam !\penas tres minutos para es
gotar-se o tempo concedido. 

O m. JoÃo PIO :-Sr. Pres:dc:1te. fui cham!L· 
rio à tribuna e não po~so d t: ixa.r em meio a m:
nhn expo~içiio . 

Peço consultar a ~'lS:l si me con<'eJe tempo 
para terminal-a. 

O ~R . P:tESIDE1\TE :-0 prnw é improroga ,·el, 
C·1 nforme o r rgimeato. 

O m. JoAo Pro :-Obe•lecendo ás c r· l ~.:n ; ,: e 
v. exc., vc.u t er m tnar. !-1". Prt\.·i.lllltte . 

Eu compr.·he 1.. do e~a dubieJaJe d ·• p~<siç~o 
nos gr.•ntles homt>n:! pol itrco>. fJ tl t'.cto . 0:1m· 
betl•, que fui a prin cipio o granJe tlt>l; ·r t ~u r · do 
~UJT1·agw univer~a! , qn :ndo v .tt qr1ots J .. ::.uu, ll 
.!a F . IL!lça. pnric.itn va.m, liambdtt'l, sr. r'rP>i· 
dent:l, litf~n<lcu o 1scrutin!o de li:!t.)t e pvt ~l:u :~ 
ao sutf. agro que ant~s GUeria C·Jtn toJa lactl · 
d&o. Mas nllo comprebendo o iJr.:> :el <r d.J ;L c J 
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no\re eollega; é para mim p~lmar contradicção; 
é a polltica que talvez actua no e'pirito de 
1. exc. 

Sl bem que estejam'JI de accôrdo quanto ao 
voto do p~recer, pol1 votarei contra o pat'eeer 
hoje em diiCtlSfão (muito bem do .tr. Sabi"o 
Barro•o; oparte1), não poseo deixar de Impu· 
gnar o Kdia.mento e pen<O que a Camaranão o 
deve votar, pois não dev~mos votar o requeri
mento de quem terminantemente se declarou 
contra adiamentos (muito bem). 

Além d'isso, poJemos decidir já. as elelçõ~s 
do 6.• dlstr1cto, contra a:t quMS votarei, porque 
de nadr. valerão adiamen~. pois OJ m68mos 
que aooWJam a fraude a pra' lcarn, como provo 
pelo telegramma que vou ler, tran11mittido de 
S. Joio Haptista, telegramma a'!Signado por 
peseoaa que me merecem fé, ao qual dou en· 
tretanto o valor que tem elftS documentos : 
..tqvi trabalha-se assiq-natura.t livros eleições . 
EiB como se escreve a h1storia. Eis a pureza ves 
tal l!leiçõeB Jlatta. u 

Esee telegramma aigaitle& que tcda o adia
mento eera inutil, p:lrque em ultimo caao te
riamos aqui livros perfe1tam3nte assignados e 
contendo eleiQÕeS fraudulentas em ambu as 
ptroialidades (n~ apoiado•). 

O aa. NUNES CoELHO:- Quem assigna o tele
gramma! 

O sa. JoÃo Pio : -Antonio Pedro, eleitor e 
outros (Oh ! Oh! ). Justifiquei, ar. Pres1dente, 
o meu voto contra. o roquerim~nto, que, pen · 
so, não deverá. paBII&r p · otelando mais essa 
questão (muilo hem muito bem ; apoiadas). 

Nlnguem mai~ pedindo a palavra, encerra.· 
ae a diacu&:ão do requerimento. 

O ••·· Rodrlgue• Chavel!l (para 
declaraçdo de voto):- Sr. Prea·dente preten· 
dia manifestar os motivos que tenllo para votar 
contra o requerimento que adia a liiscuasão do 
parecer n. 44 por mais dez dias; porém, dada. 
a hora e encerrada a discussão, apenas me é 
permittido fazer breve declars.ção do meu 
voto. 

Sr. Presidente, si houvesse probabilidade que 
os livros eleitoraea requiaita.dos pela camara 
ohegaseem dentro do pl'8.80 assígnado pelo re· 
querimento, eu votaria por eile; porém, no 
caso ~ontrarlo, ftcaremos n&:J mesmas condições 
em que nos achamos h('tje. 

0 SR. CAHILLO PRATES:- Não apoiado. 
(Apartes). 

0 SR. RODRIGUES CHAVES:- Entretanto, 
parece certo que 88868 livros aqui não chega· 
rio dentro do prasodo requerimento, porque a 
requisição da camara, ~...a pre~endendo coll~gios 
eleítoraes do municlp1o de Diamantina, amda 
não foi satisfeita até o pre~eute. Ora, si os 
vinte sete dias já. decorridos não foram sum
ciente~ para a vinda dos alludidos livros da 
qnelle muni01pio, não será o adiamento de dez 
dias que ha de bastar para virem os de Minas 
Novas e de Salinas, que se acham a 35 e a 7t 
leguas além da. Diamantina, e IJ&rB onde os cor· 
retos são mais demorados; portanto, esse pr&ai) 
cooalderado sob este ponto de vista, é inutil. 
(Apoi.:do do 1r. Murta). 

0 SR. PRESIDKNTE : - Esgotado O praso, V. 
exc. só pó:le fazer ligeira declaraçio de voto. 

O &R. RoDRIGUES Cu AvES; - E' o que estou 

fazendo. Df mal,, ar. Presidente, não se trata 
de documento, cujo preparo exija tempodetel'
minado, dentro do qual poam ettar promptoll; 
a tlifficuldade é creada pela distancia que nos 
separa desaea Jogarea e pelt. lncertt za da dUi
gencia empregada para a vinda doa Jivros. 

A' discuu1ào e pronunciamento da cam·ara 
ainda não aproveita o praso no ll6ntido de se 
telegrapha.r ao candidato coatestante, como rol 
lembralio por um doi oradores; porque, tendo 
a commissào terminado o seu trabti.lho e afie · 
ctado a questão á ~m'lra, este ca.nó:dato não 
poderá defender a sua. eleição per~nte ella, 
porque o regimento não o permitte, visto como 
não é diplomado. 

0 SR. PRB:SIDENTE:- Está. dada a hora . 
0 SR. llODRIGUKS CHAV&:S:- Pois bem, &r. 

Presidente, termino, declarando que voto con · 
t ra o requerimento por ea'l8t motivos e por OU· 
tros que não me é dado adduztr. (Muito bem; 
muito bem). 

Poato a votos. é I'f'jeitado o requerimento. 
O sa. PRESIDENTE dêclara adiada pela hora 

a diEcussão do parecer. 
0 SR. BUENO BRANDÃO requer e é O"ncedida 

prorogação de tempo para terminação do de· 
bate. 

Proregue, portanto, a diroussio. 

O •r. Denveout.o Lobo:-Sr. 
Presidente, eu tenho de votar contra o parecer 
a .43, que se acha em discussão . 

Coherente com o meu modo de pensar, nesta 
questão, como em outras egoaes, tenho sobre 
mim n peso da responsabilidade, que contrahi 
commigo mePi:&o. de explicar porque voto a 
r~vor ou contra questões de certa tra.nscen
dencia. 

Não venho, sr. Presidente, discutir o parecer 
elaborado pela nobre commil'são de poderes; 
venho simplesmente, zelador dos creditoa da 
corp ração legislativa do Estado de Minas, fazer 
observaQÕeS co sentido. de querer que esta Ca
mara se compenetre, de que nós, ensaiando os 
nossos primeiros passos, devemos guardar toda 
a coher·encia e solidariedade nos D• 8SOf actos. 

O SR. JoÃo Pio : -V. exc. póde decls.rar 
isto. porque tem aido Rempre coherente . 

0 SR. BENVENUTO LOBO :- Não venho, sr. 
Presidente, ~'..Om a pretenção de fllzer um dis
curso de t ·1 fórma logico e eloquente, que Sf'ja 
capaz de fazer a luz no E'Spirito dos meus no· 
bres oolleg&a, que reape.to muito; mas unica
mente lembrar a esta casa., que ainda outro 
dia, na votação do parecer n. 14, nós apoiá
mos a requisição feita pela. r.,apecti va com mis
são dos livros de Minas Novas, para a rerfeita 
elucit.lação d:> debate que ora nos o~upa. 

Sr. Presidente e meus c lllega.s, é a vez de 
perguntarmos a nóJ mesmos. é a vez de cada 
um de nós metter a. mão na conaciencia e pro
curar sab~r qual das duas commls:ões, aquella, 
ou esta, que elabora um parecer divergente 
um do outro. eatará com a verdade, estará 
melhor zelando os creJitos deste Coogre~o Y 

E' por isto que, si eu tivesse tido temyo, 
teria filiado a ta.vor do adiamento, cujo reque· 
rimento acabou :le ci!ohlr nesta caea; foi, por 
isso, que eu votei a favor do requerimento. Eu 
queria dar praao á reflexão. 

Rr. Presidente, oóa to los aabemos que os 
indivíduos, uma. vez que entram na vereda. 
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politica, passam para debaixo da fiscalização 
immediata da opinião publica. 

O sR. JoÃo Pro:-Eu queria ouvir v. exc. 
neste terreno. 

O sa. BENVENUTO Loao:-Estamos acostuma
dos a ver D8llte paiz, pelo simples f11cto de 
attlngirem uma posição elevada na tiOcie Jade, 
os homen~ politiCflS serem estudados, e depoill, 
o que é tri!lte de d1zer-se, nnathematisados pela 
opinião publica. 

Temos tido a desgraça, ar. Presidente, a in· 
felicidade de ver que muitas vezes é muito ra
zoavel, que muitbs vezes é muito justifiO!l.vel, 
que muitas vezes se prova a razão dessa sus
peição e condemnnção publicas atiradas em 
cima das cabeças, como cousas, que ma·s se de
vem temE>r na vida publica. 

Ora, senhora~. si isto acontece ao individuo, 
como não ha do subir de ponto esu suspeição, 
essa tlscaliznçã..J, esse exame, sobre as collecti· 
dadPs importarJtes, como as nossas, que signifi· 
cam a repres~ntação dos Mineiros, que expri
mem a representação deste Estado futurosissi
mo, já cantado em prosa e verso na magnitl
cencla exp:endida de suas montanhas alterosas T 
(r1.rada.r). 

E' por isso, sr. Presidente, que quando se 
debatem que~tões da importancia desta, que 
tende a verificar os poderes, que cada um de 
nó3 recebeu do eleitorado de sua terra, é natu
rali8simo que a opinião publica. se sobresalte 
e lance as suas vistas d'aguia por sobre o Con
gresso Mineiro. 

A opi!lião acostumada á educação antiga, 
aveznda a vet• que homens politicos, aliás de 
merecimento. têm tido as &uas vestes muitas 
vezes manchadas na vida publica e justamen· 
te' indigne.Ja por eess baquear infrenne de ca
racterE'S qu(l temos ob~ervado em todo o pro
cesso da nossa historie. política, a opinião pu· 
blica, senbore~. é muito natural que fique de 
atalaia e de espreita wbre o que o congresao 
no dia de hoje e na pre~ente questão vae 
legislar. 

Nós não fazE'mos aqui uma cousa só ientro 
de casa. Os nossos actos têm a projecçào neces
saria e totul por sobre a opinião do paiz. 

Não nos dirigimos aqui simplesmente p ela 
mola individual da nossa propria orientayão, 
andando no-tas contra·marcha!, como disse 
muito bem um illus trado deputado que me 
precedeu n1 tribuna; mas dando Jogar tambem 
a que o povo :~quira donde vem este contra
vapor capAz de fazer-nos hoje votar aquil to 
que hontem deiumos de apoiar. 

O SR. JoÃo PIO :-Perfei taml'nte. muito bem. 
Hontem impugnaram o requerimento e hoje 
apre~entaram-no. 

0 SR. 8ENVENUTcJ LOBO:- Sr. Pre,idente, 
hontem votamos a requbição desse~ livros, o 
que 'foi uma solemne prova da moralidade 
deste Congresso. 

Senhores, longe de mim uma mini na sut~pei· 
ta enunciada em uma palavra mal tangida 
como a mwha, acerca d<·S caracteres desta 
casa; mas parece me, que é de simples morali· 
dada do Congreeso, que hoje, uma vez que 
temos decretado a vinda. desaes livros, hoje, 
uma vez que o gonrno foi solicito em rece
ber as indicações deste Congresso requisitan!lo 
os livros, é de simples moralidade que não vol· 
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temos atraz, passando por cima dessa requisi
ção, e decretemos que não mais são precisos 
taes livros. 

Fala-se nesta oasa em documento novo ..... 
eu perguntaria aos nobres depu~dos, qual a 
força desses documentos:- corroborante dos 
antigos ou destruente 1 

No primeiro caso, sr. Presidente, como do
cumento c>rroborante dos antigos, havíamos 
mandado vir os llvros, por elles melhor nos 
orientaricmos e manteríamos, o que é tudo, a 
nossa palavra de hontem. 

No segundo caso, romo ~nhecel-os, como 
melhor estudarmos a questão, amda mesmo 1 e
tirada a questão da incoherencia, de que de
veremos rugir 1 

Em ambas as hypothesfs, como consciencio
sa mente julgar- se da eleição, a que se refere o 
parecer que se discute, sem se ter deante dos 
olhos a fonte limpa, onde se póde rstudal-a 1 

Como pó I e esta a.ssembléa julgar bem de 
uma eleição, em que hontem vieram documen
tos t i do~ como authentiCO! . e hoje apparecern 
eutros que destroem aquelles 11 (Pcus..1). 

Sr. Pre•idente, a vmda desses livros, como 
já tenho dito e uma exigencia, e sua dt>cJ•eta
ção veiu indicar a alta moralidide dl'ste con
gresso e enormemente lamento não estar 
aqui o relator da comm!ssão antig'\ .. • ,. 

0 SR. CAMLLLO PaATES :-Ap:1iado; eu tam
bem lamen to. 

0 SR. RENVENUTO Looo :- ... cujo topicodo 
discurso foi lido ha pouco .. •. 

O sn. JoÃo PIO :-St v. exc. qu;zer discu
tir o nosso parecer, eu estou aqui para r&
ponder. 

0 SR. 8KNVENUTO LOBO:- Disse elle que 
era P. reciso que afasta-;semos do l!:stado esse 
pese.d'Hlo enorme de suspeit!t. de fraude, que se 
t~@soal ha por toda a parte. 

Em um aparte dado por mim na occasião 
de discuesàJ sobre a veriflcsção de poder~*!, 
concordei tambem que era precbo levantar-se 
do povo mineiroasuspelta de fraude eleitoral, 
porque ella não indica nada mais e nada me· 
nos do que o &trophiamento do seu caracter 
de povo soberano. 

Si havia nessa occasião um pesarlello , na 
linguagem eloquentlssJma do meu collega de 
representação, relator do parecer n 14, hoje 
ainda mais sobre o peito do noss'l Estado, so
bre o peito da opinião mineira hade pt:sar 
mais e enormemente o pesadello dessa suspei
ta de fraude ne~Ees Jogares, pela tentativa de 
suapensã.o da requisição jà feita . 

Permitta o Deus, que guia a humanidade 
no seu caminhar mcessante, no seu aperfeiçoa
mento physico e moral, que a palavra ( raur.le, 
para o futuro, seja arrancada até d&3 folhas 
dos diccionarios t 

Até la, porém, e preciso dar arrhas á since
ritJade com que observamoe as couSdS sociaes. 

Eu me lembro aqui agora que o nobre, que 
o distin~to relator do parecer Mtual asse-ç-e
rára que nós carecemos fazer conhecer ao 
nosso Estodo, que não somos de fórma e.l~ruma. 
encampadores de eleições fraudulentas. 

Sr. Presidente, a unloa maneira de fazermos 
arastar esta duvida, esta suspeita da opinião 
pub!ica, a unlca *aneire., o verdadeiro modo 
elfectl vo de mostrarmos, que não somos encam-
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padorea de eleições fraudulentas, coao taes 
oouiderados. r não recusarm011 os meios de 
patentearem-!e á toda luz 01 Tic-los, ou não Vi· 
cios que falsa ou verdadeiramente se attribuem 
aoa DOIISOI pleitos eleitoraes. 

O m. OoNIAGA DA SILVA: -Pois isto é sus
peitar de todo o eleitoradll. 

O SR. BBNVBNUTO Lo•o :-Todo o elelterado é 
capaz de ter auapelt&do, quando não Jevanu-se 
&t normu lines e Independentes que de'fe 
guardar na vida polltica. 

Todo o homem que se deixa guiar por qual
quer orientação, que nie ;aeja Ilha de sua con· 
!slencla e que não tenla fundamento na sua 
natureza, embora pertença á nossa especie,em • 
bora psreç~ ser um Eer racional e livre, como 
todo~ somOll, torna se uma courtJ indigna do 
nome que tem. 

Por conseguinte não ha otrensa em qualid~ar 
de i«nobil ao individuo que ft>ge das normas 
da boa ooaducta moral ; a~im como 
não ha nenhum qgra.•o. não ae atrronta n 
nlnguem dizendo que u eleitorado tal ou qual 
fugiu das normas da lei e do exerci elo exacto 
da prerogatlva de eliCOlher li'fremeate os ~eus 
representantes. 

Si se Tiol(IU, como todos nós !8 bem os, e não 
ha nlnguem que " ignore neste paiz, si se 
tem violade a liberdade eleitoral fazendo-se 
com que, por exemplo, um 16 Individuo as;igne 
no• llvrosde assignaturas de eleitores. por lO 
ou 20 e me parece que dizem ter Isso accnteci 
do com relaçio ás eleições aobre que versa o 
parecer ora questionado, não deYemos deixar 
de e>mluçar is,;~o. não de•emoa velara luz, que 
se póde trazer a respeito pua se poder de~co· 
brlr e verificar a verdade e razer etrectiva tod11. 
reaponsabilidade. 

Portanto, sr. Preaidenta, é preoizo, que oa 
livros venham • 

Ha ainda outro ar~rumento sr. Presidente, 
tambem de grande torça, para que o Congre!!o 
se enverede por uma Ma orientaçio, digo Isto, 
consultando simplesmente a minha consoien
cla, e sem oooupar-me como as possibilidades 
dos candidatos, que porfiam o 8.• logar de re 
presentante da 6.• circumEcripção, que acre· 
llito serem ambos eguaes no 6rilho de seu ta
lento, eguaes na pos~ibilidade dos bons ser
viços, qne possam prestar nesta casa. 

a~tim um prazo que dava enohançaa, que au· 
ctorazava o candidato protestante a araatar-se 
daqui para muito longe, onde mora, vem ella 
hoje jui«ar a c:1u1a na sua auaencia, aim
plesmente por um arguiLento, que não aoho 
de força alguma, de que não temos o direito 
de deixar • 6.• circum110ripção com um re· 
pre!en~ante de menca T 

0 SR. CAMILLO PRATB:3 : - Dá. uma aparte. 
0 IR BKNVKNUTO Lono : - Perdemos, é ver

dade, o nOISo collega o sr. Domingos Viotti já 
ft~llecido e cujo loear está vago, e ha ainda 
outra vaga desse outro ;;ue esttt.va. em Bello 
Horitonte, que não me lembra aeora como se 
chama (ri1ads.9), 

Sr. Presidente, não podemos, não nos fica. 
bonito pormos para fóra deste Congres•o sem 
tel o ouvido, ou sem que elle esteja -presente, 
um can !idato que plelteiou 11 sua eleição, e 
que acompanhou os trabs.lhos da I.· commilllli.o 
verlflnadora de poderes e qu .. , póde se dizer, 
com licença deste mesmo Congresso, sahiu a 
viajar, talvez, para IJegocios particulares, mas 
aucLorizado pela nossa delibera~ão de hontem, 
quando mand:.~.mos requisitar os livr(IS, que 
d ,moram a grandes distancias, e que não po
dem Ti r senão no prazo de 2 a 3 mezes. 

E' pois, de toda a cJherenoia, sr. Presidente, 
que nóJ, apeaar da grande eloquencia, uo gran· 
de merecimento com que o meu illustrado ool· 
lega relator do parecer pretendeu fundamen
tal-o, votemo!S contra e.see parecer. 

A vinda dos livros sr. Presidente, tinha. se 
dito, que era impossi vel e eu ou 'fi a colleges 
admirados por mim pela Bua sisudez que era 
lnexequivel a requiaioão que tez o coogreaao •.. 

Ora, sr. Prellidente, ora, senhores deputados 
que papel ficamos Dó! a fazer aqui, si não 
temos os meios judiciarios para fazer cumprir 
as determinações dos representante• do povo Y 

O congrel!so não póde, creio que está bem 
claro, pronunCJar-•e com verdadeiro conheci
mento de causa nesta materia, sem est.arem 
presentes eates liTros, que foram soticitados e 
que o digno es~adts1.a que ee acha â testa da. 
admin·.stração, com aolicitude, que tcdos lhe 
reconhecemos, respondendo immeiia\amente 
ao reape !ti'fo officio da c1mara, asseverou te· 
rem de facto já sido requiaitados. 

Permitta me a expressão, sr. Presidente, é 
\alvez uma puerilidade pedirmos hontem 01 li· 
vros, e hoje deixarmos de querei-os Y 

O BR. BB.NVII:NUTO LoBo : -Assim, pois, sr. 
Presidente, resumindo e recapitulando, sem ter 
entrado na disoui!São, sem analyzar o Talor ju· 
ridico, por exemplo, cumpre-me aqui recor· 
dar um dos topicos do diecurao do deputado re· 
li.tor do parerer, dt.I!Efl documento, depoimento 
de uma testemunha, feito debaixo de todas as 
regras, com termo de &Sieotada em essa do juiz, 
mas em que, porutn de~cuido, deixou o juiz de 
asslgoar, mas não devendo deixar, e o meu 
collega do 5. • distrlcto não lla de extranhar 
isso, de fazer 818ntir que a simples recepção do 
teltgramma de Diamantina não seja motivo 
bastante par. influir na sua oonaciGncio •.• 

Esse argumento a que venho do me refe· 
rir é o seguinte: não ha paiz algum do mun
do, não ha collectividade ainda a maia pe
f!Uena deesas meamaa que servem,como celulas 
da grande ~X>lmêa humana, nio ha uma @Ó dessas 
uaociações, que em d!Tersos pontos e sob di ver· 
sas vistas se constituem de seres racionaes 
e Unes, que julgue, que pretenlla julgar aquel 
le contra quem vae afina[ cair a sentença, sem 
estar elle pwente. No 1elo da proprla famt
lia, que é a pedra angular, regando a chapa 
da eocitdade humana. não julgam os paes, os 
irmão• e os dlhos aos filhos, aoa irmãos e aos 
paea,aem que sejam ou Tidos Aquelleuobre quem 
vae recahir a sentença., tlbre quem vae pesar 
o veredlctum final. E'isao a. consagração do res
peito do direito natural de legitima deteza I 

Ora, ar. Preaidente,deste modo, como quallfl.
oar-se er.te procedimendo, permltta me a ex
pre&lão. sem a intenção de injuriu, quando 
outro dia, tendo exigido a C&m&ra a vinda 
deaaes livros, de Minaa Novas, tendo aberto 

O sa. Joio Pto : - Dá um aparte, 
O sa. B•NVBNUTO LoBo: - Então, perdoe-me 

v. exe., eu eatendi mal. 
· O m. Joio Pto:- Então v. exc. conoorda 
oommigo. 



O .sa. IENVENUTO Lono: - Concordo, sem 
dunda elguma. (Risadcu na1 gal11rias). 

Eu tlrmu até a responeabidade Inteira de mi
nhas palavras e de meu modo de pensar. 

Acho que v. exc. foi feliz naquella questão 
com meu collega., o sr. Sabino ! CRi1ada• ). 

Pois bem ; sem entrar na discussão, ar. Pre
sidente, e recap!tulando e re!!nmin,lo, como dis
se, eu entendo que este Mngr·esso não pódtJ dei · 
xar de votar contra o pare~er que ora l!e acba 
em diecussão, porque a sua moralid&de o exige, 
porque e da s1mples correcçio dt! c~n la c ta . por 
que lh'o determin" :o dever d& mais completa 
solidariedade e coherencia, que maia do que o 
indiYiduo, o Congr,B!lo, e um Congresso, r.tmo 
eete, representante d'um Estado tão glorioao 
eomo o noeso deve sempre cumprir, e porque, 
alem de tudo, é de summa juetiça me.nter o pri
meiro julgado, Yisto como niio temos o direito 
de, esta belee~do um pras~. embora não limitado, 
p&ra a vinda dos livros referidos, e auctcrlza 
da assim a aus: n~ia tia p!lrte interessada, não 
temos o direito, repito, de julgai-a pelas cos 
taa. 

Assim, pois, voto contra o pareefr. I Palmas 
nas galer ias ..• O Prr.~idtnlc obstrrn . qrie ns es
pect adores nâo podem se i11terrir, rw tfllaii.J !ler 
sent iclo, nos lrl'abalh ll.~ da C amara. 

de resolvei-a, attenta. a grnidade das suapei
tas que pezam tão desfavoravelmente sobre a 
reputa~o daquet :a circumscripção. taes foram 
os mot1voa quo octuar,;m em meu espírito, 
psra apresentar o requerimento na se.'l8ão de 
18 do corrente. 

0 SR. DELFIM MOREIRA: - A commissão foi 
intimada para dar r-are::er. 

0 SR. RODRIGUKS CHAVES : - E' verdade. 
O ':'fQUerimento, poiB, pedindo para que os 

papms referentes á eleição 1!0 6. · districto fos
sem remettidos á commiseão de constituição, 
legislação e poderes, não fui inutil, como dillle 
11m dos repre;entautes do 5. · districto, por
que. como v. exc.• sabe, o. primeira commis
sio de "~"eriflcação de pc.deres, sendo de caracter 
p1·oviS\lrio, e, terminando a sua mia~ depois 
de eleita a actual commis;ão de c!lracter perma· 
nonte,o. qu~l não tinha obrigação de dar parecer 
sob~o a eleição do 6. · districto, eenão depois 
de satisfeita a requisição de livros, votada pela 
c.1mara, e~a necessarto uma intimação desta, 
como dis<e o relator da commissão, intimação 
que foi feita, em Tirtude do requerimen
tJ que tive a honra deotrereoer . Além dlseo, a 
redacção do requeri mar.. to não 8e presta os duas 
hypolhese3 figuradas pelo nobre deputado, por
qu .. , a primeira oração, aquella em que se pede 

o 8 .-. Rodrfgue8 Chove&:- Sr. a remessa dos papeis, é subordtnada á prmci
Presidente, sinto-me possuído de verdadeiro pai, em que se pede o pronunciamento da 
embaraç(), tendo de f dar depois do eloquente commi'!São: por conseguinte, nem requeri, e, 
discur!o pronunciado por um dos ill U!!tres re- nem tão pouco, " Camara votou u ·na inutili
pre~~entantes do 1 •• districto. dada. Ainda mais, não antecipei sab ida alguma 

Não tenho a pretençií.o deacomp!lnhar a. mes- para se resolver a questão; quiz sómente sub· 
mo. ordem de idéu que s. exc. ob~ervou a a metler á apreciação da commiS$ãO o preceden· 
produc.;ão dos seus argumento~. não só, porque lo perigoso, aberto pelo adiamento :ndetlaido 
693aaconstituem tbeses geraes com as qu~es es- do H ' co" hecirnento de um deputa lo. ( Apoia
tão de accordo todo l os membros da ca~a. cc.mo do~ ·) 
tambem, porque tenho de entrar na apre::iação A illustrada commissão, porém, pelo estudo 
de circumstancias aferentes il. eleição do 1) . • · minuciosi.l que fez, apresentou e seu parecer 
districto e óe outras circumscri~çõe3 eleitora.e..q que poderá ser combatido pela fórma mais elo· 
acoimadas de fraudes e já approvad9.s pela Ca· quente, porém , que exprimirá ~~empre a legiti
mara. midade do 8. · c&udidato iiplomado emquante 

Sr. Pre3idente, como v. ex(:. snbe, os repre- nã.o te provar que elle não tem maioria de vo
sentaut-t>s do 1\. • distrJcto for!!.m reconhecidos toa sobre o candi,lado contestanto, ainda mas
pela approvação do parecer n . 14 ; portanto, IDil descontada a eleição de Minas Novas. 
não tendo assento na ca~a na occasião em que Sr. PresidPnte, como v. exc. ealle, de todos 
foi elle diecutido, nã.() podiam impugnai-o na os pont<-~ do Estado, foram levantadas allega
parte em que adia\·a indeftnl(tamente o reco- çõas mai!! ou menos inten'ills contra fraudes p ra -
nhecimento do 8. · candidato. t1c1das no pt·cceew eleitoral de 15 de novem-

O SR. IGNACIO MURTA: -(Ap:>iaio). bro . (Apoiado1). 
O sa. RoDRIGUES CnA vEs ,_ Parece-me que , Essas allegações foi·sm desapparecenJo oi& a 

si no correr da discussão, algum deputAdO o!fe· dia, á proporção que iam sendo reconht'cidos os 
recesse uma emenda no s~utido de S3 fixar um deputadoJ das divHsas olrcumscripçõeil ; d~ 
praso razoavel para a vinda dos livres requisi· s01·te que, a sua impressão produzida. por tod se 
tados, a comm1~são, reconhecendo a sua coa- e!sas accueações, veiu por fe.talidade e com 
veniencia. adoptal o·hia. Porém o certo é que, gravo injustiça r ecahir sobre o 6. · districto. 
assim não acontecendo, es·e a i vi tre só f,li letn- (.~J' 'J iadll.<). 
brado depois da sp ~e entaç io do reqt:ertmento Entretanto, sr. PrasiJente, essl\ falsa opi-
n. l. niii.o publica, invocada. pelo orador, que me 

Sr. Presidentt~, j ti. tendo decorrido vinte o prece<!eu, formou se principalmente, peJa pu
doia dias d~pois de feita a requi içií.o de l iv ro~ blicdç.'i.o de um esoripto a~signado pelo candi
exlgidos pelo p:irecer c. 14, tempo mmcientc datJ contestante, em que pedia a nullidade das 
para que ella fosse s~ti sft'ita por alguns log'l- oleições das comarc!l~.le Minas Novas, Arsss.Ja· 
res, enteadi que a quPstão deveriH. ser ogita - lly e Tremedal. QuAnto ás duas ultimas nada 
da, visto como, no pe em que a dei xou o me~ mais ponderoso posso accrescentar, do que o 
mo parecer, poder ia acontecer que a sua. ~olu· jui7.·J dapropria commis~iio . que julgou impre
ção se protelaSEo até o fim dos traba.lho3 lf'gis · sta v('l o uni co doc:1men to refere o ta á Ard!Sua
lativos do corrente anno; e, que portanto á by, e, meramente g racioso~. os document{)S 
representação do dietricto, competia, sub pena. opl'ffl"ntados cuntra o Tremedal. (.~po iad~ cl• 
de fllltar rom o seu dever, promover os meios ô l'. Mnrla . ( 
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E' nrdade que aMai eleições jt. foram appro
,..dat, mas, como o parecer em dlsculldo, re· 
produzindo mai1 ou menos o mesmo oJnoeito, 
o.ffereoeu ensejo de desa.ffrontar a honra e a 
henPBt.idade de cidadãos residentes n~uellM 
comarcas. postas em duvida ; eu o aproYettt 
para ftrmar mais uma vez, que u suapeit.u 
auggeridaa contra ellas, eendo deapresadaa pe
los parecere• de duaa oommlaõea e condemna
du pela oamara, não _poJerão rtfleotir jamais, 
contra a repre~entaQão daquelle distrlcto . 
(Apotadol). 

Qu.1nto i comarcs de Mlnu Nona, sr. Pre· 
sidente a commlliláo declara que, t ·ll docnmen· 
tos apréaentados pelo CJ.Ddldato contestante, 
aio graci0801, tt.ctoe de nlor jurtdico, e, por· 
tanto, insul!lciente! para des truir a Corça pro· 
bante du authentlciLS conferidas e concertadas 
por offtctaea de fé publtci ; e, que além d11180, 
toraa a.ntrapostoa a eUes, outrc.s documentoa 
que 'OS nulliftoam. 

Resta, portanto, o argumento levantado con
tra o nultado numero de elelt'lres que con· 
correram as urnas naquella coma.rca. 

Sr. Preaidente, sem ter a menor inteaçle 
offt!nsin, venho Invocar um precedente qll9 
destroe e~se arJUment". Em Bom Despacho, 
votaram em t res secçõe•, 630 eleitores, mas, 
o alistamento, devendo constar no maximo de 
750. verifica-se 11b8tenção somente de 120 alei· 
tores. Em Mlnaa Novas . porém, nas tres pri
meiras secções do distrlcto da cidade votaram 
550 eleitores resultando a abstenção de 200, e 
como já dlsBe, o alistamento nr. o podendo eJ'.· 
cecler de 750 eleitores, a proporção foi maior, 
em relação a Bom Despacho. Em Dôres de 
Guanhã.eto, na eegonda secção, votaram 118 
eleitores e o alistamento é eómente de 132, de 
sorte que, a ab3tenção lol de 14 eleit..rea. 

O sa. F'RANCFORT:-Está muito acima da pro · 
porção de Minas Novas. ( Apoiado• e aparttl•). 

UH IR. DEPUTADO:-Eesa eleição já foi jul
gada, e, v. exc. deveriA tel· a discutido na oc
C8Eião. 

O sa. JoÃo Plo:-Nã.o admitto esta argu
mentação que é fd lsa. [Apartei). 

O I!R. RooRIGUICS CHA VB:s: -Não estou dis
cutindo a eleição do 5. • districto, votei pela. 
validade; apenas invoquei um precedente. 

O SR. JoÃo Pro:-Dá Ulll aparte. 
0 SR. RCDRIGUKS CHAVES:-Eutretanto, t!r. 

Presidente, apezar doa argumentos apreeenta
doe pela ccmmiseão, epezar dos precedente• 
mdicados, t, mais do que tudo ainda, da de
claração da commlesão, que o candidato diplo· 
mado tem maioria de du:c.entos e tantos voto•, 
deecootado o resultado da eleição de Mivas No
TU, os nobres deputados, sem contestar eua. 
amrmação, insistem pelo adiamento de seu re • 
conhecimento até virem os iiTJ'.OS requisitados. 
A essa insistencia respondo com as propriae pa· 
lavr1s tb relator da primeira commis ã.o, na 
881181io de 24 do mez pa888do (lll). 

cExige o contestante que se mandem vê r 01 
livros de Entre Fülb<J.s. Para que 1 SI nenhu· 
ma prova. ha contra est.as eleiçõ_es, para ex_i· 
girmos taes livros, devemos entuo mandar v1r 
todos os dos di verlos districtr.s; denodo-se pro
telar Indefinidamente o reconhl'('imento; o que 
é oontrarlo ao regimen lo.P (Muito bem). 

Quanto és allegações de fraude, ainda repf'Oo 
duzo as palavras de v. n:c., no meamo dia· 
ou1'80. (LE). 

Nós prec1sa mo•, 81'. Presidente, arredar do 
Congresso Mineiro eata palavra-f'raude-, que 
desbonra o Elltado de Minas ... (Apoitldo•). 

O I!R. WIINCJCILAU BaAZ:- Principalmente 
1em provas. 

0 Ht.. RODRIGUICS CHAVES .... que degrada 
nos!o nom" e nos avilta e ne ectloar mal lá 
tóra (mvito bem). 

Quand•l fizermos accusaçõea, apresentemoe 
documentos valio~os para se applioarnm as pe
nas da lei; por motivos luteis, repetir-se peran
te o Estado a palavra-fraude- é marear a 
nossa honra e a nossa dignidade. (Apenado•). 

Apreeentem documentos e o Co•A're$11o prece· 
der·á com todo o rlior <la lei contra 011 fraudo· 
!entoe. O facto de grande concurrenoia •s ur
nas~ que o intereae pelos pub!iooe negocioe 
se 4!8t• refazendo; é porque a republica tflm 
toniftoado o povo mln ·iro e tem lançado e 
avivado nos core.çõPS o interesse pelos Deioc!oe 
da patria. 

O parecer n. 14 e os argumentos com que 
fui sustentado pelo aeu relator, deram direito 
lle ru er-se a pplicaçio dea!eS cnnceitos, ás elei
ções da 6. • circumscripção eleitoral. (A,o•a-
fl••· 

A demora, pois, do reconhecimtnto do 8. · 
c&ndidato, nã.o se justifica mais; trara sómente 
a desvantagem de lazer permanrcer no eapi
r ito publico, suspeitas desairosas, contra oi
tiadios ml'goados pela injustiça. com que são 
tratados. (A poi•rlo flo sr. Ignacio ·\furta). 

Por is,o;o, ar. Presidente, e, pelos fundamen· 
tos coa que foi sustentatJo o parecer, 'ermiuo 
lieelarando que voto por elle. (Muito . em; mui · 
t• bem). 

O "r. l!!';oblno Darroll!lo Junior: 
-Pela honra dos meus distlnctos amigos e 
lllustl'el representantes da 6.• circumsc1 ipção 
eleitoral do Estado, pela honra dos cnefes poli· 
tlcos daqueUa zona, pela tranqullirlnde de 
Minas, ar. Presideote, e porque nós outros que 
vivemos da contlauça publica, não temos so• 
mente o de,er de !ler bon~stos, honrados e 
probos, mas tambem de parecer eel-o ; para 
que se desopprima o J>('ito comprimido de mais, 
a illustre oommi~aão 1.' de poderes julgou que 
11e dnia abrir rigorose inquer·llo sobre as elei
QÕes de Minas Novas, e por isso concluiu o eeu 
parecer, que a ramara votou unanimemente, 
determinando que se sobrestivease no reconbe· 
cimento do ·oitavo candidata diplomado 11. té 
111ue lhe fc,se 11• preseotes os livros de alista· 
mento e aasi{matura~.~ de eleitores da comarca 
4• Minas Novu. 

Decorridos alguas dins ~r. PrePidente, não 
pusa.do ainda o pras) dentt>J do qual pode588m 
vir os livros exigidos . e sem novos documentos 
entrou·~e. esta-se e continua-se na discussão 
de um parecer que revoga i n limin~ a oonclu· 
eã.o daquelle outro parecer a que me referi e 
41ue a camnra Vt.tol.l pelos graves motivos que 
ltle serviram de fundamento I 

Seril isto verdade, sr. Pre.,idente 1 (P11u.ra). 
E' infelizmP.nt.- vertJad~ : disrute-se, e mais 

do que Isso, vamos votar hoje mesmo o parecer 
em dl!cuasio. porque assim o exigem c les 
accommodements de la sol d1sant politlque. • 
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E eu entro no debate verdadeiramente sorprew 
porque esperava que ao menos por 10 dias a 
camara. concedes!e o adiamento que propuz. 
Discutamos, pois, ja que ILS6im'j o exiiem « les 
accommodementli, •.• 

O a~t. Joio Pro :-Um cavalheiro como 
v. exc. n•o devia pronunciar tal. 

0 SR. SABINO BARROSO JUNIOR : - Eu ~enso 
que não offendi ; quero dizer, não estava em 
meu pensamento otl'·nder, siquer de leve, a 
camara doa deputados. 

O SR. JoÃg Pw : - Otrendeu-me e a casa 
tambem. 

0 SR. CAMILLO PRATES:- V. exo. é inca
paz_ de inju~iar ~ camua, porque sabe que 10· 
jur•ando-a mjur111. tambem a 11i. 

0 li!t. SABINO BARROSO JUNIOR: - Ninguem 
mais do que eu Z'll& os 01 edites da camara dos 
ars. deputados, porque &ei que zelando-os zélo 
os meus propr·ioe. 

Eu referi-me sr. Presidente, a uma pal<ura 
franoeza que traduzida para nossa liagua ver
naoula quer dizer conv"r&iencias e creio que 
abaoluteme~te não ha injuria nisto. 

O SR.. J,.Ão Pro dá um aparte. 
Q SR. SABINo 8Al'lROSO J UNIOR : -Sr. Pre

sidente, ~i a phrase leva IDj ••ria não inter
preta o meu pens9.mento. 

O SR, JoÃo Pro : -Perfeitamente; estou sa
tisfeito. 

0 !IR, SABINO BARROSO JUNIOR : - Duas Ve· 
:r:es na monarchia, sr. Presidente, e duas ve
zes na republiot, em situaçõe:~ politic.a'i diver
sts, o povo minPiro conferiu mt~ a honro. de 
representai-o aqut, neste Jogar, devJ , porém 
confessar a. v. exc. e á camara que o mnn lat~ 
que ora repre·ento significa para mim ms is do 
que uma simples in\'eJthh ra eleitoral, reprP
s~ntando uma honrosissiwa contlrmaçã.o poli
ttca, elle ê por su~ s condições espFolaes & maia 
nobilitante p!"ova de confiança pupular a que 
póde aspirar o homem publico. 

Receben·lo·o com essa significação. deixo 
nest>ls palavras o testemunho do meu r&c·onhe
cimento ao eleitora.Jo dii. vastis.q1ma zona da 
5.• circum cripção do nosso Estado. E v. exo. 
e a Camara do~ Deputados h.ío de relevar isto 
que f~~oço, não per Hsongear uma va1dade ou 
amor proprio. que não tenho. mas pela consola · 
dera satisf11cção que experimenta meu espírito 
e que devem experiment9.r todos os p3.triotas 
ao verl.'m que ainda vive em nos;;a terra a sei
va popula.1· sem a qual fenecem e mo:'rem os 
maiore~ e mai~ nl'brrs estímulos em política. 

Srs., eu represento nesta ca~ o dillaenti
mento da.s urnas de 15 de no,ernb ro, e a di
vergen<;ia no pronunciamento das urnas é sem 
duvidA. alguma si~tnal a nimador da vitalidade 

'-.emocr11.tioa (muito bem), vivic1dora do ~y.ste· 
ma representativo. 

AR unanimidade~ eleitoraes s.ão symptomas 
morbidos de uma socie<iarle que se espbacela; 
a divergenciaé &eterna lei da lil1erdade e a Ji. 
herdade eleitoral é o tonico rep!l.rador dos or
ganÍIImos governamentaes. 

Qu&ndo por uma indilftJrença get·al um povo 
se engolpba no commodismo servtl d11.s unani
midades, é quo com certeza as urnas deixam 
de ~e r oraculos d ;s temJY.l& modernos para se 
transf, rmo.rem em um repositorio de produ· 

ctos apodreoiJo3 da fraude, que é por sua vez 
o signal da cancera~,;ão da ron8ciencia publica. 

E, sr. Pr61!idente. quando um povo chega a 
e~a desgraoad.a situação, dl\-se oJm elle o 
mesmo que se dá com o suicida á beira d pre
ci._pioio. &rfa:"tlm· no aq fd.scinações do abysmo; 
nao ba mats como ~alval·o; a eua uerdição 
política~ inevitavel. • 

Pois ~m. sre., as urnas mineiras f~~olam e 
falam impondo responsabi lidades pesadiSPim1111 
e que se nãa <!evfm illudir. E a voz das urnaa 
que me elegeram e que me impelle a tomar 
parte neata di~cu~ão; vol! impugnar o p&re· 
cer e v. ex c., sr. Presidente, e a camara com· 
prehendem quanto é constrangida minha poai· 
cão n~>stedebate. Eu sinto que minlta attltude 
nn•lindre 8USceptibilidades lle ami~os que mui
to preso ; sei que hão de acha.r uo, que eu me 
empenho num" questão de principies estl.'reis .. 
de somenos importancia pratica;sei que hão de 
outro:~ inventar motivos que não teobono in 
tervir na discussão; sei tudo, sr. Pre•idenk, 
e sei mais que talvez eu me~mo de poiB, em 
um momento el e fraqueza ou de desfallecimen
to moral, me haja de arrepender daquil'o que 
agora est uu fazendo. 

Mas, sr<1., ~>u não tenho outro meio de guiar
me aa vida publica . si não pelos dieta mens da 
minba consciencJ& e dai mioha.s convicções; e 
estt u convencido de que :trata-se actualmeote 
de uma das mai" gravesquestões queee podem 
agitar no nosso Estado e nopa•z \!Jtriro. 
Trata -~e sr. Presidente, do prmoipio electivo 

que é a base das nossas institmções; trata-se da 
veritic;~ção da verdade eleitoral que deve ser o 
dogma de todos os republicano ' . 

!\ e3~e terreno nbre-ee uma zonA. neutra em 
que todos os patriotas te dt"vem reun •r para 
bate1· o adversa rio commum-fjue é a frau 1e, o 
mais letha.l inimigo do Py~thema repre~enta
tivo. 

Realmente, srs., é prfferivel o r~>gimen d3!· 
pot•co ao systema representativo falseado. 

Eu minemos o parecer n. 43 em cl iscu~ão cor
trjando-o com o de n. 14 já Totado pela ca
mara e Tejamos si póde esta mutl~r dtl rumo e 
votsl-o srm quebra de sua d.gnidade . 

E' merarndote presumível, diz o parecer em 
di!cnssão, toda:a a.lleg~ ção do canrl•dnto con
testante contra a eleição de MinM Nova.,;. 

Não posso nem devo continuar, ~r. Presi
dente , sem ant~s averiguar qual é a idéa con
t•da ueste considerando do parecer; houve uelle 
com cert~>zs um engano de redacçào. A pala· 
vr11 presumit~cl-que1· dizer que se pre~;ume a 
allrgação, da qual teve a commisPão o conheCI· 
mentodirecto. O que a commissão quer <lizer 
é que a a!legação do oa ndidat:> conte~t•\nte é 
toda baseada. em presumpção. Feita esta cor
recção e determinao& a idéa contitla n,• pare
C•' r, me é possivel contmuar aproveitando o 
enst>jo para detfazer o equivoco em que se tem 
desnorteado o esplrito da camara e que consi:~te 
ua erronea affirmação que se tem aqui tantas 
vezes 1 epetido-de que a f• aude não se prova 
por presumpção. 

Presumpção, srs., é a prova qoe se fund a na 
reloção que existe entre certos factos Cllnsta
tados o outros factcs que ~e trata a e e~tabele
cer; é a cousequencia que se tirn do factn ccnhe
cido pAra o <Jescont.eci.!o, d iz o Cod i ~o rivil 
francez no seu art. 1::49; é o signum tnsolu· 
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biH, la.ço inaolonl, que liga, que prende o co
abecido ao desconhecido tão eetreltamente 
que, verificado um, não pode bner dnYida a 
respeito da exiatencia do outro,-"6 ib li.8 q:~i· 
thm, e1t, diz QuintUlano. 

A presumpçlo,ar. Presidente, não e mais do 
que a prova çue ee b&E63. no metbodo indocti
vo ; é a prova que raaulta du proce;so inductl• 
vo •m que a c·JDvioçio fe determina por um 
raciocínio fundado no modo natural pelo qual 
os phenomenos se pro luzem. 

B' o. tnducção que partindo do conhecimento 
tle um facto e guiada pela lei natural da pro· 
doação d 1s phenomenos determina no •~pirito 
a conviCQio da exlstencia do facto que se não 
conhece de observação directa. 

Esta prova assim considerada. lriJ., teYe em 
todos os te•posa maxima importancia, de~de o 
direito romano onde a vemos consagrada. como 
elemento capat de produzir a certeza conforme 
no• diz a lei 25 cCod. de Probatione•, e com 
justa razãa porque essa p1·ova ee ftrma nos ftL• 
ctos que nãa .mentem, como diz a juril1prudencia 
ingleza. 

E nem ha genero de prova que não aasen+,e, 
porque, como diz Mettermaier, a convicção em 
todos 01 casos ·assent.a em presumpções. 

E, sr. Pretldente, porque razão nós damo~ 
fé á cenl58âo atnão porque não p:~demoa presu
mir que o innocente ee declare culpado 1 Por · 
que damns fê ao depmmento de duas teJtemu· 
nhu sinão porqu"' consideramos ambas verldi· 
cas, ou melhor, porque presumimos que ellos 
pudera.m yer e quizeram dizer o que viram e 
porque emftm a.sso&S deolaraçõea e6tão de ac
oordo com os ractoa assentadOll 1 

E', pols, diz com razão Me~ter111aier, é pois 
propriamente fa.llando a. pron c!rcumstancia.l 
ou a. presumpçã.o que sempre motiva os nossas 
decl~ões; ha. sempre certo.! fa.ctos que não de· 
pendem da. obàervacão pessoal dlrecta, que per
tencem ao senso intimo e que só os olh :·s does
pírito poJem attingir, raclociaando do coahe· 
c ido para o deaeon llecllo. 

Nãe é, pois, sr. PreJidente, em ultima. analy
se a. pre.umpçã.o que determina. toda a oonvi· 
ação, em qualquer especie de prova. 1 

O BR. WxNCii:SLA.U BRAZ :- A c)mrni~ão 
faltou em bypotbese. 

0 SR . SABINO BA.IIROSOJUNIOR :-A commis · 
são disse que era hypothetica, e acrescentrJU -
presumível a a.liPga.ção. 

Eu não tomo a. pala.vra. premm~vel sinio nes
ta signitlcação ; aignltlcoç1o de que a. allegação 
baseou-se na. presumpção. 

O bR. DELPIUM MoREIRA : - Foi mesmo nes
seeent.idc. 

A humanidade, ars., diz o en in ente Ladar
rla, a huma.nid&de aprEnde todo• os dias e 
deYe a cada inst-ante rectiftcar 1uaa opi
niões porque seu• conhecimentoa e aeus actoll 
não repousam senão sobre uma certeza. rela
tiva. 

0 SR. DELPHIH MOREIRA :-E' preciso que T, 
exc. prove que o Cacto de que se tra.ta consti· 
~ue premmpção. 

0 SR. 8ABINO B.\RROSO JUNIOR :-Sr. Preai· 
denle, já consegui alguma cous•, ar. Presi
dente; o aparte do diatincto relator da oom
mí.88ão dá a entender que 8. exc. respondia. a 
doutrina. que eatabeleceo no parecer sobre a 
força proba.nte dll presumpção para conco'l'dar 
cJm a theoria que exponho; 11. exc. coneorda 
que no cam da. fra.ude a. preeumpção é um cri· 
terio de certez!l como qualquer outro, maa 
para. salvar a conclusão d .i BAU pareot!r diz que 
não ha no caso facto que oonstit.ua presumpção. 
F1ca, pois, repudiado •.~m. o principal con~tide
rando do parecer. 

0 SR. BUENO BRANDÃO dó. um aparte. 
0 SR. SABINO BARRCSO JUNIOR:-VOU mos

tra.r a. v. exc., como ha verdadeira premm
pção de fraude contra a eleição do Min&l Nona, 
PÓ YOU mostrar, não com a. minha opinião, mas 
com a doutrina. do11 mestres na ma.teria. 

O co·ligo da carolina em seu! a.rt.q. 30, 31 e 
32, qualifica o depoimento de uma testemunha 
como preaumptão; Mttterma.ier no seu cTra.tado 
da. Prova,-. á nota 1368, diz que presumpção 
e inicio são pa.Iavras synonimas empregadas 
no mesmo BJntido pelos praxletas e pelos le
gisladores. 

O direito ro:r. ano na lei 6.• Collig• d" do~D 
maiJ, que j~ citei, diz termina.ntemente que a 
fraude !e pron J:Or indícios ou por presum
pções ~a; i"ciíciis probari cont1enít. 

E esta. doutrina da. juriaprudencia romana. e 
do noseo direito tem por ai a auctoridado de 
muito! aeculos. E por41ue, sr. Presidente1 

Porque em regra. o auc!or da. fra.ude tem 
como principal préoe<'upação fugir a todos os 
meios conhecidos na. lei para preYenir a eimu
i$c;:ão. 

Aca.so deixam vestígios da seu crime aquelles 
que vão a boros caladM da noite prega.r na. 
e!quina. de uma. rua a. dilfa.mação da. honra 
alheia 1 

O sl\. JoÃo PIO dà. um aparte. 
0 SR. SADINO BARROSO JUNIOR:-V. exc. 

corrobora a theoria que ncabo de a.tHrmar; 
isto é que em regra a fraude não deixa. ves
tígios. 

0 SR. 8.\BINO BBRROSO JUNIC.R :-Insisto nes
ta ques·ão, sr. PresUente, porque tenh•> no
ta·lo no E-spírito da camara. erroneo moYimen· 
to de repulsa. contra a. prova po!.' presumpção 
que é aliás a mais convenien ~e para a prova da 
fraude á 1 uz da. the::>ria e de occôrdo cc.m o direi
to: cdol•J ex indiciis perspicule probari conve
nit~.dizo direito romano na. lei 6.• cCoJ. de 
dolo moto, 8. 2. • tit. 21. 

E, 1~. Presidente, afinal de contas o que e 
que dirige o mundo si não a. presumpçio1 (aJtar
tu). 

Em rfgra. quem quer fraudar o pensamento 
da lei emprega todos 09 meios conhecidos, 
empenha todo o cuidado p!}.ra evitar que fique 
um aó ve&tigio do seu cr-ime. 

E, nesse caso. ar . Presidente, ~cndo impossi
vel enoonlrar elementos que de terminem di
recLamante a. existencia do fac•o ci iminosoin
Yooa-se o euxllio da prova que Beotham clJama 
artificial, ou a proYa per presumpc;:ão, a. qua.l 
coneiste, como disse, em partir do conhecido 
pa.ra o des'lOnhecido, indusinrjo a verdade da 
orJem na.tural da. producção do• phenomenos 
pelo estudo de elementos di>ersos que remo
vidos deteroina.m a convicção de modo irreco
sa.vel. 

Onde estão as certez"s a.bsolutas; onde 1 To
dllS os noas·Js conllecimmt;Ja ; todos os nossos 
actos aiio basP&dos em certezas relativas. 
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Ora, ars., é incontestavel que né3 temos 
contra a tleição de Minas Novas documentos 
diversos e depoiment<>3 de testemunhas, indí
cios vehP.mentes que rP.unidos constituem iu
contestavel presumpção ou prova p~ena da 
rraude. E ainda mais, sr. Presidente, para 
corroborar todos e&3es elementos d~ prova, llÓ3 
temos o extraordinarlo numero de eleitores 
dadoo cJmo comp'lrecido ás urnas daquella co
marca. 

Si a presumpç'io buêlf.·se no modo naturJl 
porque os phenomenos fe rPproduzem, per
gunto a v. ex c., sr. Presidente, qual é o modo 
natural da manifestação do ele•torado nas ur
nas mineiras1 Já o •Ilustrado coilt!ga, membro 
da comml~ão ae poderes, que senta-se á mi· 
oba eaquerda diun e disse com verdarle que a 
normalidade na manife~tação do voto em 
Minas era a abstrução. 

Mas si assim é, sr. Pre!ldente, o c1mpa.re
eimento de quatro quinto~ do eleitorado na 
eleição da comarca de Minas Novas à um r~~.cto 
contrario á. orJem natural das cou9as. 

U~l SR. DEPUTADO:- Faça a operação que 
encontrará o contrario. 

0 SR. SABINO iARROSO JUNIOR: -E' questão 
de arithmetica (apartes). 

E' questão da dividir o numero dos ele:to
res alistados na comarca por 5 e multiplicar 
por 4 (apartes). 

O aR. WllNCESLAU BRAZ: -Dá um aparte. 
0 SR. BUE!I:O BRA.'iD.ii.O :- Quatro quintos 

corresponde ao numero 50 12. 
0 SR. SABINO BARROSO JU8JOR:- Ha engano 

da parte do meu distincto collega ; eu estou 
me guiand<> pelo calculo do parecer que a Ga· 
mara já approvou, elaborado pela primeir.1 
commissõ.o de poderes. (Cruzam·se dlverscs 
apartes). 

Sr. Prealdente, a commlssão disse: (lê). 
Sr. Presidente, mesmo que não fossem qua

tro quintos, o que nioguem contesta é que a 
proporção do comparecimento com numero de 
eleitores alistados naque:la remarca é um 
facto contrario a ordem natural porque o phe· 
nomeno se produz e_ impõe a convicção da 
fraude. 

O r R. ·wENCiSLAU BRAZ:- Mas, a prevale
cer e~se medo de pensar, seria annullar·se 
muitM eleições quejà estão approvadas. 

0 SR. S.-.BINO 8ARROIO JUNIOR ; - 0 meu 
idealaeria esse, sr. Presidente ; o meu ideal 
seria que se decretasse a nullidade de todas as 
as eleições prodt zidas pela fraude, todes que 
se canliderassem uo caso desta... (Cruzam 
muitos apartes, o sr. Presidente reclama. a 
attenção.) 

Além doa document~. além da justificação 
em que depuzeram cumpriàamente testemu
nhas pres.·noiaes, além da pre~umpção que ee 
dedu• logicamente do confronto da votação 
como numero de eleitorea alistados. além da 
justíssima revolta da oonsciencia publica, além 
de tudo leêo, sr. Presidente, ainda ha contra 
a eleição de Minas Novas um argumento que 
é deciaivo e que se deduz dos proprioa aoonte· 
cimentoJ que presenciamos nefte mo111ento. 
Ninguem, sr. Presidente, ninguem mais do 
que os representante& da 6. • oircumseripçio 
deveria se empen'bar para levantar de Mi ~ 
nu Novas a 11uspelta de fraude. Maa ne~ae 
caso porque ae evita o exame dos linos ~ 

0~, EJL RooawuEs Cu A TKS :- Dá um a
par~e. 

0 SR. SABINO BARROSO JUNIOR:- E' 0411'· 
to, · sr. Presidente, que o com mi>Bão da cons
t itnição legislação tl poderes parece que se 
qui r soccorer da PXigenoia de prova plena co•no 
ultimo recurso de 8alvação da eleição de Mi
nai Kovtu. Dar-se-ha , porém, o cas.) que se 
pos:!a pretender excluir a presumpçit.oJ da cltt.s· 
si6 csção da prova plena 7 Eu julgo ter demons
trado que no c~so da fraude a presumpção é 
prcova plena, plenis~imo. foi quiz· rem. e devo 
aco re~centar que si ba uma ooun que meu 
esplir1to não apprehende é a divisão da prova 
em plena e 8emlplena. «Plena et st>m1 plena 
prab.\tio,:. sr. Presidente, são termos que en
vo vem contradição ontholcgica. 

l ti provo. é o 11lemento de c ·n vicciio que 
ge a no esp1rito o estado do oertezl\, si a cer
tez é o conhecimento da. verdade, si é uroe. Eé 
a erd-ide, não ee CJmprehende me:a prova e 
pr va inteira, do mesmo modo do que niio 
ho. mt:ia verdade e vtrdade ir1te 1ra. 

(!) SR . DB:LPRIM MOREIRA :- \' . exc. está 
si Ire r~ rindo á certeza no sentido objecti v o. 

(I SR. SADINO RARRM!:O JUNIOR:- l!:u es· 
tou/ me ref~rindo , sr. Presidlmte, à certeza 
e ã. convicção como synonimos. mdic •ndo esse 
eehdo p~ycologico em que o e~pirito tem os 
C<lctos por verdadt>iros e niio mais va.cilla. 

E s ahi, 8r~. dPput.ados. ao que se reduzPm 
tod·o~ argu mentos C\)m os qua.es se p retende 
s~l,vnr as clti~ões d<~ Minas Novas, argumen: 
tos improceden tes, tem base subsis tente, que 
se do!fazem ao rr.ais superficial exame. 
E d que mai1 aJmira é qua se pretenda com 
taeR argumt·ntos fazer a Camara muJar a 
rot1a qut! o riPcoro lhe traçou, como se fos 
Sl'J:#l elles cap~zes de dE.struir os elpmentos que 
de tlerminarum a votn"'ão de 25 de abr1J. 

8rd. o unico procedimento cor reeto úa Ca
ma'ra, St!ria aquelle que llle for traÇlldo pela 
pri1meira commi&ão de poderes IJO ps1 eeer 
n. 14. 

~;eria, er. Presldentl'l , exigir cs li nos dentro 
de jum prazo determinado,e s1. o praso não tem 
li ite, o correctivo seria limitai-o. tornando-a 
de lnido, marcando o <l ia em que dtlvesse elle 
te minar e não votar 11gora um parecer que 
nu lil'lea outro já votado pela Camara e • m que 
eU empenhou a eua propria dignidade. 

SR. RODRIGUES CRAVES :-E 1e Ol! linosnlo 
vi rem nesse tempo 'i 

) SR. SABINO BARROSO JUNIOR :-SI OS liTrOS 
nã 1 vierem, 1 r. Preaidente,em um p;nso razoa
ve , dentro do qual podeB!em vir, estava desde 
log provada a Craude. (Aparte•) 

8/rs., quando a 1.• commis!ioJe poderes apre
een teu o parecer n. 14, exigindo o exame J oil 
livros de Minas Novas, houve em tortos os es
pir·itos a coceoladora esperança de que se iam 
de:~l razer todas as previsões au~p~1tosae, todas as 
au Yens que se levantavam sobre n c.S30 procadi· 
me nto na questão de veriflcação de poderes. 

E era ju~to que assim fosae JX rque p.1receu 
que se ia Jar a consc1encia publica a satuf~çào 
a que ella tinha direito; pareceu que se ia de 
urh11o vez por todas levantar da fronte dos babi
ta~tes do Norte de Minas, esPa accusação que 
ha tanto tempo pesa sobre elles -de que lâ. 
to as as eleiÇ">es ~ã.o fraudulentu. 
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Yu, sr. Preeidente, eell8 proposito nio · re· 
valeceu ; e pretende·ae abandonar os filhos da
quella zona i. tristlllllima sltuaçio de Tive rem 
eternamente debaixo dessa sUBpeita. 

A CODICienoia publica, sn.,- perante a q ai a 
aootJeaçio foi levantada ; a con.cienela pu lica 
uma -.ez que a Camara marcha e contra· 
cha, uma vez que a Cl.mt.ra tu e desfaz 
actos, em relaçio a esta flUetltio, vae ficar m 
~aber, Ee h& de aored1tar na camara quando 
julgou neoesarioe 01 llvroe ou si ht. de ac ~i
tt.r nt. eamaraqU&.ndo julga deJoec618&rioe uses 
JiTl'OI! 

Sr. Presidente, eeta questão é de importao· 
ela. Ot.pital; 'v. exc. aabe e tambem &. Cttmai'ra a 
qual eu me dirijo que a fraude vae invt.di ndo 
de um modo llSIIuetatlor o Estado de Minas. 

Todos nós· ~~t.bem01, eenhores, que as ca 'gi · 
noeas nevou da corrupção começam a eu vol· 
nr o noseo mondo dettoral e podemos m amo 
dizer qne já está morta uma parte da con len· 
ela poll\ica de Mlnu. 

E 11 parte da conscteneit. política de Ml &.!, 
que ainda vive, ameaçada pela lmminenci da 
gangrena que a Invade, volta-se para DÓI re
clama o remedlo 111premo para suas euprt~ruas 
angustias e reclama o como um' neoesaliade 
Juatifloadllsima. 

O nosso pronunciamento. ar. Presidente, 
1
vae 

ier dlcisivo. Oa nós condemnamos a tra1ude 
accôrdan4o na alma mineira a parte mor~ de 
sua e Joscienoia politlca, ou a boi VE moa OS I& u · 
ctores desse mt.l temeroso que nos amelaça, 
ooademnando a parte vtva da consciencia po· 
lltios do Estado á deeolada eituaçã~ de ser/ in· 
feocionada pela pedridão. 

Senhores, o mal é cura vel e nós nos f41't'lmos 
cmmpllces delle si não o curarmos; repill~ imos 
eua cumplteidaue que é tr~menda e não ~es · 
presemos os exemplos do que se paasa nos E •ta
dos nosaoa irmãos; sirv11m nos de lição aqu lles 
em que o poder cimenta·se no sangue, ou aq uel 
lee outros como a Bahia, que se debatem na uta 
tristíssima de uma duplicata doa orgam do 
)loder publico. 

Não despreEemoa, senhores, os eD!Iname tos 
desaea factos que lamentamos, procuremos evi· 
·tar que elles ae reproduzam no nosso Ed o, 
pre~tlgiando a aootoridade pela pureza da in
nstidura do poder pela verdade eleitoral . 

Eu vejo em noeeo paiz· S\". Presidente, t<\ldos 
encarecerem a necessidade de prestigiar a I au · 
ctoridade que em noao systema politioo tem• na 
llocea das armas a origem de sua investidujra ; 
mu como se bade preatlgiar uma auotoridrde 
cuja origem é falsa porque aa urnas se corr: m· 
,ar .. m I 

E' precie:> preetlglar, sim, a auetorldade para 
a garantia da liberda te, porque não ha libeTrda
dade garantida sem auctoridade pr•tl«ia da e 
é na sinceridade eleitoral que wtá o pres~·gio 
de uma e a ~arantia de outra. E ja que ne 
morrendo uma parte da consciencia politi de 
Minaa · luct.emos por acordai a e para is () é 
mister dar o grito de alarma pela punlçã da 
fraude que se deve rebaixar á sua verdade ira 
condiçio, á condição do mala pernicioeo atte~ta
do oontra a liberdade politlca. Senhores, eu 
me lembro a este propoalto do que li em n a· 
nl eecriptor francez : •Estavam os habitar te& 
de um doe cantões do litoral da França na •· 

I 

se immemorlal do que ella. julgan.m direito de 
eaquear oa navios nautragaa.oe em soa costa; 
probos a todos oa respeitos, ell88 lanoavam 
mão deFses tristes despojos como !egitlmoe 
bens que lhes eram envi"dOI do céo. Houve 
um prooeiBO criminal e quando pela primeira 
vn elles viram na audiencia o pretendido dl-

. reifll ser declarado furto da maia odiosa especle, 
bouve uma retelaçio inesperada para est.es ho
nestos criminosos e a linguagem do miniiterio 
publlco, aecôrdando o remorso, reviveu-lhee a 
p:lrte morta da '>onsciencla. • 

Façamos tambem assim, srr.. e, evitando a 
cumpllcid•de de um mal que ainda podemos 
curar, ~alvemos emquanto e poasivel a pureza 
do voto popular no E>tado de Minas Gerae&. 

Façamos assim, sr11. Deputado&, porque, eu 
vos digo na mais pura e sincera das convicções, 
o momento é supremo e exige supremo& saori
ft<lios ; façam0s porque assim é preciso, faça
mos porque assim e preciso, em nome do 
Estado de Minas e em nome da Republiea. 

E' preciso, senhores, que a Rep1.1blica não seja 
uma palavra vã, é preciso que a. Republiea seja 
a norma de oon tucta pratica da vida de todos 
o~ individuoa, Jo desenvolvimento de todos os 
iru pos, da exi&tencia de todos os partidos; faça
mos a•sim e deixemos o resto por conta da li
berdade, da liberdade, fenbores, que levantao· 
do as oplniõea, orea.ndo as divtrgencias, coneti· 
tuindo 1.:1 partidos, ha de tstabt lecer em bases se· 
ruraa o funeeionamento regular do systema. 
representativo que depende essencialmente da 
pureza da eleieão e da convicção que tinha o 
povo de que realmente intervem nos negocios 
publicol de seu paiz. 
'F.' em nome d&tas idéaa e em nome da di

gnidade dos habitantes do norte, donde sou fi
lho, que peço á Cllmara doa srs. Deput!ldOS a 
j'Jstiça de não deixar pairar geralmente sobre 
aquellas reriões a SUSJMuta de um crime de que 
nem todo• elles têm culpa. 

Sr. Presidente, um dos mais notania fllbos 
daquellas plan1cies ia terminas, um do11 mais 
dlst:netos Nlpresentantes da geração actual, 
CUJO. figura p&rece pairar sobre ~a cadeira 
(apontando para a do presidente) e cuja v:Jz 
ainda echôa D81!te recinto ; a ma:S genuma 
encarnação das generosas aspirações doa habi
tanles do norte de M10as, o dr. Oc:avio Ottoni 
(muito bem, palmas nas galerias) em uma OI'&· 
tão que ficou celebre, numa daquellss conclu
sões bellas cqmo seu grandioso espírito, disse 
um dia nesta Camara que em aou período de 
infancia ouvira o sertanejo do norte cantar: 
c O mar suspira e peme porque está longe de 
Minas • (muito bem I) 

Pois bem, senhores, essa canção do sertane· 
jo do norte, ex:_,rimindo a aspiratão daquelle 
po-vo pelo mar cque é a escalada resistencia» 
Identifica-o com a liberdade, que é a sua 
grande inspiração. 

E si nóa não Impedirmos que a corrupção 
se propague, havemoe de ouvir um dia que o 
norte auepira e geme porque fraudaram·lhe 
as urnas! 1 

( cBra. vos e palmas ; pr·•lcngadoe applausos 
partem rlas ga.Ierlu, e o ar. Pre.:.idente faz 
aoar os tympanos e ob1erva terminantemente 
que o publioo não póde dar demonatraçõea de 
agrado ou desagraáo. •) 
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O er. 8. Darroeo Junior:- (pela 
erd.,.) sr. Preslden te,nas no!sas discuasõea não 
devem intervir sinão 03 membros d!t. casa. 
(csJt•i4dol; muito bn~). 

As discussões, precisam ser calmas e por maia 
honrosa que aeja a manifestação dos espei!ta
dores, ella pode desviar o eaplrito daquelles 
que discutem. perturbando a serenidade dos 
nOISOI trabalhos. 

Por Isso. deste logu dirijo meu pedido 
áquelles que ·se interessam pelos trab~~.ihos 
desta C&mara. para que não Intervenham nae 
diiCU18Õ61. 

A intervenção dos espectadores mesmo QUe 
sejam de applausos perturbam a reflexão que 
deve presidir á .. ! noS!Iaa decisões. 

(Jlwito bem, muito bem) 

0 aa. DBLPRIH MOREIR.~:-Sr. Preaidente, 
está mais que discutido o parecer da commis· 
são de constituiç!o e poderes, aprest~ntado a 
esta Camara. E a unica opposição que se apre
sentou a elle, o unico argumento vAlioso, mas 
que ha de S'lr f.;rço;amente rejeitad(!, ar. Pre
sidente, é a the::rl& do nobre deputado que 
acabou de sentar se. 

Eu me opponbo a sua tbeor1a, eu enteudo, 
como e!'StHe~criptores citados, que o depc.lrnen
to de uma teetemunha é uma presumpção, 
mas é p reciso que eSEe depoimento não aeja de 
uma testemunha.... (Apoiaao, muito bem) 
suspeita e que não tenha contra ai uma justifl· 
cação na quai ae demomtre os vicios que a 
tornam suspeita. 

E' preciso, ar. Presidente. que esses depoimen· 
tos sejam provados em juízo competente, é 
preciso que esses depoimentos não tenham o 
caracter de suspeição ... 

( T1·ocam-se muitos apartts) . 
Para justificar a fraude de Minas Novas se

ria preciso que esse t611temunbo fosse insmpei· 
to, que contra. elle niio se levantasse nenhuma 
contestação. 

E' nessa. hypotllese que f~ lia o escriptor, e 
neasa. hypothese que esse illustre e criptor diz 
que um depoimento pótle constituir uma pre
sumpção. 

Mas, ar. Presidente, no ultimo considerando 
do parecer, nós fizemos bem notar que era 
hypotbetica a allegação, ten:lo por causa o nr..
mero de eleitores que compareceram a eleiçiV'. 
Entretanto não compareceram msis de quatro 
quintos. 

diploma..io (Jra.m muito ~~ ~uperlores aos ou
tros documnntos apresentadca pelo candidato 
constesta.nte Mas. a commissão não fez ques
tão dil8o. 

Discutiu os documentos apresentados; equi
parou·os, e a commiseão, pol no mesmo pé de 
egualda.de, nullitlcaram-se, ficaram permane· 
ceodo firmes t- altivas as au tbenticas. 

C.u creio que aseim tenho respondido ao illua
tre deputado que me preoedeu (Muito bem). 

.Hem dill80, sr. Presidente, como relator 
de~s• comm:atão eu fiz sentir à casa que, no· 
lhftcados os resultados pa.rciae3 das comarcas 
de Tbeopbilo Ottoni, Salinas o Peçanha, nem 
p~r is:o o parecer da commie~ão devia ter 
outra. conclu~ão, nem por iSNo devia ser recon
hecido outro candidato. 

Ainda que se discutam as votações de Mi
nas Novas o can<ildato dtpl<>mado fica ao me
nos co;n 257 votos acima do candidato contes
tante. 

l) SR. W. BRAZ : - Essa. declar4ção é es;. 
magadora. 

0 SR. . D&LPH!~ MOREIRA : -Sobre isso nin
gut>m filZ referencia nt>ste caso, nin~tuem veiu 
discutir essa _affirmação da commi~ão .• porque 
essa atHrmaçao firmli·Se em dados colhtdos pela 
commissão nn exame que fez de todas u 
actas. ( apotado, muito bem). Portanto, não foi 
conte~tado nenhum argumento do parecer da 
commi~ão, (•cp a do, muito bem . ) o qut> se fez 
foi pl'onunciarern-se palavras de pureza elei
toral mas que p3rnnte uma cama.ra como 
esta não podem constttuir provas de lalseamen
to do proce~so eleitoral. 

Penso que assim tenho respondido ao illustre 
deputado pela 5· circumEcripção e residente 
nesta. Capital. (Muito bem, 11luito bem). 

O er. Cnmlllo Soares Filho: 
- Peço a. palavra. 

O sR. PRESIDENTit: - ·observoao nobre de
putado que f~ltlm apenas lO minutoe para ex
gotar-se o tempo concedidJ a essa discus3io. 

0 SR. C. SoARE3 FILHO: - Agradeço á V. exc. 
a sua observação, mas esses dez minutos ser
me-hão roais que sufficientes para justificar o 
voto que vou dar nessa questão. 

Extremamente receioso, sr. Pre~id11nte, 'l"e
nho tomar parte na presente discussiio ; sinto 
que o 0hão me foge debaixo doa pés, sinto 
que esta. tribuna vacilla diante de mim, mas 
a voz do dever, como um clarim de guerra, 
m'a aponta como um posto de combate, nnde 
devo peiP.jar pela democracia, pela Republica 
em perigo; e não se diró. que eu sou um sol
dado covarde. 

E' sr. Presidente, caso arithmetico, quE>s
tã.o de numeras apenas, que os eleitores que 
compareceram na comarca de ~finas Novas não 
constituiram os 4 quinto; do teu el e it~ rado , 
porquantoestá ainda de pé o parecer da com· 
missiio, não foi Mnte!hdo em nrhu m dos seas ~fais se nvoluma om meu espírito este re
apartes. (apoiados e n"o apoiad<s) e eu não te- caio, mais ditllcil ainda., sr. Pre~idente, torna-se 
nho habilidade d .. dlstinct:> collega que me pre· minlla pcsição, porque prevejo que n'\ magna 
cedeu, mas demonstrei que os documentos opre- e capital que;tii.o que ora ee diEcut•l terei de a par
sentados nenhuma provo. fazem. ta r. me de compl nheiros e collog&l! ; os golpes 

S. exc. er. Presidente não se referiu a doeu · q-ue eu deFferir nt'stn cruzada pfla liberdade 
mentos apresentados contra es>es depoim~nto~. er. cJntrarão para. nparal-os, armas empunha.
(Tro.am s~ diverso~ afartes) elle não se referiu das por meus amigoP; mas, sr. Presi •lente, 
a. isso, passou p r alto, não quiz analysar o de- restar-me-hn o consülo de quo o caminho que 
poimento de outras testemunhas, demonstrando \"OU trilha I' me é apontado no ensinamento 
até que essas eleições de Minas Novas foram de civismo, hombridudo e patriotiemo de que 
verdadeiraf . e5~es me,mos companheiros e amigos deram 

A oommlssão reconhecau que perante a lei, prova ao Estado na memora.vel sessão de 25 
011 documentos apreeentados pelo candidato 1 de abril. 

A. C. - 26 
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Ne.e dia lolnbmettido-a dllauaio da Ca
JIW'& o parecer D·ll410bre as eleições do 6.• 
dlatrlclo. e nelle ee dizia que allegaçõel e im
ptRao!* de tal ordem eram lnantadas oon
tra u eleiQÕel de Minu Notas, que a I. • 
oommlaio vetlftoadora de poderes. de que tui o 
maia obscuro mep1bro. vira na.acer em seu espl 
rito a duvida sobre a verdadedellas. 

Pois bem 1 SUJeito o parecer á votaçio, a 
camara. eoDIOla de que a verdade eleitoral é 
queatio vital no regimen !'epublicano, appro
vou-o ; no em tanto, hoje, a1 ·. Prestdente, pa
recer em compl~:~to antagonil;mo ~om aquelle é 
trazido á dillcw.io e a camal'a vai approval·o 
tambem. 

Eu nio 1el quem é o eleito do 6. • distrioto, 
eu nio sei al procede o parecer da commissio 
proviaoria ou o da actual e etfectiva ; o que 
eel, porém, e que, quem quer que seja o cida
dio que, no flna1 deaa diaoussio, fôr proclu.
mado deputado. trará em t~eu diploma a aus
pelta que esta casa t•mçou-lhe em 25 de abril. 
( A!HJrlel prolOJ&gculol). 

E pergunto-vos. srs. deputados, com toda. 
vehemencia da franqueza, oom toda energia 
de quem defende o principio basioo sobre que 
...,ntam as n081188 instituições: é digno delle, 
e di&'nO de DÓS i880 1 (A,artu), 

Sr. Presidente, eu nio me alongaria na dle
clUiio, mesmo que tiveBI!e tempo para isso, 
p)rque julgo-a escabrosa; e jolgo-a tal, porque 
numa discuuão em que tem entrada a palavra 
(rcude é muito J10118lvel, é mesmo facll até que 
num momento mais acalorado me saiam dos 
labi08 palavras que eata Camara não deva 
ouvir, e eu pronunciar •• • 

Sr. Presidente, a superioridade do governo 
republicano sobre os demais governos é que 
nelle a investidull& do poder é uma delegação 
da soberania popular ,que, com a arma invencí
vel do voto,-sua suprema manifestação, 
esoolbe seus representantes e ao mesmo tempo 
dá-lhes auctol'idade e força. 

Quem, porU.nto,: maia interessado na ·ver· 
dade dessa escolha I 

Quem mais obrigado a combater a fraude 
(opart-eJ) em qualquer terreno que ella appa. 
reça e queira deturpar a vontade das urnas, 
slnão o congresso, que nellu tem origem 1 

Quem mais interes31.do em que esta origem 
seja pura Y 

R' por iuo, é luctando por eSEa. pureza que 
eu venho pedir á Camara ttne lave a mancha 
por ella lançada é. eleição do 8.• deputado da 
6. • circniD80ripção, e iuo eó se póde dar e eSII& 
mancha só póde hoje ler lavada com a apreaen· 
taçio de liVl'OS,exigida e acceiu. em 25 de abril 
( ap<~rter). 

En não impugno a eleição do revdm. padre 
Serrão; detendo o da tutora injuria de que elle 
nio eeja representante do povo (ap«rte,); que· 
ro-o entre nós, mas de cabeÇa ergutda, podendo 
enfrentar com sobranceria accusações que 
oontra sua eleição forem atiradas JtOr seus ad
veraarioe, eamagandJ antes o boato levantado 
em torno das eleições de Mjuas Novu; e isto 
p)rque, sr. Presidente, entendo como o illuatre 
:relator da }. • commiBBão verificadora de po
deres, que nós outroe os homens po:iticos, que 
Tivemos da eonflança popular, nao temoa ape-

nu obrigação de ser honestos. dignos e probi
diiOB. temos tamtem obrigaoio de parecer 
ael o. 

R agora, ~enhores deputados, permit.ti que 
eu voe dirija uma pergunta: si realmente ti
verem aido fraudulentas as eleições de Minas 
Novas e outroe lagares do Norte· f (Ap«rte• pro
lo11godo•). 

A Camara nio ae arreceia, nio tem medo da 
respon.sabllidade que lhe pesa sobre 08 hom
bros, no actual momento da vida política do 
Estado f 

A Camara uão trema ao dar um voto que 
vae tal Ve! acoroQOar a fraude, que, si assim 
fôr, dentre em poucodomtnará, sombranooira, 
o futuro polltico de Minas, infestando a atb
mosphera e apoireceudo a coneciencia na
cional Y 

Oh I Senhores deputado<J ao Congresso Legis
lativo Miaelro , não consintamos que ee possa 
dizer que em Mlnas,-berço e ninho da liber· 
dade e da Repu"olica,- reina a paz, maa a paz 
de um cemiterio, a paz do sepulcbro, a paz da 
podridão moral. 

Tenho dito (Muito btm; muito bem). 
Falaram ainda, (pela ordem), os sr11. S . Bar

roso, J. Pio, C. Soare• e F. Tinôco. 
Ninguem ma19 pedindo a palnra, enoerra

@e a di.scnssão e o sr. Preside!! te declara adiada 
a votação, por já ter soado a ultima hora re
gimental. 

0 SR. RURNO BRANDÃO requer e concede-se 
nova prorogaçio até que seja votado o pa
r~r. 

0 SR. SABINO BARRO!IO JUNIOR requer 8 di· 
cide·ae que seja nominal a votação. 

Declara, portanb, o sr. PresidPnte que para 
esse 11m se vae proceier á chamada, devendo 
reapcrnier-1im-os que approvarem o parecer 
e-nd'o-08 que o rejeitarem. 

Feita a chamada, respondem-1im- os sra. 
Ribeiro de Oliveira, Agostinho Pereira Deei· 
derio de Mello. Ribeiro Junqueira, Freitas Caa· 
tro, Duarte da Fomec!l, Ferreira Tinôco, Leo· 
poldo Corrêa, Nunes Pinheiro, Silva Fortes, 
Wenoeslau Braz~~Sousa Moreira, Delphim Mo· 
reira, Bueno Brandão, Beujamin de Macedo, 
Francisco Bressane, Epaminondas Ottont, Ma· 
noel Alves, lgoacio Morta, Rodrigues ChAve&, 
Manoel da Silva, Severiano de Rezende, Franc· 
tort, Getulio de Carvalho, Theophilo Marques 
e Gonzaga da Silva (26). 

Responderam- nao -os srs. Camillo Prates, 
Sabino Barros;, Junior, Benvenuto Lobo, João 
Pio, Camillo Soares Filho, Juvenal Penna, C&r· 
lindo Pinto e Nunes Coelho (8). 

E' portanto, approvado o parecer por 26 v~ 
tos oontra 8 e proclamado deputado eleito ,ela 
6.• circumscripçio o sr. padre Gustavo Tei
xeira Serrão. 

0 SR. DU.utTE DA FONSECA (pele ordem) par
ticipa achar-se na ante-sala aqnelle sr. depu
tado, seado então nomeada para introduzil o 
no recinto uma commissão oompo!!ta doe Sl'll. 
Duarte da Fonseca, Gonzaga da Siha e Silva 
Fortes. 

E' ~cebido com as formalidades reglmentae~. 
perante a mesa preata elle o juramento legal 
e toma auento-. 

Vem á mesa a seguinte 
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Coneiderando que, DA verificaQio de poderes, 
o deputado deTe proceder oomo um juiz • 
oomo tal somente julgar pelo allegado e pro
vado; cenaideranáo que é regra tllndamental, 
que inooumbe a prova dos factos áquelle que 
as allegá; oonaiderando que feram inorimina· 
du eemo fraudulentas u eleicões de dinnos 
collegi01 da 6.• clrourucripção e que eetas 
fraudes foram aimplesmente allegad&!l; consid• 
rando que, q11ando se vae buscar a prova em 
um documento, importa, antes de tudo, con
aiderar o estado em que o mealllo se aoba; 
considerando que não pudem fazer prova ple
na documentos em que ba riaoaduras, borrões 
e interpolações; conaiderando que, como di
zem os pareceres n. 14 de 22 de abril e n. 43 
de 20 de ma.io do corrente anno, os documen
tos apresentados com relação áa nullldades de 
Arassuahy e Bõa Vista do Tremedal não aão 
valiosas; considerando qne os documentos re · 
ferentes à eleição de Minas Novas tambem nlo 
produzem pr'; va plena exigida pela lei n. 20 
de 26 de novembro de 1891; considerando que 
eetes documentos apenas podem à ar Jogar á pre
sump.tões, mas que não se pode julgar fun
dando-se em presumpções; consideu.ndo que, 
acceitas como fraudulentas as eleições de Mi
nas Novas e as de outros oollegios da 6.• cir· 
oumscri~, tal vez não fosse o Padre SerrA.o 
o pr~udlcado; conaiderando que jà. foram re
conhecidos 7 deputados pela 6. • circumscri
pção e qu13 não pode a camara modificar o re· 
sultado da votação do parecer n. 14; conside
ranJo çue n 'e3ta cL'!a somente votei pela inva· 
lidade das elei\'Oss de alguns collegios da. l. • 
ciroumscripção, visto esta nullidade transpa
recer das proprias actaa, e que sei putlcular
mente que foram fraudulentas muitas outras 
eleições; declaro ter votado pelo reconheci· 
mento do padre Serrão, Eem que d"este meu 
voto se posea deprehender ter eu pactuado com 
a fr~ ude de Minas Novas.-Votei pelo pedido 
dos li vrOM e, nio tendo elles vindo e não que· 
rendo a camara esperar por mais tempo, pai· 
ra no meu espírito uma suspeita, mas esta 
suspeita apenas me dà o direito de julgar rar
ticularmente como fraudulentos os autoresdaa 
eleições de Minas Novas. Julgo que deveriam 
elles ser os primeiros em manifeetarem ode· 
sejo da vinda dos livros, pois, d'fste modo fi. 
caria desfeita s. suspeita que ha e que avilta 
a honra de quem foi o fabricante das elei
ções de Minas Novas; mas a mim não compete 
zelar a honra de falsitlcadores de actaa. 

Sala das se•sões, 22 de maio de 1895.-FB:R
RKIRA TINÔCO. 

Sendo dada hora, o sr. Presidente consi· 
dera prejudicada a 2.• parte da ordem do dia 
de hoje e designa para 24,. alem_ da parte ~egi· 
mental, o seguinte: 3.• dlSCussao do proJecto 
n. 28; discussão da redacção final do de n. 7; 
I.• dos de ns. 37, 38, 42 e 50; discuS!ão doi 
pareceres na. 40. 41 e 42. 

Levanta-se a sessão. 

ACTA DA 24 SESSÃO ORDINARIA, AOS 24 DE 
MARÇO DE 1895 

PRB:SlDBNCIA DO 8!1. EDUARDO PUIBNTRL 

Ao meio dia, feita a chamada, acham-se pre
sentes os ara. Eduudo Pimentel, Ribeiro de 
OIITeira, A~sostinbo Pereira, Silva Fortes, 
Duarte da Fonseca, Juvenal Penna, Deaiderio 
de Mello, Francisco Bressane, Nunes Pinhetro, 
Freitas castro, Nunes Coelho, Ferreira Tinoco, 
Joio Pio, Theophilo Marques, Ribeiro Junquei
ra, camillo Soarél, Manoel Alves, Gustavo 
Serrão, Sabino Barroso Junior, Camillo Prat.. 
Manoel da Silva. Severiano de Rezende, Gon· 
saga da Silva, Carlindo P!Dto, Leopoldo Cor
reta, Francf1.1rt, aenjamin de Macedo. Bueno 
Brandão, Delphim Moreira., Souu Moreira, 
Epaminondas Ottonl, Benvenuto Lobo, Pinto 
de Monra, Rodrigues Chav<:!s e lgnacio Murta 
falta:.do com causa participada. os srs. Tava
res de Mello, Augnsto Clementino, Raul Pe
nldr, Coelho de Moura e Getulio de Carvalho, e 
aem ella os mats srs. 

Abre-se a sessão. 
E' lida e approvada a acta da anterior. 
O sr. 1.• secretario da conta do segJinte 

EXPKDri:NTE 

Um requerimento de d. Esmeraldina Can
dida de Oliveira, pedindo pagamento do tempo 
em que regeu a c"deira de ~gua Limpa. e~ 
Campo Bailo. - A' commissao de req uert· 
mentoa. 

Uma representação <lo agente eucutiTO mu
clpal de Pouao Alto, fazendo ver a neceasidade 
da conversão de diversas c1deiras de instru
cção primaria. - A' como. i88ão de instr ucção 
publica. 

0 SR. CUII.LLO PRATES envia á mesa uma 
repMSentação em que a camara municipal de 
Monte• Claros expõe a necea..idade da reoon
atrucção de varias pontes. - A' commissão de 
ooras publicas. 

0 SR. Lii:OPOLDO CoRREA. apreaenta um offi
cio do conselho distriotal de S. Sebastião do 
Curral. município de ltapecerica, pedindo a 
creação de uma escela primaria no povoado da 
Serra. Neg~7a. 

Pensa o orador que é uma medida de neces
sidade porquanto tratll-se de um po1voa.do que 
dista duas leguas da escola mais proxima e 
conta mais de 50 meninos em estado de apren
dizagem. - A' commiBSã.o de instrucção pu
blica. 

O SR. Sou~A MoREIRA offerece uma repre
seutação de alguns contribuintes do munlcip1o 
de Piranga, exclusivamente contra impostos de
cretados pela respectiva edilidade.-A' com
missão de camaras municipaes. 

0 Sft. DESIDERIO DE MELLO requer que na 
acta se insira a seguinte 

DECLARAÇÃO DE VOTO 

Não obstante ttlr feito parte da 1. • commiwo 
verificadora de poderes, votei pelo parecer re
conhecendo deputado o sr. padre Guita v o Ser
rão, porque, aegundo estA exhuber~ntemente 
provado, o candidato contestante na.o conse
guiu adduzir prons jurid.icas que demonstras-
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sem fraudes em oollegioa do 6. • districto eleito
ral ; e contra aa aou allegaoões outras foram 
opposw, de aorte qae, como foi declar11do na 
c&6a, 01 documentos se deatrulram reciproca
mente reatandoapeneao faato do grande compa· 
teoimeõ!o de eleitores em Mlnaa Novas, o que 
nio con.titue prova de fraude. - As~im, de· 
struld01 oa documentos apreaentadoa pelos can
didato conteate!itante, permaneceru as actaa 
feitaa em regra e tlnidamente concertadas; 
que no miai mo imparta a presornpção da legi ti
midade da t:leiQão, Sobrelt)va ainda ponde
rar que. além do que 1lea expot.to, o relator da 
!. • oommi!si\o declarou que novos documen
to. foram examina1oe e que, addicionando-se o 
reltllbdo de actu que não foram apuradas 
pela jnnta r~pectlva, l'e6Ultado esse favoravel 
ao oandidato o:mtestante, o resultado verifica
do em favor do mesmo no acto da apuração e 
deaoontadoe 03 votos proveniente• da eleição 
em Minas Novas, cuja irregularidade ou frau
de nio e3t • provada; o oandida to diplomado 
ainda ftc& com maioria de 257 vot,a, Sala daa 
sessões, 20 de maio de 1895.- DseiDERIO FBR· 
RIURA. DI: M!:LLO. 

O e r . .João Pio (não tem<.~a o Eeo dis
conuj. 

O ..... Den venuto Lobo (idem), 
O er . .Juvenal l.•enna : - Pedi a 

palavra, ar. Presidente, para fclZer uma. recti-
1loaQão que, talvez, pareça de somenos impor
tanci&; mas. não de!ejando pôr em duvida 
aqoillo que disse, nii:> me Curto á sua respon
sabilidade. 

Lendo a acta da aessii'l de 16 do corrente, vi 
que no discurso profdrido pelG illustrado col-
1ega, o s~. Se veria no de Rezende. no to pico 
em qne elle d!ll!e (16), ba um apoiado a mim 
attriboido. 

Accredito que elle houve;se sido proferido 
por algum outro colleg11. ; entretanto, o aparte 
que proferi não foi pubhcsdo ou não foi tomado, 
devido a ter sido a sessão tumultuosa e serem 
muitos e repetidos 09 apartes. 

O sa. SBVJ:RIANO ns REza:NoB::- Será n'este 
caso confusão Jos tachygraphos. 

0 JUVENAL PBNNA:- 0 meu aparte foi de· 
pois deste to pico (I é). Neste ponto t~O dei o se . 
gulntfl a pu te : -V. exc. • não pode temer os 
funccionarios; por que elles nada valem. 

Eata é a rectifloação que tinha a fazer. 
O ar. Presidente deoll\ra que será attendida 

a reclamacão. 
Tem 2.•leitura e ficam sobre ames& psraa 

ordem dos trabalhos os pareceres m. 47 e 48 
e os projectos ns. 52, 53, 54- e 55, que foram 
julgados objectoa de deliberação. 

Vem á me9a, eiio lirlos, apoiado3 os que ainda 
o não estnam vae vão a imprimir os seguintes: 

PROJECTO 
N. 56 

O Congresro Legislativo do E ltado de Minas 
Geraes decreta : 

Art. 1.• Fica creado, na Capital do Estado, 
o c Instituto Militar de Menorl'& Artiticcs ,., 
para instrucção e educação de menores or
phams e desvalidos, constituindo uma compa· 
nhla de 100 a 120 alomnos. 

§ 1.• Cada munlclp!o terá direito á admis
são de I alumno, cabendo o excedente do no
mero estipulado ao moniolpio d& capital, e 
sendo feita & reqoisiQão de matricula ao chefe 
de Policia, pelos jnizea de direito du comar· 
oas ; preferl~>do-se os orphams ou tllhos meno· 
res de funoolonarios poblicoa. 

§ 2. o Será~ admittidcs meD?res, de edade 
de 7 a 14 annoa, com alistamento de pl'&Ç&,tem 
soldo, até os li annoa; prwn.ndo a servirem 
de~ idade em 1e~nta nc• corpos de Poli~ia ; 
podendo ser eliminados pelo governo em vista 
de lnspecçio meJica, por junta de saúde, pro
vando-te incapacidade pbysioa. 

Art. 2.• O butituto Militar de Jl~norer e 
Artific~'• terá o seguinte pea3oal : 

1 oommandante dlrector (major). 
1 capitão-fiscal instructor. 
1 tenente-secretario. 
I alferes qu&rtel-mestre. 
1 medico. 
I professcr de primeiras lettras. 
1 profe!ISOr de mo.Isica. 
1 profe&aor de gymnastica. 
1 mestre ferreiro. 
1 dito carpinte!ro. 
1 sapateiro. 
I enfermeiro. 
4 guardas. 
I oosinbeiro. 
4 serventes. 
100 a 125 aprendizes. . 
Art. 3. • O com mandante director será om

cial superior do exercito ou de policia, preferi
dos os refoJrmados ou honorarios, aegondo as 
oonveniencias do servico. 

§ l. o O fiscal, o Pecretario e o alferes quar· 
tel-mestre serão escolhidos : o I. • entre capi· 
tães e os outros dois entre otnciaes subalternos 
das m~smas classes mencionadas no artigo an
tecedente. 

§ 2. • O ctrurgião-mór do 1. • corpo da Bri
gada Policial servirá em comm1:1m na compu· 
nhla de aprendizes. 

§ 3. • Os logares de prof811Sores de gymnas
tica e de primeiras Iettras serão preenchidos 
ver normalistaa ou par concurso, segundo as 
disposiçõe! da lei n. 41, servindo o mestre de 
moaic& dJ 1. · corpo de PoliciA. para as lições 
no lflltituto. 

§ .f.o O director, o fiscal, o secretario, o al· 
feres ouartel-mestre serão nomeados ou com· 
missio.nados Pfllo Presid.mte do Eatado, e 01 
demais empregados pelo díreotor, que oa ad
mittirá e dispeueará. quan·io julgar conveni
ente, devendo, entretanto, dar cunhecimento 
de seu acto ao governo. 

!il 5.• Os vencimentos do pe!soal do Instituto 
são os que v&o determinadol na tabell& sn· 
nexa, havendo opção e não acumulação de 
venciment<;s, no caso de Eerem nomea•Jos oftl
ciaea de Policia. 

§ 6.• Os aprendizes, divididos por turmas, 
segando as edades e adeantamento, a prenderão 
na aula de primeiras lettras: 

I Ler, escrever e as quatro operações sobre 
numeros inteiros e decimaes; 

H Continuação de leitura e escripta, gram· 
;natica portugueza, as quatro operações sobre 
fracções ordinarias, decimaes, metrologia e 
desenho; 
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Ill. Calligraphia, analyse grammatical, bis· 
toria do Brazil, regn de tres simpll'& e com• 
posta, resolução de problemas aritbmeticos e 
noções do geometria e geogrnpbia, especial
mente do Estado, oonbecimento da Constitui
ção Eatadoal e Federal ; 

IV. Na aula de musioa ensinar-ie-ba: sol
fejo, canto, toque de instrumentos de meu.l e 
de madeira; 

V. O ensino de gymnastica, além dos exer
cioioa propriott de;ea arte, comprebenderil. as 
marchu, contra marchas e pequenas evolucões 
militares, manejo de armas e conhecimento 
delliB; 

VI. As horas para a frequenoia das aulas de 
primelraslettras e de musica e de gymnastloa 
serão determinadas de modo a não prejujicar 
a asslstencia nas officines, sendll o aprendizado 
nestas por turmas de menores de H• annos para 
cima. 

Art. 4. • 0 .-J aprendizes usarão de uniforme 
militar, cujo :Iano fõr dado pelo Governo. 

Art 5. · Esta. lei entrará. em vigor de,de a 
data de sua publicação, podendo o Governo 
applioar na installação e custeio deste estabe
lecimento as sobra~ da 'erba comignada no 
orçamento para a força publica, solicitando 
do Congresso o nec!JSS&rio credito, ei aquellas 
não se verificarem. 

11rt. 6. · Revogam-se as disposições em con
trario. 

N. 58 

O Congresso Legislativo de Minas Geraes de
creta: 

Artigo unl-:o. Ficam conver~idas em cadei
ras de inslrucção primaria para o sexo mascu
lino 111 mi:xtas do Espraiado e A traz da &rrt~, 
no município do Turvo; e creada uma para() 
sexo feminino, em Veridianno Vellcso, muní
ciplo de Tiradentes; revogadas as dl~posiQÕes 
em contrario. 

Sala. das 8888Ões, 24 de maio de IEQ5.-SEVR
RIANO DE REZENDE. 

N. 59 

O Congresso Legislativo de Minas Geraes de
creta. : 

Ar~. l.' Ficam creadas as seguintes cadeiras 
tle ens1no primario: -Uma. do sexo masculino, 
no P.1o Manso, uma no legar denominado
Campo Alegre, uma mtxta na- Maravilha
todas no município de Diamantina ; urna. uo 
Riacho Secco, municiplo da Januaria e uma no 
lagar denominado- Patys, município de Con
tendas. 

!?ala das sessões, 24 de maio de 1895. -Co
NII:GO ALVKS -GUSTAVO SERRÃO-J. F . FRA.NC
FORT- MA!'<OKL DA SiLVA - DU."-RTS: DA FCN· 
Si!:CA, 

N. 60 

Sala. das sessões, 24 de maio de 1895.-Ssn· ú Congresso Legi!l!ltivo do Estado de Minas 
RIANO DE REZENDE. Geraes decreta. : 

Art. I.· Floa.m crt~adas as seguintes cadei
ras ruraes dE" mstrucção prima.ria do sexo 

TABKLLA. DE TENCil\IENTOS DO PESSOAL DO IN masculino nod municipios abaixo : 
STITUTO MILITAR DE l\IENOREi! ARTIFICES § 1.' UOO..L em S. Domingos, districto de 

Arcos; uma. em Ca.rdoaos, districto de Pahyns, 

Commardnnte director, .. 
Capitão-fiscal e instructor 
Teneu te-secretario ...... . 
Alferes ajudante quartel-

Por mcz 
400$000 
300$000 
250$000 

Por anno muoicipio da Formiga; uma em Fnll!as e uma. 
4:800$000 'em Ponte Nova, districto da mesma cidede. 
3:600$000 § 2. · Uma. em Serra Negra, t.listricto de 
3:000$000 S. Setastião do Curral, município de ita.pece

ric 1 ; e outra em Bem posta, distrioto dt mesma. 
cidade. mestre ............... . 

Professor de primeiraslet-
tras ....•.............. 

Adjunto ................ . 
Gratificaçl.io ao mestre de 

musica ..... .. . .. .....• 
Profess~r de ~yronastica. 
Mestres de ofHcinas ..... . 
Enfel'meiros . . . . ......•.. 
Guardas e serventes .... . 
Cozinheiro ...... . ...... . 

N. 57 

250$000 

200$000 
150$000 

50$')00 
50$000 

180$000 
100$000 
75$000 
40$000 

3:000$000 

2:400$000 
I :800$000 

600$000 
600$000 

2:160$000 
1:200$000 

900$000 
480$000 

O Congresso Legislt. tivo de :1-.!inas Gerae~ 
decreta: 

Artigo unlco. -Ficam extensivos a um es· 
tabeleolmeato de instrucção dirigido peloe 
padres Sal&iannos, na cidade de Tir:Ldentes, 
em predio ofl'erecido ::.o EstaJo pela muni· 
oipalidade respectiva, os auxilias auotori
sados pela lei n. 43 de 22 rle maio de 1893 ; 
revogadas as dis_posições em contrario. 

Sala das aessoes, 24 de maio de 1895. -
SEVERIAN<.' DE REZENDE.- SILVA FORTES.
NUN&& PINR~IRO, -RIBEIRO DE OLIVEIRA. -
CA.:WLLO SOARES FILHO. 

A. C. - 27 

Art. 2. • Revogam-se as disposições em oon
trario. 

Sala d<lS aessõss, 24 de maio de 18:'5. - L~~:o
POLDO CCRRE..t.. - DltSIOERIO DE MELLO. -
DUARTE DA FONSIICA.- CONEGO ALVES.- Gus
TAVO SER RÃO. 

N. 01 

O CongreesJ Legislativo de Minas Geraes de
oret~~o : 

Art. I.· Ficam creados as seguintes ctdeiras 
de io!\raeçã.o primaria : 

§ 1. • No wunicipio de Santa Luzi11, uma c!o 
sexo femenino, no districto da Lagôa Sauta. 

§ 2.· No município de Pitanguy, um<\ mix
ta no logllr denom1nado - Porto de Buritys 
da B'tradP, do districto do Pompéu. 

S 3. · No município do Curvello, uma mixta 
no Jogar denominado - Ponte de Luiz Pareira. 
do distrioto de Santo \ntonio da Lagô&, uma 
mixta no Jogar denomin'ldo - Jatahy - do 
diatricto de Santa Rita do Cedro. 

§ 4. • No munioipio de Sete Lagôas, uma do 
eexo feminino na séde do districto de Cllrdi
bU!'i'O ; uma. no loga.r denominado -Paschoi\1 
-do distrioto do Tabolei-r.o. 
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BXPBDJENTII I 5. · No municipi':' do Pará, uma do ae.r.o 1 
femlntao naoldade. 
Art~ 2. • Revogam-ae u disposições em con· &pr•1mtaç~1 

trarlo. 
Sala das Belfões, 24 de m&lo de IS95.- TRBo· Do subdelegado de Policia do districto da Con· 

PlliLO 'dAil4lUBS _PADRE JOÃQ Pio- CAII.LINDO ceição do Turvo, !obre a neces~ldade de ser 
PINTo_ Souu MollEIRA. construi-!& uma casa lte detenção.- A' com-

Lê-ee, entra em 3.• discu8t'ão. eneerrando-re mill!lão de representb<;Õfs. 
esta aem aeb~te, e é approndo o pl'tljfoto De varios contribuintes de S. Jt ão Nepomu
n. 28, fixando a for~ publica para o exercicio ceno. fdzenrlo vêr a illf'galidade, da conatitui-
de 1895.- A' C)mmiSEão de redacção. ção da actu&l camara municipal. 

Lirla e em dlscuS!ãO, encerran·io-se e&ta sem As commi!~es de cam&.ras mnnicipaes e de 
debate, é approvada a redacção doai do pro- constituição. 
jecto n. 7, que deaigna a rlata de 15 de junho O SR. RIBEIRo DE ULIVEIRA particip& ter dei· 
para a abertura anm:al das Etssõu do Cou- nado de comp. recer, por d()(:nte, o @r. Agosti· 
gresso . - En,ie·se ao Senado. ho Perelra.-lntoire•to. 

2.• parte da ordem do dia O f.R. Jo~o Pio fanrlamE>nta e envb á m~a 
Lêm-se entram sucessivamente em I .• dis- um rfquerimento, afim de que com urgencta 

oussão, ~ncerrand:J -se esta sem debate, e aão · se requl:;ite informação s bre a data em que 
approvados os proji>ctos ns. 37, 38, 42 e 50, foram ncmeados oe de~e :u bargadores da Relação 
ieentando de imposto as aguas mineraee n&tu- do ffstado. 
raes do Estado; convertendo cadeiras r~e in- Sobre a mesa para ter oppor tunamente o de-
Htrucçio primaria; auctorizando ga!'Bn ~ia dos ndo andament<'. 
emprestimos que contrahirom para o seu PB· 
neamento os municipics inVIIdidos por epide
mias· auctorizando a nomeação de uma c~m· 
missão que formule um projecto do codigo pro
ces8ual do E-tado. 

Consentindo a casa que passem estes pro
jectos á 2. • discussão. vão á commisii.o de or
çamento os de ns. 37 e -42. á d J instrucção o 
de n. 38 e á de justiça civil e criminal o de 
n. 50. 

O •r. Mende~ Pimentel:- (Não 
temos o stu discurso). 

Iniciada a requerimen to do sr. Menóee Pi
mentel dispema-se a 2.• leitura das m&teriae 
impresEss e dls t!'ibuidas, 1endo julgadoH obje
ctos de deliberação e ft ~nndo sob' e a mesa para 
a ordem dos trabalh09 os projeotoa na . .56, 57, 
58, 59, 60 e 6l. 

PARECERES DE CCi&IMIS>ÕES Lêm-se, entram successivamente em dis
cussão, encerrando-se esta sem debate, e são 
approvados os pdr11ceres na. 40, 41 e 42. Apresentados e lido.•, vão a imprimir os Ee-

No.da ma1s havendo a \ratar-sl', design& o guintes 
sr. Presidente para amanhii., além da parte 
regimental da ordem do dia, opprovaç!i.o das 
redacQ()es t\nae11 t.los prCijecto• ns. 3 e 5 e da 
lndico.cão n. 4; I . • discussão dos projectos ns. 
45, da Camara, tl 53, do Senado; discussão da.s 
emendas do Senado á propoHI,;âo n. 2 da Ca
rnan, e discrusão dos pareceres ns. 37, 38, 39' 
45 e 46. 

Levanta-se a sessão. 

ACTA DA 25.• SESSÃO ORDINARIA 25 DE 
DE MAIO DE 1895 

Pn.li:!!IDENCIA DO SR. EDUARDO PIMENTEL 

Ao moto dia, feita a chamada, acb&m·ee prt
senteil os s1·s. Et.luardo P immtel. Ribe' ro de 
Oliveira, Desiderio de Mello, Franci~co Bree11o· 
ne, Nunes Pinheiro, ~everiano de Re7ende, 
Bueno Brandão, Jc~.J Pio, Mendes Pimentel, 
Benjamin de Macedo, Gustavo Serrão, Ferrei· 
ra Tinôco, Sabino Barrrso Junior. Manoel da 
Silva, Juvenal Penna, Theopbilo Marques, Ma
noel AI v e!!, Freitas Castro, Carlindo Pinto, Co.· 
millo Soares, Nunes Coe1ho, Duarte da Fonseca, 
Epaminond11s Ottoni, ~·ousa Moreira, Francfort, 
Rodrigues Chaves, Getulio de C~~orvalbo, lgna
cio Murta e Camillo Prates; faltsndooom cau
ea participada os srs. Tavares de Mello. Ao
gosto Clementln•, Raul Penido e Coelho de 
Moura e sem ella os mais srs. 

Abre se a ses•ão. 
E' lida e approvada a acb. da anterior. 
O sr. 1.• Secretario di conta do seguinte 

N. 49 
A commi!são de saúde publica a q·Jem foi pre

Eente um11 represente(ão da camara mur.ioipsl 
de Leopoldina., rt>clamando auxilh àu E -;tado 
para os municipio;; da zona do. Metta, fiagella
dos por epidemia!!, é do 

PARECER 

Que se archive essa represt'n .'J~ção .-Objecto 
d? maior solicitude dG Poder Le~··~Iativo, seme
lhante afsumpto está na téla d·1 diecue~ão de 
ambas e e cr.sas no Congresw: ~ -' Senado é ob
jecto do projecto de lei n. 88 e n& Camara o é 
do projeoto n. 42. Nada ba, pois, que de
ferir. 

Sala das ees:ões, 24 de waio de H95.-DUAR · 
TK DA FONSECA .-NUNEs PINHEIRO .- LEüPCLDO 
CORRÊA. 

N. 50 

A-commi@sá.o de obras public1s, viacçi.: ) fer
rea e etc., conformando-se com as juri1ci~ns ra
zões apresen :a das ~ f: lo fi r. ~ecretario da Agri
cultura, em officio de 14 do c-orrente, cum o 
qual tJansmittiu a ..esta Cam11ra, devidaruente 
inrormtldo, o requerimen to do cida:ião Lu iz An · 
tonlo de Oliveira Ca~lro, pedindo privilf'gio 
pura construir uma via ferrea entre S. Seb9.8· 
tião de Marianna e a cidade rio Piranga, é de 

~IJPARECER 
Que sflja in<ieferido o referido requerime!lto. 
8ala das CCimmtseões, 24 de maio de 1895.

E. 0TTONI.-NUNES PINHBlRO.-~lLVA FORTES. 
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N. 51 

A commi88io de obras publicas, v1açio ferrea 
e etc., á qual fól pre•e&te o omoto rla c 1m L ta 
municipal de S. GJnçttlo do Sapucahy, pedindo 
a decretação de verlJ& para os concertos d~ que 
carece a cadh da mesma o:dade; 

Considerando que todas ae obras congeneres 
têm sido fdites pela verba-obras publicas-,. 
que portani.o não ha neo~sidade de verba fS· 
~~al no orçamento para es,e fim particuh~or, 

PARECER 

Que St'ja remettido o alludido officio ao Pre
sidente d.> Estado para ser toma.;o na devula 
consideração. 

Sala das sessões, 24 de maio de 1895.-E. 
ÜTrONI.-SILVA FOUTKS.-NUNES l'INUEIRO. 

PtJ,.ecer 6 emenda r.arr~ 3.• discussao sobre o 
subltituti"Oo ao proj6cto n. 7, dl! 1894 

A oommiseãJ tJe jus1 iç~ civi! e orimmal a 
qual foi presente o tonbstitutivo olferecido ao 
projecto n. 7. de 1894 auot<.rizando a fuudaçãfl 
de lres cvlonius cc,rreociocaes, pensa 'llle es.sea 
estabelecimentos se tlesttnam a. satisfação de 
reconhecido tntere~~e do Estlldo e Ee impõem 
co~o necessidade urgente, garautintlo a edu
caçao dos orphams e menor.·s, as c.1Jonias cor· 
re~ionaes aux1liam indirectamente a organi
~ao do trabalho peia emcaz repres..oão da va· 
gabu ndagem. 

E_otretanto, considerando que rão ponderosos 
e têm actualmente inteir.1 procedenoia as ob
servaoões de ordem tlnauceira, feitas o anno 
passndo pela coma:issão de orçamento e contas 
no parecer que emittiu sobrt> o assumpto, ac 
o~scendo que não é de prudente norma en
a&lar com grar.des de~pezas ~erviçOS novos e 
desconhecidos, julga de bom cmselho reduzi· 
rem-se a duas as rolonias. 

A fun~ação de uma 1ó colonia, como quer a 
comm11ssao de orçamento, desvirtua o fim de 
~es inbtitulções :confundidas no mesmo esta· 
beleclment~. ainda que dividido em serções, 
menores e mtractores de termo.'! de bem viver. 
a represeio de uns prejudicará. a erlucação dos 
outros, reconhecida, em taes conriiçõee, a im
pose.bilida1e de evitar o pernicioso contacto de 
meuoreeque ~ educam com réos que cumprem 
penas correcclomes. 

Pema mais esta commissão que se deviam 
destinar as colonias não Eómente aos infrncto
rea <10 tsrmos tJe bem viver, m~. t.ambem, aos 
vadioa e vagabundls, sujeitos a essil~ termos, 
mas, para incluil·O!! nn11 di~posi çõea do sub3ti· 
tutivo seria mister estb be.ccer o proct>sso se
gundo o qual fo~sem elles condemnn :os á cor· 
recção nas eolonlas. 

lato, porém . constituiria materia nova inad· 
missive1 na 3.• dlscu~sào, ~egnn ;lo o precei t·J 
do paragrapho unlco do art. 152 do rPglmt>nto; 
convindo Potar que a Camua, prefaindo e a p
provando em 2.• cli!'l ~u-·são o sub,titutlvo, re
jeitou aquella ídéa que ebtava comigna.Ja no 
projecto n. 7, o que se Vt'tiHca pdo oot-jo dos 
doi~. 

:hsim, é a CJmmis·io de parecer que o su
b.ilitutlvo E0ja submettidc á 3. • discut!l!ão com 
a seguinte emenda: 

Ao art. J.• Onde-se diz-quatro- digam-se 
-duas; onde-se diz--duas-diga-se uma. 

Sala dae commi!>&Õt!, 25 de maio de 1895. -
CAMII LO SOARBB FILHO. - S. BARRO lO JUNIOR, 

PROjECT :>S 

O •r. Severlano de Rezf"nde : 
-Sr. Preeidente, o illuatre repru ·nhnte da 
4• circumsorlpção, o sr. dr. Coelho de Moura 
cujo es~o de saúde não lhe perm te comp .. re: 
cer ás ,e,sõea incumbiu· me de apr ·sent.8r á. 
oonsldenção da O&!& um proj~cto, q ~; e subscr&
vo •. por entender que é de in~lra jn11t:ça e 
tts>•m o olfer<>~o a mesa. 

N. 6~ 

O C.ongre.•ao Legisla ti \"O do do Estado de Mi
l/as Geraes decrtlta : 

Artigo uo!eo. Fie~ ra crendas cadeiras de 
instrucçã.o primaria p•ra o S(,J:O ma!culino 
em <· Martins e Msept''Jdy• no dist~ic! o da ci
dade d0 Oliveira ; em «Morro io Ferro o Ses· 
ma ria,• distrioto de Pl\Bsatempo em «13om Jtu. 
dim da Pedra,:. l!O distric"fl do Japão, do muni· 
cip10 de Oliveira; revogada.s a11 disposições em 
contrario. 

Sala das se~~>õea, 25 de maio de 18~~5.-SEVE
RIANO DE REZII:NDB . 

LHlo e apoiado, vai a imprimir. se e o mes
mo destino têm üP seguintes : 

N. 61 

O Congresso Legislativo do E,tado de Minas 
Geraes decreta : 

Art. 1. • Ficam oreada3 uma cadeira maia 
de m,truc~,;ão primaria do SfJ:O !eminino na 
VIII ':I. de Poços_ de Caldas e outra par a Pgual 
IIE'J:O na Est~çao de Capivary, munici ~io de 
Pot~so Alto, e t1 ansforma.'.la em radPir a do 
exo masculino a cadeira mix ta da d•ta es
tação. 

Art . 2.· Revogam-se as disposiçõe3 em con· 
trario. 

(S. R.) 
Sala das ~essões, 25 de maio de 1895. - J. 

BUENO BRANDÃO. - FR ANCISCO BR!i'SSANE. -
DBSIDERIO DB MELLO . -NUN&S Plr>IIEIRO.- DU· 
ARTE DA FONSII:CA.-HE!IiJA~ l N DE MACEDO. 

N. 64 
O Congresso Legislativo do E~ t!ldo de MinBs 

GeraPs t:lecl'et , : 
Art. t.• F.ca o PJe,itient.e ti o lístado aucto· 

rizadu a sul-ovenciooor l•nnudmente c->m vinte 
contn3 de :éis ao Ly.:eu- Tlitophilo Oltoni ,
que fuocci on• na c1dade do mrsmo nnme, des
loque ~eJ.~. ap ~ro r<>d .l pelu P resi.le11 te ..!o Es
tado ,. plano de en~iD..J nelle adopt&do. 

Sala dos ses.!>õe~. 2~ de maio de 1895. - E. 
0TTONI.-C. PRATI!:S.- Co NEGO ALVES. - 0US · 
TAVO Sii:RRÃO.-J. F. f1RA!'\CFOBT.-MANOI!':L DA 
SJI,VA .-NU:-<11:8 PIN ! EIR•J .-IGNACIO MURTA.
RODRIGURS l H:\V&s. 

N. 65 

O Coogre~ Lrgi~latlvo do E~tarlo d~ Minas 
Geraes decreta : 

Art. J• Fica elevada ú 45:000$ por kilome
tro a garant1a. de juro• li~ r&. a oonst n;oção da 
Estrada de Jlerro-Valle da Paraopeba , 



P&ragrapbo unlco. O governo fica auctori
ado a tu.er u modill<».çõea do -eontracto de 
aooO~o oom a presente lei, abrlndo o neceaaa
rio credito para lUa execuçio. 

Art. 2. • Fi<».m revogadu as dispo&ições em 
contrario. 

Sala das sesaões, 24 de maio de 1895. - RI· 
11mao DB OLIVBDU.-NUNBS PINutao- n.o
l'BJLO MAJlQUBS-J. BUBNO BaANDlo-F. YaN· 
DIIS PlM&NT&L - PADJU!l JOÃO PIO - DBSIDBRIO 

. fi'DaBH.A DB MnLO - SBV&IUANO DB RaBNDR 
-.IUVBNAL PBNNA- li'RANOII()O BaB>aANB
CARLINDO PJNTO-FBRaatRA TINôoo-GU&TAVO 
8DRÃO - BBNJAMIN DB MACBOO - SOUSA MO• 
:RBIRA. 

N. 66 
O Congl'8180 Legialatlvo de. Minas Oeraes de· 

ereta: 
Art. 1.· Fioa areada mais uma oadeira do 

~~exo feminino em Bom Dellpacbo, muoicipto 
de Inbaúma. 

Art. 2. • ReTogam-ee u disposioões em con
trario. 

Sala du 11889Õe8, 24 de mato de 1895.- PA· 
DU JoÃO PIO-SABINO BARROSO JUNíOR-RIB&I· 
B.O DB 0Ll'YBIRA. 

N. 67 

O Congreao Legialati vo do Estado de Minas 
Oeraea deoreta: 

Art. unloo. Fica tranaterida para o bairro 
do Ro•ario a cadeira das Furnas, dia&l'icw do 
Morro Vermelho, muoiclpio de Caethé; revo
gadat as dlspoelções em contrario. 

Sala das aessõee, 24 de maio de 1895. - CAR· 
LINDO PINTo. 

Lido e apoiado, entra em dlsc081!ão, que &e 
encerra sem debate, e é approV'IIdo o requeri
mento do sr. Joio Pio.- Requisitem-se as in-
formações pedidas. . 

Um-ae, entram aucce111ivvmente em dia· 
cu•ão e lão approvadas sem debate as reda· 
eoões finaea doa projeotos na. 3 e 5 e da indica· 
ção n. 4.-Ao senado remettam-se em auto· 
grapho os projeotos • por copia a indicação. 

2• PARTE DA ORDEM DO Dh\ 
Lêm·se, entram succe~~aivamente em 1• dis

cuuão, encerrando-se esta sem deb:lte. e tão 
approvado3 os projectos n•. 45 da camara e 
53 do Senado, isentando de impostos os arrcn· 
datarlos de terrenos diamantlnoe e auctorlsan
dc a adopção de medidas que re,ularizem o 
servioo de transporte na estrada de ferro Leo
poldina. 

COnsentindo a caea que passem á 2• discua
•ão 01 mesmos projectos, vai o 1· a oomml.Rão 
de orçamento e e 2· á de viação ferre&. 

E-.tram em dlacllSSão unlca as seguintes 
emendas do Senado ao projecto da Clamara sob 
n • . ~.para alli enviado aob n. 14 em lti94 e 
a.lm ooncebido : 

O Congresao do Estado :Je Minas Geraes de
Cil'eta : 

Artigo Uniro. Fica revogRdo o art. I.· da 
lei n. 45 da 6 de junho de 1893, aobre remo
ção de juizes de direito para comarcas de pri
meira entrancia. 

Peço da camara dos Deputados do E8tado de 
Minas Geraes, em . Ouro Preto, de junho de 
1894.- FRANCISCO ANTONIO D!!: SALLBI,-BICR-

NARDINO AUG'CSTO DIC LIMA.-MANOEL Josl!: DA 
SILVA. 

Emendas o.fferecldu e approvad11 pelo Sena
do ao projecto n. 14, da C&mnra dos 1r1. De
putados: 

I.• 
Substitua-se ae palav'!'as •Artigo unico• pe

las seguintes :-cartlgo I·• 
2.• 

Acoretoente-se: cArt. 2· O ooncurso a que 
ee refere o art. 67 n, 5 da Constitul(ão do Ea· 
b.do, será feito anaualmente, em junho, e 
ffeatre os cattdidatoa que forem classificados o 
Presidente do Estado fará âl nomeações para 
u oomaroas de I• eotranoia que vagarem. 

O goveruo regulará u condições do concur · 
so, que do corrante anno etrectuar-se-ha no 
mez de eetembro. 

Paragrapho unioo Uma vez classUloadoa em 
qualquer doa oonounos annuaes, 01 candida
tos p34erio em todo o tempo ser nomeados 
para as 'ditas comarcu de I" ent.rancia, si o go
verno reconheoer nelles • indi.:Jpensavel ido
neidade moral. 

3 •• 
Aocresoente : 
Art. 3· Re•ogam-se as disp:sições em con· 

trarto. 
Paço do Senado do Estado de Minu Geraes, 

Ouro Preto 14 de mato de 1895. Da. FaANorsco 
SLIVJANO DB ALIIBIDA BRANDÃO. - Da. NBOB· 
810 Jos11:' TAVARES.-JOSÉ BKNTO NOGUEIRA. 

O er. Ferreira Tlnoeo :-Sr. Pre· 
sldente, não pos10 deixar de fazer algumas con· 
sltieraçõe• com rfllação áa emendas do Senado, 
absolutamente não devo Cl)noorrer com o meu 
voto para a approvação das emendas nesta 
C&8&. 

Pelas emendes do Senado, fica eatabelecido o 
ooncurso Eómenteuma vez por aano e marcada 
uma época no mez de junho-e uh innovação 
vem contraria r o art. 1. • da lei n. 18, de 28 
de novembro de 1~1 e tambem reformar as 
dispoaiçõee relativas ao concurso de magistra
dos, que se acham estabelecidos no decreto o. 
585, de 15 de março de de 1892. Pela legilla
çã:> actual. o Prt'sidente do Tribunal da Rela
ção, rfcebendo commuol011ção da secretaria do 
In~erlor, de aohar-•e vaga alguma comaroa de 
primeira entrancla, mandará. annunciar a vaga 
por editaes, convidando os pretendentes a ina· 
oreverem.se dentro do praso de 60 o ias. 

As amendaa do SeDado, contrariando estas 
posiçõ08, offereoem ainda alguns tnconventen
tes. 

Aeeim, ar. Presidente, póde dar-se o caso de 
um mooo ter tres annos e onze mne• de exer
ci cio do cargo de juh substituto ou promotor 
ter de perder um ao ao, esperando a nova épo
ca designada para o oonouno. Entretanto, 
pels legislação actual, póJe em quaqu r tem
po realizar·se o concurso e não ha nisto incon
venieoteal8'um. Além deate inconveniente ha 
ainda outros. PóJe succeder que em junho 
não balam comarcu vagc.s e que não ae apre
sentem candidatos e poucos dlu depois torna
rem-se vagas muitas comnrcas e assim ficarem 
durant~ um anno. 

Poderão respontler-me que estas comarcas 
ficarão servidas pelos juizes eubstitutua; mas, 
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11r. Preeidente, quem conhece o movimento ftJ
renlifl oomprehende os inconvenientes que dahi 
resultam. 08 juizes substitutos ficarão no ex· 
erciclo das varas de Juizes de direito e os jui· 
zes de psz ficarão servindo como juizes subl ti
tuto<l e a&im por deante, e o eerviço do fõro 
não poderá dute modo deixar de aoffrer oom 
eet111 substltuiçõetl. 

Além cel!tea inconvenientes, as emendas re· 
duzem o concurso a uma banca de 6. • anuo e 
vem tornar humilhante a posição do candidato 
ao .largo de Juiz de direito. O concurao está 
estabelecido pela nossa Constituição ; mas, 
tudo devemos lazer para não transformai o 
num exame ecademico. Baseando-me nestas 
conaideraçõea, voto oontra as emendu do Se· 
nado, e para ellat chamo a attenção dos meus 
oollegaa. (Muito bma). 

O e r. Bueno Brandão (Não t~mos 
o seu discurso). 

O •r· t:::omlllo Soare8 Fllbo:-Si 
eu tivesse tido a fortuna, sr. PN'~>ldente, de fll· 
zer parte do Congresso Constituinte, teria vo
tado contra o disposto no § V do art. 67 da 
Cons,ituição do Estado. 

O SR. JoÃo Plo:-Perfeitamente. 
0 SR. C. SOARES FILHo:-Enlendoque aquelle 

que cursou uma Faculdade e recebeu um di· 
plom'l de bacharel em direito não devia, ae 
pusagem o di ~to, ser obr'gado ao ooncurso nelle 
exigido para a nomeação de juiz de direito 
(apartes); porém, uma vez que a Constituição 
o estabelece, respeitemos essa di3posição, em· 
quanto não fôr ella revogada pelos meios com · 
petentes. (Apartei). 

Parece-me, sr. Preeidente, que dessa disposi
ção, aliás clara, se deprehende que, p1ra cada 
comarca que vagar, abrir-se-ha concurso (opor
tu); no entanta, a emenda-do Senado vem des 
virtuar completamente e~ee concuno, transfor· 
mando-o em simples exame de sutnciencia. 
(Cru;;am-se diversos apartes). 

Até a~tora o bacharel concorria ao provi
mento de certa e determinada comarca quando 
t"&ga, ao passo que, a prevalecer a emenda em 
discussão, virá elle, em epoca marcada, pre
star exame que o habilita a entrar E>m um 
quarlro, donde sabe nomeado l ara qualquer 
oomarca do tetado; ora, isto acabar com o 
ooncurso, em otrensa ao preceito constitu
cional. 

Mesmo, sr. Presidente, que essa emenda não 
tivesse a feição inconstitucional que nella en
contro, ainda assim votaria contra ella, por· 
que, longe de trazer vantagens, traz, entre 
outras, a desvantagbm e.pontade. pelo nobre 
deputado pelo 4.• dlst r ict.o, r esidente em Oli· 
veire.. Disse s. exo.•, e disse bem, que com a 
tbeorie. de. emenda pode 09m facilidade dar-se 
o faoto de abrir-se uma vaga logo depois da 
epocha. dos nam<t• e nã' haver nenhum can
didato habilitado, o que trará como conaequen
cia. permanecer a vaga aberta até nova epoca, 
iato é, quasi um anno. 

0 SR. !!UENO BRANDÃO; - Nós temos CJmar
c&S vagas ha mais de dous annos. 

0 SR. CA!tllLLO SOARES FlLHO :-Não é por
que a lei não provídencie no intuito de impe
dir 1880, pois, como v. exc. sabe, sr. Pr~i
dente, apenas dá-se uma vaga, deve o presl· 

dente Ja Relação declaral·a em concurso, como 
alias o tem elle feito; no entanto que, sendo 
accelta a emenda e dando -te a hypothCEe figu
rada, terá a comarca de ficar vaga grande es
paço de tempo, por forca de lei. 

0 SR. BUENO BRANDÃO : - E3Se iuconven:
ente desappaw•..e oom a p~ibilidade da re
moção. 

0 SR. CAMILLO SOARES FILHO:- A remo· 
ção, inconstitucionalmente abolida pela lei n. 
45 de 1893 e agora rt~staurJda pelo art. 1. • 
do projeoto a que se offereceu a emenda em 
d1scus.~, não preenche a lacuna que a mfsma 
emenda vae abrir, p<.rque dará como t•e&ultado 
uma sequencia de vagas (apart&t). Esse pro
jecto no a.rt. 1. • r~taura um preceito con· 
stituc ional, e no art. 2. · , que será formadc 
com a eme11da, si fôr ella approvada, vae revo· 
gar outro. (Apartes). 

Si os bachareis em dir:.ito, ar. Presidente, já 
foram deprimidos pe:<~. constimiçii.o, que oa 
obriga, em excepção a todas as clas3es porta
doras de titulos scientitlcos, a loa.is uma prov1 
para a invest•dura de cugoa a que o diploma 
lbeJ dá direito,não devemos tornar-lhes peior a 
posição C(.om a approvação deasa emenda do 
Senado. 

0 SR. BUENO BRAN&ÃO:-Me parece que a 
emenda do Efnado diminue o mal e torna o 
concurso um acto mu1to serio. 

0 SR. CUJILLO SoARES FILHO:- Discordo do 
meu nobre collega. No concurso póde·se encon· 
trar uma face nobilitante, ao passo que nenbu· 
ma ss encoutra no exame de sexto anno a que 
a emend11oreduz. Voto, portanto, contra ella. 
Si não podemos acabar com o concurso, não o 
deanaturemos t>tmbem, deixemol o como estil , 
porque, si eile é mi10, a emenda é peior. Te· 
nho dito. (Muito bem; m uito bem). 

O •r. Benjamin de Macedo:- Sr . 
Pr63idente, veoho declarar que voto pelaa 
emendas do senado e desejo que o prejecto se 
converta em lei quant • antes. não porque o 
projecto me satisfaça plenamente, pois eu de· 
sejava 41ue elle fo&e mais radical ; mas porque 
já é um passo dado contra o estado anormal em 
que se acha o concur:o para JUizes de direito. 
(OpOiu.dol) 

Emquanto, sr. P residente, não se ti•er uma 
lei melhor, uma lei que venba satisfazer em 
cbeio as nos!laa uptrbções, á de incont111tavel 
conveniencia que as emendas 8ejam vatadas 
e que o projecto se conver ta em lei quantoan-
tes ... 

UM ~R. DEPCTADO- Não concordo. 
0 Sa. BENJAM l ~f DE MACEDO •.. porque é t ri3-

te, é desolador o estado actual do concurso para 
juizes de Jire1to. 

O legislador constituin te, estabelecendo o 
concurso, tinha a melhor l nt~nção possivel: 
quiz alYe.'ltar de sobre a cabeça dos pretenden
tes a agua benta dos padrinhos e fazer oom 
que não vestisse a toga de magistrado sinão 
aquelle que t ivesse os necessarlos conheclmen· 
tos jurídicos para bem desempenhar o cargo e 
para que não fo~se este preterido por ol!tros 
pretendentes que não rst1 ve~sem nas mesmas 
condições. 



... 
O aa. CAIOLLO So•a•s FlLoo-dl um aparte. Mu, fUendo eomo quem não queria, por t'lle 
O ~· BIIN.JAKJK D8 YACBoo-Mas, ar. Pre- 11 esgueirou. ( H•ltlri<IGM ). 

lidente, o mo JO por que lie tem procurado oon · E' astim, e r. I· reaidente : a velhice nio con-
cretlser a intenção do lt>gislador oonstltulnte slitUEI presumpçio de Eeber. 
tem produzido oonaequeLe·u, por ~sim dizer. - Moitas vens a. mocidade leva de vencida ae 
tonfBtaa, tem Jlrodualtlo eft'tlltos verdadeara- tbeoriu oaroaoha.das doe aTÓ3. 
meote nlgativos... UH SR. DKPUTADO:- Nesse c~o o ml'eida-

0 SR. SABIRO BARRO O JUNIOR:-M~, pode se de é O bezerro. 
eorrigirEem fazer uma 6.• b·tnea deeume. o sn. BBN.JUUN DB MAc&DJ :-Do seio das 

O SR. CA~ILLO P~ATJ:s:-0 que é preeifo é a academiu, onde~• mocidade predomina, é que 
boa execuçao da le1. arrebentam a.s mais arrojada~ idéaa. 

O Sa. BBMI.AXIM DE MAcBDO:- Procuremos Victor Hugo, na ftor da vida, estabf,leoeu no-
meios dt~ oorr1gir e ê o que de~emos (ater; l!l&l 1 va phase á ·18Chola. romantiea, atirando ac 
não po<t;emca por ora, ar: Pres1dent.e, formular mundo as suas primearas pro ucções. 
u~ pri•Jecto novo e por 1~ voltemos as n068&8 KdÍi!On, no verdor dcs annos, já tinha enri
Tllta.s para u emendas do senado, que a meu quecido a sciencia com a.s maravilha& do ~cu· 
ver, devem •r votadu. lo 19. 

O aa. BUBNO BaANDÃo:- A• emendas satis-· E é aqui tm nessa car• patria qoe Tobias 
fazem multo aotualm~nte. _ Barreto, ainda mooo, ja tinha mostrado o qoe 

O sa. BABROIO JuNIOR:- Nao acho. ora ta•ento ja tinha moa•rado paN quanto 
0 SR. BB:NlAKIM D8 MACSDO:-Como ,ta rlizen · p~eahva U~ oobra. 

d.o. ar. Preaidente, tem produzido efte1to nt>g~- Aasis Brazil, foi no !ego da mocidade que een
uvo o modo peloqual se tem pf?Curad• reall· tio o Eeu coração batt:r oom Corça, como que 
JAr a vontade do Jegashdor oon&tttuinte: . de~ejnndo arrombar o peito para assistir de 

I.· O con~urh pela fórma actual é depn· fora á amora republicana, que presentia no 
mente, éavllt;ante paraquemteepresentaoom•• horieonte da patria.. 
candidato. (Onu·am le cHt~eriOI aparte, >. . A velhice não constitue presompção de sa-

Um beeba!fl re~nheoidamente babthtado ber; mas com lato não quero dizer que não 
pela aea!lemta, a un1ca competente, por •ue te haja velhos que constltutm honrosas excepções. 
ve tempo de fluer a veriftcaçio de todu os Eem Ha muitos velhos que têm o coração de mooo, 
conhecimentos jurldioo1, teve tempo de estu- como h a muitoiJ moços qoe não valem o dedo 
dal·o dia por d1a., porque examinou-o anno por mínimo de um velho. 
anno, nas diversas mMerias em que o curso se 
divide, póde esae mesmo bacharel mais tarde 
ser reprovado em concurso pela b~nca enmi· 
D> dera. Eetadoal •••.• 

0 SR. 8ABINO B. JUNJOR:-dá um &parte. 
0 SR. 8BNlAMIN DB MACBDO: ••••. 1Jla8 isto 

é um eontrasenso e um eontresenso irrisorio, 
que nos enlucta a alma I 

Além dieto, não só póde dar o facto de que 
o examinando de hoje Feja o examinador de ama· 
nhã e qoeita vingativo ser reprovador da· 
quelle que o reprovara Y 

UM SR. DEPUTADO: - V. axc. poderã citar 
um só Cacto de reprovação ~ Eu dar-me·bis por 
satieteito. 

UKA vos : - E' verdade. 
0 SR.BBNJAMlN DB MACEDO:- Não &e deu 

ainda, mas poderá du·se. ( Trocam st1 apar· 
õts prolongado•). 

A partes assim Eão ineomprPhensiveis. 
Dir se-ha, -por acaso, 6r. Presidente, que s 

banca examinadora., eompo~ta de gente enca
ntoida nas lide& t Jrense.•, tam t.oda a compe· 
tencia para .t pprovar ou reprovar. 

Mas direi eu: llo('aso a vPibice fóde consti
tuir pre;,umpç5o de ~ater 1 

Não. Todos sabemos f conhecemos que a ve 
lhice não constitue presumpção de suber. 

E' conhecida a fabula tio boi e do bezerro. 
Um boi velho, couhecador de t.odas as sa

bidas da fazenda, preso um dia no curral em 
companhia de um bezerro, que era seu neto, 
não podia encontr&r uma e o brzerro dtz·lhe 
entãJ, <'.(IID todo respeito ; vôvô, ali i está uma 
sabida. 

O boi responde com ai ti vez: - Não seja tolo, 
eu nã·• procura ~• snhide. alguma e antes de 
você nucer eu ja conhecia. aqoelle c.minho. 

Sr. Presidente. eo tenho a convicção de que, 
si Cesse euminador, poderia confundir qual
quer examinador; mes tambem estou con vieto 
de que quelquer exam1nando me conrundira 
com a maior facilidade deste mundo. 

O 2• elfeito funesto é que o eoncnrso, pela 
forma estabelecida, pode converter a Relação, 
tribunal sanctodt justiça, em instrumento de 
política. 

Falo genericamente. 
Não me refiro nem por sombras ao Egregio 

Tribunal da Relação de Ouro Preto, do qual 
sou admirador respeitoso; porque. na minha 
vida de advogado, tenho tido Eempre occasião 
de ter o testfmunho da candidez immaculada 
dajustlça de suas decisões; mas, sr. Pr88i
dente, quem nos dirâ que mais tarde não vi
rão de:embargodores que não se compenetrem 
da sua missão e que convertam o sanotuario 
da justiça e ·n in~ t :·umento de politica I. .. 

Orcl, sr. Presidtnte, sendo essim, é claro ser 
de incontet~tavel convf nienoll\ que as emendas 
SE'jam votadas, pur que, si não satisf!Wlm ple
namente, ao m~nos melhoram o estado actual 
du cousas. 

Quanto á argumfntação do nobre deputado, 
o ar. Tinôco, não procede. Elle Ogurou a hy
potese do candidato ficar prejudtf'ado no caso 
de h<lmente raltar um dia p8l'& completar o seu 
noviciado; mas esta hypocbeae tdmbem se pode 
óer actualmente. A~slm, pois, cem as ffi('~mas 
p1emiesas ee podem tirar concluEões differen
tes. 

Declaro, portanto, a esta ('asa que voto para 
que a.s emendas sejam ad(Jptadas. 

0 6R CAMILLO PRATBS :-(dá mui tos e repeti
dOI' apartes e simultaneamente cr u~a1n-se ou
tros.) 



t9õ 

Em quanto novo projecto não se apresante. 
que venha sanar todas as diiDculdades, t!lmos 
que votar a.a emendas do senado. 

0 SR. CAMILLO PRAT&s:- E' UID mudo gei 
tol!O de suppr1m11' A condituição. 

0 SR. BENJAMIN DE MACEDO:-Mas era pre · 
ciso, sr. Presid•nte, que ~e demon•trosse a in· 
constitucionalidade. A c. nstítuiçào apPnas 
falia em concur~o e B camar11 . . .•• 

(cApntes pr· Jongado3 Interrompem o ora.
dor...) 

Sr·. Presicilmto, decltJr.J que •1do p<!l!ls emen· 
das e todot aqtJ rJIPs qt:e pen•arP m cornmigo rle 
vem votar tamb~ m. (c:\IUlt 1 bem)o). 

O sr. Gonzagu du Silvn : - St·. 
Presiclentt\, o c~• lor cl:1 di~cu:;siio que então re 
e.stLbeiEcou na questão d!ó que se rrat.a , ido é 
na quest;i o ntere nt~ no ctt!lcur:;o , at•a , e car 
gcs Je juizes tia drreit > oi a s c~ma. r·cn. ;; d .• 1.' 
entrancia que vogarem n,> nos>o Est do, I; va
me como bil.cbarel formado em d ,. e i to a tom R r 
p!\rte activ.c. nesta d i scuo;~ãJ e a mos trar a Cn 
mnra dos sr11 . !Jepuwdos o~ inconncnientes 
que rE-Sul t'l.ri. m cia adopção da emenda do ~ e
nado . 

Da accõrtl com d ivi' r~os collt>gas , dPsl~: C•lll· 
gre~~o . que se referiram com prollci encia á 
questã<', eu dedaro, ~ r. Presidente, que o 
concut•so estabt lecido pPla cm,..oda do Senado 
trral'á coosú ldt'D cins luoestis~imas psra a b ~a 
administ · r çiio d•\ justiça nos diversas e impor
t!lOtt>~ comar,oa liO nosso E11tad·•. 

Conco:r .-o, H. Pre~ideote, n. pl'op!i:t. p · lavra 
o diz-ccncurrercJ-, é uma especif'l, por ns~im 
dize:·, c._)mparando mal. do oi U!· llo 1 ntrP duns 
ou mais pPssons ~obr" uma o.~n e ; tão qualquer; 
é a deglucliação entrn dous ou JU!Ii 1 huruen~ 
sobro pr incí pios de di i eito, sobre quae~ qUt .. r 
prr ocipic~ sc!eotifi-:os. 

O sn. JoÃo Ptu :- Maq v. exc . prn :a IJUe 
Isto avilta o c•ndidato? 

0 SR. 00NZAO:\ DA SILYA: - Em principio, 
sou Co)ntr<.~rio ao con<'u l'so; ma~ o uma qu ~s = ão 
de consti tucil nalidade. e eu adm1tto o cuosu r3o 
de accórúo com as co· sequrncias da pr0pria 
palavra quo diz; hem Ch1.1'81Dente-dous, rre,; 
ou quatro. (C'ru <:am $ 6 diversos apartes). 

Osa. JoÃo Pw-Naopinrào de v. exc., S! ap 
p'lrecet• um só coudid ato. não ha o concursl•1 

O sR. GoNZAGA D .\ SJLVA :- Ha ciJocureo, mas 
concur~o qu(l df geoera, contorme o estabelt>cidú 
pela noss-' lei, em exame ourle se approva e 
reprn\'a. 

Estabeleça-se o c<;ucurso de accô do co:u o 
que 1.ilz a legislação refcr~ ut~ o.os c..> ncura• s 
quando se trata Úl\ ocupação de um cargo do 
magisterio nas dive!sas facu !J ades de direi to ou 
de medicina. (Cru lam se muitos apctrtes). 

De accõrdo, Sr. Pre>idenle, <'Oro R. argumcn· 
tação de meu co! lega. do 4. · distr i c to. tenho n 
declarar que, a prevalecer a emenda. do Sena
do, a. consequencia. eeril. haver falta ele ad •oinia
traçóo da JUStiça. em diversas comarcas impor
tantts do Ei tado, porque ai as c:~marcss va
garem no meio do anno e si não ~e esta.b•lr< er 
o concurso para o preenchimento da vaga, fica · 
rá a comeres a.cephala do cargo de juiz de di 
reito. 

E' um mal enorme, Sr. PresideHe, porque 
quem já occupou um cargo na magistratura, 
como o que occopei, quem teve de Juctar com 

as difilculdatles consequentea desee cargo, é que 
póde vir alta e Eoberanamente falar de uma 
tribuna qua'!S são os meios e p! oviclenclas q oe 
rlevemos. nós congres>i; ta!. tomar a r~~p-·i to de 
t11menba importancia. 

A rccupaçào dus c.rgJs de jrtizes SIJb~titutos 
elas C lJDarC~8 pfl •S ju1ze~ cl l:l paz, pt•iu..:i pi\1-
JIIeUie em ~e tratando de con tuo .. s elo inJer·inr, 
comai'e~ s c ode nãl.l t-xistem rnu it:\s vu:es hu· 
m•·ns de elevac;.ão de t>~pi rr t•>. c1 • conhecimen
tos perfeitos p1ra uccu ~n1· r~;e s mrsnv s c Lr
!{OB. jli cvn:~ttlUil ulLa u·regu l ont:~d e , e a. emt:n · 
da do Senado tra7. como con3 1quencia a fJita 
de rFilUluridod€', a f.11!a ele bu:n HII ' HJ\*' 11 ' 0 nos 
n :::ceies for ~ nses . DOs nt'g•wi<J:l da o d mlu r s ~ra
çiio tia justinl r.~~sas ti•vcrsn~ cu n•~rc{ ~. por 
que · n Jog,.r a qur o j 1<7. J o paz Jrer m . :II Ç\ 
no ca ·go de j;.~iz "ub l l t u t~ . 

o ,R, BUE:>õo BR.\:'\n.\o : - i'elu contral'io; 
bau•llta o governo a pr't\Vd' im·• C!ii,HHmente 
os coro~J·ca~ . 

O sJt. OúNZ\GA n:. SIL VA:- O c •ncurso e 
inf.,b7.mente cons tilllcion .I, e pe la n •>s;:• con
siP Uição nome:1m se para c> lle ex:tm inudores. 

Sr. Pre~;iJ e r: te, r u p.:SS•J ter exerc!do o cngo 
de m1gi-.trã·!o, p ~so tf'.r o,·cupado os nH;• ele· 
vades cargos o n tt s .to rPgi 111en rep;, bli:::..1no, 
pudia t er •)CrupaJo c•s ma•s f' levujos ca.rg-·.l da. 
adrulllis troç?o da ju. tiça do E;tndo . 

[.eixei .. ~t~s cug.:~; 111lo fui co ntem plado , 
por exemplo, no ~.,usdro da oJguoiza
(iÜ.<l judiciars ri o E~tltd.> ; fico, por tanto, 
"ujeito ao c• ncu ·so. V,1ga urna. curnarc:\ no 
E,t.ado; me . t>resento peran c n btnc11 exami· 
ll Miora pa! a • ,·cu par o lugar da cornHca vng& · 
· ·Ju r xamin•• ·o; rect b • a li t·• de spprúvação: 
p.)rq11o ha. nc.ta de approvaç-.J.o, ainda ba mais 
f'Sil\ circum~;.Ln c: a; depo:s úe:;t ,.l n••ta S< u no· 
mra<!o para ;, comar.:a; · e~• gno o Jogar c t.lo
J!O i~ o gov, : no nr.meHJ · tr.tl par!\ examinur 
aquelles qnc me exu roin a ro~rn e cp:e nliu estão 
ha ilitadl•S ~)ara exorr.er o r.argv de ju z do di
l't'ito; ocs o repr.1qal o:> e ó o Cf\ ~O tle drzer-se 
que o Pxa minando reprovo;! o ex11mine.dor . 

O m . CAmLLO PRATE~ :- E o que tem 
isso 1 

O Si:. OoNzAOA D.\. SIL\'A: - Mas, pelo amor 
de De us, nomeemo ; um I ornem {Iara exami
nar ..• 

0 SR. BU ENO BRANDÃO:- Advogado de 
nota. 

0 m. GONZAG A DA SILVA ... eu nio trato da 
c:;mpotencia e das habilitações desse homem; o 
\:cngre::s1 na , ua rnoguit ude de repre•entante 
dol . starlo, 01 wagn1t ude do~ c t nhecimen tos, rle 
quo cli!:!põe. tr m o t.lireit0 Je e.-colher quem 
qullr' que SEI,;a ptra repr'e>ent~l · o perante a bao-
0:l ex,lminadora. 

UM srt . Dr::PUT.,Do : - Es,a razão não pro
cedi'. 

O SR . G •:"z.u;A o .. \ SJL\· .~ : - !' ois bem, nqu i 
setmta de homens t'u rmados emdil'eitt> . l ri Jta-r
te•). 

AID ·la mais uma ra1ão p:.1.:-a não se aclmitt ir 
oconcur;o, pa1a não :e atln ittit• o exame; por
que nãu hi\ rPpNva.;ões nes>cs EXames, corno 
seatfirmaem apa· te . 

Deante tleste incooveni~!!te ••• 
0 S!l . CHIILLO S.)AllES FJLIIO:-dli. um roputr . 
O ~R. Gu~ZAG ,\ o.\ ::lJLVA:-Perfdi tameo te; 

J e accõrJo com v . exc. l!:stabel('cer o concur-
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10, o exame .no flm do anno apanas, é cercear· 
118 o principio da liberd•de, 6 ir·ee de encontro 
à propria lettra cons~ltucional. 

De aocôrdo com as idéu que acabo de expea· 
der, lato é, que da emenda do sena1o podem 
advir oonaequenciu tunestu, dou o meu voto 
catra ella, plrque quero evitar que 1e diga 
que o congreulST.& Luiz Gonzaga da Silva, de· 
putado pela 2.• circumacriPQio, concorreu para 
que a lel fosse illaqueada nos seus princip!os 
mais sagrad01r, Podendo i<so marear a dl· 
pltdade do noaso glorioso Estado (muito bttm; 
muio bem) 

Findo o debate, encerra-ee a di~eu88io, sendo 
approvadu todas as emend1a, que se~uem com 
o projecto para a commill!ão de redacção. 

Lêm-ce, entram euCOOIIIivamente em diEcus
aão, encerrando-se esta sem debate, e são ap
provadoa os P'receres ns. 37, 38, 39, 45, e 46. 

Nada maia baven~o a tratar-se, designa osr. 
Presidente para a proxima sessfu), além da par· 
te reghrental da ordem do dla., I.• dlscuBSão 
dos projectos os. 40, 52 e 55; discusaão das 
emendas do senado áipropoaição n. 4:1, da ca
mara, de 1894, e 3.• do projecto n. 50, do se
nado, oom 811 emendas offerecidas pela camara. 

Levanta-se a se;siio. 

.ACT A DA 26. • SE3SÃO ORO IN ARIA AOS 
27 DE MAIO DI 1895 

PRZSIDENCIA DO SR. EDUARDO PIMENTEL 

.Ao melo dia, feita a chamad111, acham-se 
preeentdt! os srs. Eiuardo Pimentel, Ribeiro 
de Oliveira, Desiderlo de Mello, Bueno Bran· 
dão, Carlindo Pinto, Ferreira Tinôco, Juvenal 
Penna, João Pio, Francisco AresEana, Manoel 
Alves, Duarte da Fomeca, Gush.vo Serrão, 
Tbeopbilo Marques, Freitas Castro, C&millo 
Soares, Nunes Pinheiro, Epaminondas Ottoni, 
Nunes coelho, Raul Penido, C&millo Prates, 
Ignaclo Morta, Augusto Clementlno, kodrlgaes 
Chaves. Sabino Barroso Junior, Benjamin de 
Macedo, Manoel da Silva, Gonzaga da Silva, 
Getulio de carvalho, Souza More1ra, e Mende~ 
t'imentel; r'altando com causa particip!.da o• 
s!'S. Tavares lle Mello, Ccelbo de Moura e 
Agostinho Pereira e cem ella "s mais srs. 

.Abre-~e a sessão. 
E' lida e appl'Ovada a acta da anterior. 
O sr. I.· secretario dá conta do seguinte 

EXPEDIENTE 

O/fiei o 

Da camara municipal de Monte3 Claros, tra
zendo uma repr&entação, em que os moradores 
da fazenda àa Baixa, diatrioto da respactiva 
cidade, pedem creaçio de uma caleira de in
strue<;ão primaria.-A' commissão de lnatru
oçio publica. 

Reguertmtt"tos 
Do baoharel Agostinho Penido, pedindo re

compensa da invenção de seu methodo de en
sino primario.-A'commia!ào de petições. 

D" bacharel Joeê Maria de campos Cordeiro, 
solicitando prorogação da licença que foi· lhe 
oonceJida pela lei n. R6.-A' meEma commla
aio. 

0 Sll. RIBEIRO DB 0UVBIIU., a pedido do sr. 
Tavares de Mello, participa que, por motivo de 
taúde, eate ar. dPputado ainda deixará de 
comparecer lJC)r alguna diu.-Inteirada. 

O sr. Carllndo Ploto:- Sr. Pre
sidente, o MiM• Gttra•• de hoje publica o dia· 
curso proferido pelo meu illu.tre oolltga resl
dt>nte t>m Ar8.88uaby, na Eessãode 18 do cor
rente, quando s. exc. fundamentava o seu re
querimento, pedindo que 01r papeis reterentea 
á etei~ão do 6. • du.tricto voltaam á commfa. 
Eão de poderes para sobre ellee emittir seu pa
recer. 

Lendo este discurso, dt>parei com o aeguin· 
te (lé). 

0 SR. RODRIGUES CBAVKS :- Foi engano da 
imprensa ; nas notas taoblgraphicae estava o 
aparte de v. exc. juatamente em sentido con
trario. 

0 8ft. CARLINDO PINTO:- Exactamente; só 
poeso attribuir a erro typographico. 

Peço a v. exc., sr. Presidente, se digne de 
fazer con~tar da acta esea reclamação. 

o SR. PRESID&NTB :- O nobre deputado 
será attendido. 

O sa. RoDRJr.UES CnAVEil requer se co:r:plete 
a commi88ão de redacção durante a ausencia 
actoal de dous dosaeusmembros,attento a atnu
encia de papeis que ha para expedir ; conclu
indo por EC' licitar que o sr. President se dele
g~e 1!- faculdade ae fazer a designação pro
vtsorta. 

Com o assentimento da casa, eão nomeados 
os ars. Camillo Prates e Sousa Moreira . 

0 SR. CAM1LLO f R ATES tranamitte á mesa 
uma, ~eprnenta~ão de moradores da Lagoi· 
nha ~Jstricto ce Montes Clarcs, pedindo a 
creaçao d~ uma cadeira de ensino primario, e 
requer Sf>Ja enviada á commiasão respectiva, 
da qual eepera benevolencia na interposição do 
respectivo parecer .-A' com missão de instrueção 
publica. 

O •r. Raul Penldo:- Sr. Presi· 
dente, motivos de sn úde privaram-me p ;r al
guns dias de comparecer ils seesões desta casa · 
por isoo não esta v <i pre· ente na se são em que r~ 
dis·utiu e votou-se o parecer n. 43 sobre a elei
ção da 6.• circumscripção eleitoral do Estado. 

Agora, que de novo nnho tomar parte nos 
traba!hos deata. casa, cumpre-me _?ectarar que, 
se esttvesse presente a. essa ses~ao, teria me 
manifestado e votado contra o parecar elabo
rado pela com missão de lt>glslatão, oon&tituição 
e poderes, no reconhecimento do 8.• candidato 
da m;sma circul09cripção. 

Assim, peço a v. exc. • que mande consignar 
na aota esta minha declaração : votaria contra 
o parecer, como votaria cwntra o requerimento 
anter1ormente apresentado. 

Declara o sr. Presidente que será attendida a 
aolicitação do nobre deputado. · 

Têm 2.• leitura e ftcamsobre a mesa para a 
ordem dos trab1lhos os pareceres ns. 49, 50 e 51 
e_os_projectots n~. 62, 63, 64, 65, 66 e 67, que 
eao JUlgados obJectoil Je deliberação. 

O sa. JoÃo Pzo, pela ccmmiseão de in
struoção publica, transmitte á mesa e envia-se 
á commiRão de agricultura um substitutivo 
ao projecto n. 26, que tempor objecto a reor
ganização do ensino agrlcol• no Estado. 
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PROJICTOS 

Vêm l mesa, são lid01 e apoiados e vio a lm · 
prtmir os seguintes : 

N. 68 
O Congl'e!n Legislativo do Estado de Minaa 

Geraes decreta : 
Art. 1. · O relatorlo annual de que trata o 

art. 22, § 4.· do decreto n. 585, de 8 de m"io 
de 1892. será aoompanbado los accordams que 
contenham materia i11portante e controver
tida com breve summario explicativo da ee· 
pecie julgada; 

§ 1. • Para ease eflt~ito indicar&. o juiz rela-
1or por occaailo do Julgame ... to que sPja o ac
cordam respectivo ooplado, mencionando·se na 
acta sua indicaçio. 

§ 2.• ~es acoordams ~erão annualmente 
publioodos pelo governo e remettido2 en: folhe
tos aos juizes de direito, substitutos e promo
tores de just!ça. 

Art. 2. • Das petloões de habecu corpu ; apre · 
sentadas. ao prel:idente do Tribunal ~m devidos 
termos fará este pub!!..:ar pPia I.nprenaa om
cial um extracto, de modo que á public~ ção 
anteceda o julgamento. 

Art. 3.• Em C8BO de adiamento . a pedido 
ou por attluencl~~o de serviço, serão na conferen
cia !IE'guinte julgados de prererencia,dentro das 
respectivas classes, os autos com dia que ti 7e
rem sido adiadoa, 

Art. 4. • Os aggravos eerão julgados antes 
das appellsçõfS da 4.• classe; e ta!lto elles 
como oa recursos crimínees eerão di~tribuldo! 
a um relator e · revistos J:eioe dous desembar · 
gadores qua se lhes seguirem. 

Paragrapho unico. Para esse fim terá o re· 
lator, assim como carla um dos revisores o 
praso de 24 horas, send J recebidos e entregues 
08 autos por carga em protocolo quando a en
tregó não coincidir oom o dia de sessão e e&ta 
tl ver loP&r. 

Art. 5. · D&s decisõe-a do Presi.Jente sobre 
inc\dentes nlativos á. interpretação do decreto 
585 e desta lei, haverá. recurso para o Tribunal, 
a requerimento verbal de qualquer d~embar
gador. 

Para,.rapbo unlco. Esse recurso será lieci
dido na mesma selll!ão ou na immediata por 
m11ioria de votos, lnolusivé o do Presidente, 
que terá dous votoa em caso de empnte, consi
goando-se na acta o que fôr resolvido. 

Art. 6. • Em caeo <!e emb~Argoa será feita 
por todo o Tribunal a revisão dos feitos civeis, 
qualquer que aeja o valor da causa. 

Art. 7. • Os autoa que, dentro de 6v dias de 
sua entrada na secretaria do Tribunal. não fo· 
rem preparados, serão pelo Presidente devolvi· 
dos á 1.• ins:ancll\ para oa etl'eitos legaes. 

Art. 8.• Dentro do prasfl de tres dius, sob 
penas discipliua.res, os escrivães farão ás par· 
tes Intimação dos accordams, e dentro do mes
mo p aso e sob as mesmas penas cumprirão os 
de;pachos mandando os auto:t com vista ás 
partes. 

Par.1grapbo unico. Quando dentro do praso 
deste art. não fOr encontrado o advogado cons
tituido procurador lavrar-se-ha dilito certidão. 

Art. 9. 0 No lntereasa da lei e não como ad
V<'gado de ums. dae partes litigantes deve o 
Procurador Geral ser ouvido nos casos do art. 
24 n.lX do decreto 585. 

A, C. -28. 

Art. lO. E' extensiva ao Procurador Gerai, 
já quando pa.ua os autos com pa~cer,já quan
do oa reoebe para emtUil-o a disposição do art. 
2,< n. 3 da lei n. 17. 

Art. 11. As proviaões para o exeroioio da 
advoc.ola, serão concedidas nos term 11 do olp. 
5.• do de01-eto n. 585, qualquer que seja o nu
mero de ariv••gados diplomados em direito exis
tllntes na comarca. 

Art. 12. No concurso para o provimento de 
juizes de direito .!as coma roas de 1.• entrnncia, 
conc!uid&l' aa pi'I •V&tc, proceder-se-h& ao julga· 
mento no mesmo dia ou no segui!lte, c:mside
rando- se approvado o pretendente que 1eunir 
a totalidade dos votos .ta oomm·saão. 

§ 1. • Si apesar da capacidade intellectual 
provada no concurso o governo entender não 
dever nomear o candidato por falt11 de capaci
~ade moral, levará. esse racto ao couhecimen• 
to do Sf'uadc em ~UI\ primeira reunião. si en
tão não I'Sti9'el' fUDCCionando O CongreSSO, 

§ 2. • A ·.a •nsagem que der conta ao Sena
do do tacto de q ·,e trata o paragrapho antecede
nte serà a~mpanhada. dos documentos que ti
verem determinado o procedimen te do governo. 

§ 3. • S1 o Senido ntgar approvação ao pro. 
cedimento do governo, $erá este obrigar! o a fa
zer a nomea~ do candidato ou candidat.~. 

Art. 13. Da rhssertaçio tscripta mnudará 
o preaidente da com missão tirar copta fiel que 
rtmetterá á Imprensa Officlal para ~er publi
cada com a possível brevidade. 
· Art. 14. O querelado ou denunciado em 

crime commum ou de responaabilidade serli. 
procurado para se ver processar; con~ideran
do porém revel si não fôr encontrado ou si 
o sendo não comparecer. 

Art. 15. São da rompeteocia dos e-<crivães 
de 'lrphams nas comarc&s em que ainda exis
tirem estes funcciooar ios as di vi~ões e demar
cações oriundas de partilhas entre herdeiros, 
nas quaes sejam intere..osados menore!, interdi
ctoa ou .. usentes em totalidade ou não. 

Ar t. 16. Revogam 11e as rlieposições em con
trario. ( S. R. ) 

Sala das sessões, 27 de maio de 1895.-SAm
NO BARROSO JUNIOR. 

O 11r. Juv~nal Pennn :- Pedi a 
palavra, sr. Presi lente, para mandar á. me8a 
dois pr .. jPctos, um delles consigna a vertn n n
nual de 5:000$000 ao Asylo de Mendicidnde de 
Juiz de Fóra, que vae jil prestando relevantes 
serviços aos pr'bres, creaclo a expensas do povo 
e levado !lo etfeito pelos esforços inauditos do 
reverendo padre João Emílio. 

Submettendo-o à c:msideração da casa, acre
dito interpretar os sentimentos de caridade do 
povo mineiro aqui represeotado por esta illus 
tre assembléa. 

O outro, sr. Presidente crêa duas escolas 
nocturnRs nu cidades de S. José d' Além Para
byba e do Pomba. 

Km tempo opportuno, produzirei a sua justi
ficação. (Mwito bem; muito bem). 

N. 1}9 

Art. I.· Ficam creadas duas e> colas · no
cturnat de lnatrucr;io primaria para o sexo 
masculino: uma na cidade de S. Joeé de Alem 
Parabyba e outra na cidade do Pomba. 
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Art. 2. • Revogam-ee as disposições em con-
trario. (S. R.} · 

Sala das le88Õel, 27 de maio de 1895.-JUVE
N.U. PENNA,- haRKIRA TINÔCO.-DUARTII: DA 
FONSECA. - FRBIT.U CASTRO. - CARLINJ>O 
PINTO. 

N. 70 
O COngre&IO Legialativo do Eltado de Miou 

Genes deel'fta : 
Art. 1. • Pica o Presidente do Estado au

ctorllldo a aubvencionar annualmente com a 
quantia de cinco oonto1 de réis (5.000$000) o 
Asylo de Mendigos da cidade de Juiz de 
Fóra. 

.a.rt. 2. • RoTogam-l!e as ditpoei.,;ões em con
trario. S. R. 

Saio. das Beteões, 27 de mato de 1895. - Ju
VE!IiAL PENNA.- PADRE Joio PIO.- FERREIRA 
TINÔCO. - RmBIRO DE 0LIVB1RA.- DUARTE DA 
FONBBCA.- RAUL PBNIDO. - FREITAS CAS· 
TRO. 

N. 71 

O Con1res:o Legislativo de Minas Geraes de
creta: 

Art. 1. • Ficam areadas as seguintes cadeiras 
ruraes de iastruCQlo primaria : 

Em Miguel Rodrigues, Barro Branco e 
S. Gonçalo de Ubà, povoados do município 
de Maria una ; em Ribeirão, povoado do mu
nicipio de Ponte Nova, - dlat.rioto da cidade 
- Uma do aexo masculino ao Esmeril, munioi
pto de Ouro Preto. • 

Sala das seseões, Z7 de maio de 1895. - Nu· 
NB8 PINBBIRO - CAMILLO SoARES FILHO -
RIBBlRU DB OLIVEIRA - NUNB:B CoELHO 
FREITAS CA~TRO. 

2.• ptlf'tt da Of'd~tm do dia 

E' lido e entra em primeira dlscuasão o pro
jeoto n. 40. que altera a lei n. 30 nà. parte re
lativa á administração policial. 

O er. Comlllo Prat.e&:- (Não te
mos o seu discurso). 

Ninguem mais tomando a palavra, encerra
E& o dP.bate e sendo posto a votos o proj.cto, 
declara se a sua rt>jeição. 

Procedendo-se, porém, á verificação reque
rida pelo er. Desiderio de Mello, é approvado 
o mesmo projeoto e, consentindo a casa que 
pasee á 2.• diecussão, voe á commilli!ão de legi!J. 
laçio. 

Leem-se, entrem sucoessivamente em I.• 
ditcul&âo, encerrando-se esta sem debate, e Bão 
approndos os projeotos na. 52 e 55, modifi
cando a taxa de exames de prepa.ratorios, 
convertendo e oreando cadeira de enaino pri
marlo; e, consentindo a ~a que passem am
bos á 2.• discussão, vae o primeiro á commluio 
de orçamento e o segundo á de instrucçio pu 
bhca. 

São lidaa e entram em discussão aa emendas 
já impressas do Senado á proposiçio da Cama
r& relativamente ao Archlvo Publico. 

O er. Canllllo Prat.ee:-(~ao temo• 
o ~eu diacurso). 

Encerrado o debate, &ão rejeitadas a emen
Jes os. J, 7, 8 e 12 e approvadas as de na. 2, 
3, 4, 5, 6, 9, JOe 11. 

Devolvam ·se ao Senado o projecto e ae 
emendas. 
L&~e e entra em 3. • dliCUDão, conjunta

mente com &I! emendu recebidas em 2. •, o pro
jeoto n. 50, do Senado, creando 2.• vara de 
juis de direito em Juiz de Fóra. 

O er. Baul Peoldo:-Sr. Presiden
te, não eatava na casa na 2.• dlsou88ào do pro
jecto, por consequenoia não pude me mantree
tar a respeito das emendas apresentadas pela 
commt • do projt>cto do Senado. 

Ass1m com<', sr. Presidente, acho que de~~ap. 
pareceram outras emendas, que devem fazer 
parte do projecto, por necessariaa é utt~ia, en
oontro, sr. Presidente, uma emenda da com
missão mandando su~tituir a materia conti
da no paragrapho unico pelo eegulnte (1§). 

Acho, sr. Presidente, completamente desne
cess11ría essa emenda apresentada pela \'.Om
mi~ão, porquanto, tratando-se da oreaçãCl de 
um~ vara nova e havendo, como havia, o prin
cipio da nomeação estabelecida por lei. entendo 
que não haveria absolutamente neceasldade de 
uma emenda taxativa, r&~tringlndo e clroum
screvendo a accão do actnal governador para 
fazer a nomeaçio desea 2.• vara. 

Incontestavelmente, er. Presidente, a comar
ca de Juiz de Fóra é uma das mais im portan
tesdo Esrado, não soem respeito á importan
oia dos feitos que nella se pl'Oceaam, como, 
além di!SO. pela grande quantidade de prooes
BOl!, peltt materia extraordinarla que é sujeita 
á apreciaçio do Uluetrado juiz de direito da
quella comarca. E é tio verdade essa enor
midade de processo&, esse aocumulo de servi
çoa, que esta proprio Congresao, votando o pro· 
jeoto do Senado, reconheceu a necessidade, 
para o bom andamt\nto dos feitl ·s daquella oo
marca, de uma nova vara de direito. 

Mas. sr. Presidente, eu entendo que estan
do nós ltglslando e l•gislando para u~ neces
sidade como essa, não devemos absolutamente 
cercear o governo do Estado quanto á nomFa
ção, á e8COlha que tenha de fazer daquelle 
que deva occupar o cargo da 2. • vara de di
reito da cc marca. 

E auim, sr. Presidente, temoa toda base e 
denmos ser oe prilreiroe a reconhecer que o 
governo pr?c~rará nomear para aquella co
marca um JUIZ ~e dire1to que esttja na altu
ra. de occupar tao Importante cargo e que não 
seJa um. embaraço, mas antes um outro juiz, 
que aux1lle, que venha auxiliar ao actual 
juiz de di~eito dessa comarca ; ~orquanto, 
se assim nao fosse, a actual admin111tração da 
justiça ver-se-hia na eontlnl(encia de ter um 
companheiro, um juiz que não comprebendesse 
os deveres de leU cargo ••• 

O sr. Joio Pio:- Mas, porque 1 
0 SR. RAUL PENIDO:- ... mormente. lendo 

complexos oe misterea que lhe têm de IJer sa
jeitoa, ficando dependentes de um ou de outro 
jolz de diretto certas nomeaçt>fs, como de om
cla.te _de justiça, emfim, por outras oonsequen
cias mberentes a esu cargo, um juiz que 
não comprehendesse cs nobrea deveres de 11ua 
mls;ão itia pt·ovocar contlictoe e embaraçar o 
exercioio ao octual juiz de direito nomeado. 

0 SR. CAMILLO SOARES FILHO dá um ap&.l·te. 
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0 BR. RAUL PINIDO :-Perdão; é justamente 
il80. A emenda me parece que na 2.• parte 
nio se refere ao primeiro quadro, refere-ae 
ãquellu que devem ser de nomeação directa 
de juiz de direito da terceira entrancia. üu•· 
t11mm~te, d-6 '"'· JO(l() f 'io) 

Poia bem, a emenda ••• 
0 SR. CAIIILLO SoARES FILHO!-V. Exc. (A

lava em geral dOI juizes de direito de 1.• en
tnncia.(HCI muito• outros apartes). 

Oi!R. RAUL PEMIDO ... vae restringir aaoção 
do governo ••• 

0 SR. C. SoARE! PILHO d' outro aparte. 
0 SR. RAUL PENIDO:-R' ahl juatamenteonde 

eu quero chegar. Si o projecto como estava 
elaborado, deixasse livre a acção do governo, 
por carto que esse ~overno iria tirar a no
meação da 2.• vara de juiz de direito do Juiz de 
Fóra dos 115 juizes de direito do quadro, mas 
poderia mesmo tirar dos juizea avu~otr, por
quanto a nOSIIA Constitui'jão, garantindo a anti
guidade para o sc~o. garante tambem nelle, 
além da antiguidade, o merecimento. E é pre · 
ciso saber: têm· se difcutido varias vezes nesta 
cua que é preciso JlÕr-se a magistratura do 
Estado em um pé de verdadeira lndependen
cia para que ella poll!l& desenvolver a sua mis 
são como esta deve ser exercida. 

Apresentou·te o projecto augmentando ven
cimentos ; enfim, encarando a magist.ratura 
apenas ~lo lado das suas necessidades mate· 
rtaes ; mas, não, eu acho que deve praponde
rauobretudo para o aooesso na magistratura 
antes o merecimento que a antiguidade ..• 

UM SR. DEPUTADO :-Apoiado. 
O BR. JoÃo P10 :-A antiguidade é que devó 

prevalecer. (O,Iro• 11pe~rtes). 
0SR. RAUL PENIDO :-Pois bem, srs.; si tra· 

ta-se de u cargo importante, si trata-se do 
cargo de um juiz que tem merecimento, saber 
e illustraçw, ~sse seu merecim('nto não torna-
1M' restricto ... (Apartes). 

Ha juizt!l neste Este-do que todos nó3 conhe • 
cemoa e niio nos cansamos de repetir os seus 
nomes como bons magistrados ... 

.Além disso, srs., ei o Congresso entende que 
é uma comere& importante a de Juiz de Fóra, 
cujos trabalhos em excesso Pão de tal natur~
za. que exigem a di vi~ão da varo. de direito, 
.. i entendi:' que isso deve fa7.er-se, não ~ó para 
que o juiz pos!a funccionor como de ve, m9.s 
ainda para qu9 a justiça não soll'· a. em seus in
tertsses com as delongas inrletlnida.s dos proces-
80S ; devemas deixar a nornP.ação do magistra
do, pari\ e~te cargo, o. juizo do governo, que 
por cerb procurará rlentre os actunes juiz~.; 
de direito do qu'l.dro ou mesmo dentro 0 3 
avulsos aquelle que merecidamente deva occu
pal o. 

V. exc." e a caso., sr. Presidente, (não é ne
ce~eorio que eu repita) reconhecem que eu 
não t'aço empenho algum, nem trato me~mo de 
collocar ~te nu aquelle individuo ; t l'nho em 
vista simplesmente que se escolha dentre os 
magiEtrados do Estado aquelle que esteja. na 
altura de occopar a segunda vara de direito 
de Jniz de Fóra. 

AB.iim J><.is, sr. President.e, entendo que ne· 
nhuma raz~o de ser tem o. emenda apresen

. tada pela commiSI'ão quando restringe a acção 
do governo, obrigando-o a tirar dentre Olt 10 

juizes de direito de 3• entranoia o que dt~T& 
preencher aquelle cargo ; porque, além disso, 
não se trata de um accesso permittido pela 
lei para 3• entrancia, devendo a nomeação 
ser Ceita . ..• 

O sa. Joio Pio : - Perdão ; o acceaao í 
para 4• entrancia. 

O RAUL PENIDO •..• dentre os dez maia anti
gos. 

Bem, não ae trata absolutamente de um ac
C81!80 na nomeação da segunda vara de direi~ 
de Juiz de Fóra ; razão porque póde D<Jmear-se 
para ella um juiz de I• ou 2• entrancia. desde 
q.ue elle r')una pelo seu merecimento as qua
lidades nece8!1&rlas em um bom juiz. 

0 SR. CAMILLO PRATES:- Trata-18, porque 
a lei n. 18 diz que a~t primeiras nomeações po
derão !er feitas independente de concurso. 
(Orusam se apo-tel). 

O SR. RAL .... PlrNIDo:- V. exo.• não me 
comprehende; estou dizendo-juiz do quadro 
ou avuiPo ; não trato de um simples bacharel 
formado em direito. 

0 SR. CAMILLO SoARES FILHO dà. um eparte. 
0 SR. RAUL PBNIDO:-I!:ste aparte de v. exc.• 

só ser!e para at.tribuir ao governo intenção 
que nao tem, de querer desprezar o juiz de 
direito, existindo no quadro ou mesmo avul· 
so, reconhecidamente o mais competente, para 
procurar um simples bacharel recem-Corma.do. 

0 SR. CAMILLO SOARES FILHO:- Ao contra• 
rio; quero tirar difficuldades ao governo. 

0 SR. RAUL PENIDO:- Estou jm;tamente 
combatendo a emenda por vir restringir a ac
ção do ~toverno. SI el 'e nos merece toda con· 
fiança, pRra que havemos de restr10gir a sua 
acçãiJ, obrigando-o a edCVlher unicamente de en
tre dez m~gistrados Y 

p ,, rque , ar. Presidente, ai de facto a nossa. 
constituição e a lei n. 18 recommen iam o 
principio de antigui•lade, tl'mhi'm recommen
dam o merecimento ••• 

O SR . JoÃo Pio :-Isso de merecimento é mui
to d1fficil de oontar·se. 

0 SR. RAUL P~NIDO : -Não digo que entrt 
estes dez magistredos não haja alg um de mere · 
cimento ; mas, dado o caso de não h a ver, tl~a· 
ria o govtrno adstricto ao p ·incipio de anti
guidarle absoluta, o que é inconveniente para a 
mo.gistra tura • 

UM SR. DEPUTADO:- Não apoia i o; é O que 
de ve prevalecer sempre. 

O sR. R,\ UL PE~Ioo : - V. exc. tem um em
pregado muito ruim, mas muito antigo em sua 
ca9a ; conserva-o, porque à mais antigo ; não 
obstante faltar-lhe merecimento, ser impresta· 
vel.já nã~ direi impre3tavel quanto ao physico, 
porém moralmente falando, por essa razão de 
ant!guidade, con~erva-o em prejuízo do seu 
serviço domestico ~ Afsim tambem o governo 
será obrigado, observando os pri Jcipios de an
tiguidade absoluta, o. conservar um juiz q •1e 
não tem a moralidade precisa, simplesmente 
por ter a felicidade de h!LVer sido nomeado um 
dia antes do outro de m11ior mereci me!! to. 

Não digo que entre oe dez designados para a 
el!colha dê-se este facto; mas qual é o princi· 
p10 de justiça, o principio de eqmdade, de or
dem superior, qne motiva ubrigar se o governo 
a Eó tirar de entre eltes o que deva ser no 
mevdot 



Nio vtjo nenhum principio de ordem aupe
l"ior; ael que, dein.DiJO·pt ao arbítrio do gover· 
no, elle procu~rá dentro do quadro da ma
ptratura do Eltado um jaiz de provada com
petencta, que por certo oorreapoóderá ao acer-
~ de sua nomeatão. · 

Como dia e, ar. Presidente, combatendo esta 
emenda, não tenho em vista este ou aquelle 
Individuo, e1ta ou aquella medida, faço-o geral 
mente. por indole, por prlnoipio, pois sou con· 
trario ao prlricipio de antlruidade ab9olota, 
pan não aoonteoer o que eatl acontecendo ooll· 
átaotemente aguentarmos ruins jui~M e oóe os 
advogodos aomoa 01 primeiros a lato reoonhe· 
oer. 

Uma vez vaga uma comarca, obrigado vê ·se 
o governo, pelo Jrincipio de antiguidade. a 
dotal-a de um jni& cujo unico merecimento é a 
antiguicbde. 

0 SR. C. S. FILHO:-Mu na legitlaçi:) não 
8ltà &ómeote o principio de an&igutdade. 

O sa. R. PaNlDO:-A Constltol:,io diz que o 
acoesso aerá por an~iguidade ou per mereci· 
ment.o. . 

Cr·uzam-se muitos apartes e o ar. Presideute 
reçlama attenção. 

0 SR. GONZAGA DA SlLV.&:-A nOIII&magistra
tura é magnlftoll. 

0 IR R. PBNIDO:-Neste pont?, d~OJrdo de 
..,. • ex c. •.; nio acho que a magistratura do Es· 
tadn de Minas seja magoiftoa ••• 

0 SR. GONZAGA DA S!LYA, Pois me parece 
qua é. 

O SR. R. PBNIDO •.• e assim, ar. Presidente, 
eu entendo· que não ha mesmo razão de ordem 
absoluta que leve o Congre1110 a Yo\ar eata 
emenda, obrigando o governo a ró tirar a no· 
meação dentre estes dez magiatradr1. 

Parece até, Bl'. Pre~idente, que os apresen
tantes da emenda temeram que o g~verno não 
procurasse pe1110a que tiv888e as h!.billtaçõee e 
laDÇ&836 mio de nm ftllt.ote para metter no 
quadro. 

Eu entendo que, quando existe ocnftança, 
esta deve ser absoluta ; 

0 SR. CAMlLLO SOARBS FlLHO:-Entio, vamos 
mandar o governo pa,-a aqui legislar. 
· OsR. R. Ps:uoo:-Istoé v. exo. querero 
executivo no legitlativo; não se trata di1110; 
aeria inverter a rompetencia dos poderes quan
to ü.s suaa attribuições. 

UM SR. DBPOTADO dá um aparte. 
O SR. R. PBNIOO:-Respondo a v. exc. que 

acho que o governo tem muito mai1 competeo
oia do que nó!l; legi!lar1a com muito maiJ cri· 
terio. 

amo tenho oonfianç~ absoluta, não duvida
ria allegar, omftm, este mlater, si neoessnrio 
foese. 

Sr. Presidente, aou muito adepto do respeito 
á lei , mas quando esta tem :razão de ser . E' 
por isso que peço &OJ nobres apresentantes da 
emenda que moetrem qual o prillcipio de ordem 
superior, de justiç3. absoluta. que predominou 
em seus esplritoe quando a apl'e@entaram; por
que entendo que se deve deixar a nomeaçã'l da 
~· vara de Juiz de Fóra ao arbitrio do g~ 
'Yel'no, que a proverá com um magistrado que 
honre a administração da· joatlç~ nt. o~ marca, 
pois,do contrarlo,sr. Preeidente, póde dar-ee o 
caso de aer o governo obrigado a, dentre oa 

dez indlcadot, ir tirar um que, e~ nz de me
lhorar a aorte da comart'&, trà peioral a muito 
maia; pola que r;abema. petfeltamente que mal· 
&011 juizea de 3.• enU'&Dcia recusaram a nome&· 
oi-> para a O'lmaroa de Juta de F'óA. 

UM SR. DEPUTADO dl um aparte. 
0 SR. R. PBNIDO : - 0 de S. Paulo do MU• 

riahé é um juiz digno, mas si não tivesse ae • 
oeltado, seria o governo constrangido a se 
buscar um Juiz que, em yezde honrar a mP.
gistratura, no·ioal a-bill e, em vez de elevar a 
comarca de Juiz de Fóra • altura de que ella 
é digna, tr1a lmmiscull·a na poliUcag~m e -pr&
tioar \udo que não é conveniente á adminis
traçio da ju~tiça. 

Assim. Ir. Presfllente, eu entendo que não 
ha razão de ser para esta ettendll e pa~bO is 
mãos de v. exc. um~ sub-emenda, villt> e&· 
tarmos na 3.• dtcussio; uma sub·emenda ad
ditiva a apre~entada pela commi~ão. (Mwtfo 

···>· . Vem á mE'sa, é lida fi apoiada e entra oon· 
junctameL te e diecJseão a seguinte 

Emenda suppreBiiva ao parecer sobre o pro
jecto n. 50. 
Sllpprimam-~e as palavras- a nomeação e ... 

até 1891, no p1ragrapbo uoico do artigo I. •. 
Sala das sessões, 27 de maio (je 1895. -RAUL 

PENIDCI. 

O er. Carnlllo 8ouree Fllho':
Pouhamce, ar. Presidente, a quest-ão nos seua 
ievidoe termos : 

As primeiras nomeações para a magistra to
ra do Estado foram feitas de ccnrormidrde 
tom as dil!poeições transitorias da lei n. 18, que 
então regiam a materia : isto é, o P1'8l,idente 
do Eetaio escolheu dectre os bacharela que ti
nham dous anoos de tirocínio, os que dsvlam 
preencher os cargos de juiae1 de direito. 

Organizada as3im a magistratura e, portan
to, terminado o periodo em que deviam vigo
rar aquellas disposições, começou a ter intei
ro vigor, para o provimento das comarca.s do 
1• entrancia, a d'sposi~io constltuo:onal de 
concurso, e P-ra o das vagas de 2· 3· e 4· o 
art. 25 da le1 o. 18, que manda serem ellu 
preeno:hidas por um juiz de direitl> dentre os 
10 mais antigos da entrancia immediatamente 
inferior. 

Tratando-se por tanto, sr. Presidente, de 
orear uma 2• vara de direito em juiz de Fóra, 
comarca dP 4• entrancia, entendeu a commis
são,-e me parece que bueada em princípios 
de justiça-, que o preenchiment·> aesta 2• 
vara devia seguir a meama norma, obedecer 
as mesmas regras estabelecidas para as no
meações de juizes de direita de 4• entrancla. 

Parece-me, sr. Presidente, t;ue a emenda 
oft'errcida pela commis:ão é apenas explicati
va, p<>rque independente della teria de reger a 
mataria o art. 25 da lei citada, que se procurou 
tornar mais claro. 

0 SR. JoÃO PIO:- Que lei f 
0 81\, C. SoARBS FILHO:- A lei n. 18 ... 
0 SR. CAllllLL'l PRAT.:P: -A primeira. no

meação não eatá sujeita á regra. (Ha outros 
tJptJrtes). 

0 SR.. C. SOARES PILHO:- J01tamente para 
prevenir 888e argumento de que essa 2.• vara 
é uma comaroil nova, (trucam ·•e muitos tJpar. 
tu), ju~tamente para prevenir a duvidu eobr1 
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qual das di•posiçõea da. lei 18 devia reger a ea
pecie, foi que a. oommissão, julgando e88a 2.• 
vara. não u:na cooraroa non, mas o deadobra
mento de urna Já e::r.letente, (aparte1), entenlleu 
fazer recahlr o provi menta della. sob o domínio 
do art. 20 da. lei cit c da.. ( Trocam·l!l m"ito1 " 
proumgadvl DJf<Zrtu) 

Nem fe diga, sr. Preeidente, como o illuetre 
deputa.do a quem resp-.ndo, que a.commissão em 
deeconfiança ao g >verno teve medo qne elle -
d&prezando merecimento• e habilitações -la.n
çaa,e mão rle um cfilllote• para. delle fazer um 
juiz de direito, porque ninguem melhor do que 
ella sabe rtconhecer a isenção, criterio e In
teireza de caracter do a.ctual Presidente do Es 
tado, muito a.cima, ~em duvida, dos meua elo
gios e ta.mbem dos do nobre deput.do. ( Apoia 
do1). 

Nãe se trnta aqui, sr. Pre~idente, de con
fiança que nós todos temos ..••. 

0 SR. SABJNO BARROSO JUNIOR: - ProceJer 
de modo contra.rio seria fazl'l' ao governo um 
preFente rle greg~. (Outros apartei). 

0 SR. C. SoARES FILHO: -Faç., ~eu O aparte 
com que me honrou o nobre deputado; e, como 
1a ·izeoolo. tcdus nós CJntlam'>:~ no governo e 
a emenda ela com mia~ faz mais do que tcr
nar claro um P••nto que p. de ser considerado 
obscu ro, exHcendo nó:~ nisso, p·r completo, 
a funcç~ o de legisladores. cajo maior cuidado 
deve ser cc.nfeccionar leis que na pratica não 
deem lugar o. ettrttO\! e dttllcul fades. 

Supponho.mos, sr. Presidente, que vague a 
com~:~rca de Juiz dd Fóra ; dever&. preencbel-a 
um dos dezju •zda de direito mais antigos de 3.• 
entrancio. ; porque razão não respeitara a. mes· 
mo. r'(·gra o provimento da 2.• van na mesma 
comarca 1 

Não ha para esses lO magbtrndos um como 
que direito, não à de justiça que saia dentre 
elles o nomeado Y OnJe a mesma razão deve 
haver a mHsr11 a desposição ••• 

O SR. IL\UL PENlDO :- V. exc. está rever
tendo a quPstão para ou~ro lado, a commiB.'!ão 
quer dar fiçõPs ao governo. 

0 >R. CAM ILLO SOARES FILHO: - Não vejo 
em que. Parece-me apenas que o Congresso 
legidt>ndo sobre issJ exerce o. sua soberania, 
e a commtssõo entendeu nii.o prejudicar, nio 
fazer uma injustiça aos jnizes Je 3.• entran · 
cia . 

UMA vóz :- E' a commis,ão querer respei
tar o prrncipio de antiguidade . 

0 SR. CAMILLO PRATES :- Supponha V. exc. 
que o juiz de direito mais antig seja um ve 
lho e como tal não possa absúlUtllrnente desem· 
pel haras obr iiações do cargo 6m uma comarca 
tio trabalhos~~o como é a de Juiz de Fóra . 

O SR. RAUL P&NIDO :-A emenda vae peiorar 
a comarca de comarca de Juiz de Fóra. 

0 SR. CA:IULLO SOAI<EJ FILHO:- Em resposb 
ao aparte com que me llonrou o illustre depn· 
tado residente em Monte:i Claros, direi que a 
antiguidade oa magistratura não é absoluta, a 
nomeação recahe em um dos dez mais antigos. 

OsR. RAUL P!NIOO dá um aparte. 
0 SR. CUULLO SoAII.BS FILHO : - Oh I 
UM SR. DEPUTADO:- 0 criterio adoptado 

em todo• as nações é a antigutdade. 
O ~a. c. Souzs FlLHo : - · Julgo ter dado 

razões e exphcaQÕea sumoien tes . 

0 SR. FUilNO BRANDÃO : - A eommi~slo de
via estabelecer a mesma regra p!&ra os detem
bargadores. 

0 SR. C. Souu FILHO: - E a. corr.mimo O 

rez. 
t.:evo decl&rar á v. t!lxc. •, ar. Preõidente, 

qu~'~ a commi1sã.o, por um equivoco nuural, 
não attentou, quando ~digiu as emendas, que 
o projecto teve ori~m. no ~en&do; por i880 
man,Jo à meaa um requeriiiento, afim de que 
volte elle á commi~Pio para serem ell~ts con
venientemente redigidas. (.lluito 6tm! muito 
bem.) 

E' apl't'stntado, lido e posto em d iscu~são o 
IK'guinte 

RKQtJBRlMETO 

Requeiro que o projeoto n. 50, do Senado, 
volte á commiseão de jmtiça. civil e crtmrna.l. 

Sala. tias seefõett, <n de maio úe 1895.- CA
llllLLo SOARES FILHO. 

Sem debate tncerra-P j a disoussãtJ do rEqne
rrmento, que é approvado, dando-se ao pro
jecto e ás suas em•ndas o solicrta•lo destruo. 

Nada mais h a venrto a tratar-se. d ~signa o sr. 
Presidente para amanhã. além da parte rt>gi· 
mmtal da·ordem do du1.. 1. • discus~ã.o dc;s pro
jectos ns. (7 e 53, 3. • das de ns. 1 e 7, 2. • do 
n . li e I • • do de n • 65 

Levanta se a sesaão. 

ACTA DA 27 .• SESSÃO ORDlNARIA AOS 28 
DE MAIO DE 1895 

PRESIDENCJA DO SR. EDUARDO PIMENTEL 

Ao meio dia, rei ta a chamada, acham-~e pre
sente~ us srs. Ectuardo Pimentel, Ribeiro de 
Oliveira, Duarte da Fonseca, Manoel A•ves, 
Benvenuto Lcbo, Jcão Pio, Augusto Clernenti
no, Theophilo Marquea,Carlindo Pinto, Gonzaga 
da. Silva, Juvenul Penna ,Ferreira Tmôco, Ma.· 
noel da Silva., Nunea Pinheiro, Gu~tll.vo Serrã.o, 
Freitas Castro, lgnacio Murta, Francfort, Ge· 
tulio de Carvalho, Nunes Coelh0, Camtllo Pra
t4>s, Rodrigues Chaves, Carnlllo So"res, Fran
cisco Rresssne, Epaminondas (}Ltoni, Raul Pe
Dido, Benjamin de Macêdo e Sabrno Barroso 
Junior, raltando com causa. psrttcipada os srt~ . 
Tavares de Mello, Coelho de Moura e Agosti
nho Pereira e sem ella. os mais srs. 

Não fe achando na casa o sr. 2. ' Eecre :ario, 
nem seus supplentes, é convidado a occupar a. 
respectiva cadeira o sr . Duarte da Fonsecu. 

Abrtl·se a ses:ão e lê-se a acta da. antece
dente. 

O sr. Cnrnlllo Soares •'JIIto 
pede a palavra para fazer uma reclamação con
tra a a.cta que a.cal!a de ser lida.. 

Quando defendia a emenda da rommissiW 
apresentada ao pr<•jecto que crêa uma. 2.• va
ra na. comarc"' de Juiz de Yór11, não di~se o 
arador que a nomeação podta Fer feita por 
acce>so ou por concurso, porque o preencll i
mento de uma comarca de 4.• entrancia. não 
depende de concurso. 

O que di ~se foi que a nomeação para 4. ' en
trancia ou seria feita nos termos do art. 25 
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da lel n. 18, ~ entio conforme as di•poll~ 
transltoriu da me~ma lei. 

A camara, •r. Prelldente, pronunciou o eeu 
"mtiictum aoerca da -.allda4le do meu diploma 
porque contra elle nio forafn havldu provai 
Jarldlcu, prous verdMelraa. 

Termina dlzendo que nio podia referir-se a 
concul'IO r01ra u_ma. comarca de 4. • entrancla 
e, JIOrt&oto, pede ao ar. Presidente que taça 
constar da aota esta 1ua declaraçio. 

O sa. PaasmBNTK :-A rechmaoão do no
bre deputado será attendida. 

Sem mais inpugnaçlo, é appro~a a acta. 
O ar. 1.• secretario dáoo11ta do eegulnte 

EXPKDIBNTB 

R~p,.~rmt•ç'-

Dos habitantes do diatrloto de Perdões de 
Lavras, pedindo a tranalerenoia d" cadeira 
do sexo masculino d.o Rettro para a Nele da· 
quelle dl•trloto, ao qual pertence esae bairro. 
-A' commiuio de instrnogão publica. 

Doa habitantes do Bairro Retiro, do diatrioto 
de Perdões de Lavras, 10licitando suppreuão 
da cadeira do sexo maaoulino del!e legar e 
que se con•erta em• mixta a do •exo femioino. 
-A' m&ma commiasão. 

O ar. Bennauto Lobo envia i mesa uma re· 
presentação, em que habitantea do povoado 
Fernandes. do d!_stricto do Furquim de Marian· 
na, pedem oreaçao de uma cadeira primaria.
A' mesma commiSBão. 

O •r. Gu•t.avo 8errAo:- SI;'. 
Pre.idente, ei Jlio tôra o repto, o de11fto ati
rado á minha dignidade ; se não fôra, •r. Pre
aidente a in1iatenoía de alguns illu•tre. senho
rel deputados, querendo salvar a rua respcm. 
sabllidade quanto ao meu reconhecimento, 
eu, por certo, não romperia o •ilencio que me 
é impolto pela moderação, pela pouq uidade de 
minha inteltlgencia (tll!o apoiador), para levan
tar o. voz neste recinto, oade têm asaento de
putados tão illuatres, homem de tanta intelli
gencia e tio bem intencionados. 

Sr. Presidente. é precisJ que se saiLa que eu 
rep~eeento. Je~almente o 6. • distrioto e que 
aqu1 entre1, nao pela porta estreita do patro
nato político, mas .pela expreesio da verdade 
eleitoral (apoiado•; muito bem). 

Sr. Preaid_ente, eu teria butaute dignidade, 
baatante a1t1vtz de caracter e a preciaa hon
radez para repelllr e•ta cadeira, si t lia me foJie 
dada pela fraude, ai não tivesse con'rioçio pleaa 
de que aou o eleito do povo (muito bm~). 

Mas, s~. Presidente, convicto de que~ repre
sento os 1nteresaea do f\.· districto, ccnvioto de 
que estou aqui apoiado pela nrdadelra ex
pre&ão eleitoral, é preciso, 11r. Presidente, que 
B&lvaguarde a mmha dignidade, é preciso que 
mostre ter eu en&rado pela porta nobre da ex
pressio da verdade e das urnae. 

Foram accusadas de fraudulentas as eleições 
de toda a comarca de Minas Novas .•• 

0 SR. RAUL PENIDO: -Fraudulentas, não· 
apenas indic1os de fraudes. ' 

0 SR. GUSTAVOSBRRÃO •..•.. foram feitas di
versas allegaçõea e foram trazidas provas que 
nio têm torça alguma para proclamar bem alto 
que a eleição em Minas .Novas rosse viciada 
(•partel). 

Mas, sr. Pre:~idente, aqui nnda se pro•ou 
até hoje. 

Examinando, ar. Presidente, o resultado da 
eleiQio do 6. • distrloto, qualquer Terá que sou 
eu o depnbdo, quR sou eu o repreeentante da• 
quelle povo. (Ha "llr-iN apa,.tu). 

Porque, ar. Presidente, lendo-se o diploma 
que me foi conferi .o, ver-se-h& que obtin 
8. 783 votos ; addicionando-se a eleitio de Pe
~nha, Theophilo Ottonl e Salinas, 99 Tot98, 
e Bl)•mando-se estes resultados, fico eu com 
8.882 votos. 

Mu, ar. Presidente, vamos dar de barato 
dado e admi&tido, que toaem nullu as alei~ 
da oomarca de Minas Novas ainda llllrim, era 
eu o repreeentante do povo, podendo entrar 
neste recinto de cabeça erguida, porque, de du· 
vida a YOtação de Miou Nova•, 2.235, ficaria 
6.647 votos. 

Qaem quizer poderá veriftoar os do"umentos 
que estio arohivado .. na secretaria da Camara. 

O meu contendor, ar. Presidente, conforme o 
diploma, ten 6.3 9 ntcs; addicionando·se 01 
fias comarcu de Salinu...;rbeophilo Ottonl e Pe· 
çanba, 517, e aommando,, tudo Isto da 6.886 • 
e, dedusidos 5(Y) votos que obten elle em Ml: 
nu Novae, o reeulw.do da sua votação 1erá 
eu com 6.380. 

Fica, portanto, de uma vez para sempre pro
vad~ q~e sou et_J. o deputMo e que nio entrei 
pela_porta eetre·~a do patronato politico. 

Nao quero ma1s falar, ar. Presidente. a res
peito de uma questão jà tão debattua e sobre a 
qual a Camara pronunciou o seu ""~dictum ; 
cumpro apenae o meu denr, salvaguardando a 
minha fiigntllade e independencia de caracter 

Terminando, ar. Presiden~e. cumpre-me de~ 
clarar a esta illustre corporação que as minhas 
palavru não têm o intuito de ofl't~nder a quem 
quer que Eeja ("'uito bem) e sim proclamar a 
legitimidade de minha eleição. 

0 SR. RAUL PBNIDO :-Competia tambem i 
commii!São defender o parecer que elaborou. 

A requerimento do sr. Camillo Soares, dis
pensa-se a 2.• leitura já C()meçada das mate
rias impreSEaa e distribuidas, selldo julgado• 
objectos de deliberação e ficando sobre a mesa 
para a ordem dos trabalhos os projectos ns. 68 
69, 70 e 71 • 

PARECER 

E' apresentado e vae a imprimir-se o se
gumte 

Redaoção fiaal : 
A com;nlseão de redacção, a que foi presente 

o pro.leoto n. 28 do corrente mez, fixando a tor
ça publica do Estado de Minas Geraeil para o fu. 
toro exercício de 1896, é de parecer que seja 
adoptada, como final, a mesma redaoção com 
que foi approvar!o em 3.• diacussão. 

Sala das commissões, 2B de maio de 1895.
CAMILLO PRATES.-RODRIGUES CHAVES. 

PROJBCTOS 
Vêm i mesa, são lidos e vão a imprimir os 

seguintes 
N. 72 

O Congresso Legislativo de Minas Geraes de
. ereta: 
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Art. 1.• Ficam areadas as se1uintes cadei· 
ra.s de instrucção primaria : 

No município de Mariano&, diatricto de S. 
Caetano, uma em s. Luiz das Aguas Claras e 
outra na Ponte do Gama; 

No distrlcto de camargos, do mesmo municí
pio, uma no legar denominado-Bicas; 

N.> diatricto do Furquim, tambem do mesmo 
munioipio, uma no logar-Fernandes. 

Art. 2.• Ficam revogadas as dis,.osiçõea em 
contrario. 

Sala das seseõet, 28 de maio de 1895-B&NTB· 
NUTO LoBO.-NUNBS PINHEIRO.-PADRIC JOÃO 
Plo.-R!•IURO DE 0LIVEIRA.-FkRITAS CASTRO. 

N. 73 

O Congresso ugislativo do Estado de Minas, 
decreta: 

Art. 1. • Ficam creadaa u seguintes escolas 
de inatrl•cção primaria : 

S:l. · No municlpio da Januaria tres do sexo 
masoulmo, nos legares denominado,-Oibos 
rt'Agua, M111Bâo e Geraes, no• dl~trictos doAm· 
paro, S. João da.s Mis!;;c!S e S. Cuetano do Ja
poré. 

§ 2.o No muuicipio de S. Francisco uma do 
sexo masculino no districto de S. N.omão, e 
outra no di!ltricto da Conceição da Vargem. 

§ 3. · Fica creada uma escnla nocturna na 
Fabrica do Biribiry (sexe feminino), mun1cipio 
de Diamantina. 

Art. 2. • Revogam-se as disposições em con
trario (S. R.) 

Sala das sessões, 28 de 1naio de 1895.-Gt·s· 
TAVO SEI\RÃO.- MANOEL DA SILVA. -Co
NEGO ALVES.-J. F. FRANCFORT.-RODRIGUES 
CHAVES.- G&TULIO DE CARVALHO. - lGNACIO 
MURTA. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

Leem se, entram succes8ivament~ em 1.• di~
oull&âo, encerrando-se esta se'll debate, e eão 
approvados o~ projectos ns. 47 e 53, conce
dendo dous annos de licença, por motivo de 
saúde, ao escrivão do jury e execuções crimi
naes em S. Paulo do Muriabé e subvençiio an
nual de cinco contos de réis ao instut•to muni· 
cipal do Fructal; e, con8entindo-se que passam· 
lhes á 2.• discussão, ne o 1. • à commiasão de 
lertsla<;J~O e o 2. • á de orçamento. 

E' hdo e entra em 3.• disaus:ão o projecto n. 
I . concedendo licenças 1\ Tarios serventuarios 
de otncios de justiça . 

São fundamentadas e lidas e, depois de apoi· 
adas, entram oonjunctamente em discussão aa 
seguintes 

EMENDAS 

N . 1 
Depois da pala , r a - Coura - accre_scen te ·se 

-e!orivão du orphams- Saladas seSEoes, 28 de 
maio de 18!;li>.- JuVBNAL PzNrlA. 

N. 2 

No art. 1.0 , depois das palavras -as seguin· 
tes licenças - se substitua o final pelo se
guinte. 

De quatro annoa ao tabelliií.o tenente-coro
nel J066 Lino de campos Amaral Junior, de S. 
Seba&tlão do Paralzo, b &OI escrivães de or-

phams, Luiz JO<;é de Cerqueira, de Itapecerica, e 
Filelo AI vea Villela, de campo Bello, de tres an
nos &Oi eacrivies de orphams, Clementino ~ao
tos, da Bagagem, cap1tã.o Jo 1 ge Rodrigues do 
Carmo dt Leopoldina, e de dous annos ao ta· 
bellião João Chrysostomo Pimentel B&rbosa, de 
Juiz de Fóra -Sala d'\B sesaões, 28 de maio de 
1895.- FREITAS CASTII.O. 

Sem debate encerra".te a discussão, é appro
vado o projecto com as emendas, e vão á com
mi~são de redacção. 

Lê-se e entra em 3. • diocuS8ão, conjuncta
mente com as emendas da oommissão de oroa· 
menta e as da de justiça., o projecto n. 7, do 
anno passado, relativo a colonias correccio
naes. 

O •r. Ferreira Tinõco:-Sr. Pre
sidente, nas constituições politicas de todos os 
povos a penalidade foi sempre comider&da 
oomo um intere8se social, como condição pri
mordial da e~istenola '.los povo11 e como tal 
tem entrado no organismo politico dos Esta
.tos, manifesta neto se romo a expreS8ão suprema 
da soberania. de um povo. A penalilJade é 
a garantia final estabelecida pela lei em nome 
da segurança social e dos direitos indlviduaes, 
e, não obstante a diversidade de escola• e tbeo
rias em relação a este assumpto, todos os cri· 
minalistas estão de accôrrlo que o direito de 
punir é coustituitlo em bem da conservação da 
10ciedade. 

Quer sigamos os ensinamentos daquelles que 
se acham sen tados no tbrono da escola clas
sica, a cuja f1'ente esteve o finado professor da 
Universidade de Piza- o grande Carrara, 
quer adaptemos as tneorias da escola antbro
pologica, á cuja frente vemos Garofalo, Ferry, 
Puglia e tanto3 outros, não podemos deixar de 
reconhecer que o d•reito de punir constitue 
uma func~ão social. Este direito exercita-se 
pela apphcação da pena e realiza-Ee pela sua 
execução. A lei penal determina a pena, o 
juiz a impõe na [entença e a administração 11 
faz executar ; mas na execução das penk~ sur· 
gemas difficuldades. 

As leis penaE>s devem não só preveni r o cri
me, como tambe m fazer com que o cu lpado 
perra, como d1z Bentbam, o desejo ou o meio 
de reincidir. 

A sociedade tem sempre se preoccupado com 
a repressão dos crimes, porém, nem sempre 
t ratou de procurar a retorm!L dos culpados. 
Deste segundo fim da pena se incumbiu a 
EgrPja. Cll.tbolica. que tem sempre mostrado o 
seu benetlco inOuxo em iodaJ as conquistas da 
humanidade, em todas as idéas de progresso. 

Por i~eo observa o dr. 'Nines que a questão 
de reprimir os crimes, reformando o criml· 
noso, 11penas data de 200 a.nnos. 

Ellte intuito se manifestou pela primeira vez 
no wmPço do Eeculo 18, quando o Papa Cle
mente Xl fez inscrever ao portico da prisão de 
S. Miguel estas celebres palavras : Parum est 
improbas co~rcer~ p ena, n isi pf'oilas ttficias dis 
cipline. 

No Brazll pouco se tem feita em relação a 
t'Ste assumpto e o Estado de Minas começa 
agora a dar os primeiros passos ne!te g_!'Bnde 
emprehendimento. O projecto da. creaçao de 
colonlaa Clrrecionaes deve Eer accelto por esta 
casa, pois, será o primeiro passo que o Estado 



de Mlllu dari. neate iliBUmpto, de aoeórdo oom 
o que llé tem feito nos Estad01 de S. Paulo e 
Pernambuoo. 

0 IR. 8A.lNO BARROIO:-Ainda bem que 
'Y. n:e. es\á de accôrdo oom o projPcto. 

'() ·aa. PBJLRBIRA. TINôoo:- Sim, ar. Presiden 
te, não venho impugnar o projecto, mas julgo 
que o prvjecto p1 imlth·o era melhor e nute 
ponto sigo a opinião do dr. chefe de Policia, ma
nlfestad" no seu relatorlo. Estai oolonias de
viam tambelll ser destinadas pira oa vagabun· 
dOI e vadiOil ••• 

O aR. ~A.l!INO BA.RROSO:- Ainda aài v. Exc. 
ea\á de acoôrdo co.u a commi·Bão. 

O SR. EERRJ:IRA. TtNôco •••••• e isto I! Tia de 
gl'&nde interePe para a lavoura, pois, 01 n
dioe se tranaformariam om bon~ trabalha• 
dores. 

A propria oommlasão tambem aasim pensa, 
maa, nã~ poeso offerecer emtndàa n'esta ae1.· 
tido, por ,e achH o prrjecto em 3.• diect~esã.· • 

O projecto actul\l Eómente destina as colo· 
ntu para O) infractores do termo de bem 
vi-vere o projecto primitivo era n'este ponto 
muito melhor. 

Desejava tambem, sr. Presidente, que ao lado 
da instrucçio primaria, a que se refere o art. 
4. · do projecto, se mioistraYe o ensino religio-
10, pois, segundo di1 Sylvio Pelico, em seu 
livro - Jf6f Pruon.v-, na religião encontra o 
culpado o lenitivo para os seus solfrimentos. 

0 SR. IGNAClO MURTA. : - Apiliado. 
0 SR. JOÃO PIO :- Nio apoladf). 
0 SR. FERREIRA TINÔCf) : - Mas, ar. Pre· 

sidente. deixo de lado outras considerações 
que podia fazer e sómente desejo que a com· 
miaaão de justiça c1vel e criminal me El!clareça 
sobre um pontv em que paira uma duvida 
no meu espírito. 

Refiro-me ao art. 2. • do projecto, que rego· 
la a ordem do pr0C8880 e julgamento doa ln
fractores doa termos de bem Ti ver. 

Julganoo o tritunol correccional eem atten· 
der ás clrcumatanc•as aggravantes e attenu· 
antes, como poderia o mesmo tribunal conde· 
mnar o culpado entre os limites do mtnimo e do 
maximo 7 qual o criterio em que se basêa o 
jury Y 

Eatas duvidas apparecem muitas vezes na 
appllcaçã.o daslei11 e muitas questões são resol· 
vidas pe:a interpretação blstorica. 

As•im, ar. Presidente, desejo que este ponto 
do projecto aeja discutido para. que ftque es· 
clarecida qualquer duvida que possa appa· 
reeer. 

Este projecto, porém, deve ser approvado e 
aSBim procedendo, teremos prestado mais um 
aervi(lO ao 001110 Eatado. (Muito h~mt !) 

O •r. Soblno Darro•o .Junior : 
-(Não temos o seu discurso). 

Vem á mesa a eeguinte 

EMENDA 

Onde Ee diz-seiscentos- diga. ·Ee-trezen
toa contos. 

Sala das aessões, 28 de maio de 1895. - CA
»ILLO SOARES FILHO. - SABINO BARROSO JU· 
NlOIL. 

Apoiada e conjonctamente em discmslio, que 
se encerra sem mais debate, sendo apprvvado o 
projecto COID aa emendas da oommiuão de jus· 

ttca e rejeitada a da commissão de oroa
m.ento.-A' oommlasão de redaeçãc. 

E' lilo e entra por artigos em 2• dlsaaaslo, 
oonjunctamente com a ·emenda da comminio 
ue oroamento. o proj'!cto o. 11, que a cada 
uma das esc. las normaes do Serl'O e ltajubá, 
crea..tu pc.las respectina mun1cipa.lidades, ()(lO
cede pela rubri"- inslrucção publica,- um 
auxilio annual de quinze con~. 

O 11r. Augu8to Clementlno :
(Não temos o eu disourao). 

O •r. •:::amfllo Pratett:- (Não te· 
mos o seu discurso). 

O •r .• João Pio:- Sr . . PresidFnte, 
venho apresentar uma emenda ao proj<>cto em 
discussão, emendo. qu., devia ser apresentada. 
pelo exm. sr. Theophilo MarquM, quA, !11 bem 
se interesse muito por essa medida, por uma. 
circnmstancia imprevista, deixou de apre
sentai-a. 

Devo declarar, 81'. Pre3id<'nte, que não (&çO 
questão seja cooeediJo o auxilio pedido antes ou 
depois do reconhecimento feito pelo governo. Pe· 
de·!e para Sete Lagô lS o mesmo ra.vor que 
aotualmente se vae conceder a outras muni· 
cipalidades, sem se attender ao reconheci
mento. 

O &a. A. CLEMKNTINO :-I9Eo é questão vital. 
Voto pelo. emenda, mas quero o auxilio já. 

Ü ER. JOÃO PIO :-Deixo a V. exc. a diSCOS• 
são e embarcai ei a minha emenda no projecto 
de v. exc. 

SI a camara conceder o auxilio pedido ás 
esczolas llo Serro e ltajnbã., para. o que dou da 
melhor vontade o meu voto,espero não recusará 
o metmo favor à escola. de Sete Lagôas. 

ContladQ na justiça que preside ás delibera
ções d&ta illustre corporaç~•. po.sso a ler a. se· 
gulnte 

EMENDA 

Depois da pa.lavra-Ita.jubá - accre;cente-se 
-e para a e~cola. normal de Sete Lagôas. 

Sala daa sessões, 28 de maio de ;895. - PA
DRE JOÃO PlO.-THEC PHILO MARQUES. 

At>Otada e conjunctamente em dt~cuSEão. 
Comparece e occupa o logar de 2. • Secretario 

o sr. Desiderio de Mello. 
O er, Getulio de Carvolbo:

Venho á tribuna., ar. Pr~idente, para declarar 
que, de accôrclo com o meu distincto collega 
de districto, residente no Serro, votarei oontra 
a emenda da illustrada. comml!sã.o ao projeoto 
que ora Ee discute. 

Filho tamlem daquella. zona, conhecedor doa 
grande~ sacritlctos que fez a municipalidade do 
Serro para. fundar e manter uma e,cola nor
mal, que inconte!hvelmente vae prestar im
portante concurso li. instrucção po blica daquel· 
la gl'ande parte do Estado, não po; so deixar 
de vir em auxilio do projeo•o em di~cuEsão e 
de bater-me contra a emenda da illustrecom
mlssão . por entender que ella significa o asdes-
sinato do pr<'jecto. · 

Sr. Presidente, em cJntrap"»ição do que 
disse o illustre deputado, residente em Montes 
Claros, p0830 garantir que a. escola normal de 
Serro satisfaz as exigenciu de uma grande. 
zona., que comprehende o Serro, Ouanhãee, 
Peça.nha., Conceição, Ferros,ltabira; portanto .•• 
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0 SR, CAMILLO P&ATES:-Perdão, não susten- 0 SR. CA.MILLO 8o.UUI:S FILI10 dá um &.parte 
tei a emenda, porque não foae essa escola nor- e ha outros. 
mal servir a uma importante zona. O SR. GBTULIO DE CARVALHO:- Confesso 

O sa. GETULIO DE CARVALHO ••• não procede sr. Presidente, que, si existe alguma dispcsl: 
a allegação de que existe um estabelecimento cão de lei a tal re~peito, desconhfço·a de com
congenere a dez leguas dB distancia. pleto; Fó sei que as municipalidades podem 

O sR. CunLLo ~ARRS FILHO dá um aparte. crear escolas normaes e que o CongreBso póde 
O sR. GETULIO DE CARVBLHo:- Ora. ar. Pre· anctorizo.r subvenções inoondicionaes, confor

sidente, si estamos todos de aooôrdo que essa me a pratica já adoptada pelo Congresso Con
e~~cola normal vae ser util a tantos muuicip1os atituinte. 
cironmvislnbos;sereconhecemosque com gran · O SR. JoÃo Pio:- Nio é pratica, é de lei. 
de onus para o cofre municipal a camal'll. do (Ht:a cutr11s apartes). 
Ser.o realizou es>e pntriotico emprehendimen- O SR. GltTULIO DE CARVALHo : - Porqunuto, 
dimento; si essa esc ' ia já el!tá fu nccionando re- a lei n. ~I. concedendo auxílios a outras es
gularmente com um corpo docente verdadeira- colas, não estabeler.eu nem implicitamente que 
mente idoneo e habilitado, é incontestavel a rosse nessaria a approvar,ão por parte do go
justiça da. medida con!ida. no projecto e o Con · verno para a realização dos pagamentos ( tro
gre~ deve concader sem re3tricção a subven- cam se muitos apartes; n.fo se ouoe a od; do 
ção pedida, consoa.z.te com a pratica do Con- orador) .•• tantr mal.s quanto na ca.rencia de 
grerso Constituinte , relativamente a outros es- disposiçõe!l taxativas não se :;.prceenta. medida 
tabeleclmentos da mesma natureza ja subven- de caracter geral, mes simplesmente a emen
cioaados. da da. illustre commissão, ':.{ Ue, esquecendo-se 

uM SR. DE:PPTADO:-Estamos a conceder au- do.'! auxílios já. conced•do3 a outrM escolas con· 
xilios a esto.belectmentos particulP.rPs (Ha ou· gener.:s, elta.belece excep<',ão injusta c 1m as 
tJ'Os apartes.) contempladas no projecto n. 11. 

0 SR. GETUUO DE CARVALHO:- SI de fllcto, 0 SR. CAMllLO PRATE3: - Pelo argumento 
sr. Prestdente, a. lei n. 91 do anno pa.sstdo de v. exc ., nunca se corregir1am os abusos; 
concedeu in".ondiciona lmente a diversas escolas e si •e procedeu mal uma vez, ha.vernos de 
normaea muniCJpaes a subvenção de 15:000$000 proceder sempre 7 
annuaes, e si ta.mbem a lei n. 41 não modelou . . 
de fórma a.!gumo 0 pagamento dessas subven· O SR. GETULI? DE CARY ALHO : -. ~f a~ o uni· 
ções, p'Jt que, ar. Pre~idente, a illustra.da. com_ · co l!le1o de corr•.g•rmos o abuso ser1a a decr e
mls~ão, como medida de excepção, offerece essa ta_çao de uma le.t geral rPgulando a mate~1a e 
emenda ao projecto 1 (Apartes vehementes; o nao o de uma Simples emenda a um p~OJeoto 
orador nl!'o é ou"ido ) referente a escolas normaes de tre~. mume~pios 

Mas, ar. Presirlence, servindo ·me do proprio do ~stado, a q~a.l, em vez de medida de .cor
argumento do illustre deputado residente em recçao ou sana .1va de uma ~a.cuna d.a let n. 
Montes Claros (continuam apartes prolongado>) 41~ tem ? ~:~.racter de exceH'aO, que e sempre 
devo amrmar que, si o govern;> tem tidco ne· od~oso e 10JUSto. . . _ . 
cessario criterio e escrupulos nos pagamentos Sr.- ~res1dente, é ~ msptra~o d_9 propr1o 
de~s118 11ubvencões até aqui, conforme diz, por- P.~trtottsmo, a necess1dade da d11fusao do eu
que não havemos de presumir que esse criterio smo. pelo povo que a os aconselha a correr em 
altamente lou vavel conti nuará a inspirai-o aux1llo ·das camaras mumctpa~, que, ap~r 
com relação ás escolllS normaes subvencionadas de terem suas rendas hoje tão multlpltca
pelo projectc1 ~ {"a aparteJ prolongados,· e o ora- das·· · 
dOJ' contintia a falar. ) 0 SR. CAMILLO SOARES PILHO : - E si O or-

Sr. Presidente, respondendo a um dos innu- çamento do Estaio não comportar 1 
meros apartes, devo dizer qne re as escolas nor· o sR. GETULIO D"- CARVALHJ .. . ta.zem IJe
maesda Serro, ltajubã. e Sete Lagõas tiveram r ocos esforços para estes commPttimentos, em 
por fundadores homens de tanta operosidade e vistas das multiplas dnspt>sas .:~..~mos serviços 
pe.triot!l.mo, que não pouparam esforç<H para publícos municip&es, a que im::eriosamente 
tornai-as uma realidade, e.qtou certo que hão de têm de a ttender. 
empenhadamente pr)curar modelal·as pelo E, dr. Presidente . poRso amrmar que p&ra 
typo da~ escolas do Estado, buscar o necessa.rio as cnmaras da norte do Es•ado esses e~forçoa sio 
reconhecimento dn governo, afim de I}Ue os di · mo. i )res, porque áquellas r egiões fadadas para 
ploma.s per ellas expedidos não tennam valor tão gloriosos destino3 faltam estradas, falta a 
sómente dentro das raias dos seus municípios. iniciativa, faltam aa industrias, faltam estabe-

0 SR. CAMII.LO SOARES FILHo: :- O governo Jecimentos de iuatrucção - os verdadeiros ve · 
póde delxRr de rt>Couhecer. hiculos do engrandec. mento e prosperidade e, 

O sa. GETULIO DE CARVALHO: -Entretl\nto, por cr.nsequenci~. do augmento de rendas eca
desde que sejam subvencionadas pt>lo cofre es- pitoes; (cruzam-1e aparte!). 
tadoa.l, quo obedeçam ao plano geral do ensin•, Portanto, declaro que voto contra a emenda 
que o tempo vá demonstrando a sua utilidade da honrada commissão, não EÓ por me parecer 
pelos resultados do seu funccionameato, não é injusta e não obedecer aos preceitos seguidos 
de duvidar-se da boa vontade do g ·.vern('J ; e a tê aqui, como porque tenho a alma. sempre 
até que alcancem e~ae reconhecimento, prPpa· aberta para receber, com o ent.hnsiasmo de 
ram e habilitam moços para o magiaterio pri- quem muito confia no fUturo da patria essu 
ma.rio, os quaea promptamente preetarão exa- grandiosas ideas que j\ traduzem-se em reali
mes peran:.e as esoolas do K~tado, quando que\· dade, devido ao pa.trio~lsmo digno de ser imita
ram occupar cadeiras da aua oreação e inspe- do, das camaras mnaiCJp&es do Serro, lta.jubá e 
cção. ( .tpoiado1) Sete Lage>lB. (Mu ito bem ; muito b6m ). 

A. C. - 2g 



. 2f)8' 

Sem mais det.ate, enoerra·se a dlacoll8ão f! ap
pron.ae o projeoto com a emenda dos 81'8. João 
Pio e Theopbllo Marque~, sendo rejeitada a da 
commisaio de orçamento.- A mesma commil· 
aio volta o projecto. 

Lê·se e eatra em I.• discu&ão, encerrando-se 
esta sem debate, e é approvado o projeoto n. 
65, que eleva a aubvençio concedida á ltstrada 
de Ferro do Valle do Paraopeba; e consentindo
se que paese a 2.• disouasão, envia-se áa com· 
mi•õea reunidas de orçamento e obras publi
cas. 

Nada maia havendo a trata.r-ee, designa o sr. 
Presidente paro. amanhi, além da par\e regi
mental da ordem do dia, I. · discussão dos pro
jeCtos ns. 54 e 62, do Senado e 97, de 1894, da 
C&mara, 3. ·do de n. 6, discueeão e votação da 
2. · parte da emenda da Cama r a ao projecto n. 
-47, do Senado e di~cusaão dos pareceres n. 47 a 
51. 

Levanta-se a seseio. 

ACTA DA 28.• SESSAO ORDINARIA AOS 29 DE 
MAIO DE 1895 

PRB!NDENCIA DO SR. EDUARDO PIMINTB.L 

Ao meio-dia, feita a chamada, acham· se pre
sentes oasra. Eduardo Piml'ntel, Ribeiro de Oli
veira, Desiderio de Mello, Bueno Brandão, João 
Pio, Manoel da Silva, Ferreira Tinôco, Juve
nal Penna, Gustavo Serrio, Getulio de car
valho, Nunes Pinheiro, Nunes Coelho, Fran
cisco Brefsane, lgnacio Murta, Augusto Cle
mentlno, Theophllo Marques, Rodrigues Cha
ves . camlllo Soares, Carlindo Pinto, Duarte 
da Fon!eca, Manoel Alves, Sabino Barroso Ju
nior, Raul Peuido, Benjamim de Macedo, Epa• 
minondas Ottoni, Gonzaga da Silva, Franc(ort 
e Mendes Pimentel; !altando com ca118S parti· 
clpada os srs. Tavares de Mello, Coelho de 
Moura e Agostinho Pereira. e sem ella os mais 
81'8-

.Abre·se a sessão. 
E' lida e apprc vada a acta da anterior. 
Achando-se na ante-sala o ar. Saturniao 

Dantl.s, deputado já. reconhecido, é nomeada 
para introdazil-o no recinto uma commill&âl. 
composta dos m. Bueno Brandão, Gustavo 
Serrão e Camillo Soares. 

Recebido com as formalidades regimantaes 
presta pe~·ante a mesa o compromisso legal e 
toma assento. 

O ar. secretario dá conta do seguinte 

I:XPB:DiltNTE 

Otficlos 

Do sr. dr. Secretario do Interior, transmit
tindo um requerimento, em que o alferes José 
de Sousa Limoeiro pede melhoria de reforma 
A' commis~o de representações. 

Da oa.mara municipal de Sete Lagõas, fa
seado ver a necessidade da construcçio da 
ponte do Jequltibá no rio das Velhas. -A' com
infalio de obras publicas. 

Da meama, pedindo a creação de uma. cadei
ra na povoação do Fortuna. - A' commiasão de 
lnetruoção publica. 

0 SR. MANOBL ALVBS envill. a mesa uma re
)lreaentação, em que o conseho dlatrictal de 
as. Joio ll:vangelista do Peçanha pede a con
trucção de editl~ios para suas esoolas. - A' 
oomml~sio de representações. 

0 Sll. CARLINDO PINTO remette á_ mesa, 
afim de que o sr. Presidente faça chegar á 
commissão réspectiva, um l'€querimento dos 
cidadãos Francisco Rodrigues Lima e outros, 
pedin1lo privilegio por 20 annoa, afim de ex
plorarem o oleo de coco e de outra& plantas 
nos muni~ipios de Caeté , Sabar1 e Santa Luzia. 
- A' r.om .missão de industrias. 

Requerim~nto 

Do engenheiro Artbur Thiré, pedindo privi
legio e os f a. v ores da lei n. 111 para a constru
cção de uma estnda de !Prro de Honorio Bi
calho a Villa Nova de Lima. - A' commissão 
de obras publicas. 

0 SR. AUGUSTO CLEMENTINO pede que ao sr. 
Presidente se delegue a faculdade de nomear 
dons membros que completem a commissão de 
legislação durante a ausencia dos etrectivos. 

Com o assentimtnte da ca~a. são nomeados 
os srs. Bueno Braudão e Nunes Pinheiro. 

PARECERES 

São apresentados e vão a imprimir os seguin
tes: 

A commi!!llio de orçamento, a que foi presente 
o projecto n. 53, concedendo subvenção an
aual ao Instituto Municipal da cidade do Fru
ctal, é de parecer que seja 'l mesmo projecto 
submettido á. segunda discussão e approvado 
com a mesma redaeção. 

Sal" das commis~ões, 29 de maio de 1895.
J. BUENO BANDÃO. -AUGUSTO CLBMINTINO.
MENDES PIMENTEL. 

A commit~são de orçamento, a que foi pre
sente o projecto n. li, de 1895, concedendo au
xil io annual ás escdas normaes das cidades de 
ltajnbá e Serro, já. votado em 2.• . 1li~cussão, 
com a emenda concedendo egual auxilio à es
cola normal da cidatle de Sete Lagôas, é de 
parecer qut· seja o mesmo projecto aubmettido 
á 3.• discussão e approvado com a eeguinte re· 
daoçio: 

O Congresso Legislativo de Minas Geraes 
decreta: 

Art. I." Fica concedido pela verba -in
strucção publica-um auxilio annual de 15 con
tos de réis a cada uma das escolas normaes das 
cidades de lbjubá., serro e Sete Lagôas, area
das pelas respectivas municipalidades. 

Art. 2.• Revogam-se as disoosições •!m con-
tl'ario . • 

Sala das commissões, 29 de maio de lS95. 
- J. BUli:NO BRANDÃO. - AUGUSTO CLBMBN· 
TINO.- MBNDRI PIMENTEL. 

A comm!@São deoonetitufção, legisl ~çãoe po
deres é de parecer que o projecto n. -47, deste 
anno, entre em segunda diPoussâo e seja appro· 
vado. 

Sala du commilllÕes, 29 de maio de 1895.
AueuSTo CLEMBNTINO- JULIO BUENO BRANDÃO 
- NUNEI PINIU:IRO. 
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PROJECT08 

Vêm á mesa, são Jid()(l e a poiados e vão a im
primir os seguintes : 

N. 74 

O Congresso Legislativo do Estado de Minas 
Geraea decreta : 

Art. l. • E' extensiva. aos profe880res e len
tes do Gymnasio Mineiro e ~colas Normaes 
a disposicão do artigo 4. · da lei n. 100, de 23 
de julho de lf!g4, revogado nesta parte o ar
tigo 199 da lei n. 20, de 26 de novembro de 
1891. 

Art. 2. • Revogam-se aa disposições em con
trario. 

Sala das eessõe~. 29 de maio de 1895. - J. 
BUENO BRANDÃO. 

N. 75 

O Cr11gresso L<gislativo do Estado de Minas 
Geraesdecreta: 

Art. I.· Fica o President-:.. do Estado au
ctorizado a de~ pender até a quantia de quatr.> 
contos de réis, pela verba -obras publicas -
para oonclusão da.q obras do Hospital de Cari· 
dadede S. Sebastião do Pcnaizo. 

Art. 2 . · Ficam revogadas as disposições em 
contrario. 

Sala das se~ões. 29 de maio de 1895. -
DESIDERIO DE MELLO.-RIBEIRO DE 0LI VEIRA.
J. BUENO BRANDÃO. 

N. 76 

O Congresso Legislc~.tivo do E3tado de Minas 
Geraes decreta : 

Art. 1.• Ficam creads.sas seguintes c1deiras 
de instrucção primaria : mixtM, no Ribeirão 
de Areia, dlstricto de S. Seb.lStião das Cor· 
l'entes e no Mundo Velho, dhtricto do Rio 
Vermelho, ambas no municipio do Serro; mix
ta, em Poções, districto de Jequitibá, munici· 
pio de Sete Lagõas ; mixta, em Jabot catubas, 
districto do Ipiranga., municipio do Curvello ; 
mix·a, em Ca; oeira Grande, di, tricto tle Sant'

_Anna do Onça, municipio de Pltanguy ; mix· 
ta. na Cachoeira Grande, districto de Matto· 
sinhos, município de Santa Luzia do Rio das 
Velhas ; mixta em S. Sebastião das Flôres, 
mLnicipio de Abaetbé; mixta, em Contagem, 
municipio de Diamantina. 

Sala. tias ses<ões 29 de maw de 18g5-AU· 
GUSTO CLEMEN'I'II"O.-THEOPHIL 1 MARQ UES.
G&TULIO DE CARVALHO. -CONEOO ALV&3.-PA· 
ORE JoÃ.O PIO . - D U ARTE DA F ONSECA. - G US 
TAVO SERRÃ.O. 

O sr. Ju venal ·p nna :-Sr. Pre
sidente, a lei do antigo regimen, que creou 
o imposto de novos e velhos direitos e que de
pois foi mantida na Republica pela disposição 
do art. 1. · do de~reto n. 598, de I.· de dezem· 
bro de 1892, por uma talvez má. redacção, dei
xou estatuido que o imposto seria cobrado d9.8 
escripturas lavradas dentro do Estado. 

Este defeito traz grandes prejuízos, porque 
as grandes transacções ~ão feitos no Rio de Ja · 
nfiro. 

Para sanar, pois, esta difficulda:le, apresento 
t<m projecto á consideraçã~ da. casa. que o aco. 
lhará oomo julgar em sua sabedoria. 

E' o seguinte (lê). 
Como ofHcial do registro de hypotbecas, já 

tive occasião de impugnar escripturasde gran
de valor pela. falta de pagamento do no..-os e 
velhllS direitos, e crnsultando a tal respeito á 
secretaria dlt.!l Finanças, quando occupava o 
cargo de SccrAtario o ar. dr. Jastino Carneiro, 
expediu e lia urna circular ao collector de S. 
Joré d'Além Parahyba, declarando que o im
posto era devido sómente nas escripturas que 
fossem passadas dentro do Estado. 

Comprehende a caea. o prejuízo que sotfre o 
Eetado com esta solução, porquanto os habitan· 
tesdo centro ficam onerados do imposto, em 
quanto que aquelles que residem nas frontei
ras podem ft~cllmente illudir a acção da lei. 

N. 77 

O Congresso Legisl16tiVo de Estado de Minas 
GPraes decreta: 

Art. I. • O im(Y,stu de novos e velhos di
reitos incluido no p:-oporcional, se~undo dispõe 
o art igo I. • do decreto n. 598, de I. • de de· 
zembro de 1892. é devido pela transftlrencia de 
immoveis situados no Estado, pela constituição 
de hypothecas ou outros onus reaes por actos 
inter-vivos a titulo oneroso ou gratuito. 

§ I.• St os actos translaticios de domínio 
sobre immoveis, constituti..-os de hypotheca 
ou quaesquer outros onus reaes, não estiverem 
Pojeitos á tranecriJ~~;ão, n~s termos do artigo 
8.• do decreto Federal n. 169-A-de 19 de 
janeiro de 1890 e artigos 236-237 do res·;ectivo 
reg ., como os actos jutliciarios, o imposto será 
pago todavia ao re11izarem-se os dito~ actos, ou 
pago na collectoria da circumscripção, dentro 
de 30 dias, sem revalidação. 

§ 2. • Quando a. eacriptura. de transferencia. 
do immovel situado no Estado ou instituição 
de onus reaes inter- ll ivos se ell'~ctuar fr)ra do 
Estado, a respectiva transcripçã.o ou lnscri
pc;ão não se fará pelo official do regi'ltro compe
tente, sem que conste do acto o pagaml'lnto do 
imposto em estampilhas devidamente inutili
zadas pelo mesmo official. 

§ 3.• As rstampilhas serão inutil izadas no 
t raslado da escriptura, fazentio o on'lcial na co · 
lumua das annotações do P vro onde f<ir feita a 
inFcripção ou tra.uscripção, referencin de ha
ver sido pago o imposto e d" qul\nto. 

Art. 2. • Nos casos de revalidação por f~ I\& 
de pagamento do imposto no tempo devido, 
Psta nunca excederá da quantia de um conto 
de réis. 

Art. 3 . • Revogam-se as disposições em con
trario (S. R.) 

Sala das sessões, 29 de maio de 1895 . - Ju
VENAL P&i'>N A . 

N. ~ 8 

O Congresso Legislativo de Minas Geraes de
creta: 

Art. 1. • Fica creada uma c:.deir.l mixta. de 
tnstrucção primaria no JlOvoado ·la Lagoinha. 
districto da União, no municipio de Caetbé e 
uma do sexo masculino no bairro do Paquetá, 
na cidade de Guanhães. 

Art. 2.• Fica transferida para. o arrabalde 
do Tinõco, na cidade de Csethé, a cadeira mix
ta do Bahú , no dietrlcto da mASma cidade. 



Art. 3. • Fica connrtlda em lllixta a e1001a 
.~o IUP'muculino, CNitda no pova.do de San
.to An~nio, no diârict.o da cidade de Gua· 
Jlhiel. 
, Art. 4.· Revopm • u dlaposiQi'Ses em con
.trario. 
. Sala das 8b88Õe8, 29 de maio de 1895.--GBTU· 
. LIO DJ: CARVALHO , - CARLUfDO PJNTO. - Nu· 
NKS COBLHO.- MANOEL DA SILVA. - A. CLJ: . 
IONTlNO. . ' 

Têm 2. • lei tara, são julgados o•Ject.os de de
'liberaçio e tlcam eobre a meta' para a ordem 
doi trabalhos oa JroJeotoe Dt. 728 73. 
' Lê-iJe;entra em 1.• diBeuatalo, que seenoerra 
8 em debate, e é approvado, o projeoto n. 54, 
do Senado, aohre antiguidade áe jul181 de di· 

rei to, e, consentindo-se que passe á 2. • dia
cUYião, vae o me!mo projecto ás commisaõesre
unidN de juaLiça e oonatitniçio. 

E' lido e entra em 1.• dlsclUSão o projecto 
n. 52, do Senado, sobre concursos agricola5 e 
regionaes. 

O ar. João Pl o 1 - (Não temos o seu 
dlsoureo). 

O ••·· Bueno Brandão:- Sr. 
Presidente, pedi a palavra ptra declarar que 
voto contra o projeoto em dlaowdo, não por 
que con•idere que a despesa consignada no 
mesmo venha traier a ruma daa tlnanças do 

·Estado, que felizmente l!ão prosperas e lison
geiras (apoiado~). 

O aa. Joio Pio dá um aparte. 
0 sa. BUENO BRANDÃO:- Foi uma das r&· 

sõea apre6entadas ~lo Ulustre deputado que 
me precedeu na tribuna. 

• Nio concordo com esta razão, sr. Presidente, 
e apenas acredito que a ldéa consignada no 
proJecto, apesar de util, é perfeitamente 
adlavel. 

nevemos empregar as rendas do Estado em 
aervicos immediatamente uteil e necessarios á 
lavoura. principalmente fundando eaoolas agri-

' colas e campo11 pratioos, dando incremento á 
mmlgração, abastecendo a lavoura doe braços 

de que tanto necassl~ para seu desenvolvi
mento. 

Aasim sendo, ar. Presidente, penso que a me
dida contida no projecto tem sua utilidade 

· mas actualmente não podemos votar estas das.: 
pcaaa, que dnem ser adiadas, visto como te-
1008 necessidades mais urgentes e que constam 
de projeotos em di&otl8Sio nesta casa e no Se
nado. 

Estou de accôrdo com o lllustre deputado 
· pela 5. • circuiD!Cripção, combatendo o proje
cto; diaoordo tão aómente das razõee por s.exc. 
t\presentadae para impugnai o ••• 

O sa. Joio Pio:- Foram o:>lorldos meus; eu 
propositalmente carreguei nas côres. 

0 BR. BUENO BRANDÃO:- ••• As nORS&s ft
naoças comportam perfeitamente eSEa despesa 
que não viria trazer a ruína do Estado (apoia.: 
dos). Desejo tio sómente qae o produoto das 
economias do povo, que as suas contribuições 
Hjam melhor applie&da~. 

Tenho Mto, 1r. Presidente, a declaração de 
~oto e dos motivos peloe quaes voto coa~ra o 
prJjecto (mwito b~m; muito~). 

. F!Ddo o debate e posto a votos, é rejeitado o 
proJSCto. 

Oftlcie-se ao Senado. 

2.• PARTB DA· ORDEM DO DIA 
Lê·ee, entra em 1.• disouuão, que ee ea

oerra sem debate, e 4 approvado o projeeto n. 
97, de 1894, concedendo auxilio aoa institutos 
munloipaa. de Ouro Fino e Pouso Alto; e, con
BtiDtindo-ee que pa1se á 2.• disoU88io, é enviado 
á oommlasão de o~mento . 

E' lido e entra em 3.• diecuasão o pro}ecto 
n. 6, ceroeando a incompatibilidade eleitoral 
para 08 oargos municipaes. 

O .ta, JUVJ:NAL PENNA justifica e envia á 
segutn\e 

IUIBNDA 

Ao art. I. • accrescen te-se : 
Paragrapho nnioo. Aa disposições desta lei 

não comprehendem 011 agentea executivos mu
nicipaea tt diltrictae-. 

Sala dM seeaões, 29 de maio de 1895.-J'DVE
NAL PliNNA. 

Apoiada e oonjunctamente em ditcU!IIão. 

O ar. Raul Penldo : -Foi por de
~aia discutido, ar. Presidente, o projecto que 
ttve a honra de submetter á consideração da 
caaa, e nu duas disooaeões, em viata das razões 
suggeridas pelo meu illustre colJega da I.• cir
oum.scripçio eleitoral, tive OOOI\Sião de mostrar 
que neuhuma razão ha.via para as reatricções 
a re~peito das incompatibilidades, tendo nessa 
occasião feito tambem considerações attinen
tes a mostra~ que de'!i~moa sempre reetringir 
o cam~ das mcompatlbll ldades, para não ver
mos privada a admlniatração de indivíduos 
que, sem razão de ordem superior, eram inhi
btdos des1a8 funoções com prejuizo unica e 
s!mplesmente para as n08888 lnst1tuleões poli· 
tlcas e corporações deliberativu. 

Alslm, pois, ar. Presidente, pelas ra1ões que 
expendi, moatrei claramente que não havia 
ruã.o de ordem equitattva ou jurtdica para 
ser aecelta a emenda que acaba de ser apre
sentada, restringindo a incompatibilidade aos 
cargos dA agentes executivos da camara e de 
conselhos dlstriotaes, porquanto não ha motivo 
para essa restricção. 

Assim, sr. Pr~sidente, creio que não precia:> 
alongar-me em outras cona•dera<;Õ68 attinentes 
a demonstrar a nenhuma razão de ser da 
emeuda explicativa, que acaba de ser apre
sentada. 

Declaro, port~> nto, ar. Presidente, que, já de
mlli& elucidada a questão, voto contra a emen
da, porque não vejo nenhuma r ezãode ordem 
superior que me acon&elhe a acceital·a. 

O aa. JUVBNAL PENNA: - V. es.c. então 
acredita que a incompatibilidade nio attinge 
aos agentes executivos 'I 

O •r. Dueoo Brandão: -Sr. Pre
sidente, tendo acompanhado com todo i teres
se a di.Jcuasão trnada em deredor deste pro
jacto, não me convenci ainda da utilidade que, 
por ventura, posP& t razer a sua approvaçio. 

As r azões apresentadas pelo illustre colle
ga quP me prooed~u Da t r ibuna, nas diver
sas vezes que falou a t.bre o t.s~umpto foram 
as seguintes em I. • logar disse a. exo. que nio 
encontrava na lei ratão de ordem publica que 
justiftcaaae 11 Incompatibilidade dca professo· 
res para 08 cargo& muoicipaes; em 2.• logar, 
que era de neca.idade que se permittt• a 



...... 1\moclonarill tomarem parte na ges
tio dos negooios muololpaes, mórmente nas 
·loclalldades em que baTia falta de peesoal 
edonto. 

Ora, sr. Preel~nte, as razõesqtle determl· 
naram o legialador para imcompaHbiliaar os 
·pl'Ofeuores do gymnaato e escolas normaes 
para o exercioio doe oargoJ de vereadores ou 
oonaelbelroa dJstriotMs lláo de ordem publica e 
o legilllador mineiro teve em vista não distra
bir oe profelsol'ett de seus mistel'fl!. 

0 SR. BVENO BRANDÃO; - V. exc. permitte 
um aparte f 

A lei sómente incompatibilisl peles sim
pltw facto de serem empregad lS publlcos re· 
munerados. 

O sR. RA m.. PBNioo :- E' claro. · Mas o 
legllladot•, quando vo~u o art. 199 da I~ i n. 
20, abia perfeitamente que a incompatibili
de .a attingir 01 proteasores das eecolu nor
maee, munioipaea e eatadoal!l; por conseguln· 
te, a razão é esta e não pód.e ter sido outra. 

K' d.e grande inconveniencta o exercicio si
multaneo doe dos cargos. 

A. meu ver, é uma razão de alta proceden
cia:e que Dão póde deixar de existir aeora ; 
e por isso, sr. Presidente, são patentes oa in· 
oonnnlentes Que podem advir da appronção 
deste projecto. 

Devemos legislar de modo a não d istrablr os 
professores do flnsino, e v. exc. comprehende, 
... Presidente, que o profeesor eleita vereador 
e que deseja bem desempenhar as a ttribuiçóetl do 
cargo popular, tem de gastar tempo preciso em 
estudos diver~os, relativos ás funoções desse 
cargo ; tem muita'l vezes de fazer parte de com· 
miBIIões trabalbo~as e, ou deixarà. de cumprir 
08 deveres dA eleito do povo, ou de professor. 

Alndamais, sr. Presidente; havendo tncorn· 
pe.tibilidade sem res\ricção, irá ella aproveitar 
aos profe830res das escolas normaes munlci
paes. 

E, como jt'l. observamos, ha grande numero 
.dessas escolas no Esta:lo e o vereador que tem 
superlntendencia sobre o ensino municipal será 
dloal de si mesmo, será um dos profe~sores daa 
eeoolaa normaes. 

Terá o professor, eleito vereador, da tomar 
parte dil'fcta nos negocio! politicos da looalida· 
de ; terá de unir-se a um dos grupos polltioos, 
o são patentes oe m.1les que destes factos resul
&ario para o en:ino. 

Bem avisado, pois, sr. PresidElnte, andou o 
legislador, estabelecendo a inrompatibilidadP, 
attendendo aeaim àll necessidades do serviço da 
inrlrucção publica, que deve merecer o cuida
elo de todos nóa. 

A segunda ra.,Ão apresentada pelo illu,,trado 
deputado residente em Barbacena tambem não 
procede. 

A falta de pessoal habilitado ;ara os cargos 
de vereadores e conselheiros distriotaea nota-se 
nas pequenas localidades e não nos centros po
pnlosoa, sendo certo que 01 gymnafios e esco
las normaes fundam-se nas cidades adiantadas, 
onde não escusêa o p8111oal para 0111 cargos de 
eleição popular. 

Poderá haver insufficlencia da peasoal, sr. 
Pret!lidenie, porem nos distriotos e municípios 
de eomenos importancla, e a estas não apro· 
TOltam 08 fOTOrM do pro.)ecto. 

Osa. RAUI.o Pm.Ioo da um aparte. 

0 SR. BUENO BIU.NDIO:- AI camaru muni· 
oipaes têm em geral cor~s.pondido á espeota
tiva do legislador mineiro; e se Ullllio ou ou· 
tra tem 1e desTiado do cumprimento do d&
ver, isto não pode ser attrlbnido á falta de 
Fe&IOal. 

Sabemo3, sr. Presidente, que em todas &S 
eleições realisadaa no Estado eolioit.a.m os sut
frailos do J:OVO grande numero de candinatos; 
vemos o espírito publico di~pertado em toda a 
parte e pleitêarem um Iorar na representa· 
çi> municipal, caadidatea em numero muitas 
nzea superior aos Jogares a preencher. 

Isto pron eloquentemente que a razão apre· 
aentatla prlo illustrado deputado não procede 
absolutamente e que nada justi ftca. a negação 
de uma dispoeição de lei que na pratica nos tem 
dado beneftcoe resultados. 

E ia, 81'. Preeidente, &8 razões que razem com 
que veto contra e projeoto ~m discussão. -
(Muito bctm; mu'to be-:~). 

Encerrada a discm..ão, é rejeitado projecto, ft.. 
cando prejudicada a emenda. 

Lê-se, entra em discussão, que se encerra 
sem debate, e é rejeitada a 2 .• parte da emenda 
da Camara ao projeoto n • .(7 do Senado, já tam· 
bem por elle rejeitada. 

A' commis~ão de redacção: 
Leem-se, entraml:amceptivamente_ em dl~cus

eã.o, que se encerra sem debate e sao nppron
doa os pareceres ns, 47, .(8, 49, 50 e 51 . 

Nada mais havendo a tratar-se, debigna 
o sr. Presidente para am h nhã, além da par
te regimental da orJem do dia, appronçã.o da 
redacção ft.nal do projecto n. 2R e 1. • discussão 
doe de na. 43, 54, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 66, 67, 
69 e 71.-Levanta-ee a EeJSi.o . 

ACTA DA 29.• SESSÃO OROINARtA, AOS 30 
DE MAIO DE 1895 

PRESIDENCIA DO SR. EDUARDO PIMltNTI!:L 

Ao meio dia, feita a chamada, acham-se 
presentes os srs. Eduardo Pimentei,Ribeiro de 
Oliveira, Desiderio de Mell<' , Mendes Pimentel, 
João Pio, Raul Penldo, Augusto Clementino, 
Carlindo Pinto, Monoel Alvee, Duarte da Fon
aeca, Gu,taTo Serrão, Manoel da Siln, Theo
philo Marques, Ferreira Tinôco. Saturnino 
Dancas, Benjamin de Macêdo, Juvenal Penna, 
Bueno Brandiio, Epaminondas Ottonl, Nunes 
Coelho, Nunes Pinheiro, Getulio de Carvalho, 
Francisco Brrssane, camillG SoaNB, Bennnuto 
uJbo, lgnacio Murt& e Rodrigues Chaves; fal
tando com c1usa participada os srs. Tavares 
de Mello, Coelho de Moura e Aiostiuho Pe· 
reira e sem ella 08 mais srs. 

Abre-se a eessão. 
Constando achar-se na ante·sala o ar . dr. 

Alberto Augusto Furtado, deputado já reconhe
cido, nomea-se para introduzíl-o no recinto 
uma deputação composta dos srs. Mendes Pi· 
mente!, Raul Penido e Camillo Soares. 

Recebido com as formalidades r egimentaes, 
presta peraute a mesa o oomproaso legal e ~o
ma aasento. 

E' lida e approvada a acta da anterior. 
O sr. I . • aeoretarlo dá conta do seguinte 
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UPBDIENTB 

Um omelo do sr. dr. Secretario do Interior, 
tran101ittlndo um requerimento, em que d. 
Maria' Virgem ATelina do Amaral. proteaora 
do diltriow do Sucuriú, munlolpio d~ Minas 
·Novu, pede pagamento de seus ordenadoe de 
exerotos ftndm e do tempo e n que eaten em 
dlsponibllidade.-A' oommiseo de petiQÕcs. 

.O •r· doiio Pio (profundafMJ!te 
oommocido): - A alma nacional, o que ha 
de mais sagrado e santo nas suas mais C&l'&S 
trãdl.oçõea, o aantelmo mais sagrado do ideaí 
republtca::lo, o Qrazil, ar. Presidente, se acha 
.enlutado com pesado çrepe, porque a morte, 
abrindo o escrinio onde ouidadoeoa guardava
moe aJegenila gloriosa da Republloa, veiu rou
bar a canstellação mais t.rilbante, mais pura 
do ideal republicano. (Muito bem) 

Saldanha Marinho, ar. Presidente; desoe ao 
tumulo aoompanhado do pranto da patrla in· 
telra que se debruça soluoosa ante o oataralco 
do grande homem, cujo ~umulo é o mundo in· 
telro, pois elle era a crystalize.ção da dem.>
cracia no Brazil. (Apoiaào1) 

Elle era. a encr&stação das noiiSal! tradleoões 
e representa na noi!Sa hlatoria o resumo de 
todas as lot ' 8 pela libel'iade. 

Ligal·o·hemoa ás façanhu de Henrique Dias, 
à:ruerra dJs Farr.1.pos,e o martyrio sublime de 
Tiradentes era como o preparo pua a exls
tencia de Saldanh1. Marinho. Os grandes ho· 
mena são o producto psychologioo do seu se· 
oulo, são uma lnducção sociologiea, represen· 
tam, diz um eaoriptor, esse labutar inc8811&ote, 
elll!e batalhar por um ideal que, com3 disae E. 
Castellar, póde esgotar a vida de um homem 
mas encber a vida de um aeeulo. (Muito bem). 

Saldanha Marinho resumiu em si o que 
ha de mais santo para nóJ republicanos. 

Quando n~ luta da propaganda o desanimo 
nos invadia, nos viamo!J essa figura emineaie 
no altar da patria, apresentando-nos comoal · 
llvio e cJnforto as suas virtudes civicJ.S,a su ~ 
experienoia e mala ainda essa veneração legen · 
daria e cultuai pelo ideal da democracia, que 
o tornavam o exemplar e a &enha para o.quel
les que se batiam no campo da l1berdade. 
( Muato b~.) 

Lt11 dieuz &'tJn oont, dizia um escriptor, e o. 
sorte da Republica Brazileira tem si1o dema
siado perseguida pelo destino. 

Hontem tombava no tumulo o grande Deo
doro, essa alma de patriota, o grande heroe na 
proclamação da Republioa; Benjamin Constao\, 
tão .aaudOJo aoa republicanos, que lançou os 
moldes largos da instrucção publica, serviço 
que por si bastava para recommendal-o á ba
nemerencie. ( .4poiado&), 

E assim vão de!apparooendo do soenario da 
vida no Brazil esses grandes homens, e como 
se não basta2se ainda nos trazem hoje os jor
naes a Infausta noticia do pu&mento de &I· 
danh& Marinho. 

Mas, ar. Presidente, esses homens deixam 
))Ot ai um rastro luminoso, esses grandes co· 
metae que percorrem o ceu da liberdade; s~ l· 
danhaMarinho deixa á. mocidade,que aprendeu 
no seu exemplo o amor á Reputlloa, que no 
campo de batalha ac&ba de mostrar sua dedi· 
cação ás inst1tuiçõss republicanas: Saldanha 
Marinho e a bandeira, que poderemos plantar 

no altar da .,.tria e em ouJo tremular, nós ve
remos a coneoli~ação d&· Republica. 

Deis:a alêm d'isiiO apóui a devotaoioá demo
cracla,que está implantada aos coraQÕel de 
toddl os brazileiros. (Muito 6t1m). · 

Interpetrando, IP. Presidente, os sentimentos 
republicanos do povo mineiro e dos &~nata
rios ·•'eate requerimento, venho pedir se in
sira na aott. um voto de pesar pelo p.\IIS&mento 
do VPnerando chefl! da democracia brazileira 
-Saldanha Marinho. (Muito) btm, "'"ito bem) .. 

Vem á mesa, lê-se e, sem debaté é uiianlme· 
mente approvado o seguinte : 

Requerim.Mtto 

Requerem011 88 insira na acta um voto de 
pesar pelo passamento do veneran!lo chefe da 
democracia brazileira-Saldanha Marinho. 

Sala das 88Siões, 80 de maio de 1895.-Padre 
Joio Pio-Mendes Pimentei-Carlindo Pinto
Duarte da Fonseca-Manoel da Siha-Raul Pe
nido-Auguato Clementloo-Ribfllro de Olivei
ra-Benjamin de Macedo-Ferreira Tinôco
Theophilo Marttues-J. Bueno Brandão-Det.i
derio de Mello-Nunes Pinheiro-Getulio de 
carvalho - Camillo Soa1'88 Filho- Francisca 
BreBI!ane-Benvenuto Ltbo. · 

Na forma do regimento, manda o ar. presi· 
dente inserir na acta o voto de pezar que 
ao&ba de ser manifeEtado por toda a camc.ra. 

O ta r. Mende• Piment-el:- Sr. 
Presidente, a C!omara dos Deputados Dão espe· 
lharia nesse momt~nto verdadeiramente o sen· 
timentodo grande povo que a elegeu si não 
maaifestasse por todos os modos a aeu alcance 
o cruciante pesar, a dôr profunda que hoje 
enluta e cobre de crepe o coração mineiro. 

O dobre pungente e ~ristissimo a finados que 
na Capital Federal annunciou a morte, o tres-
passe de Saldanha Marinho vae como que ir
radiando com ~os sua9 ondas lugubremente so
noras esta Impressão prorunda, esta. impressão 
de dl'salento que vae avassalando a alma bra· 
zileira. 

Nesta terra, sr. Pre9id.mte, onde a propria 
naturel\a alcantilada é como que um incentivo 
para o s0nt.ime•to de altivez e lndependencia, 
neate Estado aa culm;nancia de cuja adminis· 
tração provlnolal o illustre morto deixou ves· 
tigios inapagaveis, iadeleveis de sua passagem; 
no seio de~te povo mineiro, este granie povo 
que tranemitte de paes a filhos, de geração em 
geração,68te legaio expleniido e magnifico,esta 
herança in imaculada dos sentimentos de honra, 
de dignidade, de independencit. e de amôr á 
liberdade, aqui no aeio desta grande terra foi 
comtl que a visão de uma catastrophe, o desa
bamento de um mundo, a morte do grande 
republicano. (Muito bem). 

Os vivos eão sempre e cada vez mais gover
nados pelos iJlortos; sim, e esta verdade não é 
pattLmonio exclusivo de uma. seita philoso
phi~ é, ao contrario, uma synthese exact:ssi· 
ma, é a expressio fiel dessa continuidade inin· 
terru}>ta do penaamento progressivo que acom
panha, que gui9., que illumin& a civilização 
universal. 

Pois bem, si isto é ver.iade e si a~ora me 
refiro á memorla do grande Saldanha. Marinho, 
só quero, só d~jo, só almejo que esta nova 
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geração política do Estado, composta de moços 
de tanto talento e tanto cora~. ró tenha 
como gula, ·como nume tutelar llo seu procedi· 
manto publloe esse espirito brilho.nti•símo 
que deu toda a sua força e todll EU& energia á 
defesa da liberdade, do bem, á. causa da Repu
blicae do direito (Muito bem). 

Interpretllndo o sentimento de todos os re
presentantes desta casa. do pa.rlamento minei
ro, proponho que, em signal de profundo pesa.r 
com que a camara recebeu a noticiA. do pa!'sa
mento do grande brazilelro Salda.nho. Marinho, 
suspenda.-se a. eeasão. 

Limito-me a esta manifestação de dó e de 
luto, porque o nosso rtgimento não nos dá. aso 
para. mais. 

Todas as manifestações de profundo pesar 
não seriam demasiadas, porque não cbegar·am 
a e.lprlmir toda essa magôa \nftnda que a.vas
II&Ua o coração mineiro. (Muito bem! Muito 
bem! Muito bma!) 

E' ainda remettido à mesa. o seguinte 

Requerimento 

Requeremos que, em demonstração do profun
do pesar com que a Camara dos Deputdos · re· 
cebeu a noticia do p&Esamento do grande bra· 
zileiro Saldanha Mariabo, se suspenda a aes
&ão. 

Sala dos sessões, 30 de maio de 1893.-Men
des Pimentfi-Padro Jcão Pio-Raul Penido
Ribeiro de Olivelra-Carlindo Pinto-Duarte da 
Fonseca-Manoel da Silva-Juvenal Penna
A ugusto Clementino-Tbeopbilo Marques - J. 
Bueno Brnndiio-Alberto Furtado- Desiderlo 
de Mello-Epaminondas Ottoni -Nunes Coelho 
-Nunes Pinheiro-Getulio de carvalho- Fran 
cisco Bressane-Ben venuto Lobo-Camillo Soa· 
res Filho-Ignacio Murta. 

Lido e adoptado p:)r unanimidade de votos , 
immediatamentelevanta-se a sessão, designando 
o sr. P"es1dente para amanhan a mesma ordem 
do dia que vinha para a de hoje. 

ACTA DA 30.• SESSÃO ORDlNARlA AOS 31 
DE MAJO DE 1895 

PRE81DB:NClA DO SR. EDUARDO PIMB:NTRL 

Ao meio dia, feita a chamada, acham-96 pre
sentes os sre. Eduardo Pimentel, Ribeiro de 
Oliveira., Desiàerio de Mello, Duarte da Fon
seca Albert.l) Furtado, Manoel da S1l v a., Au· 
gusto Clementino, Bernardes de Faria, Bneno 
Brandão, Tbeophllo Marques, Ignacio Murtq, 
Nunes Coelho, Getulio de Carvalho, Saturnino 
Dantas, Gustavo Serrão, Ferreira Tinõco, Ben
jamin de Macedo. Carlindo Pinto, Manoel AI· 
V811 Juvenal Penna, Nunes Pinheiro, Raul Pe
nld~, Francisco Bressane, Epaminondas Otto
ni, Francfort, C&millo ~oares, Sabino Barr~o 
Junior e camiUo Pratas ; faltando com causa 
participada os srs. Tavares de Mello, C-oelho 
de Moura, Agostinho Pereira e Rodrigues 
Chaves e sem ella os mais srs. 

Abre-se a. sessão. 
E' lida e approvada. a acta da anterior. 
0 SR. I. 0 SECRETARIO dá conta dO seguinte 

EXPEDIENTE 

Officiol 

Do sr. I. • Secretario do Senado, participan
do htver aquella camara approvado a indica
ção do sr. DelJ.him Moreira relativa a m-n pro
jacto de lei processual.- lntei:-ada. 

Do ar. dr. secretario do Interior, enviando 
o requerimento em que a prorrFsora. d. Izabel 
Alves de Freitas pede adeantamento de vtnci
mento3 para c.·.ncerto do predio em que fun
cciona m'l. e~cola.- A' commissão de represen
tações. 

Do conselho diatridal de Pinheiro, do Pi
ra'lga, pedindo creação de uma escola prima
ria..- A' commis~ão de iustrucção publ1ca. 

Da cama.ra municipal do Piranga, fazendo 
identico pedido.- A' mesma commbsão. 

O sR. l'luroi.: •• PINHEIRO participa que o sr. 
Jcão P1o deixa de comparecer, por mo ti v o de 
mole"·· la.- Inteirada. 

O SR. RAUL PENioo faz egual oommunicação 
relativamente ao ar. Mendes Pimentel.- In
teiradll. 

Têm 2.• leitura, são julgados objectos de de
liberação e ficam sot.re a mPaa para a ordem 
dos trabalhos os projectos ns. 74, 75, 70, 77 
e 78. 

0 SR. AUGUSTO CLEMENTI:'\0, pela. comissão 
de legislação, apresenta para. 3.• discussão o 
projecto. n. 14 nos Bt'guintes termos: 

O Coogres~o Legislativo do Estado de Mmas 
Geraes decreta: 

Art. 1.• 1'1ca creada, junto da secretaria 
do Interior, uma secção mai'll, de>tinada ePpe· 
ciahnen te pn r a o servil;o de i ns trucção publica 
do E3tado. 

§ 1. • rsts Fecção se comporá de um chefe, 
um primeiro official, um segundo cffic1al e doia 
amanuenses. 

§ 2. • Os legares a..~im creados Sl'rão pren
chidos pelos actuaes fnnccionorios da secreta
ria. do lntPrlor, respeit~da no acc~so a cate· 
goria de cada um. 

Art. 2.• Revogam-se as di~posições em con· 
trarlo. 

Sala das sesst5f>s, 6 de maio de 1895.- FRAN · 
ClfCO BRESSANB:.-1\IENDE~S PIMII:NTEI .- PA· 
ORE JOÃO PIO.- A imprimir·Se. 

PARECERES 

~o lidos~ vão a Imprimir os seguintes: 
A commiSloão de Instrucção Publica. á qual 

foram presentes o projecto n. 1 >3 e os emendas 
approvada.s em 2· dlscus~ão é de parecer que 
seja o m~mo sujeit:> á 3· discu~~ão e approva
do com a seguinte redacção. 

O Congre!lllo do Estado de Minas Geraes de
creta: 

Titulo unlco 

DO O Y)I{N ASIO.JMINEIRO 

CAPITULO l 

Do pusoal adminittrativo 

Art. t• O cargo do r ri tor do Internato ferá. 
exercido por um lente do mesmo Ntabeleci· 
mento, nomeaao pelo Presidente do Estado e 
para eese fim conalderado em commiPSão. 
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§ 1• Sua substituição na cadeira que deixar 

de exercer, emquanto durar a oommissão, sen 
feita de a~rdo, com a· lerislação vigente. 

i 2- O rettor do Internato perceberá, além 
do ordentdo dé lente conalgaadona tabella an
nen ao decretou. 611. de 6 de março de 1893, 
a gratlftcaçio t.nnual de 3:600$)00. 

§ 3.· caso convenha ao eervtoo publico, po
derá o Presidente do Estado nomear.para e1ue 
cal'go p8II8ÔA extranba l corporação docente com 
os nnoimeo.tos amnuaea de 6:00.'$>00. 

Art-. 2. • Elevada a 2:400$000 a gratitloação 
annual ao reitor do Externato. 

Art. 3. • Em cada uma das &!Cretarias do 
Gymnasio Mineiro (Internato ou lh:temato) flca 
areado o lopr de amannenee com os vencimen· 
tos annut~s de 1:800$000. 

Art. 4. · O numero de inspect1rea de alum· 
Dos eerl no Internato oorreepondente a u m lns
pectQr Jl8r& cada grupo de 35 almnaoa. 

Paragrapho unloo. Pica creado mais um 
logar de ln5peotor de atum nos no Externato. 

Art: 5. • Pelo PreBidente do Este do eeri no
meado o medico do Internato que, além da vi
sita diarla ac estabelecimento afim de velar pela 
sua hyglene. trat~ri dos alamnoe e empregados 
qne nelles enrermarem. 

§ 1.• São fixado~ em 3:600$000 os vencimen· 
toe annuaea desse funccionario, oujoe serTiÇ1S e 
atttibuiQi)es aorão determinadas em reg·tla
mentos. 

§ 2. • Mediante hasta pnblioa oontractará o 
reitor o f"rcecimento de medicamentoe ao In· 
terna to. 

CAPITULO 11 

DO RBGIMB:N ESCOLAR 

Art. 6. • As aulas do Gymna3io Mineiro 
abrir·se·hão Do dia l. · de setembro e encerrar
se-hão no dia 15 de maio de cada anuo. 

Paragnpho unico. O vigente anno leotiTo 
terminará a 15 de outubro, re1brindo a 16 de 
novembro as aulatr, que serão encerradas a 15 
de junho. 

Art. 7.· Para matricula no I.· anno do In· 
ternato é Decessaria a prova pc.r cer~idão de 
edade ou documento eqmvalenLe de ter o can . 
didato mais de 11 e menos de 14 annos de 
edade. 

Art. 8. · Os alamnoe do Internato pagarão 
a annuldade de 750$, correspondente ao anno 
lecti vo ef!tanJo nella inclui dos tua de matri· 
cuia, taxa de exame, medico, pharmacia, li· 
Tl'08, objectos de eacripta e de desenho e Ia
ngem de roupa. 

P&ragrapbo nnico. Esta annnidaóe. que po
d~!rá !er dividida em prestações periodicas, 
nao é referente ao actual anno lectivo. 

Art. 9. • E' extensiva aos alumoos extra
nhos ao Oymnasio a faculdade conferida pelo 
artigo 147 do Reg. n. 611 aos nelle matricu· 
lados. 

CAPITULO Hl 

DIVISÕES DE CADinRASII: DB AULAS 

Art. 10 A cadeira de llngaa portugueza e 
litteratura nacional é dividida nas doas se«aln-
tes: . 

De Portugnez (grammatica exp01itin) no 1.• 
e 2. • t.ng011; 

De Portaguea (gl'&IDIDatica hia&orica) e liUe
ratura D&Cional; 
~rapho unioo. Os actuaes lente. de liDo 

gua portugueza e liUeratlll'& nt.clonal, opta
rio por uma das novaa uadelru, ~endo uou
tru proddas por concure)l na fórma d& 1881 .. 
lação em vigor. 

Art. 11 Para oe fins do artip -'· • do decre
to n. 611 de 4 de março de 1893 é ft.D.do em 50 
o numero maximo de alumnos para cada aula. 

Pt.ragrapho ua:éo. Ficam elev,.dos a ••••• • 
3:00<$)00 os nncimentoa d01 profeeeores. 

Art. 12 O Governo do Eltauo regulamen
tará a preeente lei modificando o decreto n. 
61\ na parte que tiver ficado a lterado. 

Sala das sesaões, 30 de maio de 1895.-MBN· 
DES P IMBNTEL-FRANCUIOO BRBSSANB. 

A oommlssi9 de AgrioulGara: á qual foi pre
aente o proJeoto n. 26 deste anno e o sub
stitutivo apresentado pela oommi88ão de in
strucção publica, louvando se nas i11diclaes 
oonsiderações feitas por easa oomml., mas ; 

Conslderan':lo que o Instituto Agr·onomloo 
de itahira acha-se por sua má oollocação inbi
bldo de preencher 01 t>levado3 fins de sua cre· 
ação; 

Considerando ser da maior conveniencia que 
os Institutos de ensin:~ superior e theorico te
nham aua aéde em centros populosoa, onde 
seus a1umnos possam encontrar as commodi
dades de facil locomoção, est-abelecimento, ma
nutenção e outru necessarias a vida; e que 
Bello Horizonte em breve satlsfuá a estas con
dições, é de parecer que seja approvado em 2.• 
di!cussã'l osubstltutivo·da commis~ão de ln
atracçã'l public1 com as seguintes emendas: 

Ao art. 1. · Em Jogar das palavras - fica 
mantld 1 o Instituto Agronomico de Itabira e
diga-ae-ftca transferido para a futura Capital 
do Estado o Instituto Agronomico de I~bira 
e mantido. 

Ao art. 4. • Supprima-se: 
Ao art. 5. · Accresceote.se a ultima pala

vra-ncquisição de reproductores extraogeiros 
das diversas raças de gàdo e inspecção geral 
dos serviC'S attinentes ao ensino agricola. 

Sala daa·seasões, 31 de maio de l c95.-EPA
MINONDAS ÜTTONI-IGNACIO MORTA, 

PROJECTOS 

São lidos, apoiados os que ainda o não estão 
palo numero de assignaturas, e vD.o a impri
mir os seguintes: 

N. 79 

O Congrerso Legislativo do Estado de Minu 
Oeraes decreta : 
A~t. I. • Ficam elevados a 4:000~ réis 

os auxili.oa annuaea aos hospitaes de Oaro 
Preto e Barbacena. 

Art. 2. 0 Revogam-se aa diapoaiões em con
trario. 

S,.la dassenõe3, 31 de maio de 1895.-MBN
DB:SPIMBNT&L.-PADRE Joio Plo.-RAUL PJ:
NIDO.-lhBBlRO DE 0LIVEIR4,-NUN~ PI
NHKIRO. 

N, 80 

O Cong1'8118o Legislativo do Eatado de Minaa 
Oeraesdecrettt.: · 



Artigo J.• Ficam mantid&.S as duasoadeiras 
de inat ·ucçiio primaria na cclonia indígena do 
ltambacury, suburtlinadas à directoria da mes
ma colonia e á lnspectoria de Terras e Coloni
zacão. 

Paragrapho unico. Os vencimentos de cada 
um do!! professores tlc11m elevados a oitocentos 
mil réis annuaes correndo a!! despesas pela 
verba cColonizaçã.cr~ . 

Sala du commissões, 31 de maio d~ 1895.
A oommisão de Agrtculturu..- E. ÜTTONI. -
IONACIO MURTA. 

N. 81 
O Congresso Legisla ti v o lo Estado de Minas 

Oeraes dPcreta : 
Art. I. o A o Presidente do Estado fiel 11 ber· 

to o necesaarw credtto aU a quantia de tresen
toa conLc,s de réi'l, para a consLrucção de es
tradas de rodagem que liguPm estações da 1!:9-
trada de Ferro Bahia e Minas a S. Miguel do 
Jequitlnh<' nha e aos municípios de Minas No
vas e~. João Bapti · t!l . 

Paragrapho unic0. r>arii es3e fim fica o go 
verno ouct•. rizado o. .1pplicar o saldo da re
ceita. 

Art. 2. o Revogam se as disposiçõe;~ em con
trario. 

Sala das sessõe3. 31 de maio de 1895 . -E. 
0TTONI.-NUNEi PINHEIRO. 

N. 82 
O Congresso Legislativo de Minas Geraes de

creta : 
Artigo unico. F ica creada orna cadeira mix

ta de instrucção primarta na Piedade do I.hr· 
reiro, di•tricto de Jabot1catubas, município de 
Santa Lu21a do Ri d&s Velhas; re~oge.das as 
rl is~osições em cuntrario. 

Sala d<Je •essõ ·s, 31 rle maio de 1895.-IJAR· 
LINDO PtNTO.-THEOPIIILO MARQUES.-S . HAR· 
ROSO JUNIOR. 

O sr·. Fr-ancf"ort-: -Sr. Presidente 
v. ex c. • e a casa hão de ter paciencia e per
mittir que, ape-ar do grande numero de pro 
jectos apresentados, neeta sessão, sobre instro
cção publica , não me deixe ou possui r de aca
nhame.'ltu, e tenha a corage'" de enviar á mesa 
mais um de3se genero, referente à creal(<'io de 
algumas cadeiras ds instrucção primaria. 

Purece-me, sr. Pres'dente, que a respeito da 
-imtrucção primaria, qne é o ramo mais im
portante da instrucção publica, não devemos 
ser avaros, e onde quer que exista um grupo 
de menino~, afastados das e~colaa districtaes, 
nhi devemos collocar o mestre que proporrione 
ás pvbre~ crianças o pão do espírito. O povo, 
em geral, fica com a inst·ucção primaria, por 
que, na sua grande m ioria, não pOde passar 
adeaate: e !la é o pão do espirito para. o pobre, 
que não pode gosar das lautas mesas, dos gra
tos acepipes lttterarios e scieatlflcos, que, r!e 
ordinario, ~6 tl•:am ao alcance dos fclVorecidos 
da (orLuna. 

A instrucção primaria, pois. deve ser pro
fusamente d1sseminada, e eu exhorto a nobre 
e illustrada commissão, por cuja pasta correm 
os pap. is r elativas á inbtruccão que não se 
faça tão e>quiva, que, ao contrario, ~e torne um 
pouco wais accesstvel, e ampare com oaeu pres
tigio *' val1mmto as pobrds cadeiras de instru
cçM p rimaria. 

A. C. - 30. 

Diz-se, sr. Presidente, que a maioria dos pro
ressores, ahi pelos campos, pe108 pequenos po
voados, não c ·Jmprem os seus deveres e que O! 
sacriHcioa que raz o thesouro para pagai-os re
duz-se a uma despeza (eita em pura perda. 

E' certo, ar. Prfsídente um grande numero 
de taes pro~ssores não cumprem os seus de
veres com aquella pontualhhtde e exactldão 
que ser1a para desejar, alguos são mesmo des
cuidosos, deixam-se possuir de condemnavel 
1ncuria. e aquillo de que menos cuid&m é jus
tamente rlo t>nsino rlos seus alumnos. 

J SR. DUARTB: DA FoN~ECA : - Louvavel a 
franqueza de v. exc. I 

0 ~R. FRANCFORT :- Esta é a vercla.de; sem• 
pre tive o ba bito de dizel-a, e não é hoje depois 
de velho que hei de mudar; é mal inveterado 
d incuravel. 

Mus. senhüres, si. como dizia e affl.rmo, mui· 
tos professor":!, embora dignos nas suas quali
dad es pe~se>.tP$, são negligentes no cumprimE\D· 
to dos seus devere9 protl:tinonaes, à falto., tal..: 
vez, de i:Jspecçã.o idone11, activa, constante, 
díaria, por aaSim dizer ... . . 

0 ~R. 8B:NJAMIN DE MACEOO ; - Seria tam
bem de grande equidade melhorar as condições 
dos professores. 

O sa. FR~NCFORT :-De pleno acoôrdo com 
o ill stradCl collega, mas é que &i circumst.an
cias do tbeeouro do Et~tado não o permittem, 
ta11t.o mai~ quando é CArto que já foram elles 
alguma cousa 11ttendidos co m a porcentagem 
coucedi•Ja pelo Congresso, na sessã.:.. do anuo 
proximopas.;ado, sobre os vencimentos dos fun
cclo:.la. rios pu bhcos . 

Repito, t~r. Prruidente, embora não sejam 
precisamE~nte exemplares a segu1r no cumpri
mento de deveres alguns dos no8sos pro f. ~ sures, 
aintJa l\88im olguns ser viças pres·am. e do seu 
ensino algum resultados beneficod colhe a eo
ciedade. 

Perrnitta a casa que cite um exemplo. 
No dPcurso de minhas viagePs, atll por esses 

ext~>nso~ campos, ao norte do nosso vastis•imo 
Esta·to, conhe<'i um pe1ueno povoado, oncle, ha 
vinte annos (não havia escolo8) n'um grupo de 
vinte rapazus, de vinte homens, e de outros 
tantas ruulbens, diffi~ilmente se encontraria 
uma I'U duas desta ! peesoas que soube~ern ler 
e escrever ; crearam-se ahi escolas por aquel
les tempos os professores que ali têm exercido 
o magisterio, infPiizmente, não ~ão typrs de 
exactidão no cumprimento de deveres ; muito 
pelo contrario. 

Pois bem : hoje num grupo de rapazes dt> 20 
annos para menc.s, num grupo qualquer de ra
parigas da mesma edade, sucCf•de exaetamente 
o coutrario, e é queditflcilmente se encontrará 
um ou dous, uma ou duas que não saibam lEir e 
escrever. 

O que prova üto1 Prova que é sempre de 
u ~i! i <la ie crear e disseminar esc1lae de primei
ras lettras por toda parte . 

No povolldo em questão, ar. Presidente, jà. 
não e dtfficil I'DContrar-se um pequen.:> J i vro, 
um jornal político ; o bom e intelligente cam
ponio, segredado lá p~r aqoel las pardgens re
motas, e.fastado do resto dl' mundo, a f11 lta de 
vias de transporte, não tbstante. lê; já têm o 
seu livrinho, percorre as columnas do jornsl, e 
não seria grande novidade que elle c :,nbeça. e 
f11lle em nomes cJmo de Floriano Peixoto, Pru-



dente de Moraea, Bias Fortes, do honrado ar. 
Presidente da casa. do celebre ar. Coatodlo de 
Mello .e do nunca aS&U decantado sr. Saldanha 
da Gama (Ri•o). 

Dito isto ar. Presidente, envio á mesa o meu 
projecto, e tenho ooncluldo. (Muito bmnl muito 
bMn I) . 

N. 83 

O Congreno Legielativo do Ea~do de Minas 
Ge1•aes decreta : 

Art.. 1.• Ficam areadas as seguintes cadeira• 
de inatrucção primaria : 

§ 1.• Uma na povoação do Senhor do Bom fim 
do Urupuca, dietrido de Agua Bôa, municlpio 
de Minas Novas. 

§ 2. • Tret nos seguintes povoados : - Bu • 
rity, Lagoinha e Cannabrava, eendoesta no diS· 
trict • do Brt>jo das Almu e ae duas primeiras 
no de Montes Claros, todas do municlpiiJ deste 
mesmo nome. 

§ 3. • Fin•lmente, uma no bairro da Ponte 
do Simão, suburbio da cidade de Monted Cla· 
ros. (S. R.) 

fala das sessões, 31 de maio de 1895.-J. F. 
FRA.~CPORT. 

Lê-se, entra em ditcussão, que ee encerra 
aem debate, e é approvada. a reda~ão final do 
projecto n. 28. fixando & força publica para o 
enrcicio de 1896. 

Envia-se ao senado. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 
Leem-se e entram succesaivam3nte em I. 

discu6Eão os projectoa ns. 43, 54, 58, 59, 60, 61 
62, 63, 66, 67, 69 e 71, creando umas. oonver 
tendo outras e traruferindo diversas Clldeiras de 
i!l!itrn~ primaria. 

O 11r. Bueno Brandão:- (Não 
temos o seu dl~curso). 

Encerrado o debate eão todos approvados e, 
conaentindo-se que pas!am á 2.• discuSI!ão, vão 
á commieão de instrucção publica. 

Nada mais havendo a tratar-se, designa o 
sr. Preaidente para a manhã além da parte re· 
iimentnl a ordem do dia, I. • di@cussâo dos 
pr('ljertcs na. 25 e6i; 2.• dos de ns. 47do cor· 
rente anno e 64 do passado e 3.• do de n. 11. 

Levanta-se a eessl.o. 

ACTA DA lJJ.• SE3!!ÃO ORDINARIA EM 
1• DE JU:"HO DE 1895 

PBXSIDE!'\CIA DO SR. EDUARDO PIMRNT&L 

Ao meio-dia, feita a chamada, acham-se pre
sentes os srs. Eduardo Pimt>ntel, Ribeiro de Oli
veira, Desiderio de MellO'. Duarte da Fon•eca, 
Alberto Fartado, Gustavo Serrão, Saturnino Dan
tas,Benjamim de Macedo, Getulio de carvnlho, 
Ferreira. Tmôco, Manoel da Silva, Benvenuto 
Lobo, Tbeophilo Marques, João Pio, Manoel 
Alves, Augusto Clementino, Nunes Pinheiro, 
Epaminond~t.s Ottoni, Jgnacio Murta, Bueno 
Brandão, Bernardea de Faria, Franollico Bressane, 
Camillo Soares, Raul Penido, Sabino Barroso 
Junior, Camillo Prates, Rodrigues Chaves e 
Francfort; faltando com causa participada os 
srs. Tavares de Mello, Coelho de Moura, Agos
tinho Pereira e Mendea Pimentel, e aern ella 
oa malll ars. 

214 

Abre-se a aellio. 
E' llda e apprnada a aota da at.wrior. 
O ar. l•aecl'etario dá oonta do 18gllinle 

DP•DIIIft'B 

Ofllt:UJ• 
Um officio do ar. Secretario d03 Negccloa da 

Agricultura, traoamit tindo lnformaçõt-s do di
reator do Ioatltuto Agronomloo da lt.ablra, 
pelas quaes se vê a imprestabilidade do pro
prio eatadoal alli existente }18ra o fim a que 
é destinado. - A' commiaeão de agricultura. 

Outro da camara municipal e um do conse
lho diddotal da cidade de Passos, ~zendo 
ver a necessidade da restauração da cadeira 
de latim e franr.ez d'aquella cidade.- A' com· 
miiSão de instrucçi.o pub.ica. 

O SR. BUitNo BaANDlo tram-mi tte á. mesa 
duas repreaentatões da camara municipal do 
Cabo Verde, uma para restaorac;ão da cadeira 
de liitim e francez de&~& cidade e outra, Fobre 

·a construcção de uma ponte. - A I• á. com· 
mia~ã.o do lnstrucção ; a 2• á de obras publica!. 

O SR. BKNVBNUTO LoBo oferece uma repre
pret~ntação em que o ccn~elho distric1al do 
Forquim pede auxilio para c.brsa de t> ncana
mento de agua pota~ el. - A' oommiB!ão de 
representações. 

O •r. Sablnc• Barroso .Junior: 
- Sr. P residente, ha mais de um mez que 
foi installado o oongreS!o e h~ quasi um mez 
que apresentou-te o porfcer dll commi~o de 
poderes reconhecendo dt>putado pelo 3. • distrl
cto o meu distincto an; igo o dr. Adalberto 
Ferraz, t' . por occasião de entrar es-Ei parecer 
tm tliscu~ã.o, v. exc. sabe que foi lido um 
omoio em que aquelle meu distmcto col:ega e 
amigo se declarara incompatlvPI. 

Por esta razão, sr. Presidente foi o parecer 
devolviào á commiuiir , para que esta Ee pro
nunoiaue a tal respeito. 

Ora. ar. Preaiden~e. t rata-se de um caso em 
que não ba necesaidade de <!ocumFntoa, pois o 
candidato eleito declara que o lo11ar que exer
ce a incompatível com o mandato de depu
tado, conforme a lei, citando até o art. 
desto. 

Não ha, p'>rtanto, razão para e>ae de.-ql)ra, 
que dá em resültado não se fazer o preenchi
mento da vaga n'aquella circumscripção el"i· 
tora! , accrebcendo mais, como v. exc. sabe, 
haver uma vaga, determinada pela morte do 
no·so ex-collega, o sr. Rodriguu Viotti. 

E' rezos.vel, sr. Presidente, que Pe designe 
um eó dia para o preenc bimento das duas vagas, 
e deFde que uma está verificada, ha 10do o in
teresse em quE- se lieclare desde logo a oulra 
vaga, para que a elelc;ã.o se realize no mesmo 
dia. 

Nestas condições, J){ÇO a v. exc. interponha 
eeus bons officios junto da commi~aão p ra que 
se f8SI)l1'& a questão e possa determmar-sa a 
eleição ,naquelle dititrlcto. (Muito bem, muito 
bem). 

O SR. PRESIDENTE declara que a commiiSão 
acaba de ouvir o. reclamação do nobre depu
tado e está certo de que ella nio demora ri. a 
apresentação do eeu parecer. 

0 SR. BUBNO BRANDÃO : - Tendll Si,fo desi
gnado em uma das ul&lmas teaõee para <om· 
pletar a ooiDIJli.asio de legislação • poderet, 
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viato nio se acharem preaentee dou• doa ~~eu• 
membros, foi um dos nossu primeiros cuida
dos examinar e verificar na respectiva parte 
quaes os pareceres que eram malB urgentes. 

K entre os papeis encontrou oe que se ref~rem 
á 3.• clreoiJUIC!'Jpçào eleitoral attinentes ao re
conhecimento <lU não da inoompatibilidade al· 
lfgads pelo lllustre candidato diplomado, o dr. 
AJalberto Ferraz. 

Portanto, devo declarar a. v. exc. e á casa 
que a com•nissâo trata de estudar com urgen
ota a questão para submetter á consideração da 
camara o resultado de seu estudo. 

Kspero que dentro de pouc09 dlaa terá ella 
cumprido o seu dever, satitfazeado tamliem os 
tntuitoe do nobre representante do 5. dillrl-
0to. (Muito bem). 

0 SR. SABINO 8A.RR080 JUNIOR : - Obri
gado. 

Têm 2• leitura e doam sobre a mesa para a 
ordem dos trabdho5 os projectos ns. 79, 80, 
81, 82 e 83, seudo julgados oojectos de delibe
ração oa de na. 79, 82,e 83 e diepensa<toa dessa 
formalidade os demais, por emanarem de COiD· 
miuãiJ da casa. 

PA1lBCilRE8 

São apresentados e lidos e vão a imprimir os 
aegui n tes : 

N. 52 

A commi~são de instruCQão publica, á qual foi 
preaente a reclamação dos habitantes do Morro 
de S. Sebastião, Qesta C&pital, pedindo a ore. 
açii.l) de uma cadeira mixta : 

Considerando que já foi creada ne..~ Jogar 
uma cadeira de instrucção príma.ria, a qual foi 
su1pensa e transferida para a Rua Nova por 
falta de rrequencla ; 

Considerando que urge attender a localida
de•, que, com mais razão e justiça, reclamam a 
creação de cadeiras, e que a dous kilometro! do 
Morro de S. Sebastião existe cadeira de instru
cçio primal'ia que póde satisfazer aos petlclo· 
narios, é de parecer que se arcbive a repre
eentação. 

Sala das commil!lões, I.· de junho de 1895.
PADRE JOÃO PIO - FRANCISCO BrtEIIAl'\E -
MlliNDB3 PIMENTEL. 

AJ com:nis!ões reunidas de justiça civil e cri
minal e de constJtuiçã", legislação e poderes, 
ás qune3 foi presente o projecto n. 54 do Sena
do, eão d" pqrecer que seja elle submettido á 2• 
discussão. 

Sala das eeEsões, I. • de junho de 1895. -
CAMILLO SOARKS FJLII0.-8. HARROSO JUNIOR.
J. 8UKNO BRANDÃO.- A. CLEMENTINO. - 1'\U· 
NBS PINHEIRO. 

A commiseão de redacção a que foi presente 
o projecto n. 7, approvad.l em terceira discU3-
eão, à de parecer que seja adopt.ada para o 
me~mo, a seguinte redacção final, conf~>rme o 
vencido: 

O Congresso Legislativo do Estado de Minas 
Geraes decreta : 

Art. 1.• Fica o govorno autorimdo a fundar 
duM colonias, destinadas, um1 á correcção dos 
infractores dos termos de bem-viver, e •mtra a 
receber orphams e menores des valido3 que p.ua 
ella forem euviados pelosjutzel de dire·to, nos 

termos da lt1islaçãa em vigor, ou a requeri
mento do promotor da justiça, dca paea ou 
tutores. 

As ooloniaa serão estabflecldas em terrenos 
de propriedade do Eatado, úU onde não as hou
ver nos que para este ftm forem adquiridos. 

Art. 2.· A ordem do processo e julgamente 
dos infractores doi' terfl'IOS de bem viver será 
a e •tabelecida na legislação em vigor, com as 
seguintes alterações : 

a) O presidente do tribunal oorreccional sub· 
metterá a votos esta. primeira questão : o réo 
merece eorrec~V 

b) Ot>cidlda amrmativamente será proposta 
esta outra questão: qual o gré.o da p:.na~ 

c) O tribunal resohendo o juiz, proferirá a 
eenten<"l. que será immeiiata.mente execub.da, 
cabendo appellação voluntaria da sentença 
colld~mnatoria para ojuiz de direito, no etrei· 
tn devolurivo sómente. 

d) O trib <Hliil correccional julgará indepen· 
dente de ag,;rravantca, e attenuantes, entre os 
limites do :ninimo e maximo de seis mezes a 
doúo annos, o temp() de resldencla nas colonias, 
tendo em consideração " e·Jade e o sexo do pro· 
cessado. 

Art. 3. · Os juizes de direito. quando tive
rem de remetter para as colonias orphanologi
caa os orphams ou menores, nos termos do art. 
I.· determinarão o tempo de resitlenaia, com· 
municandoa remessa ao chefe de Polic a. 

Art. 4. · As coloniaHerão divididas em sec
ções especi11ee e b~m distanciadas, de modo 
que não haja a.bsJlutamente oommunicação en
tre as diversas classes de indivíduos nellas re
colhidos. 

Além dos trRbalhos agrlcolas estabelecer ae
hiio nas colonias escolas de instrucção primaria 
para os menores e aiultos, f~bric:lS c • tHcinas 
de modo a serem aproveitadas as aptidões e 
serviços dos condemnados, tendo se em con~i
de:aQão o sexo e a edade. 

Art. 5.• D:> producto do trabalho, que co•· 
stituirá uma d1s fontrs de renda das colonias, 
reservar·se-ha. uma parte, ca!cnlad& segundo o 
esrorço de cada correceional, para fllrmaçào do 
pecul1o que ~er-lbe-ba entregue no acto da sa· 
hida. 

Art. 6.• Gada colonia terá. o seguinte pessoal 
de nomeação do governo que p:lde:-.:. demittil·o 
quando julgar conveniente: 

Um director, um escrevente, um profe~or 
de instrucção primaria ; tanto3 mestres de 
offiolnas, directores de trabalhos de campo a 
guardas-serventes -quantos f<.~rem neces
io.rios e que serão contractadoe pelo director, 
com approvação do chefe de Policia. 

Art. 7.• Os vencimentos do pessoal de que 
trata o artigo antecedente, serilo os fixados 
na tabella annexa. 

Art. 8.• As colonias ficarão POb a im 
mediata. impecção do chefe de Policia e do 
juiz de direito da comarca. em que forem si
tuadas, no que diz respeito á execu~ão das 
sentenç!U!. 

Art. 9. • No regulAmento que exptdir o go
verno para, execu~ão desta lei poderão ser im· 
postas multas até a quantia de 200$000. 

Art. 10. Fica o governo lUctorlzado a. 
despender atà a quantia de tre~entos c9n
to11 de réis para execu~ã'l d~ta lei ncs exer-



oioloe de 1695. e eeguintel, podendo applicar 
oe ealdoa du dlvel'8U verllu do orçamento 
ou lazer u ne08611&riaa operações de crAdito. 

Ar\. 11. Revogam-seu· disposições em oon • 
tl'!rio. · 

TABELLA. DOS VKNOIJONII:OS A. QUE D RU'S:RB .l 
. PRBIBNTK LBI 

Direotor vencimento annual..... •• 4:000$000 
ll:l!orevente venoimenw annual... . • 2:000$000 
'Pf(>f81180r de instrliOQiO primaria 

veuoimenwannual.. . •••.••••••• 3:~ 
Mestree ·de omoloe vencimento an-

DUR.I. • • • • • • . • • • • • • . . • • • • • • • • • • • 2:40C$0()0 
Direotor de trabalhos de campo ven· 

olmento annuaJ....... . ......... 1:440$000 
- GU6 rda. serventes v.encimento an-

nual .•.••••••.•.••• ::.......... 1:080$)00 
Coalnhelro Tencimento anooal..... 1:080$000 

Sal.a das oommiBSõe~,I.· de junho de 1895. 
-RoDRIGUES CH.t. vBB.-BII:RNARDE3 DI: F AtUA.. 
-C. PRATBS. 

.lPRII:IENTA.ÇlO DJII PROJECTOS 

O ar. Canllllo Pratea apre•enta 
um projeclo que trata da reorganiza<;ão da 
secretariada Agricoltura,supprimindo o log~r 
de eonsul~r teohnlao e distribuindo os serviçm 
que por ella couberem em duas dlrectoriaa,aflm 
tle que possam ~er attendidos oe moltlplos tra
balhos que alll têm o seu expediente. 

O prtJjecto reorg11niza tembem 81 actuaes 
cirouml'Cripçõesde obfl\s publicas e crêa uma 
secção na repatição de Terras e Colooizaçii.o. 

Diz o orador que estas idéas toram·lbe sug
gerldu pela leitura do relatorio do lllustradb 
e laborioeo Secretario da Agricultura, e està 
certo de que a camara, selosa, como é, pelo 
bom andamento d9s negocio• publiC('S, nií.o re· 
gateará o seu aaentimento ao projecto que 
apretenta. 

Escusa-se de randsment.ll-o agora, mas, si 
os seus illuatrados collegss o impugnarem, 
voltará á tribuna para dar as razõe~ com que 
o Justlftca. 

O 111r. Augn•to Cle~nentlno pade 
a palavraparaapresentar á. consideração daCa 
mar& dos sra. Dputados um projecto de lei era
ando uma esoc·la de instruoção primaria em 
Santa Cruz do Jacaré, districto de S. Sebu
tião de Corrente!, municipio do Serro, e ou· 
tra em Ta .uarassú, dii!tricto de Pinheiros, 
muniotpio do Piranga. 

Tem em su:lll m~\111 um documento que pro· 
Ta exist•rem n'esses d1strictos mai~ de 60 me
nines sem o recurso de uma eó e1100Ja. 

O orador pensa ser de justiça a creação das ca
dei•as que reclama no segu•nte projecto (lé). 

Vem á meia e são lidos os&eii'Uintes: 

PROJECTOS 

N. 84 

O Congresso Legislatl\"O do Estado de Mi
nu Geraes decreta: 

Art. 1. 0-Fica o Presidente do Eatadoauctori
zado a reorgant:zar, desde jl. a secretaria 4a 
.Agricultura,dlstribulndo as actuaes secc;ões por 
duaa d1reotoriu, uma das quaes superiotende-

rl o ~&rvlço de obras publicai e .lndastriaa, 8 

a outra os attinentea á viaoção rerrea e ftu· 
vlal, ficando ereado um Jogar de primeiro 
omclal para o expediente commum ás duas dl
reotorias. 

Art. 2~· Com a nova organluc;ão ftcará. ex
tincto o logar de consultor technloo e creado 
mala um logar de director com os mesmoe ven
clmentoe do actual. 

Art. 3. • Fioa egualmente o gonrno aucto· 
rizado a reorganizar as actuaes circumscrl· 
pções de Obras Publicas, elevando a oito o 
numero dellu e ftxando aos r~pectivos enge
nheiros o vencimento annual de 9:000$. 

Art. 4.• Fica c-reada na repartição de Ter
ras e ColonlY.aQio, mais uma secção, com a mes
ma organização das aotuaes, á qual lncum· 
birá espeoialmentti o &erviço de coloniza
ção. 

Paragraeho Unlco. Os empregados da nova 
secção se1·ao nomeado• pelo governo, inde
pendeo te ue concurso. 

Art. 5." Revogam-se as disposi,.OOS em con
trario • 

Sala das se~sões, 1 • • de junho de 1895. -
CUULLO PRAT&S. 

N. 85 

O Congresso LegislatiTo do Estado de Minas 
Geraes decreta : 

Art. 1.° Ficam areadas Clldeirat~ de inatrucção 
primaria, mixta, em Santa Cruz do Jacaré,
diatrioto de S. Sebl!>tião dali Correntes, muni 
oi pio do Serro e em Taquarassú, districto de 
Pinheiros, municlpio do Piranga ; revogadas 
aa disposlçõea em contrario. 

Sila das seSEões. h" de junho de 1895 -Au· 
OU6TO CLEMBNTINO- GETULIO DE CARVALHO 
BENVKNUTO LOBO - DUARTE DA FONSECA- Co
NEGO ALVES. 

N. 86 

O Congresso Legislativo do Estado de Mínu 
Geraes decreta : 

Art. 1. • Floa concedido o anxilio de oi ta 
contos de réis ao collfgio Uberabenae, par 
oonclu eão de suas obras, em uma só presta
t,ão. 

Paragrapho unlco. Fica o governo auctori
l&do a ddlpender esaa quantia pela verba ins
trucção publica. 

Art. 2.• Ficam revogadas as disposh;ões em 
contrario. 

S•la das sesPões, 1.• de junho de 1895.-Dm
SIDERIO DE MELLO - PADRE SATURNINO DAN· 
TAS-BimNARDEI DE FARIA -MANOEL DA SIL· 
VA- IONACIO MORTA- FERREIRA TINÔCO. 

N. 87 

A Ca D&ra dos deputados do Eitado de Mi
naB ueraes resolve: · 

Artigo unioo. Fica a mesa da Cam1ra dos 
Dt>putado3 auctorizada a fllZ"~r, E!em prejulzo 
do pessoal existente, a refor:na na organização 
da secretaria da Camara, de modo a malho· 
raro Ferviço da mesma, coo~ervando a dia
posição contida no art. 30 da re!!olução n. 5 
de 8 du julho de 1893 ; reTogadas a disposições 
em contrario. 
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Sala das ~sões, I. • de junho de 1805. -
RIBEIRO DB 0L1VEII\A.. - DJ:SIDBRIO DB: MELLO. 

Apoiado o de n. 84 e dispensados d'esaa for
malidade os dl us seguintes pelo numero de 
aaeignaturas fi o ultimo por ter vindo de uma 
~ommissão da casa, vão todos a imprimir·•· 

SEGUNDA. PA.RTB DA OaDEH DO DIA 

E' lido_ e entra em 1.• discus!iio o projecto n· 
25, aupprlmindo 011 cargos de inspectores ambu· 
e oreando suparintendentes municipaes doeaai· 
ao para fil!calização das escolu e mais estabele· 
cimentos de instrucção do Estado. 

0 SR. FRACISOO BRBSSANB : - Sr. Presi
dente, não venho diacutir o projectcl ; venho 
unicam~nte di .Ler que voto por elle na 1. • 
dlscu&ão, afim de que vá á oommiesão de in· 
strucçãopublica, que &ttenda convenientemente 

&011 serviço• do rnsino publico. 
E', sr. Pre~idente. o que tenho a declarar. 

O ar. Get.ullo de Carvalho ,_ 
~r. Pre~.ide~te, c~mo horailde auetor do pro· 
Jecto cuJa dt88CUSH10 acaba de ser annuncialla 
por v. exc.. cumpre me em termoa brevea 
fundamental-o no desempenho do compromisso 
tomado n!l. occasiã·• que o apresentei. 

1!.' inwntestavel, ar. Presidente, e está no 
espirito de todo mineiro os ~r•ndea e rele
vantes ser viços que o Congresso constituinte 
prestou á inatrucção publica; é tambem ln
contestavel o empenho e a solicitude que 
o governo tem a elb. dedicado, no intuito da 
desenvolvei-a largamente pelas nosSM cama
das sociae~ ; entretant '• devemos estar de ao· 
côrdo que mutto ha ainda a r .. zer·se em bene
ficio ao ensino publico. o meio mais poderoso 
de elevarmos o virilidade popular. 

Si o thermometro do engrandecimento e 
prosperitiade rle um povv sobe ou desce na 
proporção em que se espalha ou restringe a 
diffu~ão do ensino publico, si a nitida oompr• 
henaão UC\8 seuc de veres ci vi coa, pclitioos e 
aociaes eetará sempre ao DiTei dos ensina
mentos que rect be o da instrucção que adqui · 
re, é posttivo o quanto deve o asaumpto ma· 
recer a nossa attenção, a attenção das duaa 
casas do Congre~>So. 

Antes, ar. Presidente, de tomar &!.Sento 
neste recin to, por diversos meios de manifes
taçõPs-na tribuna. na imprensa., nas ootJ(a· 
bulações Internas, jà. eu dizia que a grandeza 
do nos:10 futuro úependia fatalmente do de
Benvolvlmento de uma triade de assumptos im· 
portanttFsimos que constltula um g1ande • 
comp exo problema para o poder legislativo:
um, é a. abertura, o retalhamento franco do 
terrttorio do Estado pela >iação publioa1 raci
li1anrfo aa \'elações rapldns em tcda a sua perl
pheria, do modo a termos o po"o mineiro 
unido e,treitamen~ em dfstinos e actividade, 
em unificacão de raça e sentimentos; outro-e 
o lmpulsionamento da lavoura por meio de 
medi«:1aa porlerosas e energicas, capazes de de
bailar a crise que a assoberba com todo o aeu 
cortejo de ob•taculos ti ultlploa e de natureza 
variada; o ulttmo, finalmente-é o grande as 
sumpto da lnstrueção publ!ca, a sua diffuaão 
inrond1c onal, sem limites, com liberalidade. 
( Jfuitu bem). 

Resolvido, sr. Presidente, esse problema 
lançados os ultlmos traços nessa tr1logia de 
medldu dos nossos vltaes interesses. podemo.>• 
garantir Bem st>rmo1 videntes que Minas terá 
alcançado os iloriosos destinos que a e~peram 
o brilhante futuro que lho está reservad~ 
( f'cuua). 

Sr. Presidente, si o progresso da instruoção 
publica depentie de dlfferentes oondicções,como 
seja, proff~orado habilitado e boneato,cumpri
dor dos leus deveres. de aperfeiçoado material 
e bons methodoi! de ensino, é certo que maia 
upeelalmente depende de uma rigorosa tl.soa
lização. 

\) SR. RAUL PENIDO:-Mas V. exc. não 88· 
tabelece ist<> no pr(ljecto. 

0 aa. GETULIO DB CARVALHO:-VOU demOill!· 
trar a v. exc. que pelo plano nelle contid8 
mulro mais vanta iosament.e se fará a fiscaliza· 
çio. . 

O sa. JoÃo Pir :-Si ,. . ex c. o demonstrar 
atira uma lanç.1 em Africa. 

0 SR. G&TULIO DB CA.RVA.LIIO:-Sabemos, ar. 
Prt sidente, que pelu dispo.•ições rlo art. 23 da 
lei n. <4 l,de 3 de agosto de 1892, fica ram crea· 
dos ~la loga:-ea de impeotorfl<' ambulllntes, 
que foram flevados a dez pt>la lei n. 77, de 19 
de dezembro de 1893, que tambem, para a Hsea
liução do ensino, dividiu o Estarfo em dfz cir· 
cum1eripções escolares, tendo por sé•le as cida
des em que ha escolas normaes. Entretanto, 
esses dez (unccionarios dtante de um estado 
vaatissimo como o de Miua.s, que além .te c n te. r 
maia de 2.000 eacola.s tem 123 mun:cipios, o 
que significa no minimo 12 munlcipios para 
cada eircumscripçào. não podem, nr s termcs 
da lei, visitar PIIS&S escolas de 3 em 3 mezPs. 

O PR. JoXo PIO:- O d1 1.• circum~cr1p•.ã.o não 
'isitou. 

O sa. G'iTULIO DE CA.RVALno:-E' materi~l
mente impos~~ivel; e nem mesmo podemos ta· 
xal-os de negligentes, de relapso~ no cu 'llpri· 
mento dos seus deverfs, porque t êm deante de 
si obstaculos insuperAveis de toJa a orrlem A 
natureza, cuja remoção, cujo vencimento não 
esté. tlE>ntro das forças humanas, 

Para prova, sr. Pre ·ldenta, da minha asser· 
ção vemos do relatorio do honrado dr. Secre· 
t&rto do lntel'ior que unicamente 800 es~ 
las foram -.isitadas J:elos 10 impectore'! am· 
bulantei, ficando, portanto, mais de 1.200 SPID 
fiscalização, ~em a nece!sarin. visi ta ! (Apartes). 

0 SR. CAMILLO PRATES:- Mas qual é O 
correctlvo que v. exc. estabelece nessa caso I 

0 SR. GIHULIO DE CA.RVA.LII0:-0 COl'fecti
VO esta nos termos do projecto que crêa um 
inspector em cada municlpiQ du Esta·to para 
superintender o ensino publico, {continuam 
apartes dos sr~. Camillo Prates, 1 odr i11ues 
Chaves Augu~to Clementino, João Pio ) o qual 
tl.!calizará de modo immediato e com v1vo in· 
ter~se aa escolas de sua jurisdicção. 

UH sR. DBPUTADO:- Neste caso va.mcs des· 
pender 120.000$ 

0 8R. RAUL PENIDO: -MlB ~~ não traba
lham com vencimentos, muito m. o s não se 
pagando. 

0 SR. GETULIO DE CARVALHO:- V. v. eXC!. 
ae enganemperleltamente. hei demonstrar que 
ha economia para os cofres publicas pelo pro 
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1ect8. E alndaadmiltindo que elenmoa •a d.,. 
peia ao duplo, admtttindo tambem que nos
.,. concidadiol nio tenham a neoe.aria abne· 
pçlo de presta:•seue aerviQOI sem remuue .. 

-·nQio, o que nio eeti no caracter do mineiro ; 
a inda asatm, com um l.nspeotor escolar em cada 
munioipto a 1laoallzaçio no• termos em que 
está traoada pela lei será realizada com multo 
mais vant11em psra a .tnatraOQio e para o 
poTo. 

0 sa. RoDRIGUBS CRA. VM : - ltto é mal I 
dimcn. 

O SB. Joio Pio : - Os impeotcres não pl'el· 
tam Eervioo algum; é o que temos presen· 
clado. · 

O m. GJ:TULIO DB CavAI H.>:- Sr. Presi
dente, óe auperintendentea do ensino creados 
pelo projecto, além de terem de ueroer a sua 
aeçio t~m muito menor eaphera • dentro de 
circ!um•cri))Oiio terrihrial maia 83trelta, têm 
um Incentivo podel'OIO para o bam desempenho 
do ~~eu enc&rg.>, qual o Je acharem-•• preso~~ 
iupiração de Terem a lnstrucçi.o desenTolver-
118 ne ·aeu muatotplo, de Terem escolas pro• 
ereatrem, porqueallt 01 aeua tlihoJ, oe1llhos dos 
.. utamtgoe, Oi Eeue centerraneos recebem as 
primelru luzee da inatruet,lio ; pelo que, mul
to mat1 emp,ohadamente ae lntereenvam 
pelas MCOial, inspeocionando-u e aos proles· 
aorea remi1101 no cumprimento dos seus den
rell. 

Temoe d't"l> exemplo eloquente nos tnspe
ctorea eaoolare.J que transitoriamente eram 
nomeado11 pl'lo govern:J antes da execação do 
art. 45 da lei n. 41, que não recebendo ne
nhuma remuneração pecunlaria, patriotica
mente acoeltavam essa miSiio e cooperavam 
emeazmente com o governo, prestando Impor
tante serviço á causa da instrucçãJ e aos seus 
patricloa. 

Parece, ar. Preaidente, que poMo aflbm&r 
que, ai eate projebto fôr conTertido em lei, a 
tnspecçio do ensino l!erá então uma realida-
de •• • 

(Cru•calfl· ltJ dioer101 aparttJI; o sr. Pruidt"
te fa• 1oar 01 tympa11U1). 

De todos os apartee oom que os meus nobres 
collegaa me tem honrado, a.inda não pode ti
rar melhor aoiuc;ão para o 888umpto. Si qUe
rem elevar a verba. ei querem gaatar mais 
cl~nhelro, qual o meio que indicam para me
lhorar a ·tnapecçlo do ensino, Tlsto to!Joa 0!1 
m. deputados convirem qu,e ai ella existe, é 
em escala que multo deixa a desejar ~ 

O SR. JoÃo Pxo: - A commlsain, pronuncl
llndo ae sob~f'l o projecto de v. exc.•, apresenta
~ medidas relativas. 

0 SR. GBl'ULlO D8 CARVALUO:- E' a. minha 
arder.te uptraçio. Como um dl l maia humil
des membr.:s desta oua (taao apoiado• gwae•) 
tive a inio:átin de apresentar este projecto 
que Incontestavelmente tem defeitos, esperan
do meemo que a illustrada oommls·ão de in
atrucção publi<'A, composta de altas competen
ciu, que eão verda!!eiros ornamentos desta 
casa do Congre~~~~o, ha de refun.Jil-o, dar-lhe 
melbor forma a aatlsfdzer de modo cabal e 
oomplett> a grande neoeasldade deate impor· 
tante ramo de ae!vloo publico. 

Mu, ar. Pre~idente, &i o pen.aamento dessa 
iUuatre eommiuio é augmentar rs logaree de 

inBpeCtorea ambul&nfu, essa mi dida acarreta 
muitos lnconvenlentel, e ainda allim penao 
que terá burlada a lnapecçio do enalno, tal 
como deve ser ;- eapecti.lmente na a:3tualldade, 
em que ella se ru Imp!'eiCindiyel e neceaaaria, 
em Tista do aovo systema adoptado pela !ei 
n. 41, fazendo pelu urnu a investidura dos 
cargt~t de flfcaee da instrucção nos munlripios, 
o que deu )IMslmoe resultadO!! ... 

O ea. CAKILLO PaATBS:- ~polado; nóe 
oonstrangimos a aeçio do gonrno sobre essa 
ola11e de ins;?eetorea electivoe •. 

0 I!R. GaTULJO De CARVALHO :-Folgo muito 
de ouvir que o illustre deputado tem a mesma 
opinião. 
Te~oe. sr. Presidente, 123 municípios e em 

muito poucos realizaram-se eleições eeco
laree e DeiiH pouooe mesmo, exlatem dlltri
ctos !em o lnapeetor eleito, de modo a laaver 
serioa embaraços contrapostos á boa admia.ls
tração do tnalno na maior parte do Estado. 

11988 embaraços e looonYenientes o digno 
dr. Secretario do Interior deixou enumerados 
no seu bem olaborado relatorio e estão paten
tes para todos nós que preaenclalmen te c1 te
remoa conhecido us nossas zonas. 

UK f R. DePUTADO:- Mas e~e proces&O é adO· 
ptado em palzee adeantado• e dá bons resul
tados. 

0 8R . GITULJO DC CAII. V A.LHO:- Mas deante 
dcs factos caem os argumento_., nem to1a1 as 
leia doa paizra adeantadoa podem noa eea· uteis 
e f11er a felicidade nacional. E~as auctori
dadM, manrlatarlas do poYc.., sendo investidas, 
pela soberania das urnas. supl'iem·se natural
mente eollocadas em eerta eaphera de lndepen
denola do governo, de medo a crear embara
ços á sua ooção, o que dará em re~~ultado a de
turpação lamentnel dos tlna a que se desti
nam. (1roc3m ·l4 mwitos oparttJI) Portanto, 
meia um motivo ponderol!o para acautel .. rmos 
de modo eflleaz a ftecalização do ensino, con
forme contém o projecto. 

Sr Presidente, um doe pontrs nelle mais im
pugnados por alguns dos ara. Deputados é a in
signiflcáncia da quantia do 500$000 pediJa a 
titulo de expediente. 

Elevem·na ou a aupprimam, eomtanto que 
alcancemos o tlm de38jado em beneficio da in
s\rucção. 

Não ae admitta que o augmento dos logarea 
de !nspectorea ambulantes melhorará o servi
ço da inspecção. Não é po111fvel que, ainda me~~
mo elevados ao triplo, pouam desempenhar 
com V!intagem as euu attribulções e devere• ; 
pois, no norte, por exemplo, onde as viagens 
tiio penosas em grande parte do aano e mu1tas 
vezes impoui"Yela mesmo, como póde um fun
ooionario destes Tiaitar as escolas de 8, IC\ 12 
munioipioe' 

O sa. JoÃo Pio:-Mas tem sido o contrario; 
Ollde as viagens são maia ditfl ctis as esc)las 
têm eldo vieltadu. 

UM m. Ds:PUTADO :-Eu não duvido dos de
fettOI da aot.ua~ instituição, duvido, porém, da 
emcacia do prOJeCtO do DObre deputado. 

0 BB. GETULIO DB CART ADHO : - M88, si V. 
exo. duvida da emcaeia do meio que proponho, 
bade convir qul' o resultado do aystema : ado
ptado até agora e que jà eatá lastante experi-
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menta1o tem sido nullo, têm aido nenhum. 
( A,.ia.Jo1). 

O sR. MANOEL ALva:-Melhoramento, oes
te caso. 

O sa. GETULto 011: CARTALuo : - Foi justa
mente o meu llm, elaborando o projecto. 

O sa. Jol.o Pio :-A idé1 de v. exc. é ma
gnitlca, mas quanto ao dinheiro.. . (H a Olltres 
ap11rt61). 

Um Bft. DEPUTADO :-Obri~ue se o amprega
do publico a cumprir os seus deveres. 

0 SR. GETULIO DE: CARVALHO: - Faço delles 
muito bom juizo ; e nem quero fazer Injustiça 
ao caracter e in1egridade desses funccionarios, 
porque eei que não poJem , ainda com a me
lhor boa vontade, desempenhar suas attribui
Qêíes. 

O sa. Auou:JTO CI.EY:ENTINO :-••• por impos. 
sibilídade. 

O ER. GEruL:o DE CAnTALUO :- Eatretanto 
ar. Presideate, parece que o projecto realiza o 
ideal da lnspecçã.o de ensino no Estado . 

O SR. CuuLLO P ~. ATKs:-Ah I quem me dera 1 
O SR. JoÃo Pio: - O projecto de v. exo. 1 e 

bom, mas está. exagegrando um pouco agora. 
~apartes variados). 

0 SR. GETULIO DB CARVALHO:- Não é pos
SiTel, sr. Presidente, que ~sa enunciar meu 
pensamento C•lm clarezg. e concatenar meus ar
gunaeuws oom v;•ntagem, interrompiio assim 
pelos meu!! illustres collegas. 

(O sr. Presidente reclama a attencão). 
O SB. JoÃo Pio: - 500$ é pouco. 
0 &R, BUENO BRANDÃO:- Para expediente é 

sufficlente. 
0 SR. GETULIO DE CARYALIIO: -Pois emen

dem v. v. ex~. e~se artigo do projecto ele
vanuo e.sa quantia, que eu acca1tarei; poSJ!O 
garantir que nos termos em que esta elabo
rado ha economia para o Es~ado, contrcntan
do com esses vencimentos q_:J ordenados dos 
insJ)l:ctores ambulante.. :~ actuaes. O Estado 
despentle com os 10 in, pec tores 00 con tos de 
ordenado, exclUa i v é os 15 •;. aJdicionae3 cria
dos pela lei n. 90 de junbodo anno pas3ado, 
com oe quaes eleva-se a 69:080$000. 

Entret&nto, com ossuperintendentes munici
paes do ensino, t "e3 como se acha no projecto 
de~pender-se ha 61:~$000. 

Uu: stt. D~PUTADO: - Ha, p )rtanto, econo
mia. 

0 sn.. GETULIO DE CARVAUh>:- :\tas si a 
Camara entende qqe, p1ra auferir-se melhores 
serviços de~s~s funcci ona1 i os é necessnrio que 
sejam msi~ bem remunerados, elevemos cs~e~ 
vencimento!!, com o patriotico intuito de tam
~m melhorar-se a instrucção, que é eem duvi
da um dos ram <Js do serviço publico, motor do 
engrandecimento daa nacionalidades e que, 
quanto mais bem administra•lo e snrvido, ma:s 
ergue o caracter e altivez do povo. 

0 SR. MANOKL ALTEl: -Apoiado. 
0 SR. GETULIO DB: CARVALHO : - Sr. Presi

dente, me p:~.rece que na 1.• discus;ão já eut
tlcienteml'nte expliquei Oll motivos que me de
terminaram apr~sentar o project:> e manifes
tei o desejo que tenho de ver no meu Estado a 
inatrucção publicil des~Pminaoa conveniente
mente e erguida ao alto grau da sua necessi
dade, de modG a dar resultados proficuos e li
aongeiros. 

Espero a brilhante cooperação dos distinctos 
collegas que em Vllriadcs 11partes manifesta
ram-se empenhados neate magno nssumpto, 
certo de que com suas luzes supprir iio as la
cunas do projecto no oommum ?eMa.mento de 
bem servirmos a tmtrucção. 

E, concluindo, repito que, tendo como um 
dos mais ob8ouros membros desta Camara ("no 
apoi11do1 gerats) levantado a idéa de reformar
~e a impecção do ensi no, muito 'ontlo n ·• 11• 
lustrada <·omm1ssão, composta de deputadcs 
de altos conhecimfntos p~acrogicos e ocrt!>Ola
do patric..tismo, os quaes saberão, como Eempre, 
de mudo indefectível detempenhar-Sfl dll mis
eão que lhPs roi cvnflllda entre os applausos 
de seus collegas e dod nosso~ cuestadanos ; pu
rém, deTo rlizel o, não sei si com pt~rtinencia, 
que não teremos stri:t. A vigoros"' lbcaliza·;ão 
do ensino, si não crea.rmos t <ln,os lnspecto
res, quantos forem os ~unicip· o3 do E~ ta.Jo. 
(Muito bem). 

O 8r. Rodri~ue• Chave• (Não 
temos o seu discureo). 

O •r. Cumlllo Prnte• (Nã.o t emos 
o seu discurso). 

Encerra·Jo o debate, adia-se a vott ç'io, por 
a.usencia da maioria. 

Lê-be e entra em I. 1 d i!cmPão, en:ern no! o-se 
es:a se debate, o projecto n.64, que subven
ciona o lyceu de Theophilo Ottoni, sendo, por 
it~ en,ico motivo, adiada a vot·1ção. 

Tendo se ausentado do salàl) varlos Frt. r e
puta.rlos , man·1a o sr. Presidente preceder A 
chamada e verificando não htn ·er no rerinto 
numero suffict~ nle para funccionar a Csmara, 
destgoa para n. proxi ma ses>ão a vot&\àO das 
matt>rlas cuj11 discu~ão ficou encerraria e o 
restante da or !em do dta de hrje. 

Levao ta-~e a seS3ãJ. 

ACTA D.-\. 32' SESSÃO ORDI ' ARI.\ AOS 
3 DE JUNHll DE 1895 

PRESIDENCI.\. DO SR , EDUARDO PntENTEL 
Ao meio dia, leit.a a chamada, acham ·se 

presentes 011 sr~. Eoluardo Pimentel, Ribeirc, de 
Olivetra, Deaiderio de Mt>llo. Duarte da fl'on· 
seca, Alberto Furtado, João Pio, Manoel Alves, 
Juvenal Penna, Carlindo Pinto, Benjamin de 
Macedo, Getulio de Car valhJ , Ferreira Tinôco, 
Gustavo Serrão, liernardes de Far ia, Manoel 
da ilva, Epaminendas Ottoni, Augmt0 Cle
mentlno, Bueno Brandão, lgnacio r.Jurta, Sa
turnino Dautes, Theo hilo MarqueJ, RtbPil'O 
Juoqueira, Roul'igufs ChavE's , !'\unes Pinht>iro, 
Francisco Bressane, Nunes Coelho e Cnmi llo 
PrJ tes: faltando com causa pHtictplda cs 
srs. Tavn"es de Mello, Coelho tle Moura, Ago,. 
tinho Pereira e Mendes Pimentel, e sem ella 
os mais senhores. 

Abre-!le a. se~ão . 
E' lida e approvada a ecta da anterior. 
0 SR . 1.• SECRETARIO da con ta do seguinto 

&XPEDIKNTE 
0/ficio.f 

Do sr. 1.· srcretario do Senado, devc:> lvendo, 
cJm as emendas rf'jeitadas pela Camara. e nllí 
novamente votad.lS, o pr(Jjecto relati vo ao o.r
chivo publico.-Para a ordem dos trabalhos. 



Do dr. Seoretarlo da Agrlcmltura, devol
vendo Informado o requerimento em que 01 
coaceuionarioa da Estrada de Ferro de Santa 
Anna do· Sapueshy-Mirtm pedem garantia de 
juros e mais fnore~~.-A' eommi.alio de Obras 
Publica!. 

Do mesmo, enviando a mensagem pela qual 
a presldencia do Kttado pede credito para oe· 
oorrer b deapss:u com a junta commereiai.
A' oommilaão de orçamento. 

Do meerno, razendo vel' a neC881idade da rle
cretaeão de pena e medidas coereiti raa que lm · 
peoam a prop~gaçã'l da zoonoze oom relação á 
tndtutrta pastoril. -A' oommis!ão de brgtene. 

0 SR. BBNfAMtN DB· MAOBDO, passa a mesa 
uma rt~presentaçã.o em que a o'lmara muniei
pil de Jaguary pe•ie a decretação de um ra· 
mal ferrao de Pouso Alegre a Coetodto Manco. 
-A' eommissão de obras publicas. 

O er •• Juvenal Penna :- Sr. Pre
sidente, pedi a palavra para enviar a mesa du
aa reprtJSen&açCesda oamara municipal do Pom
ba • Em uma d'ellas 1\queil& corporação se con
gratula com o Congresso por já ter aMo inicia
do o projecto de flmneamento da Matta, que es
pera ser eon ver tio lo .-m lei; em outra vem pe
dir um decreto que autorize o governo do !a
tado a proceder a ligação, das eetradas de ferro 
Rio Doe<> e Leopoldíns. 

Quanto á l. •, lhe darà a mesa o de;tino con
veniente ; a 2.• peço á v. exc.• se sirva de 
remettel-a á respectiva commis.;ão, afim de 
que interponha o seu pareoer (muito b"m). 

Vae a I. • á oommi~ão de saude e a 2. • á de 
ol!ras publicas. 

0 SR. RAUL PBNIDO particij)& que O sr. Ca· 
millo Souea, p Jr justa causa, ausentou-se da 
Capital por alguns dias.-lnteirada. 

Têm 2.• leitura e ficam 81;bre a me!a para a 
ord~m dos ~rabalhoa o pare~er n. 52 e os pro
jectos n3. 8t, 85, ~e 87, tendo sid l jolgatlos 
objectos de deliberação os tres primeiros e dis
pensado d'el!lle tormalldade o ulti10o. 

0 SR. BUENO BRANDÃO, pela oommill§ão de or
çamento, apresentd. o seguinte projecto. sob 
n. 88, orçando a receita e fixando a despeea do 
Estado p1ra. o proxlmo rutur.> exercicio de 
1896. 

O Congresso Legislativo do Estado de Minas 
Oeraee decreta: 

Art. 1.• A receita do Estado de Minas Oe
raes para o exercício de 1896 ft11a orçada na 
quantia de 16.055:160$, e se comporá dos se · 
gulntes Impostos e contribuições : 
§ 1. o Impo~to aobre gene roa 

de exportação ••.•••.•• ..•• 
§ 2. • Idem sobre generoa de 

consumo de fóra do Estado. 
§ 3.• Idt-m do sello.. .. ..... 
§ 4. · Idem sobre contractos, 

novações e -prorogaçõe3 de 
contractos referentes a em· 
prezas privilegiadas •.. ...• 

§ 5. o Passagem em eetradas 
de ferro particulares .•••• 

§ 6.0 Multa por infracção de 
leis, regulamentos e contra· 
ctos .••...•••••.•••• • ••· • •• 

§ 7. • Sello de heranças e le· 
gado, ínolusivé I "/• de 

transmi-.ão em linha re· 
o~a . ...•..• .. .. . .....•.• .• 

I2.100:000$}00 

1 • 600:000$000 
I. 000:000$000 

40:000$000 

250:00:_1$000 

40:000$000 

460:000$>00 

' .,. 

i 8. • C o b r a n ~ a da di vida 
ectiva •••••••••••••••••••• 

§ 9. 0 Imposto de aferiçãO do 
sal ........................ . 

§ 10. Renda edraordlnaria e 
juros de dinheiro~~ deposita-
dos em baneoa •••••.•••••• 

§ 11. Renda da Imprensa om-
cial ••••••••••.....•..••• •• 

§ 12. Producto da. venda de 
terras devolutas do'Eetado. 

§ 13. ReposiQ(Ies e restitui-
ções •••••• ••• ••••• •• ••••• • 

§ 14. Ju1'03de quatro apolices 
§ 15. Taxas de matriculae e 

annuldades p1gaa pelos alu
mnos nos eetabelecim!'lntos 
de instr11cção ... ..... ..... . 

§ 16 Renda dos terrenos dia-
mantinos ................ .. 

§ 17 Imposto sobre o ·ouro. in
clueivé 2, 5 •f. sobre a ren· 
da de coropanblas de mine· 
ração .................... . 

Total ..•••••••••.••••• 

) 0:()()()$>0e 

70:00<$>00 

M:()()()$000 

260:000$000 

20:000$>00 

20:00<$)00 
160$000 

55:(00$000 

}():000$000 

.(0 :()()()$)00 

16.055: 160$)00 

Art. 2.0 Durante o mesmo exercício fica o 
Presidente do Estsdo auotoriza.t o a despender 
a quantia de 16.002:117$355 pel~ tres sec~eta
ri&J:! de Estado. conforme os serv1ço~ espeCifica
dos nos seguintes parag1 aphos : 

§ i.• SECRETARIA DO INTBRIOR : 

I. Subsidio ao Presidente do 
E;tado •...•...••••..•... . • 

11. Despeza com llluminação 
do palacio .••....•••.•••• . . 

111. Subsidio aos senadores •• 
IV. Pessoal e expeàiente da 

!lecretaria do Senado, sendo 
3:000$ :Para compra de obje 
cto~ de expediente e 2:400$ 
para aluguel do predio .• •• 

V. Subsidio aos deputados ..• 
VI. Pessoal e expediente da 

secretaria da Cama.ra dos 
Deputados sendo 6:700$ pa.ra 
expediente ............... . 

VII. AjU(!a de custo aos sena· 
dores e deputados .......•• 

\"111. Apanh!lmento dos de· 
bates •...........••.••••..• 

IX. Pessoal da secretaria do 
Interior .•• ....••. •. ••. •• .. 

X. Expediente da mesma se· 
cretaril ..•....••. . . .•..• •• 

XI. Magistratura e justiça do 
Eitado ........•...•...•••• 

Xll. Pessoal e expediente da 
repartição de Policia •.••.• 

XIII. Carcereiro e pessoal da 
cadêa. da Capital ........ .. 

XIV . DHigenclas policiaes ... . 
X V. Soccorros public->s .... .. 
XVI. Auxilio a hoepitaes de 

Ouro Preto, MontAs Claros, 
Or~o Mogol, lta.bira., Dia
mtmtina, Pitanguy, SabiiTá, 
Santa Luzia, Sete L'lgoas,. 
Baependy, Barbacena, S. 

30:000$000 

2:400$000 
88:320$000 

33:704!"000 
li6:640~000 

42:000$000 

36:000$000 

30:000$000 

126:820$000 

I t\:000$000 .. 
1.587:900$000 

57:160$000 

42:920$000 
15:000$000 
50:000$000 



João d'EI-Rey, Lavras, Cal
das, Mariano a, Possos, Aras
suahy, Ouro fl'ino, Thaopbilo 
Ottoni, S. Gonçalodo Sapu
cahy, Paracatú do Curvello, 
Serro, Mar de Hespanha, 
Pará, Turvo, Bomtlm, Rio 
Preto, da Campanha, Ponte 
Nova. Formiga e Leopoldine. 
a 2:0 0$ para cada um ; 
5:0De$ ao hospital de aliena
dos de S. Joãod'El-Rey e 
2:000$ a cada um dos hospi
taes de Diamantina, ltablra 
e Ponte No H (Lei n _ 107) . • 

XVII. Subvenções : 
a) Aos collegtOs de 

lta.bira . . . . . . . . . . 4:000$000 
De Mariann11.... . 4:000$000 
De S. Bom Je,u~ de 
Matto~inhos..... 3:000$000 

b) Asylos e sPminarios : 
Seminario dtl Dia

mantina........ 5:000$:)00 
Asylo de Mariano&. 2 .000$000 

:. de Barbacr na 2:000$000 
• de Juiz de 
Fóra...... . . . . . . 2:000$000 

Asylo de S. Fran · 
cisco em S. João 
d'El-Rey .. . .. . .. 2:000$000 

Asylo Recolhimento 
de orpbams a o
nexo a Casa de 
Caridade de S. 
João d'EI-Rey .. .' 2:000$000 

1 sylo de :!. LUiz de 
Caetbé .......... 5:000$000 

Semiuneio Je Ma-
rlan na .......... 5:000$000 

Do Extern >lto Mu· 
ni cipal de Pitan· 
guy. . . . . . . . . . . . . 5:000$000 

~:;lJil n as io Baepen-
diano.. . . . . . . . . . 5:000$000 

Instituto municipal 
do Fructa l... . . . 5:000$000 

XVIII. ' ubvenção á Faculdade 
Livre de Dire1to .......... . 

XIX. Assistenc1J. a alienados 
no HospíCIO Nacional ... .. 

XX. Sustento, vestuario e 
cu rativo a presos pobres .. 

XXI. !uM rucçào publica : 
c) lnstruc.,:ão primar ia, inclu

sivo 60: ' •JO$ aos dez inape-
ctores ' 111bulnntes . ....... . 

b) Despezas com as dez Escolas 
Normac,; , inclusivé alu .;uel 
de casa para as mes1nss. in
atallaçãu das Escolas Nor
m•es de Cataguszes, Pouso 
Alfgre e Januaria e auxilio 

de 15:000.~000,& cada uma das 
Escolas Nurmaes municipaes 
de Tl'es Ponta-; e Barbacena 

c) Ex terna to do Oymnnsio Mi-
neiro .... . _ ...•.... . .••.. 

.t) Internato do Gymnaaio Ml-
.~. c. -31 . 

75:000$000 

11 :000$00'] 

25:000$000 

15:000$000 

70:000$000 

6:000$000 

.(50:000$000 

2 . 663:800$000 

105.600$000 

92:400$000 

neiro . •... ..... . ......••. . 
e) ll:scola de Pbarmacia .. .... 
XXII. Sustento de a.Jumnos e 

do pessoal interno do Inter. 
nllto do Gymna.sio Mineiro. 

XXIII. F'orça publica: 
a) Pessoal ria Bri~a Policial. 
b) Etapa para 2.600 praças a 

1$530 na média ......... .. 
c) Fardamento para 2.600 

praças, a 150$000 .. ....... 
d) Ajuda de custo a offlciaes 

em diligencia ........ .... . 
e) Oratitlcaçãu a reengaja.dos, 

a 100 t'éis ... ... ........ . . r. Compra de animaea, forra
gem, equi pamentO e arrea-
mento .............•.....• 

g) Aquartelamento, enterra
me.tto, exrediente e luz . . • 

XXIV. Saúde publica .. _ .. . .. 
XX' . . Despez~ com o expedi

e·nte de eleições estadoaes .. 
XX VI. EvE>ntuaes ...... ... . _ 
XXVII. ubvenção ao Lyceu 

de Artel e Officios de Ouro 
Preto .................... . 

XXVIII. lmpre~ões e publica
ções na lmpreo:;a do Es-
t.ado ................ ..... . 

XXIX . .. wxilio aos hospicios 
de alienados de S. João 
d' EI · Rey e Diamantina., 
50:000$ a caua. um . .. .... . 

110:200$000 
91:400$000 

50:000$000 

I . 518:300$500 

1.451 :970$000 

390:000$000 

5:000$000 

10:000$000 

93:440$000 

70:000$000 
60:000$000 

5 :000$000 
10:000$000 

5:000$000 

I :!0:000$000 

100:000$000 

10.638:97-tt500 
§ 2. 0 SECRETARIA nAS FINANÇAS: 

I. Pessoal da Secretaria. .... 116:020$000 
11. Expediente. ............. 14:000$000 
111. Juros e amortizo~ão da 

divida. fundada do Es tado. 
IV. Porcentagem a collecto-

res e esc ri vaes .. ..... .... . 
V. Despeza c0m a ft~cal ização 

espec1al de renJas internas 
e externas ... ...........• 

Vl. Pe~soal de recebeuorias . 
Vil. Por centagem a estradas 

de ferro c alfandegas pela. 
arr•·cadação de renda- . ... 

Vlll. Expediente e a lu){uel de 
casas para recebedo1·ias .... 

IX. Jures de empre. timos de 
0rphams e Je dinheiros de· 
posi tados para fianças 11e 
exactor'3s ......... .. ..... . 

X. Custasjudiciarias em pro-
cessos crimes ..... ..... .. . 

1 X. f'assagem em estradas de 
ferro e t e tegrammas offl-
ciaes .. . ... .. . .. ....•.. . .. 

XI I. Imprensa Otficial. ... .. . 
XII I. Re, tituições e reposi -

ções .. .. . ..... ........... . 
XI V. Exercícios finflos ..... . 
X V. Papel para talões e im

presW.o de estampilhas .... 
XVI. Apo~eotados e reform .. 
du~ .......... . ...... . .... . 

~VIl . Adm1n1straçào do: • 
r enos dia.mar, .1 no~ ... . .. . 

860:, 60$001) 

225:000$000 

88.000$000 
193:000$000 

690:000$000 

22:000$000 

15:000$000 

180:000$000 

.(0:000$000 
!64:000$000 

J(';')()l':-1: ' ( "I 

. :0• )• : (\(1() 

• •• '-l i "' 



:1)(}()$000 XVIII. Eventuau •••• ; ••• . • 
XIX. Publlcac;õ-· e Impres 

sões na Imprea,a do Estado· : ~'0:f000 

§ 3.• liiKCRETARIA DA AGRICULTURA, COM
MERCIO E OBRAS PUBLICAS : 

I. Pe'!SO&l da secretaria •..•• 
II. Expediente inclusivà alu-

guel de casa e 7:000$ para 
compra de instrl)mentos de 
engenharia .••••. • •••.••.. 

Ill. Reparti~ão de Terras e 
Col(\ nize.r,ão, inclusive o a lu· 
guel de casa e expediente. 

IV. Medição de terras devo
luta:~ (peEsoa.l e expediente) 

V. Commt~ão da carta geo
graphica e geologica do Es· 
tado .•••••..•••..•...••... 

Vi. Commiseão de limites ••. 
VII. Colonias indrgene.s .•••• 
Vlli. Obras publicas •..••••• 
IX. Auxilio aogoverno fede-

ral para o estabelecimento 

~~~:~~. ~~~~-r-~~~i·~·a· -~~ 
X. tiubvenção á em preza Via· 

ção do Brazil para navega-
ção de rios ............... . 

XI. Junta Commerciai, inclu
sive expediente e aluguel 
de casa .•...•.•.....•.... 

XII. Concessão de premies a 
industriue~ ..•.••••••... • 

Xlll. Subvenção à. Academia 
do Com me r cio de Juiz de 
Fór•a ..•••.......•. . ....•. 

XIV. Acquisição de plantas, 
semente, e introducção de 
animus de raça •.•..•••.• 

XV. Compra de vaccina an
ti-carbunculesa ••....••.•. 

XVI. Funda~ão e manuten
ção de um r.toock-house de 
macbinas agr rcolas •...•..• 

X.VII. Acqursição de produ
ates chimicos e apparelhos 
para t ratamento de vinhe
dos ataca-ios de molestias. 

XVIII. Frscallsação das estra-
das Je !erro ............. . 

XIX. Despezas com impres
sões e publica~ões na Im
prensa do Estado .•••.•..• 

XX. Eventuaes ..•.•...•...• 

140:720$000 

60;620$000 

185:600$000 

105:800$000 
156:080$'l00 
33:200$000 

1.000:000$000 

50:000$000 

-43:200$000 

11:480$000 

80:000$000 

30:000$000 

60:000$000 

9:600$000 

50:000$000 

10:000$000 

141 :000$000 

-40:000$000 
8:C00$000 

2 . 24 1:700$000 

Art. 3.° Fica o Presidente do Estado aucto
rizado a. abrir credites supplementares, com 
as formalidades prescri ptas no art. 18 da ler 
n. 2.314 de 11 de junho de 1876, e obeerva 
das egualmente as disposições do art. 3. · da 
lei n . 19 de 26 de novembro de 1891, as ru
bricas dos ns. IX, XV, XX, XXII, do art. 2 . · 
§ I.· e as dos ns. I. III, IV, V, VI, IX, X, VII , 
XVI, do§ 2.· e a do n. I do § 3.· do mesm•• 
artigo caso não tenllam sido convenientemente 
dotadas. 

Art • .f.° Caso a renda ordinaria e extraor
dinaria não bastem para ntisf~ão da deapeza 
orçada, o Presidente do K9tado poderà. fazer 

operações de oredito para cobrir o d~ficit que 
ae verificar. 

Art. 6. • Fica tambem auctorizado o Pre
sidente do Estado a fazer operações de credito 
para occon'er as deapezas com rarantias de 
JUros, eubvenções e emvrestimos, a emprezas 
auxiliadas pelo Estado, caso sejam insufficientes 
as rendu do exercício. 

Art. 6. · E' egualmente o Pre~idente do 
Estado auctorizado a) a abrir um credito ex
traordinario até a. quantia de 500:000$ pa.ra a 
constmcção e concertes das ca<oêas publicas do 
Estado; b) a despender desde já, até a quan
tia 100:000$ para acquisição de animaes e 
equipamento para o e>qundrão de cnval aria 
e a.rm11mento para. a Brigada Pelicial, f11zendo 
para e~se fim a.'i neces!arial:l operaçõps de cre· 
dito. 

Art. 7. • . Para execução do a.rcôrdo de li 
de maio de 1895, que fica o pprovado rela
tivo á cob ,-ança do imp·•sto de t-Xp rtação de 
c~fe, celebrado entre os E-tados dl:' Minas GP
raes, Espirito S11nto, Rio de Janeiro e S. Pau!o, 
fica o guverno a.uctorizacto a retormnr o sys
tema de arrooada.ção do imposto de harmonia 
com os Estados productores, podendo ser esta
belecida uma taxa fixa ató :~00 rs. P"r 15 kilo
grammlls de genero que entrar na. Capital 
Federal, Rrfôr julgado mais convenreute a. ar
recadação do respectivo imposto de 11 ·; . no 
acto da sabida do protlucto da Capital rede
•·a l, regulanllo a arrecadaçãq deste imposto so
bre o cafe que se exportar pelos outros E~tadol:l 
do modo que julgar mais convenieute ao3 IDta
res~es da fazenda. 

Art. 8. · Frca a governo auctorizado: a) a 
revet' &H tabPllas ns. I e 2 do decre to n. 603, 
de 3 de fevereiro de 1893, reunrndo em uma 
ó quota as duas taxas-de ex portaçii.o d<•B ge

neros n· lla mencionados, com e.rcepçi'io do café 
fazendo-as arrecadar no a,.to do. ~allH1o. do Es
taJo. não excedendo de 9 ·f. ; bem as~im sub· 
etttuir o valor tixoda tabella por pau tas varia.
vt-is, umformrsando a taxa em relação a 
todus os pontos llscaes do Estado ; b) u. rever 
o regulamPnto que baixou com o d t:creto 
n. 598 de 1 dezembro de 1 89~. hRrmoni ·ando 
' ''ll:l d1spusições com as da ler n. 16 (rt>gimen 

t· r butar1o) Je 19 de novembro de h ·91, e 
.spo.~Jções legislativas po~tel"iores, incluindo 

ac regulamento que confeccionar :,s taxas a. 
que se refere o art. 12 da lei citada e a de 1 
e 10 "/q de t ranscripção e regbtro . 

Art. 9.° Continuam PID vigor as di8posições 
contidas nos arts. 10, li, 11, 15, 16, 17. I ~ e 19 
da lei n. 19 de 1891 as dos ns . 6 e R da. de n. 39 
de IR92, e tiS dos ns. 5 , 6, 7 e 15 da lti 107 de 
1894. 

Art. 10. Fica auctorizado o Presidente do 
Estado a abrir um credito extrar rdmnrro a té a 
qunntia de dez mil contos de r é i ~ . pa.ra. occor
rer as despeza:s com a execução ti~ ler n. 3 
de 17 dt>zembro de 18tl3, nos te r mus do nrt. 5 
da. mesma lei ultirno. parte, tazenc!u as ne
ce~sarias operações 1e credito, não excedendo 
o juro de 6 •;. ao anno. Poderá e~ ualmente 
o Presidente do Estado applicar paro. os fins 
da. mencionada. lei cs Stlldos que se verifica
rem da receita. 

Pa.ragrapbo unico. Fica tambem o P rE si
dente do Estado auctorizado a applicar na 



excução das obras da nova Capital a.s rendas 
procedentes desta. 

Art. li. Revogam-se as disposições em con
trario. 

Sala das commiSEões, em Ouro Preto, 3 de 
junho de 1895.-J. i:SUENO BRANDÃO-AUGUSTO 
CLEru:r:TINO. 

Dispensa1a a leitura, a requerimento do sr. 
Rpaminondas Ottoni, vae a imprimir-se o pro
jacto. 

PARECERES 

São offerecidos e v.i.o a imprim1r os seguiu 
tes: 

N. 53 

A cemmissão de ooras publicas, viação fer
rea. etc., á. qual foram presentes o projecto 
•· 19, desta Camara, 6os officios das oamara.s 
mumcipaes de Montes Claros, Cabo Verde e Sete 
Lagoas, todos referentes a construcções de pon
te~~ e cancertos de e~tradas de rodagem ; 

Considerando que todas estas construcções 
costumam ser lei tas por c ... ata da nrba- obras 
publi ·as -do orça mento e qu~. portanto, não 
ha necessidu.de de verba especial para os &Ilu
didos fio~ . é de parecer que sejam enviados os 
r eferid<Js projectos e otftcioa ao Presidente do Es
tado, para serem tomados na deTida consille
ração. 

Sala das commissões, 3 de j ~mho de 1895.
E. OTTONI. - NUN&:S PINHEIRO. 

A commissão de obras publicas, viação ferrea 
etc., á. qual foi presente o projtc to n. 53, 
do Senado, já. appro vado em primeira dlscuseã.o 
por esta Camaru. ; 

Considerando que o nlludido projecto trata 
de medidas de indeclinavel urgencia por fllr
neoor ao governo elementos tendentes " remo
ver 11.8 irregularidades continuas do transport~' 
pela Estrada de Ferro Leopoldina, cujosactuaes 
contractos se oppõcm á. 111tervenção decisiva. do 
Poder Executivo ; é lle p:~recer que seja elle 
appt•ovado em i e~;unda discu~são e que passt~ á. 
terceira discussão com a mesma redacção. 

Sala das com missões, 3 de junho de 1895. -
E. 0TTONI. - NVNES PINHEIRO, 

A com~iseão de retlacção, a que foi presente 
o projecto n. l, upprovado em 3. • discussão, é 
de parecer que seja adoptada para o mesmo a 
seguinte redacção final, conforme o Tenc1do. 

O Congresso Legislativo de Minas Geraes rle
cret.a : 

Art. 1. • Ficam concedidas para trataJI!ento 
de saúde as sPguintea licenças :de quatro nn
nos ao tenente coronel José Lu iz de Campos 
Amaral Junior, tabellião de S . Sebastião do Pn.
raizo e aos escrivães de orpbams Luiz José de 
Cerqueira, de Itapeccricn .. e Fileto Alves Vilel · 
la, de Campo Bello ; de tres annos ao~ escri
vães de orphams Cberobino Santos, da Baga
gem e capitão Jorge Roelrigues do Coura, da 
Leopoldma ; e de t.LlUs annos ao tabellião João 
cJhrysostomo Pimentel B11 r boza, de Juiz de 
Fóra. 

Art. 2. • Revogam se as disp:>sições em con 
trario. 

Sala dll.l! commiSEões, 3 de junho de 1895. -
RODRIGUES CHAVES.- C. PRATE•.- BERNAR
DES DE FARIA. 

... commiS!ão de redacçã.o a que foi pre!ente o 
projecto n. 47 modificando a lei n. 32 de 18 de 

julho de 1893, é de parecer que seja adoptada 
para o mesmo a seguinte rellacção final, con
forme o vencido. 

O Congresso Legislativo de Mine.s Geraes de
creta: 

Art. L· Fica modifice da. a lei n. 32, de 18 
julho de 1893, no seu art. 1. · lettra. -a
pela fórma seguinte : 

(a) A indemnisação de passagem dos immt
grantes destinados ao Estado e estabelecidos de
terminadamente em seu terri to rio trinta dias 
depois de ohejlados a vista de provas completas, 
especificadii.S em rl'gula.mento . Si, porém, o 
governo julgar nece~eario, poderá. espaçar o 
praso até 90 diar. 

Art. 2. · Revogam-se a11 dispo~içõea em con
trario. 

Sala dae commisaões, 3 de junho de HI95·
RoDRIGUES CHA v&s. - ~AMILLO PRATES.-BER
NARDES DE FARIA. 

A commisaão cl, redscção a que foi presente 
o p~ojecto inici r.do n' Camua, em 1894, reTO· 
~ando o art. L• da lei n. 45, de 6 de junho 
de 1893, é de parecer que seja adoptarla para 
o mesmo a seguinte redacção final, con forme 
o vencido. 

O Congresso Legislativo de Minas Gera.es de
creta: 

Art. l. • Fica revogado o artigl) prí meiro da 
lei n. .(5, do 6 de junho de 1893, sobre a re
moção dos juizea de direito de primeira en
trancia. 

Art. 2 . •. O concurso a que se refere o art. 
67 n. V da Constituição do Estado, será leito 
annualmente, em junho, e dentre os candi · 
da tos que rorem classificados o Presidente do 
Estado fará. as nemeações para as comarcas de 
primeira entrancia que vagarem. 

O governo regula.rá as C)ndições do concur
so que no correute anno e!l'ectuar·se hll ao 
mez de setembro. 

Paragrapho unico. Uma TeZ cla.ssifl..:adoa em 
qualquer dos concursos annua.es, liS candida
tos poderão em todo tempo ser nomPados para 
as di tas comarcas de primeira entrau cia, si o 
governo reconhecer nelles a indispensavel ido
neidade mora I. 

~rt. 3. • Revogam-&~ as dispo~ições em con
trario. 

Sala das commissões, 3 de junho de 1895.
RoDRlGUES CHAVES.- C. PRATES.- 8ERNARDKS 
DE FARIA. 

A cammissão ,-ie constitu ição, legislação e po
deres é de parecer que o projPcto n. 39, deste 
anno, entre ~m segunda. discussão e seja appro
vado . 

Sala d!\!1 commissões, 3 de junho de I 95. -
AUGUSTO CLEME:-\Til'õO.-J. BUENO BRANDÃO . 

2 . 1 PARTE DA ORnElll DO DIA 

P rocede-se á vot'lção da mataria cuja dis· 
c~.;~~ão ficou encerrada na se~o anterior. 

São approvados em I . • diecussão os projectot! 
~: ~ . 2·, e 6(, aquelle supprimindo rs cargos de 
inspeotores ambulantes, esse subvencionando o 
lyceu de Theophilo Ottoni; e, con entlndo-se 
que passem á 2 . • discussão, ne o l. · á cora
mil são de instrucção publica e o 2 . · a de or
çamento. 



Lê-118, entra por artigos e a 2. • dlsoull!ão, en· 
4lerrando-se esta sem dt bate, e é approvado o 
proJecto n. 47, que concede Uoença &() escrivão 
ao jUl'J de S. Paulo do Murtabé, Indo á oom· 
milllio de legialação, por se huer consentido 
que que pasae á 3.• ditcu~ão. 

E' lido e entra por artigos tm 2. • diaousaio 
o projecto .n. 6,, do anno pusado, que crê& 
annexa á secretaria do Interior uma reparti
ção de eatatistica. 

O •r. Getulio de Carvalho:
pede a painra nio para impugnar o proje· 
ato que se diacute, mas para su bmetter á con
aidf'lração da casa um requerimento, pedindo 
que o projec\o volte á commisaão de orça
mento. 

Como a caa aabe, já está em andamento o 
projeoto d'este anno creaado uma secção na t• 
oretariado Interior, projecto que tem toda a 
releoão como o que M acha em diacoasão. 

Tratando-se de aogmento de d"pJS&, ter
mina o orador, 4en ter ouvida a commis!ãe 
de orçamento. 

Vêm á mesa, é lido e entra conjunotamente 
em diEcuaaão o seguinte : 

REQUEIUIIJ:NTO 

Requeiro que o projecto n. 64 Tá á commis· 
l!âo de orçamento, para interpor o seu parecer. 

Sala das se~aõe.q, 3 de junbo de 1895.- Gl!:· 
TULIO DJI CARVALHO, 

E' approvado sem debaie, indo o projecto á 
oommiado indicada. 

Lê- se, entra em 3.• diSOlll!l!lão, encerrando-se 
•ta sem debate, 3 é approvado o projeoto n. 
11, que subvenciona tl'el! eacolu normaes.-A' 
commi88io de redaoção. 

Nada mais havendo a tratar-se, designa o 
sr. Preaidente para amanhã, além da parte re
gimental da ordem do dia, 3.• discussão doa 
projectos us. 14 e 18, appronção da redacção 
final do de n. 7, I.• discll88io do de n. 87, dia
cuasão e votaçio da preferenoia entre o pro
jecto n. 26 e seu substitutivo e 2.• diacu~ 
do que fôr preferido; 2.• do de n. 53 e I.• 
dos de ns. 74 e 77. 

Lennta-se a leSSão. 

ACTA DA 33.• SESSÃO ORDINARIA EM 
4 DE JUNHO DE 1895 

PRKSIDBNCIA DO SR. EDUARDO PIM!NTitL 

Ao meio-dia, feita a chamada, acham-se pre
l!entes 0181'11. EduardoPimt>ntel, Ribeiro de Oli
veira, Desiderio de Mello; João Pio, Manoel AI· 
vee, Duarte da Fonaeca, lgnaoio Murta, Fran
olloo Bressane, Bernardea de Faria, Saturnino 
Dantas, Getulio de Carvalho, Rodrigues Chaves, 
GustavoSerrão, Benjamim de Maoedo, Juven&l 
Pennna, Alberto Fartado, Carlindo Pinto, Nu
nes Pinheiro, Bueno Brandão, Raul Penido, 
Ribeiro Jonqueira, Ferreira Tinôco e Theophilo 
Marquee ; faltando com causa participada os 
81'11. Tavarea de Mello, Coelho de Moura, Agos
tinho Pereira, Mendes Pimentel e C&millo Soa· 
l'ell e sem ella oa mais srs. 

Abre-se a 11888ào. 
E' lida e lloa aobre a mesa a acta da anterior, 

por não haver maioria na oasa para appr<
vai•. 

O sr. I• secretario dá conta do seguinte 

HPBDIBNTB 

Officios 

Da camara de Paracatú. pedindo o pronun
ciamento do Congresso sobre a constituciona
lidade da lei municipal n. 26, que junto por 
copia, e bem assim sobre questões relativas a 
lmpostoa.-A's commiBFões reumdas de camaras 
municipaes e de constituição. 

Da t!e Araguary, fazendo ver a necessidade 
do restal.-elecimento de aposentadorias aos run
ccionarice publioos. -A' commi:>t~ão de consti
tuição. 

Da mesma 80licitando auxilio para fundação 
de um collegio que ali se pretende estabelecer. 
-A' commtssão de representações. 

Da mesma, pedindo a creação de uma 2. • 
cadeira de inatrucxão primaria na referida ci
dade.-A' oommissão de inatrucção put>llca . 

PARECERES 

Apresentam-se, eão lidos e vão a impri:nir 
oa seguintes: 

A commillSão de redacção a que foi preaente 
o projecto n. I I, de 1895, concedendo auxilio a 
diversas escolas normaes mnnicipaes do Estado, 
é de parecer que seja adoptada como final a se
guio te redaoção : 

O C-ongiesso Legislativo do Estado de Minas 
Geraes decreta : 

Art. I.· Fica conct'dido pela verba-inatru
oção publica-o auxilio annual de 15:000$ a cada 
uma das escolas normaes das cidades de Itajubá, 
Serro e Sete Lagôas, creadas pelas respectivas 
m u oi c i palldades. 

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

Sala das commissões, 4 de junho de 1895.
RoDRIGUBB CHAVE'! .-BERNARDES DE FARIA, 

A commissi'o de obras publicas, 'l'iação rerrea 
etc., á qual foi presente o projecto n. 87, com 
as emendas approvadas em 2.• disct.ssão, tendo 
reCundtdo as referidas emen<Jas no projecto 
principal, é de parecer que seja elle approvado 
em 3.• discusaão aob a seguinte redacçao: 

O Congresso U>gialati vo do Estado de Minas 
Geraes decreta : 

Art. I.· Fica o Presidente do Estado a•lto
riza.do a innovar o contracto com o Banoo Ini
ciador· de MelhoramentO&, concessionario da E. 
F. Rio Doce, ·elevando o capital garantido de 
30 para. 45 contos por kilometro, desde Pa.l· 
myra até a ooontluencia do Rio San•o Antonio 
com o Rio Doce, e prorogando por trea anno3 
o prazo para a conclusã.:J das obras até Pi
ranga. 

Art. 2. • O prolongamento da referida es
trada part irá de S. Caetano do Chopotó, em 
direcçao á cidade da Viçosa., procurando as mar
gens do Rio casca. 

Paragrapho unico. O Presidente do Estado 
poderá, se julgar conveniente. alt.,rar o tra
çado desde a karr~~o do Matipoó. passando pela 
margem esquerda em direcçã.o ao Alfté. 

Art. 3. · Revogam-se as disposições em con
trario. 

Sala IJas commissões, 4 de junho de I895.
E. ÜTTONI.-NVNBB Pn-iHEIRO. 



0 SR. BUENO BRANDÃO pela commissão de 
orçamento, t~presenta, os seguintes projectos, 
que. 110b ns. 89 e 90, depois de lidos, vão a im· 
prlmir. 

A commiasão de orçamento. a que foram pre
sentes os prnjectos ns. 13 e 20 deste anno, con
cedPndo au'lllio a diversos hospitaes de ca.ri· 
dade, aprt>senta para terceira discussão, redi
gido de accõrdo com o vencido, o seguinte pro
jacto: 

O Congresso Legislativo do Estado de Minas 
Oeraes decreta: 

Art. 1.• Fica. o Presidente do Estado aucto
rizado a conceder annualmente um auxilio de 
2:000$ a cada um dos bospitaes de caridade 
das cidade : de Uberaba e Itapecerica.. 

Paragrapho unico. Fica. egualmente aucto
rizadiYo Prei!Jdente do Estado a conceder um 
auxilio de 2:000$ para construcção do edifl c:o 
do hospital de caridade da cidade de Oliveira. 

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

Sala da.s commi~ões, 4 de junho de 1895. -
J. 8 UJõ:NO BRANDÃO,- AUGP3TO CLEMENTINO. 

A commiS~;ão de orçamen to a que foi presen
te a memagem do dr. Presidente do Estado 
solicitando autorização para abrir credito su
pp•ementnr á rubrica n. Vlll§ 3. •art. 2.• da 
lei a. l ll7 dt> 1894, para occorrer ás despesa! 
com augmento de aluguel do predio em que 
fuucciona a Junta Commercial do Estado, é de 
parecer que seja adoptado o seguinte 

PROJECTO 

O Congresso Legi, lativo do Estado de Minas 
Oeraes decreta: 

Art . I.· F1ca autorizado o Presidente elo 
Estado a abrir credito supplementar á se 
guinte rubrica do orçamento vigente n . VIII § 
3. · art. 2 . · da lei n. 107, de 26 de julho de 
1894, até a quantia de 360$. 

Art . 2. • RevPgam-ae as dis'(losições em con
trarlo. 

Sala das commis.;ões, 4 de junho de 1895. -
J. BUENO BRANDÃO. - AUGUSTO CLEMENTINO. 

APRESENTAÇÃO DE PROJECTOS 

O er. Raul Penldo: - Sr. Presi
dente. t enho em mãos um projecto para sub
metter á consideração da casa; mas seja-me per· 
mittido, ao ex pender as razões da sua aprese::~ 
tação, prevalecer-me da tribuna para na addu. 
cção dellas fazer considerações ttlndenteg a va
rios assumptos que preoccupam de ba muito os 
representantes da 2. • circum8criJ;ção eleitoral, 
representantes directos da wna do Estado cha
mada- mat ta. 

Sr. Presidente, parecerá extranho.vel a todo 
o eleitorado que nos sutrragou o silencio que 
até hoje temos adoptado nesta casa, referentes 
ia duM grandes aspirações daquella zona na 
actualidade; a questão do seu saneamento e ao 
mesmo tempo a do impoeto de li • 1. sobre o 
café. 

Mas, sr . Presidente, a representação da 2 . • 
circumscripção eleitoral não tem estado indif
rerente á. sorte daq uelles que a elegeram ; esse 
seu silencio tA!Im sido simplesmeote Imposto 
para não obrigar a casa a se preoocupar de as
sumptos fóra de oocasião; e, não tem ella que-

brado essa norma, por entender que a occa.stao 
não era ainda propicia pa1 a acudir aos recla· 
mos daquella importantíssima zona. 

Sabemos, sr . Presidente, que logo nos pri
meiro!i d:as das noesas sessões agitQU se nesta 
casa a questão do saneamento da mat ta, rua.s a 
representação do 2. · di· tricto, que sabia qu e a 
commi~0 de saúde publica desta caSli , de con
formidade com identica commissão do Senado e 
de acrôrdo com a alta. administração do sta
do, promovia a elab-.~ração de um projecto, que, 
por ctrcumstancias especiae , f01 apresentado 
no Senado, vis to os poucos atrazerd:~ daquella 
casa, esperou a solução para pronun. iar-~e . 

Além disso, sr. Presidente, a representação 
da 2.• circumscrlpção tornava-se silenciosa, 
porque tinba na commissão de saúde pubhca o 
illustre deputado, dr. Duarte da Fon •eca, re
pres~:~n ~ante tambem da zona, digno relator da 
mesma cnmmissão e !!ignatario do prnjec to. 

A &Sim, p01e. ar. Pres1deute, a rep. est- nta<ão, 
desca.nçanlio na. so' .• citude daquelle companhei· 
ro, Bão df curava da quest-ão que tanto inter
essava e interessa. á. zona; a. representa~o es
perava que a commis;ão elaborasse o projecto 
e f'Ste v1es•e á Camara para ser discutido. 

Seja dito de p~ s~agem, sr. Preeidente, que 
sempre me interessei e interesso p~:~ta questão, 
para que não Ee diga lá fóra, a.lgures, que te
nho eu ~itlo ob.taculo ao saneamento da matta, 
querendo tirar esta conclu~ão das minba.s pa 
lavras quando discuti o parecer dado com rela
ção ao ped ido do sr. generRl Alvim, que com
bati por não referir-se a questão principal e 
por ser unicamente uma representação poli · 
t lca. . 

Si r vam estas minhas palavras ele protesto 
contra o que se diz lá. for a; o meu proced i
mento foi dE' querer elucide r a qu<'st<io; e quan · 
do ex pendi os meus argu men tcs, sa ~i a per 
feitamente que o Conj;lresso e a commis,ão com
petente já. tratavam do assumpto, elaborando 
projecto. 

Além d isso, sr. Presidente, ou t ra q1:estã.o, 
que actualmeP te affecta os interesses da mes
ma zona, é o 1m posto de 11 • 1. sobre o café . 

E, sr. President11, voltaado atraz u m pouco, 
seja di to que tenho esboç11do um projecto sub
stituti vo para apresentar quando fô r ~ubmet
t ido á. C'.Onsideraçà.o da CbSa o projfcto elaborado 
e apresentado pelo illustre companheiro, Ri
beiro Junqueira e outros r epresentantes da 
zona,a. r espeito de soccorro pelo go verno do Es
tado ás municipalidad'?S pa.ra que ellas possam 
sanear os suas zonas. 

Voltando de novo ao assum pto; a questão 
que actualmente levanta protesto de torla a 
clas<e da lavoura (que é incontestavelme nte a 
classe que dá. a melhor fon te de renda do Esta
do) é a que se refere á cobra nça do imposto de 
11 •1. sobre o ca.fe, sendo o nosso si lencio un i
camente a1 é agora motivado pela posiçãv que 
tomou o bt'nemerito Presidente do Estado na 
questão, enca.rreganJo o nã, menos benemeri to 
minei ro, conselheiro Alfonso Penna. de wlver 
as difficuldades e prccurar attP.Dddr à lavoura 
nos ju.<tO:I recla mos que fazia , celebrand > com 
os Estados visi nhos accôrdos favoraveis aquella. 

O sa . JoÃo Pio :-Esses projectos que a ppa· 
r eceram aqui vieram porque os seus auctores 
esquecera m- se de que nós estamos na ! . • le
gislatura. 



O sa. RAUL P.BNIDO :-Sr. Presidente, &S!Iim 
pois, não póde a repre!entação do 2. • dlstricto 
ser acoimada de lndifferente á sorte da zona 
que a elegeu. 

Agora, sim, é occasião de intervir ella, to
mando a peito a questão, pois que acaba de ser 
celebrado um ultimo accõrao pelo governo pa
triotico do ncEso E.'ltado com os Estados visi· 
nhos, por intermedio do exímio e plecaro mi
neiro Affonso Penoa, acoordo que, ai não satia· 
fez de todo ao que peJia a lavoura, veiu não 
obstante melhorar muito sua situação desde que 
empediu a 98bida livre do café. Si infeliz
mente não conseguiu o illustrado mineiro o 
objtctivo que visava-qual e%onerar a lavoura 
do imposto de 11 •f.-, fl.li Isto unicamente de
vido á allegação do go,erno do Estado do Rio 
de não ter auctorização ;lo Congresso para an
nuir neste ponto, além de outras razões ex
pendidas no omcio dirigido ao excelso governo 
do no~o Estado por aquelle patriotico mineiro 
em data de 21 de maio proxlm" passado. 

Um parenthe~is, sr. ~sidente. Ha tambem 
uma outra questão que embaraça. aqueUa zona 
e a prejudica-é a crise de transporte-, mas 
que escapa á nos3& e&pbera. de acção, visto como 
é della causa unica a Estrada de Ferro Central 
do Brazil ;. mas os nosaos representantes no 
Congresso Federal tomaram a si a patriot.ica 
missão de interessar·se pela lavoura, li vraado. 
a desse estorvo. 

V. exc. sahe,sr. Presidente, que a nossa 
Iepresentação no Congresso Federal acaba l}e 
fazer uma reunião, para. de accôrdo com o go
verno, tomar medidas gue venham libertar o 
commercio e a lavoura: tão abatidos, que ve
nha.m cort11r todos os obices para que se dt~
senvolva. estas classe!! certamente as mais im
portantes do Estado. 

O srt. JuvENAL P&NNA : - Precisa.ruo9 tomar 
providencias energicas contra a Leopoldina. 

0 BR. RAUL PENIDO:-Enteoclendo, sr. Pre
sidente, os repre>entantes da zona que, confor
me pede o conselheiro Affonso Penna em seu 
otHcio dirigido ao governo do Estado são neces
sari~ medtdas complementares o11ra ~olução 
do imposto rle 11 •/. e para que o governo possa 
agir mais livremente nesta questão vital, cs 
representantes da zona vêm offere'·er á consi
de~ação dl\ cssn u1u projecto e acreditam mtis· 
fazer os interesses da lavoura, acabando de 
vez com e~ta magna questão, dando ao gover
no meios efflca.ze;; e promptos de promover 
tudo quant.1 seja para o bem-estar a desen vol
vimento da. mesma lavoura. 

O projecto que passo as mãos de v. exc. é o 
seguinte: (lé) 

Não se trata de um no;vo imposto referindo· 
se á taxa de cem réis. pois desde que a lavoura 
fica exonera-la do imposto de 11 "/. que passa 
a ser cobrado do~ exportadJres, é nscessario 
que o Estado tenh!A uma compemação do café 
que é consumido na Capital Federal. 

Não é um imposto novo ; trata-se de com
pensar o prejuízo do Estado com o café coosu 
mido fóra deite, mas que não pa!13a na al flln
dega. 

Penso, ar. Presidentt~. qu~ este projecto htr· 
moni.za os interesses do fisco com os da lavoura. 
(Muito bem; muito bttm). 

Vêm á mesa, são lidos e apoiados e vão a 
imprimir os eeguintes projectos : 

N. 91 

O CongreEso Legi~lativo do Estado de Minas 
Geraes decreta : 

Art. I.• Fica o ~roverno auctoriza.do a man
dar cobrar no acto da sabida do cafê do terri
torio mineiro ou à sua chegada na Co.pital Fe
deral uma taxa fixa correspondente a 100 • 
réis por cada. 15 kilos, qualquer que seja a 
qualidade do producto. 

Art. 2. • A cobrança. do impcsto de li •t .. a 
qne está sujeito o café pelas leis em vigor, se 
f~& .rá no acto da exportação. 

Art. 3. · Em regulamento especial o gover· 
no determinará o modo pratico de execncão da 
presente lei, adoptando as medidas de caracter 
tr~n~i torio que forem reclamada~ pela substi
tmçao do systema de cobrança do imposto em 
vigor. 

Art. 4. • Fica o governo auctoriza,1o a. cele
brar novos accõrdos com os Estados v1~inhos e 
o Mínistr.J ela Fazeuda do governo Fe.deral ou 
mo.nter os a.tuaee, como julgar mais conveni· 
ente aos interesses do Estado. 

Art. 5. · Revogam·se ns dispc!ições em 
contrario. 

Sala das sessões, 4 de junho de 1895.-RAUL 
PENIDO. - DUARTE DA FONSECA. - ALDERTO 
FuRTADO. - FERREIRA TINÔCO. - CARLII\DO 
PINTO. 

O Conçesso Legislativo de Minas Geraes de· 
ereta. : 

Art. 1. · As matarias que ft~zem parte do en
sino nas es~olas normaes, eão : portuguez e 
lltteratura nacional, trancez, noções de geo
gra phia geral especialmente do Braz i! e do Es
tado, matbematica elementar, noções de scien
ciss physicas e naturaes, pedagogia, desenho' 
musica, gymnastica e trabalhos de agulha. 

Art. 2.· O estudo de algebra será feito con
junctamente com o de arithmetica que irá até 
o 3. · anno, e o de geometria durante o 3. · e 
4.· annos. 

Art. 3.· O estudo de francez :erá feito du
rante o 1.· e o 2. · annos. 

Art. 4.· O ensino de allrebra. limitar-se ha 
ás noções indispensaveis ao estudo de geometria 
e de physica. e chimica elementar. 

§ I.· O estudo de geometria habilitará. o 
alumno principalmente para a resolução das 
formulas geometricas das linhas, areas e vo
lumes. 

§ 2. · O eatudo de francez terá J:Or fim ha
bilitar o alumno para traduzir a liogua fran
oeza. 

§ 3. • O ensino de geographia e historia será. 
dado em noções geraes, particulari~ado quanto 
ao Brazil tl completo quanto ao Estado de 
Minas. 

§ 4 . · O de pedagogia. terá por ti m pre par l. r 
o. alumno para o magisterio, i[Jst.ruindo·o prin
ct.palmente em educação moral e cívica, hy
glene escolar, methodologia e legi,Jsção do en
sino primario . 

§ 5. • O de scienclas natnraes desenvolverá 
a .zoologia1 a botanica e noções sobre geologia e 
mmera1og1a. 

Art 4. • O alumno approvado no 3. · anno 
poderá ser nomeado, Eem coneurso. para reger 
uma cadeii'a rural ou districtal sem gosar das 
entras vantagens dos normalistas. 
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Art. 5. • No eaao de concurrencia. de dous 
ou maib normalistas p:t.ra uma cadeira, será 
preferido o que ti ver obtido melhor~ notas no 
COnCUI"'O normal. 

Paragrapho unico. No caso de e~ualdade de 
notas recorre-se ao concurso. 

Art. 6. • O secretario da Escola será D<'· 
meado pelo Presiddnte do Estado com indica

f ção do director. 
Art. 7. • O numero de ~lumnos de cada 

aula pratic:1 não pôde excader de 50. 
Art. 8. · Quaodo o numero de alumnos ex

ceder numa 11Uh\ do curso normal a 50, eerá 
~a dividiria, p"!rcebendo o professor a grati· 
ftcação de 1:500$000. 

Art. 9. • Nenhum alumno ;:>otlerá ser ma
triculado sem prestar exame de sufflciencia 
perante uma commissii.o examinadora da es
cola. 

Paragrapho unico. ExceptuRm-se os alu" 
IJinos da aula prat ica quando julgado3 habili · 
tados parR. a matricula . 

Art. lO.· O an•:o lectivo começa uo dia 1. 0 

de setemhro e encerra-se no dia 15 de maio. 
Paragrapllo unico. A matricula com-çn no 

dia I . · de ag.1sto e encerra-~e a ~8 do me,mo 
mez. 

Art. 11. Ficam equiparatlos os -;encimen 
toe do p:·ofo•ssot• de ~ymnastiCl aos dos profes
sores de 'llUsica e desenho. 

Art. 12. ·\ permutade que tra ta. o art. 
13 datei n . 77, de 19 de deumbt'ú d6 1893, f Ó 
será concedida quando se refertr á cadeira da 
mesma m teria. 

Art. i3 . O actunl anuo lectivo termina em 
}.o de a~ostn , cJmeçapdo o futuro a uno lecti
vo o. 15 de setcmbr·o. 

Art. J.t. O I!OYerno doEstadr , de c.lnforni
dade com a. pt·esente lei, dará nova regu la
mentação ás e:;c la :~ normaes. 

Art. 14. Revogam-se as d isposiçõe(em con
trario. 

Sala da;; ses<ões, 4 de j unho dEI 1895.
PADRE Jo,\o P!O- FP.ANCISCO BRESSANE . 

N. 93 

O Con!:!'l'es"o Legislativo do E>tado de Mina, 
Geraes decrt> t a : 

Art I.· Fici\m CJ'eada.s as seguintes ca
deiras de instrucção pnmaria : 

§ I. · Umtt segunda ct~deiro. do Eexo mns 
culino e ou tra do femenino na ciuatle de 
Santo Antomo do Mllcllado: 

§ 2.· Um" mixta em cada uma uas cida
des : de Uter11ba, Pratll, Monte AIPgre, Ara 
gua.ry, Carmo da B:lgS~Tem e Patr·oc1u ir; 

§ 3.· Uma rural no logar denominado 
Palmito, d1 tricto da cidade de Ar~>guary . 

§ 4 .· Urn u. r·ural mi xta na estaçiio da. ''OU· 
qu1sta , distl'icto da cidade t.lo Sacr .• mento. 

Artigo 2.· Revogam ·F.e as disposições em 
contral'io. 

Sa!ada.s se.' sões , 4 de junho de 1895. - DESI 
DB:RIO DE M i!:LLO - SATURN!NO DANTAS - BER · 
NARDES DE FA!UA. 

E' lido e entra em 3' discus,ão, quo se en
<'erra sem debate, ficando adiada a votação, por 
fa lta de m•• i o ria. na ct~sa, o projeeto n. 14 . 
que crêa mais um'\ secção annexa a secretttria 
do Interior. 

Lê-se e entra em 3.• diacus.ão o projecto n. 
lScontendo disposições relati vae ao Gymnasio 
Mineiro. 

O 8r. ftnul P~nldo:- Sr. Presi· 
den :e, na primeira discussão do actunl proje
cto tive occasião de occupnr a. at1ençào da 
casa, mo-;traudo a conveniencia que hbVU\ de 
certas medidas. ao mesmo tempo que impu
gnava outras, por rle.snecessnrias e inuteis. 

Na :.! .• discus~ão pretendia apreseutar emen
das nesse sentido, incommocos de ~aúrie , po
rém, privaram-me de e:> ta r preseo te e tu mar 
parte nessa diecmsão. 

Aproveit.,ndo, pois, a 3 . • venho in ist1r nas 
considerações entilo feitas e manrlar a mesa 
uma emenda supJressi \' a do art. 5· do pro,ie
cto, que me partce completamente sem r azii.o 
de ser. 

Vejo qne a iJI:tstrada commissão de in&tru• 
cção publtca tcceitou alguma.; daf:l itlea• por 
mim suggertdas em 1." dhcus~ào e, courde· 
oanrlo·as, 111cluiu-as no projecto. 

Sr. Pre-sidente, uma das medida~ que com
bati em I. • discussão e que a inda. conti núo o 
impugnar é a do art. 5·, que manda o presi
dente do E,;tarlo nomear um medico par11. u In· 
teronto do Gymnasio Mineiro. 

C·•Ufl'rme jil. diS!e, sr . Presttlente, nenhuma 
utilidade advem para os pais dos alumnos da 
creaç<lo do l0g1r de meLiicv . 

O SR. JoÃo Pro :- Entreta nto, demnstrei & 
util idade e a camara. acceitou as amend~~ -

0 SR. RAt:L P ENlDO :-Alem dis•o. ~1·. Pre
sidente, aum •t'fl.· me S•Jbre mot.lo. d iEculpe o no
bre coi!Pga rl ;zel o, n sua cohe~encin, porque, 
ao me~ mo tl'm po que vi v e aqui todo~ c 11 dias 
cortundo pe:ptena.s parcell!l.S contida' P lll le is 
ot·camentn ria, , dizendo que p ct it á p et1 t l"oisau 
(<~it son nirf . neba que o E, ta t.I IJ dE-ve de.-p!ln
rler sem a menor utilidade a QU<lUtia dt> . . ...• 
3:001!$000 com u m medico, cargo e~se que não 
pusea. de uma. sinecura. 

O SR. JoÃo PIO: -A procc>der o argu r:neoto, 
niio votamos o orçamento. 

USR. RAUL P ENI DO :-Moro, SI'. Presi i:?.nte, 
OJ\ cidade de ihrbacena ; sou te~temUJdlli con
stante da. magnitlcenr.ia daquellecl Jma e, nlem 
di ·so. do cavalheiri3mO com qu e ee pr•rtam oe 
med icas da locdiJade, attendendo de prompto, 
incontinente, a tcdo~ os chamados que recebem 
para tratar a medicar os alumoos do !nt .. rna
to d~ Gymnasio Mineiro. 

A•s: m, sr. Presidente, a :trceitar-se o prece
dente lembrado pelo n0~so illustrarlo coll e:;a , 
sercmo~ obJ·igo:ks a creor l egare~ de med1co 
para tod:ts a!l repartiçlies publi cas ex i~ te otes 
no Est •do; P ' rquanto, ntl las tambem ie tor· 
nará nece~sar in a vis1ta medic , e em muitas 
com mui t.o ma iur importsncia. quanrlo ,:aba· 
moa que em a lgumos dellas não ha a menor 1déa 
de hygiene ... 

O sR. JoÃo PIO :-E' uma regra de log-ir. a: a 
conclusão não deve ser maior q ue a. p rtmism. 

0 , R, RA Ul, PEN IDO :-•.. o contrariO de, que 
se o:..servR. no Inter nato do Gymu~ sio M lH· u·o. 
Qualq uer um de vós poderá percorrei' o Inter
nato rl o Gymnasio e lá verá a hygienc tnan
tida por tudas a~ ti)rmas ; ~endo ella t;bjecto 
de PMticular atteução do r eitoi' doqucl le esb· 
belecimento. 



Além diao, 111'. Presidente. o projeoto nio 
aó Ct.Ua em medico, como ainda manda oootra
ou.r, em ·buta publica, o forneclmento ·de me~ 
dloamentoa. medida que acho inuequtvel, por
~nearando-1!8 a questlo por qnalquer das 

, · ver-ee ba que póde tornar·Sf.' eft'ectlva 
uma ve1, e dahi por deante nio o será porque 
DO cuo de nio haver epidemia ou molestia não 
eerá mais do que uma verba que o lltado pa
gará sem utUiaade ; n~ caro contrario, o pbar
maceutico nio fornecerá 01 medicamentos, 
nr·ee-ha incontedavelmente obrigado a flua
pender o fornecimento, porque não poder&. 
mantel-o com a verba que ror fixada para 
eeee ftm. 

Sr. Presidente, o internato do Gymnuio 
eetá toaccionando ha tres oa quatro annoa e 
até hoje o unico caso rte mo.estia havido foi 
um de pneumonia simples e nunca mais houve 
caso de molestia absolutamente algum. 

O SR. JoÃo Pio:--V. exo. não tem razão 
Delta parte. . 

O sa. R. PENIDO:-Garanto á v. exc. que eu 
ouvi esta declaraoão em conversa amistosa ••. 

O SR. JoÃo Pxo:-Não tenho nada com pala
vras amhtosas. 

O BR. R. PENIDO ... com o reitor do interna· 
to, que neste assumpto é muito mais compe· 
tente do que v. e:r.c. que não convive no col· 
legto e só lá vae para dar a aua aula. 

UM IR, DEPUTADO:-S. exo. foi lá reitor do 
Internato (m-uHm·a• out1'ttl opa,.ttra). 

0 SR. RAUL PRNIDO:-Perdã.?; quando V. 
exo. roi interpelado pela primeira vez por mim, 
levaot'lu como seu argumento Achilles: que 
o medico nã() era só para fnedicar meninos, 
mas pil.ra tratar da hygiene do estabelecimento 
e examinar os genero~ alimenticios, porque os 
paPa ficariam muito maia satisfeitos quando 
soubessem que tinham seus filhos num colle
glo em qne os g~neroa alimentlcms eram exa
minados por um medico hygtenista, e terminou 
declaran·lo que este artigo era a menina dos 
olhos do projecto. 

O sR. JoÃo Pio:-~ão. senhor. 
O sR. R. PENIDO:-Assim, sr. Presidente, eu 

acho de completa e inteira desneces~idade a 
creaçio do Jogar de medico daquelle estabeleci· 
meoto; porque até hoje ain.!a não houve a me
nor razão oe queixa dos paes dos alumuos pelas 
contas mediou que lhes têm "ido apresentadas. 

o sR. JoX.o Pio:-Perdão. Têm ha\ido; afftr
mo tob a mioha palavra de honra. 

O &R. R. PENioo:-V. e:r.c. mostre-me a do· 
cumentação. · 

Q sR. Joio Pio:-Tem a minha p~~olavra de 
honra. 

O SR. R. PBNJDo:-Sr. Presidente, conf<.Jrme 
tive occuião de dizer,o medico que se nomear 
para aquelle estabelecimento, se nio tôr ga· 
nhador, porem medico que zele a sua protlssão, 
talvez, noa primeiros casos de moles,ia que 
tenha de tratar, inevitavelmente entrar&. em 
attrltoJ, porquanto o pae do alumno pode re· 
conhecer no metlico alta babilid&de e do en· 
tao'o nio querer confiar eeu filho ;J sua medi· 
cação e, oeste caso, elle, como empregado do 
e~tabelecimento, si considerará exautorado. 

0 SR. NUNES CoELRO:-Pela opinião de V. 
exc., nem o exercito e nem a armada devem 
ter medicos. 

O sa. R. PBNmo:-Não entendo assim ••• 
(7'rocor~~-a• "''"' oparf••>· .. porque 01 10lda· 
dos oio 8iv meninos de collegio; isto vae im
portar na crea(ã~ de mediCOB J.'r& "-doe 01 
eetabelecllmentos. 

O sa. Jolo Pto:-Para que é, então. que em 
todos 01 estabelecimentos da Europa ba medi· 
aos f 

OsR. R. PBNioo:-Nós não eatamoa na Eu· 
ropa: estamos • m Minas, e tanto não ha em 
Minas que estli. aqui isto (moat,.ondo o pr"Ojecto), 
que v. ex c. ve1n pedir agora. 

O SR. JoÃo Pro:- Todos os outros estabeleci
mentos parth·ulares têm medico: 01 de ;-;.Pau~ 
lo. C&rata. Diam~ntioa. Juiz de Fóra, Marian
na etc. (C,.u•om-atr o.,tros apa,.tll). 

O sa. R. P&Nioo:-sr. Presidente, esta rre
dlda é inutil, porque, como disse, o governo ou 
quem quer que seja não póde impOr aos pae1 
dos alumnos serem este$ tratados por este ou 
aquelle medico. 

O sR. JoÃo Pio:-EPsa razão é fraca. 
O SR. R. PENioo:-Vejo pela propria nAtu

reza do projecto que i lHo nãl) é ma1s do que 
uma sineoura e que qualquer medico clinico 
não vae sujeitar-se á imposição de t !tmar conta 
da clinira e bygiene do internato,, abandvnan
do a clínica c1vil, por essa ninharia de orde· 
nado. 

Portanto, para mim à cooTicção que isto não 
passará de uma sinecura. 

O sa. Jolo Pxo:-Entretante, v~Ja· se o modo 
de argumentar de v. exc. 

0 SR.. RAUL PENIDO:- V, exc. terá. a pala
vra depois. 

Sr. Presid~nte, eu vejo, é convicção minha 
que não é Isto mais do que uma sinecura, n~ 
é mais do que um presente que se quer fazer 
sem a menor necessidade (Aporl1s). 

E' convicção minha, ralo por conta propria. 
Im-pugnei em I. 1 discussão e venho impugnar 
em 3. 1 discussão; e si o reitor estivesse aqui na 
cas" elle proprio mostraria a desneces~idade 
da medida e provaria que no Gymnasio de Bar· 
bacena nunca deu-se caso de m·_•lestlll grave ou 
SU@peitt~.· que nunca os medlcos apresentaram 
contaaexoggeradas •.• 

O SR. JoÃo Pio:- V. exc. amrma is~o oftl· 
cialmente ~ 

0 SR. RAUL PENIDO ... e por coosequencia 
lato é um presente que se qner dar •.. 

O sR. JoÃo PIO: - Para fazer essa afftrma• 
ção, v. exc. devia trazer documentos. 

O SR. RAUL PENioo ... salvo sl se quer nomeaP 
não um medico, mas um lnspector de generos 
alimenticios. 

O SR. NUNES CoELHO dá um aparte. 
0 SR. RAUl• PENIDO:- Hyg1ene o reitor 

zela d'ella melhor do que o med1co, porque nem 
todos os medicos são hygienistaa. 

0 SR. NUNES CoELHO:- A prova é que toda 
a municipalidade tem o seu medico. 

0 SR.. RAUL PENIDO:- Sr. Presidente como 
oonsPquencir. d'e!ISe meu modo de penaàr te
nho de mandar á mesa. ip1o facto , uma em~nda 
suppresstva. do art. 8. • do projecto. que eleva 
a annuidade de 5!!0 mil ré1a a 750$ porque, 
conforme diase am I. 1 di •cusaão. entendo qoe 
o governo, tendo estabelecimento de enalno, é 
para ministrai-o aos alumnos e não com o .fita 
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eommerclal, porque ao Estado nio é permi tti
do oommerclar. 

Sendo assim, 1i a taxa de 580 mil réis, e que 
ji era eleTatla, não prejudicava o Estado, não 
àa razãD para apl'el8ntal-o com um lucro 
transformando·& em c\lmmerciante, mes!llo por· 
que a aobre oommissio de iDatrucção publica 
nio mo.trou que bouve81e prejuiso na annui· 
dade qne era oobrada. 

A.nnuidade exaggerada, ar. Pre~idente, porque 
marca v a a penllão de 500 mil rél• e ainda uma 
taxa, a titulo de jota, de 40 mil réis e a taxa 
de exame, tambem a 40 mil rél.S. 

Aocresce cta• a taxa. da ma.tricula era para 
o menino ter ca.ma de ferro, lantorlo de ferro, 
mesa e pratos para. comer, pagando todos oe an
nos o mesmo menino a taxa de 40 mil réia; o 
contrario do que ee dava no Collegio Pedro 11, 
hoje Gymnasio Illacion"l• onde todos o iiabem, o 
alumao pagava uma pensão certa e no fim de 
eerto aumero de annoa tinha tudo aqulllo gra
tuitamente; isto chama-ae educar s;,m oomoaer· 
oiar. 

Pois beoa, senhores, além da taxa obrigato· 
ria annual para eMes o~ectoll, aoorMet& que o 
menino pagava a taxa de 40 mil réis como taxa 
de exame, .superior ao que pagam 011 alumnos 
estranhos ao estabelecimento. 

Por consequencia, si a taxa de580 mil réi•, 
que era exag«erada, nã.J prejudicou os cofres do 
Kltado, como elenl-a agora a 750 mil reis t 

Comprebenda-se qu.a n81'ta. ultima lnclue·se a 
despes~t de medico e pharma.cia. que eu impu-
gDo... ' 

O m. Jolo Pxo: - Só ~ Livros, lnagem de 
roupa. e outras despesas (aJtartu). 

0 SR. RAUL PENIDO : - Para supprlmir a 
taxa é necessario fazer um calculo detalhado, o 
que ~ó poderá fazer o nobre auctor do projecto. 

O sa. Jolo Pie : -Então, v. exo. não devia 
Impugnar, não estando pre}l&rado. 

O sa. RAUL PENIDO:- Pelo amor de Deus, 
é um calculo mathematico... . 

O ~a. Jolo Pxo : - E' um aimples calc1llo de 
arithmetica. 

O sa. RAUL PBNtDo:- V. exc., que e omai
aelente e omnipotente (riladal), que dá Ucçlo 
a nós todos, podia tra7.el-o feito pan me dar. 

Continuando, er. Preaidente,direi qae, sendo 
o meu intuito e sempre o meu modo de pensar 
que o gonrno não den encarecer a instrução, 
não ba razãrJ para a.ugmentar a taxa da ma
tricula, mórmente qua.ndo a. taxa .antiga já era 
um pouo:> elevada, accresC<"ndo eatar imminen· 
te a refuroaa que torna esse eatabele01mento 
obrip\orio, não se1'ia coberente elevar-118 a 
taxa, o que póde parecer que queremos apro
veitar a oooasião, sujeitando os alumnos a u!ll 
pa.gamento de aaior annuidade. 

Allim, P'ia, ar. Presidente, vou redi~ir 
para mandar á mesa uma emenda suppl'818iva, 
certo de que nesta malallanhavada phraaeolo· 
gia moatrel Q meu modo de proceder oohereate 
e mais ou aeno• destruiduYi.:laa que, por ven
tura . .;airem no espiri\o de alguns coilegu, 
(milito b.m, mwito Nltt). 

Vem a mesa é lida e entra oonjunotamente 
em diecrusio a seguinte 
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Emmcla 
Supprimam-aeo art. 5 §§ I e 4 e o art. 2. •. 
S•la das 88IIIÕell, 4 de junho de 1895.- RAUL 

PBNIDO. 
O •r . .João Pio: -Sr. Presidente a 

commisaio de instruOQio publica elaborou o 
projeo\o tende em vista as necessidades do 
estabelecimento; em 2. • diecueaão :> ppareceram 
emenr:lu que foram batidas com muita vanta
gem pelo meu Uluatre amigo representante do 
1. • distrio\o e 1'81idente em Barbseeoa, na 
parte relativa ao exaggero notado aa pensão, 
e a respectiva emenda cahiu. 

Na 1 .• e 2. • diacu68ÕP!, relativamente ao me
dico, juatitlquei, como devia fazer, a sua ne
ces~idade no estabelecimento, e em aparte pro
curei frisar bem claramente a minha tdéa. 

O nobre deputado que offereoo a presente 
eme!lda pretendeu alllrmar que, si o reitor do 
~nternato estivesse aqui impugnaria o pro
Jacto. 

E' isto, além de tudo, um pouco offensivo á 
c<•mmí!itão de instrtcçii.o publica, porque ella 
declarou que as medida~ foram tomadas de 
a,•côrdo com a congregação. 

Naturalmente o reitor foi ouvido e, decla
rando·se que eile tem opinião contraria, hso 
devia ser documentado e o nobre deputado não 
o fez (latim) Quocl gratis a•s~tritur gratis M
gatwr. 

Estou habilitado a declarar que o nobre de
putado nio tem razão e não posso mesmo acre
dita ·· que, rejeitando-ae emendas na. 1.• e 2.• 
dtecus1Õe8, agora na 3.• vá a Cama.ra appro· 
val-u. 

Reepeit.o m•ito e muito a soberania do 
Congre9110, mas .-e preceder não estaria de 
oonformida.de com aa normas que têm stdo a&
guidaa neste rtcinto. 

Limito-me apenas a esta exposição, decla
rando que, quanto ao medico, respondi a todas 
as argumentações q_ue foram produzidas; qua.nto 
á elevação da penaao, o meu illustre col.ega, 
dr. M. Pimentel, já o fez e a Camara., re
jeitando a emenda, parece que acceit'ltt os seus 
argumentoa,7que devem estar preeentes no es
pir1to doe not:res deputadru; por is,o me eximo 
de repetll-os, mesmo pera. não cansar a casa. 
(Muito bmfl). 

Ninguem ma.is pedindo a palavra, encerra-ae 
a dtscul'São. 

Tendo comparecido 01t sr11. Epaminondas 
Ottoni, Camillo Pra.tes, Francfort, Augusto 
Clementino, Nunes Coelho e Manoel da Silvto, 
prefttz·se o numero legal e prooede·se a cada 
uma. das votações adiadas. 

E' approv&da a acta da sessão anterior. 
Egualmente o é, em 3.• di8CU81âo o prejecto 

n. 14 e bem assim o de n. 18, sendo rejeitada 
a emenda. a e· te ultimo offerecida pelo sr. 
Raul Penido. 

Vão ambos á. commissão de redaoção . 
Lê·se, entra em discuesão, encerrando-se esta 

sem debate, e é approva.da a redacção final do 
projeoto n. 7, doanno p888ado, relativa. a colo
níatJ correccionaes. 

Ea v te-se ao Senado. 
2.• P.\RTE DA ORDEM DO DIA 

E' lido e entra em 1.• dleoosaão o projecto n. 
87. que autoriza a reorgantz&çio da secretaria. 
da Camara doe Deputados. 



O er. Getulio de Carvalhóa-Sr. 
Pnltdente. pedi a palavra, porque, autor do 
projecto que tot .eubmettido á oonsideraQio da 
- em primeira diiCuaio, referente ao me· 
lboramento dos venoimentoe doe empregados 
de egual ca&hegoria da ~eoretarla da C&mara 
em ·relaQio aoe da outra casa do Congrueo. 
Jreoteo justUloar o meu voto sobre o que M 
....... atado pelo Ulustre t.r. 1,• secretario. 

Sr. Preaidente, eoa o primeiro a reconhecer 
,ue, de taoto, a me&~', que tem de coexistir em 
oootinuu relações com a secretaria dacamara, 
6 perfeitamente a mais competente para reor
pnizar os aerviQOI a oargo da mesma secre-
ària. . 

Portanto, ar. Presidente, ·certo de qqe a mesa 
· •mpre 101lcita em attender a todos os r amos 

do ~ervioo a seu oargo, e meamo convencido 
de qae no uto da aut(·riz&ção que pede o 
illutre ar. 1. o eeoretat'io para a reorganiza
c.lio da eeoretaria, pro"urará el:e attender a 
eiU18 de . fanocionartos a que alludi em meu 
projecw, não negarei, por i!SO, o meu voto 
para eua autorizaçio. 

Foi eimple.mente para esta explicação que 
p.di a palavra. (Muito bem). 

O er. Ribeiro de Oliveiras
Sr. Presidente, poucas palavras direi em re
apolta ao nobre deputado que acaba de een• 
U.r-18. 

A pratica, sr. Presidente, tem demomtrado 
que a divisão actual da secretaria em secções 
Dio é a melhor aaneira para o bom andamen· 
to do aervioo a cargo dos empregados da seore· 
u.rta da Camara,porquanto lhnitam-ae esses ser
viços aos aotoe emant.dos da C"mara dos Depu
tados e da mesma natureza, e a simples , copia 
de taes actos depende menos dos directorea do 
que de empregados·que effectlvamente traba-
lham. · 
· Com a actual organização da secretaria ha um 

direo&or, um sub-d 1rector ,dous oherea de aecções. 
~ pano que temo• apena::s quatro empregados 
para o trabalho. 

Nestas condições, a commiRão de policia tem 
por objecti vo eliminar as ~ecçõee, e.ftm de ser o 
18rYiOO feito por diatribuiçio de maneira ator· 
nal-o mau equitativo, regular e emcaz e, por 
iaso. pede á Camara. a aucturlmoão constante do 
projecto de resolução que ee dlacute. 

Tambem teve, er. Presidente a oommissão 
em constder"<)ão o projecto n. 34, que é obje
cto de aeus estudos. apresentado pelo illustrado 
ar. deputado residente em S. Miguel de 
Guanhae>, que manda equiparar os vencimen
tos dos empregado, desta secretaria. aos da a&
cretarla do Senado. 

dos lm~ que eó agora chegam á mest\, en· 
tre oa quae1 ee acha o projeoto de orçamento. 

0 8R. RAUL PBNIDO requer e a casa OOJnoede 
dispensa daa leitul'&, ftoando, portaDto, sobre 
a meaa para a ordem doa trabalhos o pareo&' 
n. 53 e o pr.ojecto n . 88. 

Entra em dlscmsaão a preCerenoia entre o 
project.o n. 26, diapondo sobre o ensino agrioola 
e o substitutivo da oommtesão • 

O •r. De•lderlo de Mello (n6o 
t~mo1 o "" dilct~r1o;) 

O •r . .João Pio:- Sr. Preai4ente, o 
acw praticado pelomeo !Ilustre coliega e ami· 
go, retirando o seu projecto, é um acto que 
veru. comprovar claramente as 1uu boas quali
dades e a habilldaJe quE' tem de se esconder 
atraz de um veu de mode~~tia (apoiado•) que 
mais realce dá ms is exalta e põe em relvo os 
dotes lnvejtvets que todos nós lhe a .Jmiramoa. 

!)r. Presidente, dno declarar que, como re· 
letor da commi~ão de instrucção pubhoa, eu 
não .fuia questão do projeoto, porquanto 
nos foi confiada m11.18ão tão elevada, r.o• senti· 
moa aaoberbados pa.J'a tratar de matA!ria que 
chama a nossa attenção e merece accurado es· 
tudo. 

Outroeim, eu estaria prompto a acceitar o 
projecto do meu nobre collega, porque aliás o 
subetitutlTo que a comm1uão aprese11tou nada 
mais é do que o p1·oprio projecto com delinea
mentos mais geraes, dando-se mais elaaterlo, 
mais extemio 8.s 1déas de s. exc •••• 

0 IR. DBSIDERIO DB MELL·>:-E por isw, mais 
aproveita vel. · 

O SR. Joio Pio •••• e, posso dize~ meamo, ás 
idéas dontidas embryonariamente no projecto 
apresentado pelo n.ustre collega. 

Si ba honra ni890, porque de Cacto existe, 
eeta honra cabe todll ao meu illustre oollega, 
auct.or do projectn. 

0 SR. DIESIDERIO DE MELLO :- A honra cabe 
a v. exo. e á cas,. 

O SR. J. Pio : - Portanto, a commiasão, 
agradecendo a declaração do illustre oollega, 
·espera a discueeão sobre o projecto e espera 
mesmo que ella seja longa. 

O nnsao projecto substitutivo Col classifloado 
como uma pagina do La 1 ~rr~ de Zela, mae po
dia ser clat~~~iflo ·do melhor como uma, pagina 
do LtJ Bét~ Ht~main~ e quem sabe si como UM 
Faute de L'Abbé Mouret. (Riladas). Não o foi 
&ll!llm, portanto, á c(al!lsiftcação é favoravel ; 
discutamos e ·discutamos com as nossas bases, 
porque& materia é de aumma importanoia e de 
muita monta para o Estl\do. (Muito bem.) 

Encerrado o debats, é preferido o subs\ltutl· 
vo. ficando por isso prejudicado o projecto. 

Eotra, poil, em 2.• diecusaiio. conjunctamen
te oom as emendas da commiSl'ão de agricul
tura, o substitutivo ela commissã.o de instru~ 
cção publica, relativamente ao ensino agricola. 

Trata-se do art. I.· com a 1.• emenda da 
commisio de agrioÚitura. 

E como a organisaçio não é a mesma. enten
de a oommiseão que deve tornai·!\ primeira
me_;&te identioa para depois emittir seu parecer 
em relacão ao projecto; e aasi m, regalado o ser
Tioo de conformidade com a bôa organização da 
secretaria do Senado, poder-se-ha tratar da 
materia constante do projecto. 

Creio que o nobre deputado ficará satisfeito 
oom estas explicações. (Muito bem). 

O •r. De•lderlo de Mello (não 
temos o aeu dtscuNO) 

O er. . .João Pto:- Sr. PresidentR, 
desejo lbber ai devo discutir as emendas apre
aentadoa ou só 11 emenda ao substitutivo. 

Sem mais debate, é approvado o project' e, 
consentindo a casa que pas~e ~ 2.• dil!outtsão. 
vae a commlssão de policia. 

0 SR. RIBJ:IRO DE OLIVEIRA (f. • s~cr1tario) 
pede e obtem urgenoia para proceder á lettura 

0 SR. PRESIDENTE : - Está. em diiOUS!ãO O 
artigo 1. • com a emenda apre111ntada. 
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O &R. J. Pio :-Sr. Presidente, fazendo par· 
te da cowmissão de instrucção pubbJa tendo, 
~rtanto, de dar parecer ~;obre eata materia, 
JUlguei que: devia procurar saber a opinião 
dos illustrt~s t.leputadoa para que pode~e for · 
mul~~or um projecto que & brangease e""a opinião; 
porque, ar. Presidente, como mu•to bem diEse 
Labaule, é da lucta daa opiniões, é deste cbo· 
que da discussão que apparece a verdade. 

Sem esta dlscuseão. sem a lucta da palavra, 
todaa aa decisões de u :na corporação legislativa 
desapparecem, se nullitloa.m deante da prepo
tencia de ua1a 8Ó vontade (muito bem). 

Nessa occaaião, sr. Presidenoia, eu me decla· 
rei complecament~ contrario a todos esses In
stitutos ; ' entretanto, em apartes me foi dito 
que era nec8118&rio formar proreseores. 

COnf6180, ar. Pre~ideute, essa razão Influiu 
em meu espírito, essa razão chegou a conven
cer-me mesmo da necessid'a.de de estabelecimen
tos slmila~e. como seminarioa de profesaores 
par& os campos de demonstrctção que projecta· 
mos. 

Mas, é de not..?.r-se que eu comb1.tia em theo
ria todos esses Institutos, eu não os queria de 
modo algum ; porém essa opioião senaKta in· 
doia em meu espírito, e o conf~sso,para provar 
claramente que nada mala desejo do que coad· 
jnvar com o pouoo que posso para elevar a 
.11oesa. di$cufl8ão e para mmto maia ainda servir 
ao Estado de Miuas , para o qual nó:t legisla
moa. 

Mas, sr. Presidente, a emenda apresentada 
pela illustre oommissão de agricultura mandt1 
transferir o ins~ituto de lto.bira para Beollo 
Horizonte. 

Eu venho, ar. Presidente. levantar um pro
testo contra esta emenda e me é p reciso, p1ra 
i8so, fazer o histor1co deate estabeleciment" de 
ensino e dizer, sr. Presidente, que em 1888, 
na antiga aasem bléa provincial, o nosso ill us
tre collega, cuja ausencia. eu tanto lamento , 
s. exc. o ar. Camillo Prates, apresentou um 
projecto, pedindo a creaçã • de Institutos 
semelhantes, a idéa vi ngo•t, a idéa. caminhou e 
fundou-se na ci•lade de Itabira uma e~cola 
agrícola, e aqui ha vari?s deputados, sr. Presi· 
dente, da antiga aPsembléa provincial que o 
podem attestar; os annaes ahi estão decla
rando os fructos produzidos pelo instituto de 
ltllblra, e a prova mais evidente, mais pa.tpa
vel, à que em torno do. escola agriiXlla de lta"' 
bira não ha município que não tenha. apertei· 
çoado a sua lavoura, devido ieso ó. influencia 
beneftc& daquella escola. 

0 SR. RAUL PENIDJ :-Mas isso é um campo 
pratico de demonstr11ção . 

O sR. JoÃ.o Pio :-Por varias vezes, por mo
ti vos politicos, sr. Pr·esidente. quizeram Pup
primlr a subvenção que se dava ao instituto 
agrícola dd ltabira, ijtl. em 1882, 1883, 1885, 
1886 e 1888 . 

Depois da proclamação da Republica,em 1.889, 
o illustre deputado apreeento\A nest!l C.lS& amdtl 
uma suppresllào da ~colo. agrícola de ltabira. 
Pois bem; f!e todas a11 vezes esta idéo. cahiu, 
porque era uma injustiça pois aquelle estabe
lecimento prestava serviços qu" eram reconhe· 
cidos e de que muitos de nos!os collega.s polem 
dar verdadeiro te~temunho neste momento. 

Porque é que se manda t~upprimlr agora o 
instUuto de lto.bira ? 

Esta escola foi convertida em um instlluto 
agronomico e o governo do Estado tratou de 
coll.-car alli professores habilitados, procurou 
mantel-o, como conet.a do relator!o do secl'f'l· 
tario da Agricultura; lá estão as machinas 
vindas da fuenda do Registro. 

Entt•etanto, sr. Presidente, h o~ e se ve:n re
clamar a sua. ~ransferencia do municiplo .de 
ltabira; e, cousa admiravel , é aquelle mesmo 
defensor, sr. Presidente, à aq uelle mesmo que 
se batia na ant12a. assembléa provincial com 
todo denodo para defender a escola agrícola, 
este mesmo que vem reclamar u'O Correio Ih 
[cabira., o sr. José Antonio da Silveira Dru
mond. a sua euppressão I 

E' admiravel, ~or. Presidente, este procedi
mflnto é incomprehensivel. 

0 SR. EPAMINONDAS 0TTONI :-Elle não pede 
a suppres!ão. 

O s~ . .loÃ.o P10 :-Não pede directamente, 
mae pede; vou provar a v . exc. 

0 !l:,. EPAMINONDAS 0TTONI :-Não pede. Pe· 
de t:.:~colha de novo local . 

O sR. JoÃo Pro :-Disse o nobre collega que 
O Correio de [la.bira. não pede a soppressão do 
instituto; chamo a attencão da oa~a para o f•· 
c to :-este mesmo que defendia na asst.mbléa 
provincial o instituto de ltablra vem hoje de· 
clarar pel'O Correi' de Itabira. que o terreno 
não presta ,que o terreno é todo arenoso,qoe o es
tabeiE'.cl:nento é collocado em Jogar cheio de 
pedras e qoA serviço nenhum póde prestar. 

Pergunto á v. exc . : istc é pedir aappres
eão ou não 1 

0 SR. EPAMINONDAS Ü'M'ONI :-Não. Elle diz 
que o local em que está não presta . 

O SR. JoÃo P1o :-Declarou, portanto, que o 
terreno é 1mpresbvel completamente. 

O SR. EPAlllll'iONDA S OTroNr:-Porém não diz 
que o todo terreno de ltabira seja ruim. 

O SR.. JoÃO Pio :-V. exc. leu o artigo d'O 
Correio de ltab1ra 1 

0 SR. EPAMINONDAS 0'M'ONI :-Tenho-o aqui 
e peço licença para ler um pedacinho. 

O SR. JoÃo Pro :- Questão de pedacinho Lão 
me serve (risada•). 

0 SR. EPAMINONDAS 0TTONI :- Nada lerei. 
0 SR. JOÃO Pro : - Porque disse Ta.ylera.nd : 

«dê me u'Da phraze Je um homem que eu vou 
levai-o á forca. ~> Aqui trata ee de discumo ; 
v. exc. levante se e discutiremos depois ; mas 
oe apartes nada adiantarão ne.!tt& questão. 
(.4pa.rt•s). 

O sR. E. O'M'JNI : - Eu não o interromperei. 
Peço a palavra , sr. Presidente. 

O SR. JoÃo Pro :- O Co• reio de Jta.bira., 
declara sr. Prel!idente, continuo o meu pen· 
sarroento, que esse e1tabelecimento não pode 
orest11r se1•viç >s. declara ainda que elle està 
tora d<i cidade e. portanto, não pode servir 
para instituto agronomico. 

Pergunto, então como prestava tantos ser· 
viços perante a assemblea provmcial ~ 

!Jep;;is, sr. Presidente, ho. uma nota muito 
v1brante deste ft1 cta ; ha uma nota. que deve 
chamar a. nossa attE'nção • . . • 
Nó~ tE' mos visto fazerem-se pedidos inj ustos ; 

cada um de nól pode le vantar-:e para fazer 
um pedido par·a sua zona, sempre por amor 
a terra natal ; tal vez esqueçamos mesmo nos· 
so dever para pedirmos tudo para o logar 
aonde reü dimos •••. 



O n. 'N11NU Com.Ho : - Sem attender-te mento appareoer alumnoe para ser aberto o es-
ao bem ger& 1. ' tabelectmento. 

O o. Jolo Pio: - Sem attender ao bem o meEmo aconteceu no lnatituto de Uberaba, 
geral, oomo bem diz o meu nobre oollega. onde compareoeram 8 alomnol.l deTido a Ell8& 

Mu, sr. Prelidente, não admito que um dUDculdade ; entretanto, em Uberaba ha uma 
homem que l'ellde em uma sona nnb& pe- escola normal, onde os alumnoe têm meios de 
dlr a supprellio, venha ftt.llar oontra a llllJo prepararem-• para a matricula do Instituto. 
tltoloio que alll exis&e. Ry a q.ulqw CMa• Abeda a matricula, não comna-ceu o no· ld tUcla~UI - .... _..-

0 SR. RAUL PBNIDO : _ Pode suppor patrio- mero de alumnoe neoeesarios para tnooclonar 
tiamo. o InsUtuto. mu, espaçado o praso, comparece-

O SR. EPAMINONDAS Orrom: _Para pres- ram 3 alumnos, isto diz-nos o Minittro da 
tar eerYiçoa mesmo. Agricultura, declarando· qüe compareceram 

o sa. Joio Pio : - Por patriotismo, não, mui toe alomnoe que queriam freqtleotar o cw.·· 
ar. Preslden&e ; eu conheQO a defeza que ,__ so prati~.>'fl, está no relatorio. (Apartea). 
aia da Itabira o slgnatario d81118 artigo, que Portanto, ar. Presidente, não se póde depre
eetá servinda de base para a guerra que ae hender do relatorio uma Eó palavra que exija 
move ao iDStUuto -lat~t cueguu ,,. Nlrbi#. As a transrerencia do tnst1toto. &888 emenda ao 
palavras do sr. Drumond não têm valor projecto da commill!'ão de instrocçio publica, 
para mim nesta questAo, porque elle não pode de que sou humilde relator, não ee tunda em 
l'epretentar todo peneamento do munlclpio. exigencia do governo, como se veiu dizer 

0 lll. CARLINDO PINTO : -(Co"' WMml,.• aqui. 
cicl). Não apoiado ; neae ponto v. exc. não UM SR. DEPUTADO :-Está no relatorlo. 
iliterpetra 01 ~~entimentos da ltabl'ra, que é O sa. Jolo Pio: -ora, està no relator· I). 
reconhecida ao ar. Dromond. Pois eu acabei de lei-e aqui e v . exo. vem re-

0 m. Joio FIO :-Não se exaspere o coUega ; ;>etir iaso ainda. Não está e v. exc. venha 
estou tAo manso I Si se quer wpprimir o discutir e provai-o. (Apartes). 
instituto fundando a resolução n81118 at'tlgo Nesae caso, deixo de responder á v. exe., 
lfo c C#wf>ei6 • eu, em nome da Itabira, ve• que ainda nem leu o monumental relatorio do 

. nho reclamar e antepor o direito que tenho exm. Ministro. 
de repl"8118ntar esse municlpio eo direito do sr. Presidente é nece;sario que eu declare 
sr. Drumond, tão preconisado por v. exc. mais francamente, é uma injus\iça que se vae 

Continuando, ar. Presidente, devo notar que razer ao municipio de ltablra (apoiados) o pri
o miniatro da agricultura, cujo zelo pela melro municipio que teve escola agrícola, que 
administração publica, cujo talento de me· pre.~tou reaes serviços. 
lhor agua :liguem teve a felicidade de elas· o SR. A. CLBMENTINO : -Escola agrícola 
sUlcar como o brilhante mais puro, mais sem crea.da por iniciatlva pat'ticular. 
jaça do norte do Estado de Minas, no seu o J - Pio Nó h · ~ r a 

\:monumental relatorio, "Ue por si só ~.-_ta sa • oAo : - 3 OJe :vamos 1aze 
.. .._.., transferencia do estabelecimento e porque 1 para levs.ntar os creditoa do Estado, como 

foram 08 de todos 08 ministros de Estado, que Quaes as razões que influem no animo dos no-
não 18 limitaram a pequeninas disposições, bres collegas para asslm procederem 1 
mas, trataram de todos 01 asaum.,U,., de to· Eu deposito inteira confiança no espirito de 
du as neoM~idades e para todu e1Ias Indica· justiça e a pusar essa emenda, deve·se suppri
ram remedlos, não pediu a auppreasão do mir ou trallaferir para a. capital o Instituto de 
Instituto agronomloo de Itabira, como ha Uberaba., e se é porque &as grandes capitaea o 
pouco disse o meu collega, o dr. Raul Pe- profeiiSOr de um intituto destes tem sempre 
Dido. uma posição social, tem mais vida, neste caso 

O SR. ~AUL PBNIDO : - Da um 1\parte. porque se não transfere o Instituto de Ubera-
UK SR. DEPUTADO: -o Instituto não pode ba f Porque o golpe será só tão certeiro no ma-

preencher o tlm para que foi creado. nicipio de ltabira f 
O sa. AUGUSTO CLBMBNTINO : - E' úma dae A minha opinião é di.fferente, sr. Presidente, 

escolas que tem produsido resultados. deixemos o instituto de Uberaba em Uberaba e 
O SR. Joio Pio : - O nobre ministro da conservemos em Itabira o Instituto Agrono· 

agricultura, ar. Preslde&te, declarou em seu mioo. 
relatorio que julgando o go-oerno con"s"ient• A adopçio da emenda é injustiça que não dei-
• wtallaçlfo elo eatahkc.m~nto.... xo passar sem pro~esto. Entrego a causa á de-

O SR. RAuL PBNIDo : dá um aparte. cisão da Camara, ella que sopprima ou não o 
O m. Joio Pio: -Não 1espondo ao aparte 1 instituto de Itabira. 

de v. exc., -4ue está !aliando a esmo (~par. Essa emPnda, er. Presidente, é injusta ... 
t•). Logo, sr. Presidente, o governo acha o aa. Gln'ULIO DB CARvALHa:-Ma~ a Pmen· 
oonveniente que se. installe o estabel~lmento ; da não é para supprimir, é )Iara tran~ferir. 
eati ~q oi no relatorlo.( Apa,.te•). Fol aberta a O IIB. JoÃo Pio : - Ora, v. ex c. fazendo 
t~~atncul~ • Mo appar:ecvam alwmnos t' o pro- questão de palavrinh~ · 
prio ministro da agricultura d~ara que não Pergunto a v. e7c. : transrerindO·!!e. Iiabtra 
appareceram aiumnos porque nao ha naquel· não perde tanto como aupprimindo 1 
la região um estabelecimento de ensino se-
oundario, e sendo exigidas muitas matarias UM sa. DBPUTADO: -ltabira perde, mas o 
oomo trancez, portuguez, physioa, ohlmica, Estado ganha. 
arithmetica, al~ebra, etc. para matricula no O sa. EPAMINONDAS 0TTONI : -Jt.abira não 
instituto, é clar!J que não podiam de mo- perde. 



O sa. JoÃo Pro :-Pergunto ao lllmtre amigo, 
dlstincto coUega residente na 5,• circumFcripção 
s. n:c. o sr. Getulio de Carvalho: v. exc. 
acceita a tranaferenoia f 

0 SR. GETULIO DI!: CARVALHO: -Não. Não 
aeoeito. 

O SR. Joio Pro :-E' bastante. Gosto de po· 
sicões definidas. 

SI . Presidente, o meu collega, que acaba de 
dizer que não aoceita a transferencia, a raz por 
uma raaão muito aimples, porque conhece os 
tructos que tem produzido a escola agrícola 
de Itabtra. 

0 I!R, EPAMINONDAS ÜTTONI:-Maa aão co
nbeQO os do instituto agronomico. 

O SR. JoÃo Pto:-Daqui ha pouco v. exc. me 
l'ellponrJerá, pois vae Ular da palavra, a. eJ:c. 
o sr. Getulio, que conhece os fructos pratlcoe da 
escola ce Itabira; s. exo. conhece, sr. Presi· 
dente, que o secrettt.rio da s.gricultura t.Ieclarou 
que ó preciso quanto antes mstallar-se o e~ta · 
beleoimento, o que apenas dep, nde da conces· 
8âo da verb'l neoessaria. 

Ora, sr. Presidente, o meu nlbre collega re
sidente no 6. · district.~_;, o sr. Ottonl, o mfellz 
auctor da infeliz emenda,acaba de :declarar que 
não conhece os fructos do inst.tuto agronomico 
de Itabira; pergunto, sr. Pr88i!lente,que resul · 
tados quer '. ex c., si elle não está ainda in· 
atalla.1lo 1 Vamos transferil-o para Bello Hori
zonte, amanhã para OU"!'O Preto e quem sabe 
ai para. o Norte; iremOE! de transferencia em 
transferencia, porque ante! de in!tallado não 
lhe podemos colher resultado algum. Isto é 
legislar, mas l('gislar de modo que não está nas 
orbitas da seriedade. 

0 SR. EPAMINONDAS 0TTONI:-Dá um aparte. 
O eR. JoÃo Pro:-Sr. Presidente, assim ua.do. 

faremos e, para responder ao aparte de meu 
nobre. collega devo diser, applicando a phruse 
de Tito Livio: ca.s grandescousas nascem sem
pre do que é pequeno.• 

-Quando, sr. Presidente, no horizonte da 
nossa histori i\ po.trla appe.reeeu o primeiro re
lampaguejar da liberdade, podiamos comparai· 
o, porventura, aos esplendores do 15 de no
vembro 1 Não, sr. Presidente, as grandes 
cous~ s. repito a. phrase de Tito Livio, cnascem 
do que é pequeno. ' 

0 SR. NUNES COELHO:-H11ja Vista a Escola de 
Minas. 

O SR. JoÃo Pro:-0 instituto está em anda· 
manto de formação e vamostNnaferiJ-o quan
do apenas elle nasce; e quaee as razões apresen· 
tadas 1 

Porque o terreno não presta ! é admiravel, 
ar. Presidente I 

0 SR. EPAMINONDAS 0TTONI:-EL1 não apl'e
eentei esta razão; não sou o unico auctor, à a 
commissão de agl'icultura. 

O &R. JoÃo Pro:-Não respondo aos apartes 
de v. exo.. porquanto hrá de falar depois. 
Prometto não d.ar-Ibe um aparte. 

Porque o terreno em que se acha o institu
to não presta, pergunto eu 7 Colloquemos um 
instituto agronomico nas margens do Rio Doce, 
nas margens do Po.raopeba, nas margens do 
S. Francisco, e I'.Ornprehende v. exc. que não 
é preciso muito talento para que a sementeira 
produza, para que tudos os generos ali deem 
abundantemente. 

Eu quero escolu no terreno b&ldlo, oade é 
preciso amanhar e adubar a tarra, e ahi que~ 
ro ver o agricultor transformando em terreno 
productor um campo que só prcduzia urtes. 

Mas nio é, sr. Presidente, escolher a gem
ma do terren do Estado de Minas e abi aJar
dear conhecimentos agriool&l!. 

Mas, dar como I&tão que o terreno não 
presta à uma razão que se desmente por si 
mesma. E' uma ratão que não póde influir no 
espirito da Camara para praticar um aoto in
justo. 

O sR. E. ÜTTONI:- Ninguem dá 63ta razão. 
Sou o auotor da emenda e não apresento esta 
razão. 

0 SR. AUGUSTO CLKMENTINO dá. um aparte. 
O BR. -1 • Pro:- Disse-me o illustre collega: 

porque é que no art. I. • eupprimi a escola do 
Curvello. S. exc. enganou-se, e engana-se 
yerfeitamente. Eu não ap•·esentei a supprd!IFão 
dessa escola, vou explicar o meu pensa
men tG. 

O SR. Ara usTo CLEM!:NTINO : - Lá não se 
trata de &!OOla, nem de instituto agronomico. 
Existe cre11da na cidade uma fazenda modelo 
com o~ompo de demonstração. (Oruzam·I~J ou
tro., apartei) 

O sa. J. Pto:- Vou responder a v. exc., 
nesta mataria de ensino agricola existem In
stitutos, escolas, estações, campos e fazendas 
modelos; o projeoto não trata de fazendas mo
delos. 

Devemos conservar a fc1zenda modelo do Cur
vello como está, porque é um estabelecimento 
muito bom, e ai v. exc. pensa que o projeoto 
trata desta ma.teria, apresente emendas que 
serei eu o primeiro a defendei-as e a acceital·a3 
em nome da. commissã.o. (Apartes) 

() SR. AUGUSTO CLEMENTINO :-Si ist:> SUb· 
aiste, tolitur que1tio; de pleno ac ôrdo com 
v. exc., eu quero que não reste duvida algu· 
ma a tal respeito. 

O SR. PRB:SIDENTE: - Peço ao nobre dep..r
tado que cinja-se & discus~ão do art. I.· e da 
emenda. 

O SR. J. Pro :-Sou desviado, sr. Presidente, 
pelos apartes, e comprehende v. exc . que, ool· 
locado em uma posição destas, deva aparar 
todos os golpes que me ~ão atirados . (Cruzam·-'• 
ditHrsol apa1't~Js) • o n-. Presi~ent• rttclcma 
a attençt%o). 

Si, sr. Prelidentt~, ~e quizer supprimir a fa
zenda modelo do Curvello, declaro que não é 
poasivel que t~lla vá runccionar fora de nma 
zona pastoril, como o Curvello, onde muitos 
resulta dos pódt~ produzir. 

Em tot.Io o CMO, si esta fazenda modelo fOr 
convertida em campo •.. 

0 SR. GETULIO DK CARVALHO:- Pelos ter· 
mos do projeoto, ha de ser convertida. 

O SR. J. Pxo : - •.. nem um prejuizo dará 
isao á fazenda., que continuará a ser como é. 

M~s, sr. Presidente, este aMurnpto vae to
mando uma extensão oom que estou ce.nsando 
os nobres collegas. (Nt!o apoiados) 

Além disso, desviado pelos apartes, deixei 
a mataria importante sobre que devia falar e 
por isso venho, sr. Presidente, r esumindo 
tudo o que disse, protestar em nome do mu· 
nicipio de ltabira contra a emenda aqui apre
sentada e que não eejustiflM, porque a unica 
razão que se dá é falsa e injuata. 
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Delejo ouvir u ruõee eobre a meam" mate
ria, e, oomo auctor do projeoto, e11 combaterei 
todas que forem ap~entadas. 

Sr. Presidente, 81 o Congt'MIO jolgar que 
deve 1aoritlcar o instituto de Itablre., faça-o ; 
.tlca-me, entretanto, o consolo a tambem aos 
meus nobl'f8 collegas que são contestes com
migo, que suetentam a mesma opinião, porque 
eu estou repl"811entando a opinião .d , todos, de 
ter lançado o noeso energlco pro•esto contra 
o attentado, contra a iujusttça que se faz a um 
munlcipio qu9 de nós multo merece. (Apoicl
dM). 

O sa. EPAMINONDAS OrroNI:- Si deixaue
moslá é que ft~z iamos injustiça. 

O SR. J. PIO : - A C&mara vae julgar esta 
materia, vae approvar ou não a emeada, que, 
sobre injusta, é summamente attentatoria de 
direitos &dq airidoa. 

Eu apresentei motivos que moatram no ho
rizonte mais alguma cousa que o intel'esfe . • • 

Devo, entretanto., diZI!r que o meu illuatre 
oollega não é connivente; s. eJ:C. apresentou 
a sua emenda uam arriere p6mde-.. 

Eu sou o primeiro a fazer justiça ao colll'ga 
·que estudou e deu parecer sobrn a mataria;' 
mas o illustre collega não sabe e eu vou lbe 
diler que, alêm das informaçãea contrarias ao 
inatitut.o, par~ldas de um jornal da ltabira, 
alêm das lnfol'mações que vieram oontrarias 
ao lnetiluto de ltabira, feitas pelo proprio di· 
reotor, ha mais alguma oousa, ha mais algum" 
nuvem que turva o horizonte ; essa nuvem 
tempe6tuosa póde bater contra o mu01cip:o de 
ltabira e contra o eatabelecimento fundado ha 
tanto tempo ; mas eata tempestade passará. 
tambem por cima do protesto doa representan
tes da 5. · circumscripção, e apóa, vindo alcal· 
maria, nós ficaremos aqui sempre para indiear 
oom o dedo a injustiça que foi feita. Eis o 
nosso protesto, e a C&mara, eatou certo, não 
adoptará a emenda que traMfere o in3tituto 
de Itabira. (Muito b~m ; muito bem). 

O ~~tr. Epamlooodae Ottonl : -
{Não temos o seu diBOurso). 

O sr. Ribeiro Juoquelra: -
Serei breve, sr. Presidente. Acabrunhado se 
me mostra o coração, sr. Presidente, por ver 
se levantar tllo forte discussão, diecussão tão 
acerba sobre um assumpto elevadp, mas de 
solução tão facil, e, sr. Presidente, discussão 
baseada unicamente no amor que cada um tem 
á sua terra. 

Si é nobre, sr. Preaidente, si é honrcso o 
dedicar-se entranhado amor á terra em que 
se nasceu, não menos nobre, não menos honro
so, porém mais grandioso, é o sa crificar·ae uma 
parcella desse amor em beneficio da collectivi
~ade. 

Sr. Presidente, o artigo que ora se discute 
aboliu institutos da mesma natureza em variRs 
localidades ; entretanto, OB fllhos e represen
tantes dessas localidades se collocaram a seu 
Jado, Jlorque viram que a medida é em bene
ficio do Estado, 

Assim, ar. Presidente, fU, que resido n'om 
município que tem, por lei, um instituto, que 
represen to um outro que tambem o tem, dei
xei de me levantar contra a mudança para 
Bello Horizonte do de Itabira e contra a sup-

pre&Ao dos outl'OI, porque, ar. Presidente, pa
rece-me que eata retorma vem sattan.zer mui
to aoa intereaes do .Eatado. 

De taoto; Bello Horizonte será o Jonto de 
convergencla de todas •• estradaa do Estado, 
ser• o ponto pera o qual todas as viataa se vol
tarão e estllri.; ·portanto. mais facilmente ao 
alcance d'aquellee que queiram adquirir conhe
cimentos. 

Aaim, ar. Presidente, declaro que votei a 
fa.vor desta emenda e que, r.i não foàe ella 
apresentada pelo nobre relator da commtltlão 
de agrioultura, eu a apresentaria, pedindo a 
mudança pera alli ou para qualquer outro 
ponto que melbor coosultas8e os interesses do 
Estado (apoiado~). 

O ea. NUNJIS CoJ:LHO:-Para qualquer ponto 
doE.nado' 

0 SR. RIBBIRO JUNQUIURA :-Sim, que me· 
lhor consul~ oe inter8119ts do Estado. 

Certo, sr. Presidente, de que cs nobres de
putadO&, deixando de parte os interes..ces, aliás 
rP.~oaveis, que têm em que o instituto se con
serve na zona qué representam, darão o seu 
voto a favor da mudança, digo que com ella 
a ap~rovaçio do arti~o será a salvação do en
sino agrícola em nono Estado. 

R:u comprometto-me, ar. Presl<lente, si por 
ventara ptSI&r o art. 1.• com a emenda, a 
propor, quando em dhc~ão o 2. · , uma 
emenda pedindo a conservação de um campo 
pratico rle demomtração no município de lta
bira, para qoe a1111lm não seja prejudicado 
aquelle ponto. (Muito 6t m). 

O er. Getulio de Carvalho: -
(Não temoe o eeu discurso). 

O er. Joiio Pio:- Item. 
O •r. Raul Peoldo:- Sr. Presi

dente, sou quasi que trazido á tribuna, por· 
quanto acho que a questão está perfeitamente 
elucidada, embora o illustr11do deputado pela 
5. • circomscrlpção, o er. Getulio fie Carvalbo, 
dissesse que pela argumentação nii.v tinha po
dido formar juizo teguro para a votação; mas, 
não obstante, 11, exc. não tendo comprebendido 
a questão, que ee agitava, de instituto theori
co e pratico, vem manifestar o seu modo de 
pensar contra a emenda da oommis~ão de agri
cultura pedindo a retirada do instituto de I ta-
l: ira para a capital do Estado. . 

Assim, ar. Pr~idente, não só colhi as 1r ais 
minuciosas e detalhadas imformações no rela
torio, que neate ponto é mais alguma COII!!:t. do 
que um aimples relatorio. do Secretario da 
Agricultura. como, além disso, sr. Presidente, 
l'm manuscriptos e auctores, e o nobre depu· 
tado que tinha em euaa mii.oq este boletim 
(mOitrcs .. do) do ministerio da agricultura, em 
França,nã.o podia garantir que eu não o tivesee 
compulsadc tambem. 

Sr. Presidente, eu entendo que para o Eg
tado ter uma boa politica é preciso ter uma 
boa agricultura (muito bem); é preciso que o 
governo instrua os agricultores, ensinando•os 
a aproveitarem osolo e manejar as machinaa 
e assim veremo• que este governo, que eata 
nação caminhará sempre na fenda do pro
gresso, na senda do engrandecimento. (.Pw
f~itamente). 

Sr. Prealdente, venho trazido á discuaaio 
pelo meu illustr&do collega, deputado pela 5, • 



oircumscrlpção, o sr. padre João Pio ; por 
quantG, todos v63 ouvistee que, quando pro 
nunciava o seu eloquantisaimo e convincente 
di6Curso, tendo-o eu interrompido com um 
ararte, s. exc. respondeu-me: ,, e:r:c. discu
te a enn,. 

O aparte ficou ouvido por toda a Camara, e 
é preciso que eu venha provar ao nobre de
putado quP, quan1o o interrompi com o meu 
aparte, quando manifestava o meu modo de 
pensar sobre a questão. fazia-o, embora não 
sendo perito, depois de detido e prolongado 
estudo, que fui obrigado a fazer, por entender 
que a agricultura do Estado é a questão vi
tal da sua prosperidade e engrandecimento 
(apoiados). 

sr. Presid~nte, basta um simples exame do 
relatoriodo illustrado dr Secret&rio da AJrricul
tura para comprehender-se, desde logo e taxa
tivamente, o que se deve entender por insti 
tuto agronom1co ou por instituto zootechnico 
e o que !ejam campo~ pratico& de domonstra· 
çii.o, campos pt ~ticos de observação nos institu
tos superioras, que não são mais do que as fa· 
culdadea universitarias de França, que é o en
sino no mais alto grau, comprehendendo: o en 
sino secundario, o ensino menos aperfeiçoadc 
até o ensino primario de agricultura , até a 
observ11ção dos fnctos. 

Estes institutos ~uperiores Eão uma universi· 
dade, onde os a lumnos 'ii.o se tornar verdade i· 
ros professores pa.t a. acompanharem os agricul
tores nestes campos de demonstra.,;ão. 

São esttls alumnos educados ncs institutos 
ngronomicos que vêm mais tarde auxiliar o 
Estado para instruir o povo na agricultura 
pratica. 

Por forçR, 8r. Presidente, que não seria 
nossa. inst~nção e nem do governo crea r 
institutos agronomicos para os nossos fazen
deiros, para os no i aos lavradores ':'m geral, 
já cançados e já alheios á submis~ão, a eS&as 
prat:cas escolares. 

Não. Es3es lavradores vão procurar as no
ções, mas é no campo pratico da demonstra
ção ; irão pt·,,cura.r a experil'ncia ne!Ses mes · 
mos campo~, que serão creados no maior nu 
mero pos~ivel, porque em França talvez te• 
nhamos numero superior a 3.000 de campos 
pratrcos de observação. 

E começou-Sfl, sr. Preaitleute, com um nu
moro diminuto, mas foi neceEsa.rio que o nu
mero se augmentas3e, tal a necessidade da 
aprendizagem, tal n neceS!ida.de que _o go~er
no tinha .Je adnpta.r essas pessoas nao so ao 
m11-nejo dos instrumentos agrtcolos como ao 
semeio , ao preparo e ao adu~o do terreno . . 

o sR. NuN~<:S CoELHO:- VeJ~ que as condt
cões do me10 ~ão muito diversas. 

o sR. R. PENIDO:- Sr. Preside:. te, desde 
que uma zona !lo Estado necessite mais de 
uma, dua9 ou tres escolas praticas, o governo 
ahi estabeiPcerá. mais um. dons ou tres cam
pos agricolos ou de zoottchnica ou agropecua
rios ao mesmo tempo. 

Por isso, ar. Presidente, creio que a _emenda 
apresentada pela com missão ~e . agnoultura 
nat.la mais precilla para sua JUStttlcat~va do 
que o exame llimplee dos seus constderan-
dos. 

O SR. J. Pro:- Esta razão é cont:-a o in
stituto de Uberaba. 

O SR. R. PsNroo:- V. exc., tlizenrlo isto, 
desculpe-me, parece desconhecer o que seoja 
zo_otechnia, e v. exc. vae ver q11e Uberaba 
na.o é um centro da mesma importao .-i a que o 
de ltabira. 

O SR. J. Pro:- Póde ser. 
0 SR. R. PENIDO:- E' um centro multo 

mais populoeo, é um centro de muito mais re· 
cul'l!os; não está nos e&sos em que esta ltabira, 
a qual não se presta para instttuto superior 
de ensino. 

O SR. C. PRATKS:- Ainda ha pouco tem; o, 
os fazendeiros de Uberaba imp1rta.ram gddo de 
:-aç'.l. na. importanc1a. de muitos con•.os. 

0 SR . R. PENIDO:- Ahi é que é a questão. 
E' pt'Pciso di&tinguir-se, sr. Presidente. a zoo
techniR. ria agronomia. e está bem vi,to que, 
1-Stabeleciclo como está o luetituto zoo\echnioo 
com o en~ino proprio da zootecllnia. não póde 
te1 outra colloclç · o sinão em Uberaba. que é 
o centro do triangulo mineiro, que é ,.m Jogar 
que tem todas ae condições para um instituto 
superior de ensino zooteclmico. · 

O sR . C. PRATE3 : - E é servida por estra
da de ferro. 

O sR. RAUL PENIDO:- E' e!'! ta. . a:-. Preosiden· 
tf', a ruã'l que me leva a votar pelo par~cer 
da commis.•ão de agriculturB, qaando prnj:ÕO a 
mudança do instituto de Jtabira para. Bel In Ho
riz-.n te; e é pores a mesma razão que não voto 
pela remoção J o lnsti ruto Z•Jotechuico de Ube
ra bs, porq Ul', ~r. Pr~siden tP, pelo ! i"11ples fo
lhear deste rPI!.itorio (mostrando) na parta re· 
f~rente a .lOOtf'cboia, chegaremoi á COD.!IUsãO 
de que o loc;. I procurado pelo governo preen· 
che u8 cond1çõe:l do fim a que se destina. 

O SR. E. 0TTONt: - Ao menos e>sa está fun-
~cionando. · 

O m. R. PENioo:-Assim, sr. Prt>sid€nte, eu 
pen~o que nada maia é preciso pat o. ju~tificar 
~ emendJ\ do. commi85ão do que os Eeus mesmos 
c Jmiderantlos. 

A proprla utilidade da fun •lação destes insti· 
tu tos vem nos demonstrar que devem estar em 
logares onde poss~m ser aproveitados seus 
fr·uctos, fornecendo ao mesmo tempo aos seus 
alumnos todas as commodidades para Crequencia 
d&.S 8Uli\S. 

Foi por isso que a commissão de agricultura 
propoz um centro que preenchesse essas con
dições. 

Mas isto não quet· dizer que Sfl acabe com o 
campc. pratico e com o. t>Scola pratica de ltabira.. 

Nada perd~rà. com isto o município de lta· 
bira. . . . 

O SR. JoÃo Pro:-Não a])OiRdo. 
O SR. R. PENIDO •.. que p!IIO contrario, lucra

rá, p1rque, de!>Btlo aos nobres deputat.h:s da 
5. • circumscripção que me provern ..:om fclctcrs, 
com dados, quaes os !le.1eficios que u instituto 
Je ensino theoric:o dalli tem já ftlito transpa
recer. 

No emtanlo, os nobres collegss, sempre que 
se referem á escola pratica de lt>ibJ ra , evidt>n
temen te 1~.10;)tram os seus e !ler u s, fazendo ver 
s releva o te3 serv:ços por e! la presttlrlos 

áquella zona. 



O m. c. P&ATES : - V. exc. sabe quanto 
despendla o governo com ella annualmente t 
6 oontoe de réia. 

O SR. R. P•NIDO: - Aooresoe que em qual· 
quer uma du outras pagina• do relat.orio . ve
mOI!J que o director do instituto pensou perfeita· 
mente dlzen to ser impoasivel a execuQã.o do 
plano do ensino superior em um Instituto na
quelle Ioga r. 

Não trato doen~ino prat.loo; e, sr. Preslden· 
te, eu sou Insuspeito, porque no meu dlstrioto 
t.ambem ha um in·tituto agronomioo, o da 
Leopoldin•, e eu poderia, si pautassemeaa actos 
pelas mesmas regru doe nobres deputado, 
mandar uma emenda, não oom o fim de auxili· 
ar e engrandeoer o Bttado, mas de favoreoer 
a uma zona de meu distrlcto. 

Entretanto, nó3 denmos apenaa ooncorrer 
para o que seja util ao Eat.ado, devemos ser pa
triotas e pOr de lado os instereBBeS de 1ona. 

Aslim, ar. Presidente, ereto ter demonstra
do, não eru.Jita e eloquentemente, m1u dentro 
du minhas forças, que não Interrompi o. nobre 
deputado e nem discuti a esmo ; creio que ex
prtmo bem e preenollo e fim principal a que 
vim á tribuna, declarando as razõea que pre· 
dominaram em meu eap•rito para votar "P('lo 
projecto da commls1ão de agricultura e ao 
mesmo tempo mostrar ao nobre oollega que, 
não tendo conbeciment01, comtu1o não per
dl-me ao envere.Jar por uma quel!tão tão eeria. 

Creio, sr. Presidente, estar bem claro o meu 
procedimento, pois vilo de preferencla os inte
r8888s do Estado aus interelllell 1ocaes (muito 
bem muito bem). 

O •r· A.ugn~tto Cletnent.lno (não 
iemos o seu diacurao). 

Durante o debílte, vêm á mesa, são lidas, 
apoi11das e entram conjunota.ment.e em discussão 
as seguintes. 

BM&NDAS 

N. 1 

EM&NDA SUB8TITUT!VA 

Substitua-se o art. 1. • paio seguinte: 
FiM mantido o Instituto Agronomico actual

mente com séde na Habira e o Instituto Zoot.e· 
obnioo de Uberaba, tlcando o governo euctori
zado a tranferlr o primeiro para qualquer 
ponto do município da ltabira, depois de feitos 
estudos que demonstrem a conveniencia da 
traneferencía para o ponto estudado e preferi
do, mantido o§. -GETULIO D~ CARVALHO. 

N. 2 

Sub-emenda á emenda da oommlssã.o de agri· 
~~tura ao art. I. • substitutivo do projecto n. 

Aocresoente·ae depois da palavra dt.abira• 
o eeguinte : e mantido nease munic1pto um 
campo pratico ou de demonstração. :. 

S. R. Sala das sessões, 4 de j unho de 1895. 
-AUGUSTO CLB:MENTINQ. -EPAMiNONDAS 0T· 
TONI. - IGNAOIO MORTA.- RIBEIRO JUNQUEI · 
aA. 

Dada a hora, e adiada para amanhi. a dia· 
cu111ão, ficando prt>judlcado o resto da ordem 
do dia de hoje. 

Em aegoida,"designa o sr. Presidente pai"& 
amanhã, além da parte regimental da or4em 
do dia, approTaçio du red&cQÕ88 tlnaee doa pro
jectos DI. 1, de 1895. 2, de 189•, e 47, do Se
nado ; dlso1118io das emendu do mesmo Senado 
ao projeoto de lei relativo ao archno publiDO. 
já rejeitadas pela Camál'&; oor.tinu&Qã.o da 2.• 
diacull!io do projecto n. 26 e 1. • doa de na. 88, 
79, 81, s• e 86. 

Levanu-se a ·sessão. 

ACTA .l>A 3i• SESSÃO ORDINARIA AOS 5 DE 
JUNHO DE 1895 

PRE!liDENOIA DO SR. MBNDlil8 PIIIIBNTBL 

Ao melo dia, feita a chamada, acham-se pre
sentes os srs. Mendes Pimentel. Rabeiro de Oli· 
ve1ra, Desiderio de Mello, João Pio, Bueno Bran
dão, Juvenal Penna, Ferreira Tinôoo, C&rlindo 
Pinto, Duartt: da Fonseca, Gustavo Serrio 
Theophilo Marques, Benvenuto Lobo, Getuli~ 
de oarvalho, Saturnino Dantas, Bernardes de 
Farta, Nunes Goelho, lgnacio Murta, Augwato 
Clementino, Benjamin de Macedo, Raul Penido 
Nunes _Pinheiro, RodriguM Chaves, Ribeiro 
Jun9ue1ra, Manoel da Sil1a, Epaminondas Ot· 
tom, Manoel Alves e Francisco Bressane· fal· 
tando com causa participada os sl'a. Ta~area 
de Mello, Coelho de Moura, Agostinho Pereira 
Eduardo Pimentel e camtllo &lares e sem ellà 
os mais senhorP.S. 

Abre-se a se88ão: 
E' lida e approvada a acta da anterior. 
O sr. 1. • secretario dá conta do seguinte 

EXPEDIENTE 

Uma representação de habitantes da Ferra do 
Marinho, município da Capital, pedindo a ore
ação de uma cadeira de instrucção primaria.
A' commissio de instrucção publica. 

Um ofHcio do dr. Secretario das Finanças 
communicando que, por decreto de 25 de maio 
ul t!mo, foi approvado o accõrdo para cobrança 
de Imposto do café.-Inteirada. 

Iniciada a 2. • leitura do11 projectos impres· 
soe, é ella dispensada, a requerimento do sr. 
Nunes Pinheiro. 

Ficam, portanto, sobre a mesa p3.ra a ordem 
dos trabalhos os projectos ns. 89, 90 91 92 e 
93, havendo sido julgados objectos de deu'bera· 
cão os treH uitimos e dispensado dessa formali
dade os dous primeiro: , por virem de uma das 
commisaõea da caaa.. 

PARECERES 

São apresentados e lidos e vão a imprimir os 
seguintes: 

A commiPSio de redacção, a que foi presen
te o project.o n. 14, creando maia uma secção 
na secretaria do Interior, espeCialmente desti
nada ao serviço de instrucção publica é de 
parecer que seja adoptada como final a 'mesma 
redacção com que flli approvado em t.ereeir& 
dlscuasão. 

Sala das commissõe~. 5 de junho de 1895.
RonatGUIIIS CHA VBB.-BERNARDE8 DB FARIA. 



A commlseio de redacção, a que foi presente 
o projecto o. 18, do corrente anno, contendo 
medidas sobre o Gymnasio Mineiro, é de pa
recer que seja adoptaua como final a mesma 
redacção com que fui approvado em terceira 
discussão. 

Sala das commi88ões, 5 de junho de 1895.
RonRIGUBS CHAVBS.-BERNARDES DE FARIA. 

A commls~ão de policia, a que foi presente o 
projecto n. 87' da Cama r a. I e de parecer que 
entre em 2.• diacu~são com a. mesma redacção 
e seja approVB- IO. 

Sala das comm1s~.'íes, 5 de junho de 189:>.
RIBBlRO DB 0LIVEIRA.-01lSIDERIO DE MELLO. 

A comiJlissão de constitui ;ão, legislação e po· 
deres d de parecer que o projecto n. 47, deste 
anno, entre em 3. • discus5ão e seja approvado. 

Sala das cYmmi~es. 5 de junho de 1895. 
AuousTo CLEliiENTINO.-J . BUENO BRANDÃO. 
NUNES PINII EIRO. 

PROJECT03 

Vêm á mes11., são I i~•J8 e apoiados e vão a 
imprimir os :,Jt>guintes. 

N. 94 

O Congresso Legislativo do Estado de MinaM 
Gt>raes decreta: 

Artigo unico. Fioam elevados a 250$ men
eaes os vencimentos do medico da hospedaria 
de immigrantes Horta Barboze, da cidade 
de Juiz de Fóra e a 200$ os do pharma~eutico 
da mesm;~, ha!pedaria; revogad()~ as disposi
ções em oontrarlo. 

Sala das sessões, 5 de junho de 1895.-Ju· 
VENAL PENNA. 

N. 95 
O Congresso Legislativo do E;tado de Mi

nas Geraes decreta : 
Art. 1.• Fica. creada uma cadeira mixta de 

instrucçã•1 primaria no I ogar denommado
Santo Antonio do Monte, na freguezia da Ca· 
choeira do Campo, município t.le Ouro Preto. 

Art. 2. · Revogam-se as disposic;ões em con
trario. 

Sala dos sessões, 5 de junho de 1895.-Rl· 
BB:IRO DE OLIVEIRA. 

N. 96 

O Congresso Legislativo do Estado de Minas 
Geraes dacreta : 

Artigo unl<~o.- Fica o governo do ~tado au
ctorizado a conceder o auxilio de dous contos de 
réis para conclusão da ~a do Ho~pital de Cari 
dade da cidade do Pará, e egual quantia como 
auxili > extraorjinario ao Hospital da ridade 
de Sete Lagõas ; revogadas as disposic;ões em 
con trari<'. 

Sala das sessões, 5 de junho de :895.- Trn:o· 
PHILO MA.RQUBS. 

Leem-se, entram successivamente em discus
são. encer1 ando-se esta sem debate, e são appro- · 
vadas, as reda~ões ftnaes dos projectos ns. 2, 
de 1894, e 47, do Senado, que se enviam á aan· 
ooão. bem r.omo do de n. I, do corrtnte ao no, 
que é remeUido ao Seaado. 

Siio lidas e entram em díscussão unic& aa 
emendas do Senado ao projecto de creaçlo do 
archi vo publico, rejeitadas pela camara e alli 
confirmadad por doua terços. 

A. c. -33. 

O er. D. Brandão: -ir. Pr·esldeni;e 
antes de fazer a justificação do meu voto, con
sulto à v. exc. st as emendas serão discutida!! 
englobadamente ; pois onTi T. ex c. annunciar 
a dicuseão da emenda n, l 

O sa. Pa zsrDENTJr: -A d : a~ua;ão serà. en
globada. 

O Sa. B. BR.,NDÃO: Sr. Pnsidente, conti
nuo ainda a votar pela approva~ão das emen
das do &nado ao projeeto n. • 43. qne crê& o 
archivo publico, e peoo permissão a v. exc. e ó. 
caEa para ligeiramente dar as razões que de
te::-minaram &se meu procedimento. 

Sr. Presidente é de toda a justiça a con
•ervacãco do arcbivo publico na cidar1e de Ouro 
Preto e tambem de grande conveniencia aoa 
interesses do Estado. 

O SR. CAMru.o PttATEs: -I' oque eu deae-
j:> que v . Hc. pro ve. . 

O Sr. B. 'JRAN' ÃG :-Nús sabemos que os 
papeis das Jiver:oas secretarias do Estadonão ~ 
llCbam colh ciond.dOSII, e todos es·es dooument08, 
que ma1s tarde v1rão enNqnecer o no~so ar
cbivo, acham-ee e!lparsos pelas serções dessas 
Eecretarias. 

Torna se, portanto necessario um estudo 
apurado e muito demorado para que !e pos
sam collecclonar os utVei'SOfi papeis, para que se 
possa. por aSl>im dizer. coDBtituir o archivo 
publico. 

Osdiveraos commod<sdas secreta rias acham
se abarrotad, s de documl'ntos, mui tos d'elles 
inuteis e que não podem ~er cl~ 8seficados em 
tempo limitado. 

Ainda ma1s. !'r. Presidente, a trens!erencia 
de todos 08 papeis para a noTa Capital do Ee
tMo seria, do modo porque Ee acham hoje, de 
grave preju izo para a llietoria de Minas, porque 
com<' disse, entre pap€i8 de nenhum va lor, t~n
tre documentos que devem ser queimados, 
talvPz, existem muitos que sio verdadeira 
pret:iosidade h1storira. 

0 SR. CAMILLO PJU.TES dá um aparte. 
O SR. B. BRANDÃO:- Permitta-me v. e:xc. 

que eu termme meu pensamento para depois 
impugoal-o. 

A tramf<!ren·ia de papeia que se acham es
parsos e cujo colleccionemento depende de tra
balho inear. o e que não se t'ará, si a organi
zação tlo a rchivo passar para a nova capital, 
póde occasionar o desappareeimento de docu
mentos ioapreciaveis e que jamais poderão ser 
substituídos. 

Ainda mais, sr. Presidente, muitos docu
mento~ pertencem especialment.e á cidade de 
Ouro Preto, são as tudlçõee gloriosas deste 
povo e não me parece de juatiça espoliar de 
um pt>VO a ~oua bistoria. 

0 SR. C. PRAT!i:S dá Um aparte. 
O sR. B. BttANDÃO: - Outra razão de 

aumma importanoia me obriga a votar pela 
emenda do Senado e para el!a peço a atten~o 
do nobre deputado ll\Je me honra com seus 
apartes. 

K' uma razão de ordem economica. 
Sabemos que a transterencta dll séde !o go

verno par& BeiJo Horilonte deixa em lJuro 
Preto muitos edificios completamente desoccu
pados e ~ de inteira conveniencta que um 
deUe1 eeja aproveitado para o archivo pu
blico. (,jpezrta). 
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·v. exo. deve a \tender que não é ró jnatlça, é 
de conveniencia 0.01 interessea do Estado econo
mizar oentenarea de contos de réia, que podem 
•r applicadoa a aerviQOS indispensavei• e ur
gentes. · 

Temos em Ouro Preto, sr. Presidente, edifi
oiOI muito esp&Q.>soa, que devem ser aprovei
ados •••• 

0 SR. C. PRATBS dá Um aparte. 
0 S ... NUNIS PINHEIRO: - C&pital não é ar

cbivo; é opportuaa a conservação deite aqui. 
O sR. 8. B.,ANDÃO •• ·.documentos oiDciaes 

que vão para o archi vo l!ão os que não m•is se 
tornam necesearloe ao governo para continua
das conaultas. 

O sR. c. PRATa:- Mesmo assim o arcbivo 
deve estar na séde do governo. 

O aR. B. BRAND.i.o : - Bello Horizonte n§o 
ftoa muito dastanctado de Ouro Preto. e desde 
que se tenha necessidade de um volume qual
quer, desde que se torne necessario examinar 
um documento antigo ••• 

O aR. c. PRATES : -Manda-se um empre-
gado buscar. . 

0 SR. B. BRANDÃO ••• pede·se por telegram· 
ma ao director do archivo, que o enviarà pelo 
correto. 

O aa. C. PRATES dá um aparte. 
0 SR. B. BRANDÃO: -Apenas demonstro 

que os poderes publicos nenhum lnterel88 têm 
em possuir a aeu lado & repartição do a r
chivo (apartei). 

O sR. c. PRATE8: -Têm todo o direito de 
exigir. 

o sR. B. BRANDÃO: - Vão p&ra o archivo 
documentos já prescrlptos e que I!O em casoe 
especlaes poderão eer consultado• (aparte1). 

Todas a• questões aventada• es\io suboraina· 
das àa conveniencias financeiras, que de prefe. 
rencia deverão ser attendida1. 

O IR. JoÃo PIO:- Arcbivo não se muda. 
O &R. CAKlLLO PRATES: -Vamos gastar 18 

mll coatcs com a nova Capital. 
O SR. B. BRANDÃO:- E' isto mataria ven· 

otda e que está na constituicão do Es~o. que 
temos o dever de cuoprir; é, portanto, uma 
deepesa indispt>nsavel e urgente. 

Sendo o Estado obrigado a ga1tsr quantia 
conalderavel p11.ra execução da dlsposioão con
atitocional,é dever noeao fazer aa eoonomiu pos
siveis, e uma dellaa será a installação do ar· 
chlvo em Ouro Preto; outras razões apresenta
das não podem preferir a ra2.ão economica. 

O aR. C. PRATES:- Eu estou acostumado a 
ouvir opiniio contrarie. de v. exc. 

O sR. B. BR.ANDÃO: - Meus aotos falam 
maia alto que o aparte de v. exc. 

O sR. c. PRATa : - Por seus actoa mes
mo. 

O IR. B. BRANDÃO :- As razões que tinha 
para sustentar as emendas do Senado, votando 
por ellas, quando pronunciei-me nesta CS@a, 
aubsistemainda e acredito que a Camarà proce
derá., como sempre, com todo criterio, determi
nando que fique em Ouro Preto o archivo pu
blioo. (Cruzam·•• muito• apartu). 

sr. Prelidente, não 11e trata de eooaomisar 
dezenas, porém centenu de contos de réis. 

'l'emoa outras despesas, devemos cortar algo
~ mu para applicarmos parte da DOEA receita 

em serv1001 urgentemente reolamadoL <no. 
cam·•~r muito• opan••; e ,,. • Pruiàtntte recla
ma att~JftÇ4o). 

Estamos Totando continuadamente muitu 
despesu que DOI parecem ur~tentee e por t.o 
devemos tratar seriamente de fazer economiu, 
desde que aio prejudiquem o ~ervtço publioo. 

Temra na ordem do dia de hoje o projeoto 
creando campos praticoa de agrieultura; que, 
adoptado, ext«e para ,ua exP.cu~o uma verba 
de 800 contos de róis. 

Approva.!!• a emenda do Senado, economi•
mos 400 contos de réis, que poderão ser appli
cados ao desenvolvimento dG ensino agrloola. 

.t. is porque voto pela emenda do Senado. 
Ali outras emendas consignam medidas com

P,lemenbrfB das alterações teitas no projecto e 
;á., em parte, appr,. vadu pela Camara ; &credi
to, portanto, que merecem nOSI!a. approv&(io. 

A tabella de vencimentos vem completar o 
acto da camara, que, votando empregos, não 
coacedeu ao governo verba para o ~S~SU provi· 
mento. 

Sr. Presidente, julgo ter justific&do o meu 
vote e peço desculpa á camara por haver &Do
sado de su11 benevola attenção. (Muito b~rm ; 
muito bem). 

O •r. Camlllo Prat.e• : -(Não te
mos o seu discurso). 

O •r· "Nune• Pinheiro : -(Não te. 
mos o seu discurso). 

O •r . .Juveoal Penna:- Sr. Pre
sidente, pedi a palavra para justificar o meu 
voto cem relação á8 emendas do Senado. 

Si fosse deputado ao tempo em que tratou-se 
da mudanca da Capital, não teraa votado por 
ella, porque penso que medidas de muito mais 
importaocia exagiam, com.o ainda exigem, a 
attenção do11 poderes publicas ; mais, uma vez 
que ella é lei, não neprei o meu voto para 
eua fiei execução. 

Venh:>, sr. Presidente, declarar que voto 
c?ntra a emenda do Senado. porque não ~so 
comprehender o archi'Yo publico fóra da C&pl· 
tal do Estado. 

O SR. Joio Pxo : - Não póde comprehender t 
UM m. DEPUTADO :- Pois é oousa muito 

raoil. 
0 aR. JUVBNAL PENNA :- Serà facil para V. 

ex··· 
Eu não oomprebeodo, sr. Presidente, mór

mente quando ainda não está organizado o ar
chtvo e que póde sel-o tanto aqui como na til
tora capital. 

Si é pelo lado eo~nomico, tanto se gastará 
para montei-o aqui, como em Bello Horizonte. 

Ao tempo da propaganda dlzi&-•e que & mo
dança tinha por llm chamar ao seio de Minaa 
os seos filhos maia illu11tres e importantes, a 
exe!Dplo do que se dá em S. Paulo, onde os 
grandes hoq1ens se concentram na Capital d'a
quelie adeantado Eetado. 

Si auim é. si é esta uma daa razões da mJl
dança, eu não posso entender como deva o ar
chi vo publico ser organizado fóra da sé•Je da 
capital. 

at:sses homens, que são mostrados e que vi
rio tr11balbar para o engrandecimento do nos
so Estado, terão muitas vezes necessidade de 
recorrerem ao archlvo publico, repositllrlo dos 
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documentos historioos, para se esclarecsrem a 
respeito do que tenhtm de escrever. 

O argumento da que os <locumentos que &qui 
existem podem se estragar na viagem pelo 
&tt•opello com que será feita a mud• n~:a não 
procede, por isso que es~e seniçn deve ser fei 
to oem todo cuidado e mu:ima cautella. 

Allim, pois, decluro que voto contra a 
emenda do Senado, que manda St"ja aqui es·a· 
btlectdo o arobivo publico. 

Encerrado o debate, sã.o approvadas todas as 
emeadàs.-A' comml~são de reda~o o respe
ctivo projeoto. 

~nnuneiado o pro..eguimento da 2• discus
llio do ptojecto n. 26, sobre ensino Bl!"ricola. 

Trata-ae ainda do art. I· com a I· emenda 
da oommi~ão de agricultura e &8 do sr. ttetu· 
lio de carvalho e Augusto Clementino. 

O sr. Mendes Pimentel, vit:Je•Presidente em 
exeroiolo durante esHa discussão, a que 11e lhe 
segue dos projectos ns. 88 e 79 e a votação re· 
apectiva, como membro das commis.sões de in
atrucção publica e de orçamento, pasaa a cadet· 
ra da preaidencia ao sr. 1 • secret11.rio ; este a 
•ua ao sr. 2· !ecretario, que então e substi
tuído pelo sr. Ribeiro Junqueira · 

O Ar. Frnncl&co D••eet~ane:
Sr. Presidente, trata· se, como aqui jil. se tem 
dito, de uma questão impor&antissima para o 
Estado de Mtnas, qual a que Ee refere à. indus
tria agrícola e pa11toril, que (){Instituem a uni
c& fonte da fortuna publica e da particular. 

Lamento que a discueeão havida nesta casa 
se circumscrevesse á. mudança do instituto de 
ltabira ; e eB&a diPcussão teria sido evitada, si 
as commissões de instrucção publica e dA agri
cultura, reunidas, estudassem de accúrdo e 
dessem um só parecer (apoiados). Nõ.o venho 
flt.zer censuras ~o5 illustres membros da com
mil!são de agricultura ••• 

O SR. E. OTTONI :-Mas deve fazer então á 
commissão de ln~trucçã.o publi ~a. que apresen
tou o pareoer sem ouvir a commissão de agri
cultura. 

O sa. F. BRESSANE: - Não apoiado ; v v. 
excs. foram convida·ios pelo meu tllustrado col · 
legao sr. João Pio; entretant<', deixaram de 
comparec r. 

Sr. Presidente, como ia dizendo, si ss. exC3. 
se compenetras!!em de seus deveres, atten
dendo ••. 

O BR. E. 0TTONI:- Vv.exC3. não combinaram 
dar parecer, nem o apresentaram á commi~ãJ 
de agricultura; portanto, não ~ão competentes 
para fazer essa accusdção. 

0 sa. F. 8RESSANE: - Cumprimos O nosPo 
dever, a comm1~são de ngrieultura, porém, 
não se dignou comparecer no logar que tinha 
sido indicado para a reunião, motivo~ pelo qual 
tivem011 de dar o jnosso parer.er, apresentan
do o subst1tutivo que teve a l· onra de se1· pre
ferido pela casa. 

O SR. E. OTTONI dá. um aparte . 
O SR. I. Murh :- l!.u declaro que estive 

pre6ente á reunião. 
O sa. F. Baa:sSANE :- Sr. Presidente, do· 

ente ainda. não podendo fazer uso da palavra 
por muito tempo e não podendo tambem re
aponder a con11tantes apartes, venho pedir aos 
meus nobres collegas que deixem-me falar, 

dando depois a raspo> ta que entaderam conve
niente. 

Sr. Presidente, quando em I• discus;ii:o vo· 
tei pelo projecto n. 26, o tl.z convencido rle 
que esse projeoto, peta sua lettra, pelo modo 
porque f,,i confeccionado, mudava para as ci
dades rle ltabira e Uberaba os dous outros es
tnbPlecimentos areados em LeopolcJina e Cam
panh:t.. 

Nestas con·:iições, sr. Presidente, o projecto 
n. 26 1a c .nnrter esses estabelecimentos em 
verdadeiras academias de agricultura, insti
tuição 888& que o no380 E3tado não comporta 
ainda. 

Protestei contra o projecto devido a isso ; e 
a commissão, para remover esse embaraço, e•· 
tabeleceu no paragrapho unico do art. 1· o 
seguinte (lê) : O governo do Estado mod ,fica
rà. o plano de ensino nesses estabelecimen
tos, de mr do quA preencham os fins para que 
foram creados. 

Esta di •Jpo~ição, co:no é clara, tem por fim 
auctoriz11r o governe. a moditlc\r o plano de 
ensino nesse-i institutos, o qual, como existe, 
acho muito desenvolvido (apo iados) e não at
tende á. convenieGcia do ensino sgricola e p&ll
toril entre nós (apoilldoJ). 

O pensam~::nto da commissão foi transfor
mar esses institutos em escolas normaes de 
agricultura; JX'ÍS rle&Jas é que nós precisamos 
e não de ínititutos superiora!>, ve ' cladeiras 
academias, que o nosso estado actual não com
porta (apotad,s) . 

Sr. Presidente, nestas conrliçõe~ e depois 
de modiftca.io o plano dos institutos. entendo 
que a cidade da ltabira presta-se para ter em 
!ISU seio o estabelecimento que lá. ex1ste. 

Estou convencido de quA, s1 o in~tituto dll• 
quella ci<lade não tem ttdo alurnno~. é pelo 
motivo unico de ser muito desenvolvido o seu 
plano de ensino. 

Devo declarar, entretanto, sr. Presidente, 
que a unica circumsts.ncia que intluiu ligeira
mente em meu espírito para até certo ponto 
justificar o emenda que manda mudar de lo
gar o instituto é o flwto de estar ellP situado a 
mais de urna legua de distancio. da cidade de 
ltabira, facto esse que por si Fó u>io póde, toda
via, determinar a mudanç'l da.quelle estabele
cimento. 

A não ser es:~e, não vt>jo motivos ju:.tos que 
tlelerminem a necessidade de t41 mudança. 

0 SR. CAMILLO PRA TES dd um aparte e cru
Iam-se outros. 

O sa. F. B!IE~SANE :-Não h" falta de lenha; 
o re!11 tt'rio do iltustredo ~r. dr. Secretario da 
Agricultura diz que la oxi,te um>~. capoeira. e 
niio ~ credito que haja capoeira sem lE> nha essa 
c'lpoeira portanto, póde fvrnecr.r a necessaria 
para o t'stabelecimento. (Aparte., ). . 

O in<livirluo ha de traneportat·-se para la a 
pé ou a ca v alio (crusam-Je m tútos apartes), e, 
segundo a opiniiio do Abbadt> Koe1p, o exerci cio 
a pé descalço peJa maohã é muito ut1l. (Hila
ridadtJ). 

Sr. Presidente. a d scuasão circumscreve-ae á 
mudanc;a do in~tituto de Itab1ra para um ou
tro ponto qualquer, mi\S a cnmmi~Siio de 11gri· 
cultura, nos seuA considerandos. fez ver que 
esse estabelecimento deve ser muda'.lo pll'a um 
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lopr onde haja po)Allaoio numero~& e, para 
iaao, eecolbeu Bello Horizonte. 

O &R. E. Ü'M'OJoii : -E onde haja facilidade de 
communioaçio. 

O 8R. P. BRBSSANB : - N"'ao acredito que 
Bell · Horizonte, nu condloõea em que actual
mente ee acha, preste-se para rtceber o Insti
tuto Agrooomlco de Jtabtra. 

0 SR. RAUL P11:NIDO: -ltabira esU ::1&8 COD· 
diçõel de o ter f 

UMA Voz: -Kstá. (Ha o..tro1 apmes). 
Os . P. Baas.U.B :-Eu daria o meu veto, 

11'. Presidente, á emenda que muduoe o esta· 
belecimento do legar em que se acha para den
tro ou par a as immediaçõea da cidade de ltabi
ra ; rtaa, para retiral-o dalli para Bello Hori
zonte . .. ãoo daret.(Jiuíto bem). 

O •r. De611derlo de Mello :-(Não 
temos o seu dioul'l!o). 

O er. Bueno Draudito: -Sr. Pre· 
lidenle. já ae acha perfeitamente elucidada a 
materia consignada no projecto, por 1880 que 
tados os orado• es que se enunciaram a respei
to estão de accôrdo sobre a idéa capital contida 
no mesmo p ojecto. isto é-desenYolver no Ed
taio de Mi .. as o estabelecimento de campos 

r.ra_ticxilde agricultura, banindo de nossa legis
IQ&O tanto quanto posaivel, esaesinat1tutoa lu

XU0808 e dos quaes não eaperamoa resultados 
beneftcoa para a lavoura. 

A parte do projectoque tem disputado maior 
attencão da casa é, sem duvida, sr. PresidE'nte, 
aquella que se refe1 e á permanencia de um 
instituto agr!cola na cidade de Itabira ou á sua 
tran,ferencía para a nova Capital. 

Eu venho apena11, sr. Presidente, justlftcar o 
~eu voto n' presente questão; eu venho de
cla~ar á e&b& que não parece-me attender 
ao mteresse publico a transferencia do lnstatu
to Agronflmlco da cidade de ltabira para Bello 
Horizonte. 
Sabe~os, sr. Prel!idente, que as obras da no· 

n C&pttal apenas estio iniciadaa e seremos 
muito felizes, si no praso constitucionr.l estive
rem terminadas ; achando-se, entretanto já 
installado aquelle instituto na localidade desi· 
gnada pele lei de su~ creação. 

No caso de aer approvada a emenda da lllus· 
trada commis:ão da agricultura, teremos um 
interregno de 4 a 5 annos até que possamos 
usufruir os beneficios que esperamos de um 
tl8tabelecimento de ensino agricola. 

O sr. Joio Pio: - Muito bem. 
O sR. B. BkANDÃo : - Estamos tratando da 

mudança. da C&pitai, por consellUinte, ar. Pre
&lden~ f:o<ioo pessú&l activo converge pata a 
nova lõ&pltal_e acha-se oocupado, di ornamente, 
na construcç;to dos edificios para a localizaçã.-> 
~as rep~_!'tições publicas ~ a sua conaequente 
IDstallaçao, que é u. Questão priQlordial, senrlo, 
portanto, n.uito demorada a construcção doa 
edificios indbpen~~aveis ao instituto. 

Já e.sü installado em Itabira o instituto 
agaonomico ; os prof66sores já e~~tão contra· 
ota•los .•. 

O sa. E. 0TTONI:- Sem um uni co alumno; 
e emquanto elle lá estiver não terá um unico, 
garanto eu. 

0 I!R. B. BRANDÃO:- Esta razão não pro
eede, ..... Presidente; sabemos oomo tenta-

mente se desenvolvem em Minas os estabele
cimentos de ensino auperior, eomoe tertemo
nbas do longo período decorrido para que as 
e,qcolas de pharmacia e de minas de Ouro Preto 
attinglssem ao grau de adeautamento em que 
hoje 'e acham. Nos primeiros anno3 da instal
lação não appareciam alumnos e hoje é notorio 
o grandioso eervico que nos prf8tam esses. eata
brlecimento~. que rivalizam com os melhores 
da União. 

O SR. J. Pio: - A escola de ltabira vae ter 
~umn~. · 

O SR. B. BRANDÃo:- f'i não concorrerem 
alumnoa ao instatuto agronomico de Itabira 
em numero sufflciente para que funooionem 
todas 118 cadeiras desde logo, a matricu:a cres
cera gradativamente ..• 

OsR. J. Pio:- De Ouanbães já chegou um. 
o SR. B. BRANDÃO:- E uma nz nomeados 

os profeasorea, convergirão os alumnos de to
das as localidade:~ do Estado. 

Os campos praticos de agricultura. d!'nt·o de 
muito pouco tempo, ar. Presidente, ir1qm flizer 
provisão de professores no instituto agrono· 
mico da cid&de de ltabira. 

Alli serão formados os p•ofesaorea para cam
pos de demon•tração, e, FL transferirmos o in
stituto para Bello Hori1onte, e.IBe desitkr-atum 
serã. espaçfldo por muitos annos, e eRSeB campos 
praticas nos quaes fundamos tantas eaperan· 
çaa, existirão aómente no papel. 

O 81\, E. OTTONI :-Nós já temos muitas ca
eas em Bello Horir:onte. 

0 SR. B, BRANDÃO : - 0 argumento de v. 
exc. vem ainda justificar o projecto da cem
missão de instrucção publica. 

Não possuimoa casas aproveitaveis em Bello 
Horizonte; as que lá existem serão demolidas 
para se executar o plano da construcção da 
nova Capital. 

Tanto não poquimos tdiftcios neces-s.rios, 
que o governo ba poucos dias acceitou propos
tas para const rucção de casas para funcctooa-
rio3 pu blicos. _ 

Não tendo o goYerno em Bello Horizonte oa 
edifteios para o instituto, será obrigado a man
dar construil-os e é patente a diffi ·~uldade da 
cons•rucQM das obratt, que, além de demora
das, ficariam actualmente por preço exorbi
hnte. 

Entre outru razõe3, allega-se que ltabira nAo 
está ligada por eatradae de ferro ás riivC~raes 
Jonas do E tado. 

0 SR. NUNRS PINHIIIRO: -Breve estart\. 
0 IR. B. BRANDÃO:- A proceder esae argu

mento, não poderemOi crear campos pratioos 
no norte de Mina11, 

O SR. E. OTToNI:- Acajemias, não; mu 
campos agricolu podem ser creados indepen
dente de Yiaa de communicaQio~ 

O SR. B. BRÀNDÃO:- Perdão; não se trata 
de academia. O il101trado relator da commie
eão de instrucção publica declarou que eaae 
pr'ojeoto vem reformar o plano de ensino, trana· 
formar 01 institutos em verdadeiras eaoolas 
normaes; r.io se trata de estabelecimentos lu· 
xuoaos. 

~i bouve~e conv~Dtencia publica que deter
ounasse a mudança, eu .vohrla por ella; eaa 
conventencia não foi provada, votarei contra a 
emenda (enu-am-•~ tlehemnatel apartu). 
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?rao ha van~gem na transferencia de eeta.
belecimen\os de ens1no agrícola para a nova 
C&pital do Estado ; devemos transferir para 
&Ui sómente o que for necessario ao funociona
mento do governo. 

Oa outros elementos de povoamento irão 
poucll a pouco; para lá se hão de dirigir 011 ee
tabelecimPntos de oommercio e industria, não 
aendo necessario que o governo vã crear um 
imtituto junto a nova Capital unicameate oomo 
elemento de povoamento. 

Bu acredito não consultar o interesse pu
blico a emenda da nobre oJmmissAo de agri· 
eultura. 

O que é necessario fa1er-se é a transrorma
ção ou a modificação do plano de ensino, que 
está contido no substitutivo e o governo, no 

· re«ulamento que expedir, cre&rá na 8800la 
normal de Itabira as disciplinas necessarlu e 
indispema v eis para que se formem profemres 
e directorPs dos cunpos praticos que serão es
tabelecidos nas rl i ver.:as zonas do Estado. 

O SR. E. 0TT·1!'11 dá •m apa.r :e. 
O SR.. B. BRANDÃO :-Pelo contrario, deTe 

ser trao~formadoem e. cola norma.! unicamente 
para fornecer prores110res para os campos de 
demonstração. 

0 SR. J, PIO:- MAS ÍiFO esta no substitu
tivo. 

O SR. B. BRANDÃO :-Os doos institutos 
conservados pelv substituti vo, ficarão bem si· 
toados em Itabil·a. e Uber11b1, não c.: ovindo a 
sua transferPnciê\ ; para Uberaba convergem 
todos os criadores. pois que aiH é a. porta do 
sertão no triangulo mineiro; do mesmo modo 
que para Itabira convergirão alumoos, ast~im 
como convergem. p~re Ourv Preto, e outros 
pontos onde ha est!f.belecimentos de en•ino. 

O SR. R . JUNQUEIRA:- Põra Ouro Preto te· 
mos estrada de ferrn. 

O SR. B. BRANDÃo:- Ouro Preto, ar>8nas, ha 
poucos annos está servida por estrada de ferrv, 
e v. exc. ~abe que centenares de moços par" 
aqui se dirigiam em épocas anteriores, afim de 
recebenm ensino, vencendo innumera.s ditficul
dades. 

l;MA voz :- E' uma terra procurada ha mui
tos annos por muito3 estudantes. 

0 SR. B. BRANDÃO:- Não podemos centra· 
lizar o ensino na. Capital; não ha razão para. 
que a. E,cola de Pllarmacia, o Gymn&aio Mmei
ro e outros e~tabelecime . , tos de ensino aejam 
transfe1idos pa ·a a nova Capital; e o insti,uto 
ou eacola. normal de ltabira. não pôde consti
tuir !iroa exc~pçãt:', (Apartes) . 

Eu não tenho a. pretP.Rção de convencer os 
nobres deput<!dos ; apenas, tom•nd,, a. palavra, 
quiz ju&titicar o meu voto contra a. emenda da. 
commissãa de agricultura. 

As;~im, ~into me convencido de que, conser
vando o instituto agronomico em Itabira, te
mos pre•n.a.do um grande ~ervlço ao . Estado d.e 
Minas (apoiados) e espt~CJalmente aquella. Cl· 
dade, que não deve abwlutamente ser privada 
do unico estabelecimento de ensino com que 
foi dot&lfa pela lei e pelo goYerno do Estado. 
(Jluito fiem; muito b6tn), 

O ar.TheopblloMarques:- Sr. 
President.e, venho justitloar o meu voto contra 
a emenda. da illoatre oommiSPão de &gricultura. 
Tendo os illustres collegas argtiido os represen· 

ta.ntea d ~ 5. • districto de colligados não para 
baterem princípios, mas pan tratarem exclu
sivamente de interesses locaes, eu ven!w , sr. 
Presideute, reputar injusta a aprecw~ão . dPcla · 
rando que voto contra a emenda, r orque julgo 
a..•sim cumprir um dever de representante di· 
recto, não só do 5. · di:!tricto. como tambem 
de Miuas, porquar..t(), aos interesses locae:~ cos
tumto antepõr os do Estado. 

O SR.. E. ÜTTONI :- Portaotv, desmente to
elas a!l informações. 

O SR. JoÃo Pio:- Tenho aqui o jornal. 
0 SR. RAUL PEl\lDO :- V. exc. esta com 

esse pesadelo desde hontem (risada.t). 
0 SR. THEOPHlLO MARQUES :- Justificando 

assim o mcm voto contra a em~nda, (ttço justi
ça ao município deltabira um dos primeiros a. 
iniciar no Estado a eSC{ la agrícola ... 

0 SR. NUNES CoELDO: E por iniciati va par
ticular. 

O sa. T. M.~RQUKS ... um município digno da 
cona,~ .:ração de todos n&, pelo seu progresso 
nas ;adustria~-agricola, pastoril e manufactu
r '3ira. 

Voto contra a emenda, não porque me dei
xe sugp:estionar por espírito de bairri~mo, de 
que hontem foi erguida toda a representação 
d~> 5. • di~tricto mas unicamente porque julgo 
cumprir um dever, deft>ndendo os interesses do 
E tadc. (Muito bem; muito b~Jm.) 

0 SR. RIBEIROJUI'\QUEIRA:- V. exc. não esta
va incluído, porque hon tem não tinha ainda 
manirestado o eeu modo a e pensar. 

Falam ainda, pela. ordem, os srs . Bueno 
Brandão e Cam1llo Prates. 

O 8r. Get.ullo de Carvalho (pela 
ordem) requer a retirada da emenda que bon
tem offereceu , mesmo porque tem ella de ser 
votada em primeiro loga.r e esta não era. a sua 
intenção. 

'Rntende que. &S!lim procedendo, sa.tis raz u m 
dever que lhe é impol!to por patriotismo. 
Muito b"m). 

E concedida a retirada . 
Enc~rrado o debate, é a pprovado o a.rt. I.·, 

sendo rejeitada a emenda da commis.~ão de 
agricultura tlcaodo, por isso, prejudicada a. de 
n. 2. 

Entra em discussão o art. 2. •• 

O ar. Comlllo Prot.e• diz que, pare
cendo estar no espi ri to da Camara, pela votação 
do art . I.· do projecto, a conversllo em campos 
praticos de experiencia de todos os institutos e 
escolas agr icolu crt>adas no Estado; com exce
pção uma doa Institutos de Itabira o Ubl'raba, 
pensa que interpreta os intuitos da Gamara, 
mandando nunca emenda ao art . 2 . · , afim de 
bem e&elarece o pens!lme!Jto deste at•tigo . 

Como a CDS& sabe, di:: o orador, não ha no 
Estado ~ómente institutos agroncmicos, . ha. 
eacolas agrJcolas, campos diver~os de demons
tração, fazendo modelo, e cada. um d 'es~es es
tabelecimentos com plano9 de ensino dilferen
tes. 

Pela redaCI,lão do artigo, póde o governo jul· 
gar que a suppreSEão refere se eómente aos 
Institutos, quando a medida é geral com re
lação aos estabeleciment.os que tem o Estado 
aob divel'@as denomina..,-ões. 



1 1 

N'estM terlllOI, termln<J. o ors.dor, como ji 
clllle, julp lnterpre&ar oe aentlmentoa da Ca
mara, mandando á mea a ~egolnte 

&INDA. 

N. 3 
No art. 2. • Subetltuam u palavras-os de

mala lnatlto&os - pelu eesnintM : Todos oe 
clemaia estabelecimentos agrioolu - o mais 
eomo DO artigo. 

Sala du setSÕel, 5 de junho de 1895.- CA.· 
JIILLO PBATa. 

Apoiada e conjonctamente em diselllllio. 
O •r. Ausu•to tJieDlentlno (nio 

temoa o seu d1110ono.) 
B' adiada a dlsotiMo pela hora, icaodo com 

a palavra o sr. Pranclaco Breane. 

2.• PA.llT8 DA ORDEX DO DIA 
E' lldo e entra em 1. • diacmssio o projeeto 

a. 88, que orça a receita e tlxa a deepeaa do 
llltado para o ex~rclolo de 1896. 

O •r. Camlllo Prate• (não temoe 
O leU dilctu'IO.) 

O •r. Bueno BrandA o: - Sr. Pre
lldente, o mait obar.uro doa membros da com
mitlio de orçamento (..ao t~poiacl., gwu•) tem 
n808111dade de occopar por alguns momentos a 
atteução da Camara, no intuito de responder 
ás observações feitas pelo illustre deputado re· 
preeentante do6. • dlstrioto,reeldente em Mon
tei Claros, que mal• uma vez veio comprovar 
811& reconhecida froftscienola •••. 

O sa. IJ. PRATBS --Perdi!>, não é queatio 
ele proftsclencJa. 

,()IR. B. BRANDÃO •• ,, na discussão de todas 
u questõee Importantes de que nos oeeupamos 
nesta cua e, priaclpalmente, na discl1888.0 1a 
lei du leis, na discullio do orçamento, para 
a qual s. exc. concorre eempre com suas lllZElll 
para orientar, já a oommilllio respectiva, j.i. cs 
n01808 mostres colleps na votacão. 

8. exc. ao começar o seu brilhante dis· 
curso ••• 

O n. C. PaATBS: - Perdão, não ftz discur-
10, foi uma palt:stra. 

Om. B. BRANDÃo:-... a, exc.!produziu uma 
oraçio brilhante e oonclta, declarando q•te vi
nha em primeiro Jogar fazer valer os princípios 
f11ndamentaes do nosao regtmen constitucional, 
principlos que o illustre deputado julgou esque
cidos pela commiasio de orçamento. 

Sr. Prestdente,aentimos todos e principalmen
te a commiasão de o~mento lamenta, não con
tar em seu seio o nobre deputad'). S. exc. sabe 
que, estando aluda de viagem para esta cidade 
"" reconhecido, mas não impoaado, a Camara 
por seu pronunciamento o elegeu t~,ara faler 
parte desta commi!lllio; mu reconhecendo v. 
exc. ar. Presidente, que não podias. ex. rece
ber votos pt~.rtt esse Cllrgo - ao qual era natu
ralmente ln1Je&do por seus reconhecido• estu
doe ••• 

O m. C. PRA:TIU: -Mas v. exc. fique s&· 
bendo que o que ea di888 não é despeito. 

O SR. B. BRANDÃo: - Absolutamente não 
imagino semelhante cousa. Reconhecendo digo, 
que s. exc. não -podia receber vot01, por não 
ee achar ainda com a&98nto nesta casa, foi sua 
eleiçio declarada lnmbaistente. 

O a. C. Pa.u•: - A oommtuio eetá multA 
bem ooustltutda. 

0 o. B. BaA.NDÃo: - llto. Jr. Pretldente, 
não 11tguiftca dilpens& do .Dobre deputado de 
oollaltorar oomn0100 na confecção da lei de 
meloe. 

A Camara tanta conftança depoelta no pa
triotismo do nobre deputado que, mesmo au
sent-e, foi s. exo. designado para tuer parte 
da commlslio de oroamento. 

O lft.•C. PaA.TBS:- AfradeQO muito a pron. 
de 11ttençio da Camara. 

O SR Bn~:Nc BRANDÃO :-Multo esperam01, 
portanto, Br. Prelidente, do erolareoldo oon
cnl'IO quecortamente o meu illustrado amigo 
nio negará afim de que o projecto da lei de 
orçamento para o e:z:erclclode 1896 seja, nee
ta cua, expurgado de todoe 01 defeitos que oer
ta mente ou antee necewriamente eecaparam 
á commliiBio, queentre&antoo elaborou com a 
attençio e cuidado que lhe despertam aa 
queatõea sabmettidaa ao seu exame. 

A commil8io de o~mento, Sr. Presidente, 
se esforçará para corresponder á confiança da 
Camara, não dispensando o concul'80 dos nos
sos collegas, para sere• corrigidas as faltas 
que se encontrarem no projecto queae discute. 

Sr. Presidente. a oommi•ão de orçamento, 
ao confeccionar o projecto em discussão, não 
esqueceu que eetanmoe em um regimem te. 
deratiYo republicano. 

A Conetituiçio do E:it&.do em todas aq rnas 
dil!poslções foi, por aaim dizer, o Jlharól que 
a guiou nas diveraas rennlões celebradas para 
a conf.-cçio do projecto; e acredito, Sr. Pre
sidente, não ter a commiesão esquecido dos 
princípios federatlYoa que DOI regem. 

Sr. Presidente, a commiaio bem como a 
Camara é muito zeloss das attrJbui'W{cs que eii.o 
privatlnmente conferldaa pela Constituição do 
Congresso Mineiro, e é por iiiiiO, Sr. Preaiden· 
te, que não poderia 'consignar no projecto de 
orçamento disposições contrarias aos proje.:Jtea 
consti tucionaes. 

Não consignaria, como não consignou, dele
gaçõPa de dtftculdades que competem ao poder 
legislativo a outro poder dQ Estado. 

Sr. Presidente, um dos principaes argu
mentos do nobre deputado foi contra as dls· 
posição contida do artigo a.e isto é, a auctori
zação concedida ao poder e:recutiYo parare
ver as tabellaa annexas do decreto n . 603, de 3 
de fevereiro de 1893. 

Esta auctorização Sr. Presidente, uão çonsti
tue abs('llutamente uma deleg!lção; não a~ dele
ga ao ooder executivo a faculdade de crear 
Impostos ; esta auctorização refere-se, ex
clusivamente, á rniaão das ta bailas que acom
panharam aquelle decreto, que à um acto do 
poder executivo. expedido para execução da 
lei n. 16, de 19 de novembro de 1891. 

O Sa. CAMILLO PRATEs:-Pedão. Mas é um 
acto do poder execu ttvo referente a uma lei. 

0 SR. BUBNO BRANDÃO :-Está claro. 
A auctortzação c:>ntid~~o no art. 8.0 habilita 

o poder executivo a uniformizar tabellas, lato 
'· a regular a cobrança de impostos Já exis
tentes e ft:z:ados em leis. 

K' uma faculdade de poder executivo, con· 
slgnada pela Constituição do Estado em seu 
art. 57. 



Sr. Pret~iden te. esta disposição é muit{) n e
oeesaria Á me&mo indispeD.I&vel e não consti
tue uma delegação ao executivo para creal' 
impostos. A atter&Qão do decreto n. 603 só 
póde ser feita mediante auctorização legisla
t1n. 

Pela propria redacção do artigo vê-se que o 
governo tem unicamente de rever as tabeJias. 

0 SR. CAKILLO PRATES :-V. exc. permitte 
um aparte~ Qual 8 a taxa dos generos de im
portação Y 

0 SR. AUGUSTO CLlilllli:NTINO :-A tax~ foi 
1lxada por uma tei do Congrf90. 

0 SR. BUENO BRANDÃO :-A taxa não é uni
forme para todos os generos, e nós sabemos, 
sr. Presidente, que os generos da mesma na
&ureza não estão sujeitos á mesma comribui
ção. 

O procedimento da commiSBão de orçamento 
propondo a disposição contida no artigo 8.• 
tem por dm unicamente auotor•zar o governo 
a rever essas tabellas e uniformizar o modo 
da oobra.nça. 

0 SR. CAMILLO PRATlS :-Perdão; si o no
bre deputado auotoriza o governo a revor as 
U.bellas, qual é a taxaexistente1 

0 SR. BUENO BRANDIO :-::.r. Presidente, O 
nobre deputado sabe perfeitamente que alguns 
dos gener01 de impora.ação comprehendidos nas 
U.bella~ ns. 1 e 2 estão sujeitos a duas ta
xas: a uma taxa de 4 '/• para alguns produ
atos sabidos do Estado, e de 7 •; . e mais nos 
mercados dos Estados visinbos. 

De modo que ha alguns generos que pagam 
~ contribuição de 13 •; •• outros de 12, outros 
de lO; algans estão sujeitos ao pagamento da 
taxa dxa. e de taxa variavel; por conseguin
te, sr. t>ret~irien te, a faculdade concedid~~o ao 
poder executivo para rever as tabellas é tQ
da conveniencia publica e em favor do con· 
tribuinte. 

Não se n.uctoriza o governo a crear impos
tos novos; porém rever tabellas e uniformi
sar a taxa a que estão sujeitos os geoeros da 
mesma procedencia e natureza. 

0 SR. CAMILLO PaA TES :-Qual fica sendo, 
em virtude do art. 8. • do projecto, a taxa de 
impostos sobre os generos de importação 1 

0 SR. BUENO BRANDÃO :-V, ex o. tern a ex
plicação lendo as tabellas, que são claras e 
que determioam o modo de proceder-se á co
br&~~ça desse-5 impostos. O imposto de consu
mo &tácompreheadido na tabella n. 3 e esta 
&erá conservada. 

0 SR. CAMILLO PRATES:-Emprazo ao no
ltre deputado para mostrar umii. eó disposi
Qão de lei nesse sentido. 

0 SR. BUENO BRANDÃO :-Em virtude do dis
posto deoreto i03 tabella n. 3, e entre outrM 
dieposições de leis, lembro me do art. 4 da lei 
n. 107, de 189.(. 

('\ SR, CAMILLO PRATES dá um aparte. 
O Bit.. B. fiRANDÃo.-0 aparte !le v. exc. 

nio aproveita a sua argumentação : nã.o é lei 
da antiga ~Weaabléa provincial, é lei C(Jnstitu
cional da Repultlica. em Min~tll, • a lei n. 16, 
<te 19 de aovembro de 1891. 

0 I!IR. CAKILLO PRATE8:-Essa lei apprOVOU 
to4a a lqiala~ão anterior e applicou -a ao Es
tado. 

O &R. B. BRANDÃo:-Não propomos a re
forma d• legislação tributaria; não vamo3 re
formar a lei n. 16, apenas va.m(ls determinar 
e positivar a quota do imposto, evitando a.s in
terpretações contrarias ao tn:to da lei. 

Sr. Presidente, o nobre deputallo residente 
em Montes Claros parece que nii•l quer pre
star attenção á minha argumentaçã.J, dls;;e que 
os aossos generos estão sujetos a dua.s quotas. 
O imposto uão é sómente o de .( •t •• tom «eral, 
que se cobra á sabida dos productoe do noSIIo 
Estado, elle é ~~occrescido com outro muito 
maior nos merca tos consumidores; attinge u 
vezes a 15 •f.. O intuito da C JDimi~lliio de or
çamentc é unlformizal-o, melhorando a fisca
lização e favorecendo o contribuinte. 

.0 SR. CAMILLO PRATES:-Logo a comraissão 
da ao governo aucto:-ização para organibar u 
taxa.s como quizer. 

O SR. B. P:tANDÃo:-Regular, regulamentar 
~ã.o ~qui ve.~e ~ cre!'-r ou fixar impo~~os; estel 
Ja. ex1etem e sao a1nda ftxado11 pelo projecte. 
Queremos apenas, repito, uniformizar e repa
rar a iaju5tiça que ha em rela~o aos produ· 
ctos da me1ma natureza, estabElecendo o sys· 
tema. uniforme da cobrança no intuito de fa
vorecer ao expo. tador, salvaguardando os in
teresses do E~tado. 

0 SB. CAMILLO PRATEB:-V. exc. UDifLirmiza 
a taxa; qual é 1 

O sa. B. BaANDÃo:-Actualmeote ê o que 
está estabelecido nas tabellas ns. 1 e 2 do de
creto 603- que o p:-ojecto fixa em 9 •f •• 

A auctorização consignada no art. 8. • já o 
Congresso tem concedido ao go•erno, Con
greS!!o que tem tido a ventura de contar em 
seu ~eio o nobre deputado. que qu&l!i sempre 
tem feito parta. da commissãl) de orç11.rnento. 

0 SR. CAMILLO PRATES dá um aporte. 
O SR. B. tlHANDÃO:-A auctorização conce

dida ao governo pelo art. 8.• cio prnjeeto 
acha-se, em parte. na lei n. 107 de 1~95, art. 
5.•, lei que foi votada pelo nobre deput11do. 

Sabemos .sr. Presidente, que no regula.mento 
do sello foi compendiado um anti«o imposto, 
chamado de «novos e velhos direito ..... e e sl\
bido que esae reg1...lmento foi promulgado por 
um acto do p1der executivo, de CODiormida.de 
com a nossa Comtituição (ap4rtes). 

Assim, sr. Presidente, a d:sp. sição do art. 
8.• não é contraria aos preoeitos oonstituoio
naes, nem é disposição nova; vem dalfli n. 16, 
foi oonsenada na lei n. 107 e torna-se nece!
saria na lei de orçamento de 1896, para que o 
governo possa util1zar-ee da mesma dltposição, 
afim de melhor fiscalizar a arrecada.l"ào da• 
rendas do Estado. • 

E' uma dispasição perfeitamente constitncio
nal, sem embar~ro do que em contrario atHrma 
o n•>bre deputado. 

Sr. Presidente, outro artigo sobre o qual de
moradamente filiou o illustrado deputado resi
dente em Montes Claros é o art. 10.•, ern que 
se consigna auctorização ao P reMiden te do Es· 
tado para abrir credito até a qnantia de dez 
mil contos par& cccorrer ás despesa!! neced86-
rias á construcção da. nova C11pital. 

A esse respeito devo dizer. sr. Pre~ldente, 
que a anctoriz2ciio contida no art. 8.• é uma. e 
unica, Isto é,- "uctor1zado 11ca o governo a 
despender até a quantia de dez mil contos, fa· 



zendõ ~- 'ftm u neJIII!i.rtu op·N015es de 
oredito ou applicando &I eobru dà reoeita. 
. Om. CAKtLLO PRAT88:-B depol8 9 

0 la. NUNU .CoJU.IIO :-A redacçiode-n M 
modUlcada. · 

O sa. B. BRANDlo:-Disle que a audori_. 
ecmtlda expreeamt'D'- no ari. 10. • tacul-. ao 
,overno despender até a quantia de dez mU 
oontoa de réi.S, por meio de credito ou daa 110· 
bi'U da receia. 

A ultima auctoriZ&Qio está aullordinada i 
·primeira, de modo que o governo em Tir&uoe 
da meama eó poderá despender até a quantia 
de de& mil oontoi. 

Há além desaa. auctorizaçio uma outra eepe
oial, e é a que oonsta do paragrapbo uôtoo
para aérem applteadas nos eerviQOII da oonstru
coio da nov~r. capital as rendu proYenientee 
deeta. 

Desejo dizer ·á Comarca com toda a franqueza 
que a oommtiJ8áo aollotta dou auctorizaçõee. 

0 IR.. CAKILLO P!U.TBI -Exiatem tres. 
0 IB.. BuKNo BB.ANDÃO:-Pela 1.1 é o &over-

80 auotorizado a despender dez mil con\oe de 
réis; a 2.• é especlallseima; oooaigna a appli
cação tias rendu da nova Capial. Mas o nobre 
deputado lenntl.:u reclamação oontra a reda
CQão do artigo, reclamação que Tejo partilhada 
pi)r alguu colleP,S, que a julgam obscura e 
suJei &a. a duas tnterprerações. 

A oommiiiSão q01z fixar o maximo de 10 mil 
contos; redigirá, entretanto, o artigo de ID.Odo 
que não posea mais tarde auscltar duvtdu. 

A oommissão declara á C&mara que unica
mente pede o credito de lO mil cont01 de réiP, 
e o governo poderá lançar mão du sobras do 
orçamento até esta importancla, e além della a 
oommis..--Ao pede auctorização para que ae ap· 
plique tambam P'ora ocoorrer ás despesas oom 
a execução da lei n. 3 a renda da nova capi· 
tal. 

A commi~Aão promette ao nobre deputado, 
que sobre isso fez repa.ro ••• 

0 SR.. CAMILLO PB.ATBS:-di um ap&rte. 
0 SR. 8. BaANDÃ<? ... redigir O art. para & 2. 1 

disou~~tão em tarmoe maia claro~. mas perma
necerá sempre o paragrapho unioo, porque é 
.uma auctorizaçio especial; sr. Presidente, to
mel notas daa arguiçõee feiba pelo nobre de
putado • acredito ter respondido 6.s o•rvaçõee 
eobre todaa as qofl!tõealenntadas por 1. exc. 

A c mmisaio a,radece ao Uluatre deputado o 
eaaejo que proporcionou-lhe de. logo na 1. • 
dtsc~ão, Tir justificar a pJ'Opoea de orça
mento, desfazendo as duvidas que 81ll'giram em 
aeu eapirlto ••• 

O sa CuuLLO P..tATBB:- A respeito do art. 
8.· a cemmteaioem nada me adeantou. 

O m. B. 8B.ANnio:-Lamentamoe que neste 
ponto nio ~tejamoe ~ .. aceôrdo. 

Eu devo dizer, ar. Preaidente, que a oommii
IÜ, confeccionando a proposta •o oroamen&o, 
procurou não fazer tanoftQÕeB e acredia ter 
aeruJito as normas eeguidaa pelo Cong1'811.0. 

o sa. CAMILLO PaATBS dá um aparte. 
O aa. BuENo IB.ANoi.o:-V. ex. dia que a~o 

leia flxam em 4 •f. o tmpoato de exportaoio; e 
as tabellaa demonstram que utel lmpoetos ee
Uo elen.doa a 9, 12, • 15 "/ •• 

O sa: O. PaATa:- E111011 capy de me>eWI" 
ao nobre deputado q1Je eMel imfOitol ee~ A
xadoe em lel. (Cotetittúa .. cpcartn) • 

O n. 8. BRANDÃo:-NH18 caao .eria eQmJle
tamen&e ooioaa a auotoriu.çlo contida ua lei 
n. 16, de- 19 de noYembro de 1891, em eeu art. 
18. 

O n. C. PRA.TD:-~aoé oeioea. ~ . 
o m. B. BRANDio:-sertam ocioaas,ar.PNII· 

dente. as aoctoriaações contidas na lei que ore
ou o M llo do E:~tado. 

Cobramoe o seUo fixo e o proporcioniLl e u 
taxa• torn.m illcluidaa pelo governo no regular 
mento que expediu. 

Do mesmo modo r~gulamentará o governo a 
cobrança de lmpoeto de exportações, de accôrdo 
oom o çli~poato ser& de 9 •f, no artigo 8. · do 
projecto. · 

Parece-me, sr. Presidente, wr demontrado 
que ea'- artigo não t-slabelece delfl~ ao 
governo de uma faculdade pr.vativa do Con· 
&reaeo. 

Atftrmo, sr. Presidente. que a. commisfão de 
orçamento na confecção do projecto em discus· 
são, não mnovou absolutamente o Pystema 
adoptado pelo Congre~o .••• 

0 SR. CAIIILLO PRATP:-~&0 apoia·lo; ioDO· 
vou. 

O SR. 8. BaANDio: - Seguiu a~ normal 
que encontrou con~agradas na pratica, quer 
em relação ás despesas, quet' em relação ao 
calcul:: da receita. 

A8 aucterizaÇõea contidas do art. 3. • em 
deante aão mais ou men011 idf'ntica!!, referem
se a serviços mais ou mencs convenientes a 
outroa aerYiçoa cread011 e que já constam de 
auctorisações existentes em leis de orçamento 
dos exercícios anteriores. 

0 SR.. CARLINDO PINTO:-Não se tracta de in
novação, tracta-se de saber si o artigo é const.i· 
tucional. 

O SR. 8. BaANnio:-Não desejo aon\inuar 
na discussão por es\a fórma. 

Acredito ter demonstrado com a Constitui
cio e confronto de leia anteriores, nas quaea 
collaborou o nobre deputado, que a d1sposição 
é perfeitamente consti,ucion&l. 

O nobre deputado prometteu que na 2. • dia
cu•io viria mais uma v~z discutir o projeeto 
em todas as suas partee. 

A commlssio Pgaarda.-~e tambem p!lra nesg, 
oécaaião responder como jUlllar conveniente àa 
argumentaQI)es do nosso distincto collega, e a 
r:amará, a 1eu turno, deotdiri. como entenda 
de justiça ; cert de qu" a commissão de or
çamento não in novou o procesao da. organizaçlo 
de orçamento. 

O m. C. PaATES:-Eu prote.sto ainda uma 
vez oontra lato. 

A oommlasão Eegulo as normas anterior
mente estabelech.tu, normas constituclonlU'II e 
que t'oram creadas com o concurso do nobre 
deputado. 

8 SR.. 8. 8B.A~D.lo : - Nio apoiado, v. 
exc.• não póde atftrmar ido. Sr. Presidente. fll 
ainda nlo 'inha. a honra de fazer parte deata 
Camara, quando acompanhava oom todo o in
teresse a marcha dos negocios publicas no IMo!'-



lamento mineiro, e devo declarar que oa prin
cipiot basicos da nova organização potitica, tan
tas vezes e com tanto brilhantismo defendidos 
pelo illust.re liepntado residenle em Montes 
Claros. foram rf'ligiosament.e respeltadoe pela 
oommissão que formulou o projecto que ae dil
cut.e. 

Termino, sr. Presidente, estas consideracõea 
e .simple:~ obeervações, promettendo ao nobre 
deputado que a commii!São responderá a todos 
as arguições que se lhe ofl'ereoer adduzir quan· 
do voltar á 2.• riisculll!ão n projecto i!e orça
mento. (Muito fiem, mu;to bem). 

Enoerra.olo o debate, é approvado o projl'cto 
e, por oon entimento da casa, passa à 2.• dia
c.-ão, indo primeiramente á commissão de or· 
çamento. 

U-se e entra em 1. • discussão o projecto n. 
79, concedendo auxilio3 aos hospita.es de Ba.r
bacena e Ouro Preto. 

O Ar. Mendea Pimentel:- (não 
temos o seu discurso. 

Sem inpugna.ção, encerrado o debate , é ap· 
provado o projecto. que, por consentimento ~· 
cua, paasa á 2.• ~iscnuão e vae á. eommiesao 
de orçamento. 

E' lido e entra em 1. • discussão o projecto n. 
81, abrindo um credito de tl'esento9 oontoa de 
réis para . oonstrucçãu de estradas de rodagem 
que liguem estações da eetrada de ferro Bahia 
e Minas a S. Miguel do Jaquitinhonha e aos 
municípios de Minas Novas e S. João Baotista. 

O •r. Bueno Brandão : - (Não te
mos o seu discurso). 

O .-r. CaJDlllo Pratea;- (àd~rn). 

O Ar. Ignaelo Morta :-Acostu
mado, sr. Presidente, a a1mirar o espírito 
da juetiça do n011$o nobre e ill~stra:lo ~olle)! a. 
e meu amigo sr. Bueno Brandao, sent.1 Tel-o 
levantar-se e impugnar o projecto a apresen
tado vela illustrada commtssãq de obra pu
blicas. ora em 1 • • diacussão, concedendo aucto
rização para abertura e concerto• de estrada 
de rodagem que ponham os municípios de S. 
.Toão Baptist&, Minas Novas e Arassuahy em 
communica.ção com a estrada de ferro Bahia e 
Minas. 

Não sei, ar. Presidente, 11i é porque trata
re d e. uma zona tão esquecida sempre até 
hoje na distribuição de melhoramentos por 
parte dos poderes publicos, da infeliz wna do 
norte de Minas, que o nobre collo~a. oom sua 
reconhecida auctorid&de, vem impugnar o pro
jecto que trata de medida de inoontesta.vel 
utilidade e vantagem para aquell& vastissi
m~ e populosa zoas I 

0 BR. BUENO BRANDÃO:- Eu não impu
gnei aptn&s disse que a obra devia St"' feita 
pela 'verba - Obras Publicas. 

0 SR. [GNACIO MURTA: - Agradeço e ftco 
muito satisfeito com a declaração de v. ex c., 
que justo como é, conccrdará ,que, tratando
se de obrwi Importantes e de gran.de diapendio, 
a oommi~io andou bem auctor1zando-as em 
lei espec:al, afim Je 11ão Jestaloar a verba 
- OZ,.u Publie43 - a juiso do governo. 

Foi esse sem tluTida o intuito da iUuatrada 
oommí88â.o. 

Para conheoer-se, ar. Presidente a oonve· 
ntencia e grandes vaatagena lia medida contida 
no projecto, basta ler-se o lmporta:1te relato-
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rio apresent.ldo o anno passado pelo illustra· 
do e zeloso engenheiro dr. Pedro Ve~~~iant. 
no qual trsta a fundo e com proftclenclc. da 
materia. (Apoiados). 

Em relação ás estrad!L..'I que dos munioipio1 
de S. João Baptis\a, Minas NovHs e ArassUI~
hy se dirigem para Theophilo Ottoni e estra
d~< de terro Bahiá e Minas, devo informa a Ca
mara que se acham quasi iotransitav~is, pois, 
além de não terem a prt>Cisl\ consernção, ha 
muitos annos nenhum cmcerto tiveram, o 
que prej udioa immensamente a todo o norte, 
que por aquellas estradas, em mRxima parte, 
exporta aeus produ !to& e importa os generos 
oe consummo. (Apoiados). 

Por este simples enunci&do evidencia ·SA, sr. 
Presidente, a conveniencia e urgente neces
sidade dos concertos daquellas estr&das e re
oonstrucc;ão ·du respeoti vas pontes e ponti
lhões, etc. 

Quantc á ã.bartnra d& estrada entre o Je• 
qultiohonha e o ponto mais conveniente da 
via ferres. Bahia e Minas, a partir de S. P~ 
dro ou de S. Miguel, já por duas vezes, Dd. 

passada legislatur", procurei provar sua con
veniencia pelas grandes vantagens que trará, 
não 116 á. zona a que irá servia, como talo
bem ao Estado. 

Repetirei hoje o que então diase eu, justifi
cando os projectos por mim formulados e apre
sentados á. consideração da Ca.mara e que foram 
en v1ados um 6.0 Senado, que o rejeitou, e ou
tro, o do anno J1188ado, ao governo, para tomal o 
em Oúnsideraçã.o. 

Si~uadas em bell&s localidades á margem do 
magestoso rio Jequitinhonha. ciroumdadoa de 
soberbll.i m&ttas e optimas terras de cultura. 
seguro elemento de riqueza e grandioso por
vir, as importantes e tlorl'8oentes povoações 
e di•trictos de S. Pedro, S. Miguel e S. Jcão 
do Vigia, têm-se desem\rolvido muito , sendo 
bem coesideravel seu commeroio e lavt.J: a, 
devido unicamente á. iniCiativa e esfoi'Qõs de 
seus honradoa e Jabor10soa habitantes, que 
até hoje têm por unica via de oommunica
çã.o a perigosa e demorada navegação que em 
eanóas se faz pelo Jequitinhonha, a qual, si 
tem sido até agora a impulsionadora do po
voamento e ,rogresso daquellas vustaa e fe.-
ttlii!Stmaa regiões do norte e norJeste de Mi
nas já é 11ctualmen te insufficiente para dar 
t>sooadouro aos variados productoa de tão exten
sa zon&. 

0 SR. CUULLO PaA.TES :-V. exc. eatá pre
gando no deserto. 

O SR. lGNA.CIO MuRTA :-Creio que não! 
Confto multo no patriotismo e reoti 1ào desta 
C&mara p&ra que reconheça a justiça da cau
sa que defendo, que é a de um povo honrado, 
laborioso e patriotioo, tão minetr•> como seus 
irmãos que têm a foxtuna de residirem naa 
zonas beneficiadas pela viação ferres., por 
consl'gulnte, prosperas e ricas, poia que todos 
sabemos !lt'r a l'Strada de ferro a mais pode
l'l'l& alavanca d'> progr~so. (Apoiado1). 

Além de abrir um gran-le centro, já. muito 
povoado e rico, que mais se desenvolverti. pela 
tacilidade de transporte, a Mtrada. atra
vessará vasta extensão de scbflrbas mattaa, 
de 1. • qualidade para o café, canoa e cereaes~ 



'Tolorlzar& ee&U terrae devolutas, onde já 
existem oenteaa:J de ramillaa que para Já 
• internaram, emigrando d01 sertões da Ba· 
bla do extremo norte de Mlnae, por causa 
óa terrlvel seoca que ha -3 annos tanto oa 
ftageta.. 

Contribuirá tambem esta utrada para. o 
delen'fOI'YltDento dde dlatrlctos vi1inh01!, como 
sejam 01 de Santa Rita, Fortaleza daa Ca
tingaa, A;rua Vermelha, Eltin e .outras que 
por ella terão facil eaooadouro a seu• pro• 
duetos. 

Tudo iato, flr. Presidente, concorrerá para 
o augmt>nto das rendas da Bahia e Miou, que, 
como a camara abe, g0111. a garantia de jt;.-
1'01 por pe.rte do B:sta·Jo, que além diat , tem 
naquPlla empreza t>mpenhado avultado ca 
pital. 

Por toda-c estas rv.õeil. ar. Presidente, en· 
Mndo que e!t& camara deve approvar o pro· 
jeoto em diaou81ão, com o que maia uma vez 
provará aua juatiça e solicitude em attender 
u medidas conveniente& ao aeniço publico. 

Nesta eaperanoa, sento-me, ar. Presidente, 
entendendo ter, como me fol poaaivel, cumpri
de o dever de representante, nlo lÓ do Norte, 
como do ICetado. (Muito bfml muito hem!) 

· O er. ~pamlnondae Ottooi:
(Não temoe o 11eu discureo). 

Encerrada a diaco.ssão, é approndo o pro
jeo&o e oon~entlndo a aaea que piLS!e á :t. •, 
vae á oommt•lo de obru publicu. 

Lê-se, entr• em I .• di10uuio, encerrando
se t>ata sem debate, e é approvado o proje·oto 
n. s•, que organizr. a secretaria da Agricul· 
tura; e, oonaentindo·ae que puse á. 2• discus· 
slo, vae á oommil!8io de 18ii&lação. 

Lido e em I. • dlscuasio, é approndo sem 
debate o projecto n. ti6 que concede aux• li o ao 
Collegio Uberabense e, por oonoentimento da 
oua, ,..aa á 2. • lliacustão, indo il. com missão 
de orçamento. 

Nada mais llavendo a tratar·t~e, de1i1na o 
ar. Preaideate para amanhã, aléoa da parte 
reglment•l da ordem do dia, !.• diacuasão doe 
Jrojeoto na. 87, da camara, e 53, elo Senado, 
approvação da rerlaoção ftnal do de n. 11; 2.• 
do de n. 5•, do Senado; 1.• doa de os. 1• e 
77; 2.• dJde n. 53 • proserutmento da 2.• do 
de n • .26. 

Lennt&-et a selllâo. 

ACTA DA 35.• SESSÃO ORDINARIA AOS 
t\ DE JUNHO DE 1895 

PRBSIDBNCIA DO SR. EDUARDO PI)(ENTB.L 

Ao melo-dia, feita a cbamadá, acham- se pre
sentes os sra. Eduardo PimE-ntel, Ribeiro de O li
veira, Agostinho Pereira, João Pio, Duarte da 
Fonseca, Bernardea de Faria, Epaminondas Ot
toni. Jnvenal Pennna, Bueno Brandão. Theo
philo Marques, C&rlindo Pinto, Ferreira Tinôc\1, 
Augusto Clementino, Menrtes Pimentel, Satur
nioo Dantas, Ribeiro Junqueira., lgnacio Mor
ta, Gustavo Serrão, Desiderio de Mello, Nunes 
Pinheiro, Rodrigues Chaves, Benjamim de Ma· 
cedo, Raul Penido, Francfort, Getulio de carva
lho, Manoel da Sll va, J:lranclaco Bressa.ne, Ca
mlUo Pratos, Nunes Coelho e Benvenuto Lobo; 

~ltando com causa participada 08 si'll. Tava
ree de Mello, Coelho de Moura e Camillo Soal'el 
e sem ella 01 mais ars. 

Abre-se a 1818io. 
E' lida e approvada a aota da anterior, de

pois de verifloado que ella não se refere á re
ctamacio feita pelo sr. Deslderio de Mello aobre 
explicação que bontem dera relativamente á 
dl8o0118io do art. 1. 0 do projecto n. 26. 

O sr. 1.0 Secretario dá et.nta do seguinte 

EXPEDIENTE 

O/fictO I 

Do ar. I. o Socretario do Senado, en • i ando o 
projecto n. 55. que fixa permanentemente em 
Ouro Preto o Externato cio Gymnasio Mineiro. 

A imprimir-se. 
Do dr. Secretario do fnterior, transmittin· 

do a mPnsagem em qua o governo. do Estado 
pede credito para execução aa lei n. 50. - A' 
com missão de orçamento. 

Do mesmo, en dando o rt~querimento em que 
o director do Gymnssio Bar-peno!iano solicita 
consignação de verba para pagamtmto da quota 
consignada na. lei n. 98. - A' sobredita com
miellào. 

Do mesmo. trazendo a rPpresenfação em que 
o conselho escolar ae Ouro Preto r-ede a crea
ção de uma cadeira no logar rlen(lnilnado Bota
fogo.- A' commissão de instrucçio publica. 

REPRESENTAÇÕES 
Do conselho districtal da Santa Rita do Ibiti

poca, aobre ooofhcto de attribuiçõ, s com a ca
mara de Barbacena.- A' commk-eão da cama
ras muntci; aes. 

Da. camara do Pará, sobre a convenlencla de 
se encaminhar para aquella cidade a estrada 
de ferro que tem de ligar a futura capital á 
OPste de Minas.- A' commiHão de obras pu
blicas. 

0 SR. MANOEL ALVES, enviando á mesa lima 
representação em que a inspt>ctora de alumnas 
da escola normal de Dia.mantma solicita a equi· 
paração de eeus vencimentos aoa dos demais 
professores das escolas normaes, pede e confia 
que a tome em consideração a commu1aão a que 
fôr dirigida essa justa representação. -A' com
missão de instrucção publica. 

0 SR. EPAIIII•NONIJAS ÜTTONI, tendo obtido a 
palavra para explicaçõe3 pessoaea relativas a 
alguns apartes l.oroferidoa na se!!&ão anterior 
quando se discutia o proj~c&o n. 26, depois de 
dal-as, tomando bem manifesto o ae11 procedi
mento como membro relator da commlssão de 
agricultura, aollcita exoneração deste cargo. 

O •r· Bueno Brandão-Não temoa 
o ~eu discurso. 

O er. Franeleeo Breeeane:-Sr. 
Presidente, aqui oht>gando agorll mesm · ape
nas ouvi as ultimas palavras pronunciadas 
pelo meu nobre collega relator da commissão 
de agricllltura e, si bem as comp~ehendi, pa
rece-me que a. exo. pede exoneração de mem
bro daquella commllk~, devido a algumu pa
lavru que hontem pronunciei nesta Camara. 

Sr. Presidente, ante~ de pronunciai u, de
clarei á casa que não tinha a menor intenção 
de auaceptibilisar os illuatrea membros da com· 
miuão de agricultura. Devu dE:clarar, sr. Pre· 



si«Jente, que, independente do que acaba. de 
dar-se, indepent1ente do pedido de demi~o 
do meu nobre collega, eu pretendia usar dll 
palavra pua explicar 888e iucidente. 

Sr. Pr&~idente, nã:) estiva em minba inten· 
çã.o m~oar a quem quer que foese e ~ó depcis 
de ter falado foi que soube que, não só o H
lustre relator da commissão de agricultura, 
como o noMO honrado collega, o sr. Murta., 
haviam comparecido ao logar indicado pura a 
nOIIJ& reunião, não me ~endo dado, entretanto, 
o prazer de enoontur-me então com "· exc. 

O SR. E. ÜTTONI:-Eu estive presente. 
0 SR. F. BRESSANE:-Nã.o vi v. ex:c. 
O SR. E. ÜTI'ONI:-E na 2.• reunião 1 
0 SR. F. BRS:SSANB:-Nã.o fui !'Onvidado; não 

estive no Grand Hotel para ease tlm. 
O meu D•Jbre oollega, o sr . João Pio, convi

dou·me para comparecer era sua. residencia, 
afim de alli · di~cut.irmos o projecto. 

Não fui omvid"do para reunião alguma. no 
Grand Hotel, onde ~ó por accaso me achei na 
queJla occasião. 

O SR. E. OTTo:-~r :- Mas póde testemunhar 
que houve t>BS& reunião. 

0 SR. F. BRBSSANS::- Mas . a. reunião não foi 
convocada. Foi aocidentalmente que ella se deu. 

O SR. E. ÜTTONI - Accl·ient&lmente ! oh ! 
Estáalli um dos merr.bros da commisaão de ins
strucçã.o publica, para o qual ~ppello. 

0 SR. P. BRE·SANE:-Sr. Presidente, preten
dia pedir a palavra, repito, p&ra explicar o in· 
eidente, porque, como já disse, não estava na 
minha intenção fazer censuras Injustas e imme· 
reoidas ; declaro a v. exc. que retiro as pala
vras que hontem proreri squi a esse respeito. 
(Muito iem). 

Não tive nem tenho a. intenção de offender a 
quem quer quespja, muito principalmente ao 
illustrado deputado. por quem tenho aliás 
muita sympathia. (Muito b6m). 

O •r· Mendee Pimentel (não te
mos o eeu dtscur11o). 

O •r. dono Pio (idem). 
Pondo-se a votos, é unanimente negada a es

ctiSa requerida e, insistindo por ella o sr. E. 
Ottoni, por toda a Camara é segunda vez profe
rida a mesma decisão. 

O •r. Carllndo P loto:-Sr. P1 esi· 
dente, pedi a palavra para declarar a T. exc. 
ttue o nosw collega, o sr. dr. Alberto Furt&rlo 
por motivosde saúde, foi obrigado a ausentar
se desta Capital, e é esta. a razão por que deixa 
de comparecer aos no~sos tn~balbos po t· alguus 
dias. -Inteirada. 

Tem 2.• leitura, E>ão julga.,los otjecto de de li · 
beraçã.o e ficam sobre a me~ par<i a ordem dos 
tra.balhoe os pr(>jet:tos ns. 94, 95 e 03. 

0 SR. iUENO HRANDÃO, ,.,.la. commissão de 
orçamento, apre.entli p11ra ~-· discullfão o pro
jacto n. 88, que orç-1 a receit • e fixa a despe•a 
do Estado para o exercicio rle 1896, sendo ella de 
parecer que se spprova o mesmo projecto com 
a seguinte emenda: 

Ao art. lO· Depoi!! da. palavra- abrir-se
crescente se -desde já.-A reimprtmir-se. 

APRESENTAÇÃO DK PROJECTOS 

O ar. Dernardet!l de Fnrl:t : -Sr . 
Presidente, pedi 11 p~llura para submetter á 
considerac;io da Camara um projecto, creando 

duas cadeiras de instrucção primaria. na cidade 
de_ Bombuhy e pedindo a tra.nsferencia da ca
detra de matrucção primaria existente no bairro 
das Palmeiras, na cidade de Bom Snccess~> para 
a m6fima. cid!Lde. ' 

Sr. Presidente, bem sei que a Camara Já se 
ellpanta deante do numer0 extreordinario de 
projectos desta natureza que são apresentados 
á s_ua 11 preciação; mas, si dt ntre esses projectos 
en·~em alguns que devem merP.cer especial at
tençao da Jllustt·ada commissii.o de instrucção 
publico. , penso que este é sem duvida um 
delle~~. 

O muni?i~io de Bambuby, ar. Presidfnte, por 
suas cond1çoes e~peoiaes, promette um futut·o 
pro~ pero; a sua população tem se avolumado 
consideravelmente nestes ultimos te pos, e 
actun I mente apena.'l existem ali i tres escolas 
primar1u, sendo duas na cidade e um11. no lo
gar denorniua.do- ');:aempenhado. 
A~ esc: l1s ue que trata o pi'ojecto que Ol'l\ 

venbo apresenta r sãr.> reclamadaa por pessoas 
daquellll município, que muito se interes3&m 
pela sua prosperidade. 

A camnra municipal respectiva, sr. Presi
dente, j:i. veiu em auxilio da instrucção prima
ria, oreando duas cadeiras alli, com os poucos 
recursos .de seu orçamento; porém a população 
el!colar e t<:o elevada que ellds difficilmeote 
preenchem o seu desideratum. 

Eu, pois, sr. Presidente . espero que a Cama
ra. tomanrlo em con!lideraçào o que acato de 
expôr, dara o seu apoio no projt>cto que ve
nho offerece r á sua esclarecida. apreciação. 
(Muito bem.) 

Vêm á me_~a, são lilos, apoiados e vão impri
mir o:~ segumtes: 

N . 97 
O Con[{resso Legislativo do Estado de Minas 

Gerae3 decreta : 
Artigo uoico. Fica creada uma cadeira mixta 

de in~>trucção primaria no povoado denomina
do - S. ~eba.stião da Gramma,- muniCípio 
da. Viçoi!ll; revogadas as dispot'iÇÕ€S em contra
rio. 

Sala da11 ses;ões, 6 rle junho de 1895. - Ju
vi!:NAL PENN.\. 

N. ::J8 

O Con)!'resso Legislativo do Estado de Minas 
Geraes decreta: 

Art. I.· Ficam creadas duas escolas de in
t.trucção primarin,do sexo masculino e do femi
nino, na cidade de Bambuby. 

Art. 2 . · Fie'\ tronsr~rida. para o. cidade de 
Rom Succe,~o a esco:a. mixta existente no bair
ro dnt~ Pal meiras, rlaquella mesma cidade . 

.\ rt. 3. · Revogam-se as d1posições em con
trario. 

Sala das sessões, 6 de junho de 1895.-BER
SARDES DE FARIA - SATURNINO DANTAS- DE
SIDERIO D&: ~IE:.LO. 

i.ir1o, entra em 2.• discussão, que se encerra 
Eem deba.te, e é approvado o -projecto n. 87, 
que aucton2a a reorgani1.a.ção da secretaria da 
Camara., P, consentindo-se que pasee á 3.• 
discussão, volta à commissã.o de policia. 

Lê se e entra em 2. • discussão o projecto n. 
53, Jo Senado, auctorizando a adopção de me
didas que regularizem o ~erviço de trans
porte na Estrada de Ferro de Leopoldina. 



O ar. Ferreira Tlnôeo :-sr. Pre· 
aldente, perante 01 principios da ecieneia do 
direito, perante os prineiplos eoonomicoa e 
tendo em vista &3 liQÕM que a pratica e & ex
pertencia nos o1ferecem todos os dias, não JKli80 
concorrer com o meu voto para o emcimpa
aento da Estrada de Ferro Leopoldina. porque 
..te projecto vem eootrat'iar oa princípios do 
direito, vem contrariar u .opiniões dos eoooo
miatas e vem oontrariar tambem as lições da 
pratica e da experienoia • · 

Abrindo qualquer eecriptor de dlrfito con
ftituolonal, veremos todos elles impugnando a 
tntervençio do Eatado na administração de em· 
pr6zas de eatradu de !erro. 

Do meemo modo que o Estado não póde ser 
oommeretante, não pó le ser indul!trial, por
que em todos es~~e• negocios ha especulação
eepeonlaçio nosentid.> technicc, no sentido ju
ridleo em que esta palavra deve aer tom;da, e 
o li ta do niio tem por tlm eapeoular. 

Assim Bluntschli, em seu hvro-Dever do 
Bttado, comb:\te esta doutrina e diz que o 
Estado eómente tem por tlm favorecer a in· 
dustria e o commercio. Do mesmo modo • ma
nifesta L&starria, em Bt.U tratado-Principio& 
.de Politica Positiva, dizendo: o principio em 
que se julga a interferencta do Estado na 
admini•tração daa estradas de ferrG repousa 
num ton amento que não pó:ie prevalecer nos 
.tempos modernos. 

A intervenção do Estado deve limitar-se a 
1àvorecer a industria e o commercio. 

No mesmo sentido ee manifesta Spancer, em 
seus Ensaios Sobre Polltica, onde, tra&a.ndo ma
~atralmente desta questão, refere-se ás estradas 
de ferro de var.o11 paizes e condemna de um 
modo absoluto a ingerencia do Estado. 

Reoorrendo·se aos civilistas e economistas que 
tratam do 888umpto, vemos todos elles mani
festando-se do mesmo modo. 

Laurent, na sua preciosa obra de direito 
.civil, diz que a propriedade para o individuo 
é um bem. é a expressão e a garantia de sua 
pe1'80nalidade e para o Estado ella é uma 
fonte de abusos. 

Não quero dfzer com ilto, sr. Presidente, 
que o Estado não tenha o direito de proprie· 
dade ; pelo contrario, reconheQO este direito e 
e jl no antigu regimen as províncias d'elle go
zavam. 

Ninguem póde negar este direito, que já era 
reconhecido no direito romano, deaenvolvido 
perfeitamente por Savigoy e a nós cumpre, 
na phrase do escriptor da Univerzalisação do 
Direito, levar as mãos áquelle thesouro sómen
te para retirar de suas arcaa o que de substan
ci080 poasa alimentar a froniosa arvore do di
reito moderno. 

0 SR. RAUL PBNIDO :- Isto é direito desde 
o principio do mundo. 

O fR. FERREIRA. TrNÔco : - Mas do mesmo 
modo que 118 pronuncia Laurent, manifestam-se 
todos os cioçiJistaa e esta doutrina é sustentada 
pelos nossos jurlsconmltos. 

E' verdade que o Estado e penonalidadeju
ridica, mas é necesaario que este direito de 
propriedade seja limitado, limitea estes que de
vem existir principalmante em qu011tão de es
tradas de ferro. 

0 SR. RA.UL PENIDO :-E' ama tbeori& origi
ual, origlnalissima. 

0 SR. F'BRREIRA TINÔCO :-Além desses prin
cipio~ de direito, si nós recorrermos á pratica, 
veremos os deaastres, 8(1 reclamações e qoetxas 
continua• contra a Estrada d~ Ferro Central, 
que pertence ao Estado. 

0 SR. JUVENAL PENNA :-V. exc. já viajou 
na Leopoldin~ Y 

0 SR. hRRBIRA TINÔCO :-Ainda ba poUOOII 
dias, vimos os jornaea noticiarem a reunião 
dos diver~ deputados deste Estado para re
clama-rem do digno Ministro da Viação, que 
tem procurado por todoa os meios attender ás 
reclamaQÕes, o que até hoje não têm eonae
gnido. 

A El!trada de Ferro Central do Brazil é per
feitamente diseripta no magnitlco relatorio 
apresentado pelo conselheiro Theodoro Marha
do, quando Ministro da Agricultor~. no minis· 
te rio Rio Branco. Sabe·se que esta e.· trada 
custou ao Estado perto de 160 mil c:mtns e 
pelo cambio actnal importa. em uma somma 
fabulosa; no entanto, esta rendendo apens11 de 
3a4•j •. 

O Estado de Minas, que vê os s~us represen
tantes federaes reclamarem actuaimente con
tra os desmandos de uma estra1a do Estado, 
quer nesta época concorrer com a quantia de 
40 a 50 mil con+.os de ré1s para o encampa
meoto da estrada de ferro Leopoldina I 

Ainda hoje, sr. Presidente, vem no Jornal 
do Commercio o d.scruso pronunciado pelo dr. 
Lamounier GodoCredo, no Qual opina a.quelle 
representante do E;tado pela vendo da Estra
da de Ferro Central, caso não haja outra me
dida. que venha. melhorar este estado de cou-
8&8. 

UM SR. DEPUTAD0:-0 Congresso não está 
tratando de venrier. 

O sR. F. TrNôco:-E recorrendo-se ao exem
plo que nos fornecem os outros pa.ize3, vemos 
t.ambem a incoveniencia da interfere.ncia doEs
tado nas Estradas de Ferro. 

Demais, sr. Presidente, o Estado de Minas 
eatá em condições de encampar a Estrada de 
Ferro Leopoldina ••• 

0 SR. NUNEI PINHEIRO: - Dá um aparte. 
O F. TINôco:- •.. com a quantia de 40 ou 50 

mil contos de réis. 
Parece-me ain ia que este calculo não é 

bem exacto, porque na oocasião do jogo da 
bolsa. foi proposta a venda da Leopoldina por 
70 mil contos de réis. 

Attendendo mais, ar. Presidente, que esta 
Estrada não tem posição definida, que está 
cheia de credores e que o dinheiro vae ••• 

0 SR AUGUSTO CLEMENTIN0:-0 governo h& 
de ter gente para cuidar nisso. (Apartes). 

O m . F. TINôco:-Sou o primeiro a reoo· 
nheeer as justas queixas e l'fclamações que 
partem da zona Eervida pela Estrada de Ferro 
Leopoldina, mas, sr. l-residente, pai"& attender 
a estas queixllS, a eetaa reclam&QÕes, bastam 
simplesmente 1'.8 medidas que aão propostas pe
lo digno Ministro ~·a Agricultura, que não fa. 
la em seu relatorio em en~mpação (apartes) da 
Estrada de Ferro Leopoldlna. 

Entretanto, sr. Presidente, si o Ministro da 
Agricultura pedisse em seu relatorio o en
campamento da Leopoldina ••. 



UM SR. DBPUTADO:-Dá. um aparte. 
O SR. F. TINôco:-Sí o nobre deputado está au

ctorizado pelo governo para dizer que elle acha 
necessario e coaveniente o encampamento da 
Estrada. de Ferro Leopoldina, por ser esta a 
unica mediria salvadora., eu declaro votAr pelo 
encampamento. (Muito bem, muito bem). 

O.•r. Ribeiro .Junquelra: -Sr. 
Preatdente, quando no Senado o illustre dr. 
Dutra apresentou o projecto tendente a melbo
~ as condições da EsLrada de Fet·ro Leopol· 
dtna; o povo da Matta exultou de contenta
mento, porque tinha certeza de que ia ver-se 
em brP.ve ltvre do maior impecilio para o seu 
progresso (apoi11dos). 

Ora, sr. Prooidente, esse projecto passou no 
Senado >em um só protesto (apoiados) e, quando 
elle para aqui veiu. o povo esperava que a 
Camarl\ dos srs. DeputadOil tivesse o mesmo 
pl"Ccedimento, se~uisse o mesmo caminho, nã.o 
ae levantando contra elle um unioo orador. 

Entretanto, isto não se deu. 
Sr. Presidente, o nobre deputado, par1.1 fun

da~entar o seu vc>to contra o projecto que 
"V6IU d~ ~nado, bas6vu.se em considerações 
todas scieottflcas, considerações de rtireito que 
elle mesmo absolutamente nã.o comprehendel.l 
bem •.. . 

O SR. RAuL PENioo:- Porque Savigny não 
é do tempo da escola moderna. 
. 0 SR._ RIBE!RO JUNQUEIRA .•• porque BS COD-

8t.dera.,:oes nao 11tzem respeito ao caso e, como 
dtsse em aparte, ns civilistas e economistas não 
são oont rarioR intotum a que o Estado exerça 
a industria de transporte. 

Os economistas são contrarias , sr. Presidente, 
a que o l!:sta to exerça esta industria com o fito 
de lucro._ como commercio; mas são quasi todos 
de opmlao, ]?elo menos, que . n 'n m paiz novo, 
em que as mdustrtas precisam de auxilio o 
Eatarlo dev.~.exercer a lndustria de transpo~te 
como auxt!io ao progresso das industrias 
(apoiados). 

O nobre deputado baseou-se em theori'l. dos 
civilistas e chamou para. isso a opinião de Lau· 
reut, mas que não tem aplipcaçã.o ao C&@O. 

0 SJ!t.. EPAMINONDAS ÜTTONI : - 0 Estado 
deve evitar quanto possível o ser administra
dor. 

0 SR. RI DEIRO JUNQUEIRA :- 0 Estado deve 
evitar qua.nto posaivel o ser administrador, mas 
o Estado eleve tambem o!bar para. IJ.S sua@ fon
tes de riqueza. e não deixal ·as soffrer. 

Demais, o projecto que ora se discute tem 
por fim obstar difficuldadea R. lavour~~o nos 
transportes e não vem obrigar o governo a ser 
administrador do Estado ; elle quer que se faça 
uma organização perfeitamente viavel. 

O projt>cto não obriga o encampamento .... 
0 SR. EPAMINONDAS 0TTONI : - Este é um 

meio extrE'mo de que o governo l'i.nça mão. 
O RIBEIRO JUNQUEIRA : - Perfeitamente ; 

de que governo lancará mão qua.ndo, não 
poder melhorar o servivl da via ferrea Leo
poldina independentemente da enc.1mpaçã.o. 

Quando o governo nã1.1 tenha outros meios 
para atte~der as justas quetxap da. zona po .. 
ella. servtda. e de todo o Estado, terá o direito 
de eno11 mpal-a,embora a arrende ou a venda 
a uma <:ompanhia. que passa executar o 

serV!ço sem prejl'izo do commercioio e lavoura 
(mtnto bem do S1'. Ignacio M"'rta) . 
A~s1m, pote, sr. Presidente est0u certo de que 

a Camara dosars. Deputarlos. comprenetrando
ae bem dos seus deveres e oomprebendendo os 
interesses da zona. (apoiadoJ) serv1da pela Leo
poldlna, que representa o interesse de quaai 
todo o Et~tado de Minas mais do que est~. os inte
resses de grande parte do Bn.zil(apoiados), forço
samente votarà por este projecto, porque repre· 
se~ ta o plyntbo oe granito sobre o qual Stl es · 
tetará o progresso de Minas. 

0 IIR. DUARTE DA FONSECA :Os anjos que di
gam-ame,., 

O sr:.. RIBEIRO JUNQUEIRA:- Sr. Presiden· 
te, ningnem desconhece o que vae por aquella 
estrada. 

O SR. JcVENAL PENNA :-O sr. F. Tinôoo 
desconhece. 

. O sR. ~I BEIRO JuNQUEIRA : - Eu não posso 
dizer ma1s do <;~ue disse o nobre E.enador no 
seu importalltê discurso quando sustentava 
no Senado est :J projecto. 

Bastava. q:..e repetisse as suas phrases. Disse 
o nobre senador que a estrada da Leopoldina 
tornara-se em verdadeiro caco de cooas (risa
das). 

UM SR. DEPUTADO: -Cova de caoos. 
0 SR. RIBEIRO JUNQUEIRA :-Tenho razão 

sr . Presidente, esta falta de veroade na ex~ 
pressão. vem provar a balburdla que vae pela 
Leopoldma. Eu. quando falo na Leopoldina, 
parece que a m•nha palavra muda de expresão 
e sinto que não possa exprimir com toda a. 
verdade a realidade daquillo qne nella se 
passa (muito bem). 

O SR. A. CLEMB:NTINO :-Está exprimindo 
muito bem. 

O SR. R. JUNQU~IRA:- Sr. Presidente, 
cada aia. que se pa.s..<?t~. é mais um de:calabro 
pa~ a lavoura, é mais um dia de pesar, e 
veJO com profundo ~entimento que o seu pro· 
gresso se a.traza; e a continuar assim, sr. Pre
sidente dentro em breve nos veremos volta
dos ao tempo da tropa; porquauto a «Leopol· 
dinu_ vae-se transformando em empre.t.a de 
alçapao ; em empreza onde todo o objeoto que 
pa.ra !á ~ntrar te rá sabida simplesmente para. 
a alg1beJra dos seu!i exploradores, e de cujos 
wagons terá tabida pa.ra a sepultura a pessoa 
que nelles entrar. 

Assim, tenho certeza que a camara dos ara. 
Deputados dará. seu' voto a. eate projecto, que 
creio, terá. contra l!i o unioo veto daquell~ 
que se levantou para impugnai-o. 

A_ Camara.assim procedendo, sr. Presi lente, 
tera attendtdo &os interesses do Brazil e con· 
corrido pa.ra mais incrementar o nosso pro· 
gresso (muito bem). 

O •r- .Juvenal Peona:- Sr. Pre
slde~te, aoreditava que o projecto ora em dis
cussao passasse nesta casa do Congress J com a 
mesma fal!ilidade oom •1ue passou no Senado; 
acreditava que não era preoiso juatitlcal·o; por· 
quanto, já<' tinha feito o !Ilustrado senador, 
o sr. clr. Joaquim Dutra. 

E l!i, porventura, fosse neoessario fazel·o .•. 
0 SR. JOÃO PIO dá um aparte. 
0 SR. JUVB:NAL PBNNA .• , Limitar me·hia ape

nas a lêr o discurso por s. uxc. prorerido; mas, 



.. disourso já é por todos nót conhecido, e o 
projecto já t'oi perfeitamente justificado. 

O meu illuatrado oollega, o 81'. dr. Ferreira 
TinOco, len.ntllndo-ae para impugnai -o, o fez, 
ereto, tio sómente para provocar di110uasão, 
por i.uo ·qae a. exo. não conllece a zona da 
Matta, nã~ conhece o deteat..vel estado de 
auarchia da·estrada Leopoldina.; ai conhecesse, 
eatou certo quA não ae levantaria para Impu
gnar o projeoto, que é a expr688Ao da neo68!i
dade moia palpitante da sona· da Matta, que 
tenho a honra de aqui repreaentar. 

.A88im, fazendo minha• as p~lavraa do illua
ti-ado orador que me precedeu, o ar. dr. Ri
beiro Janque1ra, I!Spero que o projecto a;.qja a
coeito pela maioria desta casa. (M14ito bem.). 

O er. Epamlnond- Ott.onl : -
(Nio tem01 o eeil di8CUI'IIO). 

O •r. A.ugu•t.o Clement.lno:
(Idem). 

• Encerrado o debate, é approvado o proje
oto e, consentindo-se que puae a 3.1 discnssão, 
volt~ á oommiBPão de obru publicas. 

Lê-te, entra em dtacuasão,que se encerra sem 
debate, e é approvaàa a redaoção tloal do pro · 
jeoto n. 11 de subvenção a escolas normaes. 

A enviar-se ao senado. 
2.1 p·arte da ordem do dia. 
Lido e entrando por arte. em 2.1 discussiio 

o projecto n. 54, do Senado, 11obre antiguid&· 
de de juizes de direito, é approndo sem de
bate e, por consentimento da ~. pae;a á 
3.1 diactwão, indo á commisaão de legislação. 

E' lido e entra em 1. • discussão o projeoto 
n. 74, que amplia as disposições do art. 4. · 
da lei n. 10!>. 

Ret'erindo-~:~e essa ampliatão a lentes e pro· 
t'eaores do gymnuio e das eacolaa normaes, 
dio-ae por impedidos os ars. Presidente e Vice
Preatdente e outros srs deputad08, que se au
aentamdo recinto. 

Passa, por tanto, a oocupar o sr. 1. • secre
tario a cadeira da presldencia, deixando a sua 
aoaeu immediato. 

Sem debate, encerra-se a discussão, ficando 
adiada a votação, pelo da.falque da maioria 
oeoasionado pela ausencia d08 impedidos, que 
só depois voltam a seuslogarea. 

Lê se e entra em I. 1 discussão o projecto n. 
77, dispondo sobre a arreP.adação de novos e 
velhos direitos. 

O er . ..Juvenal Penna (não temos 
O 89U diBcU1'80,) 

O er. Bueno Brandão (idem.) 
Sem mais debate, à approvado o projecto e, 

consentindo se que paaae á 2.1 discussão, vai 
á commissão de orç~mento. 

Lido e fm 2.• discmsão, que se encerra, sem 
debate, é approvado o projecto n. 53 da sub
venção ao mstt tu to mumc1pal do Fruotal e, 
consentindo-se que passe á 3.• discmsio, vae á. 
commissio de orçamento. 

Proaegue, a partir do art. 2. • a 2.1 discus
são do projeoto n. 26 acerca do ensino agrí
cola. 

Trata-Je desie artigo oonjunotameote com a 
emenda n. 3 hontem apresentada. 

O er. Franel•eo Dre••ane :
Sr. Presidente, pedi a. palavra maia para dar 
algumas explicaçõe~ ao meu illuatrado collega 

repre~~entante da 6.1 otrcum110ripção, do que 
mesmo para discutir o artigo, que não foi •m
pugaado. 

Palram duvidas sobre o tspirido do meu il
lustrado oollega acerca da conatitucionalld&de 
do § 1.• do art. 2. •, visto que a. exo. entende, 
e é da oonsti,uição, que não podemos delegar 
podere~~ do oongres.o ao governo. 

Eu supponho, entretanto, que a duvida de s. 
no. limita-se, apenas, a uma questão de pala
vras-ao verbo-creard. 

Diz o paragrapbo: cAlém desaes, o goverao 
creará outros campos pratlcos nas localidades 
onde julgar conveniente. • 

Em vezde-creará- e. exc. poderá apre· 
sentar emenda dizendo: - estabelecerá - fun
dará.- etc. 

Parece-me que auim deaapparece a Jnconsti
tuoionalldade, visto como o Pr-esidente do Esta
do só poderá entio estabelecer tantos estabe
-lecimentos desta ordem quantoil comportar a 
verba que se ha de votar para isso. 

S. exc. referiu-se tambem á outra questão; s. 
exc. entende que fazenda-modelo ou fazenda 
-~cola não é o mesmo que campos de demon
stração, e é certo, entretanto, sr. Presidente, 
que muitos especialistas nesta materia, trat11n· 
do de dil!cutir utaa oousaa, referem-se indiffe
ren\emente aos campos de demonstração cha
mando-as de fazendas-modelos e de outros no
mes, emftm. 

Entendo que s. exc. não teto razão quanto a 
Isto, pois que os estab.llecimentos que se vão 
orear em subetituiçio ás esaoi&3 e mais intttitu
toa de agricultura satisfazem perfeitamente ao 
c&!O e ~io da mesma natureza que o instituto 
a que!!. exc. se referiu, creado em um dos mu
nicípios do norte do Estado. 

E tanto é assim que um illustre escriptor, 
tratando na Rttt~ilta Industrial desse ass11mpto, 
diz (lE): 

c O campo de demonstrações é uma graoj:l• 
e, maia abaixo c não passa de uma fazenda 
mooelo. • 

E parece-me que a pessôa que trata deste as
sumpto é competente e habílltada. 

Sr. Presidente, parecerá estranho á alguns 
a redacção do § I· Jo art. 2· que diz (lé) : 

Esses campos poderão Sl' r sómente agrícolas 
ou pastoris, coororme a especialidade de cada 
zona, ou simulbneamente agrícolas e pas
t~rl•. 

Parecerá talvev. tmproprio chamar-se campo 
de demonstraçio pastoril a um posto ro
oteohnico ; entretanto, a expressão--campo de 
demonstração - abr·anje perfeitamente todO$ 
esaes estabelecimentos, é uma expre~são ge
nerioa. 

Portanto, pode-&e dizer com toda ·a proprie
dade-campos de demonstrações agrícolas ou 
p&~storis. 

0 SR. AUGUSTO CLEHENTJNO dá um aparte. 
O sa. F. 8RKB9ANE :- A questão das forra

gens deve ser estudada em campos de demon
stracção - portao to campo de demonstração 
&brAnje todos os institutos deste genero ; os 
postos zootechnicos devem ser creados dentro 
doe oampoa de demonstração. 

Bue § diz que podem ser creados campos 
,rattoos unicamente agrioolaa ou unicamente 
pastoris, porque é certo que, si não ba grandes 
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zonas exclusivistas no nosso Estado, à certo en
tretanto, que, em algumas dellas, ainda. que 
mui\o limitadas, dà-se o facto de se tratar uni· 
camente da cr1ação o em outras, como em al
guns pontos, da matta, por exemplo simples
mente da cultura do c&fé. 

No entanto, entendo que o governo, tendo 
de estabelecer co.mpoa de demonstração, de
verá convertel-os na. sua maioria em campos 
mixtoa, isto é, campos de deruoastração agrí
cola, e junto dellea posto!! zootechnicos . visto 
que em quasi todo o E~tado extste a industria 
pastorilliga.Ja á agric)la . 

Sr. Presidente. P.U pedi a palavra. unica· 
mente para dar esta explicação e entendo que 
a discussão j~ se vae tornando bastante fasti
diosa sobre o projecto que deve pas;ar sem 
grandes demoras (mu ito bem). 

O tlr. Desiderlo de 1\lello :-(não 
temos o seu di11CUr1>0). 

Encerrada a discus~ão, é approvado o art. 2.0 

com a emenda. 
Sem debate approva-se o art. 3. ·. 
Passa-se ao art. 4. · conjunctamente com a 

emenda suppressiva da comml~são de obras 
publicas. 

O tlr. De8lderlo de 1\lello :-{não 
temo9 o seu discurso). 

O 8r •• loào Pio (idem). 
O 8r. August.o Clemeotloo:

(idem). 

O 8r. Raul Penldo:-Sr. Presi
dente. ioter·e!lsa<!o, como sou, pelo desenvol
vimento do ensmo agrícola do nos3o Estado e 
pugnan.Jo pelo ~eu estabelecimento, tendo este 
como con~equencia o engrandecimento e pro:!· 
paridade desta terra, eu entendo que sou 
obrigarJo ao entrar em discussão o art. 4. ·, 
a tomar a pa.lavra e expender as razõts 
que predominam em meu espírito tendentes a 
fazer com que eu vote de preferencia pelo su · 
bstitutivo apresentado pela co111miasão. de 
agri cultura, ao em vez do art. 4 . ·do proJecto 
substi tu ti v o da commi$são de instrucção pu-
blica. , 

Sr. Presidente, basta ler-se o projecto conf~cci· 
onado por esta commissão para chegar-se à con 
clusão de que é apropria commissão de in
strucção publit a que vem pedir-nos a suppree· 
são do art. 4. · 

E não poBSo, sr. Preaidente, attribuir o_utra 
ruã.o d.a mclmão desse art. 4. • do projecto 
que se discute, sinãu fi preoccupação unica e 
exclusiva de se legislar e ao mesmo tempo re
gulamentar-se a lei _que . fôr votada; porqne, 
sr. Presidente a umca. dJvergeneta que houve 
proprisrnente 'entre as Êuas commissões de 
agricultura e de i nstrucçao publica fot a . refe
rente á. mudança do instituto agronomJCo tle 
Itablra, que pedia o. de agricultura _para R~llo 
Horizont-e e entendia ,. de instrucça.o publica, 
como a Camara, que permanecesse alli. 

O sa. E. OTTONI:- Unica divergtmcia; apoi
ado. 

0 SR. R. PENIDO:- Mas, sr. Presidente, OS 
outros artigos do projecto foram todos acceitos 
pela commJI!:'ão de agricultura e esta, examl· 
aando o phraseado e o conjuncto do dispo~to 
no art. 4. ·, e pelo antaiOniamo das propnas 
disposu.;õee que ahi havia, entendeu que, es-

tando perfeito e regular o projecto, isto é,lan· 
çadas as bases gera.es para o porler ~ompetente 
o regulamentar, era aquelle artigo uma excres· 
cencia ao mesmo projeoto. 

Se pas3armos, sr·. Presidente. do exame e ccm
paração dos arts. 2. · e 3. ·,veremos das di~po
aições ahi estabelecidas o que deve ser um in· 
stituto agronomico e o que devem ,er campos 
ele demonstração. 

Diz o art. 2. • (lé) . Os demais i::stitutos 
creadoa por lei serão convertidos em campos 
praticot ou campos de demonstrnçr7o. 

Por con>eguinte todas as escolas agrícolas, 
todos os institutos existentes m11.utla o pr(ljecto 
da commis~o de instrucção pui>J!c;t que :5ejam 
convertidos em campos de demonstraçt'fo. 

Diz o § I.· (lé) : Alem destes, o governo 
creará. outros campo1 praticas nas local i Jades 
onde julgsr conveniente . Estes campos pode· 
rão ser sómenre agrícolas ou çastoris ou si· 
muli.ll.ueamente agrícolas e pastoris. 

Portauto, ficou consignada no projecto da 
co·.cmbsão de instrucção publica a base. 

Aoceita apenas a divegt-ncia quanto ao local 
do instituto a!!ronomico, flca!'am estabe:ecidas 
as base-1 de como se devia div1dir o ensino da 
11gricultura no Estado, ieto é. ~>m instituto 
agronomico, zootecbnico e campos de rlemons· 
tração. 

P"bSemos, sr. Prel!iden te, ao art. 3 · do 
projecto (lê) 

«Nestes campos de demon.rtraçt!o se estuda· 
rão os meios 11e meihorar a tnd ustria puto
ri! e a agrlcola.» 

Este artigo . portanto, sr. Presidentfl, define 
as bases de qunl deva ser o e'tudo nes,es ca..n· 
pos de demomtração, e a commissão de agri 
cultura , chegacl B iJ. leitura e t>xame du art. 
3.0

, achou qne o projecto eetavl\ 9erf'ettamt>nte 
organizado, que não havia razão de accres
centar-se mais quaJquer idéa as ldéaa geraes 
que já estavam lançadas no piar• o .:Stabelecido, 
competia sómente ao governo regulamentar, 
mostrando, como já está demonstrado no reta· 
torio, o que havia de ser feito nos institutos 
superiores, e o aue deve ser ensinado nos cam· 
pos de demonstração. 

Além disso, sr. Presidente, é o proprio 11r. 
Jr. Secretario da Agricultura que vem nos 
dizer (léJ: c Por emquanto, precisamos em 
Minas de instituir o ensino agrícola primario 
simples, elementarisJimo, acces.~ivel ao horuem 
do povo, ao rude trabalhador, mca.paz de ou
vir cursos, ma.<! prompto a oer os meios que se 
lhe mostrarem de tirar o mai'lr proveito da 
terra que cultiva. Somente depois .:e erguido 
o edificic desde a~ fundações desse ensino é que 
~erá opportuno sobrepor-lhe a cupola das esco
las superiores. :. 

.\ssim, é o dr. Secretario da Agrirultura, co
nhecedor do assumpto, que no> vem dizer
que eó depois de lançadas as bases, os alicer· 
ces do edillc:io, devemos cobril-o com escolas 
au periores, devemos esta belect>r, sr. Presiden· 
te, a cupola. 

Além dtsto, sr. Presidente, occrescenta em 
eeguida o illu~tre Secretario da Agricultura., 
pessoa que DÓ$ conhecemos acima de toda ,a 
suspeita e compe •.ent1~S1ma no ::. eumpto. (Le) 

cComeçar pelas e~colas !!Upericres é moc.ular, 
desdo o princrpio, no enllino agrícola o c:v1rus:. 
academico. Ta.es escolas superiores formario 



bacharela e doutores, nunca, porém, lavrado 
rea. Para oooorrer ao ensino superior, um 
instituto basta e a esse deveremos limitsr-nos. 

Maa a propagação do e11.1ino agrícola, a ge. 
neraliaação doa methodos da cultura racional 
deve ficar a cargo dos ccampos de demonstra
c;io,:. instituição simples, modeata, economica, 
que tacilmente se diffundirá em todas as re
giões do E<~tado. Ahi se fará o ensino in.tt,!i· 
tivo aos proprlos lavradores aotuaes, que 1ra.o 
vêr em aotividade os pro088808 aperfeiçoados, 
verão funcoiono.r as machinas, verifica.. ão os 
melhoramentos de que é susceptível a terra 
que laTram.,. 

Por esta eucointa e rapida leitura, sr. Pre
sidente, vemos a palavra auotor1zadissima "ll 
competente de um d'lS distinctoe aux1l1ares do 
governo, o dr. Francisco Sá, definir-nos o que 
sejam campos de demonstra.Qiio, o que deve 
nelles ser ensinado e o aproveitamento que 
u elles th'&rá. a agricultura· 

Astim sendo e estabelecendo o projecto que 
nestes campos se ~nslnarão os mei)8 de melho
rar a indus,ria pastoril e agrícola, a.ccorúes ea
taa idéas com o expandido no re :att>rio, ipso 
facto torna se evidente a dPsnecessidade do 
art. 4. ·do pro!eoto, que manifesta antago· 
nismo patente oom oa arts. 2. • ., 3. · tor
na.odo·se, não só uma exorecencia ao pl'(ljecto, 
como, o que é mais gt•ave, desnaturando o fim 
porque devem ser creados estes campos, tor
nando uma inefHca.cia a introducção do ensino 
agrícola no Estado, que tanto desejamos e por 
coja validade tanto nos batemos. 

N'"'ao p: sso, pois, e~lica.r por outro motivo, 
que não a preoccupaçao de regulamentaçãa, o 
procedimento da commisaã.o de instrucçã.o pu
blica., aJdicionaudo este art. 4. · no projecto, 
isto, porem, não deve ser, porque nós, corpo 
legislativo, estabelecemos as bases sobre que 
devem ser feitas as leis, os princípios gero.es· 
em que deTem se moldar; oelegando ao go
verno, como mais competente a regulamenta 
çâo da lei, porque, er. Presidente, elle é tão 
intE>ressado como o conçesso no desenvolvi· 
manto do ensino agrícola n'> Estado. 

E sendo interessado, como nós o somos, de 
certo não irá desvirtuar o que nós le~isla
mos. 

Alem disto, sr. Presidente, dei o art. 4. • 
(lê). 

c Nestes campos praticoa serão admittidos 
alumnos externos, aos quaes será dado ensino 
tbeorico seguido de ensino pratico, onde o 
alumno aprenda os syetemas aperfeiçoados de 
cultivar a terra e melhorar u divérll&ll ra
"'' de gado:~>. 

Não sabia a intenção da mesma commi88ão : 
assim, lendo o artigt> e estudando-o, cheguei 
á oonvicção de que, pela sua exposição, este 
ensino theoric.>, seguido de ensino prat1co, só 
seria dado a alumnoe externoa, porque diz (lê): 
c alum.nos externos aos quaes se dará ensino, 
etc... e aprendam os f.ystemas aperfeiçoa 
doa de cultivar a terra e melhorar as raças •; 
ustm o seu contexto não é mais do que sim· 
pies repetição de um juizo contido no art. 3. • 

Penso que depende dasta questão mínima 
muitas vez.es o desenvolvimento de uma idéa 
oo então a soa. morte immedia.ta,. porque, sr. 
Presidente, si nós conf;:coionamos as bazes para 

a bôa regulamentação, se já expandamos u 
n088&8 idéae, que são conliêiJadas em dive1'808 
artig-os, si o art. 3• já oompttlhende o 4•, por
que havemos nós de especificar casuisticamen
te estas mesmas idélls, quando da c.auistlcidade 
pode provir mal maior, pode pro·vir uma des
naturalbação completa do systema ~ que temoe 
em manto f 

K de f4Cto, sr. Presidente, si fôr regulamen
tado como está no art. <t • do projecto, o ensino 
agrícola ficará uma inuttlidade; uma inexe
quibllidade ao Ettado e não passará., o proje
cto de lettra morta e o governo ver-se-ha em
b&t'IA.;. o.d•l ent adaptar o ensino ás classes menos 
favorecidas da fortuna, áquelles a quem o en
smo agricoh\ vae dirE>ctamente apruvettar nos 
campos de demonetração. 

Assim pois, sr. Presidente, penEo que justifi
quei na medida de minhas forças a idéa que 
tenho para votar contra o projecto da com
missão de inetrucção publica e louvar o pro
cet.li mente- da com missão de agricultura, por· 
que, pelo confronto dos ditferentes artigos do 
projecto daqu"lla e da llnalyse grammatical do 
mesmo, eem se:- neces~ario descer ao exame pe
dagogioo e enfrentar as profundezas da peda
gia ..• 

O sa. Jol.o Pio dá um aparte. 
0 8R.. RAUL PENIDO :-... se ch~gará a con · 

cluaão ineT1tave1 de que é elle um conjuncto 
de palavras sem nexo de idéaa e o art. 4· uma 
inutilidade, uma excretrceucia, um enxerto a. 
martello. (Muito bem, muito bttm. ) 

O er. João Pio (não temos o seu dis
cul'!o). 

Vem a me11a, é Jido e apoiado e entra con
junctamente em diecossão a segninte emenda: 

N.4 

Ao artigo 4. · Em vez de - ensino theori
co - diga.se : msino de noçõe1 tMoricas. -
Sata das st::.>. JJs, 6 de junho de IR95. - PADRE 
JoXo Pto. 

O l!lr. Epamlnonda& OU.onl (não 
temos o seu discurso). 

Encerrado o debate, fica adiada. a votação 
por falta de maioria. 

E' lido e entra em discussão o art. 5. ·, con
junct~mente com a emenda additiva. da com
missão de agricultura. 

O 8r. Manoel Ah es : -Sr. Pre
sidentA, sinto ter de tomar a palavra em hora 
já bas1ía.nte adiantada na qual todos os collegas 
se acham fatigados pelo trdbalhc; pelo que peço 
desculpa, promettendo ser breve nas poucas con
siderações que tenho de fa-zer, sentindo n6ste mo· 
manto que não se ache ao meu lado o illustrado 
collega resident3 em Oliveira, autor de um dos 
projectos que creava uma e~cola agricola, por
que, sem duvida alguma, teria vindo concor
rer com suas luzes para que podessemos fazer 
um projecto lançado em moldes taes que sahl~
se completamente aperfeiçoado. 

Sr . PiesiJente, &tJctor de um dos projectos no 
auno passado, que creou na freguezia. do Rio 
Manso uma escola agricola, e tendo se tra· 
vado Longa diPouasão sobre a mataria, não po
dia e nem devia deixar de vir á. tribuna para 
explicar o 1meu modo de proceder com relação 
a esse mesmo projecto. 



Como v. ex c, sabe, foi lllli crs.<Ja. umn eaco
la. agrícola, resolução que, passando por todoll 
os tram1tes regiment les, chegou o. !ler conver
tida. em lei , que ora. faz parte da. collecç~o que 
possui moa. 

Chegando a. noticia áquella localidade, ro; 
ella recebida como a aurora salvadora da 
agricultura, tão nba.tida.. descurada me.•mo em 
todo o norte, onde só os carunchosos E>yotemas 
dos nossos ante· passa. doe são co o hecidos e po F.

tos em pratica, com ·tetrimeoto dos uberri
mos terrenos ali! existentes. Tom~>i alento P 
entreguei-me a. estudes que sobre a. mataria 
me serviSI!em de guia. 

Comprehendo pois, que o Instituto a~rico!a 
então creado, não podia de modo algum S<l.tis
fazer o fim a. que et•a dMtina·!o- o immejiato 
desenvolvimento da. lavoura-. 

Desde então, r·esolvi, na presentf.llegi ' latura, 
apresentar al~umas emendtiS, que tornasoem 
viaveis e tambern e!lpalharlos em maior nume· 
rode z ·nas e~s ~s estabelecimentos. afim de que 
podesa .. m pre.~tar mP.lllores serviços. 

Mas, ao chegar "~>!~ta casll, poucJ tempo de
pois de ioictadr·sos n·JSSO"! trat-:. lllos. fui sor
prehenrlido por um projecto do i li ustre collega 
residente em Uberaba, que redt.:2ia todas tl!l 
escolas a campos praticas. 

Não quiz, sr. Presiden te, ap~e:entar- me para 
neesa occaeião discutir; apene..~ em "parte~. di 
rigi ndo-me ao illustre collega, perguntei por 
diversas vezes qu"'l era o typo a que obedece
riam esses campos praticas que vinham sueca
der ás escolas e s. exc. não dignou se de dar
me uma resposta. . .. 

0 Si. Dli:SIDER!O DE MELLO:-Perdão, dei a 
resposta. 

0 SR MANOKL ALVES., .e flluei ignorando. 
Em aparte, um collega. disse que fica"ia i&so 

ao governo. 
Ao que respondi e repito que o Congresso, 

formulando nma. lei, devi!l fa.ze l o e'\balmente 
e não d"txa.r ao governo o encargo de compl ~
tar o que I h e competi11. razer. 
Voltem~ ao assumpto . 
Como disse, pretendia fazer a reforma ou a.n· 

tes propol-a. e o nobre collega., tendo apresen
tado o st>u projecto, que não satisfazia, como 
não satisfaz, as necesslda ies da la voara, e o 
meu !Ilustrado collega, residente em Barbacena 
olfereceodo um substitutivo, que me paree.e 
melhor consultar os fins que tenho em vista; 
declaro que aceito-o com péquena modificação 
e envio a me~a a emenda oue formulet, espe
rando que a casa. lhe dê o d!!vido e justo aco
lhimento. (Muito bem; muito bem.) 

O sr.. Oesiderlo de Mello : 
(não temos o seu discurso. ) 

O sr . .João Pio: -(idem). 

O sr. Bueno Brandão- (irlem), 
Vêm suocessi vameute á me-a e entrum con-

junctas em diecuS!Ià.J as seguintes emendas. 

N. 5 
Art. additivo-Ao projt>cto de n. 26, accres

cente·se onde conv ier o seguinte: Art. O 
pessoal constará de um director prote, eor, um 
prllttico e o necessario numero de trabalhado· 
res. 

A. C. - 35 

Ao art. 5 . • depois uas palavras c: serviQOS 
constantes do projecto» accrescente-se o seguin· 
te: - fazendo para isso as nece~sarias operaçõeS 
de credito, ou applicando as ~obras do orça
mento. 

Sala das se!:I.Sões, 6 de junho de 1895 .-CoNs
oo ALVES.-GUSTAVO SERRÃO . -DUARTE FON
SECA .-J. E. FRANCFORT.-~UNF:'i Pt:'\II EIRO. 
-MANOEL DA SILVA.-SATUR:"'INll D A:-IT AS.-
8S:RN .~ R DE3 DE FARIA.-BENJA~II!'I í tE MA CE DO . 
- GETULIO DE CARVALII .l .-RIBEIRO DEÜLI VEl
RA.-IGNACIO MURTA.-FERREIRA TI:'\ÔCO.
AUOUSTO CLEME!'ITINO. 

N. 6 
Ao artigo 5. · O pesioal 'dos campcs de de-

mon~:~trac;-.ã.o terá o eegn inte venciment.u : 
Professor-director............ G:000$000 
Professor pratico. . ........ ... 4:0·10$000 
Traba.ll.a.dores 4$000 dia1 ios. no maxtmo. 
Sala rlas ses·õ.:s, & de juuho rlo 1895.- J. 

B UENO BRANDÃO. - .-\ l ' :; UsTO C LE)IENTI:'\0 , 
Encerrado o deba:e, fica a liarJa a votação. 

pOt' flllta de nUmPrO. 
Lidu e em d J SCtt-~>ào o art. 6 . ·,sem debate 

encerrt-se Pila, adiando-se, pot· iueotico moti
vo, a votação. 

Nada mais hav~ndo a tratar-se, rlesigna o er. 
PrelliuPnte para manhii., além dr.. pat"te regi
mental da ordem do dia, a pp;-ova.çio das re
Jacçõt>s tloaes do~ projectos ns . 14 e 18, vota
ção ria mnteria cuja rltscussão ficou encerrada, 
1. • discusoão do prüjecto u. 90 e 3. • do de 
n. 47. 

Levanta -ee a sessão. 

ACTA DA 36 .• SESSÃO ORDINARIA, AO::. 7 DE 
JUNHO DE 1895 

PRESIDENCIA DO SR. EDUARDO Pl hlE:'\TE L 

Ao meio-dia fe ita a chamada, ach11m-se pre
sentes os srs . E•luardo Pimentel, R1beiro de 
011 ve1 rs, Agostinho Pereira, Duarte da Fon~e
c!l, Carlindo Pinto, Gustavo Ser t•ão, Ribeiro 
Juoqueira , Delphirn Mo rei ra, • a tu~nlno. D!ln
tas, .João Pio, M11 noel AI ves, F'er t•etr·a. Tmoco, 
Desiderio de ~ello, Juvenal Penn>l, Bueno 
Brandão, Raul Penirlo, Benjamin de Macedo, 
Rodrí " UEIS Chaves, Benvenuto Lobo. Nunes Pi
nbeir~, lgna.cto Murta. , Wencesláu Braz, Theo
ph ilo Marques, Beroard~ de Faria. Getulio de 
Carvalho, Augusto Clementino, Nune:! CoelllO, 
Epaminondas Ottoni , Manoel da Silva, Camillo 
Pratas. Mendes Pimentel e Francisco Bressane; 
faltando com causa. participada os srs. Tavares 
de Mello, Coelho de Moura, Camillo Soares e 
AI berto Furtado e sem ella os mais senho
res. 

Abre-se a sessão. 
E' lida e approva.da a a.cta da anterior. 
O sr. I.· secretario da conta. do seguinte 

HXPEDIBNTII 

Officíos 

Do sr. 1. • secretario do Senar:lo, participando 
ter sido rejeitada. a proposição n. 5 desta. r'..a
mara. sobre folha.:s corridas.- Inteirada. 



Do conselho escolat• de S. Gflraldo, pedindo 
verba para mobilia e livros de que carecem as 
escolas primarias deese districto.- A' comm!S· 
eão de orçamento. 

Tem 2. • leitura e ficam sobre a. mess. p 11r11. 1\ 
ordem dos trabalhos os projectos ns. 55, do Se
nado, çn e g8, que são julgadosobjectos de de· 
liberação. 

O sr. Au~usto C!ementino, p~la commill· 
são d~ legidação, apre!enta. para 3.• discu>são 
o projecto n. 54 do SPnado e manda á mesa o 
parecer n. 54, sobre diversas repre~entllções 
de ca.maras munícipaes.-A imprimir. 

O sr. Denveouto Lobo (não te
mos o eeu discurso.) 

Vem á mesa a seguinte 

MOÇÃO 

A Camara dos Deputados lamenta prohda
mente a.s gt•aves occut•rencias que se deram 
hontem nesta Capital; pede a Deus que fiquem 
nisso e pe.ssa á ordem do dia. 

Sala daa seesõe9, 7 de junho de 1895.- BEN· 
VBNUTO LoBO. 

O sR. PRKSIDBNTE declara que a moção, em 
face do art. 3. o da resolução n. 3, deve ir a 
uma commiBI!ii.o esperial de cinco membros 
P!lra sobre ella emittir parecer dentro de dez 
dtas. 

E para essa commis&ã.o nomêa. os Sl'il. \Ven · 
ceslau Braz. Ribeiro Junqueira, Nunes Pí· 
nheiro, Delphim Moreira e Duarte da Fonseca. 

O SR. BE::-;vBNUTO Lono, considerando a n~
turez!l. da mataria e a conveniencia de que a 
Camara sobre ella se pronuncie sem dilação, 
requer e obtem urgt:ncla para que a com missão 
dê hoje mesmo o seu parecl'r. 

O SR. PRESIDENTE convida a commis~ã'l a 
elaborar o seu parecer, suspendendo, entre
tanto, o curso dos trabalhos. 

Meia h oJra depois, reaberta a sessão, o er. 
Duarte da Fonseca, como relator, requer e a 
CIU!a concede urgencia não só para apt'esenta
ção do parecer da commissão especial, como 
ainda para que tmmediatamente lleja elle discu
tido e vvtado, dispensando-se a impressão e 
quaesquer outros interf<ticios. E assilll se 
resolve. 

O sr. Duarte da Fonseca (Não 
temos o seu discurso). 

PARBCER 

N. 55 
A commiesão especial nomeada para dar pa

recer sobre a moção do sr. oeputado Benvenu
to Lobo, é de parecer que a mesma seja sub
rettlda á. diHcussio e approvada com a se· 
guinte redacçã.o substitutiva. 

A camara dos srs; deputadcs lamtnta pro
fundamente as graves oocurrenoiu que se de
ram nesta capital e p&88& á ordem do dia. 

Sala das commissõts, 7 da junho de 1&}5. -
DUARTE DA FONBB:CA. - "l';UNEi!l PINHEIRO. -
WENCKELAU BRAZ. -DBILPRIM MORBIRA . - RI
BEIRO H.'NQUBIRA. 

E' lido e entra em discueaão eonjunctamente 
com a moção e o sub11titutivo. 

O •r. João Pio : -(Não temos o seu 
discurso). · 

Encerrada a discussão, é adopiado o parecer e 
o substitutivo que o acompanhliu, ficando pre· 
judicada a. mo~'íio. 

Passa se á ordem rio di .-... 
Lê se, entra em discus~ão, eocerrando·~>e esta 

sem debate, e é approvada a redacção final do 
projecto n. 14.- Ao &nfldo. 

Lido, entra em discussão a do projecto n. 18 
0 SR, MENDES PIMENTEL, depois de breves 

observações, envia á mesa seguinte 

Emenda 11dditiva 

Colloque-~e depois do art. 12 : 
Art. 1~. Revogam-se as disposições em con

trario. 
Sala dau se~ões, 7 de jnnbo de 1895.- MEN· 

DE~ PIMHI"TEL. Apoiado Affi dis~ussão. 
0 SR. RonRIGUES (I!AVE>S, prla com missão de 

redacção, após algumas e:x l!lici ções, declara 
que ella. e.ccaita a emenda additiva. 

EncerraJa a discussito, t>ão upprovadBe a re
dacção t1 a emendn • Ao Senado . 

2. • parte da ordem do dia. 
E' annunciada a votação da ma teria. cuja d:s

cu~ão encerrou se na ses!'ão anterior. 
Devendo ser votado em primeiro lugar o pro· 

jecto n. 74, sobre o qual Eão impedidos os ~rs. 
Presidente e Vice-presidente e out ros sre. de· 
putados, que se ausentllm do r ecinto ~sume a 
presidencia o sr. I.· secretario. 

i\ã.ll bAvendo "'ntào numero legal para vota
ção desse projecto, continúa o adiamen.;o dPlla, 
voltr.ndo a seus Jogares os que se ba viam re 
tirado e á presidencia o sr. h:duardo P imente-l. 

São em ~eguida appr.)vados os a.rt;; . 5. · e 6. • 
do projecto n. 26, com r.s ~mandas offerecidas, 
AXcepto somE-nte a do sr. Jl ão Pio, prPjudtcada 
pela suppreseão do art. 4. ·, a que se reteria ; 
e, consentindo-se que pas~e o projecto á 3.• 
discussão, volta elle ás commissões reunidas de 
instrucção publica e agricultura. 
Lê·~;e, entra em 1." discussão, encerrando-se 

esta sem debate, e é approvado o projeoto n. 
90, que auctoriza a abertura de um credito 
supplementar até a quantia de 360$ na rubrica 
do n . 8 § 3 . 0 art. 2.· da lei n. l 07de 1894; e, 
consintlndo-se que passe á 2. • discussão. volta 
à commil!@ão de orçamento. 

Lido e em 3.• discussão, e approvado sem 
debate o projecto n. 47 ela com missão de licença. 
ao escrivão do jury de S. Paulo do Muriabà . 
-A oommissão de redacção. 

Nada maia havendo a tratar-se, designa o sr. 
Presidente para amanhã, 11 lém da parte regi
mental da ordem do dia, vot11ção do projecto n. 
4, I .• di3Cussão do de n. 91 e 2.• do de n. 88. 

Levanta-se a sessão. 

DISCURSO PRONUNCII\DO N .<\. SE3SÃO DE 5 
DE JUNHO DE 1895 

O •r. CaJDIIloPrate• : .-Sr. Pre· 
sidente, a Camara me ba de desculpar, si tomo 
a palavra na 1. • discussão do orçamento, facto 
que vem quebrar uma certa uniformidade de 
praxe que pareee estabelecida de não se 
discutirem em 1. • disoueeão as nossas Jeis ao
nuas. 



Acreditem v. exc.• "a Ca.mara que não te
nho o intuito do ser impertinente e nem a pre
tenção de fazer um discurso; a.o contrario penso 
que o que vou d1zer é simple~ po.le3tra. com a 
comu..is.ão de finanças. 

Sr. Presi iente, eusou o primeiro a reconhe
cer a compett!ncia r!a illnstre oommtssiio, e 
felicito a esto Estado, por tel -n a Camam cons· 
tituido tãc, bem, não só, sr. Presirtente, pelo lado 
da competenci!l como p?.lo esoirito do ptttl'iotiS· 
mo que anima. rt ca.Ja um dos membros dessa. 
oommissão. · 

A mmha questão com ell9., sr. Presi.lente, é 
puramente rle princípios, mas principi.>~t pri
mordiaes, basicosdo nosso systemo. de governo, 
que constituem a propria e...~encul. do governo 
representativo. 

Si nli.o tivesse tomado a palavra. Di\ 1 • • d is
CU8sâo, ver-me-hio. inhibido de falar em qual· 
queroutro turno, porque o. 2.• discus~ão de
talhada. como é, não permetteria lanç:\r sobre 
o projecto uma vi:~ta de conjuocto, não po
dendo rnostrar a desharmonill do projecto de or
çamento com o ~ystema de governo q11e o.ciopta
mos, com todos o~ priucipio~ que devem regu
lar a oonf~cçã.o des~as leis. 

E, sr. l-residente, eu re< lmente rPconhe
cendo-rne o menos competente para tnmar parte 
nesta. discussão ("ao apoiados geraes) mas 11ni· 
mado do t-!!pirito, que a cama.ra ma h•~ de con
ceder, de semprç regult~r-me aqui pelos nltos in
teresses p)Jitico;: e admin1strativvs do E.~tudo, 
venho pe.lir a illustre commis-ão e a Camara 
maita benevolencia porque ha de ser incompleto 
aquillo que vou dizer, vtsto a estreite?.a do tem
po que ti v e para estudar o projecto paru co
tejar as diversas disposições que nelle so en
oontram e p1·ocur .• r harmonisR.t-as. 

Sr. Presidente, o project\.1 de Ol'ÇI\mr.n to foi 
hontem distribuído na ea&~, já. tarde, e inclmdo 
na ordem do dia de h)je, de sorte que men'ls 
de 24 horas medeiaram entre a sua distribuição 
e sua incluQão na ordem do dia. 

Entretanto, sr. Presidente, eu rnpid9mente 
vou lembrar a comruiSBão os defeito:; que me 
parecem essenciaes e que estão no proje0to. 

Sr. Presidente, a camara conhecedora dos 
princípios fundamentaes do systema de gover
no representatí vo deve saber q oe a decretação 
de impostos e funcção sua essencial, is to , 1'1', 
Presidente, muito principalmente no guvt~rno 
presidencial. 

A existencia do corpo legisll\ti v:o não teria 
explicação si elle pudesse, sem crime, delegar 
ao poder executivo a alta attrlbuição de de
cretar impostos. 

O orçamento, sr. Pres1dente, si é um estad<' 
de previsão com relação á. receita, com relação 
á despesa, não deve ser e i não um circulo i ofle'X; · 
vel dentro do qual o poder executivo deve 
girar, sem poder transpol-o nuncae sem mva
dlr a orbita do p)der legislativo. 

Por esta razão uma delEOgaçã.o riesnatura o 
nOISO syatema de governo e elimina a existtm· 
ela do poder legislativo. 

UM SR. DEPUTADO : - Toda e qualquer dele
gacio é oontrario. o.o art. 122 da Constituição. 

O SR. C.A.MILLO Pa.A.TES:- Sr. Presidente, 
eetu oonaiderações me foram suggeridas pela 
raplda leit.ura que ftz do projecto de orça
meato. 

Neste, projecto ha Ji8pnsições, sr. Presiden
te, _que .constttuem não só delegação do poder 
le-g1slat1vo 8.0 poder executivo, mas tambem 
tro.nsgres~o flagrante de p t incipios que ~ 
para uós eagradoa,que saberemos defender a todo 
cu~to,col_!l todo o sacritl.cio, porque são a pro
prnL ra.zao da nossa cx1s~ncia. 

Eu não quero, se. Presidente, ter em vista 
este ou aquelle governo, a minha questã1 é de
ft!nder as attribUlções que nos cabem pela nos
sa Constituiçã:>, que são o conjuncto tia prin
cipies scientifi,•os e harmonico3 da. organizaçio 
do Estado, dos quaes nllo nos podemos no~ afas
tar. 

Sr. Prl'.sitlentr., o lamenta.vel quoe ainda hoje 
se.Ja necessar1o lembrar em Min11s que a 
confet.'Çào dos projectos de orçamento de ·:e vi
su.r principalmo:~nta o raspei to a e:5tes princípios, 
a obedienci:L cega e e!ltllusiasta. aos preceitos 
consti t•Icionse~ e in~titucionaes não só do 
Brazil mas de todos o9 paizes onde ha o sys
tema. reprt sentuti vo. 

Sem queret•. sr . <'residente, entrnr em uma 
discus~ão detalh 11da, pois não é tPmpo de fa· 
zel-a, chamo o. attanção dp, Cam:ira po.ra o arti· 
go 8· do projecto. 

NeS'$e artigo, sr. Presidente, se dispõe o se
guinte : (lê) 

cArt. 8· Fica o governo auctorisado : (s) a 
t•ever as tabellas D:l. I e 2 do decrP.to n. 603, 
de 3 de fevereiro de 1893, r eunindo em uma 
só as duas taxas de exportação dos ~rener011 
nella mencionados, fixando-as ato 9·t · com ex
~pção tio cafj . fazendo -as arrecadar no acto 
da sabida do Estado ; bem como sutst1tuir o 
valor fixo da tabella por pau tas varia v eis, uni 
furmi:.anuo o. taxa em relação a todo~ w poctos 
fisoaes do Est>~.do; (b) a rever o regult .. mcnto que 
baixou com o dPcreto n. G98, de 1· tie dezembro 
de lR92, harmonizando suas disposições com 
as do.le1 n. lti (regimen tribu tat•io). de 19 de 
dezembro de 1891, e disposi ções legislativas 
posteriores, incluindo no regulamento que con
feccionar o.s ta.xus a que se refere o art. 12 da 
lei citada e a de l/lO % (um dec;mo por cento 
de transcripção e regi!!tro:. . 

Ora., sr. Presidente, é exactamente nesta. dls· 
posição do projecto que encontro uma formal 
delegação feita pelo congreSloo ao poder execu
tivo, é ne..C~Sa àisposição, 6l'. Presidente, que PD· 
contro o ml:'iimo deploro.vel e&quecimenw dos 
princípios que devem manter o poder repre
sentativo. 

De facto, sr. Presidente. crear impostos não 
é dizer que esta ou aquella materia deve Per 
tributada ; é preciso que o poder legislativo 
fixe de modo claro e evidente quota de im
posto. 

E' esse üm dos elementos eiiSenciaes para a 
decretação de qualquer imposto. 

Entretanto, a illustrada commissão deixa a:> 
arbítrio do governo fixar a quota do impoeto, 
isto é, a commisião designa apenas quaee liB 
materi~~ts que aenm ser tributad~~. sem fixar a 
quota do lmpoato, e ao governo é que com
pete concorrer oom um dos elementos princi. 
paes e prlmordiaes : ftnr o Imposto que o cicia
dão é obrigado a pagar ao Estado para as des
pesas publicas. 

Pergunto, sr. Presidente, á nobre commis
são, si está no sen espirito, al não foi lapso 



.lDclulr ea dfspoliçio no projecto que den~ 
tura completamen~ o n«Ja) l)'stema de go
Terno. 

Sr. Presidente, a! ta~llu a qae se rerere a 
llluatr11da commllllio, estabelecem o imposto de 
4 ·f. aobre alguna geoeros, alguns dos qaaes 
~em variar de valor, e ou~ros tem valor ftxo 
JRo é, ha um Imposto cobrado atl "alor~m e 
ba outros Jmpostos qae sio cobradoseobre o va· 
lor que nunca se mudari. 

A comml~ão pede que se auctorize o governo 
para LAzer variar estes valores. 

Sr. Presidente, penso que a commissão fez 
bem nesta parte. 

A atl.torização dada ao governo é conveni '!n· 
te ; não é delegação. 

Mas, na parte em que ella dá ao governo ar
bítrio para ftxar a quota do impo8to, é que 
penso estar o ~ueclmento de que o nosso go
verno é repr~entativo e de que em ta.lsy;:tema. 
de governo a runcção 8Stlenoial do poder legis
latiVO é a decretação da receita e despeza do 
Eltado. 

Sr. Presidente, ha ainda outra disposição no 
projeetQ da oommissão com a qual não estou de 
aooOrdo : é a que se inclue no art. 10. 
. Eate artigu do projecto da commi,:são, sr. 
Preeidente, auctorlza o governo a f.azer opera
ção de credito para despender a quantia de 10 
mil contos de reis com a con!trucção da nova 
Capital. 

Depois ainda a illostrada. commissão, nesse 
mesmo artigo, aoctorlza o governo a apphcar 
todas as sobras orçamentarias á con&truoção ·da 
nova Capital. 

E ainda no paragra pào unico auctoriza a ap
plicar ao mesmo ftm, todas as rendas prove-
nientes da construcção da nova Capital. · 

Parece-me, sr. Presidente, que a commiBSão 
queria rebuecar, em tudo quanto podemos pro
duzir, dinheiro para empregar na construcção 
da nova Capital. • 

~IAQ se content.1o com os dez mil contos de 
réis ; deu sobras orçamentariu e a receita pro
veniente da construcção da cidade. 

Ora, sr. Pres; ·ente, isto seria absorver para 
um unlco eervi;o as rendas do Estado. não eó 
ordinariu como tambem extraordinarfas, pro
venientes de emprestimos que posn o Estado 
contrabir. 

E onde ftcim as leis votadas pelo Congresso 
nu quaes applicPmoa, para a satisfação das 
deepel&l nella oreadae, as sobras du verbas 
do orçamento 7 

0 BR. AUGUSTO CLKifBNTINO: -V. exc. está 
fazendo um cavallo de batalha aobre questão 
de redacção. 

O sB.. CutiLLO PaA.TBS:- V. exc. sabe ~ue 
eu aempre t\ve m01to escrupulo com a teda
oçio das leis, não sei como se póde mterpretar 
1liD& lei, a não 181' pela sua redacçio. Si v. 
exc. eecreve uma cousa eu não poseo compre· 
bendar outra. 

0 IIR. AUGUSTO CLBJONTIISO:-Darei a devida 
relpOita. 

O SB.. Buuo BRA.NDlo : -ReBpOnderei a v. 
exc. ;eetou ou-. indo oom toda a attençio. 

O aa, CA."MILLO PaA.ns:-Certiftoo-me agora, 
sr. Presidente, de que a commissã.o não teve 
iDtenção dee~crever o quese lê no projecto. 

·(&um apt~rt•.) 

Agora me~~mo oavl o nobre deputado dizer 
que é questio de redaoclo e eu peço a qual
quer dos lllu11tre~ collegu o favor de lêr o ar
tigo lO do projecto e ver 111 aJli está consigna. 
do outro pen~mento, que nio seja o que re
sulta da redacçio do artigo, que e clara e evi
dente. 

Vnu ler á Camara o artigo 10 do projeot.o e 
fiepois vv. exc3. me di rio si isto é ou não 
Vflrdade (lê). 

c Art. lO. Fica auotorizal!o o Presidente do 
Estado a ab:-ir um credito extraordinario até 
a quantia dA dez mil contos de réia, para occo,. 
rer ás despezas com a e-xecução da leJ n. 3, 
de 17 de dezembro de 1893, nos termos da ulti
ma parte do art. 5, podenoo, para elltle ftm, 
fazer as operações de credito necessarias, nio 
excedendo os juros t.le 6 °/u ao anno, e appll· 
caros ealdos da receita. 

Psl'llgrapbo unico. ll'ica. tambem o Presidente 
do E:.tado a~ctorizado a a.pplicar na execução 
rias obras dl\ nova Capital o.a randas proce
dente& desta. • 

Sr. Presidente, aqui estão 3 auctoriaações 
distinctas : uma, dando ao governo o credito 
de 10 mil contos de réis e eoncedecdo aucto
riação para fozer uma operação de credito ; 
outra, auctorizando a applicação da~ sobras 
orçamentarias e a ultima, auctorizo.ndo a des
pender com as obras da nova C-Apital es ren
das pronniente' desta. 

E, er. Pr.,sidente, em ma teria de auctorlza
ção não devemos legielar sinão com a maior 
clareza (apoiados); não peJemos fazer leis que 
comporttlm mais de uma interpretação. 
(Apartes) 

SI vv. exrs. estão de pleno accôrdo ..• 
0 BR. B. BRANDÃO:- Não são 3 auc.-toriza

ções: o goTerno só póde despen <~ er dez mil 
contos e maia o que está aoctor1zado no pa
ragrapho unico. 

O sa. CAMILLO PaATBs:- Si a illustre 
commísaão diz que o governo não pode des
pender mais de dez mil contos com a constru
oção da nova Cat>ital, então sim, porque pelo 
projecto podel'ia despender mais do que tal 
quantia. · 

Mas, nós sabemos que ella -vae custar quan· 
tia superior e pela redaoção do art. 10 póde
se suppor que, além, dos lO mil oontoe tem 
a.uctorização para despender ainda a quantia 
auotorizada no § 1.• e as sobras orçamenta
rias. 

O sB.. c. PINTo:-A redacção não está clara. 
O SR. C. PB.ATKS:-E' com verdadeiro pemr 

que voto este credito e farei o t.aoriftcio de 
votal-o unicamente em respeito ao preceUo 
constituciOnal. 

Sr. Presidente. no art. 8. • do projeoto ha 
tambem augmento de imposto, augmento este, 
Sr. Presillente, que a illnatre commi•ão não 
quiz ftxar, delegando esta faculdade ao poder 
executivo. 

0 SR. AUGUSTO CLOKNTINO dá um aparte. 
O sa. c. PuTa:- Maa pode aer de maill do 

duplo. · 

O sa. BuBNo BRANrio:- Muitos generoe 
pagam até 15 •f,. 

0 SR. CA:MILLO PBATES:-Sr. Presidente, as 
tabellas annexai ao decreto, de que falia o pro. 
jecto, são as seguintes (lê). 
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O café,_ todo o mundo sabe que além dos 4 ·J. 
paga mais 7, emquanto que is9o não acontece 
com outros generos. 

0 SR. BUENO BRANDÃO: - Já. disse a V, 
exc. que muitos genero3 pagam até 15 °/ •• 

O SR. Cunu.o PRATES:-Entretanto, Sr. Pre
sidente, a illustre commissão de orçamento au
ctorlza o governo a fixar este imposto e marca 
o maximo de 9 •; •• 

0 SR. BUENO BRANDÃO: -Não apoiado, A au
ctorizacão é para uniformisar a cobrança. 

0 SR. CAXILLO PRATES:-Sómente com rei&· 
çio ao café não ha augmento nem diminuição 
do imposto de 11 •f•. 

0 SR · 8U&NO BRANDÃO: - Ha diversos genc
ros que pagam 2 e mais taxas Ele impostos. 

0 SR CAMILLO PRATES :-Mas ha outros 
generos que não pagam sinão o imposto de 4 
•J., e a uniformização da taxa vem augmentar 
o imposto. 

Ora, sr. PrE>sidente, eu, absolutamente, não 
voto um ceitil de Imposto nesta camara sem 
que se me demongtre a necessidade impr·e 
cindivel e urgente de votal-o; mas, sr. Pre
sidente, · uando se demonstra sal•lo no orça
mento, eu não posso, nem devo, sem transgre
d-ir os deveres de representante do Estlldo vo
tar augmento de impostos; devemos devolver 
ao povo o excesso de renda verificada no nosso 
orçamento, e ainão o propünbo, é porque sei 
que estes saldos serão absorvidos e excediaos 
pelos serviços areados. 

Sr. Presidente, declarei a v. ex c. que eu 
apenas tive tempo de lêr as disposições do c.r
çamento e opportunamente di~cutirei outros 
pontos. si a illustre commiSEão não julgar 
importuna l'sta discu~ão. 

0 SR. B. BRANDÃO:- A CO'!'Ilmi!aão deseja 
muito ouvir a palavra auctorizada de v. exo. 

0 SR. CAMILLO PRATES :- Eu, apenas O 
que poderei fazer, é ir de vez em quando ti· 
rando do arcbivo, que a pratica me tem forne· 
oido, algumas cbservações dos tempos que se 
fcram, as quaes potierão servir á. commlssã.o. 
Sr. Presidente, estas considerações justificam 
a minha presença na tribuna e eu penso 
que está. no espírito da cam •ra não fazer 
delegações ao poder executivo, porque é in
constitucional, porque destoa das theoríaa co· 
nhecidall do systema de governo representa
tivo. 

Sr. Presidente, não se justificaria.. já disse, 
a existencla do poder legislativo no regimen 
presidencial, si não f~se a ~ua attribuição 
essencial de decretar impostos. 

Os nobres deputados hão de concordar que 
a. d114posiçã.o do art. 8. • infringe claramente a 
C9~stitaição do E~tado, ~rque f~~oz delegação 
ao poder executivo, norma esta absolutamente 
contraria. a. qt~e adoptamos. 

A Camara me ha de desculpar e888 imper· 
tinencia de vir á tribuna. mas fiquem os no
bres deputados certos de que o meu desejo é 
de collab1 rar com a commiBIIio e com a ca
mara para que não suooeda com a lei de 
orçamento o que auccedeu com a. de força pu
blica. 

A. r:,- 36 

A camara votou a lei de força pnblioa, tão 
sem exame, que na redacção final eu vi um 
erro de sessenta contos de réi11. 

O KL B. BRANDÃo:-Podia ser erro de im
pressão. 

O SR. C. PRATZS:-Não senhor, era erro de 
&_!ttographo, O QUando f~se erro de impres
~ao, &. Camara tem un..a commissão que deve 
exaruinar e corrigir estes erros. 

Eu sei que não é de-cuido dos nobres depu
tados, não à por desprezo de eeus deveres que 
isto acJnteceu, mas porque julgam que certa! 
disous~·ões não @áo bem aoceites, julgam os no
bres deputados uma velharia. despre. iTel. por 
exemplo, a de ee tomar a palavra em 1 . • dts
cu s~ão das leia annuas, entendem talvez que 
devemos fuc;ir dos velho costumes( não apoiado). 

Eu declaro, sr. Presidente, que arro11to esta 
opinião e si venho discutir a lei de orç11.mento 
na t.• discussão, é somente para lembrar á. 
illu~tre commissão que foi elei\& por uma Ca
mara, que funCI'iona em consequenoi& de ter
mos adoptado para o nosso paiz o systema de 
governo reprSl!entativo (muito bem, muato 
óem). 

ACT A DA 37.• SESSÃO ORDIN A RIA, AOS 8 DE 
JUNHO DE 1895 

PRESIDE:'o/CIA DO SR. EDUARDO PmEN'l'EL 

Afl meio dia, feit11. a chamada, acham se pre
sentes os srs. Edu&rdo Pimentel, Ribei ro de 
Oli veira, Agostinho Pereira, Ribeiro Junquel· 
ra, Silva For~es, Delphim Moreira, Raul Peni
do, Bueno Brandão , Satnrnino Dantas, Theo
philo Marques, Wenceslau Braz, Mendes Pi
mentel, Nunes Pmhe1ro, Nune~ Coelho, Fl'r
reira Tinõco, Getulio ele carvalho, Benjamin 
de Macedo, Francisco Bres~ane, Gustavo Ser · 
rã.o, Manoel da Silva, Augusto Clementino, 
Manoel Alves, Fra.ncfort, Bernarde11 de Fari&, 
Rodrigues Chaves, Epaminondas Ottoni, João 
Pio, lgnaaio Marta e Camillo Prates; faltando 
com cau~>a participada os srs. Tavares de 
Mello, Coelho de Moura, Gamillo ~oarea, Alber
to Furtado e JuTenal Penna e sem ella os mais 
senhores. 

Abre se a Sl'ssão. 
E' lida e approvada a seta da anterior. 
0 SR. I. • SECRETARIO dá conta do seguinte 

EXPEDIENTE 
Um ofHcio· do engenheiro chefe do prolonga

mento da ~~strada de Ferro Central do Brazil, 
convidando a C&ml\ra para assistir á in&UilU· 
ração dos tnbalhos de oonatrucção do ramal 
de Ouro Preto á Marianna.-lnteirada. 

Um requeriml'nto de Manoel Llno da Costa 
Braga, pedindo privilegio para extrahir goro
mas e resinas nas terras devolutas do Estado. 
-A commissão de lndustrias. 

O •r. Raul Penldo pede ao sr. Pre
sidente haJa de interpor os eeus bons omcios e 
11.8 suas bMs relações. atlm de que &. publicação 
doa trab3lhos de:;to. Camara seja feita com mais 
cautela, porquanto dão-se muitas vezes equi-



-voo01 qne podem parecer outraa tanta• inoo
berencias da parte dos deputados. Ultima· 
menU., ll&biu publicado um disourso do sr. 
Bueno Brandio, oombaU.ndo um projecto que o 
orador defendia, e, no entanto, pelo que foi pu
blicado, parece que a impugnação partiu do 
orador. 

Termina, esperando que a mua providen
ciará de modo a ce•arem estas irregalaridades. 

O sa. PaBSIDENTE:-A reclamação do nobre 
deputado será tomada na devida consideração. 

Tem 2.1 leitura e tlca sobre a. mesa para a 
ordem di)S trabalhes o par,cer n. 54. 

Parecw61 

São apresentados e lidos e vão a imprimir os 
seguintes: 

A commiesão de orçamento, a que foi presAnte 
o projecto n. 90, de 1895, concedendo credito 
ao PreBidente do Estatlo, é do parecer que seja 
o mesmo projecto submettido á segunda dis
cuYão e approvado oom a mesma redacção. 

Sala daa oommissões: 8 de junho de 1895.
J. BUENO BRANDÃO.-AUGUSTO CLEMI:NTIN•I.
MENDII:S PIMENTEL. 

A comm!l!!ão de orçamento, á que fui pre
sente o projecto n. 31 de 1895-autorizsando o 
governo a reorganizar o serviço de ftscali!)ção 
du rendas: 

Considerando que é tle grande vantagem aos 
interesses da fazenda o augmento do numero 
de Aacae.s ambulantes, melhorando e desenvol· 
vendo-se o actual systema de ftscalisa~ão. 

Considerando que Á egaalmente necessario 
augmentar-se o pessoal da secretaria de Finan· 
ças, afim de que se regularize a e~crlpturação 
daquella reparti.;ão publica, de modo a ser 
posta em dia a tomada de contas dos empre
gados ftscaes, o que hoje não pod~ ser feito 
em vista da escassez do pessoal etfectivo; 

Considerando que é de convenlencla alterar 
o processo da cobrança da divida activa do 
Eatado, passando a competencla para promo
Ter Od actos jadlciaea ao prooura.dor fiscal e aos 
coller.tores nos municípios, por isso que a co· 
~rança a cargo dos promotores de justiça, como 
actualmente ee acha, não se tem feito de modo 
tà.voravel aos interel!sea da fazenda ; 

Considerando, ftnalmente, quq estas medidas 
tem direct.a relação com a fiscalização das ren
das, é de parecer que seja o projeoto submet
tido a discussão, otrerecendo o seguinte aubsti· 
tutivo-qne deve eer approva.do : 

O Congresso Legislativo do Estado de Minas 
Geraes decreta. : 

Art. I.· Fica o Presidente do Estado aucto
rizado, a reorganizar, desde já, a secretat ia 
das Finanças, dando-lhe novo regalament.o, de 
aooôrdo com a lel n. 6 de 16 de dezembro de 
1891 e com as dl8posiçõea da presente lei. 

Art. 2. • O pet&O&I da referidt. secretaria 
ftea aecrescido com mais um primeiro o1Ho1al, 
quatro segundos omctaea e cinco amanuenses, 
que serão distribuidos conforme tôr em rega
lamento determinado e tendo os vencimentos 
constantes da tabella annexa á lei n. 6 ci
tada. 

Art. 3. • Egaal auctorização é concedida &e» 
PresiJente do Estado para reorganizar e regu·· 
lar o serviço de ftscalização e arrecadação du 
rendat, oomo julgar mala oonveniente &OI in· 

teresees do Estado, ftoando elevado a doze o 
numero doa tlscaeo1 ambulantes, com <.• venci
mento annual de nove contos de réis, fuppri'
mlde<J N diarias estabelecidas nas leis n. 29, 
de 26 de novembro de 1891, art. 23 e n. 96 B, 
de 17 de julho de 1894. 

Art. 4. • As nomeações pera 03 doze logares 
de tlecaes ambulantes e para os Jogares aocrei
cidos na secretaria das Finanças, far se hão in
dependente de concurso, pela livre eecolha do 
Presidente do Estado. 

Art. 5. · Para occorrer a.s despesas com o 
aug'llento do pessoal fica aberto o neceuarie 
credito. 

Art. 6. • O procurador fiscal do Estado é o 
representao te tia Fazenda tio Eatar!o nos juizos 
e t.ribnn~tes e como tal compete-lhe : 

I.· Promover ou defender em qualquer juizo, 
de primeira. ou segunda instancia, c.s direitos 
da Fazenda, em todas as caus1s em que fôr a 
mesma. interessada como auctora, ré, a..qgistente 
ou oppoente quando pelo Presidento ou Seore· 
tario de Estado não seja constituido p1·ocurador 
especial para representai-a. 

2. • Promover nos ju i ~os da Capital a co• 
brança da divida acti va do Estado. 

Art. 7. • Nas ca88s de fóra da Capital ~ão 
tambem compPtenLes para. promover perante 
os juizos locaee a oobrança da diviJa activa do 
Estado, para pT'omover e oiHciar nos inventa
ries admiuistrsctivos ou judiciaes. os ccllecto
res ou agentes tlscaes os quaes devem ser ou
vidos em todas as acções e actos jadiciaes, afim 
de tloc~lizarem a percepção doa impostos ecos
tas pertencentes ao Estado, revogada a. dispo· 
siçâo· tio n. 8 do art. 210 da lei n. 18 de 28 de 
novembro de 1891, na part~ referente ao Es
tado e seu the!K>uro. 

Paragr•pho Ultico. Os collectores em taes 
casos terão as vantageas quo percebem actu• 
almt nte ps promot• res de justiça, alem dos 
emolumento• pPlos seus :rarecere11 nos autús 
e pet!Qães, ftxaJos pel(\ regimento de custas 
para os curadores de orpbams. 

Art. 8.0 O.i ·juizes perante quem se proces· 
sare occorrer qualqtier seção ou acto judiei· 
al, ordenará, antes da rentença final, audien· 
cia ao repre2entante da Fazenda para requerer 
o que fôr a bem doa intereafes do EstRdo. 

Art. 9. 1 Revop-am·ee as dit~}l<lsições em con· 
trario. 

Sala da.s commlssõe~. em Ouro Preto, 8 de 
junho de 1893.-J. BUENO BRANDÃo.-AUGUS· 
TO CLKMENTINO.-MENDE9 PIMENTEL. 

A commissão de policia, á qual foi presente 
o projecto n. 87, de 1895, auctorizando a reor
ganização da st'crt-taria dn. Camara dos Depu· 
taJos, é da parecer que sejao mesmo submetti• 
do á terceira diacu;;são e upprovado com a 
mesma red~~ocção. 

Sala das commieeões, 8 de junho de 1895.
RlBElRO DE0LIVEIRA.-AG08TINHO PEREIRA. 

A oommissãu de instrueção publica, á qual 
foram presentn os projectos ns.12, 15, lt\ 22, 
24, 23, 35, 38, 66, 63, 60, 61, 27, 71, 48, 49, 44, 
41, 33, 30. 32, 29, 36, 55, 58, 59, 46, 51,54 e62, 
à de parecer qu., sejam os mesmos aubmettidos 
á 2.1 di~cussão e otferece o l!eguinte prcjecto, 
onde se eooontra o conteúdo dos proja.tos aci
ma declarados • 
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PROJECTO 

O Congr8810 Legislailvo do Estado de Minas 
Geraes decreta : 

Art. I.· Ficam creadas u seguinte• cadei. 
ra1 de tnstruct5-o pri.ma.ri~~o : 

§ 1. • No munioipio d~ Ma.rianna, em Cafun 
dó, districto de Cachoeira do Hrumado, t"'a.i · 
meiras, d1atricto do Furquim, ambos dtS sexo 
temintno, em P0!!861' e Venda. Nova., di!!trie\o 
de S. Domingos, ambas do l!!exo masculino. e &9 
aeguintea mixtu : em Miguel Rodriguee, Barro 
Branoo, S. Gonçalo de Ubá.. 

§ 14. No municiplo de Guanhães, uma no 
Taquaral, districto da cidade, uma no Taqua· 
ral. districto de N. S. da, Dôres de Ou · nhãeB. 
ambas do sexo mascul ino. uma no districto de 
~. S. da Gloria, uma em S. Jcão do Faria, do 
l!exo feminino, e uma m1xta em Canta~allo . 

§ 2.• No munio1pio de Grão Mogol, uma 
mixta no Pé do. Serra, districto de ltaoambira, 
e uma do sexo muculino na cidade de Grão 
Mogol ; uma no Esmeril, no município de Ouro 
Preto, e uma em S. Pedro dA Ubera9inha, mu
nicípio do meamo nome, e uma ei..Q Taquarus
sú, município de Piranga ; 

§ 3. • No município de S. José do Paraizo, 
em Moradores Novos. Lambary e lmbirUisó., 
•airroada cid&·le.em Bambú, d1stricto de Santa 
t '1\na do Sapucaby-mi-rim, Mumbuca, distri
•to de Gapivary, Far1aa, districto de S. João 
Baptista das cachoeiras, todas du sexo mas· 
culino. 

§ 4. • No mun~ciplo rle Arnssuahy. em Ilha 
Alegre, Perira ()rande . Barra da Aguada Nova, 
todas do sexo masculino ; uma mixta. em Agua 
Limpa, município de Minas Novas; u_ma. elo 
sexo masculino na Serra. dos Ubéos, d1str1cto 
de Cambuhy; 

§ 5. • Uma mixta em Birudos, districto de 
Antonio DíiL!l Abaixo, município de Itabira ; 
uma mixta em ~uudéos, districto da Penh!i, 
município de Caethé ; uma em Veredas, dis· 
tricto de S:lnto Antonio ele Ita.eambira ; 

§ 6. · Uma mixta Pm Oramma, d1stricto de 
Mala.cachêta, município de Theophilo Ottllni, e 
uma mixta em S. José do Betume, distrloto de 
S. João d'EI-Rey. 

§ 7. • No município de Tiradentes, uma do 
Eexo !emlninc em Verediano Velloso; mixtns as· 
seguintes: em Ca.ieiro. Cor~eg~~ Ag~as ~antag, 
distrioto da cidade, e em R1beJrao, d1str1cto da 
Lage. 

§ 8. · Uma em S. José, districto de Santa 
Rita. do Sapucahy. e outra na. cidade do mesmo 
nome, amba3 do Eexo masoulno . 

§ 9. · No município de BarLacena, uma no 
Campinho, districto do Curral, uma etn NoTa 
eruz, districto de Santa Rita do Ibitipoca, am
bas do &exo ma~culino; e urna mixtn. em Cllcho
eirioha distrioto de Ibertioga. 

§ 1n.' Uma no S'lpé e oJtra em .castro, m~· 
nicipio de Entre Rios; uma em t>mho, mum
oipio de Palmyra; uma mixta. em Taiobei!a, 
município de Sahn~~; uma do sexo rnascuhno 
no Egpigão, mumo1p1o do R1o Par·~o. 

§ 11. No município da Bôa V1sta do Tre· 
medal, e;n S. Pedro. districto de Mamonas, 
Baixa Dantas drstricto de Santa Rita., a.mba.ll 
do sexo masculino, em Pa.jebú, districto do 
Bonito, Augilical, districto de _Pernambuco, e 
Mingú, diUrlcto de Lençóas, ':ll'xtas. . 

§ 15. Uma do se.1o feminino em Bom Des· 
pacho. município de Inhaúma; uma do sexo fe
rnmino em Poços <!e C~ldas; uma do sexo f~ 
minino na Estação do Capi vary, mumcipio de 
Fouso Alto. 

§ 16. No município da Formiga, em S. Do
mmgos, districto dos Arcos. em Cardosos . dis· 
tricto de Patos, Talhas e Ponte :o\ova, districto 
da cidade, todas do sexo masculino; 

§ 17. No município de ltapecerica, em Serra 
Negra. riistricto de S. Sebastião do Curral, 
Bem posta, di,;tricto da c!dade , amb1s mixtas; 
t:m Oesterro, rlo sexo feminino e em Cllpivara 
e Curral dist•· icio ua. cidade, ambas do sexo 
ma•cultno. 

§ 18. UrJa do sexn feminino em Lal{ôn. San· 
tu, município de Santa Luzia; uma mixta no 
porto-Buritys do. Estrada-distr icto do Pom· 
peo, município de Pltanguy; uma am Ponte 
Luiz Pereira, d1stricto de Santo Antonio da Lo.
gôa, e em Jatahy, dietricto de Santa Rita do 
Cedro ambas mixtas e do município do Cur
vello; 

§ 19. Uma em Catlisburgo e 'l iLtra em Pas
cboal, rl istricto do Taboleiro, 1unic1pio de 
Sete Lagôas, ambas tio sexo fen. 'n ino; uma 
mixta no Riacho Secco município do. Januaria 
e uma mixto. em Paty.>, monioipio de Con· 
tendas ; 

§ 20. No municipio da Oliveira em Martins, 
Baependy, districtos da cirlade, em Morro do 
Ferro e Sesmaria districto de Passatempo e em 
Hom Jardim úR. Pedra. dis tricto do Japão; 

§ 21. No município ele 01ama.ntina uma. no 
Rio Manso o outra em Campo Alegre ambas do 
sexo masculino e uma. mixta. em Ma avilho.s. 

§ 22. No município do Serro uma mixta no 
Jogar-arraial de Baixo . 

Art. 2. · Ficam convertidos em e•col"s do 
sexo masculino as mixtas situadas nos seguin
~ Jogares: Salgado, districto do Cajurú mun.i· 
cipio do Pará; Diamantina, município de Inhau· 
mo.. rondada a sede desta escola. para. o Jogar 
denommado -Diamante de Baixo. Are~eiuga e 
B.ureiros, no município de Gua nhães; estação 
do Capi vary, município de Poueo Alto; Casa 
Grande município de Queluz; Espraiado e A traz 
da Serra município do Turvo. 

Art . 3. · Fica transferida para o Jogar de
naminado Costas a cadeira da. Lage, município 
tio Bomftm. 

Art .. 4. · Revog1m-se as dispos içõ~s em cJn· 
trario. 

Sala das sessõe'l. 8 de junho de 1895.-P ADRE 
JOÃ'l PIO.- FRAl'\Cl~C) HRESSANE . - :O..I ENDES 
PlMENTB:L, vencido. 

PROJECTOS 

Vêm ó mesa, são lidos. apoiado o de o . 101. 
e vão o. imp:·imir os seguintes : 

N. 100 

§ 12. No municpio do Para, uma m1xta e_!D 
Teixeira! dietrlcto de Sant' Anda de ;, . Joao 
Acima e 'uma do Bexo feminino na cidade. 

§ 13'. No mun~oipio de Sabará, uma no 
Onça. distrioto de Venda Nova, e uma na. Ja· 
oué, distrlcto da Capella Nova do Betlm. 

o Congresso Legislativo do Estado de Mint S 
Geraes decreta : 



Ari. 1.• ticam OfMdu u ~e~uintee eadei
ru ruràea do 10.0 mueullno: uma no diatri· 
o~ de Cal&m't*u, no lopr denominado-São 
Manuel - maniolplo do Plranp ; uma no Ri-
11eirio, diatrtc~ da Lage. municlpio de Tira· 
denw ; uma no lotrar denominado - Antas-, 
dlltrlc~ da cill&de de Dôree do Inllaiá, uma em 
Olaria. dis\rlcto· do Atterrado; uma na Serra, 
dlltrlcto do Corrego d' Anta·, "mP no munici· 
pto de Dôre1 do lndaiá; uma no Jogar deno
minado-Cachoeira do Kagado. diatrlcco de S. 
Sebutiio da (,~aoara. munioipio de Jutz de 
Póra; uma em Santa Isabel, municipio da Leo· 
,old10a. 

Art. 2. • R"vopm •~ as disposiQÕes em con· 
trt.rio. 

Sala das lefSÕes, 8 de junbo de 1895.-RI
B•xao DB 0LIVBIRA..- RIBBIRO JUNQUBIRA.-J. 
Bu.INO BRANDlo.-RAUL P.INIDO.-SILV.A FOR ,.._ 

N. 101 

O CongrMI!O Legislativo do Estado de Minas 
Geraes deereta : 

Art. 1.• Fioall' creadas duas catleiras urba· 
naa,eenllo uma do eexo masculiDo e outra do 
aexo reminino, em Santo Antonio do Machado. 

AI1. 2. • Ficam egualmPnte creadas uma ca
deira rural de instrucção primaria no povoado 
-Esplrito Santo do Cemiterio-municipio do 
Carmo da Bagagem, e outra de egual uatureZl>. 
no logar denom)lado-Mutam-municipio da 
Bagagem. 

Art. 3. 0 Revogam-se as dispesi~ões emcon
trr.rio. 

Saladas&ell!õe!l, 8 de junho de 1895.-8ATUR· 
NINO DANTAS.-BERNARDES DB PARIA. 

N. 102 
O Congre880 Leglalativo do Ea.tado de Minas 

Oeraes decrt ta : 
Art I. • Fioa estabelecida uma Caixa Bcono

aica do Estado, com séde na Capital deste e 
lmmediatamente subordinada á secretaria das 
Finanças, junto da qual ruaocic,nará. 

Art. 2. o Esta inatituição que se denominará 
cCalxa Bcotiomioa do E~tado 4e Minas Geraea., 
~m por fim r~eber dinheiro a premio, nas 
oondlçõee desta lei. 

Art. 3.~ O Hstadogarante eobreas quantias 
reoolbidal l ~ixa, desde o dia aeguinte ao 
depoeito até á veepera do dia em que est>e fôr 
levantado, o premio annual de 5 "/o. capitalisa· 
Tel semestralmente até a tmportancia. de. • •• 
5:000$)00. 

Art. 4.• Desde que a somma do capital e 
juroa perfizer a importa.D.:!ia de 5:000$000, tó 
esta importancia vencerá juroe, ficando o ex
cessoem deposito sem premio algum, ádisposl· 
çlo do depositante. 

Pangrapho unico. Nenhum juro, entre 
tanto, se abonará ao depositante pela quantia 
que não tiver prmanec1do em deJ»~itoao me· 
nos um mez. 

Art. 5. • Os dinheiros recolhidos á Caixa 
Economica ael·ll·hão a t tolo de emprestimo ao 
Estado, que delle& pGderá dispôr como de qual
que'" outra renda, sem prejulzo de direito que 
Um os depo~~itantes de lenntal-01 em todo o 
..,mpo com oe juros perc<:bidoa. 

Art. 6.' Haverá, além da reparilção cen
tral, agenclu ou fili&ee da Caixa noa muniol
clpioa em que o governo julgar conveniente 
estabelecei · ... 

Art. 7. • Em cada uma deaaaa agencias h&· 
verá um agente, que aerá o respectivo aolle· 
cklr. 

Art. 8.• Para gratificar o trabalho dos 
agente, o governo ftxara uma porcentagem ra
zoa..-el sobre a somma dos depoeitoa •en..t
ment.e realizados. 

Art. 9.• As caderne1.as da Caixa Economtca 
e &I! procuraQÕea neUaa paseadas pelos respecti
vos depoaitantes llio isentas de llllllo. 

Art. lO. O governo regulamentará conve
nientemente o &eniço da Caixa Economica, de 
aocôrdo com as leis por que 88 regem actualmen
te os eetabe1ecimentoe congeneres, designando 
0 11 empregados da secretaria das FinanQ&P que 
devem encarregar-se des11e llllrviça. 

A\'t. 11. Revogam se &!I dispo:st~es em con
trario. 

Sala das sessões, 8 de junho de 1895.-FRAN
Cl@CO BRESBANB.-J. BuBNO BRANDÃO.-GETU• 
LIO DI!: CARVALHO.- DBLPBIM: MORBIRA . -P.A· 
DRB Jolo Pro.-RIBII:IRO JUNQUBIRA.-B~JA• 
M:JN DB MACEDO.-W&NCESLAU BRAZ. 

Lido e em 1.• diecuasão, que •e encerra sem 
debate, é approvado o projecto n. 91. impondo 
ao café uma baixa fixa á sua sabida do territo· 
rio mineiro ; e, consentintio-se que paaRe em 2.• 
diFcusã.o, vai á oommissão de orça·mento. 

Tendo de prooeder·-se á votação do projecto 
n. 74 e sendo impedidos os srs. Preshutnte 
vice-Presidente e alguns srs. deputados. occu
pa a cadeira da presidencla o ar. Ribeiro de 
Oliveira. 

Nã.> havendo, po1ém. numero legal ~ara 
eSEa vot.açio, fica ella a.inda adiada. · 

2. • parte da ordem do dia. 
Lê-se e entra. por artigo•, em 2.• discussão o 

project.o n. 88, oroando a receita e fixando a 
despezaa do Eatado p&1'& 189ft 

Trata-se do ar,, L· 
O .. r. Bueno Brandão:- (Não 

temos o seu d1scurso ). 
E' lido. apoiado e posto em discussão um 

requerimeato do mesmo sr ., como relator 
da oommissão de orçamento, pedindo que a ella 
volte o projeoto por 24 boras. 

Sem debate, tlncerra ae a discuaão, appro· 
va-se o requerimento e remette-se o projeoto 
l commisião indicada. 

O •r. •nva Fort.ee, obteado urgen
cia, envia á mesa o stguinte parecer 

N. 56 
A commlll88io de representações, · requeri· 

mentoa e petições, à qual foi presente a elo 
capitão Miguel Teixeira Guimarães, pedindo 
indemnização pela ponte que construiu sobre 
o ltio Grande, na estrada ~ue liga 01 muni· 
oipios do Turvo e S. João d El·Rey, é de 

PA.REOER 

Que seja a di~ reprel!en~.io remettida ao 
dr. Preaidente do Estado, para proVidenciar 
de acôJrdo com aaleia n. 15, de 17 de novem
bro de 189l,fln. 3.346,de 30de outubro de 
189-t, siaaaim entender de conveoie11cia e uti
lidade public:~s. 



Sala da1 oommiB!-ões, 8 de junho de 1895.
SILVA FOllT!S.- DESIDERIO DB MBLLO. 

A imprimir-se. 
Nada mais : haven 'o a tratar-se, designa o 

ar. Prt~sldeote para a proxima sell8ão, além 
da parte regimental da ordem tio dia, 3.• dis
cunão do projeeto n. 54, do Senado, votação 
do de o. 74. 3.• discussão do den. 87, 1.• 
doe de os. 56 e 92 e discuesão do9 pareceree 
os. 52 e 53. 

Levanta-se a sessão. 

ACTA DA 38.• SESSÃO OROlNARlA, AOS lO 
DE JUNHO DE 1895 

PRB:SIOENCIA. DO SR. EDUARDO PlMB:lliTEL 

âD meio dia, feita a chamada, acham -Pe 
préléntes os srs. Eduardo Ptmentel, Ribeiro 
de Oliveira, .\gost10ho Pereira, Augusto Cle
mentino, Manoel Alves, MPodes Pimentel, Silva 
Fortes, Raul Peuido, Julio P10, Benjamto de 
Macedo, Nunes Pinheiro, Epaminondas Ottoni, 
Theophilo Marques, Oesiderio de Mello, Bueno 
Brandão. Saturnlno Dantas, Leopo!do Corrê&. 
Beovenuto Lobo, Ribeiro Junqueira, Francfort, 
Delphim Moreira, Getulio de Carvalho, Ous· 
tavo Serrão. Ferreira. Tinõco, Nunes Coelho, 
'Vencealau Braz, Camillo Pratea, Freitas V.s
tro, Francisco Brusane, Camillo Soares e Ma· 
ooel da Silva; faltando com CJUS& participa
do os srs. Tavarea de Mello, Coelho de Mou· 
ra, Alberto Furtado, Juvenal Penna e lgna
cio Murttl e sem ella os mais era. 

Abre-se a sesRão. 
E' lida e approvada a a.cta da allterior. 
O sr. secretario dá conta do seguinte 

EXPEDIENTE 

Officio 

Do dr. Secretario do Interior, enviando uma 
representação, em que o conselho escolar da 
Cachoeira do Campo pede se transfira 
para Tabões a cadeira primaria. dos Heori
ques, oene districto. -A' commi~são de instru
cção public1. 

R«Ju~rimento.t 

Do sr. deputado dr. Francisco Joaé Coelho 
de Moura, solicitando Iiconça para tratamen
to de eaúde.- A' commis...llão de requerimen· 
tos. 

Do engenheiro José Martins da Silva, pro
roodo·se a conktruir a estrada de ferro da 
estação da Saúde á ci,1ade da ltubira, -A' 
oommissão de obras pnbl icas. 

De J,)sé Balbino de Noron l.ta e AI me i Ja, 
pe1indo um auxilio provisorio para. o desen
volvimento da industria da seda.- A' c .m
mi Bio de lodustrias. 

Uma representa~o do c::mselil•l districtal de 
Braz Pirea, pedindo creação de uma cadeira 
para o sexo feminino nesse districto. - A' 
commiseão de instrucção publica. 

0 SR. RIBB:I&O DE OLIVEIRA. otferece á mrsa 
uma r"pre~entação do couselho distr ictal da 
freguezia da Lage, pedinrto um auJ:ilio para 
a conclusão da respectl va cadêa. - A' com
missão de representações. 

O SR. RAUL PENIOO envia um requerimen
to, em que a Companhia estrada de Ferro 
de Porto Novo do Cunha a Rio P!lrdo pede 
prolongamento dessa estrada até o districto 
da P1edade. -A' oommissão de obras publi
ca!. 

0 SR. DE$IDII:IUO DB: MELLO tranemitte duas 
representações da camara do Cllrmo da Ba
gagem, uma em que se propõe ella a concor
rer com a metade das despesas nt>Ce~sariRI á 
edificação do predio para as escolas publi· 
cae do município ; outra em que pede decre
tação de verba para construcçio de uma es
trada de rodagem rle Uberaba a Paracatú, 
passanJo pele. Carmo da Bagagem. 
- :. 1.• á commiesão de representaçõl's; a 2.• 
á tle obrM publ1cae. 

O mesmo sr. envia ainda um requerimeoto 
de Porfir i o Ricardo da Costa, professor particu
lar, ,:ed10do um premio ou uma gratificação 
pelos SI'':'Viços que tem prestado.- A' cummie
são de representações. 

Dispensada a 2. · leitura, a re1uerimento do 
1 r. Bueno Brandão. ficam !obre a mesa p&ra a 
ordem dos trabalhos o parecer o. 56 .e oa 
projtctos ns. 99, 100. 101 e 102. que Eâ.ojulga
dos objectos de dellberaçiio. 

PARECEREI 

São apresentados e lidos os B('guintes: 
A commis•ão de orçqmento, a que foi pre

seo te o projecto o. 52, reduzinJo a tua de 
certidão de enmef, é de pr.reoer que eeja c 
mt amo projl'cto submettldo á segunda dt~cu.s
são e approvado. 

Sal' das cnmmiuões, 10 de junho de 1895. 
- J. BUENO BRANDÃO- MESDE~ PIMENTii:L
AUOUSTO CLEMKNTINO. 

A imprimir-se. 
A commtatão oe orçamento, a que foi presen

te o projecto n. 97, de 1894. conc~dendo au
xilio &08 institutos municipaes de Ouro Fino 
e Pouso Alto, ó ue parecer que seja o mrame 
submettido á segunda di&cus~o e &pprovado. 

Sela das cornmissões, lO de juntlo de 1895.
J. HU ENO 8R.A NDÀO -AUGUSTO CLEMENTINO. 
- MENDKB P"MENTii:L. 

A imprimir·se. 
A commissão de orçamento, a que foi pre

Eente o projecto o. 88, que orça a receita e 
lixa a despesa para o exeroicio ae 1896, é de 
perecer que ~ejao meomo projecto submettido 
a segunda discussão com a me~ma r edacção e 
11pprovado. 

Sala das ccmmissõt>s, 10 de junho de 1895.
J . BUENO BRAI\'DÃO.- AUOUSTll CLRMK!IiT NO. 
-MENDES PIMENTEL. 

0 SR. BUBNO BRA!Ii DÃO, pela. commia>ÜO de 
orçamento, dt' que e rt-latl•r, pede di~pi'D88 da 
i npres~ãJ do ulrirno del'ees pro'jt>ctos, &fim tie 
que po,sa entrar na ordem dts trabalhos do 
dia imn;ediato, attenta a t;rgencia da sua ma
teria. 

.' dado para a ordem do dia de amanhã o 
proj Fc ·o n. 88. 

A commis·Ao de const itui ção, l••gi~i11çio e po· 
der~>.& , c\. qu11 J foi presente o projfctu n. H.f, deste 
an'!lo, é de parecer que seja. eli(j eubme.ttldo 
á 2.• discussão e approvado com as seguiDtes 
emendas: 



I. 

• 

N. ~ 
Ao art. 3.•-em vez de-elevando a 8 o nu

mero dellee, dl~se-elevando a 10 o numero 
delles. 

N.2 
A3 mesmo art. irt ,4m~-em vez de 9:<i00$000 

-diga-se: 8:000$000. 
N.3 

Art. -4.•-em vez de-com a mesma organi
Dçio das actuaes-diga-ae-com a organlza
çio da aotual segunda aeoção. 

N.4 
Accresoente-ee o eeguinte : . 

Art. Para execução desta lei ftca, desde Já, 
o Governo auotorizado a abrir credite supple· 
mentar oom se f•ll'malidades prescripta.s uo 
art. 18' da lei n. 2314, de 11 de junho de 1876. 
t.a rubricaa dos ns. I e 3 do § 3. • do art. 2. • 
da lei n. J07,de 2-4de julho de 1894. 

Sala. das liM&ões, 10 de junho de 1895.- au
GUiiTO CLBYBNTINO-DELFIM MOREIRA- FREI· 
TAS CASTRO. . 

A imprlmir·se. 
As commi&8Ões de iostrucçã.o publica e de 

agricultura são de parecer que o aobetitutlvo 
ao projecto n. 26, deste anno, seja submettido 
a terceira dilj()ussão e approvado nos ter10:oa em 
que ee acha redigido conforme o ven01do, e 
com u seguintes emendas : 

AMPLIATIVAS 

I.• 
Ao art. I.· Depois da ultima palavra, ac. 

creecente-se :-cpodendo o governo mudal·os de 
local, si Julgar conveniente. ,. 

2.• 
Ao art. 2. • Depois da palavra-agricolas

accrescente-se :-e zootechnicos. 

MODIFICATIVAS 
).• 

Ao art. 6. • Depois das palavras-p?ofess.:>r 
pratico, em vez de-4:000$000 - diga-!e : -
3:000$000. 

2.• 
Ao mesmo artigo. Em vez rJe-trabalbado

res a 4.to00 diarios no maximo-diga-se : -os 
trabalh•dores terão o vencimento diario que 
lhes fôr marcado conforme as variações do sa
larlo nu diversas zonas em que forem estabele
cidos os campos de demonstração. 

PROJBCTO 

O Congres10 Ltgislativo do Estado de Minas 
Geraes decreta : 

Art. 1. • Fica mantido o Instituto Agronf)o 
mico de Itabira e o Instituto Zootechnico de 
Uberaba. 

Paragrapho unico. O governo do Estado 
mod.lftcará o plano de ensino nesaes estabeleci
mentos de modo que preencham os ftns para 
que foram creac:'.os. 

Art. 2. • Todos os demais estabelecimentos 
agricola.e areados pt>r lei serão convertidos, com 
séde nas me~mas localídadee, em campos prati
co• ou campos de demo011tração. 

§ 1. • Além deoeses, o governo creará outros 
campos pr,ttoosnu localidades onde julgar con
Yeniente. 

§ 2. • Esses campos pratiooe poderão ser IÓ· 
mente agrloolas, ou paatorio, conforme a espe
cialidade de cada zona, ou simultaneamente 
agrloolu e pastoris. 

Art. 3. • Nenes estabelecimentos se escada
rio os meios de melhorar a industria paatoriiJ 
agricola. 

Art. 4. • Fica o Presidente do Estado aucto
rizado a despender até a quantia rle 800:000$ 
com o.:o serviços constantes do pr~'>jecw e para 
ocquisir.:ão de reproductores extrangeiroe das 
diversas raças de gado e iospecção geral dos 
serviços attinentes ao en1ino agricola, fazendo 
para isso as nec11ssarias operações de credito, 
ou applicando as sobras do orçamento. 

Art. 5. • O pessoal constará de um director 
professor, um pra,ico e o neceeBario numero 
de trabalhadores. 

Art. 6. • O p&soal dos camprs de demons
traçiio terá o st>guinte vencimento : 
Director professor ••••••.••.•••.•• 6:0Gn$000 
Professor pratico.............. .. .. 4:000$000 
Trabalhadores..................... 4$000 
dia rios no maximo. 

Art. 7. • ReTogam-se as disposições em con· 
trario. 

Sala das commiseões, lO de junho de 1895.
PADREJoÃo Pio . -E. ÜTTONI.-~. BRESSANE. 

A Imprimir-se. 

N. 57 

A commissão de representações, requerimen
tos e petl~, á qual foi presente a de diver
sos empregados do Externato do Gymnii;Sio Mi
neiro, pedindo para serem seus venCimentos 
equiparados aos das tres secretarias de Estado: 

Considerando que os vencimentos são taxados 
em attenção às categorias, attribuições, somma 
de responsabilidade dos funccionarios, encara
das todas u condições no seu conjuncto e não 
isoladamente; 

Considerando que os vencimentos dos f~n
ccionarios já foram augmentados,que a <'GUlpa
ração de categorias é.s nzea importfl no aug
mento de despesa e que a es~ deve presidir o 
maJOr criterio para nio ser sacrificado o cre
dito do Estado em detrimento de outros servt· 
ços de· ordem publica, é pois de 

PARECER 

Que seja indeferida a petição dos emprogados 
dv Externato do Gymnasio Mineiro. 

Sala das commissões, 10 de junho de 1895.
SILVA FORTEB.-DESIDERIO DE MELLO.-A im · 
prlmlr-se. 

N. 58 

A commissio de representações, requerimen
tos e pett~s. á qtJal foi presente o do porteiro 
da Eeoola de Pharmacia, pedindo para serem 
1808 vencimentos equiparadG~t aos de egual ca
tegoria de outras repartições : 

Considerando que os empreg08 publicos são 
acoeeesiveis a todos os cidadãos e livre sua ac· 
celtaçio; 

COilliderando que pela. lei n. 90, de 23 de 
junho de 1894, já foram augmentados os venci
mentos dos tunccionarloa publicos eatadoaes; 
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Considerando finalmente que as leis se base
am sobre a utilidade publica. e conveniencis do 
serviço, o que não se daria na bypothese ver· 
tente, é pois de 

PARECER 

Que seja indeferido o requerimento do cida
dão Clementino Luiz Pacheco, porteiro da Es
cola de Pbarmacia. 

Sala das commissões, lO de junho de 1895.
SILVA FORTEB.-DESIDERIO DE MELLO.-.\ im
primir-se. 

N. 59 
A commissão de representações, requerime:1· 

tos e petições, á q ua.l foi presente o de d. 
Esmeraldina Candid& de Oliveira.. pedin.io para 
ser pago o tempo em que. regeu provis_o~ia 
mente a cadeira de Agua Ltmpa, do munt.:lpio 
de Campo Bello: 

Considerando que em fa.~'e dos arts 28 e !:9 
da lei n. 41, de 3 de ago:!to de 1892, a attri
buição conferida no§ 8. • do art. 34 da mesma 
lei não foi conferida P.os pre3ldentes das cama
ras municipaes, quantfo na falta do conselho 
escolar eleito de con!ortnidade I!Om o art. 45, 
substit~em-n'o provendo a fisca.lizaçã.o do en-
sino; _ . . 

Considerando que a nomeaçao fo1 Jlleg'll e 
que a remuneração pedida importari~ DI\ jus
tificação de um abuso que acc~rretarJa outros, 
com desrespeito ás leis em vigor, é pois de 

PARECER 

Que seja indeferido o requerimento de d. Es
meraldina Candtda de Oliveira. 

Sala das commi~sões, lO de junho de 1895.
SILVA FORTES.-DESIDERIO DE MELLO.-A im
primir-se. 

A com missão de obras public:~s, viação fer · 
rea etc., teudo á vista. o projecto n. 81, já 
app~ovado pel11. Camara. em L• discussão : 

Considerando que as estradas de rodagem 
constantes ao projecto vão ligar os municípios 
do norte do Estado ils estações da Estrada •e 
Ferro Bahia e Min&8, contribninlio para o de· 
senvolvimento não só da. riqueza dos mesmoi 
munioipios, como tambem do trajecto desta via 
ferres. na qual tem o Estado empregado capi
tal elevado que convêm tornar reproducti ~o; 

Conei terando que o Estado,quando garantir" 
juros ao capital empregado na Bahia e Minas 
e posterlormeate estendera a ella os favores 
da lei n. 64, de 24 de julho de 18CJ3, tinha em 
vista fazel-a servir aos diversos municípios da 
zona septentrional do Estado, actualmeate 
dellal!egregados por falta. de vias de communi· 
cação, é de parecer que seja approvado e~ 2. • 
discug,ão o projecto n. 81 e que pa.!se a ~. • 
com a mP,sma redacção. 

Sala das comDlissões, lO de junho de 1895.
E. OrroNI.-SILVA I'ORTES, com restricção.
NeNu PINHEIRO.-A imprtmir-se. 

APF.ES&:NTAÇÃO D&: PROJECTOB 

0 Slt.. AUGUSTO CLEMENTINO, depois de brtves 
reflexões, o•erece o seguinte : 

N. 103 

Artigo unico. Ficem creadaa cadeiras de 
instrucção primaria, mlxt~. em João Con~o, 
districto de Jabuticatubas, e em La~õa doTava
res. districto da Lagõa SaPta, ambas no muai.· 
ciplo de Santa Luzia do Rio das Velhas; revo
gadas at. dtspo~içõeil em con~rario. 

Sala das ~>essões, 10 de junho dE> 1895. 
AuGusTo CLEMENTINO.-THII:OPHILO MARQUES. 

O 8r. Denjnolln de Macedo:
Pedi a palavra, sr. Presidente, para en 1iar á 
mesa um projecto creando uma cadei 1·a de in
strucção primaria do ~exo masculino na cidade 
deCambuhy. 

Sr. Presidente, o r xm. sr. Presidente do 
Estado disse . logo no cou:tço de sua mens~ gt>m, 
que e~i)ern.va do patr iotismo de todos nó:i o 
engrandecimento m~ terial e mJral dc5te Es
tado. 

Or·a, é certo, sr. Presidente, que a iustru
cção, principalmeute a primari<l, e o primeiro 
elemento t1•·. vida prcgres·iva de um pai :t.; en
tretanto, ..11!\ic·tivo e ~riste é o estado actual da 
IDstrucçfu.> vublica em Minas. 

Na minha vida de advogado tenho tido occa
sião de assistir a mquirições de testemunhas, 
em que nenhuma de. la~ sabe ler nem escr~:>ver. 
Muitas vezes ~iio pes,oas ricamente tilljadt.s, 
velhos d~ cabellos br1ncos, que, não Ra b~ ndo 
ler e nem eoCI'ever, vão pedir a um metrmho 
para aRsignar a seu rol(o. 

Como jà se diH•e nesta casa e diàs brilhante
menta, tr·es são GS elemento~principaes do pro
gresso de Ui il Estr1do. Em primeiro Jogar está 
sem duvida a instrucção publica. 

Entretanto, sr. Pre~idente, o norte e o snl, 
com duas Cl' iU!lÇ-'\s engeitadas, jazem ha muito 
ttmpo esqu~ c i tlos dos P'-'df'l'es publicas e ja tem 
com•J que um certo receio de pedir me~mo 
uquillo que é i "J ispens:\ vel pHa a sua v1da. 

Na 8essão de 31 de maio, um deput>do re
presentante de zona do norte, orando oe~ta. 
casa, dizia que se achava possui do de um ce: to 
acanhamento para aprest>ntar um p rojecto so
bre a creaçãode cadeiras de instrocção prima
ria ; mas qoe revestiu-se de coragem e fttzia a 
apresentação. Mais adeante dizia elle que era 
preciso que nós, os repre~entantes do Estudo de 
Minas não fosaernos avaros sempre q •e se tra
tasse de di.IIundir a instrucção publica. 

Agora, repetindo as mesmas palavras, tam· 
bem digo a esta casa que não devemos ser ava
ros quando se trata prmcipalmente de instru
cçá•J publica; porque ella é, não ha necessid!ide 
de demonstração, o elemento prlncipa.l do pro
gresso dq Estado e, portao to, sr. Preslden te, 
mesmo com sacrifloios, devemos empregar to
dos os fSforcos e toclos os meios a nosso alcan
ce para que a instrucção publica caminhe, por
que caminhado ella, o Eatado tambem ha de 
caminhar. (Apoiados}. 

Do contrario, inuteis, vãos e infructifero:: se
rão todos os esforços para o engrandecimeuto 
do Estado de Minas, pois que não se póde con
ceber o seu engrandecimento sem que pri neiro 
se tenha procurado dift'undir a imtrucção por 
todos os recantos do seu va.stisslmo territorio. 

Tenho uito. (Muito be"'! Muito bem.) 

N. 104 

o Collll'estO Legislativo do Estado de Minas O Congresso Legislativo do Estado de Miou 
Geraes deoreta : Oeraes decreta : 
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Artigo untoo. f.'lca creada uma eegunda ca
deira de hanruoçio primaria do aexo maaou· 
Uno na cidade .te cambuhJ ; révopdas as dis· 
posições em oontrario. 

Sala daa l!ll!l!IÕ81, 10 de junho de 1895.-BBN
UJIIII D1i MACBDO-J. 8U!NO BRA.NDÃ.o-RIB&I· 
:ao JUNQUEIRA.-B&NVBNUTO LoBO-CoNBGO AL· 
VZ8 - DBLFIH MORBIRA. - J, F. FRANCFORT -
TIIKOP!JILO MA.RQUU-GUSTA.VO SBRRÃ.O-GfttJ · 
Lio DB CA.aVA.LRo-WBNOKSLAU Bau-SA.TOkt• 
NINO DA.NTA8-II'RA.NC1900 BRIISSA.NB. 

0 SR. D&SIDBRIO DE MELLO fundamenta e 
transmttte o seguinte : 

N. 105 
O Congl'eiSO Leg'slativo do Estado de Minas 

Gerau dtcreta : 
Artigo unloo. Ficam creadas cadeiras raraes 

nos Jogares denominados-Santa Barb&ra, Bu
rity,Cbapadio,Pirapitinga, Dou Barras e ltam· 
bé, no dlstrioto da cidade do carmo da Ba· 
gagem, revogadas a• disposições em contra· 
rio. 

Sala das IJ8aKiel. 10 de junho de 1895.-DB· 
IIDBRJO DB MIILLO. 

O er. Manoel Ahree : - Sr. Presi· 
dente, é com acanhamento que venho á tri 
buna apl'88entar ainda um projeoto relativo ti. 
lnstruoçio publica; e digo, com acanhamento, 
porque muitas vezes tenho oft'ereoido prc.jectos 
de&ta natu~za, mas as.tm procedo porque en
tendo que o Congresso deve fazer justiça, sa
tisfazentto os reclamoe do povo qne representa. 

Tenho em mãos um documento que prov~~. 
que a localidade para a qual proponho e 
creação de uma escola tem della verdadeira ne
OIIS!dade, por existirem alli mais de 60 criao. 
ças em edllde eaoolar. 

E' ainda oom acanhamento, porque foi dito 
nas ante-salas felizmente prlr peiJJO& que não f11 z 
parte deste Congreuo, que desejava tomar as
sento nesta cua, não para tratar de oreação 
de esoolaa primarias, nomeatões de proresa~res 
e oouaas semelhantes. A referencia é bem cht
ra. E' verdade. sr. Presidente, que tenho 
tratado de tudo isto e de mais algum , cous ' • 
maa n.-m por i810 me julgo am81Quinhado da
ante de meus corr rnheiros, porque entenrto 
que nOBSO tempo sempre bem empregado 
quando tratamos da educaçio da mooidad .. . 
Klla é uma necessidade e necessidade que se 
Impõe, tanto mais quanto sabemos que oon 
corre podercameate para razer baixar de modo 
admiravel a ett&tistica criminal. 

O IB.. AUGUSTO CLBH&NTINO : - 80 °/0 , pelo 
menos da população do Estado não s~be ler, 
aem eeorever. • 

O aa. MANOEL AL VBS : - Isso prova ainda 
que neoeeeitamoe de mais Ncolu; sr. Presi · 
dente, certo de que trabalho por uma causa 
anta e justa, remetto á mesa o projeoto a que 
me refiro, acompanhado do documento que 
prova a existeocia de 60 crianças em edade es
oolar no Jogar denominado - Grota Grande 
{ v .. ito ,., j muito bsm). • 

N. 106 
O Congre 10 Legislativo do Bltado de Minas 

Ge: aes decreta ·: 
Art. 1.· Fica creada uma cadeira mixta ru

ral na povoaçio denomtnada-Grota Graade-

do dJI&rlcto do Rio Preto, muntolpio de Dia
mantina. 

Art. 2. • Revogam·se u dial"lliçõea em con
trario. 

Sala das sestões, 10 de junho de 1895. -Co· 
NEGo ALvas-J. F. FBA.NCFoaT-GusTAVO SIIB.· 
Rlo-FBRR BIB.A. TINÔCO-MANOBL DA. SILvA.. 

Vêm aio da á me• os seguintes : 
N. 107 

O Congresso Lfgislativo de Minas Geraes de· 
ereta: 

Art. I.· rica elevado a 4:000$ annuaes o au
xilio ao 'hospl tal de Sabará. 

Art. 2. · Revogam•t!e as disposições em con
trarlo.-PADRIIJ JoÃo Pio-RAUL PRNloo-GE
TULIO DB CARVALHO-TBB:OPHILO MARQUU
NUNES CoBLFIO-A, CLBMBNTINO, 

N. 108 
O Congresso Legislativo Mineiro decreta : 
Art. I· Ficam creadas : 
No município do Piranga, dl~trioto do Braz 

Pires, uma cadeira do sexo reminino. 
No monicipio de Hambuhy, uma mixta, na 

cidade do mesmo nome. 
Art. 2· Fica tramrerida a ó1deira do Fu

rado, no Rio do Prata, para o logar deno
minado - Pito, freguezia do Taquaressú, do 
m Jnioipio de Csethé. 

Art. 3· Ficam revogadas as disposições em 
contrario. 

Sala daa sessões, 10 de junho de 1895.-BBN· 
VBNUTO LoBO. -LEOPOLDO CORRÊA.- RIBBI· 
RO DI: ÜLIVEIRA.-CONKOO ALVB8 .-AGOST1NIIO 
JOSE PICRJCIRA.. 

Apoiados oa ue os. 103 e 105, depois de lidoa 
vão todos a imprimir. 

Hoçlo 
O •r. Franefort.:- Pedindo a pala

vra, ar. Presidente, não tenho o propo11ito 
de occupar-me da instruccão publica, como 
acabam de lazer os meus honrados collegas. 
A moção que vou enviar á mesa versa sobre 
outra ordem de idéas. 

Ante-hontem, depol11 de encerrad:r. a sesaão, 
li,l nos jornaes da C"pital Federal, alguma 
oousa que me despertou o enthueiasmo. 

V. exc. deve saber que, na minha eda.de, já. não 
se é mu;to suaceptivel de grande enthusias
mo; rnão obstante, porém, ha ainda cousas pe
!aa quaea o ~into, pelas quaes o meu espiri
to deixa-se arrebatar, arrancando-me da a pra
'hia, do indlfferenti~mo e deEcrença proprios 
de 3uem se acha no declinio da vida. 

Dentre estas, sr. Presidente, tres são as 
prtnclpaes : 

J. •- A virtude. que invejo, respeito e ve· 
nero onde quer que a encontre (apoiados, mui
to b8m); 2. • - a verdade, que deve ser o Canal 
da. humanidade, o noaso guia constante , unlco 
que nos poderá levar, ;. perfeotibililiade, Infe
lizmente quasi impossivel, como o é tambem 
a verdade absoluta; (tudo, porém, é relativo, 
e rano da verdade oomo ella póde e deve ser 
comprehendida); 3. ·,finalmente, ar. Pret~iden
te, a patria, que deeejo ver graade e podero
sa, unida e tor"• acatada e respeitada per to
dos os poves civilisados, entretendo eom es
teamotuu relaoi*i de estima e de iaateranl 
amisade. 
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Pois bem, ar. Presidente, é oaaor d apatria. 
que me leva a mandar á mesa a moção ou re
querimento que aqui tenho em mãos. 

DeYeria tel-a o.tferecido hontem, mas foi dia 
feriado e não teve aessão. 

Li, sr. Pre~~idente, o brilhante e monumen
tal disool'llo do grande patriota Quintino Ro
oayuva, combatendo no Sen~do Federal, a. in
feliz idéa da amnlstia. otferecida, cc-mo tran· 
aOQao para a obtenção da paz, aos rebelde" do 
Rio Gran,fe do Sul. EX!I.Itou·se o meu enthu
siasmo, por sentir _que não está perd1da. uma 
terra que oonta em seu seio homens daquella 
estatura. 

Pois bem, sr. Presi lente, a smnistia é causa 
que ..e otfdreça. a quem eatá na carreir J. do 
crime, ooatinu' no erro e, armado até aos den
tes,.lnYeste contra o governo legal1 

Amniat1ar 11. quem Y Aos rebeldes, que dizem 
que nã.o querem tal " mnistia, que não a pedi
ram que ostentam ou blasonam de ter em pé 
de guerra 12 mil homens e que com estes 
ameaçam derruir as in1titoições, leva.ndo a 
p!ltria. á CJmpleta e ftt.tl\1 contl•gração 1 

Seria simple~Jmente riJiculo, si nii.o foSI!e .im
menaa.mente triste. 

O anjo tuteb.r da Republica velou sobre 
elh, a vóz de Quintino Bocayuva ouvio 1-e e 
oa gra odes patriotas do Senado Federal fize 
ram cahir o fatal prcjecto, que, para honra 
no3sa, nunca dever1a ter surgidg á. tela da dis 
cul!SA.o. 

UM SR. DEPUTADO d.á um ap&rte. 
O sa. FRANCFOR T:- Ora , aos venc1dos, com 

abundancia d'alma, aos vencido~. convencidos 
de seus erro3, voltado!~ á ebedienCJa tB leis . 
venha a amn1stia, ~ mpla, completa, ab3nluta. 

O que eu não c1.1mprehendo é um governo 
fraco, ,,lferecendo com uma das mãos a amais
tia e com a outra estendida para receber 
a paz que lhe queiram outorgar os ben~"l
ritol sen hore3 rebeldes. 

Sr. Presidente. o granrle parlamentar, Sena
dor Rocayu va. firmou, cex- cathedra,:. a ver
dadeira úcmtrina, 8&1 vou os principias e arre· 
dou de dvbre o governo graves ••• ditflcoldades; 
portanto, peço á c~sa que vote pela moção que 
vou ter a honra de enviar a mesa. 

Eil-a: 
Requeiro que se consigne na ao ta um Toto de 

adbesão e applauso ao senador federal Quintino 
Bocayuva, pela posiçií.o saliente, correcta e di
gna que assumiu no Senado J \ enunciação do 
seu brilhante discur:~o, em op •sição ao pro · 
jecto, de amnistla; discurso em 1 e est·1beleoee 
acoentua a verJadeira doutriua s. • · e a a.mnes· 
'la, que ~ ó se dá aos vencidos, ma não se of
ferece, como transaeção, a rebelde contuma 
zes e audaciosos perturb9.dore, da o r • •n e int
migoe da p&tria. 

Sala das sessões. lO de junho de 1895.- • F. 
FRANOFORT. 

Recebida como simples requerimento à ap. · ~ 
da, adiando-ae, porém, na fórma do regimento 
a discussão, por h a ver pedido a palavra o sr. 
Silva Fortes. 

0 SR. AUGUSTO CLBMENTINO:-(Pe!tJ ord~Jm) 
pergunto ai a mesa. reoebea a moção parecendo· 
lbe que a isso se oontrapõe o art. 2. • da reso
lução n. 3. 

A. c.- 37 

O m. Pa&siDENT!i::-ueclara que recebeu-a co
mo simples requer~mento . fóra do alcance da 
disp<hição citada, não levando a camara a in
t.ervir em questões do governo fetleral mae 
tendo exclusivamente por fim a eJC.pres~ão de 
um voto de applauso, do m.,gmo modo porque, 
ainda ba poucos dias, fez-se inserir outro de 
con•lolencia por oc~as1ã.o do 1nameuto do gran
de brazileiro Saldanhl\ Mllrinho. 

O 8r. Augu&to Clementloo:
(Não temos o seu discurso). 

O &r. Camlllo Prntf"•:-(ldem). 

O 8r. Frnncrort:-Nio conhecia a 
resolu~ão n. 3, que alterou o regimento da 
caea. 

O modo porém, porque o nobre deputado 
terminou o SllU discurso não me p11. rece de ac
côrdo c .. m os bons priuoipios,oom aquelles que 
devem dominar no pariamento es radual, que 
ter1a de ficar silenci ~'so, não se podendo mani · 
festar COI(ectivamPQte sobre OS ~r&Ves &conte· 
cimentos da nossa patria. 

l<'rcari l\mOS s1len0i 1sos , «entabuados• (perdão; 
o termo nlio é precisamente parlamentar, sub
dtrtuirei p •r outro) . entaipados, enctlrrados, 
clausura·ios dentN das estreita~ m 11 ralh~s do 
nosso Estado, em face de qualquer facto aus
pi liO~o e D•>ts vel que se verittca..se com reff'l
rencia à Rt~publice-Federat, de CJue, aliás. so 
mos, e deveremo3 ser sempre, parte in tegrao· 
te. 

UM SR. DEPUTADo:- Esse é, entretanto. o 
verdadeiro p.-nslimento, e fiel interpre taçãv da. 
resnl ução n. 3. 

0 >R. F'RANCFORT:-M-48, então, nem O voto 
de c •n•lolencra ou de pesar é permittido; en
tretanto, lla. pouco, passou na casa moção ou 
req ue"i manto a. respeito do granJa patrrota 
Saldanha Marinho. 

S1 fallecer um dos grandes vultos da Repu
blica, nã J poderá. em face dM.~a re:~ol ução n. 
<, levan tar l'e um deputado e dizer: «Sr. Pre
si.Jente, requeiro que se suspenda a sessão em 
signal de pe~ar, ntc.:. 

Mas o sr. Presidente, entendendo que o ma
ximo rigor aqui era descabido, pern.ittiu que 
se c.msignassem na acta votos de condolencia 
e intenso pesar pelo fatal p!LSS&mento do gran
de homem que sumiu-se no tumulo e que na 
terra chamou-se SJ.Idanha Marinho; e, corre
otamente, ooberentemeute, dignou-se de acei
tar o meu requerimento, porque assim dispen
SFlndo em cousa minima na retrograda resoJu
~ão, distribuia justiça com igualdade. sendo llS
te um digno exemplo de !ler seguido pela 
casa. 

Si,l(niftco â v. exc., ar. Pre3idente, os meus 
mais s•nceros applausos pelo mod., Imparcial 
com que dirige os nossos trabalhos e pela se. · 
b1a deliberação que tomou em acceitar o 
meu requerlmPnto. (Muito bem, muito; bem). 

0 SR. PRESIDSNTE:-MiiDtem O que já decla
rou; entre tanto, appellará para o juizo da. Ca
mara, cuja dtcisão. inteiramente livre, oomo 
sempre o é de maneira alguma atfectará á sus
ceptibilidade da mesa. · 

.,ozB:~:-Muito bem. 
O •r. ~enceeluu Draz:-Não te

mos o seu dtl!curso). 



CoiU1lltada a cua, pronuuota·se ella no Een· 
tido de considerar como moção inadmu•l vel em 
taoe do art. 2. • da reaoluçio n. 3 a de que . 88 
tl'~tta. 

O m. PltBSJDBNTB:-Por tanto, a devolve a 
seu r.utoL' com a nota de-não aooelta..-

0 ar. Silva Fortea:-( Pelo 01'dem) 
decla.• que, ao parecer-lhe definitivt.mente 
acceito pela mesa o requerimento do sr:. Fran · 
otort, tomou logo a palavra para que nao pas-
11&886 sem dlscul!8ão. Suscitando 88, entretanto, 
a qge ora terminou pela não acceitação,por sua 
vez desbte da palavra. 

E' lido e entra em 3• discussão o proieoto n • 
54, do Senado, dispondo aobre antiguidade de 
juizes de direito e desembargadores. 

O ..... Getulio de Carvalho:
(Não temoa o seu discurso). 

O .... Raul Penldo: - Sr. Presi· 
dente. não acho absolutamente raeão alguma 
no que respondeu o nobre deputado que acaba 
de ~entar-te . ju~tificando o seu voto contra o 
projecto, porquanto s. exc., apenas diapõe se 
a votar contra pelas razões que addusiu, por 
confundir direitos adquirid s, qaaes devem ser 
entendidos ue accOrdo com os ensinamentos da 
scieoCia jurídica. com a e~pectativa de d1J'Pitos 
-tpes juri1 (apoia·:os; muito bem) causas eSSIIS 
esaen01almente distmctas e tlitrerentes , com • é 
corrente e é licção de todos 09 jurisconsultos 
modet·no~ e oa antigos, remontando·óe até 'lO 

dire&to romano. 
0 SR. GETULIO DE CARVALHO:- Eu Dão con

fundi direitos adquirilos. 
O sR. H.. PENI~to:- V. e1:o. confundiu. sim 

direitos adqmridos com espectati V<~. de dit·eito 
ou por outra: aquillo que jo. é nosso, que jt} oos 
pertence, que já faz parte do nosso patfimonio 
com aquillo, que para vir a pertencer-nos de
pende de factos eventuae~ cuJo auctor é tercei 
ro, depende de sua vontade como d~:utrinam os 
publioistas e jnrisconsultoe. 

Sr. Presidente, a revolução de 15 de novem 
bro não fez tabella r11sa dos direitos a-lquiri
dos no aentido jurídico da expr8$8âo ; a·• em 
Tez, respeit.ou-os e os garantio amplamenta do 
que são provas eloquentel! o decreto o. l do go
Terno provlsorio, que garantiu em tod;t a IIU& 
plenhude os po~~tos , as patentes, os cargos vita
liclos e da magistratura, da qual um doa at
tributos é tambem a Titalloiedade, de que é 
condição, o tfmpo ineliminavel ; e bem as~Im n 
art. 74 da Constituição Fe lera!, á. qual devem 
subordinar-se lodas as constituições e~taduae" 
e as lei 1 de organização que a e lia lltl filiam ; 
cumprindo notar que, em relação ao3 magis
•!&dos, existe tambem o disposto no art. 6· 
das disposições provisorias, que ainda é uma 
10Iemne confirmação dos direitos adquer·i· 
dos pela magistratura do exHncto imperlo, que 
era.. como se sabe, uma e regida pela meama 
lei. 

11:, sr. Pr. sidente, quando uaim não fôra, 
quando não achassemoa no estatuto organico 
ia Republica raaõea de ordem juridioa para a 
austentação e adopção do projecto, não existem 
pode!'OIIi811maa rasões, fundadas na equldade, 
para que o adoptemos 1 

Eft'ectivamente, 11'. (Presidente, si a lei tem 
como base orimordial a utilidade publica, qual 
o motivo porque, tendo a lei h. l b adnptado 
como fundamento para a pro~ção dos magis
trados a an\iguHade, não se ba de rejeitar 
e&e fundamento com relação aos ma~istrados, 
que for ... m nomeados em ooncarao. exhibindo 
para a innstldura condições de capicidade in
telleotual e moral W 

Porventura, serviç011 releTantes prestados no 
palz, mormente os de órdem judioiaria. não é 
justo, não é equit.ativo que sejam reconhecidos 
para acce~~o,wbretuf'lo quando o govEWno repu· 
blicano apenat~ oa vem reconhecer e proclamar 
como filiando-se a elles direitos que não otren· 
dem e egcalm• nte o direito de quem quer que 
seja porque é certo que quem usa de seu dirtito 
a nem um rl1reiw otrende ~ 

J oã • ter sido um juiz, que prestou servi
ços relevaatiss1mos ao paiz, aproveitado na 
primei ra organlzaçiio judiciara do R'stado, não 
é motivo para que o governo republicano taça 
ju~tiça a eR6es serv1c s dando-lhes vigor para 
li promoção (apoia.dos1 Y 

Repito . SI'. Pre -idente, innegaveis são C3 
serv1ços de um m'tgis•rado que, além dellM, 
~uje1ta-se a p l'ova do Cl ncurso; qual a rasão 
porque não se d:t valor a esses mellmos servi
ços, não se 09 re<'.onbece Cúmo facto real . s1m· 
p1e~mente porque for11.m pref.tados na quadra 
ancerior, que se chama vulgarmente -owino · 
sos tempos 1 

Eu acre.t1to, sr. Presidente, que em toda 
~ ~sa opposiçãoJ do nobre deputado ao projecto 
que se discute nada mais h a do que uma con
fusão entr~ aquillo qne é direito adquirido e 
~'~' pectativa <:te direitos, cousas estas, segundo 
já disse. fundamentalmeute rlistinctas, com e&• 
racter1acos perfeitamente traçados, tendo ceda 
uma dessas espectes ~:~eus delineamentos furi
t.licos di!Terenteos: e tJS~im o en~inam os publiois· 
tas e ci Vlli~ta~, cuj<•s nomes não preciso declinar 
á cass (muito bHm). 

Esta theoria de dire1tos adquiridos é ma-. 
gisLralmPnte elucidad" quando se estuda a 
magna questrio B• bre retruactividade das leis; 
poderia, l~mbrando me dos tempos academicos 
repetir aqui as proveit• ~>iSsim&.S lltões de aba· 
liz~~ou os nrestres não o fazendo, porém para 
não roubar o tempo a casa e nem fa tigai-a com 
questões inopportunas (ntfo apaiados) 

No present~ prnjecto vão se reconhecer di· 
reitlS rle magistrados por serviços prestados e 
sem offensas t.le di• eitos de outrem, pois que é 
certo que não tlcam os acr.uaes juizes prejudi· 
oados naqui llo que lbP.s pertence. 

Aa~im, repito. não se vae offender nenhum 
direito adquirido; porquanto, <'omo tal não 
se pode considerar a esperança de ser promo· 
vido de uma primeira para uma segunda en
trancia, de segund., para terceira, principal
mente, certo como é, que o tempo não é a 
conrl1ção unica para a promoção, que tlca tle· 
penrlente ainda da vontade e do acto de um 
outro poder, qual o po<i.er executivo, que é 
afinal quem dá ao magistrado aoce~so de uma 
comarca Inferior pc.ra outra de superior en· 
traocia ; pois a es!'e pcder Dão 88 pnde negar 
.. f•culdade de, não reconhecendo em um juiz 
meritos, deixai-o sempre á. margem, sempre a 
encher nme. lista de dez nom11. 

• 



-
Sr. Pre~idente, assim expandida a theoria 

san e scientiftca do que seja dire1to arlqairido, 
de quede~viou se , ffitou convencirlo, o meu 
nobre colleg&, eu acrediio vae o Congr('eso es
posar o projecto, qual elle se acha concebido, 
vae ccnvertel-o em propo~ição para lei, e a•
sim praticando, além de consagrar doutrina 
sã, r·eceblda nas organizações jutiidarias d• ·s 
dem11i~ E~tados regularmente organiz'ltlos. vae 
egu•lmente traduzir em realidude prat ica 
prlnc1pios de equidade in~ludivai~. an1mando 
para o b:>m desempenho do serviço publ rc • 
Juizes que vende conculcad"s os seus oirAi<os 
perderiam talTez, o e. timulo paro. melhor 
servirem á causa da juatiç-i, que é a ca11ll& da 
sociedade. 

Sr. PresidentP, sei que o conjuncto de idéas 
por mim enunciadas sem preparo à eusceptivel 
de muito maior desenvolvimento, de mult<• 
m11i~ elucidação por qualquer dos distinctos 
membros de que se compoem as commi~ões 
reunidas de justiça civil e criminal, aos quaes 
sobf>jam talentos para ma:;; amplo desenv!llvi 
ID('Dto de todas as tbeses que o projecto possu 
SUSCitar. 

Entretanto, acredito que com adopçào do 
projecto qulll elle se acha concebido narla mais 
fará o Congre ·eo do que dar solemne demons
tra.;ârl e prova do respeito que todos de vemo!l 
ao principio eonstitucional, qúe já mvoquei e 
ao qual me tenbo referido. (Muito b~m! muito 
hem). 

O l!lr. Bueno Brandão:- (Não 
temos o t.eu <liscurso). 

Fmdo o debate, é approvado o projecto. que 
se envia ~ ~ancçào, communicando-lte ao Se · 
nado. 

0 ~R. CAMILLO PRATES declara, para que 
da acta conste, que votou contra o projecto. 

Vem mais ir. mesa a seguinte 

DECLARAÇÃO DE VOTO 

Declaramos que votamos contra o projecto n. 
54. do Senado. 

Sala d"s sessõ~, lO de jnnho de 1895.-RI
BEIRO JUNQUEIRA. -E. ÜTTONI.-NUNES CoE
LHO. 

Em SE'guila, sob e. presidencia do sr. I. • se · 
cretarío, ausentando-se do recinto os srs. Pre
sidente, vice· Presidente e outros deputados im· 
pedidos, procede·se á. votação e à approvado o 
projecto n. 74, que amplia a disposição do art 
4.• da lei n. 100, o qual, consentindo-si'\ que 
passe á. segunda discussão, vae á commissão de 
legislação. 

SEGUNDA PARTE D>\ ORDEM DO DIA 

Lido e em terceira discussão. que se encerra. 
sem debate, é approva.do o projecto n. 87, que 
auotoriza a reorganização da secretaria da Ca 
mara dos Deputados. -A' commiS'iáo de re
daoção. 

Lido e em primeira discussão, encerrando·ee 
esta sem de bale, é rejeitado o projecto n. 56. 
creando uma escola de aprendlzea ~ilitares.
Archive ae. 

Lê·se e entra em primeira discussão o pro· 
jecton. V'2,que altera alei o. 4l.naparte re
lativa aoensino normal. 

O •r. João Pio toma a. palavra para 
liec rarar que .. as seguintes discueeõ:IS justifica
rá o projecto ora em primeira discn!!@ào, caso 
seja. impugnado. 

D1z QUP no pr,:~jtlcto encontra um la.p'IO de co
pia, pois Potra a~ materiPs que fazem parte do 
cur.•o norm I não se vê o ensino de historia. 

E' apenes um engano e n&se!;unda discu!!São 
dar se- ha a redocção rt>gular. 

O .._r. Mendes Pl~nentel: -Estou 
de per feno e completo accôr·lo. sr. Presidente, 
com dous dos n·•~os illustre~ collega.s quando
h<'je, ao apresentarem projectos rel .. tivos ã. cre 
sção de ~colas pr·il])&rias pnttlram em relevo 
o 1.1lto alcanc" e s importanc•a transcendental 
do problema da in&trucção publica . 

A cad11 pa~so e a cada momento, é a nossa so
licitude patrioti~a o.!a·pertada neste recinto por 
a:o~Sumpt .. simp rtantissimos, ma:! nenhum dei
tes sobreleva OP.l! atti n~te o do. formação da 
nos·a nacionalir;,.de. o da implautaçã.o, da radi
cação, da conROlitsção da Rt> publica em no~so 
paiz, o da creação do caracter brazileiro, que 
são outros tantos problemas e outras tantas 
equações da algebra SO•:lal. que eó pódem ser 
re11olvtdos nas e,colas prim!ltr•as, por meio da 
d1S8t'm1nação do ensino por todas as camad9.s 
populnr s 

Sr. Preeidente, discuti mos e votamos aqui 
com o maior cuidado as leis referentes á. aber
tura dt n•lVOS meios de commuoicação, col'tan
do o vastíssimo territor io mine•ro de vias rer
reas qu.... entr&laçan lo·se por toda a parte, 
formam como que o ~y:~tema arterial e vpnol!O 
que leva a todos os pontos do Est~do a ~ei v , a 
vida e o calor da civilização. FixHmos nnnu
almente a força publica, most rando e demons
trando que somos u m pov1 policiado, QUil ve
lamos pela po.z S'lcial. pela ordr m publica e pela 
segurança. individual. Di C•1t1 mos e votamos 
tombem a lei annua do orçameokt, que é o 
b~lanço da receita e da despe~a. f'JUe é a tie
monstrsção do modo porque applic~mos o~im · 
postos que taxamos e a contribuição que levan
tamos e que impvmos aos no:~sos commlt tentes, 
que à, emfim, a prt>stação annual de contas que 
damos ao povo mineir'J. Mas, nenhuma <"! estas 
medldall legislativas tem alcance msi:s subido 
que a que se refere á. instrucção publica. Esta 
prt cura desbrl\var um sertão por ventura ainda 
mais invio, ainda m•is agreste, ainda maiA 
bravio, que é o vasto e quasi immensuravel 
sertã'l da ignorancia popular ; contribue til m
bem para a paz social, para a ordem publica, 
para a segurança individual, ditfunrlindo o en
llino cívico, a moral social, a comprehensão dos 
direitos e tios deveres, fazendo baixar a esta
tística criminal á medida que mais lata se t orna 
a sua acçào civilizadora; e, finalmente, ao dis
cutirmos medidas desta natureza, é occasião 
opportuna e azada pnra darmos o balanço, para 
fazermos o inventario da dt>mocraoia em Minas, 
p~ra vermos até onde vae esse grande,esse as
sombroso, 88se collossal d · ficit de instrucção pu· 
blll!&, que onera pesadi~s1mamente ll iustitui
çào republica r~a em Minas. 

Falo, sr. Preaidente, para uma Camara de 
homens conhecedores das n('cessldades publi
cas, dirijl)·me a um'l. aaaembléa de cidadãos 
educados na escola democratica e não quero, 
nem devo. inaisti.r por muito tempo sobre a. 



ll'Ud• imtort&nota, sobre o e:draordtnario 
aloanoe do pr_,blema da eduoaçio popular. 

Bm todos 01 ~mpoa e em todos os ~izee, é 
bem eabido, o estado d~ 80Ciedade oorreapoo· 
4eu sempre ao da inatrucçi.o; e para quaai to
dOI 01 males aociaea e politioos que tem aa.ve
diado os pov011 organizados em oac;;io, quaal que 
IIÓ 88 tem lançado mio de um remedio, quasi 
que só ee tem tentado um reuono, e ePe reme· 
olo e esse recurso é a ampla, larga e oompleta 
delll!llmioaçio do eoaioo. E si isto é verdade, 
nlo o é meooe que oregimen republicano, mais 
que neobom outro, tem como pedra builu de 
eetl edillcio institucional a cultura popular. 

O ea. OAHILLO PRATa : - E' o governo do 
povo por si m'!Smo. 

0 SR. MBNDD PIHBNTEL: - Perfeitamente; 
é, oomodiz o meu illustre collega, o governo 
do povc por si mesmo. é o cidadão interferin
do dlrectamente nos negeciOI', publioos, e. c,. 
lben4o livre e expcntaoe~tmente todos os seu'! 
delegadoa, desde o modesto administrador 
loortl, desde o conselheiro distriotal até a 
auctoridade maxtma, até o chefe da nação, até 
o presidente da Rl'!pu,blloll; é o cidadã.> por ei 
mesmo e immedil\tamente ftltl&ltando todos os 
rerviQOS publicos. a decretação e o levanta
mento de impoatos. a appl1011c;;io das oontrl · 
bUIQÕ 'S, a execução da!l ordens das auctorida
deslegalmeote constituídas. ( Apl)iado1). 

K, sr. Presidente, esta verdalie, que, por 
axiomatica, ê evidente, acha se contl mada ua 
blltori& de todos os povoR e basta citar dois del· 
les coju instituições influi· em mai11 direota
meote no es='irtto do legislador constituinte, 
federd e estadual, ao tr~tçar oa delineamentos 
geraes da nova patria brazileira. 

Monroe, o oelebre yankee creador e vulgari
sador da doutrina do pan-amerioanismo e cujo 
nome é hoje tão citado, hoje que felizmente co
m~mos a preeenoiar o alvorecer da nOBI!& na· 
cion•lidade, a ouvir os primril'OII vagirloe do 
caracter naeional em formação, ed8e lllus re 
estadieta norte-americano dizia no comFço des· 
te seculo em uma das mens~gens predliPnciaes 
dirigidas ao Congt'efsn Federal: cComo o melhor 
dOI met01 de preservar as nDS~as liberdades , 
empreguemos todas as medidaa eablu e conetitu· 
cionaes em desenvolver a tntelllgeDct a da na
ção». 

K foi realmente pi'Cphetica a pbraee de Mon • 
roe poie q•Je o me~~tre-eecol~ norte americano 
fez quasi que um mHagre co01;egutodo dell
mentir o trietiBSimo agouro do illmtre bieto 
ri.at1or Macaulay, que, embuido das doutrinas 
parlamentaristas da sua terra, preaeglava a 
diaaolução anarohlca como ultimo, fatal e ine· 
'Yitavel termo da evoluQão poli,lca de um povo 
organizado sob o reglmeo republicano federa· 
tivo pi'NidenciaUsta. 

A escola primaria foi a omctna onde se for· 
jou O (Uturo grandiOSO da nação yankee; e O 
Bnatl, cujas instituições politicaa foram calca
das de perto pelas nnrte-amerlcaou, só tem 
um meio de aoclimal-as, de radical-as, de 
oonaolidal·tl definitivamente. e •e melo 6 p1'e· 
parar, ou como diz o eatadista do Norte,- de 
18nvol ver a intelligencia e a conscleocia da na-
9io (-..eto Hne; 4poiadot). 

Na SuiM&; sr. Presidente, na Soil8&, que é 
o arcbetypo du democractu. não foi diversa a 
opin:ão !lo soverno, nem di.trerente a orienta· 

ção do ~vo que deve &er o modelo mais 
proximo do mineiro, pois que ( Já se o tem 
di~ • uciedade) Miou é a Suiasa da Amt>rica. 
ConMitúa um grande espírito deae paiz cO se· 
gredo da duração e da p!"eservaçiO da liber
dade está oá maxima de que 4 instrucc4o d 4 
força, maxima que na Suilll& enccntrou 
eempre o a88eotimentc. popular: aoa seus mea· 
trea e ás su&~~ escolas, mais do que ans 88118 
soldados e aos seus ~tadistas, devemos a liber
dade que minha patria ·desfructa.J> All8im poia, 
nã..'l preciso insistir maiuobre esta nrdade tio 
conb.,llida da importadcia extraordiDaria de 
todas às medidas referentes a inatrucção pu
blica. 

infelizmente, ar. Presidente, esse balanoo a 
que h~ pouco me referia para aqullatarD'os, 
para sondarmos esse collossal deflcU de hl
trucção que assoberba a iost1tuioão republicana 
em uosso Estado não póde ser ao menos 81lbo· 
çado, pois que nos falta o conhecimento, mais 
f,geiro e periunctorio desses ser\ iços falha-aos 
a base fundamental para legisl·· rmos proft11ua
mente sobre a instrucçãa publica e e~aa bue 
é a estatlatica. (apoaado1 do 1r. Camillo Pr4-
tel.) 

Si alguem, extranbo ás cousas publicas em 
noNo Estado, nos perguntar como é aqui tra
tado o assumpt.o da educação popular, pndere
mos unicamentll res~onder que despeodemoe 
perto de 4.000 conto.q da nossa reoPita com tal 
serviço, que eetão oreadas (ao menos no papel) 
2.0;7 escutas prim11rias, 13 escolas normaes 
para formação do ororeS!oor&do primario, 2 
gymn~~o~~ioil de inqtrucção secundaria, e nada 
mais adiantaremoll a reepeito. 

Entretanto, e~~ta re~po•ta não póde satisfazer 
ao mais leigo nesta m11terta. 

Qual é a população escolar, onde o recen· 
ce11mento escolar deste E~to.do f Qual é a ma
tricula nas esco'&s primariasV Qual é a sua 
t'requencia 1 Quantos e qllaes Eão os institutos 
particulares de em.ino 1 Qual o prrgramma, 
qual a matricula, qual a frequencia desses es
tabelt>cimentos 1 Qual a proporção dos anal · 
phabetos com relação á população total doEs· 
tado V 

Retas e multas outrl\8 perguntas ficarão 
sem solução, porque não temos e nem ao me· 
no.- iniciamos ainda o ferviço lmpr~ciildivel 
da estatistica. (Apoisdo1) 

Apresso·me em amrmar que por esta f11lta 
não é culpado o governo do E5tado, pois que 
até aqui lhe \em talhado os meios de prover a 
tal servioo. 

Em NU relato-rio o illuatre dr. Secretario do 
luterior, zelosiEsimo funccionario como todos 
o reconhecem, mostrando a oe~sidade da 
creaoão de mais uma secção em sua secretaria, 
fàz ver que lhe foi de todo impossivPI orgaoi· 
zar o serviço da estatistica 8800lar oom o pea· 
sual reduzidisalmo de que dispõe ; ten~ou amda 
assim razel·o, mas teve que recuar, pois que 
oomeçar.t m a aer prPjudtcadca outros servtoos 
mala ursentes, meno~ adiaveis. 

O Oongresao por aoa parte Já comeoou a 
cumprir o seu dever, discutindo e votando o 
projeoto de lei de iniciatl va do nobre deputado 
o sr. Breuane, que vai habili~ o governo dos 
meios nt>ceuarios a prover a 81118 indilpeDS&vel 
serviQO. 



DtpoiJ, sr. Preaidente, du breves palaHas 
que ao>\bo de pronunciar sobre a impreecindi 
bilit ade dos dados estatísticos, creio que estou 
exonerado do dever d~> em oooasião mais oppor
tux:a explicar e fundamentar a denegação da 
minha assigaatura ao projeoto da commi~são 
dfl instrução publica, creando mais uma cen 
tena de escolss primari~s no Estado. 

Sr. Presidente, nào é eó o devtr regimental 
que me obr:ga ne,te m··mento a dirigar-me 
peeao~>lmente á v. exc. ; dirijo-me ao repre 
IM!lntante mineiro maia dedicado, mais culto e 
maia compettmte em materia de instruoção 
publica, (apoiado• gtraes) ; dirijo-me ao mais 
denelado oollaboratlor da lei organica do en· 
eino publico em nosso E~ta·lo, e congratulo-me 
rom v. exc. pela justeza de vistas . Pf)a orien
tação t~cienttftca e moderna que presidiu á or 
gamização da educação popular em Minas 
(muito b~). Congratulo-me tambem com os 
d01s signatarios de projec o n. 92, ora em dis
caiSit.o, por não terem alaerado n ·s delinea
mento!! geraes e rundamentaes o plano de or 
g&nizac;ão do ensino publico t>m Minas (apoia 
do•) ; e si delles divirj r, em algun8 pontos, 
frinoipaJmente por oonsaderar O projeoto detfl 
ciente, falho e lacunoso, estamo!! toJo~ d~ p•r
feito accôrdo em manter oa traços geraes do 
&y!'tema. 

Ao voltar eu, ar. Presidente, a toma .. partA 
nos 1,108508 trabalhos, após alguns dias de au
sencia por motivo de mo le~tia, e:xperlman lei 
gNnde prazer ao ler o projecto n. 92, porq ,,e 
vi que nelle nií.o estava consignada uma me 
dida a principio vencedora no seio da oommis
aão de 10strucção publica,me.Hda esta que na 
minha desvaliosaopinião (n6o apoiados) vtraa 
soindir e quasi que mutilizar n ensino normal 
do Esta-to. Reftro-me á revogação ·lo art. 177 
da lei n . 41 de 3 de agosto de 1892, qne assi m 
diapõt> : 

c Art. 177. Em di!\ determinado para cada 
mataria e .-ob a direcção do p rofessor, fllrão 
os alumnos. do segunrlo anno em deante exer· 
ctcio semanal do eniino das matarias de in 
atruoçio prlml\ria, inclusive li<;ÕI's de oous&P. 

P"ragrapho unloo. Este ensino t~ r ~>-bl\ 
pelo menos uma vez por sems na sob a dir€cçllo 
do pro(es10r de p ' dagogia, appllcando-se os 
preceitos refarentes á organização pedogogica, 
aos methodos e processos de ensino e á disci
plina da classe. • 

Como já. dlsre. sr. Prestden te, a revogação 
do paragrapho unico deste artigo, mcumbindo-
86 privativamente a cada um dos proressotes 
de acompanhar os seus alumnos ás escolas pra
tic&'l para taes exercícios, e isto sem a ioge
~noia e independente da direrção do de pecla
gogia, seria a meu ver nibilizar todo o cur~o 
normal, seria romper o plano de ensino inte
gral nelle adoptado, seria cortar o laQO que 
P"fnde, eofeixa e harmoniza as diversas par
te~~ do eystema. 

O sR. Jolo Pio:- E foi mesmo respeitando 
a opinlio de ., • exc. que não a incluímos no 
projeoto. 

0 SR. MBNDES PIIIENTIL:-Agradeço a prova 
de consideração, mas toda a opintio precisa ser 
discutida para que, runtfamentada ou nio, 
deva ser ~eita ou repudiada. Sou contrario 
á t~limi.n&Ção de bJ disposição, porque o que a 

sociologia é para o en·ino integral, o que a 
pbilosophla do direito e para o ensino jurídico, 
é a pedagr gia para o enewo normal-a i!Upula, 
~ chave da ab .bada de todo o aystema. 

Deeculpe- me v. ex c., &r. Pres1dente, o gros
seiro do III<Dile: si alguem quizesse levanta!' 
um edillcio e con•ractas.~e com d1verso:~ ope
rarlos os dift'erentes serviços da cnnstrurçã.o, 
incumbindo a uns o serviço de perireiro, a 
outros o de ca.rpmteiro . a outros o de ;>int<'r, 
etc., e não puzesse á frPnte da construrc;ão 
um mestre de obras p!lr& zelar. ft~Jtr~r. dilll· 
gire har!Bonizar todo o serviço teriamoll in
evitavelmente a reprodurção do milagre da 
Torre de B>~bel. Si o n;.~~so governo qui lesse 
mater:d.lizar em bronze a memorla de alguns 
dos grandes servidt•res da Patria e para dar 
maior rPlevo ao commettimento e mt~.ior im· 
p .. rhncia à solemnida'de et nvocttss~ os g ranrles 
vulto~ rt n e!>ta\ua.r•a, as ,.urnm•daries da I'<'CUl · 
ptura, e a ~m ioc umbiSl'e de modelar n c~b ça, 
a outro "tronco, a outro u & ext1·emirl .. des, a 
outro os baixo~ relevos, etc .. u funri lJ ... r de 
t11l mor.umes t'l recu.trla de pl!<mo e de es
panto ao ver s11 h1r lhe das mà·J~ u:n n'J"O 
monstro horaciano. 

Puia bem, si se rompesfe a. unidode rio plano 
do ensino prollssiuna.l. as e!ICOIII.ll n••rmaes 
aer1am Torre!! de B11bel donrle sabirmm verda
detroa m ·nstros bvr&cian"íl DI\ constatuação 
mental, md1v1duo~ s<~m c,.ohecimentos eCJ UIIi
bradue e ponderados que ll'iam augmeu•ar e •sa 
ourrente, esse enxu1 ro, essa praga de semi-dnu
tbmo que const1.ue a ignorancia omni~1ente. 
( Apoiad<-1) . . . 

:-r. Pre~idente, J o d1sso, e agora rep1to, 
estou de perfeito e completo accôrdo_ com os 
meu:~ illustradu!' culleg"s de oumm18~0 diTer
gindo s1mplesmente porque en•endo qutt ha 
amda algumbs nee&~i datl.,@ que não foraw pro
vidas pelu proJectc. Uma del1as é reler.,nte à. 
revogação do art. 23 Ja lel n 71 de 19 de 
dezembro de 1893, que passo a ler : 

c Fica concedido aos profP!-SOres primarios 
não d1pl•·mados o direito de cur.arem a Eacula 
Normal ma·s proxama da aMe de su~ escol~, 
aftm de obterem u diploma de normah~ta . nao 
exc.edendo de tres em cada ciroumscr•pção. 

Paragrapho unico. Durante o prazo d t> es
tudo na Escoa N.;rm·tl, o qual 114o e:rc1d r i de 
um anno. peret-berãn ell"·"• eto. • 

0 SJl, FRANCISCO 8RESSANE dá Uffi &pio rte. 
0 SR. M&NDE~ PIMENTEL :-Diz O meu nobre 

collega que &ta me· •l d~t. já e~ta coosignada e!? 
novo prujeoto de alteração da lei o. 41, que J8. 
tem em mã.n~. 

E' este ainda um outro ponto em que divirjll 
do&J meus co:legas Je commhsão e si mi&ha 
npinião podeg:.,e valer de alguma c •usa, ~u 
optaria para que, em Tez de estarml·S lt>glS· 
lando p' rceladamente sobro o mesmo a!lllum
pto, ao voltar e~tf p~ojecto á .com~issão de 
inatrucção publica . apos a I . • dtscu~88.0. ~ta 
o retundis•e o"ns1gnando todas as alteraroea 
necessarias á lei n. 41 par" não complicar-se 
ainda mais a ooasa legislação do ensino, qut j L 

se vae tornando UJD o, hos, uma tlJresta aofx
tricavel de dispo.i\'Õe& antagonica.i. (Apoiado•.) 

Reteria -me eu, sr. Presidente, á n.-ceASitlade 
da revrgac;ão do art . 23 da lei n. 77 de 19 ~e 
dezembro de 1893. Quem sabe de qul'l se oompoe 
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o cul'IO normal, quem conhece o plano Integral 
do enaino proftaslonal vê logo que tal dispo· 
slção é mesmo contraria ao espírito que pre
sidiu á orgauiaação dto e1UC!aç&o especial doe 
alumnos meatrea. Além dlato, os proressores 
a que . se procura Cavorerer Elo o:s int.Prinos, 
pc111 que nioguem que tenha os conhecimentos 
bXigidos em conourao para o provimento detl
nittvo das cadeiras primarias o.braça a profts. 
aio (•Jeixem paaaar o termo) deagraçadissima 
de professor prlmarlo em nosso Estado. Por 
maia talento e por ma•aesforQOdeque àisponbam, 
não poderão em um anno r .. zer o ourso normal 
{t~poit~ào tJQ sr. Damülo f'rtst111), havendo 
ainda a impoiiBibilidade material da falta de 
tempo e da ~mplicação do horarlo. 

Juli(O tambem de impresoindi vel necessidade 
a alter~ da lei n. 41 na parte referente ao 
proaimento p r eleição popular doa inspeoto· 

' l'tllocaeB, munic•paes e diatr1et&ea. 
O aa. FRANCisco BRESSANE :-Tambem já 

e11tá oonsiiD&da no 9rojecto que vae ser apre· 
sentado. 

O sa. M•NDES PIMENTEL:- Folgo muito de 
ir ao encontro das ldéaa do meu lllustre col
lega e não insistirei sobre e te ponto. 

Sr. Presidente o projecto n. 9! é para mim 
profundamente laounoao, por deixar de tomar 
uma providencia prompta e energic& para sal 
vação da inatrucção publica em Minas ; retiro 
me á tmpreaoindivel e inadiavel necessidade de 
revogar-se o art. 248 da lei o. 4t: cQuando 
qualquer municipalidade houver organisadp es· 
tabelt·cimeuto de en~tlno, segundo o plano das 
escolas normaes do Estado, poderá obter do go 
verno, 1JOI' decreto, para aquelles estabeleci
mentes, as prerogativu de que gozam as ditas 
escolas normaea.• · 

Sr. Presidente, esta disposição é contraria 
ao espírito e até a lettra da D0$8& organ1aação 
polit1ca, da organisação do ensino, da org"ni
sação municipal. O regtmen de desoentrall&&
ção adminlstrati va não quer dizer entregar 
todos os serviços publicoe aos governos tooaes, 
mas facultar a essas administrações os meios 
neoessarioe de por si mesmo proverem ás ne
oeasidades immedtataa, proximas, looaes. E eu 
pergunto a v. exc. e a Camara: a quem deve 
competir a formação do profel'sorado publico 
para todas 'as escolas primarias do Estado Y 
( ,.part111) A's municipalidadfl8 Y Não, porque não 
é neceteldade local e pelo espirit() e pela letra 
da COnstituição e das leia orgauicas a essas 
corperaQÕes incumbe a oreação e manutenção 
de eaoolas primarias, de estabelecimentos pro
priamente profl!sionaes •••. (ao11ti11uam 01 apar
tt~•.) 

Sr. Presidente, nio me acanho em dizer que 
penao de modo diverso do que pellfl&va hontem 
quando pareci8-rr.e que este artigo era um 
oomplemento da politioa deiK .tralisador a do 
Congresso pa~o. E não me acanho, porque é 
grande virtuae conf8118&r o erro, porque e sim. 
ple~mente apparentea oontradicçio em que oa
himoa, Jl()rque mantemos sempre a coherencia 
da intenção honesta que dita os noaoe aotoe 
(muito 6"")· . 

Peaso que deve ser desde já revogado o art. 
248 da lei n. 41 e não conl1llto slnio o meu modo 
de ver para me enunciar desta tribuna •••• 

O sa. CA.1!1LLO PJlATU :-E é oorreotlasl
mo. 

0 sa. AUGUSTO CLDRNTINO : - E' opintio 
de v. e% C. mas pó Je nio eer a de outros. 

0 SR. MEND.S PIHBNTBL.... e tenho tam
bem a coragem de vir d ozer •••• 

O sa. CAMILLO PaATBS : -Emprega bem a 
palavra - cor11gfm. 

OsR. MENDES PIM&NTEL:-Não é no sentido a 
que v. exc. &e reft'l'e, mas no de romper com o 
pr, concelto de Dio O•tnfea!lllr o erro, dando as 
razões porque mudei de opinião. 

Fui . sr. Presidente, dps que com mais enthu· 
siasmo, com m i8 alma oollaboraram na Instai· 
lação da e1100la normal livre de Barbacena. 

o sa. Joxo Pio : - Foi um doe fundado· 
rea. 

0 SR. AUGUSTO CLBMENTINO : - Eu voto pela 
FU pprell6io das escolas normaes do E11tado e 
pela manutenção das moniclpaea. (Ha out,.ol 
apart111). 

0 sa. MENDBS PIMENTIL : - 0 illustre de• 
puta•lo pela 3.• circumBCl•ipção e r~sidente em 
Monte Santo diz em aparte que algumas das 
escolas normaes omclat>s têm dado maos resul
tados, mas daqui devemos concluir para en
trE'gar es!!e servioo h municipalidades •••• 

UM SR. DEPUTADO:- Entregtjr não, não Se
jamos absolutos. 

0 SR. MENDES PIMBNTEL •••• d'aqui S~t?Ue·Se, 
ar. Pre~idente, que devemos inver eras ptlsi
ções, as funcções administrativas, incumbmdo 
os poderes locaes de formarem o proCe88orado 
p1ra todo o Estado Y (apartes). 

8&~-ta uma ~ô conaidera~.o para. mostrar a 
confusão anarchioa e tumultuaria que este 
texto legislativo gerou no selo da adm,nlstra
ção local : - cinco municipalidades jà orearam 
tBColas normaes livres, entretanto desses cinco 
municiplos nos ·vieram representações pedindo 
a crfaçl.o de escolas primarias. (Apoit~dos. 
Apartei). E' a inversão completa das normaa 
a•1ministratlvas; - as municipalidades abas
tecendo o Eatado de prot(ll;sorado publico, o 
Estado oreando e man•endo escolas locaes. 
(Aparts.t). Vejam os nobt•es deputados qual será 
o tuturo da inatrucção publica em Minas, ai 
não estancarmos o mal, se consentirmos que 
em quslquer arraia!ete •.•• 

0 8&. AUGUSTO CLEMENTINO : - Mas não !ãO 
arraialetes I 

0 SR. MENDES PIMENTEL •...• 88 fundem 88· 
colas norma~ 1 E mais, v. exc. sabe que o pro
fei!BOrado para esses instit , toa de ensmo pro
ft8sional não se improvisa de um dia para ou
tro, não surge do chão prompto e competente 
como surgiam as legiões do cümbatentea. 

Sr. Presidente, eu creio que as razões que 
dei e que em ocoasião opportuna mt levarão & 
votar pela revogação do art. 248 da lei n. 
41, bão de ter calado ao menos no espírito de 
algDDB collegas e, ai fôr necessario, e ai nem 
todos estiverem convencidos da necessidade 
inadiavel da revogação desse artigo ••• 

0 SR. RAUL PENIDO:-A mim já convenceu. 
0 sa. MENDES PIMENTEL ••• eu mostrarei 

oom o espirito e a letra da Cc.nstituição, da 
lei organica das municipal1Jad81 e até da lei 
organica da inatrucção publica, que preelaa· 
mos derogal-o, poil que diiiO depende o futu. 
rodo ll:ltado, que é o da inatrucçiu popular, 
e a educaoio publlca depe::tde não tanto dos 
methodOI e dos programmu, mas prinoi}»J
mente dos meatrfB. AI eaool&l normaes aio os 



Tiveiros de profe!SOrado, ~ão as offlcinas onde 
11e preparam eBSes grandes oooperarlores da 
prosperidade publica; e si não lançarmos mão 
de uma medida promp\a, energlca e etllosz 
para salvarmos o ensino normal estará por 
terra a causa da instrucção e talvez me~mo 
até o futuro do Estado. 

PrPtendia. ainda, sr. Presidente, referir-me 
a outra• falhas que noto no projecto n. 92, 
mas ja me sinto fatigado e v. e::r.c. e os meus 
coltpgae ninda o devem estar mais .•• (n'7o 
a11oia.d s gtra.u). 

UM sa. D&:PUTADO:-V. ex c. esta argumen
tando muito bem. 

0 SR. MENDII:S PIMENTEL .•. pretendia refe
rir-me a nec~eidade t1e se• em mantida!! as no
ções de Pc: nomia politi<'.a dadns pelo prof ... asor 
lle bistoria e que o prnjectu tioh<~. abolido; mas 
já. ouvi do illustre relator da COIIJmi~<io ~e 
instrucção publica que em segunda !ltS<'US.•a • 
restabeiPcera essll disposição da lei n. 41 de 3 
de 11gosto de 1892. 

Ainda tinha em mente mostrar a u tiJirht.le 
da crea.,ão na Cl.l.pttal do Estado de um IDl!tt· 
tuto que sej:l o cent,ro directur e impale OOil· 
dor de todo o movimMto do ensino em M•naa. 
que venha completar o. actual orgaoizaçfio. 
Ficará para depois referir-me à nece~sit.laLie de 
um Pedagogmm. 

Estas e outras questões pr<>curarl'i •lesenvol 
V('IJ' posterlormPnte; e agora que vou ter i· 
nar, direi duas palavra.-< com as quae~ me 
jus ti tl.oa rei da impor tu nação r: o r que ~<C • bo •I e 
fazPr passar v. e::r.c. e a Camara (~Ylo npoiados). 

Sou professor de histortll e tsmbem • suu Lle 
pedagogia ; aquPIIa easina me que a cultura 
popular é um dos mais fortes muditicAdcw. s ria~ 
CO!'reotes historicas; eat!t. faz me comp1•ehen•ier 
como e q •1aoto a org •ntzaçã.o Llo ensin·1 p•tbl•co 
influe n~ marcha evolutiva d~ socieLia•le:3. 
Uma e outra obrigam-me a interes..-,ar-me de 
de perto po:· todas es mt>didas que visam. o 
problema da diffmii.o do en~ioo e da Pduo, çao 
nec10ral. (Mutto bem, muito b6m. O or··dor 
e cu m.p ·imtmtodo por muito• srs. deputado•). 

Eucerr11da a dtscu~~ão é approvado o pr .. jecto 
e, consenttndo·se que passe a :!.•, vae a comm•s
Eão <1e iusr.rucção publica. 

São approvados sem debate os pareceres ns. 
52 e 5'3. 

N.•da mais havendo a tratar·ae, designa o sr. 
Pres'dente, para amanhã, além da. pHto relli · 
mental da "rdem dn dia, 2, • db cuSI'à'l dos pro
jectos ns. 90 e 88; discussão d.a prefere~cia e? · 
tre o de n. 31 e o substitutivo; 2.• dtscu~ao 
do que lôr preferido e 3.• do de n. 87. 

Levanta ee a ses!ào. 

ACTA DA 3J.• SES!'AO ORDIN •\RI.\ A03 ll DE 
JUNHO DE 1895 

PRESIDBNCIA DO Sr. EDUARDO PIMENTEL 

Ao melo dia feita a chamada, acham-se prA
sentes os sr.1. 'Eduardo Pimentel, Ribeiro de 
Oliveira, Agostinho Pereira, ~endes _Pimen · e •, 
João Pio, Silva Fortes, Ft>rretra Tmooo. Tb~
philo Ml\rquea, Manoel Alves, Gustavo Serrao, 
Saturnino Dantas, Wenoeslau Braz, Deaider1o 
de Mealo, Bueno Brandão, Delpbim Moreira, 

Ribeiro Junqueira, LE'Op<ildo Corrêa , Getulio 
de carvalho, Franciaco Bt6iillane, Benja mm de 
M·•cedo. Manoel da Silva, Nunes Pinbt>i r ·, :\o
gusto Clempntioo, Frei tas Castro, 14.p> minou
das Ottoni, Nunes Coelho, Sabino Ba•·t·•J!SO Ju· 
ntor. Camillo Pratas. Rttul .:>enido e C~o mtllo 
So•1res ; faltando com causa parttClpada oF ar$. 
T~vart>s de ~ello, Coelho de Moura e Albt>rto 
~·urcado e sem ella os mais srs. 

Abre-se a sesFã.o . 
E' lida e app~ ova•la a a c ta. da anterior. 
O sr. r.· secreta•·io da conta do seguinte 

EXPEDIENTE 

O/fiei o 

Do sr . deputado dr. Luiz G0nZ&fra dn Silva, 
partici pando que não poderá. compa.rec, r du
rante algu ns dHu, por mr .tivo de mu!estta.
Iute r a.da . 

REPRESENTAÇÕES 

DP. camarll munil'it>sl do Rio Branco, p4din· 
rio auxtlios pecuniarws p•r& promover o sa.
n~n.mento .la r t-spectlvn cida· ~e e do distrt .;to 
•te:;. Gj raldo.-A' commtssào de repre~tnta· 
<;Õl'IS. 

Do comelho riistrictal de J 1annesia f,,zpndo 
ve1· a nec&3idad9 dl' uma. ponte ~ohre o rio 
s. nto Antonto, entre aquetle di . trtctn e o de 
No~sa St>ohura rto An•p~>ro dos Ba•aúuus, do 
muuic•pi de Gu!l.l.~àe~.- A' commb~ào de 
ubras publicas. 

Do de Camb .tiy . pedindo creação de cadel •as 
de wstru• çào pnm .. ria.-A' c .. mmi,sã.u tle tn· 
str~.Acção publ tca . 

0 SIL GETl'LIO DB CARVALHO (pela ordem), 
rc>pre~<>ntaodo achar-se • •e~lalcatta a Ot•ru •uis· 
~üo de redncçà•>. que, E'Utre •anto, tem tt·abalh·•S 
~~ expedtr, pede oe c . n~ • I te a. c~a ~i il m.·aa 
dd~ga ·lia a !'ll.oullade de pt•over •nterint~ wen
teas valo(asoccur · eutes. 

Com aucturtzaçãu ua c~>a !ião nome11dos mem· 
bt•os tntt-riuo'l de,sa. commis~ão os sr, . Nunes 
GJelboe Gustavo Serrào, com os quaes servtrá 
o sr. Camtllo Prates, ja auterior e interina
mente noment.lo. 

0 SR. FRANCISCO BRESSANE transmitte a me~a 
uma repr~seutttçãv do conselho dtstric •a! do 
( ampeotre, o •mtuca de Calt.las. pedindu auxdio 
para a con~trucção ou acqut~tção de um p redio 
de:~tinado á tnstrucção. - A' commtsilâo de re
pt·eseotllções. 

O sr. Camtllo Prates, que se achava na. ante
s&la. quando obteve a paluvra o.:;r. Getulio de 
Carvalho, penetr:~ondu a!lora no recmtu, infor
ma ao l!r . Presidente . como membru interino 
da commisaão de redacçã.o, que esta não tPm 
presente nenhuill d.Js seu~ membros, h"'vendo, 
entretanto, materia para estudo. 

O SR. PRESIDENTE declara ao sr. deputado 
que em vil·tu te de reei~ mação identicaja feita 
peld sr. Getulio de C~rvalho, aca. ba _li e ser in· 
t eirada e!!lla comml!sao pela nomea.çao mterlna. 
dos srs. Gustavo Serrão e Nunes Coelho, que 
!!ervtrão com o ~r. c~mtllo Pr.itea. 

Dispensada a 2.• lettura, a requerimento do 
sr. Augus'o Clementtno, ficam sobre a mt>sa 
para a ordem dos ~ral-alhos os pareceres ns. 57, 
58, e 59 bem como os projl'ctos ns. 103, 104, 
105, 100: 107 e 108, que são julgados objectos de 
deliben.çio. 
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Sala da• eommt..,..; 11 dê ju:ahÕ dé Í886. --
.., tld .. • á-lmprilialr-.. SU.VA F:-~·_. DaiD~o D11 M .... o. 
--~ ·~~ • · A oommlosfo de redacçlo, a ,que tol pl'lllllte 

IIIIQID~ =. "' êo · ·- o Pl"'Jdo n. 87,ae ••. &JPI'Oftdo fim 3.• dlJ. 
~ . . . · · ~~ . . ~. apl'llenta oom~ bel a , ....,. reda-

. A êomllll-'o de oomaaeral~ lnduâriaa e . OOio• · 
àn., l qual tol ,N.Dte a "pettolo de Ma:. ~a dal oommlaGel, 11 de junho de 1895.--c. 
DDél ' LIDO cW 0o11a Brap,. por •u JII'Ô011Íador Pa.A.TII.-GUSTAVO f'lDalo.-NUlOI.CoJWIO • . 

... . Jldeltrudo PU.. pl!llDdo u-. para extra- A oommllelo de ~aoolo. a qull foi preeenw 
hir ·comnía e ftllnu n• terru devoluta• em o projéotc. n. 47, dane anno, approvado em 3-
'fl.ta:do que dllpGe alei n. ·27, de 25 ele JÜnho diiOOIIio, é de ,.ftOElr que •J'- adoptado ,ara 

" ele 1-. art 1211 • 6 de ~NOel' que o pe· o .. mo a ~egulnte rt>da09io ftnal : 
tioi~ío ,a dtr~;. aci io•eruo, a quem oompete O Congt'efeo Le~elati YO do Batado de Mtnu 
~ o oontr~ n• foftM da lei aopncttada. Gerae1 decreta • 
··SIIa ~ ~mmiJE&., 11 de junho de 1895.- Art: J.• Fiaa o Prelldento do E~1ado au-

CoiQGo ALns.-LIIoPOLDO CoadA. otúnzado a ooooeder dou• annoa de Uaeno& ao 
A oomm~ de policia, a que tot presente o élda<tio Fr!Ulctico Janutrlo de Magalhiel Por· 

JfQJeo&o n. 34, 1pproft4o ~ i.• d110a.rio. 6 tUbo, eecrtTio do jury e execuoõe• crimln•• a. "parecer que llfJI IUbmetUdo á •gunda. de s Paulo do Murlabé aftm de tratar de 
~a du oemmt•õa, ft de junlio de 1895. eaúde. ' · 

-lbUIBO DI: OLIVBIRA.-AGOSTINBO PBUIRA. Art. 2• Revotam·&e &s dllpolllÇÕ81 em OOD· 
N 61 trarlo. · · 

• Sàla~u oomml~. lO de junbo de 1895. -
• A oommfllllo·de repreaelltaçlJN, requerlmen- 8BBNARDIII DB FAJUA,- NUNBI 0oBLHO. -
·tal e peUçllel, á qual tot p~te o do deputa 'o é. PRATa. 
dr. FraDOIIIOO Joeé Ooelbo de- Moara, p'dlotlo A oomintldo de o~mento, á qual tot pre
Uee~~o&' pelo·mto de 'empo · doe•trabalboe d11te eente o projecto o. 2, dNte anno, bem uslm 
uno do Coagrao Mineiro,~ de pa~r qae 0 parécer da OQmmiesão de jut\iça olvil ·e orl
llja de.rldo o pedtde, por ser justo e oonvenl- mtnal, considerando de juaúQ& a adopçio do 
entemente documentado. mMmo, attendendo.: . 

Sal~ daa oomml•õelt, li de junbo de 1895. Que ba•eri. melhor ftDli~ desta renda 
-BILT,A l'oaTn.-. DJWDI:lliO· DJ:·Mu.r.o. do Estado por parte doe jgJzes e promotoret, 

ddlde que eeja adoptado o projeoto, mas 'iue a 
N. 62 · peroepçiodoe 50 •t. por p&Jite doajulzee e-pro-

A oommillio de repreaent&l;Õel, requeri- mc.tot'll nL. deixa de onerar um pouoo o o~
mea&oe e pettoliee, á qual foi preaente a da mento do Kltado é de pare138r que seje. o pro
Meia Admfail\ratt va da f:anta cua de Mieeri· · jeeto app1'0Yado oom • seguinte emenda : 
oordla de ~bará, pedindo um auxilio especial, Ao art. 1. • -em vez de- terio oinooenta 
.:a16al do que 6 ooneipado Dá lei aoaual, que por cento- dip.-18 «trinta por oeoto•. 
ftD a d~~~pe~& e ol"tà a receita do Estado, é de Sala du CommiMÕel, 11 de Junbo de IR95.
pareoer que eeja &Nblvada a dita repreeenta- AUGUSTO CLJ:MBNTINO.-J. BUENO BBANDlO. 
oloi Tla&o jl ter sido aubmettido á aprectaçl.o Ao enviar ~~tte ultimo parecer, expõe o ar. 
do Coogre.o o pl"Cljecto n. 107, .deete anno, que Augusto Olementino que a demora em apreeen
Tin& eobre materia oongenere. · tal o provelu de haver eldo preciso aguardar 

-Sala dal oommiaõee, 11 de junho de 1895. que a Bt'cretarla das Finanças mtniatraue á 
-SILVA FoaTBs.-DBilDB!LlO D!l MELLO. oommiSBio uma mi'nuoioaa tabella sobre custas 

A , oommtpiÓ de reprelilntaQÕ88, requeri- judiciarias. , 
mente~ e peti~. á quattol preaezue ó do ba· 
obarel J~é Maria C&mpJ• Corde~. juiz de dt· 
leito da oomaroa de Ga~guaaee, ~·ndo pro
·ropç~o dá lloenoa que 'lhe foi ooD.terlll& pela 
lel ,n •. 88. de 7 de junho de 1894 ; . 
- .COnlldeiancl.o •r publaoo e ,notprlo o estado 
de àúde dO.requere·ate, além de devidamen·te 
doouaentado o queallep; . . 

Coutderudo que e1te aoto de julttoa •. de ca· 
racter provllorio ou tempor_,.o, nlo importa 
Dlt aono.io de penllo, es.,..__~nte .vedada 
·pela Ooutt~urçlõ do ll'atado; 6, pols, de Jal'eoer 
.que • ã_doptê o lecalnte 

' . 
. Pablltçro ":. Jc}g· 

. O CoDcr-o do lltado ele Miou Geraes de· 
creta: 
• Artlp unloo. Ftoa prorogada por mall um 
uno a ltoenoa, oom meW.. doa venclmen._, 
ooDOidiu ao.Jull ele di1'elto de eata,uue~, 
,a.cbafel Joe Marta de Campoa Oo!'ilelro, ~. 
da•let n. 8&, de 7 de junho de l&e4; ntopdu 
U diiJ101lçl5eiem OoDUVIO. • 

Aprt11MtltJÇ40 de projecfos 

O •r. De.lderlo de Mello diz que 
vae augmenu.r o numero dos projeotoe que 
oream esoolas prim• rias ; mas o tas uoiaameo
te pàra atisfazer 08 reclamos doa habitantes 
da eetaoio de Aureliano Mourio• distrlcto de 
Bom' sueoesso e Barro Preto, bairro da cidade 
de Uberaba. · 

Nio precl• entrar em oonsldenções para 
mostrar a lmportanoia da eata<lio de Aurell
&D.o Mourio, porquanto todoe abem que é ella 
a estac:ió de entrooameóto da estrada de ferro 
Oélte, e quanto ao lotar denominado Barro 
Preto,póde ~em eD@gero ser oo•parado a uma 
da• n.-s cidade~ do . Interior ; existindo em 
•mbu u loaalldade& numero de alumnoe •u
perlór ao exigido em lei. · 

Termina, manif•an•o estar certo de que o 
CongreiiO Mineiro, patrlotioo · e zeloeo na 
d1millo da inetruOQio pubboa, Ulim 'oomo em 
todaa as metiidU tendeutea,ao eil~deotmen
to do Bltado, nlo deixará de votar o projecto 



I 
que tem a honra de nbmeUer á apreoiaçio dá 
•!ao e que é o eeguiD&e : 

. N. 110 

O ~ Le8fll&tlTO do Batido de Milw 
GerMe deoreta: . 
_ A!". I.· Fl•at oreedu u 18gUlatel Oldei· 
na de iJaatraoQio primaria : 

t I.· Uma •txta na eetaçio de Aureliano 
Moorio, dil&l'ioto da cidade de Bom SuooeiiO', 

I 2. • lJma do sexo temlniDo DO bairro deDo· 
minado-Barro Preto, dia,ricto da cidade de 
Uberaba. 
· An. 2.· ReTOvam-fe u dilpolloõel 'f1 coa

vario. 
Sal& du •8881Õe8, 11 de jaobo de 1895.-DBSt· 

DDIO Da Mm.LO.-SA.'I'UilNINO DA.NTA.a. 
0 O. TIIIIOPRILO MAaQUBS lan·'iamenta e 

o6rece o eeguin~ : 

N. I11 

O Congre1110 Leglelativo do ~o de Miau 
Geraes tlet'.-eta : 

Art. I. • Ficam areadas uma 8800Ia rural 
'(lar& o sexo ma5eulino no po 'oado - Pinda
hybas de Poçaes, dia,ricto de Jequitibá. mu
nielplo de Sete ~Ou, e outra rural mixta 
no povoado - BreJtnbo, no meamo dlstl'ioto. 

Art. 2. • Revogam-ee u dilposlçõel em oon· 
traria. . 

S!Ua du eeseõea, li de junho de 1895. -
TmlllPRILO MARQUB8. - NUNBS CoBLBO. 

Sio lidoS e, depois de apohaJO!I, rio a lm· 
:primlr amboe os projeotoe. 

O t~a. Ol!letoBIUo Da: MKLLO, na hora do expe
diente, hnla reclamado eobre os erros oam que 
at.hira impl'8880 o projeo~o n. 105, concluindo 
por pedir a soa reimpreseio. 

Maoda-ee reimprimi" nos llfiP!Uintes termos : 
O Congresso Legislativo do Estado de Minas 

Geraea aeoresa: 
Art. unloo. Picam creadaa cadeirM rnraes 

nos logaree 'denomiaadoe-Santa Barb&ra, Bn
rity, Chapadão, Plrapetinga. Dou Barras e 
ltambê, no distrioto da cidade do Carmo da Ba· 
gapm; revog.adu as diapoelçõea em contrario. 

Sala das ~888Õ88. lO de junho de 1895.-DB· 
SmatuO D8 MELLO~ 

Lido, entra por artigos em 2- diFcllllio, en· 
cerra-se e!lta 11em àeba~ e é approndo o pro
jacto n. 00, concedendo um orediw mpple· 
.men~r ; e comentinllo-ae que ,._ á a- di&
caasão, TOita á oommiaaão de oroamento. 

2• PA.RH DÁ OJlDIDI DO DIA. 

Lido e em 2• diacnesão por artigos. o projeoto 
n. 88, que orça a recetta e fln a despoa do 
Batado para 1800, é approvado aem debate o 
an. 1.• 

Paesa·ae ao art. 2.• 
O er. A.qu•to Clementlno : -

(Nio temoe o aeu diloul'IO). 
Por pa:rte cü. oommtlllio, vêm á mel& e en

vam ooojulldtt.mente em dllouão u 18g11in._ 
N. I 

Art. 2. • Ao n. 17 (b) do § 1. • aooreeaente· 
ae: A~ de Diam&D\Ina-2:000$-Uei n. 107, 
del894). · 

A, C,- S8 

• 
N.2 

~AõiDeim-o-·pa-ràg.-.. --p· ao aoGrescenU·IJe o 11 • 
(00)--auxUio para illumin&.Qio das escolas no
ct~rnaa (lei n. 106, de 26 de julho de J894-
7:v80$. 

N.3 
Ao n. 29 do meemQ paragrã'Oho aooreecente

ae : noe termos da lei o. 50, de 30 de junho de 
1893. 

N.4 
Ao § 3. • do art. 2. · n. 9 aooresoente·se :

~endo 20:000$ para uma linha ligando a do 
Norte oom a do prolongamento da Estraà. de 
Ferro Central do Bruil, entre u oidadee do 
Serro e Cnrvello. 

Sala das &eS~õea, l1 de junho de 1895.-J. B. 
BRA.NDlo.-AuauSTo CLBMBNTINo.-MBNDBS PI
~l:."lTm.. 

0 SR.. MANOEL DA SILVA offerece e entra 
.:onjnnotamente em diaonssão a seguinte : 

N. 5 
l?fAo § 3. • n. IX do art. 2. ·, diga·ae-!0:000$ 
para o prolongamento da linha telegraphioa da 
cidade de Aral8uahy • Boa Vista de Treme
dal, passando por Salinas e Rto Parao. 

Sala das a.ões, 11 de junho de 1896. -MA· 
NOBL DA. SILYA. 

O •r. Camlllo Prat.ee :- (Não te
mos o aeu discurao.) 

O orador termina apresentando as ~eguintea 
emendas. que entram oonjunctamente em dis· 
ODI!io: 

N. 6 
Ao n. 9 do§ 3. • do art. 2. ·-accrescente· 

se-afim de aerem oonstruidas ao mesmo tem
po as linha11 que partem de Contendas e 11e dl· 
rigem ás oidadee de S. FraocisGo·e Januaria
e eleve-118 a verba a 70:000$. 

N.7 
Ao n. 14-aocreseente-se:-inclueivé 5:000$ 

como aullio á publicação da cRevista Indu\· 
trlal:.. 

Sala du aeaões, 11 de junho de 1895.-c. 
PRA.TU. -B. lh'ToNI.-CoNBGO ALvas.-G~
'l'.&.Vo Soal.o.-FBilRBIRA. TINÔCO. 

O .... Bueno BrandA o :- ~. 
Preeidente, ouTindo a argumentação do iUQJI· 
tre deputado re•ideate em Montes Claros,~· 
ditei que •· exo. teMBinUBe o seu discu 
propondo emenda• supprenivu de algumas d 
pe3a1 notadas por s. exc.; maa, ar. Preeiden., 
com grande eorpreaa "i que, loDge de s. exc. 
proceder na pratica de conrormidade com ~ 
theorias prégadu na tribuna,apreeentou em•
das, nio BDppre~~~ivu, mas oreando deepeaiÍII, 
augmentando oe 61lcargos do orçamento. 

Dl888 o illl18tre deputado que a ooo1mi~ 
de orç~mento deixou de dtender, no p~ 
que eubmetteu á oonaideraçio da casa, a dinr 
808 aerviooa, para incluir na Jropoeta a verba 
neceeearla á inatall~o de tres esoolas normaea 
e 1ubnnções a eatabelecimetoe municip&e8 de 
enaiao. 

Sr. Prelidente, a oommiallio nio deixou de 
attender a nenhum aervioo creado por lei, e 
u de~.,_a neoeaartas á indallaçio das eeeolu 
normaea de catagauea. Jauuaria e Pouao ... 

) 



lt 

.gre, que foram créadaspelalei n. 9I,de 11 de 
julho de 1894, nio podiam deixar de vir eon· 
signadas no projecto. Já o Congresso na ses
lio do anno pallllado incluiu· _na let n. 107 o ne · 
ce .. rto credito para inuallação de uma nessas 
e&colas; nio 'pOdia, portanto. ar. Presidente, 
proceder a eommbsão de outro modo, tratan
do-se, principalmente, de assnmptoa referen
te• á instrucção publica. Diz o illu~t~e d!. 
Secretario do Interior, em !'eu relator1o, nao 
ter ainda o governo executad.o a disposição le · 
,talativa pela difficuldade encontradt. na eseo 
lha, visto acharem-se toda!! nas mesmas con 
dições, e pede ainua. ao CoogrASeo que u habi· 
llte com a verba de 220 contos para installa
ção desses estabelecimentos de ensmo. 

Nesta'! condições, ootro proceõimento nii.o 
poderia ter a commi!são; era dever seu habi
litar o governo a executar a disposição legis
lativa. 

Sr. Preaidente, nem siquet• um real de des
pesa foi augmentndo pela. commis·ão de orça
mento, sem que bouve~e lei anteric>r que a 
auctorizasee; porque v. exe. sa.be, sr. Presi· 
dente, que no orçamentD nio podt~m ser crea
dae despesas, e a commissõ.o, de accôrdo com a 
diaposição constitucional, de a.ccôrdo Cl>m as 
normas estabelecidas pelo Coogreseo, apenas in· 
oluiu na proposta serviços jil crea1os em leis 
anteriores. 

Entre catres serviços foi incluído tambem o 
auxilio para os hospitaes de alienados de S. 
João d'Et-Rey e Diamantina, auxilio consigna 
do na lei n. 50.ds 30de junho de93, e acoD
miesão declara á casa que foi-lhe enviada uma 
mensagem ao Presidente do Estado, solicitando 
creditO para ser cumpridi. a disposlçii.o dest<lle• 

Assim pois, sr. Presidente, não incidiu a 
commissão nas censuras dirigidas pelo nobre 
deputado residente em Montes Cltuos, nem as 
emendas que apresent~u alteram o plano ge· 
ral do projecto. 

A e mentia n. 1, sr. Presidente, concede o 
auxilio de 2 contos de réis ao asylo de Dia· 
mantioa, asylo qne tem sido contemplado nas 
djversas leis de orçamento, inclusivé a de o. 
107, de 1894, e só por eq01vcco deixou de ser 
incluído no projecto apresentado pela com
mlesio. 

A emenda n. 2 trata do auxilio para a illu· 
minação das escolas nocturnas, serviço creado 
pela lei a. 106, e, existindo no Estado, segundo 
informações obtidas pela commissão, apenas 16 
esta belectmentos desta naturn:a, a despesa 
eleva-se a 7.680$, não é despesa nova nem vae 
creada pell\ lei. de orçamento. 
Nin~uem contesta a necessidade indeclina

vel que ba deste auxilio, porquanto o orde
nado do profes~or nio comporta a despesa com 
a illuminação das escolas. 

A emenda n. 3 é explicativa. accrescenta 
ao§ I& a declaraçio que o auxilio será conce
dido p3ra execução da lei n. 50, de 30de julho 
de 1&13. (Aparte•.) 

A emendao. 4, contra que falou o nobre de· 
putado, não vem crear serviço novo nem au. 
gmentar deapesa. 

Sr. Prelidente, como declarou o iiiU&tre 
deputado .pelo 5. • distrioto,· re~id111nte no Serro, 
quando c. Justificou por parte da commiuão de 
orçamento, não trata de reduoçio ou augmento 
da verba de 50 eontoll de réis deatinada á con• 
struoção de Hnbas telegraphicas no Estado. 

O SR. C. PRATBS dá um aparte. 
0 SR. B. BRANDlO :-Sr. Pre~idente, não se 

trata de elevar uma verba nem crear despesa 
nova, apenas trata-se de deter.ninar a appli
caçiio de uma verba já creada no orcamt~nto, 
Torbli que vem do orçamento dd 1894 e dos 
anteriores. 
A~nas a Camara póde julgar a medida eon

veDiente ou inconveniente e parece-me pa· 
tente a sua conveniencia, porque· trat:1-se de 
ligar duas linhas Jmportaotii!FÍIU!Lf, que não se 
communicam, d3 modo que uma grande parte 
da 1.ona do Norte não gcza entre si de commu
nioação teiPgrapbica, o que se fará com muita 
racilidade com o assentamento de alguns kilo
metros de linha. 

Entretanto, sr. Presidente, a emenda apre
sentada pelo nobre dep:1tudo residente em 
Monte~:~ Claros vem elevar a verba. e crear des
pesas que não estão nas forças do orça
mento. 

O sa. C. PRATKS :-Mesmo assim, o projecto 
do orçamento apresenta. satoJo. 

O SR. 8. f<RANDÃO :-0 saldo desapparece 
porquanto v. exc. manda elevar a Aerba a 70 
contes ou a a~gmenta em 20; o illustre depu
todo res1dente em Hôa. VL, ta do Tremedal a~re· 
senta, tambem, uma emenda.. o.ugmentando a 
me~ma verb;}, em mais 20 contos por conse
quencia est"s duas emenJas não pódem ser 
occeitas. 

Pois. com a approvação da em'-nda. da commis· 
~iio, de orçamento nem por isso fica prE-judicado 
v serviço da zona do Norte, p"rque este anno 
está se empregando a verba uo a.uno passado e 
ainda ass1m fica dotada. no orçamento com m~tis 
30 contos, sendo certo que o Cong1·esso não 
deixará para o anno de attender no orç11.mento 
ás despe~as do prolongamento. 

O SR. C. PRATBS :-Aquillo que é mais ur
gente fica para 1800. 

o ar. Bueno Brandão:- Sr. Pre
sidente, a commissio não ttm interesse sinão 
em bem servir o Estado e não traz para aqui 
pequenos interesses de campanario. 

O serviço do prolongamento da linha telegra
phica no Norte do Estado não póde ser prejudi
cado, porque o governo está dotado <:!e meios 
para que nio sofi'ra a zona do Norte. ( Crua-am-s~ 
aparte•). 

Sabe-se, sr. Presidente, que no exercício de 
1895 despendem-B*! com esse serviço 50 contos, 
em 96, 30 contos, em 97 e exercícios seguintes 
é cl•ro que será convenientemente dotado noa 
respectivos orçamentos. 

Em relação á outra emenda sr. Presidente, a 
eommissã.o nada tem a op,or, visto como tra
ta-se de restabelecer uma disposição legidativa 
que já foi votada o anno passado pelo Cougr63· 
1o0 e que não figura. na let de orçamento deste 
exerctcio ; tanto mais quanto o seu restabele· 
cimento nio VPm alterar a somma da despesa. 

Portanto, 11cceita a eommissl\o a referida 
emenda ; não aooeitando entretanto, as demais 
pela• razõea que acabo de expender. (Aparll!l 
do 1r. Camillo Prtltu). 



A observação do nobre deputado rerere-ae a 
uma &ootorização na lei do orçamento de 1894. 
(ApGrtu). 

O sa. C.ut:ILLO PRATIU dã. outro aparte . 
0 SR. BOKNO BRANDÃO:- E' uma lei orçg,

mentaria e não uma. lei especial. 
Deixo de responder, sr. Presidente, ái obaer

vat;'&s do nobre deputado relativameote ao ar
ttco referente á receita, por ter 111do jil. encer
rada a. discusaãQ desm parte do projecto, que 
foi approvado com o voto de s. ex o. ; entretao
to, peço parmis-ão p!ra não o acompanhar em 
soa.s apprehensõee sobre o nosso futuro financei
ro. E' prospero to li110ngelro o estado das no~sas 
inanças ; as noSS&S rendas oreFcem de anuo 
J&ra anno, achando-se ca 1a vez mais solido o 
DC8SO credito no p~iz e no extraogeuo, gra
ças ao patriotismo e á st~bia direcção que aos 
negocies publleos&em 8Ido dada pelo benemerito 
governo,, .. Minas. (Muito bem). 

F10do o debata, enoarra 11e a diiou~o. sen
do approvado o artigo com as emendas ns. 1, 
2, 3 e 7, rejei•adas-ae de na. 4 e5 e retirad~ a 
de n. 6, 3 requerimento do zseu auctor. 

Sem debate, encerre-se a discussão dos arts. 
3.·, 4. · e 5. ·.que ~ão appruva<ios. 

Segue-se o art. 6 .•. 
O 8r. Can1lllo J"•·rat.e8 (não temos o 

seu discurso). 

O Br. Bueno Brandão: -Sr. PrE'
aidente, a auctorização qu~ se dá ao governn 
para despender"de::!dejá a quantia de 100:000$ 
em acquisição de an1maes e equipament0 no 
esquadrão de cavallaria da Bril.(ada Policial é 
simplesmente pllr.~ snpprir uma. falta da lei do 
1894, vi~to como, V<itt>da" quota de 50:000$ 
para a montagem doe.qua({rao naquelle auou. 
não foi, ent.retanto, e~S& verba Incluída no or
çamento vigente. 

0 SR. CAMILLO PRATS:S :-E' por iSliO mesmo 
que eu queria saber si a commi&ão auctorisa.. 

0 SR. BUENO BRANDÃO: -A commissão vae 
enviar uma emenda nes:•e ecntida : explicando 
que a operação de credito refere-se á quantia. 
de 50:000$, em relação á de 100:000$, maodR · 
rá outra emenda explicativa, auctorisanJo o 
~~:overno ou a lançar mão dos ealdo3 verificados 
ou a abrir um cred1to supplementar . 

Pois, como dis3e, ar. Pre~~illente, a auctori -R· 

çio contida. no art. 6. • Jettra -B -é a J:e llAS 
para supprirum!l fa1t:l. t.avida na decretação da 
lei de orçamento vigente. 

As emendas que apresenta a commissã.:> ~o 
a.s Fegui n tes ( lé) : 

Vêm á me3a,\são lidas e entram conjuncta 
mente em discus~ão as seguintes : 

N. 8 

Ao art. 6. · Depois rlas palavras-armamento 
para a Brigada PoliCial - diga-~e : - abrindo 
credito supplemantar á rubrlr.a n. 23 dale1 n . 
Ut7,de ~de julho de :189!, lettra g- elim l
nando-:re as palavras - f:~ozendo para e~e tlm 
etc.-até o ft.nal do artigo. _ ~ 

Sala das saseões, 11 de junho de 18í>5.- J. 
8UENQ BRANDÃO.- MBNDIU PniiKNTEL. i- A. 
CLKMBNTINO. , 

En:erra.:lo o debate, é a.pprovado o ar tigo 
com as emenda~. 

Entra em d1scussão o art. 7. • 

O er. Raul Penldo:- Sr. Pred· 
dente. completamente sem preparo (nao tJpoi4· 
d.os g~cu1) para enfrentar questões orçamen
tarias, venbo comiudo tomar a palavra para 
rliscutir o artigo 7. • do projecto, onde vejo 
consignadas idéas e medidas eguaes em parte 
ás exar&da.s em um projecto, que, de ac,órdo 
com os reprPsentantes da 2.• circum~oripção, 
ti•e a honrAo de submetter â. consideração da 
Camara, e que já foi approvado em 1. • discus
são ;projecto este que cria uma taxa. adbuiva 
aos despachos de caté. 

Ueclat'E'i, ar. Preeidente, quando o aprEMn
tei, que cogitaríamos da creação de um sello 
mínimo, que serviria unicamente para ct.Ues
tar a procedencia do genero e tambem com
pensar ao Estado os prejuisos que tinha. do 
café consumido na capital federal, b-9m como 
das despesas que era obrigatl.o a faze" com a 
c reação da repartição para tlscali~ção do im· 
l"()sto, daaàe que a sua cobrança fos~ f,!ita do 
exportat:!or e na sabida do genero da alfan· 
dega. 

Tratavamos de estabelecer as bases pera o 
projecto e &'!Sim adaptamos a taxa de 4~0 
réis por sacca.; o contrario ria. commisaiio de 
erç:t.mento que ndoptara n'l primitivo projeoto 
n taxa de 1200 réis. Aguardava, 6r. Presidente, 
~ 2. • discu!llão do projecto para, enviando 
emendas . retoc!ll·o e tornai-o perfeito o quan
to poJ>BIVel. reallea.ndo pela sua adnpção o 
que t inbamos em mente:- allivla.r n lavoura 
do pagamento do imposto d~ 11 ·r., que seria 
pago pelu exportador, não p"ejudic:J.ndo o Es· 
tat.lo, que receberia o imposto do ~ello ndhesi
vo para f11zer face ás despesas com a. ftecali~ção 
do imposto e ccmpensar oR prejuízos do ca.ré 
consumido na cap1tal e fóra ao Estado, desde 
que fos~e constituoiooal a percerr;ãn !lesse im
posto, o qut- muito em breve decidira o Con· 
gresso Nacional. 

Além disto, ar. Prosidente, pelo projecto de 
orçamento o café do sul de Minas não fica 
aujeit<• ao sello adbeeivo, in to é, o café ex
portado por Santos e Victoria. não é sujeito á 
taxa alguma adbesiva e no entanto pPn~o que, 
si predomina para o cnlà exportada pelo Rio a 
nece..~idade de uma prova. de procedencia , com 
muito mais razã:> predomina par.1 o que é ex
portado por S:\Dtos e Victoria. 

0 SR. W. BRAZ dá um aparte . 
0 8R. RAUL PENIDO :- Dizem até que O 

prejuízo do Estado é muito maior com o café 
uo Sul du que cem o da zooa. da matta, porque 
S. Paulo e Espírito Santo exportam muito 
c:1 fé que é nosso; assim o ~ello ele procedencia 
ê muito mais necessario naquE' IIa zona do que 
nesta, onde o desvio é mUito menor, c:,nde a 
ft scahsação pode ser melhor. 

O SR. ~. 8ru.NoA.o :- V. exc. não tem 
razão ne~te ponto. (Ha outros -tp arte•) 

Sem quer{'r , sr. Presufen te, o pr<'dominio 
das idet~ s ccntidas-no projecto que tive, com 
os colleg~3 do :!. • distric to, a honra de npre· 
eentar a Camara., penso que a mater ia ' conti
da no art. 7. · do pr;)jecw não está bem 
coliOCI).da e que este assumpto deve l"t~zer par· 
te de lei especial, e, além de tudo, as me
dirlbs contllia~ no artigo aão ante-i vex\toria.a 
que protect< ras. 



Por cotllegulate, w:· PrelldeDte, eateDdo r'a pi'el'tari. um ftle-uw.te ·nrvi9ct ao Blltlilo 
qaé atei G Bnado a'brlt mio de prejomc. do votando o artigo tal qual aeba-Pe redigido. 
q• w.t-.. da'Cl"NNio dé um imfiO!RO' qae Encerrado o de~te. ê appr~vado o &rUgo, 
wm •D• onerar um weoe!'O já mutw. 11net'Kt'· · maoifM~ndo o ar. F«reira TJDôoo G seu TO to 
do que .pl'lJtepl-o; utea bio we orear aello lltt· contra no. 
belilTO do que oreal-o em tão alto valor;~ mui- ' Entra em dilouiSio o an. 8. •. 
tG melh,.,r entio voltar-• aoe aatigoe te.apos, · o ar. Dneno Drandiioa-Sr. Preli· 
eobt•~do-ae 4 ."1· no acto do emba.rqae de 7 ·l" dente, pt'dt a palavra pará 1 preeenttr uma 
na sa'htda da a11lmd_... . emenda ao art. 8. ·, substituindo as palavru 

Vow, ~ia, con~~ o ar'ttgo 7 • • do Jl'OJecton. , -não excedendo a 9 ·f.- pelas seguiotes-11.-
88, por exoept.uar o <.>afé _do ml ·e por crear :xa.ndo em 9 ·f.-. 
uma tua multo alta como 1!18ll!l de prooedeo· Refere-se a auctorização do art. 8. • para o 
ela. (Mtfito ~.,.). governo rever 8!j tabellae ns. I e 2. 

O •r. Bueno .Drandê1o 1 .- Sr. Esta emenda, sr. Preaidente, vem reduzir o 
PI'Miden·Cie, o ar:t. 7. ~ approvao t_o , o aocôrrl 0 imposto de exportação a que eetã.> aujel\os at
oélebrado entre os ~vernos ~e Mmas, S. Paulo ,guns gener01, consignados na tqbf>lJa; porquan
Bspirito·~n_to e R1o chl Janeiro, vem, apenas, . to, aguardente, alcool, mel de fumo e outros 
garantir oe mterellel do Kstad.o_ sem sobre· -e~~tão suJei toa a dus taxas; de modo que estes 
carregar 'Oi! lavradores. d • d. id te geoeros estão aujeitoa a 13 ·f. e o arugo seduz o proj• cto que o nobre epu.a o . res en de la a 9 ·f. 
em Barba~aa ~preeentou á oe~a e já votado As tabellas de ns. 1 e 2 têm outros generoa 
em l.• di~clWII.o consignou o_ Imposto ousello tambem aujei~s a 4 ·;.e est~s geoeros pagam 
adnesivo de 100 reis por 15 kilos de café ex- uma unica taxa qua é conservada de ct·nror-
:portatlo. mi•lade com o estabelecido na mesma tabella. 

O SR. R. Pe:Nzoo dá um aparte. __ Trata-se, portanto,de uma reducção e jamais 
Osa. 8. Ba:A.NDÃO: - Já tive oocasiao de de augmento de contr'buições. 

dizer á v. exo. que houve e~ro de impreasii.n, o projecto auctoriza o governo a reunir em 
a t.axa é de 100_ réis por 60 kllo_s e, at nio fôra. uma. só as duas quotas de export ~;ão dos gene
erro typographioo, teria neoeuidade de mao- ro~ meucif•nados nas tabellae nt~. I e 2. 
dar emenda. / . 0 ~R. CUULLO SoARii:S FILHO:-D~ UJn apar-A taxa é de 75 ré1s ; foi por arroba e não te 
póde absolutamente Fer modifi_ca.da. . o aR. B BRANDÃO:-Nenhum delles paga me-

O SR. PBNIDO: -Acho o Imposto exagge- nos de {) ·;.. E a commiSPio propõe a reduc-
rado. _ . ção do imposto p&rli equelles generos que têm 

()SR. B. BRANDAO ~-V. exc. aor.ba de di- duas quotas conservando r.-taxa existente para 
zer que infor~ações segu~ garantem que 0 

01 que l!ão 1ànçados em porcentagPm tnferior 
caté oomsumido na Capital Federal obe a a v 'f.. Ehvio, pois, a emenda, esclarecendo o 
UIO.OOO saooas; por coDseqo.enoia, a taxa de peneamento da commiSEão. (Muito bem, muito 
300 rs. por 60 kt~oe que serv1rá. para de~«?ns- bem) .' 
trar a prOCtldeucta do producto, que sahtra do Vem á. mesa é lida e entra conjuntamente 
Estado livre de imposto, set•á apenas uma em discu81!ão ~ seguinte 
aompenBação do prejuízo que so.ffrerá o tbe · 
souro pelo café consumido na Capital Federal, 1 N. 9 
e habilitará o governo a melbor 1Licali:ar a Art. s.osubstituam-ee as palavras-não ex· 
cobrança do imposto 11 ·I' no acto _da sabida cedendo de 9 °(

0 
-pelas 11eguintes: - tlxan-

dos portos da União. do-as em 9 'I· . 
O SR. R. PENmo dá um aparte. S;;Ja das sessões, em ll de junho de 1895.-
0 SR. B. BRANDÃO: - Não ba.verá prejuízo J, BURNO BRANDÃO.- A. CLEMitNTINO. -

par& oalavrat:lores : MENRNDES PIMENTEL. 
V. exc. oãoestá advoganJo os interesses des- O ar. CaOllllo Prate•u-(Não te-

sa claBEe de contribuintes. mos 0 seu discurso). 
O governo deve, quanto p083ivel, garanti~ o !IR, RAuL PENmo:- Sr. Presidente, ve-

aa guias existentes, aos lavradores ; aalvo SI nbo fazer llge'rss considerações sobre o art. 8· 
o Bst.ado fizesse o socriftcio de indemnizat· os do projecto de orçamento, poi• que não com
po~~uidores. prehendo qual o movei que predominou no 

Assim 'POis, o conveoio celebrado pelo go- animo da commissão ·para, rebaixando o im-· 
vemo, v. exc.• deve recordar-9e, estabe~ce posto de 13 .,. e 15 ·r., que pagaram o fumo 
deduccção proporcional no nlor du guias. e a aguarJente, a 9 ·y., conservar no entanto 

o sR. RAUL PENIDO : - E' um cooveoio pro- o de 11 ·r-sobre o café e, além disto, creando 
vilorlo. · o sello adbesivo de 300 réis por sacca. 

0 SR. B. BRANDÃO: -Assim, é necessario 0 SR. B. BRANDÃO:-Dá um aparte. 
que seja mantido como se ach11. , a menos -tue o o @R. R. PENIDO:-Eu entendo, er. 'Presi-
Oongresso queira repronr completamente o dente, que todts o~ gt>oeros, como fontes pro
a-cto do goveruo do E~tado, depois de ter elle ductoras, fontas li e nossa rer.e1 ta, devem ser 
encarregado o diatlncto e benemerito mi r.eiro, tributad1111· mas nõ.o c•·mprehendo ·a ra?ão por
ClJnaelbetro Aft'on110 Penoa que, com grandes que o gen~ro A paga 11 ·r. e outros tão produ
esf'oroos, conaell'uia o accôrdo mais f-iVOravel ctivrs pa-guem t! e 9 ·r. 
poasivel aos mteresiel dos lavradores e do Es- Acho que, desde que ~e rebaixou a taxa_'aa 
t&do. · aguardente, devia-se com muito maior razao e 

o SR. R. PBNIDO :-Apoiado, abl concordo. JUstiça rebaixar a do café; medida que não 
o o. B. BRANDÃo:-Acredito que a Cama- proponho, por a.cbar contraria aos interesses 



do Eatado na quadra actual, e por isto mesmo 
voto oontra o rebaixemeoto das outras taxas. 

O sa. B. BRANDÃo:- H• uma rasão de or
dem eoonomica. 

O sa. R. PENIDO:- Qual ordem eoonomioa 1 
ordem de excepção e de prejuízo de uns em ta
ver de outros; ord~>m contraria aos interesses 
do Estado ~ sem principio algum ju~tiftca
tivo. 

V. exc. dirá, por exemplo, que é isto um 
favor a lavoura da canoa e do fumo, que está 
definhando ••• 

O !R. B. B&AND.i.o dá um apa1•te. 
O sR. R. PENIDo .•• mas oenl10ma d'ellas 

está mferior ~m decadencía á lavoura de café, 
que luta contra tudo, !lem braços, sem recur
eoa ~ ; e no emtanto VH. excs. EÓ vi,am onerai a 
mais, sem dispensar-lhe a m1nima protecçio. 
porque desafio a que me apontem qual o bene
ficio que o Congreaso mineiro tem feito á la
voura, não obstante ditarem á. bocca cheia que 
sódest>jam projegel-a e lavorecel-a I (Apartes). 

A protecção e o beneficio é egu11.l ao que aca
ba de presta; -lhe a com missão de orçamento, 
onerando-a maia e allivian;io outras lavo.uras, 
comfl a de fumo e canoa. 

0 PR. B. BRANDÃO : - 0 Jisposto no art. 7· 
favorere a lavoura. 

O SR. R. PENIDO : - D'estes beuetlcios ella 
eetá. farta de receber e v. exc. pó !e ~uardal-os 
que ella os dispensa. 

Assim. duv1do que os nobres Ci.lllegas, mem
bros da com missão de orçamento, me de::::uns
trem qual a vantagem de ordem economica ou 
de qualquer natureza que ju-titlque a reducção 
da taxa d~ aguardente de 13 ·f. a 9 ·f. 

0 SR. C. PRATBS: - E' para facilitar a. sabi
da d'ella., que nos é prejudicial. 

O sn. R. PENIDO : - Não preoi.sa a red ucçíio 
para ella sahir e esta razão só serve para justi 
ftca.r a. reducçíio da taxa do café. 

Sr. Presidente, a lavoura da canoa e de fumo 
estão am condições muito prosperas e dão mui
to maior lucro que a do café e, além disto. cus
teiam-se com muito menos diapendio de capi
taes e corn muito meno111 n~;mero de braços qu 
a do café. 

As lavouras de fumo e cann!J. não necessi
tam tanto de protecção dos poderes publico~ 
como a do café; e garanto sos nobres deputados 
que, si continuarem a protegei-a a modo de 
amigos ur~os, ella definhará de uma vez e oes 
ta cccasião, em vez de reduzirem impostos de 
generos que devem Eer tributados, bão deàupli· 
ca.l·OS e, de~appareaendo a principal fonte da 
receita do Estado, bã.o de necessariamente ou 
procurarem outn que a substitua ou deixar de 
U>r verba var a ss multiplas despes"screada". 

Assim, sr. Presidente, resumindo o meu 
pensamento, termino declarao lo vot.ar contra 
o art. ~:~· do projPdo de orçamento, porque só 
vejo nelle consagrada um& medida de excepção 
odiosa, injustitlcave1, visto alivia.rtm se de im· 
pceto ieneroi que devem se ~ bem taxado! e 
onerarelll- se outros já de ma i~ sobrecarregados, 
e em nome da Importante classe da lavoura ne 
c>.afé. aqui oonsi(lno o meu solemos e fundarlo 
protesto. (Muito b~m). 

O au·. Bueno Brandão: - Sr. 
Presideate, a comuussii.o não idZ questão ae 
aooeitar a modificação da redacção que de c~ so 

art. 8·, mas ella acredita. sr. Presldeate, 
que a o c'ual redacção do artigo está cla.ra ~ 
exprime perfeitamente o pensamento da com
missão. (lê) 

Os peneroe !!njeltos a duaa taxas pagam 
actualmente mal~ de 9' /o, e a commtssão pede 
que eSS&." cuas taxas ~ejam fixadas em 9·1·. 

O sR. R. r'ENtDo dá. um aparte. 
0 SR. B. BRANDÃO:- V. exc. aabe que O 

imposto sobre o café vae ser cobrado no acto 
fio. exportaçio para fóra da Republioa e os 
generos não comprehendidoa nas tabellas ns. 
I e 2 tlcsm sujeitos ao impo~to no acto da sa.
hida do Estado. 

0 !!R. C. PRATES :-0 café tambf.m paga. 
O SR. BRANDÃO:- K' questão muito dilfe

rente, e tod• s os productorea r11clamam e pe
dem que o imposto sobre o café st>ja pago no 
6Cto rta exportação pelo exportador. Não vejo 
ra7i'lo IJili'a que se conserve imposto tão eleva
do, que vae alfectar a generos que dão pouco 
rP'JUltadOtS 1109 cu I tivadores. 

A c mmi~t>ão não acredita que al!luem possa 
pansar que ~eja eft>v.t.da. a taxa cens1gnadv. no 
artigo quanto aos 11eoeros sujeitos a pagamen
to de duas taxa!l, 

fl:ós, que Jegi-lamos e conhecemos as nossas 
leis, sabemos quaes os geuerrs & que Ee re
lere o artigo. não podemos descer á nomen
clatura intermtnavel, vot~ ndo uma lei casuie
tica. 

O sR. c. PRATE3: -Não ba absolutamente 
Ob da de casutstico. 

O SR. B. BRANDÃO :-Os ge neros sujeitos a 
uma só taxa não soffrem augmento de irupoa
t08 ; as tabellas ne,be ponto uão serão altera
dl\8. 

O pensamento da commissão está. claro e, 
pela redscção do artigo, aoalys1n<io-se de~pre
venidamente, vê-se que os 9•/o referem-se aos 
generos que pagam suas taxas e tão sómeote 
a e•tea. 

Entende a commiMsão, portanto. que não ha 
nece~sidade de ementla.r-se a. redacção do art. 
8. • . (muito bem) 

O 8r. A.ugutato Clemeotloo:
(Não temos o seu di~curt o) 

Encerrado o debate, é approvado o 1\rtigo 
com a emenda. 

Sem debll te é approvado o art . 9. •• 
.ll:ntra em diecm toão o artigo 10. 
t l SR. Br ENO BRANDÃO. por parte da COm· 

miS!ão de que ti relator, justifica e apre~eota a 
seguinte emeuda sub3titutiva, que b lida e en
tra conjuntamente em di~cusse.o . 

N. 10 

Ao art. 10. Sub•titua-~e pelo seg uin te: 
Fica o Pre8itlente do Kstado auctorizado a 

abrir dude já um cre iito extraordinario até 
a. quan~ia. de tlez m1! contos de reis para oc
cvrrer iJ a despu~s com a t>xecução da lei o. 
3. de 17 de de:tembro de 1893, nos termos da 
ultima parte do 1\1 t. 5. ·, p:>dAndo partt esse 
fim fuzer as operaçõej de credito nt>c.e~sar.ills, 
não excedendo os juros de 6' /. ao anno, ou.op
pliea.r os saldos da receita. (Mttntid o o para
grapbo unico.) 

Salas das se&,ões. em li de junho tle IH95.
J. BUENO BRANDÃO.- A. CLEMENTIN~. -MEN· 
DE> PIMENTEL. (Approvada) 



Enoerrada a diBCUilão, é approvado o artigo 
oom a emenda. 

Sem debate é approndo o art. li do proj~
to, e, oonaentin!lo-se que pa~e este ,á 3,• d~ 
cu•io. volta com a11 emendas approvadu a 
oommi•i.o de orçamento. 

Vem á mesa a seguin~ 

DECLARAÇÃO Dll VOTO 

Declaro ter votado contra c art. 10 do pro
jecto n. 88, que orça a receita e fl:ta a des~ 
I>& para o e:r.erclcio1de 1896. 

Por eete art1go fica o Presidente do Estado 
auotorizado a abrir um credito e:r.traordinario 
de dez mil contos de reis para occorrer &P des
pesas com a construcção da nova capital, e o 
aever me impõe a ot·r•gal,'âo de negar o meu 
voto para a approvação deste Cl'edito. 

Este voto p.:~rém não significa de modo al· 
gum falta d~ confiança no ~c~~al Presidente do 
Kstado, pois, a minha optmao serta a mesma 
em qualquer occasião e qualquer que tosse o 
mineiro que dirigigre os des•inoa do Estado. 

Mergulban•lo demoradamente o olhar ne 
quadro do nOS3& vida e fixando por alguns mo
mentos a nossa attenção sobre os varioa ramos 
do serviço publico. não ,e pódo deixar t e reco
nbecer que despeeas mais urgentes e inadia
vels reClamam as no!ll'.as v1stas e penso que, 
n811t&s condições. não se póde tl.'atar da cons
truoção ue palacioa e avenidas. 

A lavoura do novo Estado, que tem sido 
sempre a alavanca dos grandes emprehendl· 
mentes naoionaet~, atravessa actualmente uma 
quadra doloroea e de todO!! os pontos do Esta
tado surgem queixas e reclamaçõe~. 

Ha falta de trabalhadores, ba falta de di· 
nbeiro, ha flllt11. de confiança, ha grande des
mazelo no ~erviço de transporte e o desanimo 
é geral. 

Esta verdade é nasígnalada pelos orgams d& 
imprensa, pelos deputados nos tribunaes das 
camaras e tambem por aquelles que se acham 
na direcção do~ negocios do Estado. E nestas 
condiçõet~, é no so dever, antes de tratar da 
construcção da nova Capital, todo fazer em be
neficio diilavoura. 

Na zona do norte a crise é desanimadora e 
todas as nossas vistas devem convergir para 
aquelle abençoado recanto do torrão minei r&, 
onde estão tambem depositadas as esperanças 
do Estado. 

Antes de turJo, oumpre ao legilador mineiro~ 
procurar por to•ios os meios realizar o grande 
pensamento político de estreitar os vínculos 
da oommunMo mineira, supprimindo as dis
tancias que nos ~aparam da região do norte. 
Urge, como di% o 11lustrado Ministro da Agri
cultura, prolongar par& o norte do Estado a 
hetrada de Ferro Bahia e Minas, fazendo oom 
que esta estrada chegue quanto antes a Tbeo
.philo Ottoni e ee prolongue para AraCJSuahy. 

Cumpre ainda ligar por meio de Mtradas de 
ferro as diversas c1dadea do norte e, &6slm pro· 
cedendo wremos contrlboido para o engrande· 
cimento do Estado da Mina , teremos evitado 
o despovoamento de uma região opulenta, te
remos, emftm. como ainda diz o mesmo Minis
tro, vivifica.do pela circulação as riquezas in· 
calculaveis qu~allt se acham eBthesouradas. 

Antaq, porém, de ver realizado este tentamen 
patriotlco, não poi!I!O concorrer oom meu voto 
para a conatrucçã.o da nova Capital. 
An~es de votar este credito, eu dest>java tam

bem que trateMemoa da al~iança com o Estado 
do E~pirlto Santo, pole, devemos procurar uma 
aablda que assegure a lndepende!lcia do noa~o 
commereio. E aómente dopoiR de eatlafeita 
esta aspiração, devia·se tratar da eEcolha do 
local para a nova C&pital. 

N& zona da Matta, r.s cidades maia impor· 
tantas estio isoladas pelas epidemias e com!lle
tamenl;e de!!povoadas. Os moradoreJ nesta zona 
estão em demanda de outras paragens, onde 
possam viver mais tranquillamente. Não é, 
poie, justo e nem humanítarlo que fe tr11te' da 
constrnccã.o de palaclo~ luxuosos deixando oe 
nossos irmãoe nas garra.-; da morte. As cadêas 
do F..stado ~ão velhos pardieiros, onde absoluta· 
mente não ha segurança e nem garanti:\ al· 
guma. 

E' tambem este um Perviço inadiavel e Jr&D· 
des serão as desvePas que se farão. E' neces· 
sario que tratemos de11te serviço anw.a da con
strucção da nova Capital, pois, a cont.nuar romo 
vamos, seria melhor abrir as portas das pri· 
eões e dizer aos pre~os :- deixem estes loga
res a J)Mem ir vagando ptlo mundo, pois o 
crime é a vida da humanidade. Cumpre, 
flnlllmente, antes de tr11.tar de despe~atl de 
luxo, ver o modo pelo qual são remun~rados 
08 funcciOD&.riOB publiCOS, OS professori'R e ma
gistrados; os profe~sores não percebem ne m si
Quer cs meioe para ll subsistencia da vida. 
O ordenado delles é muito diminuto e em ai· 
~umas localidades não dà. talvez para aluguel 
de cass, Penso, pois, que devíamos tratar da 
melhora dos vencimentos e preparar o povo 
]')ela imtruccão para tornai o, na phra>:e do 
illustrado senador C~to. Seno., digno de habi· 
tar esea Capital ideal. A magistratura não 
goaa ainda da. necesearia independencia, pois, 
011 magl11trados são mal remunerados e muitos 
não podem mesmo educar seus filhos. Antes 
de tratar-se de construir nova Capital, cumpre 
remunerar devidamente os magistrados, pois, 
elles s<\ o representantes da lei, sacerdote.<~ do 
direito e o direito é a alma da Republica. 
Além destM considerações, cumpre attender 
ainda para a. época anormal em qne nos 
achamos e não é convenintA que se façam actu· 
almfnte despesas de mero luxo. Diz um bra
zileiro distincto: <r nem mais imposto~ . nem 
imprestimos novos, reducção de rtespe~as, eco
conomia:- tal o programma. que se impõe na 
actualidade aos representao~ do poder pa
blico,:. De pleno accôrdo com estas palavras, en
tendo que a construcção da nova Capital deve 
se fazer num praso maior e não póde o Ccm
gres~o votar desde j~ um credito de dez mil 
contos. ('uro Preto talvez não. st>ja uma 
capital digna do Estado do Min~; mas, o tem 
sido até hoje e poderia ainda l'er . por alguns 
annos. Vejo com verdadeira tristeza o estado 
a que querem reduzir esta Capi t10l cheia de 
glorio9&S tradições " qu!!l tem sabido hooral·as 
até hoje. Para mim, a construcção de uma 
nova Capital não fe póJe fazer tão repentina
mente na quadra actual e um doloroso derer 
me obriga a votar contra o credita p11.ra catas 
despesae. 



2'18 

Sala das sessões, li de junho de 1895.- FER
REiaA. TINÔCO. 

A requerimento do sr. João Pio, dispensa-se 
a leitura. desta dt>clarnçã.o, visto que tem d.a 
eer publicada. na respectiva acta. 

Segue-se a discussão da preferen'!ia. entre o 
proj~:cto n. 3 1 e o seu substitutivo, sobre re
organização da Secretaria das Finanças, sen.Jo 
dispensada n lelturR, a requertmento do ~r. 
Raul Penido. 

Se.tt debate, enoorra·se t. di~cussão, sendo 
preferido o substi tu ti v o e ficando por ISW pre
jurlicado o projec~o. 

Lê·se, po1·tnnto, e entra pol' artigos P.ID 2.• 
discuseão o !lubstttutivo ao projecto n. 31. 

O st·. D. Brandào:-Sr. Presidente. 
a. commi::~ão de orçamento, tendo t.!e examinar 
o prcjecto apresentado pelo nobre coiiE>g>\ rest
dente em S. Josê d' Além Parahyba., julgou de 
neces;ida.de s3rem atteodida.s as medi.Jas pro
postas no mesmo p~ojecto .. 

Entretanto, sr. PreF~Jeote, tr~tando-s ' de 
melhorar o syoternli da arr~c-~.tl&ção das r.ossas 
rendas e ha.vendo necessidade de reformar a 
nessa legtslação em alguns ponto- : bP.ID como 
seotmdú-se necessidade inrtdiavel de augmen 
tar-se o pessoal da secretnritL das Fmanças, 
hoje manifos :amente Jnsufficiente pH a. o ~ar
viço enorme úaquella repartiçio, t11 n to que 
centena.res de contas de exar.tores acham-se 
muito a.trazadas no respectivo examP, e ct•mo 
estas contas que tem o tllesouro com rll ver.•as 
estr~dns de ferro eucarrega•las da. cobt·anv-a. de 
impostos e mesmo com os bancos que_ recPbeüJ 
os noSI!cs saldos entendeu o comm1s~ao c:·n.:~
tenar todas e~tas neces~idarles ern um só 
projec:o, melho:oando não ~ó a tl.e~~lizoção das 
rendas assim como a cscrJpturttçao da. set::re
taria d~s Ftnançns e a. cobr!luça. da nossa divida 
activa., que, força é confesear, es.tá quasi para 
Iyzt~.da pelo systema estabeleCido na nt'Bsa 
legislação. 

Deste modo a commis . .oão ras"lveu apresen
tar o substitu'tivo. declarando qtJe nelle estilo 
consignadas as idéas capitl\es do projecto e ma·s 
reformas urgentes, sendo, pcrt11nto, oe con
-ventencia a. dtscussãu do sub~r.itutivo que 
abrange toda a materia. (Muito bem, mwto 
bem). 

Sem debate, encerra.·ee a discus,ão dos arts. 
1.•, 2.•, 3.·, 4. ·, 5. • e 6. ·,que ~ão approvadot. 

Em discussão o art. 7.· 

O •r. Raul Pcnldo: -(Não temos o 
seu di~curso). 

O sr. Dueno Brandão:- ([dem). 
Encerrada a discussão, e approvad,,, . bt>m 

como, sem debate, cada um dos segumtes. 
8. • e g_ • ; e, coasentind~-se que p~sa o a~b
stitutivo á. 3.• discu!sâo, vol:a ella. a. commJs
sio de orçamento. 

Dada a hora o sr. P residente coDBidera. prE
judicado o reato da ordem do dia cte lloje e •le
slgna. para. amanhã, além d" parte regtm~nt•tl, 
approvação das reda')ÇÕes ftnaes dos proJecto:~ 
ns. 47 e 87, 3.• discussão do de n. 53. dn Se
na•Jo, e dos ns. 26, de 1895, e 87 de 189~. da 
Cama!'a e 2.• doa de ns. 84, 52 e 10. 

Levanta-se a sessão. 

ACT A DA .(0.' SESSAO ORDIN ARIA, AOS 12 
DE JUNHO QE 1895 

PRKSIDENCIA DO SR. EDUARDO PIMENTEL 

Ao meio·dia, feita. ::;. chllmada, acllam-~e pre
sent<Js l•S srs. Ed ~;ardo P1mentel. R1 be!ro de 
Oliveira. Agostinho f.'ereira, Stl va Forti!B, Au
~mto CIPm t> ntiuo. Huello Ht•a.ndã.o, s·~turntao 
Dantas, De~ir!ertn rle Mello, Joãn Pio, Theoph t1o 
Marqu~s O,•lphim More1ra. W t>nce•luu Braz, 
~1anuel AI vcs, Fet•ret rn. Ttt1ôco, FrancfJ t't, Ca
millo Soare~. Benjamin oe Macedo, G tulio de 
Carv1dhu, Leo j)oido Corrêa, l\lanoel da Silva, 
Ribetro J'J noueira, Mendes P1mentel, Nunes Pi
nhe·ro, Ft•aiJcisco R~e•sane , nu~tavl• ~errão; 
flreit<~.i Ca~t.ro, Epnmiuonrittl! · t•.oni, Nunes 
CJelbo, Ca tntllo Pratt>s, Raul Peni !o e St~ bmo 
BarrJ~') Jun10r; f.ol la ndn cum c~u~a p;n ·ttct pada 
os srs. Ta vare~ d" ~leHo, Coelho de ~1 (11' ~a AI · 
berto Fut·tsriJ e .lu venal l'eun<\ e s2m ol la os 
ma.ts !l(lubort!~. 

Abre s& a. sessão . 
E' lida e approvada a neta da anr.Prior. 
O ar. J. • eecreta1 io dá conta do seguinte 

EXPEDIENTE 

Officios 

Do dr. ~eorehria do Interior, tranemittindo 
o requ~>rimento em que o capitão r ranci~co 
Jo~é da Costa Guedes JIP.de um anno de licença 
sem vencimentoô.- A' comm1!'são de requeri
mento~. 

Do mesmP, f'nv ifl;,do una I'eprE'ssntação do 
director da l!:seola. i\ H'mal rle Diamantina, pe
dindo a creaç;i.o de tllnl\ cadeirn d fl latim anue
xa áquella e, cola .- A' C·)mmi~são de instru-
cção publtca. , .. 

Da catP.a.rR mun ici pal de Arasmahy, so.tct
tando um subvenção para. o LycPu de ArtPs e 
OtHcios runda .. o na. mesma. cidad~.- A' com
missão de representações . 

R equerimento 

Do engenheiro Henrique August_? Kingston, 
pedilido privilegio para a construcçao de uma 
estrada. ele ferru que l!guA as cidades da Leo
poldina e S. João Nepomuceno.- A' comm1S2ão 
de obras publicas. 

Representaçü~l 

Da. camara de Cambuby, pedindo a constru
cção de uma estreda de ferro que l igue o !!eU 
município aos centrog consumidores.- A' com
missão de obras r.ubhcr.s. 

Da mesma, fazendo vêr a neces'lidade da crea
cã(l de C!J.deiras primal'ias.- A' commissão de 
IDStrucção publica. 

0 SR. JOÃO PIO tr lnsmitte á mosa dua.~ re
presentações ; uma em que os habi~ntes de San
to Antonio da Vargem Alegre expoem a uece!
sidade tia cons trucção de ca8a parn a mstrucçao 
publica nesse di~tricto; ou tra, que o orador pede 
se JIUblique na follla olflcial, caso o não mande 
lazer o SenaJo, a que foi dirigido id~ntica re
presentação, em que o agente executtvo munl
cip&1 de Pitangy pede que para a e,tra1a de 
ferro projectadü entre a Nova Capital e a Oéste 
de Minas 1116 adopte um traçado pelo qual 88!& 



eltrada entronque em Pltanguy e tome dlreoçio 
de Paraoatú. 

Vae a 1.1 á oommlssio de repreeentaçõeee a 
2.1 á de oW.. pobllcu. mandando o ar. Presi· 
dente que ~ja esta publicada, ai ao vol&ar da 
oommilllo nio o tiver lido por paria do Se· 
udo. 
T~m 2.1 leitura e ftoam aobre a mtea para a 

ordem doe trabalboe 01 psreeeres ns. 60, 61 e 
61, bem oomo os projeetoa na. 109, e 110 e 111, 
~e aio julpdOd objeo&o de deliben~. a exce
}IOio do 1. •, di'J)8n•ndo desea formalidade, por 
emanar de uma dal oommi81õea daeaaa. 

Bo•iadoe á mea, 2ão lidos e vão a imprimir 
01 eegulntel. 

PA.RBCBilES 

A commissão de orçamentc,a que (oi pruente 
o aublni,utlvo ao projeot~ n. 31, de 1895, au
torl~~ando o governo o aervioo da ftlcalização daa 
rendas e modificando a legislação relativa á oo
brança da divida activa do Estado, é de parecer 
que seja aubmett.ido á tercein diacullio o au
bett,utlvo e approvado com a mesma redaoçio. 

Sala du oommi81ões, 12 de junho de 1895.-
J. BUENO BRANDÃO-A. CLB!O:NTINO- M&NDBS 
PDI&NT&L. 

A oommwão de orçamento, a que foi pre
aente o projecto n. 88, que orça a receita e ftxa 
a deapeaa para o exerctaio de IROO. e de pa
recer que seja o mesmo projeoto aub:ne\tido a 
hrceira dlsoul8ào e approvado com a Eelfuinte 
redacçio, de contol'midade com o vencido na 
eegunda discUBião. 

O Gongreaeo Legtalativo do Kataio de Minas 
OerMH decreta : 

Art. 1. • A rectit.a do E8tado <ie Minas Ge
I'MI para , exercicio de 1898 ftoa orçada na 
,uaatia de 11.055:160$ e se comporá dOI ,.. 
gumte1 impostos e contribuições : • 
§ I. • Imposto aobre genel'OI 

ele exporcaçio..... •• .. • .. • 12.i00:()()()$000 
§ !. · Idem sobre generoe de 

oonaumo de fóra do Estado. 1.600:000$000 
§ 3. • Idem do eello. • • • • • • .. • I.OOO:C~O 
1 4. • laem eobre contractoa, 

novações e proropções de 
oontractoa referentes a em· ,rezas priYi.legiadu •••••••• 

§ 5. • Passagem em eatr&du 
de ferro particulares •••••• 

i 6. • Multa pol' tófracçio de 
llil, regulamentos e contra-
c'tc.. • •••••••••••• • •••••••• 

§ 7. • Sei lo de heranças e 1e
pdoe, inolualvé I •f. de 
t.ranamitnio em linha recta. 

§ 8.· Cobrança da divida 
aotlva ••••••••••••.•..•.•• 

1 9.• Imposto de arerição do 
ai •...•••.•.......•......• 

1 10. Renda edraordinaria e 
jUl'OI de dinheiros deJ08it&· 
dCI e~n ban001 ••••••••• . ~ . 

8 11. Renda da Imprena Ofll· 
cial •••••••••••••.••••••••• 

8 1!. Producto da nnda de 
terras deTolut.u do !atado. 
13. Repoaiçõee e reetitui-
~-.................... . 

§ 14. JUl'Oidequatro apolioee 

40:000$000 

250:000$000 

40:000$)00 

460:000$)00 

10:000$)00 

70:000$)00 

80:()()0$)00 

260~ 

20:000$)00 

~-

1 15. T&DI de matrioulu e 
annaid&des papa pelos alu
mnoe DOS eat&beleoimentol 
de lnstraoçio..... • . • • • • • • • 55:0~ 

§ 16 Renda doe terreDOI dia-
mantinos.................. 10:{)()($>00 

§ 17 Imposto sobre o ouro, in· 
oluaivé 2, 5 ·f. sobre a ren
da de oompanhias de mine-raçio..................... 40:()0($)00 

Total. • • • • • • • . • • • • • • • • HL 055: 160$.)00 

Art. 2. · Durante o mesmo exercício, ftoa o 
Presidente do Katado auctorizado a despender 
a quant.ts. de 16.011:797$355, pelu tres secre
tarias dtl Estado conforme os 1!18rviooe eapecifl
oados noa ,seguintes paragrapboa : 

§ 1.~ SEOR&TA.RIA DO INTBRIOR : 
I. Subsidio ao P~idente do 

Estado ••••• .. .•••••...•••• 
11. Despeaa com illumlnação 

do palacio ••••...••••••••.• 
IH. Subsidio aos senadores •• 
IV. Pessoal e expeaiente da 

secretaria do Senado, !lendo 
3:000$ para compra de obje· 
ctos de expediente e 2:400$ 
)&r& aluguel do predio •••• 

V. Subsidio aos deputados ••• 
VI. Pessoal e expediente da 

secretaria da Camara doa 
Deput.adoe,sendo 6:700$ para 
expediente ••.•••.••.•••••• 

VII. Ajuda de custo aos sena
dores e deputados ••••••••• 

VIII. Apanhamento dos de· 
bates •..•..•.....•••••••.•• 

IX. Pessoal da secretaria do 
Interior ...•...••••.•..••.• 

X. Expediente da mesma se· 
oretaria .•.....•••.•.•.•••• 

XI. Magis,ratura e justiça do 
Estado •...••....•.•.•.•••• 

X.ll. Peesoal e expediente da 
repartição de Policia. .•..•• 

XIII. Carcereiro e pessoal da 
cadêa da e~pital.. ...••.•.•• 

XIV. Diligenciae pnliciaes .•••. 
XV. Soooorroa pu blicoa ••••••• 
XVl. Auxílios a hoapit&ea de 

Ouro Preto, Mon"a Claros, 
erã11 Mogol, ltabira, Dia
mantina, Pitanguy, Sabará, 
Santa Lu:.r.ia, Sete Lagoaa, 
Baepenrty, Barbacena, S. 
Joio d'El·Rey. Lavru, cal
das, Mariano&, P&8901t, Aras· 
suahy, Ouro Fino, Tlleopililo 
Otton\ , S. Gonçalo do Sapu· 
caby, Paracatú, Curvei· 
lo, Serro, Mar de Hespanha, 
Pará, Turvo, Bomftm, Rio 
Preto, campanha, Ponte 
Nova, F9rmig" e Leopoldi
na a 2:000$ para cada um ; 
5;000$ ao b08pital de alie
aedoe de S. João d'EI ·Rey e 
2:ooot..a oada um doe hOipi· 
taes dl Diamantina, ltabira 
e Ponte Nova (lei n. 107) ••• 

30:~ 

2:400$)00 
88:320$)00 

33:704$000 
176:640$000 

42:000$000 

36:000$000 

36:000$000 

126:820$)00 

16:000$)00 

1.587:900$010 

57:160$000 

42:920$000 
15:000$000 
00:000$000 

75:000$000 



XVII. Subvencões : 
a) Aos collegioa de 

Uabira • • •..• • ••• 4:000$100 
De Marianna. . • • 4:000$000 
De S. Bom Jesu11 
de Mattosinbos •• 3:000$000 

b) Asyloe e aemi
narios : 
S"minario de Dia-
mantina .• ..•• .. • 5:000$000 
Aaylo de Marian· 

na. • . . . • . • 2:000$000 
c de &rbaee-

na •...•••• 2:000$000 
c de Juiz de 

Fóra •••••• 2:000$000 
c de S. t<ran· 

c•s•o em S. 
J JàO d'lll• 
ltny .. , • .•. 2:00~000 

« 1\.<~colhimen· 
to de o.r
pham~ an
uexo li. Casa 
de Ca!illade 
de S. João 
d'El Rt>y ..• 2:000$000 

c de 8. Lui.t. 
de Cal\tbé • . 5:000$COO 

Seminario ele Ma-
rlanna ..•..•..... 5:000$)00 
Asylo de Dia'llan-
tina( lei n. I !'17) ••• 2:000$000 

c) Do Externato Mu· 
mcipal de PitiiD· 
guy .............. 5:(100$000 
Gymnasio Bt'.epen-
diano .... ........ 5 :00C$COO 
Instituto mun :ci-
pal do Fructa. l .. . 5.000$000 

XVIII. SubvenQão á Faculdad.e 
Livre de Direito ... ....... . 

XIX. A~sistencia a alienados no 
Hoapicio Naeioml . .....•.• • 

XX. Suat•! nto, vestunrio e cu
rativo a preeos pob:.-e:~ ... ,,. 

:XXI. Instrucç!o puU1oa: 
a) lnsti'UCÇÜ.C pcim"ria, inolu· 

siçe 60:000$ a.os der: inspe
ctor~s ambula.ntea ...•.....• 

b) Despezll.!! com a• dez escolas 
nor:uaes, inclusivé alul!uel 
de oasa p!lra as me•ma.s, 
installação da~: escolas nor· 
mrlell de Cat~gua?.es, P J U!IO 
Alegre e Januaria. e auxilio 
de 15:000$. a ea.·Ja uma das 
escolas norma.es municipaes 
de Tres Por1t&t e Barbabena. 

c) Externato 'io Gymusio Mi· 
neiro ........ . ........... .. 

d) Internato do Gymnasio Mi· 
neiro .................... .. 

e) &•cola de Pharmacia. .. . ••.• 
XXII. 8uatento de alumnos e 

do peaqoal interno cto Inter
Oh to do Gymnasio Mineiro. 

XXIII . Força. publica : 
A. c .- 39. 

281 

11 :000$000 

27:000.$001 

15:000$00i 

70:000$009 

6 :000$000 

45(}:0(')0~008 

2.663:800$001 

805:600$000 

9!:400~00 

110:200$000 
91:400$00() 

50:000$00t 

a) Pessoal da Brigada Poli· 
eial .••..•••..•. _ ..•.....•. 

lo) Etap& p&ra 2.1'.00 pr&ças, a 
1$530 na média., ......... 

c) F&rdamentn para 2.MO pra-
Ç!l8, a 150$000 ........... .. 

dJ Ajuda de ousto a otnciaes 
em diliiencia ......••....• 

e) GratiftcaQão a reengajadoa, 
a 100 réia ................ . n Compra de anim&fS, rorra
gem, equipamento e srrea-
mento ........•........... 

g) Aq ua:-tela:nento. enterra-
manto, expedrt'lnte e luz ... . 

XXIV. Sau 1e publica. ...... .. 
XX V. De~pt. ta eom o expe

diente de elei<;6~11 eeta~o&~. 
X X VI. Eventuat'lr ........... . 
XX. VIl. Subvet.qão ao Lyceu 

de Arte~ e Otflcios de ÜLI· 
ro Preto ......•.....•.•. . • 

XX VIl I. Impressões e publica
ÇÕPS na Imprensa do Esta.do. 

XXIX. Auxilio aos hospícios 
de alienados de S. Joã.o 
rl'&:l ·RPy e DiRmantlna, 
50:000$000 a ca·la um. noa 
termos Ja lei n. 50 de 30 
fie junho de 1893 ..... . .. .. 

XXX. Auxilio para illumina· 
ção das escolas nocturnas, 
(lei n . 106 dE.' 26 de julho de 
1894) ....... ............. . 

1.518:300$500 

I. 451 :970$000 

300:000~000 

5:000$000 

10:0~ 

93:-H0$008 

70:000$000 
60:000$000 

5:000$0CO 
10:000$000 

5:000$006 

120:000$000 

100:000$000 

7:13R0$000 

10.6~8:654$500 

§ 2. · S ECR II:TARIA DAS Jl'I:"<ANÇA3: 

I. Petsaoal da Sacretuia ... . 
11 . Expediente ............. . 
Ill. Juros e amortiução da 

divirta rund&. do Estado •. 
IV. Porcentagem a collecto-

res e eFeri vãea ........... . 
V. Deaper;aonm a J ·O&lie.

Qio e; pecial de renda~ inter-
no.& e externas ........... . 

V!. Penoal de recebe.torias .. 
VIl. Porcentagem a e~tradas 

de ferro e alrti.ndega! pela 
arrecadação de re ndaa •.•.. 

Vlll. Expediente e a.luguel 
ele ca.SI\s para recebedorias. 

IX.. Jur08 de empreetimos de 
orphnm11 e de uinlletroe de
poiitadoa para fi'l.nÇU de 
exactores •......... .. ...... 

X. ClU!ttujudillaria..,em pro· 
eeasos crimes ............ . 

:XI . P&.siagem em estradM de 
r1nTO e telegrammas offl-
eiaes ................ · · · · · · 

XII. Imprensa Oflkal. . .... 
XIII. Restituições e reposi· 

ções •••.•....... .. ....•.•. 
XIV. Bxemicioe ftn~flll ..•.• . 
X V. Papel p~ra talões e im· 
p~são de e,,tampilbu •.... 

X VI. Ap~~ntadoe e rerorma-
dod ...................... . 

ll6:02í)$000 
14:060:;.000 

860:8G0$000 

225:000$0000 

8'!.000$000 
193:000$000 

690:000$000 

22:000$(100 

15:000$000 

180:000$0"0 

40 :000$000 
264:000$600 

I 0:0()()$000 
60 :0()()$000 

6:0 ,0~000 

295:9t~$355 



XVII. Administração dos ter
renos diamantinos ••••••••• 

XVIII. Eventua.es •••••••••• 
XIX. Publicações e impres. 

eões na Imprensa do Estado 

7:620$000 
4:000$000 

30:000$0CI) 

3.121:442$855 

§ 3 .• S&:CRETARIA DA AGRIC11LTURA, COMl\IER• 
CIO E OBRAS PUDLlCAS: 

1. Pessoal da sect•etaria •.••••• 
11. J1:xpediente iriclusivé olu· 

guel de catoa e 7:000$000 pa-
ra compra. de instrumentos 
de engeohari!l •••.••••••.•• 

III. llepartição de Terras eCo· 
Ionização, inclusivé o a!u· 
guel de casa e expediente .. 

IV. Medição de terras dAvolu· 
tas (peswal e expediente) •• 

V. Com missão da carta geo
gra.phica e goologica do Es· 
tado .•••.••••••••.••••••.• 

VI. Commissão de limites .••• 
VII. Colonias indígenas •••••• 
VIII. Obras publicas .. • • .. .. • · 
IX. Aux1lio ao governo Fede· 

ral para o estabelecimento 
de linhas telegraphi cas no 
Esta~o •••••• • •••.••••••••• 

X. Subvenção á em preza «Via· 
ção do Brazil» para navega· 
ção de rios •••...•.•.•..••• 

XI. Junt!\ Commercial, inclu
sivé expediente e aluguel 
de Cilsa •••••••••••••••••••• 

XII. Conces~ão de premio~ a 
indubtriaes ••• . ••••.•.•.••• 

Xlll. Subvenção á. 1\cademia 
do Commerc.o de Juiz de 
Fora ••.•..••.•..•••••..•.• 

XIV. Acquisiçã<> ele plantas, 
sementes e in.roducção de 
animaes de raça. inclusivé 
5:000$ como auxilio á. pu-
blicação da Revista Indus-
trial .•• , .• , .• , •••.. , ••••• 

XV. Compra do vaccma anti· 
earbunculosa ••.•. •. ••.•... 

XVI. Fu ndaQão e,manntenção 
de um stoock-house de ma
cbinas agrícolas •••••.•.••• 

XVII. Acquisição de produ
etc;; chi!.Dicos e apparPlbos 
para tratamento ue viube
dos atacados de moles tias .• 

XVIII. Fiscalizaçã-:l das estra-
d!LS de ferro •••• , ..•••••••• 

XIX. DeRpezas com impres
sões e putlicações na. lm · 
,ren~a do E3tado .•.•••..•• 

}C{, E~antuacs ••.••••••..•• 

l40:720$COO 

2l:40G$000 

60:620$000 

185:600$000 

105:800$000 
156:080$000 
33:2fl0$000 

1.000:000$J00 

50:000$000 

43:200$000 

11:480$000 

80:000$•)00 

30:000$000 

60:000$000 

9:600$000 

50:000$000 

10:000$000 

146:000$000 

40:000$000 
8.000$000 

2.241:700$000 
Art. 3.• Fica o Pre,idente do Estado auto· 

rizado a abrir creditos supplementares, com as 
formalidades prescriptat~ no art. 18 do. lei n. · 
2.314 de li de junho de 1876 e observadas 
egualmente as disposições do art. 3.• da lei n. 
19 de 26 de no'.'embro de 1891, as rubricas 
dos ns. IX, XV. XX, XXII, do art. 2.• § I.• e 
às dos ns. 1, 111, IV, V, VI, IX, X, VIl, 

XVI, do§ 2.· c a do n. 1 do §3.· do mesmo 
artigo, caso não tenham til do convenientemente 
dotadas. 

Art. 4.• Caso a renda ordinaria e extraor· 
dinaria não bastem para 6atlsfaÇão lia de~pe~a 
orçada, o Presidente do Estado poderá fazer 
operações de credito para cobrir o rleficit que 
se verificar. 

Art. 5.° Fica bmbem autorizado o Presi· 
dente do Estado a fllzet· operações de credito 
para úccorrer ás despPsas com garantia de ju
ros subvenções e e n prestimos a em prezns au
xiliadas pelo Kstado, caso sejam insufflcien· 
tes as r r·ndM do exercício. 

Art. 6. • E' egualmente o Presidente rlo 
Estado autorizado: (a) a ubrir um cred1to ex
traordioario até a. quantia de 500:000$ p~ -a a 
construcçãoe concertos das ca.dêaQ publ icas do • 
Estado; (b) a claspender, ..tewe ja, até a. 
quantia de 100:000$ para. acqu is:Çii.•> de ani· 
maes e equipamento para o csqua.Jrão d.~ ca· 
vaJlaria e armamento p:~.ra r. Brtg:J.da Policial, 
abrindo credito su pplementnr á rubrica n. 2~, 
da lei n. 107 o~e 26 de julho e 1894 - letra.- ll. 

Art. 7. o P:J.t'a execução do nccõ rdo de 11 de 
maio de 1895, que fie!!. approo:odo , relativo á. 
cobrança do impt>s~o de exportaçào du café . ce
lebrado entre os Estados de Vli n ·s Get•aes. Es· 
pirito Santo, Riu dP .Janeiro e S. Puulo fica o 
governo auctorizado a reformar u sy.-te:na de 
arrecadação do imposto. do h 1rmon:íL com os 
E>taJo~ productores. podendo ser e ·tabelecida. 
uma. taxa fixa ate. 300 re is pot• BO kilogrtm
mos de genero que e o tr~r na cap1 tal r <Jdern.l, 
si fôr julgado mais conveniente a nrrecn.dação 
do re><pec.:tivo imposto de I I ·f . no neto da 
sabida do producto da Capital F~del'•t 1 , regu
lnodo a. arrecadação deste impo;,to sobre u café 
que se exportar pelos outros EstA.do , d o modo 
que j ulgar mais conveniente ao; interc:,:;e3 da 
l<'azenda. 

Art. 8. ° F ica. o governo a.n tori7.a•lc : (a) a. 
rever I'Q t 1bellas ns. I e~ uo decreto u. 603, 
ole 3 de feve1·eiro de 1893, reunindo em uma. 
tÓ quota a& clU HB t<tXa.'l de ex;>ertaçiio dos ge· 
o e r, s nella. mencionados, com excepçliu Ju cafd, 
fazendo-o.~ arrecadar no acto óa sabida do E3· 
tado; fixac do· as em ll •;,, bem as.im substi · 
tu ir o valor fixo dfll! tabellas por pautas varia · 
veil!, uniformi7.aodo a. taxa em relação n todos 
os pontos tisCiiC~ do E~tado; (b) a r evE>r o regu 
lamento que baixou com o dec. n. 598, de I 
de de 1.embro de 18v2, harmooizu.nt.lo suas dis
osições com as da lei n. IB (regimeo tributa
r io), de 19 de novembro de 18\H, e disposições 
eg1slati vas pos teriores, mc1uindo nu regula· 
monto que conleocionai' a.'l t axas a que !e re· 
tere o at• t. 12 da lei citada e a de 1/10 o;. 
(um decimo por cento) ae tJ'a.uscripção e regis
tro. 

Art. 9,° Continuam em v ig11r as disposi
ções contida"! nos arts. 10, I 1, 14, 15, lo, 17, 18 
e 19 da lei n. 19 de 189 1, as dn:l ns. 6 e 8 da. 
lei n. 39 de 1892 e as dos nR. 5, O, 7 e 15 da. lei 
n. 107 de26 de julho de 1894. 

Art. 10.• F1ca o Presidente do E~tatlo auto
rizado a abrir dEsde j ó. um credito extraor.J i
no.rio a.té a quantia de dez mil contol! do réis, 
para occorrer ás despe.tas com a exacução da 
lei n. 3, de 17 de dezembro de 1811d, n()lj ter
mos da ultima parte do art. 5, podendo, para 
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esse fim, fazer as operações de credito ne~sa
rio:~, não ex~dendo o~ juros de 6 °/o ao llnno, 
o a applice r os saldos da receita. 

Parastrapho unico. Fica tambem o Presi,len
te do Estado autorizlldo a applicdr na exe~:u~ ... i.o 
dae obras da nova. Capital as rendns pt·oceden
·tes desta. 

Art. 11. Revogam-se as disposiçõfs em 
contrario. 

ção publica dnquella cidade, I! de parecer que 
>ejn. a. mesma. repre~entução remettidn n com
missão de orçamento, parr. pT ovidPncmr de 
accôrdo com o a r tigo 331 e§§ dn lei n. 41, 
de 13 de agostode 1892. 

Sala. das commiQ~ões, 12 de j unho de 1805,
SILVA FORTEB-UESIOERIO DS :\lELLO. 

N. 6:> 
Sala das commissües, 19 de junho d11 189.5 A commissão de constituu;ão, legi;:lação a 

- J. BUENO BRANn,\o.- A. CLE:UEJ~;Til"O.- pottare; , a que foi presente Lm omcio do candi
MENDES PIMENTEL. <11\tO dr. Adalberto Dias Ferraz da Luz, 

A commissão de orçamento a que flli presen- eleito deputudo pela 3.• ci rcum~crip~ão elei
te o projecto n. 90. conce•!Pndo credito s ·1p· toro.l do J<:stado, em que àl'clnr:t nchar- ~c col
plementar ao Pi"esidente :uo Estado á rubt•ira n. lol'udo. pnr n;io se ha.ver demt tti ol o, ntr o dia. 
VIII,§ 3. · art. 2. • do\ lei n. 107, de 1894. t~ clll eletção. da commi;s:'ln que H inda exerce 
de parecer quo sej!l o mesmo projccto submet- ::-oba acçiio do n . 4 do § 2. · do nrt. 197 da 
tido á. terce tra. ducussão e apyrovadc com u. lei n. 20 de 2'5 dE~ novembt·u de IR9 1 : 
mesma !'edacção. Cousidernnc!c que pelo drcrcto n. 71 6, art. 

Sala d~ s commi~sõe~. 12 do junho de 1895 . 3. ·.ficou o govern,1 autorizad~> a uoh!f•nr um 
-J. BUENO fl RANo,\o.-A. CLE:UEl"TI:>:o. - auxiliar tecl:11ico, formado em direito, para 
MENDES PIM!i:l"TEL . coopei·ar no~ trabalhos da. adm inistração local, 

As commis~ões reunidas de obras p'.lb1ic1S e confecciona" proj~.-ctos de l'Pgulemcll tos para 
orçament·'· aR qnae~ fot presente o pt·ojecro n. os re~pectivos serviços e tudL•_quo fur uttl no 
65, do corrente anuo, que eleva o c&. pital ki lo· bom desempenho dcs trabalhes tia c mrn issão, 
metriro d'\ E. de F. rlo Pa.raupeba de ::lO a 45 ~('ndo os seus vencimentos fixados no acto da 
contos, e já approvado em I." d iscU3>ii.O. é de nume;.~~ii.o (parngrapho unico do me~:no art igo); 
p~recer q 'ie !'':'ja o mesm~> submettido á. 2.• dls· Cun-irterando que por neto de 21 de junho de 
cuasão com a seguinte emenda substitu~iva ao 189-! foi nomeado o dr. Adalbet·to 1 !as ~·erraz 
art. 1. 0 : ctn Luz pnra o lagar de auxiltnr t l.'chnico da 

Fica o Presidente do E3tndo autorizado a commi~~ão constructot•a dn non\ Capital, com 
innovar o coutrecto celebrado com a E. de F. os vcucimentos e vantagens do ·; eog(•n:.ei ros 
doParaopPba . elevando o preço k ilometriro a chefes t!e serção da re femiD commis~ão; 
45:000$fl00 e t! e morto que a P. trada, partin· Considerando que exerce, pois, o refe •·itl•1 ci
do de Barbacena oa Carandnhy, pe.s~e pela d:lclão um~ funrção publica remumradll e de
LagôaDourada,EntreRios,Bvmfimeváentron · rni~:ivel, irJdependente do senten._:u. não se 
car·se na. estrada. que ligar- r ello Horizonte l.tnvcndo Ll cmitt1do ~tP. o dta rln e l ei~·ão . cun for
á Oé~te de Mina.s, no ponto mais conveniente, :nc honrada mente dfclar. u em seu otll r.io ; e, 
mantida a ultima parte rio pursgrao>ho unico . por conseguinte, iuco..npattvel com o Clt'go de 

Sala nas commhsões, 12 de junho de1895.- tleputatio ex· vi do disposto no n . 4. ·d~> § 2 . · 
SILVA FORTES.-J. BUENO RRANI ÃO.-A. CLl<> do art. 197 da lei D. :.:0 de ~6 do novembro de 
MENTIN0 .-!\1ENOES PBtE,TEL.- :\t.::'<E3 Pt· 1891 ; 
NHEJRo.-E. O~TOl"!.-(Vencido). Pvt' torlas estas consiJ I'raçõe,; ó a rt,mmis~ão 

N. 63 
A commissão de representações, requerimen· 

toa·e p 1ti~ões, á. qual fot presente o dr . Agos· 
tinho Penido, pt>dinoo uma recompensa peln. 
invenção de seu methodo rle ensino; 

Considerandn que diverws auxilio,:~ já tê m 
sido cmcedido~ ao requerente, tendo em visto. 
o merecimento de seu methodo de ensino; 
entrehnto 

Considerando que a pretenção do supplican te 
nos induz a crer que seu trabalho tem outro 
merecimento que no~ tem esr.apado á. aprt>cia· 
ção, é de parecer e requer qre seja o rcqur. r i. 
mento remettiio á commi~ão de instrucçã.o 
publica, p1ra. emittir seu parecer, julgando
tJ~ meritia- eobre a reclamação do dr. Ages· 
tinho Penldo. 

Sala das commi~sõe3, 12 de junho de 1825.
SILVA FORTEs.-DESIDERIO DE MELLO. 

N. 64 

A commisFão de representações, re:tuerimen· 
tos e petições. á. qual foi presente a da. camara 
municipal da Bagagem, declarando achar-se 
prompta a concorrer com a metade da despesa 
para constru~cão ou acquisição de um predio 
para funcclonamento das escolas de inatruc· 

de parecer que sejam d.eclarados nullcs os votos, 
dados no candid11to dr. Adnlberto Dlll.~ Ferraz 
da Luz e que isto f':d corumunique ao gover
no para que mande proceder a nova eleição na 
3. • circumscripçii.o blettoral do Es tu{b. 

Sala das commiHões, I~ de junho de 18G5. 
AUGUSTO CLEMENTINO . -FREI'I'AS CASTHO. 

A commissão de justiça civil e criminal é 
ele parecer que o projPcto n. 50, do Senado, 
passe á 3. • dtscu8São e ~pj;, approvado com as 
~t>gulntes emendas, conforme o vencidc. 

N. I 

Ao fin11l do art. l.•accrrs~ente-fe: -e uma 
eegunt.la promotoria 

N.2 
SubEtitua-se a materia CJntid!l no paragra

pho unico pelo seguinte :-a. nomeação para 
preenchimento da 2.• vara de direito, se fará. 
de accôrdo com a s~>gu n ia parte do art. 25 da 
lei n. 18 de 28 de novembro de 1891. 

N. 3 
Substitua-ee a materla contida no art. 2. 

pelo seguinte:- o serviço das duas varas de 
direito será desempenhado cumulativamente, 
mediante distribuição, ~ervindo um promotor 
junto a cada uma. della.s. 



-
O mais oomo elltá no projecto. 
Pala das eommiiiÕel, 1! de junho de 1895. 

-RIB'IIRO JUNQUBIRA -S. BARROSO JUNIOR-
0AIIIILLO So.ARB8 FILHO. 

.APRBSBNTAQlO DB PROJBO'I'08 

o er. Franef'ort .-Sr. Presidente 
01 principioe de jostiça, os princlpios .et~rnOI' 
do josto e do honesto, do juato e do nytu~to, 
do bem e do mal, não são 11rbttrarioe, nao re
pousam, como quet'em alguns phllosophos sce
ptloos e excentrloos. em base convencional. 
.As ldéas de jmttlça, as idéas do justo e do ho · 
nesto do josto e do injusto. do ldéas innataa 
e nio'1llhas de convenções eociaes: ellas têm 
o &eu assento, ellas originam·~~& da lei nato· 
ral, dflla& lei eterna. gravada em c•racteres 
indelevela no ooraçio humano. 

O sa. MANOEL RLVBS e outros srs. : apoia
do, muito bem I 

0 SR. FaANCFORT :-A lei positiva, sr. Pre· 
aidtnte, a lei escripta, para ser justa. ha mis
ter de ser calcada nos grandiosos moldes dessa. 
lei eterna que eu chamarei a lei das leis. 
(Apoiadcn). 

Nói a st:ntimos dentro de nós mesmos. e o 
homem ainda o mais inculto, sente em si as 
vibra~s d888& voz interna que lhe dá a idéa 
do bem e do mal. 

E isto é tanto msis verdade, sr. Presir:lente. 
quanto é certo que o individuo que pratiC:& 
um delicto, uma flllta, que commeUe um cri
me, sendo puntdo em consequencia deste, elle 
mesmo conhece e conreesa-ee merecedc.r da 
pena lnfligida, po:-que <> ileu febSO-intimo, lhe 
diz : cés merecedor da pena, commeteste o 
crime, traoagrediste a lei I• O senso-intimo, 
n. Presidente ou, por outra, a consciencla, é, 
depois de Deus. a primeira saneção da lei na
tural. Quando um individuo qualquer da 
eepecie humana, perverso e coberto de crimes, 
nera estes e 11e diz virtu0110, conseguindo 
muita vez illudir a credulidade dos homens, là 
está a voz da conscienoia, lá eatt o sen10 inti
mo que, como a trombeta da jostiça, lhe bra
da: ds um pervesso, és um bypoorita, és um 
reprobol• . 

Mas, ar. Presidente, si o senso-intimo nos 
oondemna quando 80mos delinquentes, tam
bem no• indulta quando a innooenci& eaté pela 
nossa parte, quando somos punidos pela soei e · 
dade por falta ou c!'ime que não oommettemos, 
ou quando eomoe victimas de odiosa desegual
da.le na applicação da lei escrlpta. Entio, o 
espirito reaente-se da injustiça doa homens, re
't'olta 11e, rebella·se contra a penalidade injusta 
qne" opprime. 

Fazendo applle&()io destes princlpioa geraes, 
ar. Prealdente, entrarei na ma teria de que me 
vou occupar. 

Fui victima, já duai vezet. de deaegualdarle 
na appllcaçlo da lei. por parte da casa, o nio 
estou resolvido a soffrer injustiças em silencio. 

Lembrado estará v. exo. de que, nos pri
meiro- diu da a.ctual aessio, enviei á mesa 
uma indicação para que 11e 1'8presentuse ao 
cidadão Ministro da Indll8tria e ViaQào eobre a 
urgente ntceEsidade de ser prolongada a linha 
\elegraphlca da eataQio de Montei Claroe á oi
dada de Grio Mog.Jl. V. no •. encontrando 
duvidas em face da celebre resolução n. 3. teve 

de appellar para a casa, e esta decidiu que nio 
podia aer accelta a minha indicação, porque
não se referia a negooloe peculiarue do E&tado. 
Eniretanto, o fto telegraphloo, de que se tra
tava, devia estender-11e sobre territorio mi
neiro, e p~~ra eate aervioo o theaouro do El· 
tado concorre com uma verba de algumss de
senas de contos de réi6; accreecendo mais que 
não havia muitos diaQ, tinha sido acoeita e vo
tada moção identiaa. sobre negocios da Estraia 
de Ferro Central. 

A moçio, ou o meu requerimento me foi de
volvido com a nota de-"lfo acct~ilo, como pr&l
creve o regime::to em casos taes, e, desej080 
de beneficiar o meu município oom melhora
men\ode tão ln~uitiva transcedencia e tão ur
gtontemente reclamado, appellei para o nobre 
sr. Seot'etarlo da Agricultura, Commercio e 
Obras Pubicas, que, C(•m a sua rPconbe~ida 
competencla, patriotismo e espirito rl e justtça, 
que lhe Bio caraoteri•ticos, teve a honiíade de 
usegurar-me que estava nas vis\lil! do patrio· 
tico governo eatadoal, de accôrdo com o digno 
e illuatrado Ministro da Viação, a realiza~o 
pratica d'aquella idéa. e que podia asael{urar
me que, em curto preso, estaria runc~ivnando 
o telegraJ.hO entre Montes Claros e Grao Mo· 
gol. Ora, muito bem I Ha pou<'os dias que 
transitou pela mtM. e foi approvada pela casa 
mereaida IDI>Çio de condolencia e Intenso pe
aar pelo passamento do immortal patriota Sal
danha Marinho, de grata e sempre saudosa 
memorla. (Apoiado1). 

Era este mais um precedente. e o individuo 
que ora ae dirige á casa, ·animado ~r elle teve 
a idea de enviar á mesa um requerimento, pro
pondo que ee consignasse em acta um voto de 
adhesão e applaoso ao grande patriota seM~or 
Bocayuva pelo seu magistral diecurso profer1do 
no Senado Federal, em opposição ao pNjecto de 
amnistia, que se pretendia otferecer &()(I revol· 
tolOS do Rio Grande do Sul. V. ex. com o 
esplrito de justiça que _lhe é proprio,, en~n
deu de acceitar a. moçao, e pol-a em d1scussao. 
Dons dos nobres deputados oppozeram-se, cha
mando a attençãn da mesa para. o art. 2. · da 
resoluçio n. 3, que alterou nessa parte o regi
mento interno da c&lia. ObFervou v. ex. que, 
não se tratando de indicaçio para qualquer 
manifestaQão que tivesae de Ir ter rora do Es
tado, mae da stmples con~gnação de um voto 
na ao ta, caso eete que já tinha· se dado com a 
moção de condolencia pelo f&lleclmento do il
luatre brasileiro Saldanha Marinho, entendia 
a mesa que o requerimento em quel'tão estava 
no caso de ser acceito; 

Continuaram asreclamaçõesc'"~ntra a aooeita· 
çio do requerimento por parte da mesa e v. 
exc. teve de appellar ~ra a na~a. que, oontra 
toda a mtnba espect&tl'vr., decidiu oontra a de
liberação de v. exc. sendo-me, ainda desta 
vez, devolvido o requer;mento com a nota de 
rt4o tJCC41Íio. 

Duas vezes, ar. Presidente ; duas ftagrantea 
injostioas. Que dirão, abl por fora, aquelles 
que aoompanham os n0880s trabalhos, quando 
virem tantas moções minhas serem devolvidu 
oom a nota de tt4'o acuita• 1 

De certo, hio de penear que estou deamem<»
riado, que eatou ficando Idiota, que estou, ~
Tez, so1frendo de amollecimento oerebral. (H•• 
,.ritl4dt!.) 



0 SR. A. CLEMENTlNO :- A correcção 6 lu· 
oidez aom que v. exc. discute provam o con
trario. 

VozES:-Não se 11ssuste com isso; é muito co
nhectdo e todO!! lhe fazem a devida justiça. 

O SR. FRA.NCFORT :- Sim, seubores ; os 
que me conhecem sabem que tenho U_!D pou?O 
de bom-senso ; ma.s estes mesmos serao os pri
meiros a deplorar o meu estado re trogrado
(ri•o). 

0 sa. MANOEL ALVES dá um aparte. 
0 8R. FRANCFORT: -Ora.. r evdm. coltega, 

observando, Já ao longe, o meu a.!:a.timento in· 
tellectual, por trmt~U moçõu deoolt~id~U, não é 
natural que algum doa no~sos p~ tricios, pe•&· 
roso e condoído, exclame : Proh dolor! Quan· 
t"m mutatus ab illo ! ( Hilaridade) . 

Não, senhores, não per mitto, não quero que 
se faç'\ a meu respeito semelhante apreciação . 
Prote·to, e rleclaro- alto e bom som- que fui 
victima de thgrante injustiça, isto é, a ca~a 
procedeu com desigualdade; oondemnou as 
minhas moções e votou oau1ras identica.s; 
decid i u-p~o-e-contra-&11 qu11st~16S mesmas . 

0 BR. PRESIDENTE:- Per·mttta O nobre de· 
puta.do ob;ervar lhe que o r Pgimento não pe~
mitte falar contra o vencido. 

0 ~R. FRANCFORT :-Não estou falando onn· 
trs o vencido. <Jr. Presrdente. Tt>nho de offe· 
recer á. apreciação da oasa um projecto ; faço & 
critica j udiciosa do que aqui se passou; a nnlyso 
os factos que vêm em ab,•no do meu projPcto e 
eoncorrem á suajustlça, â sua justitle&ção. 

O sa. PRE:SIDENTI!: : - Ne;se caso, o nobre 
deputado pode continuar. 

0 SR. FRANCFORT:- 0 meu espírito, Sr. 
Pre~idente, ~e revolta contra a injustiça, con 
tra a desigualdade na applicaçiio da lei. No 
meu modo de ver, nenhuma das moções d& 
especie de que rue occupo p·•deria aer acooita 
:pela mesa, nem mf'amo as de condolenciY. ou 
pesar. 

0 SR. CAMILLO PRAT&i : -(Não apoiado). 
O SR. A. CLI!Ml!:NTI<'(O: As de pesar podem. 
0 SR. FRANCFORT : - Não, senhor. Eis aqui 

o art. 2. · da re.olução n. 3. L ê. Por t'S1& 
disposição deprebende-se que são vedadas, ex· 
pressa.mente probibida11 todas as m.oções ou 
requerimentos reis. ti voa a pronunctament.Js 
sobre causas que nio digam respeito ao Estado. 

0 sa . A. CLEMENTIN l :-Mas D(lte O nobre 
deputado que ba uma vírgula. 

0 SR. FRANCFORT :-Sim Srll. ; mas é DO art. 
3. • que diz anim. (L€). Este art. permitte as 
moCõea con~rntulatorias ou de adhesão 11 qual· 
quer actJ administrativo ou politico do Bata· 
do, e bem &Ssim aa que exprtmem pesar. 

O sR. A. CLEIIUNTINO: Eis abi. 
O sa. FR.A.NCFORT:- Mas, sobre oousas do 

Estado. Este é o art. 3,0, que estabelece & ex
oepção sobre o que fôr referente ao Estado. 
O art. 2.' proàlbe em absoluto tod~ e qualquer 
manifeet&Qão BObre oouaas que nao forem re· 
terentee ao Bat&do; o art. 3.· explica o modo 
por que se deva proceder em relaçio áquellas 
que 4lizem respeito ao Elltado, unioas que po
dem ter admitidas. 

U11- sa. DBPUTA.OO:-Mu, trata-se ie reque
mento ou aoç&o t 

0 SR, FRANOFORT (par4 o sr. dr . Ckmtm
tino) ••. !Das que ditrerença r~z v. exo . eo:tre 
mação e requerimento Y 

Quanto a mim, entendo que o termo moção 
contém idéa mais ampla que requerimento e 
podem ser emprejfbdos indistinctamente; isto 
é, moção é genere, requerimento é e::pecie: 
todo o requerimento é moção, ma.s toda moção 
não é rt>querimt>nto. AMim entendo, sa lvo 
melhor juizo. Portanto, para o nosso c&so, 
puuco importa que se empregue um dos dous 
termO!l-moção ou requenmento. 

Sr. Presidente, esta disposição con tida no 
art. 2.· da reiOlução n. 3 é retrograda e im
propria de figurar no regimento desta casa . 

Nos tempos do imperio •.• 
0 aa. A. CLSYiilNTLNO:-Nos omiDOIOS tem

pos .. . 
0 SR. FRANCFORT:-EU não posso rli zer omi

nosos; fui monarchista e a Republica encon· 
truu-me empunhando o eabnd~rte da monar
chia . 

Vozas:-Mnito bem I 
0 SR. FRANCFORT:-E' oerto que nos ultimas 

tPmpos os partidos eshvam estragados. im
presr.aveis; não obstunte, embora retrahid(l, 
mHntinàa as minha~ idéas e era monarcbista, 
porque entendia que o paiz não estava apto 
para governo mats adeantndo, de fórma ~im
pies e toda popular, como é a Republi ca. em
bora seja. eata o governo por excllllencili, unico 
capaz de ennobreoer e dignificar um povo. 
( 4poiados). 

O ,,pparecimento da Republica, pois, fi){ para 
mim uma. sorprezr . 

0 SR. GKTULIO EE CARVALII0::-0 que aCOD· 
teceu a v. exc. deu-~ee0m muita gente. 

0 BR. FRANCFORT:-Acceitei-a, como todOS 
a acooitariam, não fiz praç& de adhesão e oon· 
tinuei no meu retrabimento. A Republic&, 
porem, foi 11cceita e appl_!oudidll como si ell~ 
est ivesse pl&ntada no ooraçao de todus o~ bra
zileiros; as adhesões for&m em ma..<>sa . e a nova 
fórma de governo triurnpb&va em todo o paiz. 
Os intitulados chefe• politicoa dos extinctos 
partidos monarchi<*! deram ·se pr&>sa de acon
Sflbar ao povo que cumpria acceit&r (1 facto 
e.lnsumado, e to., etc. 

Eleito o Congresso constitointe, foi promul
gada a Constituição de 24 de fevereiro, e cada 
um dos novos Estados tlrmou a eu& autoao
ruia. 

Nestaa condições, o patrwtismo impunha que 
todos os noesos esforços oonvergigsem para a 
eonsolidaQiio da non fórma de govt~rnv. (Apoia· 
dos). 

Hoje julro impotSivel a volta do monarchia, 
sem que se dê a separação doe Estados. Os po
TOS, que comprehendem oa seua d~11tinos não 
podem retrogradar: mas a Repubhca ~ • . sem 
conteatação, um passo adeantado na ct v~ liA· 
ção doA po,vr s, e desde logo a reetauraçao da 
monarchla seri& uma calamidade. porque da
ri& em resultado a divisão da patria, o seu 
ent'taquecimento e, talvez, a sua ruina.. 

No meu evangelho político, sr. Presidente, 
a integridade da patria é um dogma, e é por 
isso que não hesito em deel~rar que .só podellt 
nutrir idéas de restauraçao os mtmlgos da 
pairla (apoiados geraes; appla~os); é por i~ 
que me confesBO fUiado ao partido constltuc10-



nal republicano, unico que, su~tentando a Con
stltuicão de 24 de fevereiro, nos poderá levar á 
con~olidação das novas lnstituiçõea, egual
mente unicas (com a fôrma federativa e B au
wnomia dos Estados) capazes de manter a in
tegridade do nosso grande pa.iz. (Apoi~.&ào•). 

Mas, sr. Pr~iden te, deixandoestc~. digres:ão, 
a que fui levado pelo aparte do illustre depu 
tado pAIO 5. 0 districto, volto ao assumpto de 
que me oc upavo., proseguiudo nas obs~r v ações 
tendentes a justificar o projecto que tenho de 
submetter ao alto criterio dos nobres e illus
trl\d~ collegas. 

E', na verdade, cousa bem curiosa, sr. Pre
sidente, que nos tempos da monarchia as ex
tinctas a11~embléas pt·(lvinciaes encontrassem 
no seu regimento mais liberdade para a dis
cussão do que aquella que actualmente temos 
em plena Republ1ca! 

Esta resolução n. 3 estreitou o nosso rPgi
mento em moldes ncaobados e egoísticos. 
Pois ha de ee dar um f~tcto notavel, um acon 
tecimento auspicioso para a União , digno dos 
nossos applausos, e nós outros, os deputa
dos mineiros, nüo poderemos Fer ·compartici
pes no regosijo geral, não nos poderemos ma
nifestar colleoti vamente 1 Ou, na hypotllese 
contraria, factos que não mereçam o. nossa. 
approvação, actos pllrtido3 do centro da 
Umão, dignos dos nossos protestos, infenso:i á 
á bôa harmoaia que deve reinar entre o cen
tro ia União e os Estalos componPnt.eH da 
Federaçlio, pas>arii.o por nós outros de.iperce
bidoa, como si a cousa nã.o sfjll comnosco 1 
Ficaremos, em taes casos, reduzrdos ao papel 
da celebre se1tt1. dos silenciows do. Persia 1 

Todos os nos3os esf.~ rços, srs. devem conver
gir, não para o isolamento dos E3tados, mas 
para a união, para n conl'raternidade a. W11is 
completa do povo brazileiro. (Apoiados ). 

Nesta época, em que a humanidade cami
nha para a perfectil~hdade, em que as propriai! · 
barreiras rla patria tendem a d1lntar-se, em 
que eeria. uma aspiração magnanima que !!e 
formasse de toda a America uma vasta I<'ede
Façã.o, l igados entl'fl si todos os povos ameri
canos pelos laços da mais estreita. fraternida
de; nesta épooo., digo, é q-ue n63., oa mindroa, 
nos devemos isolar, mettidos egoisticamente 
nas estreitas muralhas do nosso Estado, sem nos 
em~arnça;o ainda mesmo com o que vai pela 
U01ao, com o que se passa na sede do nosso go. 
verno federal1 

Sr. President.e, honro-me de ser mineiro e 
nutro o mais acryaolado amor por esta aben
çoada terra. 

Posso mesmo dizer que tenho algo mais de 
mineiro do que os nobres deputadoS do sul (com 
a devida venia; digo isto á boa parte). Os no
bres deputarioll do centro e sul, serv1dos por 
faceis vias de tra011p0rtes, em contacto com os 
grandes centros populosos, como a Capital !"'ed('
ral, S. Paulo, etc., sã.o necessariamente ho
mens mais civilizados que ds outros do norte 
pelo oontacto immediatocom os homens daal~ 
aocieda~e, cuja dist.inoçã.o, cujos habitas poli
dos, cuJo porte e maneiras gentis assimilam, 
tornando-se assim outros tantos ornamentos 
dessa mesma sociedade cuha e aprimorada, 
que ao nos mais adiantadoi centros populosos 
ee pode encontrar. 

Nós outros, porém, os homens rlo norte, se
gregados rio resto no mundo, sem v1as de trans
porte, ~em meios de cnmmunicações !'aceis, 
transitan<!o por caminhos impossíveis, !!ervidos 
por correios que disputam a velocidade da 
tartaruga, habitando paragens remotfll!, con
vivendo com o ingenuo e honrado, mas inculto 
caq~ponez; nó.i, os homem do norte, digo, te
mos ain-la os habitas do Caipira, os DOFI!Os gos
tos, O!i nossos modos e maneiras, a nossa. sim .. 
pllcidnde e lhaneza, tudo em nós, em fim. re
prE>senta ainda o typo mais a.porfeiçoadú do mi
neiro autllentico. 

Portl.'nto sr. Presidente, sou mineiro da 
gemrna; e de eel-o tenho immema ufania. 

Mas, s r . Presidente, si me glorio de ser mi
neiro, tanto como aquelle que mais o queira 
ser. declaro, entretAnto, sem ambages, Eem 
ml'is preambulo11, oue antes de ser mineiro
sou brazileiro-muito bem! O fôro de cidadão 
bra.zileiro, sr. Presidente, e para mim joia de 
tão subido quilate, GUO cousa nenhuma sobre a 
terra a pode egualar. (Apoiados geraes; applau
sos). 

Eis por que não quero isolar o meu Estado 
da União Federal; eis por que fui florisnista e 
S:JU até hoje infenso á revolta; eis porque o:;u
sider-.~ os restaur1 dores -si os hr , scien tes ou 
inconscientes, - visionarios e inimigos ua. pa
tria. (Apoiados; m uito bem!) 

t-r. Presidente, procuremos estreite.r, quan
to pos~ivel, os elo~ de confraternida':le elltr>~ o 
nosso Estado e a União; façamos por entreter a 
mais pura e leal a.misade com Oc< demai~ Esta
dos; sejamos um povo de irmãos; procuremos 
a vigorar e engrandecer o n0sso drlecto Estado, 
mas ~eja o nos. o mais 6cariciaúo pensn menta 
a. nmsa r:tais genmna. e ardente aspiraçii.o pela 
consolidoçâ.o, pelo engraudecimento e pPia glo
ria da patria. brazileira. (Apoiadcs geraes; mui
to bem!) 

Cul.Dpre, portanto, sr. Pre&idente, fazer de
AApparecer do no~so codigo regimental o art. 
2. • da r~> trograda Resolução n. 3, que nos 
prescreve o silencio e o indifferent1smo para 
com as co usas da União e para com as dos Esta
dos componentes da Federaçii{), que nos cerceia 
a liberdade da tribun&, prohibindo que no3 
manifiStemoa collectivamente, sobre os altos 
interesses do. naçãn, e que finalmente, é de 
todo ponto Incom:;>J.tivel com os usos e estylos 
parlamentares. E1s o projecto. (Lê.) 

Talvez não passe este projecto, sr. P resi
dente. 

Voza:s:-Votamos por elle. 
0 SR. FRANCFORT:-Mas hei Je renoval-o tO• 

dos os anno~. emquanto aqui estiver. 
UM SR. DEPUTADo:-Não ha de ter esse tra· 

balho. 
O SR. lffiANCFORT:-Si não paqssr agora., terá 

de transitar muita!\ v~zes aqui pelo. ca~a. Re
bello-me contra esta disposiç.io retrograda of
fensiva da liberdade parlamentar e que, por 
oonfma e incongruente, deu origem a que foa
l!e eu victima de injusta dese~ualdada na sua 
applicação. Este, sr. Presidente, (mostrando o 
pr,.jecto), aerá o meu Aquidaban (riJo,llilarida
de prolongada). 

Sel'ei o Custodio de Mello desta resolução 
(eontiniuu hilaridade) , emiora tenha de ser 
tão infeliz como oh•rd11 dunti-patriotica reTol
ta, que, depois de fazet' p· s ;ar e repassar o seu 



Aquiclahan em frente i.s noss!\s f?rtalezas te ve 
de vel-o aoseobrar nos mares do Sul - por 
honra e gloria do governo lPgal, ~alvação ola 
Republ ica. e tranqUIUida.de da patri~. (Muito 
6em; muito bem! 

o orador e cumprimen!ado pfJr »l~litos :Jrs . 
deputatlos. 

Vem a mesa, é lido, ap)iado, e vne, a impri· 
mir a :,.eguinte. 

N. 11~ 

A Camara dos Deputados de Minas Gerae3, 
resolve: 

Art. 1. • Fica revogado o art. ~- • da res:> 
lação n. 3, que altera o regimeuto inte:n·J d.\ 
casa. 

Art. 2. • Fic~J.m revogJ.las as di5posiçües em 
c:mtmrio. 

(S. R.) 
S'1 1a das sessões, 12 de junto ue 1895. -J. F. 

FRANCFORT 
O ~r. AugusLo Clcmcntino;-Sr. 

Pre.-idente, na sessã.o leg1slu.tlVIl t.le 18J3. apó; 
uma. lurga e coosciencio3a. di3cussão, após e,;
tu•los ru1nuciosos, apój documento~ apresenta· 
dos pela. secretaria d'Agricultura, após um 
parecer muito minucioso do director ri:L::! Obras 
Publ rcao;, o Congresso legislativo do Estado d -· 
Minas Geraes votou uma lei que tem lwja o 
n. 75, de 29 de julho de lil93, auctorizundo o 
gove!'no !lo Estado a. concedt3r uma Estrad11. tio 
Ferro, que, partiudo da barra tio Jequitrbã., 
passando por ~ete t.agõ , ~, ahi entrouc.wflo 
se na. ~stra.da de Ferro Central do Brazrl, pa.-; 
sando por luhaúma e Taboleiro urnnde. lo.-~e 
ter iL lHrra. do Paraopeba, no ponto tei'JDinal 
da Estrada de Ferro Oe:~te de Minas nu rio 
S. Frdncisco. 

Sr. Pres:dente, inf<!lizmente, p:JrPm, n p~ssr 
dessa estrada percorrer uma zuna riqu is ·11na, 
contendo um granJa numero de tabr1ca~ de 
fiação e tecidos de al5otliio, apeia!' de cort"r 
terreno:; feracíssimos, onde a cultura do café 
se deseo vt•lve de um modo extraordina1 iu; 
apesar de todas essas vantagens, sr. P resi
dente. o concesswnario, ou an tes, a cnmpa .h ia 
por elle or·gtlai1:ada. tem lutado com enorme~ 
dillloulJades para. conseguir o capital nece:~
sario á construccão de:;t·l e~tradn. 

V. exc. sabe,sr. Presidente, que n'l quadra 
actual o numeraria está escassí-s11nu, de sorte 
que as emprezas, por ma.1s privilegiadas que 
11ejam, não conseguem absolutumeute u c.IJ,ll
tal neces5ario. 

A inda h·mtem, sr . Presidente, p:1r occa· iiio 
de tra ttl.r -se de uma emen1la que a comm111sàu 
de orçamento teve a honra. de subm(ltt11r á 
consideração da Cl S.'I., fazendo dt's via.t• uma 
pequen, quantia pua a coniltruc~;ií.u de um 
telegrapbo I1gando duas linha<;, foi J1to e ap
plaudido pela Camara que, em vez 113 se cu r1 _ 
struirem pequena slinhas, ligando out1·as Ja 
existentes é de m'lis utH1dade a cons~1·ucçãu 
de outras linhal', ~atiafuzendo a lognres aind11. 
não servidos por Hnh•s telegraphic!ls. 

Sr. Pre5ideote, ainda ba pouco, com applau · 
sos geraes da Cama.ra, foi a.pprovado um p!'O· 
jecto. dando auotorização ao governll p~ra 
entrar em accôrdo com a. Katrada de Ferro 
Leopoldina e, _caso não aatistlzeaae el!se accõrdo, 
encampu eua mesma eaLrada. 

EsYe prrjecto, sr. Pre&ide ~;te, foi votado 
quasi por unanimidade DI'St'\ Ca.:nara e eu, 
apPovei!ando-mfl do quP. h11. pouco pas•, u -fe, 
sr . Pres1der~te, fa r e! rueu o argumento que (oi 
hontem appla.url :dt.:- t'm "ez de procururmos 
l!er v~r a uma zma qt• P. j ~i. está perro>i i.l•mente 
~ervtr:la. vamo3 at•. Pre~1dente manJar pro
cPder á construcçiiu de P~:~tra.da" de ferro por 
aquPII:>.s local!datles que ainda não estão ser
VIdas. 

São e~t.1s os me!ma;; nrgumentaçües que fo
ram aqui upplau..: itlae. 

O m. KUNE3 PIN!IEIRO: - Xão. São muito 
din•r.-us; t. áo ;ão as nw~mll~ . 

0 SR. AGU>TO CtF.Mi~~TI:'\0 :- Continúo, sr. 
í> rr~> I•IPnte , !.u meu pru· 1 • 11 ,1 ~e hon•e m, con
ti nú 1 a Vf•!n:o pd" pr·c·j.ct do ~cnuth• . man
dando CllC[io.lpar a Es~r.ttln ·~e Frrr.l LeopulcH
n'l . por(ju~, >r. Presir:l ento . anteR da tudo, 
sou repr~-~r>ntan r e du E~tado de Minas .. . 
Vo r E~:- ~luito dtg nn . 
O :;R. AtJGusvo ~:LE)lE:'\TI:'\0:- ••• e reco

nheço que i-tu é de gmn1le Vttntu ;::em, não ~ ci 
pa ra. u zona, como me.-mo para. o Es~do. 

!lia• mrsmus contirçõc~. s r . Presi r:le.nte, eu de· 
~ejo que o Congn' ;su ~linmro l11rneça 011 meios 
neor~sarro3 .para que ~e construam nu\·as cstr·n· 
das tle ferr(l, quo v.-nh»m ~ati.Jr,zcr 4l zuons 
importanti~si mu s , a nda rrão eHn.J~~ . 

Sr. Presitlente, "tte11o!Pntlo a zona 1mporton· 
t• ~Siffill que tPffi Sif! 1 ate hoje ClllU!JielD lllente 
de~urotla. pelos poderr s puul:cos ... 

O SR. JoÃo Pio:- Cumpielnmcnle rl<>spre
zada . 

O SR. A. Cr.E~IE:'\T!t~:o :- .•. e r.ttenLlendo 
princrpalmen~e ao p •recer mlllucioso do dire
.:tor das ob~as publ co<. que atilrmou ~-E'l' r~sn 
estrada. de uma. vant,rgcm < not•mt·, porquanto 
V€1lll iigt\ r diVei'3RS • utra~ linhas r~rrea8, COJ· 
loc ndo·tlS tod»s em con ta.cto com u Estr;.da de 
r·ct•ro Centra l do Brazll, é que o C l•ngre~so le
gblati v o ne 1893 votou um .1 lei. actorrr.t~ nrlo a 
cuu -trucção dtsta estrnun : mos, como até h~'>je 
nãn tem sido }'OS>; vel, po~ falta ·de num,.rurio 
:>ufficit~nte, pela retracçiiu PXtiUurdloar ra tlos 
c11plla' s nt\ ~pocha actut1l, che~ ai· -re n realiza· 
çãco desta idea; venho, sr. Presidente, apre
~entar um project'l, con ·etlendo o que se t em 
concedido a outras escradas de ferro, isto é, 
maiore11 favores por p~rte do Estado. 

E' este o projecto que tenho a. honra de PUb· 
metter a consideração da camara dos sra. de
putados e em tempo oppor1u no trarei docu
mentos e mostrarei que a realiz.'lçúo dessa egtra
cl:\ de ferro const1tue uma vnutngem extra
ordinan a para o Estado (Muito bem; muito 
bem). 

u oríluor envia ã mesa, onde é lido, mun· 
dandv·lle imprimir, o seg .inte: 

N. 113 

.. 0 Congresso Legislativo do E~tado de Minas 
Gerae~ dEcreta: 

Art. I.· A guantia de 6· f. concedida ~era 
lei n. 75. de 29 de julho Je 1893 á estra 'a de 
ft:r ro que. pa.rtindt• da Barra do Jequ' tibâ e, 
pas.~ando por Sete Lagôa>~, Inh3úma, Tab:Jleiro 
Grande e prox1m1tla.des da Piedade do Ragre 
110. qual é concessionar1o o cidadão Adelino 



OUdolo Penio Cutello Branco, ierá o capl&al 
DtoUimo deSO:QOO$ por kUnmebo. · 

Art. 2. • O depotl~ a qne 1e retere o artl-
10 1eg0ndo da citada lei eerâ realillodo pelo 
oona~~~~lonario ou pela oompaobia que orpnl
ur no acto do 1enntameoto do capital ou de 
J&r&e do me1mo tapltal d•tinado á oonatru · 
Oçio. . -

Ari. 3. • Revogam-• u diapoaioões em 
contrario. 

!!ala du teEÕel, 12 de junbo de 1895.- A. 
CLIUOINTINO.-T. MABQOIB,-RIBBIRO DB 0LI· 
VBIBA.- PADU: Joio PIO.- GBTULlO DB C.A.R• 
VALHO. . 

Lêm-ee, entram BDcctmvamr.nte em dl~eua· 
elo, encerrando·Ee Mta sem debate, e tio ap
pro•adas .. redt«õfa ftna• doa projeotol na. 

. 47, que tranamltte se ao Senado, e 87, que o 
11'. Preeidente manda p&~~~J&r em autograpbo 
para ser po.~blioado oomo resoluçio'da camara. 

Lê ee. entra em 3.1 aisoos~ão, enoerra·ee P.a· 
ta aem deba'te e éapprovado o projecto n. 53, 
do Senado, relativo á estrada de ferro da 
Leopoldina; remettendo·aa á. &ancçio· com 
aviao áquella ea~a do Congresso. 

E' lido e entra em 3.• diacuaio, oonjuneta
mente oom as quatro emendatt da oommi111ão 
respectiva, o projecto n. 26 relativo ao ensino 
agrícola. 

O er. Get.ullo de carvalho 1 -
(Nlo temos o seu discul'IIO). 

O orador termina enviando a aeguiate 

BIIBNDA 

Ao art. 2. • - § I. • - Supprima-~e. 
Sala dau811Õe1, 12 de junho de 1895.- 6B· 

TULIO DB CAB.VALRO. 

Lida e apoiada, entra conjunotamente em 
diacunão. 

O •r. DP•Iderlo de Mello (não te· 
moa o seu diaoUIIio). 

O •r . .Joirlo Pio "(idem). 

O er. A.ugu•t.o Clementlno (Dio 
tem01 O leU diiOUI'IO), 

O .... Epamlnonda• OUonl (Idem). 
O •r. C&mlllo Prnte• (Idem). 

Encerrado o debate, adia-Fe! votação, por 
aobar·se deefalcada a maioria pela •btda de 
alguns ara. deputadoe, taes oom cauaa partici
pada. 

O ar. Camlllo Pratas requer então que aeja 
feita a obamadà, mencionando . se na ao ta as •· 
cull&ll que tivesse'" os autentes; ao que, deol&• 
ra o ar. Preeidente, se procede,.;, depois de 
eneerrad~ a discussão de toio o projecto. 

Sem oebate, t>ncerra-ae dos arts. 4. • e 5. • 
ooja votacio fica adiada por falta de numero. 

Feita a 1uamada, verUloa-ae que se ausen
taram oom pa ·ticipação os srs. João P•o. Silva 
Portes e Rlful Peoido ; sem ella 0:1 81'8. Deal
aerio de Mello, Ferreira Tinôeo, Wencesláu 
Braz, Franfort e Gustavo Serrão. 

Lido e em 2.1 disou1são, por arts. o projeoto 
D. 52, ver,; ando aobre taxa de cerUtlão de 
exame ; sem deb•te encerrra-ee a doa arte. 
I. • e 2. •• cuja votação é egualmente adiada. 

Lê-aee, por arts. entra em 2. · discussão o 
projeoto n. lO, concedendo auxilio á. academia 
de aommercio de Juiz de Fóra, eneerrando-ae 
sem de late a doa art11. 1. •, 2. • 3. • _, ad tando
ae tambam a votação pelo motivo já deolar11do. 

Nada mais bavendo a tratar-se, designa o 
ar. Preaidente para 6. 1 teira proxima, alem da 
parte regimental da ordem do dia, 2. 1 diaculllio 
do projecto n. 34, di.scUIIão do parecer n. 61 
e 1.1 doa proiectoe n;. 102 e 68. 

Levanta-se a sessão. 

ACTA DA SESSAO 41.1 ORDlNARIA, AOS 14 DI 
JUNHO DE 1895 

0 .... Camlllo PrRte• (idem). PRB81DJI:NCIA DO BR, EDUARDO PIMENTEL 
O orador fundamenta e otrereoe o seguiate Ao meio dia, feita a chamada, aoham-ae 

U:QOBRIMENTO pre118ntM 01 ars. Eduardo Pimentel, Rtbeirc de 
Requeiro que 0 projeot() n. 26 volte a com· Oliveira, Afloattnho Pereira, Benjamin de Ma

mlllio reapeelfva, aftm de inf()rmar a oamara cedo, Getulio de Carvalho, Manoel Al ve~. Sa-
80bre oreaçio doe empregos e ftaaoio do• ven- turnlno Dantu, Nunea Pinheiro, Desiderio de 
cimentos conatantes da tabella annen , ú me• . Mel!_~, Delphim Moreira, Augusto Clementtno 
mo projeoto. Pinw de Moura, Wenceetau Braz, Bueno Bran-

t& dae 8-., 12 de junho de 1895• _ c. dio, Pranoiaoo Bret~~ane, Epaminondas Ottoni, 
PRATa. Leopoldo Corrêa, Manoel da Silva e Franfort; 

Apoiado 6poltooonjunotamenteem dliOUIIlo. ~tando oom causa paNicipa.la oesra. Tavares 
de Mello, Coelho de Moura, , Alberto Furtado 

O •r • Bueno DrandAo (não temoe Joio Pio·, R~ul Penido, Silva Fortes e JuTen;! 
o eeu dilo01'88). · Penna e sem ella 01 mais ara. 

O •r • .JoAo Pio (idem). • Abre·ae a 8811io. 
&ocerrada a diaou•io é approvado o requeri· I.ida a aota da antecedente e não havendo 

mento, voltando o projecto a oomml~io. maioria para sua approvação, fica ella aobre a 
2.1 parte da ordem do dia. meu.. 

Lê-ee, eatra em 3.1 dii!O•III@io, que se enoer- ~ão ha expediente. 
ra sem deb&&e. e é approvado o projeeto n. 87, Têm 2. • leitura e ftc~m sobre a mesa para 
de 1R94, relativo á eatrada de ferro do Rio a ordem doa trabalhos os pareceres ns. 63, 
Dooe. - A' commi38io de redacçio. 64 e 65 e os projeotoa ns. 112 e 113, que aio 

Lido e em 2. • discuesio, por arts. o pro· julpd.oe objeotoa de delibençio. 
jeoton. 84, 10bre reorganiuOIO ela Secretaria E' lido e entra em 2.• dl10uaio o projeoto 
da Agricultura. ~em debate encerra·• a doe n. 34, que equipara os vencimentos de aliuna 
arta. 1. • e 2. ·,que eão approvado1. - Pu• d01 empreradoa da aeoretaria da Oamara doa 
•·• ao art. 3. • • deputadoa aoe de egnal categoria da do Senado. 



O ar. Get.ullo de Carvalho a
Sr. Presidente, aucnor do projeoto que 18 acha 
em lll.tcWIIio. enteGdi qoe, tendo sido conver 
tido em reeoluçio de.ta camara o que foi ol'!l
recido pelo illuatre ar. 1.• aecretario ft.cava 
a meaa auotor11&da a reol'l&niur a HOretaria 
da C&mara e que n- reorgani2aoio teria de 
aUender ;. medida contida no projeoto que ora 
18 di!ICUte. 

Kntretauto, attendendo ao que o ar. J •• ee
oretario declarou em 1. • discusaão do aeu pro
jeoto, que a meea interpretando auctGrização 
que lhe foi feita, entende que nio pófe abso· 
latamente, fazendo a reforma da IN!cretarib. 
alterar venoimeutoa de empregadoa (capoilldo•;) 
vejo-me obrigado, ar. Presidente, a justificar 
este Jrojecto, por aer ilicontestavel que elle 
contem medida de equidade e justiça, a que a Ca
mara dos ~ra. Deputadoa nlo póde deixar de 
attender devidamente. 

Tambem, ar. Preeidente, afDrmam que, nos 
term04 em que foi elle elaborado. cria uma in
Justiça, qual a de, fazendo equiparação aos 
vencimentos de empregados de il(ual categ••ria 
desta casa com a outra do Congr&I'IO certa or
dem de empregados terá de aer prejudicada em 
seua vtncimentos. 

Como o n1>SSO ftm, porém, é attender a um 
P"inmpio de r~muneraQio proporcional á I!Om· 
ma de trabalho de cada um, porque compre
bando perfeit11.mente que o serviço que nesta 
casa do Congresso está a cargo ~!e sua secre
tarta é muito maior do que o da secretaria do 
Senado, venho demon~'rar essa desproporção 
dos &erviçoa e mandtr uma emenda, aft"' de 
ser rep11rada a injustiça que se 1111ppõe haver de 
ficarem alguns empregados prejudicados em 
sene vencimentoa. 

Sr. Pr8ilidente. é certo que. em todos os 
Estados onde ha Con~o Loglalativo. o ser
viço da aecretaria da Camara dos Deputados à 
aempre maior do que o da secretarta do Se
nado. Pelo arcbivo, ar. Presidente, assim como 
pelos annaes, veremoe o numero muito mais 
elevado de projectos que se apresentam na Ca
mara, ouj& aecretaria é ao meemo tempo secre
taria do Congresso. 

Muitas veze~, os projectos, depois de paesa
r"m em 1.•. 2.• e até em 3.• disculllio, são re
jeitado• ou retirados.quando, no entanto, todo o 
serviço relativo a eUes já foi feit.o e, por oon
seguinte, a acoumulação do trabalho não •of
treu a meoor modiftcação na sua marcha nor
mal e intensin. 

Accresce ainda que. pela estatística doa actos 
legblatlvos que se verillcam dos proprioa an
D&el!, vemos que n& primeira. legialatura foram 
apre•entados no Senado 81 project.vs, quando 
Da Camara doa era. Deputados 245, pareceres, 
no Senado foram apresentados 5• e na camara 
dos Deputado.t 485 ; indicações no Senado fo
ram apresentados 12 e na Camara dos Deputa
doe26, ditrerenoa aproximadamente de 80 iJor 
oento para mais na aeoretAria desta Camara. 

Deste confronto, pele, que acabo de fazer, ee 
vé quanto evidentemente é maior o serviço 
nesta secretaria. · 

.Accrell08· aintla, 81'. Preat.dente. que a seore
taria do Senado oompõe-18 de maior numero 
de empregadoe relaUY&IDente á menor eomma 
de eerv1ÇOI; a aeoretarta da Camara d01 sn. 

A. C.- 40 

Deputad01o el tem matl emJrepdos, é certo 
porém, que a ditrerença não está a baolutamen! 
te em proporção, tendo-ee em vilta o aooumulo 
de trabalhoe a aUender-se. 

Eata •ecretaria, além de ter a eeu cargo todo 
o arcbivo do Congreaeo, tem t&mbem a bibli~ 
tbeca, que foi oreada annexa a ella, serviço 
e.e que em breve tempo terá de Eer iniciado. 

Portanto, tendo-se em viata que esta secreta
ria é ao mesmo tempo secretaria do Congresso, 
tendo·• em vista a eatati.atioa de projectos, pa
receres e todos oe maia actos legislativos que 
11cabel de apontar 'fê-se que lrrefutavelmente o 
serviço a cargo deaca secretaria é muito maior 
do que o da outr .. •· por c. nsegulnte, a equipa
ração de vencimentos dos empregaJos de ca• 
gorla egoal aoa do Senado é um acto dejnatiça 
e e-tnidade que nio _póde·deixar de eer tomado 
na devida consideraçao. 

Aioda devo dizer qr~e a di1ferença que vae 
haver é lnelgnitlcanttt eoorresponde a um oon
co e pouco annt.almente. Por con~Jnte, 
sendo o projecto convertido em resolução, sana
se est' Injustiça, sem haver grande onus ~ara 
Oi cofres do Estado, v11to como o augmento, 
oomo acabei de dizer . não monta a cift'll. capaz 
de produzir deiequilibrio no noeso orçamento. 

O sa. BUENO Bll4NI>lo : - O projecto tem 
etreito retroaetivo. 

0 fR. GETULIO DB CARVALHO : - Juatamen
te para que se me não dissesse que o pr"jeoto 
tem etrelto retroctivo, na emenda GOe vou 
mandar á mesa a'tendo a e88& objeeção, para 
que não haja empecilho e nem embaraço para a. 
sua eonvemo em lei. 

A emenda tambem tem em vista, ar. Presi
dente. fazer desapparecer o principio de dese
gualdade que o illustra ar. l. · secretariv notou 
qn6 haveria nesta equiparação, prejudicando-se 
1t. certo numero tte empregados de certa ca• 
goria nesta casa. 

A' vista da ju8tiftcação que acabo lle fazer, 
ea~ demonstrada a justsça e utihdade contidas 
ne~te projecto ; pelo que conven oo-me de que 
a Camara dos srs. Deputadoe o tomará na de
Yida oonaideração convertendo-o em lei. 

Pela emenda ficam perfeitamente respeitadoe 
toooe os direitos que se suppunham leaadoa e 
desapparece o principio de retroactividade, que 
rue foi lembrado em aparte pelo illoatre depu
tado o ar. Bueno Brandão. 

0 SR. EPAMINONDAS ÜTTONI : - Porque eltll
te retroa::tlvldade 'I 

0 SR. GBTULIO DB CARVALHO : - E' porque 
o projeoto dispunha que a equiparação doa 
vencimentos seria desde a época em que roi or
ganizada a aeeretaria do Senado. Fazendo, po
rém, desappareoer essa dispoeição, desapparece 
o Jrlncipio da retroatividade. 

0 IR, EPAMINONDAS ÜTTONI : - Deve-ae aó 
ter em vista que trata-se da reparação de in
justiça. 

0 SR. GBTOLIO DB CARVALHO : - A minha 
emenda é a seguinte (U). 

(Muito b•"' ; "'"ito "-"'>• 
Vem a mesa, é lida e apoiada. entrando con

junctamente em dllc01-ú, a 18g0inte : 

IDONDA 

Em ve1 de - Sio equiparadoa 01 venaimen
tol dos empregadoa-diga·l8 : cSio equiparados. 



.GI ftDGlmentol do.dlrector; nbodlreotor e por
Wro e~-e cemlopr d&-df!lde a data em que 
boave dl&reaoa DOI reepecti'fo- •enclmen&oe, 
dJpote :-a-ndo ateaal'fo &OI emprepd01 da
qaeii&IIOI'etarla tod.01 01 ta.vores ooncedldo
..,. delta, em 'flmad• de resoluções do Se
Dido. 

8, R. 
Sala du ---. 14 de junho de 1895.- GB· 

'l'ULIO Dll CA.aVA.LB). 
Sem mm debate, enoerra-..., a dtrcuaio, edl· 

&Dd~ por falta de numero a votaçio do pro
jec&o. 

Pelo mesmo motivo, oontinúa o adiamento 
da votacJio du materlu cuja diJcUIIJão se acha 
encerrada. 

21 P.utTII DA OBDB!I DO DIA. 

Sem debate, eocerra-ee a diacu88io do parecer 
n. 61, cuja 'fO&açio adlt.-ee pela ruio já de
clarada. 

&•lido e entra em 1• diSCUisio o projecto n. 
10!, creando no BIUdo uma c&1D eoonomica. 

O ar. Franel.eo Dreaaane 1 -
Sr. Prelldente, Quando apresentei o projecto 
ora em dllo1111lo, pi'omeUi vir m01trar a eua 
oonventencia, loco qae roae elle mbmettldo i 
1• dilcaasio ; entretanto, acho luo diapen
••el. 

Não venho, poil, Alientar a vantagem e uti
lidade da caiu eoonomtca, laatltuloio por to
todos conhecida. 

lata capital mesmo póde dar testemunho 
du nu vantagens e utilidade, polil ha aqui 
uma caiXa eoonomica federal e outra particu
lar, que têm produzido os melhores reeul
tados. 

A oreaçio du caixu economicas, 1r. Presi
dente, data apenu do ftm do aeoulo puado; 
a AUemauha e a Sol• foram 01 doua P"izes 
qae primeiramente u pos~uiram, a principio 
muito imperreitamente organtsadu, eomo to
das u iDJt"uiçõea em seu oomeço; me
lhorando e aperfeiooando·se e•• inatuuição 
oom o correr do1 tempoe, até ao ponto em que 
a oonbecem01. 

Intro.luzida em todoa os palzes civUt..doa, 
aoho, ar. Preaidente, que o Betado de Mlnaa 
deve tsmbem adoptar 81111& utll e gnndlosa 
invenção do eenao oommum, onde principal
IDIIlte o pobre vae oollocar u economi111 que 
10bram de suu deepeau quotidlanu. 

E'. além di•, a cal:ra economloa, uma ins. 
tl&ut<io moralludora, porque faz muitu vezes 
oom ~~ o individuo que tem dinheiro dllpo
nl'fel nlo vá levai-o á banca do jogo. onde, 
como • •be, o que menoa se perde ê o di
nheiro. A e».l:ra eoonomica é o mealhelro tor
nado reproduotlvo ••• 

0 la. GIITULIO D. CABV ALHo:-E' um verda
deiro eeguro de vida. 

O aa. F. Bu~~~A.M•:-Eu, portanto, não pre· 
olao encarecer as vantàgena ·da cat:ra eoono
_.ca. . Chamo apenu a attençio do COngreeao 
para um &r&IIIO que me pareoe merecedor 
a. lo1e1 delta cua; é aqu~ue que se refere á 
patlGe».cio &OI colleotorea. que terio de aer 
~ du cal:ru eoonomlau no- mnniolploe 
onde forem oreadu. Eestabeleoi no projecto 
4111 011 nnctmentae d01 colleotoru Mrio pa-

goe pella quantiu entradu no am de .ta 
m.a; entretanto, é poatvel que a camara, eem
pte bem lnapirada, apreeente medida que me
lhor convenbl, ou taamdo-se pegamentol aos 
ooUeo&ore1 por ordtn_.o annual ou lembrando 
qualquer outro alvitre, melhor do que o que 
ee acba CODIIgnado no projeoto. 

Acho que eata é a unica parte fraca do pro
jeoto, 1i é que elle tem alguma parte fi'aea, 
pola que foi talhado completamente noa lD(Il· 
dee de io1Utuiçõee eemelhantes. 

COmtudo, ar. PreaideDte, obemo para elle a 
attençio da t"'Amara, que, oom u auaa 111181, o 
eeooimará de quaesquer defaltol. Entre110-o á 
•bedoria da casa. (Mwito hnt; mwito bem). 

Encerrado o debate, adia-se a ~otação, por 
auae~acla da maioria. 

Pela meema cawa. é adiada a do projeto n. 
68, rela,ivo á organlzaçlo judiciaria e cuja 1. • 
discullio Gca encerrada aem 11ebate. 

Nada maia havendo a tratar·se.deaigna o sr. 
Presidente para o dia 17, alêm da parte regi
mental da ordem do dia, 3. • discu88áo doa pro· 
jeot«M na. 90, 3J, 50 do Senado e 88 da Ca
mara; votação da materia cuja dlecu811âo ll
oou ence1Tada, 2.• diecWII!io doa projectOI ns. 
65 e 39 e 1.• do de n. 109. 

Levanta-se a aeaio. 

DISCURSOS PRONUNCIADOS NA SESSÃO DE 
4 Da. JUNHO DE 1895 

O •r. Dealderlo de Helio: -
Sr. Preaidence, julgo cumprir um dever, con
correndo para poupar a Camara a inutil dis· 
CDIIão aobre a preferencia, declarando que 
opto pelo substitutivo apresentado pl'la nobre 
comml88io de ins,rucção publica, uma vez que 
encerra elle o complemento daa idéaa contl
du no projecto que tive a honra de apresen
tar, estabelecendo bases geraes da organiza
ção do ensino agrícola. 

O sa. E. OTTONI :-E' o mesmo que o seu, 
com uma ligeira modillcação. 

UH SR. DEPUTADO : -V. exo. acceita O SUb• 
stitutlvo da commil!são 1 

0 SR. DEIIDBRIO DIC MB:LLO : - Acceito e me 
aguardo para em occaslão opportuna e:rpen
der aobre <>lle algumaa conallferac;õeB. (Aluito 
Nm ! Muito b~m). 

O •r. De•lderlo de Helio:
Sr. Presidente, foi animado do mata inteiro 
desejo de concorrer para o melbol'amento da 
lavoura e da lnduatrla pastoril, que eubmetti 
a consideração do. casa um projecto, cujo aub
etltu\lvo, elaborado pela illustre commi!são 
de instrucçio. ora ae discute. Mae não me 
cabe gloria alga ma pela Iniciativa, oomo gen
ttlmente amrma o digno relator daquella com
mitaaio, porquanto trata-ee de uma tuêa ven
cida, tree:ristente no animo de todcs que se 
inten!llam pela prcsperidade do l)&iz, e que já 
foi lembrada na JDenagem do beuemerito sr 
dr. Preeidente do Estado e brilhantemente dea: 
en'fOlvida no bem elaborado relatorlo do opero. 
10 e illnstrado dr. Secretario da Agricultura e 
Gnalmente, na uuio traneuta foi UBUmpto de 
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-acurada atteoQio por parte do CongrtB>. que 
aobre ella dUrundiu mw•.aa luzes. 

Si conaiguirm01 autô'gtr o almejado obje
otiTo, a gloria pertencerá a todos aquelles que 
bajam contribuido de qualquer maneira para 
realizaoio de llf)U gpiinde Ideal. 

Sr. Presidente, nio nnho propriamente 
dlecuttr. mu expendPr toacu e despretencio· 
ISI considerações referentes ao metml) a11111m· 
pto que oecupa actualmente a attencção da 
cala. 

E• fol'QOIO conTir, sr. Presidente, que, 
de certo tempo a esta parte. a nossa ido
latrada patrla tem pall&do por serias f)ro· 
vações e algu.r.aa destM rtflectiram directa
mente aobre o nosso Estado. Os famosos des· 
utrea financeiros produziram grande abalo no 
moTimento industrial de toda a Uniio. 

Surge depois a nefasta revolta de6 <1e aetem· 
bro, e é ocioso lembrar a crise medonha qoe 
originou a profunda commoçio OOC&!Iionada ao 
J&lz, que. ae nii.o tosse a grande ene,.gia e ac· 
cendrado patriotismo do marechal Floriano 
Peixoto e de ~eus aus iliares, rolaria fatalmen· 
te naa voragens da anarchia. 

Ainda. se t~~iam 1111ntir, como se fazem até 
hoje, os desastrados etreitcs deasa lucta uemen· 
da, e Invadia-nos a terrível epidemia que tan
tas vidE s preci08&8 ceifou e tantos prejuízos 
materiaes occasionou. 

Maa. não ce&sa.ram. com o desapparecimento 
da mdestia que fez victlmas noa Estados de S. 
Paulo, Rio e nestP. a! nossas provações, pois 
logo seguiram·ee as copicsas e continuas chu· 
na, contribuindo para maior perturb&ção do 
serviço de transporte e das eonsequentes ditH
culdades com que luctam actualmente o com
mercio. a &avnura e as lndustrias. 

Par& cumulo de tanto!! males, surge agora 
negra e terrível uma. outra calamidade nas 
zonas pastoris do !loaso Estado. 

Visto que. um mal nunca vem ttó era prt'ciso 
que, depois da concurrencia do gado argentino, 
vitae agora a peste que grassade um modo as
austador. dizimando oontenas de reze• e pro
duzindo indeftntvel l!orpreza. na população atto
nita pela assombrosa rapidez com que se pro· 
paga. 

Sr. Presidente, vem a pro):osito lembrar 
aqui uma circumstancia. Quando na sessão 
transaota tratava-se da cre;, ção da escola agrí
cola em Oliveira, nosso distincto collega resi
dente naquella cidade, o sr. dr. Coelho de 
Mour11., falando ao bre o e11ta•JO da lnoura em 
seu brilhaut~ dücurso. proferiu &~~ seguintes 
palavras, que eu peço licença para. ler: cSi 
nio fOS!Ie o peculio do.i lavradores, todoa pre
videntes, como ê o lavrador mineiro, si não 
toeae a alta do café, bavillmos de ver s. fome 
batendo ás nossas portM. 
· Si nio fOI!Ee tambem a elevação do prrço do 
gado, a unica, a uniea oousa que tem alimen· 
tado o cent!o de Minas, terlamos de ver a mi
aeria dominar aquellas regiões.,. 

Pois bem; eis·!los infelizmente chegados á si
tuação de que tanto ee receia v& aquelle illustre 
mintiro: a industria pastoril, jó. abalada pela 
deavalorlzação do gado vaeoum, terá em breve 
deeapparecido, ~bnào vierem alentai-a prom· 
ua e energlcas medidas consoante á gravi
dade dOi ma.lel que a assaltam. 

Como abem os lllustre1 oollepa pelu noti
olaa vindas do Interior, esta molestia. que ma
nifeetou-se primeiramente em 1ona do trian
gulo. Já ae estende ao Sul e ao Oeste e tem atre
ctado nio só ao pelo vaocum como t.mbem ao 
aulno. 

Quem oonhece as vasti•lmaa campinas oom
prehendidaa no extenso perimetro, onde graa 
tio aterradora e horrível calamidade, deve aa
ber que o recul'IO do pobre e a economia do 
rioo é o gado vaocom e soino. 

Assim, 111 meios energicos nio forem postos 
em acção de fórma a ea~rpecer a marcha dea
sa molestia no gado, a mlserla adt~jará suas 
az&'l negras por sobre oa tectoa de mil bares de 
familias. 

E. si o mal re<'rudescer no anno seguinte. a 
tome com o &eu cortejo de horrores Tirátatal
mente implantar a deaolação entre 011 habitao~ 
tes destas zonas aliás tão fut.,arosas. 

Entretanto, é preciso consignar que o bene
merit.O governo, sempre solicito pelo bem do 
Estado, logo que teve conhecimento do appare· 
cimento dessa molestla, encarregou a directo
ria do instituto zootecbnioo de Uberaba, de es· 
tudar a natureza do mal e os meios de com
batel o. 

Esses estudos já toram procedidos e publica· 
dos em relator1o pela imprensa. 

E' preciso tambem deixar oonslgnado que &OI 
repre3en1antes das zonu pa:~toris no Congre&IO 
não tem sido inditfereute 61111& cnse terrivel; 
porém, todot1 confiamos na reconhecida solici
tude do governo e estam08 convictos o.Je que. 
além das medidas já tomadas, outras serão pos· 
tas em pratica, afim de que 8('jam divulgados 
os meios mais promptos de impedir a propaga. 
~ do mal e os prophylaticos de previnir a sua 
nova invaEão. 

O sa. JoÃo PIO:-V. e:xc. deve pronunciar-se 
sobre as emendas. 

0 SR. DESIDERIO DE MELLO:-Falo sobre O 
projecto e já declarei que ia fazer con:>iderações 
geraes ••• 

0 SR. PRESIDENTE:-Lembro &o nobre depu
tado que está. em discossão o art. 1.• e a emen· 
da da commis~ão. 

0 SR. DKSIDERIO DE MELLO:-Estou a.dduziD· 
do considerações attinentea ao projecto que se 
discuto, pois, referia-me a uma epidemia que 
es1á assolando o gado vaccum e aulno. 

Trata-se, sr. Presidente, de uma. importante 
fonte de riqueza do Estado e egualmente dos 
Interesses de milhares de braz\leiros. 

Cingindo-me á mataria em discll9São, pouco 
terei de dizer, porquanto é inutil I'.&D<,;ar a at
tenção da casa em rf'pisar o que já tem sido re
petido tantas vezes e está. nu animo de todos: 
o de~envolvimt~nto da lavoura é questão vi
tal a que se prende a prosperidade do Estado. 

Quanb aoa campos prat1cos de demonstra
ção,eua utll1dade tem sido }á nntajosamente 
tlemon· trada, e no Cllrrer da discu~ão sel-o ba 
ainda por outros illustrados collegas, oujas 
Fhrases eloquentes elucidam e convencem. 

0 SR. PRESIDENTB: : - Peço licença para lem· 
brar novamente ao nobre deputado que a dlS· 
cussão só poderá versar eobre o art. I.· e u 
emendae a elle referente~. 

0 SR. DEIIDEBIO DE MBLLO:- DieoutiaJu.s• 
ta mente o art. I.· que se refere a ensino 
agrlcola. 



. O IR. llm&IIIO Dll OUviDA : - V. exe. já 
_..em •m•'ll de demom~ que é mate
ria do an. 2.·. 

O a. DuiDDio DB IIIILIAI : - Pelo oontra
J'io, eatleado que, 1Walldo sobre u buel geraes 
do projeoto, nio me tJfaato da ordem da dil
oalilio, 'YII&o que o an. 1.. é que eltabelece --·-· PoNin, alo qaero IDIL!tir, e em renmo di · 
rei : o meu ardente delejo, e creio que é tam
Mm o du lllue&NI oommill&le de Jnstrucçio 
publica e agrioultura, 6 a o!'pnização do ell
liDo acriocJa de modo que aproveite a todo• 
que • dedicam i laTOara e que ae enenda 1\ 
fodu u regtõeedo mttado. 

Si me fôr posaivel expenderei mais tarde 
oonaideraçõel de ~r geraleobre o auom
p&o ; porém, peoo permlllio para deolarar, 
que, propugnando 0010 tupremo intere.e pelo 
deeenvotTimen&o daa induatriu agropeouarias 
e Ntabeleoendo o aua.tttutivo em disollllio o 
poa&o de partida I*'& 8181 grande "'~m. 
tive sempre a oonvieçio de que o~t direitos •d· 
queridos seriam respeitados de forma a não 
~erem prejudicadOI 011logares em que Já exis
tem eatabeleoiment01 de ensino agrioola crea
dOI por lei ; e e1tou certo que el888 eacolaa, 
tranetormadu em o3mpoe praticoe, proporCJo· 
narão reaultadoa mata proximOd e maia pro-
8caoe, poia, o ensino meramente tbeorico 
•ri moroso e de reBuUados quaai negativos, 
emquanto que o ensino intuittvo é de incon
teetavel vantagem. 

Concluindo, dtolaro que voto pelo ar&. I.· 
e linto-me gratamente impreaaionado p~lo 
maniteato intereae de toda a casa sobre o 
magno usump&o em disc1118áo (muito b.m; mui
to~). 

DISCURSOS PRONUNCIADOS NA SESSÃO DE 
6 DE JUNHO DE 1895 

O •r. Deelderlo de Mello (Pela 
~) : -Sr. Presiden&e, v. exc. bade re
cordar-• de que, quando em primeira discu•
lio ea procurava jnstiftcar o pr~jeoto que ora 
occu •a a atten ão da cua, era continuamente 
interrompido ,ar nomerosos apartes, de modo 
que ' • exc. teve de reclamar attençio alguma• ...... 

Entretanto, no meio do grande tiroteio de 
apartes que auoceeaivameote cruzavam-ae des
tiquet nitidamente aquelle a que acaba de re
terir·ae o D0810 distincto oollep I'Midente em Dia
mantina, e nio deixei de re.pondel-o, oomo o 
podem teetemunhar aJguna ooUegae qua me ft
aavam mais proxim01; e_. r89CJIW. Tem 
aliu oonalpada DI) meu discureo Já publiaado 
,ala lmpreaaa oftlclal ; e foi mut11tb mutu4il 
a IPgulote: 

Inquirindo a. exo. 10bre o typo dOI projeota
doe campos de demonat.raoio, eu l'eiJIOndi que 
o projeotO dan ao poder executivo am,.a auoto
rlzaçio para agir no aentido de melhorar a la
Toura; e, 11 o governo DOI merecia toda con-
1luoa, tor9& era tllpel'&r que model•w -.. 
eamp01 de tórma a produzirem 01 aaelhore8 
reeul&ados, •m prejutm de 10oa &~«uma do Jlll
tado e morm~nte daqaellu onde Já exllüam 
ori&dGI por lei, .U.Weolmento. de ·enatn~ 
agrleola. 

Devido aoa 1111oeesaiv01 aparte~, a que ji me 
referi, nu propriu notas taehygnpbiCI.I notei 
ftilta de enoadee.men&o de idU., tnterruJ)9liea 
brul!CI.I de peDI&meDto e auencta de mult.c. 
apartei, que, aliás muito me auxlllaram ; no 
entanto, tive o ouidado de reproduzir a reepos
ca &Iludida ao aparte cem que honrou- me o 
nobre collep, a quem eu, como toda a cua. 
eabemos tributar a grande estima e apreço a 
que taz jus peloa seus elevados merecimentos. 
(Apoiad01; muito b.m). 

O •r. Deelderlo de Mello 1- Sr. 
Presidente, pedi a palavra para externar al· 
gumu duvldu que pairam no meu et~pirito IO· 
bre a redaoção do art. 4•, em discussão. 

O primitivo projecto conteria ao governo toda 
a amplitude de acção na reorganização do en
eino agrícola; e tanto em I• como em 2• die
c088âo, o que ~ concluiu, o que ficou aooen
tuado é que o meio proftcuo dq me1 horar·ae a 
lavoura, oa syntbese daquelle projecto, era o 
eetabelecimenro do ensino prat•r.o. 

Entretanto, noto na redacção desse artigo 
a palpavel contradicção com o verdadeiro eapi
rito do prcjecto e do aubstitutivo, pnrquP, eata
tulndo que nos campos de demom.tração será 
minittrlldo o M~ino theorico reguido de pratica 
conclue~ que ta88 estabelecimentos não 118rão 
merame~te prstiooe, aegundo a aspuação de 
todOB DÓll; DOB campos.,, 

0 IR. AUGUSTO CLII:KENTINO:- Meramente 
pratioos. 

0 SR. MANOEL ALVES:-Dá um aparte, 
0 IR. DESIDERJO DE MELLo:-Meos nobres 

collegas ham de dt>sculpar-me: isto ~ um pou
co de rabulioe de minha parte. Procu1'arei 
exprimir melhor meu pensamento: deixando-se 
aeaim estatuida em lei a obrigstoriedade do 
ensino ctheorico•... (Apart••> Abt é que pre
tendo chegar. 

Para os primeiros ensaios, o governo terá 
de estabelecer pelo men01 trinta oampoa de 
demonatração, aftm de attender a to11as as re
giões; e D88881 estabelecimentos deve logo ser 
ministrado o ensino intuitivo, de resultado 
immediato e proftcuo. 

0 SR. EPAMINONDAS 0rroNI:-Eatá em dis
CUssão tambem uma emenda aupprimindo es· 
Pe artigo. 

0 SR. DESI&EB.IO DE MELLO:-Não exijo aup
preaão, mas que seja elle modificado. ( 7ro
cam-•e cli"er1o1apart61). Então, é porque não 
consegui ainda expor claramente o meu modo 
de peaaar. Deeejo evitar que poes&·ae 110phis
mar a lei mais tarde, ensinaudo-ae tbeoria 
unicamente. (Apartu). 

0 IR. RAUL PII:NIDO:-SupprimindO·II8 elte 
artigo, deixam de ooncorrer alumnoa aos 101· 
t.itutoaf 

O SR. Joio Pto: - Veremos isso daqui ha 
pouoo. 

0 SR. AUGUSTO CLI:IIII:NTINO:-Como fazer-
18 uma analyae doa t.errenos f 

0 SR, DaiDDIO DE MBLLO:-Para isso exis
te o ~nstituto Já creado. (Coteti11uam 01 apt~r· 
tu). Aetualmente, •1 nio po1tuim01 numero 
de prot~ que reunam á expel'lenoia oa 
ooohecliDentOI tbeorioos para dirigirem 01 tr1n· 
ta eetabeleolmentol, mal• tarde 01 lnati&uiOI 
agronomioo e aootbeobnioo torneoerlo ~0&1 
perfeitamente habilitado. (Apt~rfa). 



O que convem e o que etperodo ~triotismo 
do governo é que seJ&m creadoe oom a maior 
urgencia ~es campot de demonstração, por· 
que lll!lim o reclama o estado IICtaal da lavou
ra e especialmente da ih:iustria pastoril, que 
tende a desappareoer completamente, ai me· 
didas emcazes não vierem em eeu auxilio. 
( Trocam-• e aparta), 

Eu pergunto • meus nobres collegas ai nes· 
IM e~~tabeleetment.oe estatuir-se ha. obrigatorie· 
dade do ensino the{lrioo, no eentido restrlcto, 
nio terão os alumnos de sujett&r-.e ao estudo 
da ctheorin tres ou qut.tro annos f 

O SR. JoÃo Pio:-Não, senhor. ~ApGrü1). 
0 SR. DESIDBRIO DB MELLO:- E O que se 

deprehende da red11cção do artigo Isto é- O 
"lumno esturta.rá tbeoria e depois fará 01 es· 
tudos pra.ticos. 

Eu entendia., sr. Presidtsnte, que devia-se 
deixar ao criterto do governo o modo de re
gulamentar o ensino. Em toJo o ca10, que ~e 
eatatu•sse em um ou outro estabelecimento o 
ensino 11imul~:.neamente theorico e pratico. 
(Crulam·se apartes; "ão se ou'Oe o orado>). 

Perderíamos um tempo p · ecioso; e é claro 
que o a.lumno prefariria frequentar elll!es cam
pos a. cur~aras aulas dos institutos.( 4poiador). 

Nem todos os funccionarios são honestos, 
e quando a lf:t não é bem clara dá valvulas 
para mil sophismas. 

O profet!ljor que não tenha " religião do de· 
ver, intl'rpretando pela lettra a disposiçiio do 
artigo que se discute, engolphar-se-ba na mais 
doce das indolencias, ao abr1go lias intemperif's, 
lecci<•nan .. o unicamente tbeorias agrícolas e 
zootechnicas por espaço de tres ou quatro an· 
nos, em logar de se incommodar, ensinando 
praticamente o modo de uzar dos instrumen· 
tos da lavoura e outras cousas concomiltan· 
tes. 

O sR, JoÃo Pio:-Haverá regulamento para 
isso. 

0 bR. DESIDBRIO DE MELLO:-Mas é para evitar 
abusos que julgo conveniente a mod1t1cação do 
artigo. F1ca assim consignada. a duvida de 
que me possui, e não apretiento emenda ao 
artigo 4', esperando que outros espíritos mais 
esclarecidos se enunciarão sobre o ass•tmpto, 
dando-lhe a precisa. orientação. 

DISCURSO PRONUNCI~DO NA SESSAO DE 
7 DE JUNHO DE 1895 

O 8r. Denvenuto Lobo:- Sr. 
Presidente, é com a alma opprimida debaixo 
do maior peEar, que ergo a palavra neste re
cinto da a.ssembléa legislativa, no Eentido de 
occupar a sua attenção 

Vou apresentar, 11r. Presidente e srs. De
putados. á camara. uma moção, que tenho cer
&eza, fiado na alma benevolente e generosa do 
povo mineiro, do qual somos todos nós repre
senlllntes, não deixará de ser apoiada unani
memf'nte, como deve ser. 

Sr. Pulaidente, esta a.ssembléa não póde an 
dar em aeus trabalhos calma e tranquilla. de
poi" da Jacta., do sobreaalto da alma ouro-preta
na, motivada. pela grande catastrophe de que 
foi hontem lheatro • capital de Eit&do, aem 
dar uma nota qualquer de sua dôr por seme
lhante ooourrencia. 

Sr. Pre~~idtmte, o alarma pa11110n aomo uma 
ave sinistra por 110bre todos os la.ree da. fami
lta da grande capital mineira. 

Muitu mães deixaram• levar de ouldados 
cap&zes de motivar uma insomnla justiftaabills· 
alma, as espoe:u se extremeceram dentro d011 
lares aperta.udo aos aeiosaeua dlbos,mals e mais 
pell8&ndo que talvez a calamidade, de que nos 
eeus lares tinha noticia, fosse uma cousa moti
vada por qualquer eentimento político no <'-81!0 
de conturbar por inteiro a paz e a tranquilll
da I e de seus dias. 

Mas, ar. Presidente, felizmente a pa~ifteida
d&de e tranquillidade do Estado Je Minas ain· 
da não sentiu-se convul!llonar nas ga!'ras dM 
revoluções. 

Sr. Presidente, acho, pois, de todo ponto 
a.sada uma moção de pe-.r pelos factos hon
tem :;uccrdido~ nttsta capital. 
Vó~ todos sabe1B, vós tOdos conheceis qual a 

oriP'dm que deu motivo á~ correrias de bontem, 
nl\5 qu~es infelizmente temos de lamentar a 
pe:-da talvez de rnaie de uma vida e muito 
sangue derramado. 

Vós todos sabeis que ba muito tempo tinha 
sido levantad" nesta Capital uma propagand!t, 
como em outras partes de!lte paiz. uma pro· 
pagc~nda pac•tlca contra a falsiftcsção de gene· 
ros extrangeiros, uma propaganda a que devia 
de ceder o bom senso •.• pell\ boa orientação 
della; poi:! levantava-de e instruia-~e o povo 
centra a rraudulencia nos generus rle primeira 
necessidade da alimentação publica. 

Era uma qut>atão, entretanto, que, em todo 
o caso, devia-se resolver por uma lfolução paci· 
fica e não por esta, que era inesperada reta 
alma mmeira. 

Er& na i& maia, nada menos do que a camara 
municiplll de Ouro Preto. era o município que 
se levar.t&va, levado por isto ou por ~quillo, 
orient -dos os ~tu~ membros por esta ou aquel· 
la orientação, contra a ingerencia no commer· 
cio brazileiro de gt"nei'os e product08 f'Xtran· 
geirvs, capazes dt: nocivar a saúde publica.. 

Era um direito natural ; era um dtreito do 
municipio, porque era o direito de represen· 
tantes do povo, de registrar esta ou aquell~ 
qualidadt. de bebida , que podes:e ser noc1va a 
salide preciosiSBima do povo mineiro. 

Appareceu, pois. part1do da camara. um edl· 
tal proh1bitivo da venda de certa qualidade de 
vinho. 

Mas cht"gou a hora em que, levantada uma 
cla~e prejudicada por esse edital oriundo da 
camara municipal, ia-se resolver si elle do
via ser mantido ou revogado e arrancado dos 
logares onde si achava amxa.do. 

Deu-se para isso a ael!l'ão de ante·hOL tem e 
l'a.lou contra o edital o illustra•lo clinico. osr. 
dr. catão, respondendo-lhe naturalmente o 
ar. dr. campos da Paz, porque nesee desem
penho de seu mandato eatava. identiftcad? com 
MlU direito, na lt'gitima defesa. de sua ortenta· 
<;(o. - . 

Sabia-se geralmente, de antemao, o d1a 
hora e logar em que devia travar-se a gra1:1de 
discmssão de ser ou não levantado o ed1tal 
elaborado pelo dr. Campos da Paz, como e:t· 
carregado da bygiene, mas homologado alias 
pela vereança ouropretana. . 

Aplnhou·ae, pois, o povo no rectnto e arre
dores da camara munioipal. (Pcau~a). 



Sr. Prelldent.e, eu tenho grande aentlmen· 
to de dizer que nio bouve nesta car,ltal per 
fel &o cumprime~t.o da mt!lio policie , que de
veria ter logo appareotdo na occuiio dessa .... 

Atlioalhava-1118 desde o principio do dia de 
ante-hontem. que a cl&a!le a quem feria o al
ludido ~ditai da cama.ra ia faaer uma manifea
taçlode desagrado ao vereador dr. Campos 
cla Paz. . 

Em outl'f:) palz que não no nos110. a ptJiicla 
teria tomado medidas prudentes, preTentivas, 
UDiC• I emclentel 9 e&blVeis DO C&IIO. 

Porque, srs., nio é na repressão doa o ri
me~ e captura dos criminOIIOS, é na sua pre
vid6ocia e necessarias precaut;ões, para que 
elle.t nio 11e deem, que consiate a principal e 
maislouvavel miaão da policia. 

Esta manifettação, entretanto •••• 
O sa. Joio Pio dá um aparte. 
O sa. BBNTBNUTI> loBo :-Eu peQO a v. (XC. 

que nio me interrompa; e~~tou oocupado com 
materia muito importante e gravíssima e ereto 
que, sem desrwpeito para com v. exc. e pat'a 
com a casa, collocado &88im em esphera mnito 
alta, posso deixar de responder a apartes. 

O aa. Joio Pio :-Eu tambem tomo intere86e 
pela ma\eria, e v. exo. ha de consentir que me 
colloque na mesma esphera. 

0 SR. BBNVICNUTO LoBO: -Sr. Presidente, 
eaa mlloitestaçio de de·agrado ae deu, e eu 
eatava na camara municipal e v. ex c •• e a casa 
podem diBSo ter uma testemunha 1liedigna. 

Elton que devo ser acreditado, como acre
dito em todos os meus c~llegas; e, portanto, 
eatou certo que a cama-ra me fará a justiç'l de 
ouvir-mr, como a quem dh; a verdade e exclu
sivamente a verdade. 

Dada a manifestação de desagrado, eu resol· 
vt incontinenti escrever ao dr. chefe de Poli
ilia uma oarta, que rlaqui a pouca terei a honra 
de fazer chegar a o conhecimento desta camara. 

Preoiao pr1meiro referir um ligeiro lnoldtln
te, que vem mostrar o estado de excitação em 
que se achavam os animos das pessQ&s que 
estavam na camara municipal. 

Ao entrar &h enoont1·ei um exaltado, que 
dizia :-assim como têm pas9ado diversas cousas 
lá 011. camara dos Deputados, b!to de passar aqui 
tambem a suspensão do edital ; o poder é o 
poder, na pbrase de Silveira Martins. 

0 SR. PRESIDENTE declara 80 orador, QUA O 
tempo para apresentação de projectos e moções 
toi e~gotado, mss s. exc. poderá, si quizer, 
requerer ó. casa prorogação de tempo. 

O sa. BBNVENUTO Lono :-Neste caso requei
ro a v. exc. J'&ra consultar a casa si me con· 
cede 1/2 hora par.1 justificar a moção que vou 
apresente.r. 

Consultada a casa, r~lve unanimemente 
conceder a prorogação pedidu. 

O s~>.. PaE~IDENTE : - Tem a palavra o sr. 
renvenuto Lobo. 

0 SR. BENVENUTO LoBO : - Sr. Presidente, 
agradecenr'o toOi meus distinctos collegas a pro· 
ro~t&çào qoe me c·oncedem. eu eontinúo. 

Eu sou homem que nasceu para e.ssascommo
ções geraee, fui propagandista republicano, 
habituei-rue aos embates Jaoplnião, e gosto de 
achar-mo •~mpre no meio do povo; eeuva, pois 

complef:~Lmente no meu papel e no meu t~le
.neo•o ua oamara mcnlcipal (htlGf'Ú.I4tÜ). 
o.~utia-ae na oooaeiio em que entrei uma 

re.Jreaentaçio do commerolo deeta Capital, em 
11 .e ee pedia a suppreleio do edital a que me 
tenho referido. 

O ar. dr. Campoe da Paz, que estava com a 
palavra, depois de graudiiBimu explicações 
sclenti1lcas a respeito da materla, depoia de 
juatitlcar que por dever de conaeiencla tinha 
exigido que nio tosae posto á venda o viubo
Rocba IMo paliOu, como é natural, e como 
sucx."3de em todoa os tribunaes. á analyse du 
partes, ao exame das testemunhas. 

Pegou na representação e disse ; cSr. Pre
Pidente, com o direito de parte, o:m o direito 
de vertl&dor e inepector municipal de hygiene, 
que fez o edital prohibiodo a venda do-Rocha 
Leão, vou analysar alguns doa seus signata
riO!:. ; e pes:10u a flzel-o em relação a tres ou 
quatro dellea. 

Neata occsslio, sr. Presidente. eriçou-se-me 
o pello nas earnf!8, pois me parecia que o ho
mem iria ae tornar inocnveniente, me parecia 
que ia •xauctorar esses commerciantes, nue 111. 
dizer qualquer cottsa muito grave, alguma 
causa de 1njurla,alguma couz~a cbei rando aBSim 
a uma punhalada na reputação delles e qufl 
não pudeae e nem dev8Wie ser quiçá tolerado. 

Sr. Presidente, surprehendeu me a alma, ao 
vel-o e ou vil-o dizer :-cSr. Presidente da ca
mara municipal! Estes homens como taes con· 
siderados por mim, e contra os quaes tenho 
dado denuncia, tenho o direito de •"erbal 01 
de suspeito~. Eis ahl a palavra. Levantou
se então a celeuma, e o presidente da l'.amara 
quasl que suspendeu a sessão. Eu sabi ás pres. 
sas e escrevi a seguinte cArta ao ~xm. r,r. dr. 
Alfredo Pinto : 

Exm. amigo dr. chefe de Policia.-Aviso de 
amigo. 

Et~tãoagitaàissimC\s os animos na camaramu
nicipal, donde saio neste instante. 

Acho urg<:lntissimaa algumas meclidM para 
ló., que v. exc. melh)r escelherá.-De v. exc. 
admirador amigo, Benoenuto Lobo. 

Não remetti l'sta carta. 
As providencias não se tomaram. (Apartes). 
Pttrece-me, ar. Presidente. que eu não Caço 

censura alguma; o meu collega faça-n,e esaa 
justiça. 

Houve de;cuido, é o que vou dizendo, na to
msda de providencias, que podiam ter ob~tado 
a cruenta catastrophe que hontem se deu aqui. 

Esta carta não a remetti, porque me rl1sseram 
na rua que o chere de Policia estava fóra. e me 
diase um sargento de Policia que estavam to
madas as providencias e que a força e~:~tava 
de promptidão nos quartels. 

Como já diae, sr. Pre~irlente. me parece, 
que ter-ee-biam obatndo os conflictos de aote
bontem e de hontem, si tivessJ sido tomada a 
providencia t.le mandar·ee para a camara mu· 
nicipal, para o meio do "fiOVO, para o meio das 
republioas de estudantes e para o meio do com· 
mercio pessoas prudentes e 10tereasadas na ma· 
nutençã.o da par. e da ordem publicas •••..• 

0 IR. WENCESLAU BRU:-A policia l\88Sa8 
·oocasiões sempre provoca excitaçõee. 



-
0 BR, BENVENUTO LoBO ••• que acalmassem OS 

animos e que desviassem ~s homens da ori· 
entação erronea em que andavam. 

Ma!! não se tomaram e&!las providencias, e, 
sr. Presidente, ao sahirem lla assembléa os dous 
homens que se tinham degladiado no terreno 
d!l. palavra, o dr. campos da Pa-z e o dr. Do· 
nato Joaquim da Fonseca. que falou depois, 
dividiram-se em dous grupos os espectadores. 
e houve vaias e applaus:>s. 

A' noit.e, sr. Presidente, eu vinha de minha 
caaa ás 7 horas, e entrando para o le.rgc, vi 
dlveNas praças de policia encostadas a este 
ediflcio e completamente aem terem que fazer; 
entretauto que d'ahi a uma meia. hvr& sahiu 
pela rua Direita para a Praça um grupo, e vó:~ 
sabels todos, que nas grandes agglomeraçõ~s 
de povo ha sempre imprudencias fataes á. 
vida humana, contingencias neoe889rias, q\le 
se dão no entbusiasmo geral por uma idés. 
qualquer, que desnorteam, desorientam mes· 
mo .... e part1ram d1veraa:~ provocações a~ com
mareio. 

A policia não appareceu, e dentro e:n pouco, 
sr. Presidente, era uma perfeita Calabria, t>ra 
uma especte de reino do Occidente, em que ba.s
tava, como dizia E. Castellar, apparecer um 
homem qualquer com uma espada muito g"an 
de na cintura, maior do que a daquelle que 
lá imperava, para que os factos se transfor
maasem, para qae os pa.peis comp:etamentc se 
mudaesem. Era a lei da. força f 

Pois, ljr. Preaideute, a policia, como disse, não 
appareceu perante o facto sedicioso. 

Houve depois uma. passe.iata, movida pelo 
commercio desta C~tpital, e,sr. Presidente, esta 
passeiata foi uma manifestação para com o 
advogado que tinha defendido os mteresses do 
commercio. 

Entretanto, deu-se a contingencia fahl, a 
que Já alluJi, ás grandes agglomerações; houve 
uma 1mprur1encia enthusi!lstica. que se levao· 
tou deante desta passeia.ta, deu vivas de de· 
sagrado aos que passeiivam, o houve umas 
cacetadas. 

A poltcia ainda ahi não appareceu. 
Espalhou-se por esta. cidade inteira, er. Pre

sidente, um boletim, em que a classe escolas· 
tica convidava-se a si propria para uma reuni
ão am manifestação, aliás justíssima. porque 
era, sioão uma repreb&lia, porquEi condemnu 
todas as represalias, um desabafo; era uma 
manifestação, em egualdade de direitos, ao ho· 
mem que julgavam tinham defendido os me
lhores dhetto~. 

A policia devia ter tomado providenci&s e 
não tomou; e com isto não quero fazer censura 
alguma; sou amigo da verdade, entretanto, 
garanto a vs. excs. e estou aqui lamentando 
a incuria simplesmente da. p:>li01a. (Apartes). 

Não estou condemnando a paaseiata que se 
deu, mas, vós quereis Eaber ,lln~. Deputados, em 
que poderia estar a precaução, que devia ser 
tomada 1 é no segulntt~: eu vim da mesma. tor· 
ma, que ante·hontem, pelo mesmo caminho, e 
entrando nesta Praça fui observando que havia 
diversos grupils armados e co11atou me que 
em uma casa só havia 36 homens armados. 
Tenho assistido a grandes conflictos no Rio ·Je 
Janeiro e em Pernambuco, tenho visto levan
tamento de parallelipipedoe,e aeeoalbar-ae uma 

calçada ou uma praça inteira com cacos de 
garrafa~. para cortar c&800B de cavalloe. Vi oe 
grup~ e compreh~ndi logo que tínhamos algo 
a e ser to a presenctar. 

A policia o que deveria ter feito, e não fez, 
era ter com toda a prudencia disperEado essea 
grupos. 

O convite, a que alludi, arregimentou a pu
sela ta. e deu-::,e a manifestação ao dr. Campt)s 
da Paz. 

Na chegada tambem, de volta á. Praça Tira
dentes, abr1u-se o serio confltcto. 

Vejamos de quem o. re:;ponsabilidade e á. 
conta de quam a imprud~ncta.. 

Vóa todoi conheceis a historia antiga dos 
dous pa.r!.iJO!I mona.rcbtcos, em que, quando 
aquelle que queria, podia. e mandava, def!mon
tava, por exemplo, os cascudos e chamava os 
liberaes, os proscriptre tinham de ir encolher
se dentro d11 suas casas •.. as manifestaçõei se 
f~ziam de todos os modos; os foguett:s arrom
bavam muitas vezes as casas de fc1milia e otfen· 
d iam não menos vaze• 8.1 pt oprias pes~oas des
sas familias e a cousa andava; era a manifes· 
tação popular que caminhava; era a alegria. 
férvida do povo, deste cuja magestade os parti· 
culares não devem se levantar, sob pena de 
serem esmagados pelll avalanche 1 

Pois bfm, n prudencl'l 81ltarit\ da parte con
traria em não se ter irrompido contra essa ma
nifeetação. 

Entretanto, sr. Presidente, v. exc. e a casa 
hão de ter tido noticia de que o que motivou o 
granüe confltcto que se deu nesta praça resul· 
tante do qual talvez existam duas •lU trAS mor 
tl's e muitls~imos forimentos graves, leves e 
levissimos, fo1 que esses grupos, que a policia 
podia ter diSpersado e que não uiepersou, se 
antepuzeram á. manifestação popular, que vi· 
nha vindo, no exercício sagrado do d1rello de 
reunião, garantido pelo§ 8.0 nrt. 72 da Consti· 
luição Federal, copiado para a nossa, ipsiJ ver· 
bis, mesmo §do art. 3°, 

Por bobre tudo lsto,poi!;l, sr. Presidente, sem 
fazer carga á classe commE>rcini. nem á acade
mica, sem nem 110 mt>nos emittir a minha ooi
nião sobre qual rias duas advogava melhor di
reito, sem precisar dizer que é um grande 
batalhador aquelle que prega que nós não de· 
vemos receber o vinho extrangeiro falsificado, 
nem propugnar pryr aquelles, que apregoam 
que ainda que não seja vinho o- Rocha Leão 
- não é t>lle nocivo, o que ha sobre toda e~sa 
minha exposição, da qual resultou parecer "en· 
aura, o que eu disse a respeito da Policia. não 
pôde modificar. não póde alterar, não póde in· 
quinar da cootradictorio o que vou dizer de 
encomiof> u mfsmao, quando, depois de haver o 
contlicto. sahi •·do o cava1lar1a. para a rua, 
~oube guardar toda a prudencia, paz e ordem, 
de modo a não atropellar, como podia succeder, 
ao povo que t>stava Jóra, diga-se a verdade, da 
orbita na prndencia e do bom senso. 

Eu Jui testl'munha, sr . Pre~idente, de que a 
cavallaria. sahindo ás pressas do quartel, 
como chamada para uma grande emergencia, 
estacou diante da massa popular, não ligando 
importancla, nem empregando reprt>salias ás 
injorias que, por ventura, muit~s vezes sabl
ram dos labios apaixonados do curomercio ou 
da mocidade. 



... 
nou ,aeno Wtemunho do atan. do denodo, da 

paoleaola e brandun do delepdo de Policia, 
que Ollrrendo 10frrego d'aqul para li, d'alU para 
acol•. por toda a pu1e, deeumado e adlicio. 
pl'OCUr&va $18f1Uadtr oe grupoa jfmals eDitado 
a 'que • d1SJ18l'881181D ; que eerlam &omadu 
providencie'; que ee diiBOlVfllllelll em paz, \Udo 
na 1Dalor harmonia, como homeDB pruden'- e 
patriotas, entre os qoaee 88 achavam multoe 
collegas n0111011, que egualmente tentavam acal
mar os animes fortemente s~perexcitados. 

Mu, por cima de tudo iato, ar. PreeidetJ.t.e, 
eetá o facto. Por ehe, P''ia. é que a alma da 
grande terra mineira da qual, na eitlgante 
dloçio do eloquente collega, o sr. Mendes 
Pimentel, somos nós aqui o espelhamento por 
88 ter consumado semelhante cataetrophe é 
que a alma deste Cougreasa 88 confrange e ee 
del:ra levar do meu grande desgosto. 

Creio, por oonseguinte, &r. Presidente, fiel
mente Interpretar GS Fentimentos desta casa 
apresentando a ll'guinte moção de pesar. (Lê) 
(Mwito bem; muito bma). 

ACTA DA 42" SESSÃO ORDINARIA, AOS 17 DE 
JUNHO DI 1895 

PRaiDENCIA DO SR. EDUARDO PIMENTEL 

Ao melo dia, feita a chamada, acham-se pre
aentee os sra. Edoardo Pimentel, Ribeiru de 
Oliveira, Agostinho Pereira, Saturntno Dantas, 
Manoel Alves, Mendes Pimentel, Delphim Mo
reira. Leopoldo Corrêa, Cam1llo Soares, Wen
cealáu Bru, Bueno Brandão, Manoel Ja Silva, 
Preitu castro, Nunee Coelho, Augu&to Clemeo
tlno, Sabino Barroso Junior, Tavares de Mello; 
Pinto de Moura, Fraooi8CO Bressane, Nunes 
Pinheiro, Benjamin de Macedo, Francfort, Raul 
Penldo, Guatno Serrio, Benvenuto Lob:>, Ge• 
tulio de Carvalho, Severiano de Rezende, Desi· 
derio tfe Mello, camillo Pratee e Epaminondas 
Ottoni , Calt.ando com causa participada 011 srs. 
Coelho de Moura, Alberto Furtado, João Pio, 
Silva Fortes e Ju venal Penna e sem ella os 
maia srs. 

Abre-se a aesaão : 
Lida a acta da anterior, é approvada, con

junctamente com a de 12. cuja votação se h•· 
Tia adiado por falta de numero. 

O aa. 1.- SacaBTARIO dá conta do seguinte 

BXPEDIBNTB 

()ffü:io 

Da camara de Uberabinba, enviando uma re
clamação de contribuintes seUII contra dtapod · 
ções que julgam prohibitivaa da criação de 
auinos no territoriodo municlpio.-A' commls· 
8ie de camaraa municip&M. 

Nio havendo materla para segunda, pas.sa-
88 á apreeentação de 

PAR'ECBUS 

Enviad01 á meaa, '!iio lidos e rio a imprimir 
o .. eguintel!l: · 

A coiD.lllt..io de orç&mento o1rerece para ._ 
gunda diacullão o projec\o n. 64, de 1896, con-

cedendo aultil~~oeu - Theophilo Ottoni. 
com • meema com que toi approvado 
em primeira dilcoaio. 

Sala da" aommtllõel, 17 de Junho de 1895.
MBNDM PDIENTBL.-J. BuBNO BUNDlo.-A~ 
0LBIIItNTINO. 

A commiaão de orçamento oft'erece ptara se
gunda diiC088io o projecto n. 86, de 1895, aon
cedendo auxilil• ao Collegio Uberabenae, com a 
mesma redacçio com que toi approvado em pri
meira dlscuBSão. 

Sala d.u commiaeõee, 17 de junho de 1895. 
-J. BuENO BRANDÃO.- IIBNDBI PIMENTBL.
A. CLEMENTJNO, 

A commie&ão de orçamento, a que foi preaen
t~ o projecto o. 53, concedendo subvenção an
nu~tl ao lnstituto.Municipal da cidade do Fru
ct.al, é de parecer que seja o mesmo projec\o 
submettido a tercéira di!euasão e approvado 
co.a a mesma redacção. 

Sala dae Cdmmissões, 17 de junho de 1895.
J. BUENO BaANDÃO. - MENDB8 PIMENTEL.
A. CLEMBNTINO. 

Lido e em 3• discussão, encerrando se esta 
sem debate, é approvado o projeeto n. 00, que 
abre um credito supplementar.-A' commilll!âo 
de redacção. 

Egualmente eem debate, é approvado em 3 .• 
discussão o projecto n. 31, 110bre reorganização 
da secretaria das Finanças, e remett.ido á mee· 
ma commiaaão. 

Lê -se e entra em 3.• discussão o projecto n. 
50, do Senado, com emendas da comml<-!lâo re
spectiva. 

O ... r. Ploto de Moura :-Sr. Pre
sidente, por mot1vos que não r.ão extranhoa a 
v. uc. e aos meus collegas oe representação, 
de•xei de compa"ecer a vari~ s~ões deata 
casa e entre outras áquella em que foi discu
tido pela segunda vez o projecto que acaba de 
entrar em terceira disculll'ão, e por b~o não 
pude, como dese,Lava,apreeentar a emenda que 
ora venbo eubme tter á 8$Ciarecida e preclação 
doe meus illustr ados collega~. Parece· me, e n
tretaoto,que isso não é razão ba.stante para que 
eu fique privado de ap eee01ar nesta occuião 
a referida emenda, que contem, a meu ver, 
mataria import antiBSima e de alcance pratico. 

Edtá. no dominl o de todas as consciencia&, 11'. 
Pr8Bidente, a neoessi.dade, que o Congresso em 
eua sabedoria Já reconheceu e proclamou, da 
creação de mais uma vara de direito na comar
ca de Juiz de Fóra, CUJO Côro, excedendo em 
movimento de feitos aos mais adeantad.os e im
portantes do Eatadu, não póde ter á sua frente 
um unlco juiz de direito .~:~or maia hab1l e por 
mais illustrado que eejll. 

Noa b ilhante.<t relatorios sobre a adminie
tracão d>t. jllbtlça n'aquella comarca, que du· 
rante tres aunos de in.-ejavel jud1catura en
viou ao governo do Estado o lllustradi;simo 
ar. dr. Fehciano Penna, ~ aquelle d1stinctbai· 
mo magi~trado dze!."& eentir a necesaidade, que 
ora se reconhece, da creação de maia uma vara 
de dlrel\o; e por tal modo viu-ee ella assober· 
bado com oaerviço do tôro, sempre orescPnte, 
que, apesar de sua grande e variadt> lliUit.ra
ção, ue sua admiravel penetração jurídica e 
de sua tenacidade pouco oommum, preteriu ft
car avullo a continuar naqueJle posto, em 
que, para attender eolici tamente a todo o ser-



Tico, tinha necessariamente de s.arUlear sua 
saúde, ja não pouoo oompromeUida com o 
exoeqo de trabalho. 

Ora, li ••lm é, sr. Pre8idente, ai e!l& lei 
nm realmente preencher uma lacuna que de 
ha muito se ~~entia, ai vem sa tiafuer a uma 
neaaidade indeolinavel, é claro, é evlden~ 
que ella deve ser fetta de m'>do a nio colloo1r 
em dt mculdadea aquelles que forem os encar
regadoa de ext'cutal·a. 

Toda lei, como norma obrigatoritt., dt!Ve ser 
sufllote.· temeote clara f'l preclu.. pal'& que 
poua ser hmbem a norma reguladora das nos 
eas reli!, ões na sociedade. 

Entretant'l, si eJB& lei p.tssar tal qu:~.l e8tá 
conoeb1da, si acuo não vingar a emenia que 
venho apresentar, ella tr.l inevitalm'!nte elll· 
baraçar OR dous juizes da co•r.arca n1. e:..:eroi
clo de ,088 runc<;Õell. 

Portan•fl, 8r. Vrestdente, penso que minba 
emende, t•ndo por firo nniMmente barmonisar 
as attribtqões tlflB dou!! juiza!, deve mert'cer 
o apoio d~:sta .:~••, cujos illu•t1·e3 reprt>sentan
tel eabem samvrt: cool!tlgrar 011 ~eus votos ao 
que é bvm e au qu11 ejuato. 

A emenda é a be~u nte: 
Ao projecto -... 50. vmdo do Seoa.:lo, accre· 

scente-se onde mnis convier o 11eguinte: 
cArt. O governo, no regulamento qtte ex· 

pedir para a execuçã.1 rh\ pre!flnte lei, couct· 
liará us attribui~Õ611 doe lioua juize.Q, de motlo 
a evttar contlicl( a resultantes da Identidade de 
attrl buiçõeta. 

Sendo a re~ulamento.ção dl4 lei. S". Prt'si,len· 
te, attribuiçào lfO"ernameotal asse~urada 
pela nossa Con-tituicão, minha emenda rleter
mina apenas que o governo, no t>Xerc:cio da
quella attribuu;ão, procurará barmonl~ar a>~ 
fuccções ttos jui2.e.~ na comar03 d3 modo a evi
tar co:.:flictos deeagradaveis. 

Pela dia!l<lsição do art. 152 do Regimento 
Interno desta casa, na terceira discu~são de 
qualquer project.o, eó se admittem emeudo.~~ 
suppressivas, ampliativas e modiftoaUvaa, não 
sendo admissivelll aquella11 emendas que conte· 
nbam materla nova. 

.Masaemendaqueacabodeler não contem ma
tPrta nova, oorque trata apE>nas de eocsmi
nhflr o que já está feito. 

E' a-.,im que as attr;buições doajuizes de.fi
reito já. se achl\m determinadlt.S em lei, na lei 
n. 18 e não é o regulamento •Iludido que as 
vae erear; o que quero é simplesmente que o go
verno procure harmooi8clr o exerciciodessas at
trlbuições que têm de ser exercidas por dous 
jui!es de egual ca•.egoria na m:!Sma comarca. 

Digo que minha emend11. não contem mataria 
nova, Sr. Presidente. p~rque penso que, na hy · 
potbt>, e, materia nova lieria, po~ ~xemplo, a 
creação de mais um ca.rL o de JUIZ subtltuto 
naquella com'lrea, ma teria· nova_ seria a creac;ão 
de um cartoriJ prtvattvo do JUry, de cou:~a 
~emelhante. 

A emenJa. que tenho a honra de apre~eotar 
-ampltativa do projeoto- e que. e11tou cer~. 
aed. apoiada por ~ta casa, contem mater1a tão 
importsnte. ou antes, visa um fim tão el~
vado, r1ue ainda m11smo com um pequeno eacrl
ftcio na iuterpretatão do regimento, deve ella 
aer ad oitr.ida. e apolad• • 

E si não, imaginemoe que a lel pal!se aem a 
emendiJ. 

A. c .- •U. 

Qual doe dois juiZf'l! de direito é competen
te para nomear e demittlr ofHciaee de justiça, 
para prover intninamente os cargos de pro-
111otores, de escrivãf's e tabelliães e para pre· 
stdir os ooncursoa de &crivães de paz Y ;:;i llm
bos tem e •I face da lei todas PS!'a~ attrtbut· 
ções; o que convem ao servtço publtco e'" s in· 
tere38es da justiça é que o exercicio dellas 
seja h..1.rruonico quanto po..qsivel, psra que as 
p~rtes não ~offram . para que não Fe dêm con
tlictos resultantes da identida·ie de a\tribui
çõe!l. 

A emenda contE~m ~implesmeole uma medi· 
da preventiva e é exact11meute pJr ia~o que 
rieve merecer o apoio riedta casa. 

Sii.o Plltll.j, sr. Pre&i•lente, as considerações 
que julg•·ei dfver fazt>r no 1n1eoto oe jo.sttft
car minha emenda :a v. exc. e aos mtous 11-
lust:-..-a companheiros dEI repreaentação incnm· 
be a~ora vertflcar si ellas são procedentes ou 
nãt·.. ( .\fuito be"'). 

u sr. PRE!IDKNTII eotr a Pm duvida s bre a 
a...:eitação desl'a emeorta, a quai, nos termos 
em que ee ~~o . ha concebida, part'ce ir de eocon· 
t1"' ao regtmeuto. 

Heo .. rre. entretan o. ó. deci·ão da e&.811.. 
0 SR BUENO BRANDÃO (pela ordrtm) msni

test. -~e r.ontrar10 " aceitação da emend~~o, por 
~'..onter ella mataria nova. 

Feita. a consulta. vota a C&mara pelo não 
recebimt>nto, sendo, portanh devo! vida a 
emenda 11.0 seu nobre auctor. 

O • r. Raul Penldo : - Sr. Presi
rlen~ . quaudo ttve occasiii.o de occuptu• "ttt· 
teoção da. ea~a. di C!ltindo o mario porque de
via ser feita B nomeação do 2· juiz. me rt-cordo 
de que comprometLI·me a mandtH ó mt'ss. urna 
emenda ao paragrapho unteo ao art. 1. ·. cem· 
!.Ulto, pms, •i a tnlDhll emenJa tem ue ~er dis
cu•ifla e votada,J>Orqu ~ nt , volranrhl os papeis á. 
commissio, P. o proJecto subm.:tti•io à s precta· 
ção da cal!&, e redigido de modo completamen
te riilfereote. 

O sa. PRB:SIDENTK declara que ll emenda I'Stá 
jnnt.a aos pape1s e, portanto, a c •sa pronun
olar-~e- ba s•·bre ella e fobre o projecto • 

O sR. R. PENIDO : - Mos, aproveitan•lo a 
opportooidade, dec!aro que a emenda deve pre· 
valecer, supprimtn 'o·se o paragrap_!lo u~ko ~o 
art. t·, que manda que a oomeaçao nao seJa 
tit·ada da liatt\ dos lU e que deve ser feita de 
accórdo com a lei que rt'je ta ma teria. 

Entendo, sr. Prt'eiriente. que se deve detxar 
a nomeação a,• arbítrio do governo, que a t tra· 
rá do quadro da magistratura, po1a que tr .• ta-se 
da I" OJmt>ação. 

Temos, sr. Pres•dente, juizes competentes e, 
comojà tive oceaRiã' rle demonstrar,póde ·.ar-se 
o o~so de, se!{u' ndo-se o dispoato no pa:Bgrapho 
unlco. ter o governo de nomear um Jlllz qu~, 
t-m vez dt> ~r beneflcto para a comarc.J., seJa 
para ella um extorvo. 

Nóa temo!! o maior iotPrt>s,e em que a justiça 
fe) ·" um' reahda•le no Estatlo; no emtanto, 
podemo~. aool'\t!tndo ~ paraaap~o uuico, em
baraÇiir f!ss~ m~~ma J<ls· tç' e p~wrar as con· 
dições forenees daquelta comarc • 

0 SR. S. BARROSO JUNIOR : - Acho que V. 

exc-. não tem r..zã.o. 
O ~R. R. PBNIDO : -O que eu pedi foi que 

me convencessem e os nobre& collegae da com-
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ml.llio dt.eram apeou qne eu nlo tinha ruão 
-em ldduir argumenkll. 

o sR. ·s. BARBo•o .JUNIOR:- A commiiiSão 
já defendeu cabalmente seu projeoto. 

O SR. R. PBN1oo: - Mas não addoziu ra
zõel que trouxeesem oonTicçio ao meu espi
rlto. 

o sa. c. SOARKS FILHO: - Isso é outra 
COUBL 

O aR. R. PENIDO:- Julgo, 81'. Prt'siden~. 
que o CongreBSO deverá apenas formular 
a lei, deixando a exeooçáh della e a com· 
11etenoiada nomeaçio 80 ~o~eroo, por quanto. 
é eate perfeitamente compete.Jte, mais do que 
aós, para fazer uma nom8!1ção acertada. · 

De mais, tsr. Presidente, eou d8quelles que 
penum que, quaoto maior à a respon~llbih
dlde do governo, mai~ se esmerará elle em 
bea cumprir os teus dneres a contento ge-
ral da sociedade. . 

0 SR. S. BARROSO JUNIOR:- A theot•ia de 
T. exo. supprime o a~ da let n. 18. 

Sem mais debate, encerra-se a dteco~ã.o do 
projeoto. que é approvado com as emendas 
na. 1 e 3 da commill!ão de josti~ civil, sendo 
prejudicada a de n. 2 pala approvação da sub
emenda do sr. Raul Penido. A' oommiS~õão de 
redacçio. 

Procede-se á votação da ma teria cuja discos 
aio fioou encerrada. 

E' opproTado em 2.• discuseão, a. partir do 
art. 3. ·,o projeoto n . 84, com ae emendas na. 
I, 2, 3 e 4 ao mesmo off&reoidas pela com missão 
de orçamento.-A' mesma commisaão. 

São egoalmente approvados em 2. • d!sco~sãa 
e remetttdOII 8 commissii.o de orçamento o pro 
jecto o. lO com a emenda da commi~são e o de 
n. 52. 

E' reje:tado em 2.• di•coa<ão o prC'jecto n. 
34 com a emenda ao mesmo oflerecid~t. pelo ar. 
Oetulto de C&rvalho.-Archive-ee. 

São approvados em 1.• disc~ão o• proje
otos os. 68 e 10., sendo o primeiro remett1do 
á commll!l!ão de juatloa oi vil ~ criminal e o se· 
gundo' á de orçamento. 

E', finalmente, approvado o p~recef' n. 61. 
concedendo a licença pedida pelo sr. deputado 
Coelho de Monra, a quem passa se a fazer a de· 
vida communicação. 

2.• parte da ordem do dia: 
Lê 11e a entra em 3.• discoaão " projecto n. 

88, orçando a receita e fixando a despesa do 
Estado para o exercício de 1896, dispensando-se 
a leitura a requerimento do ar. Mendes Pi· 
mentel. 

O er. Agoetlnbo Pereira 1 -Ex· 
eellentissimo t~r. Presuleote, •enbores deputa
dOI. O meu nascimento humilde, o limita•lo 
grau de inatruccão que dificilmente me foi 
concedulo adquirir e os meut~ babitoa de rc
ceiro fizeram a minha nature1.a e esta deter
mina minha incompetencil\ para a!l elevadas 
posições, como a de occupar uma cadeira nesta 
illusrre lU!Iembléa (não apoiado• gclf'Gts); e niio 
foi sem reluctancla de minha Jl&rte, ma. por 
dlsclplioa e obediencia para com o meu !Nil'· 
t.ido. que tive de acoettar a di11tincção immere· 
eida que me foi conferida. (Nilo npoiado1). 

Conscio de minha insufficiencia, impuz-me o 
prece to de concorrer 11pena1 com o meu voto 
aymbolico para tudo quanto ' fôr de pl'Ogre&so 

e de utilidade pU'& o DOED Eshdo, 11810 avocar 
voaa atten~; entretanto, sou obrigado a in· 
fringir hoje e~~~e preoeito p:1ra advogar uma 
cauea de interMSe lmmediato do Ioga r que mais 
approximadainente represento: 

Refiro-me, ar. Pre•idente, á dispo11içi.o do 
art. 7' do projecto de orçsmento em discussão. 

Não preciso encarEcer • importanoia vital 
da rencla do café para a suateataçi.o do Estado 
ou antes da Repoblica, e por i~so mesmo o 
criterio e o 880rupulo que elevem presidtr .. 
adopçio de qualquer medida que tenha relação 
com este producto. 

rarei ligeiras considerações, propri8sde um 
roceiro ccmm um e na raziio do meu pequeno 
alcance intellectual, na parte attinente aos in
teteS!!es de meus companheiro'> la vrarlores. 

Sr. Pr<'sidente, além <tas roodiyões precarias 
com que luctam os lavradores pura poderem 
manter as lavouras exi~tentet~, '1UIIl't na im
poiBibilidade de constituírem nuvas, p!:la. esca
sez dos braços, pela exorb1tancia de salarios 
exigidos pelos poucos que Hl eucontram; além 
de ser indlspensavel uma. vigi lancia. continua, 
uma espLcie de policia di~pend1o~l\ para se evi
tarem frequente' roubo!, que se dão nas pro
priedades, já praticados pelos libertos, propen
so<~ á ociosidade, já por vagabundos. que de 
t C'da. parte convergem de preferencia. para a 
zona cafeeit a, PL'rque, acredi ~~~. é a que offere· 
ce lhes melhor pasto 80S crimes cont"a a pro· 
priedadll ; alêm do preço eugíterado dos gene· 
1 os ue primPira. ilecetundade que impo"am; 
Plêm do cmto exorbitante dos mstrumentos e 
machinas ruraes, devido á proporção du cam· 
bio para com a moeda DRcional; aiém da dimi· 
nuiçào •o valor do café 1)4!la. mesma causa, tsi 
bem que alguem se illudc com o preç.> appa
rcntem nte eleva•io ; além da rleso. 1em nas 
estradas de ferro, que. ao envez de encaminhar 
tudo, todo extraVIa ; além, pois, de todo:1 estes 
males, eu peço a tenevola attenção da casa 
para uma demonstração que passo a fazer, pe1a 
qoa.t l!e verá o preço real do café para quem o 
cultiva e vende o. 

Tom•mdo-se o preço médio de 20 mil réis 
por arrôba, preoisamos attender que o lavra
dor, para ooter esta, precisa ter calhido tres 
alqueires de ~afé em o"reja, qae, pa.szos a mil e 
qolnbentos réis, farão a despe,a de -4$500; a sua 
condocção das lavouras para os terreirO!', a 
s .cca por trinta dias, si o tempo correr tllvora· 
vel, o pr~>paro, beneficio de machinns e loco
moção não podem f11zer despe5a meLor de 2$; 
o tran~porte do café d11. faz.enda pares a estrada 
de ferro numadisuncia méd1a de cinco leguas 
por a1·rôba l$500; o oarr~to da t>strada de fer
ro até a praça do Rio de Janeiro. não sei a e.u
cttdão, mas calculo em 2$; baltteação do café 
da estação do Rio de Janeiro para os armazena 
dos oom~issarios, bracagem etc. 1$ ; alaguel 
de saccvs para oada uma arrôba so::;o. 

Vemoa, port.nto,que vma ar1ôbade café até 
chegar ao armazem de tit>posito no Rio de Ja
neiro f•z a despe.~ de 11$050; tlcaodo reduzido 
o valor de 20$ a 8$950; de!!tA qt&antia deduza
moa o impoato de 11 •fo· 2$200, a t:ommis;ão de 
3 por cento ao Tendedor e, temos, t~ujeito a 
eata, reduzido o preço do café vendido a !!0$ 
apenas a quantia de 6$750, menC'8 de um terço 
que doa pt>Jrtencendo ao produc·.or. 



Si "ste cafó fôr qualificado de ercolha-que 
é vendido sempre por menc·s de 10$000. tel·o
bemos absorvido pela despe~a.. nada produziu· 
do para o lavrador, antes dantlo resultado ne· 
gativo e exigmtlo reposição do product.or 1 

Omittl, ar . Pre~idente, o custo do terrPno, o 
juro do respectivo capital. o plantio e o tra·a
mento do cafeP.JJ'O até dar fructo etc.; e per· 
gunto: póde o café suppo!'tar mais onus, além 
dos que já tem 1 

Sómente com flagrante injustiça se poderá 
responder alfirmativamente. 
P~a-me, ar. Presidente, estar em de11accôrdo 

com emeritoa representantes da segunda cir· 
oumscripção eleitoral, que na. ses!ão de 4 do 
corrente mez, :i. qunl não estive presente, man
daram á mesa um projfcto creando o imposto 
adhesivo t~Jbre o café, imposto que pelo orça
mento f'm discussi!o foi elevado a 350 ré•~ por 
60 k ilog ru mma~. 

Si a. ju!'titlcacfw dos nobres deputado!! auoto
res do pt ojectu ptlra a crcação do imposto adhe
sivo refere-se a. necessida1e que tem o goq•rno 
de fiscalizar a arrEcadação do irnpo!>to pre
existente de li ·f. fl à dfl compensar-se a di · 
minuiç:io deste ~nbre o café que Sll consome na 
Cap1tal F'ecierll l; pergunto : QUe culpa vae ao 
lavrador da dl~tracção de parte do café do pa
gamento e do consum111o de outra parte no 
Rio de Janeiro '? 

E' o lavrador ainda que deve paflar as cu~
tas de causas em que não foi parte~ I 

Pouca confiança t~nho D&S promessad tle re
versão, por quant•J é o ltovrador quem ~empre 
ba de p9gf\r o imposto, visto que o exportlldor 
o reiviudioará do lavr:~.dor no preço que impu
zer ao café. 

Prr que razão não se determinou a cobrsnça 
do imposto exi!ltente, dividindo-o por exemplo: 
l ou 2 "/o á eahlda do genero do Estado e o 
excedente no acto da exportação para o extran
geiro, previnin·io-se assim a fiscalização da arre· 
cadação e a comprehensão do café consumido 
no paiz? 

0 SR. RAUL PENIDO, dá um apute. 
0 SR. AGOSTI:-JHO PERKIRA:-Mas tal fiscali· 

sação sómente é proveitosa ao Estado e creio 
mesmo que não interessa ao lav1 ador inúi vi

·daalmente. (Cru1am-se di~rBO$ aparte<). 
Sr. Presidente, si o café é o melhor factor 

da no3!Sa receita publioB, si é este genero que 
Aoccorre n maior parte das neces3idades do 
Estado. deve ~er tratado com a maior benigni
dade e com o maior protecção. 

O lavrador úe café não regateia o PeU con
tingente para a sustentação do Esto.do e da 
Republica.; contribuu de bom grado; mas com 
certeza não -çó:le, nem deve, supportar onns 
que lhe tragam sa.cr1ílcios e que produzam o 
seu aniquilamento . 

Sendo bem conhecida de todns ntn a condi
ção critica em que se acha a lavoura do cafe, 
definhando pelas causas que aponte1,permittlr
se-me-ba, sr. 1'1 esitltJnte, que eu apre~ente 
uma emenda suppressiva de parte d!l d i~pc~ição 
do art. 7. • 

Si a Ctlmar& entender que não justitlquAi 
convenientemente e que a emetH.la não deve 
ser accdta, eu me submetterei a sua decisão, 
sem recurso, crendo-a decretada. por ma is es· 
clareeidas intelligencias. 

Estou crente, porém, que as miuhas ligeiras 
e toscas nroposições &. este re~peito são a ex
pretsiio d& lavoura tio município do Mar de 
Hespsnha. que aqui immetliatamente repre~ento 
e á qu\.l devo dar uma Fatisfação do meu pro· 
cetlimento nest" casll. (Lê a emenda. Muito 
bem; muito b!1m). 

Vem á mesa, é lida e entra conjunctamente 
em discussão a seguinte 

Emenda 

N. li 
Art. i.· r.c-mo ra acha redigido até ás pala

vras-Estados productores-,omittiodo-se o que 
se S~lfUC até as palavras-outros Estados-In· 
clusivé; finalizando como está no art.-AGos
TINno JOSII:' PEREIRA. 

O •u·. Rnul Penldo:-Sr. Presiden
te, ~mtn extraordinariamente discordtir do 
meu illu~tre collega de repre~l'ntação, porquan
to quan.1o ttve uc~&.llião óe pronunciar-me em 
2.• discussão a rt>speito destt~ taxa crt>ada pela 
commi~~::ã.u de orçamento, adduzi considerações 
pt>rtineoteq ao pnjecto que tive a honra de 
apresentar com o:~ duUb collego.s, então pr~en
tel', dllQUPlla ciJcurnscripçâo. 

Não vejo razão, sr. Pre~ndente, em mppri· 
mir-,e e~t11 taxa adbeeiva, desde que o Imposto 
de ll 0/. ~eja cobra· to e pago pelo seu po1·tador, 
pois é opinião quasi unauime da lavcura da 
Matta, não set si bem ou mal comprehendendo 
a questão, que, -:!ma vez ex•·neraàa do paga· 
ffiPnto directo dos li ·f., tt>rá nisso mais ou 
menos um auxilio e ficará satisfeita na mt>dlde. 
J.e seus desPjos. 

Sr. Presidente, eu vejo que nã.t) ó só a lavou
ra do Mar de Hr~panha, mas amda a do muni
cípio t.le Aogustu1 a .;Ue se manifE:ata a~slm, 
enteatiendo que a taxa de l \ •t. deve ser paga 
pelo productor a sahida do café, sendo livre e. 
exportação; medida eeta adoptada pelo gover· 
uo do Estado, de accô: do com a do governo do 
Estado do Rio, exarada no primeiro coovenio 
sobre a cobra.1ça do imposto do café. 

Mas, sr. Pre~idente, eu verifiquei varias 
contas dE' lavradores de café, quo m'as remet
teram para esse fim. e posso garantir a v. ex c. 
e á casa que, durante tccio o periodo de ex
portação ltvre do café, não houve alta siquer 
de um tostão em arroba, o que de facto não sei 
explicar, pois que asseveram todos que no pe
ríodo de exportação livre a pauta marcou 
uma alta de 600 a l$000 por arroba. 

A qnestao é que a lavoura nada. lucrou c0m 
a t•:rportaçào livre úo café, e tanto não lu
crou que foi unanime eru pedir ao Estado a 
sua intervenção para a realização de um novo 
accôrdo, que mala ou menos vie~se ftlvore· 
cela. 

Este accôrdo foi f.•it·. e si é facto que o 
conselheiro Affonso l' enna.não conseguiu o que 
desejava, isto é, 11·1· pagos pelo H portador, 
foi Simplesmente r.ela rnzão de dttclarar o go
'"erno do Estado do Rio que não tinba compe
tencla para (azel O, nec'!~Sitn ndo, p&ra iSSO, 
de a.uotorlzação legislativa. 

Além dis~o. sr. Presidente, o pensamf1nto 
quasl u'nanime da lavoura. óo Estado do Rio é 
o mesmo que o d11 dn oc•s' o ~stado; obstar e. 
sah·da livre oiO Clié e pedir que O impostO do 
ll·t· seja pago pelo exportador. 



Alllm, sr. Pmldente, eNio quo!, desde que 
o Kl&ado coaoeda à lnoura que o impoa&o 18· 
Ja pag., no ao~ da exportaçio, iDcon&eet&'Yel 
meu~ nio )16de abrir mio do graade preJulso 

. •• tem oom o c.tê que 6 consumido .aa Ca
pital Fede~ e com as despeau de ftsaalizaoão, 
uma. vez veriftoado que a cobranoa deste im· 
po11.0 de oonBWDo é coottituolooal: e aalm 
entendo que é preclao, desde que baja beneft · 
cio para a lavoura, que ella h1.mbem transija 
com o govero1 do Estado, dm de que este não 
~aja sacrificado, porque só assim poierá ir ern 
seu auxilio. atteodendo a outras neC888idarJee 
que ella rt~elama. 

Neetu condições, pois, apreeentel o projecto 
e maoirestei·mfiiiObre a conveniencia da o:ea
çio do sello mioim.• adhe•ivo, no C880 de ter 
pago o lmpcato pelo export11dor. 

Neua ocautao dl~ee que &eh!J'Ya um pouco 
exargtreda a taxa a 300 reta, p ·rquanto, não 
eatava vertftcado que as 120 000 saocas de café 
oonsomidu na Capital Federal eran' de proOf'
deoela mtnPtra e por isso entendia que, et~t&be · 
lec4!o·!o ae t xa menor, eatava mais ou menos 
compensado o prejul!o do Estado. 

No em tanto. eete meu pensamento ono me 
inhibe de vir declarar que 100 contrario á 
emt"oda apresenbda pelo meu oobr.- coll' lt" ; 
porque entendo que pode·se tLUXiliar a lavoura, 
1810 prt'judicar se o Eatado, visto c·.mo este, 
uma vez ppjudica Jo, nã'J p.'lderá. ir em seu 
auxilio. por t~xemplo: fJrnecendo lbe a immi· 
gração de que n8Ce881ta e rap1t&e8 por meio da 
fundação de bancos regionae~~ etc. (apart.,,) ; 
oio podia, ipro-(a.cto. tratar da questão capi
Ul, qne é o Eaneamento da zona. 
· Por 1880, penso que não podem08 aooitar ab· 

solutamente uma transacção com a. lavoura, 
rem que ao mesmo tempo se sujeite elta aos 
o"'" inhereotes á essa transacção. 

E' precltoque também ella suje:te-ae ao pa. 
gamento do sell'l adheaivo, e creio que, mani· 
f•tando-me deste modo, t ·1lvez. 8!teja em de· 
saccôrdo com alguns dos illustl'flS reprefentan. 
tes dessa cl&888, da minha circumscripção elei
tcral; mas. ao meamo tempo, pos..oo declarar 
que esaa clu~Je na soa maioria quer o paga
mento do11 11 .;• pelo exportador ; não se impor· 
taodo absolutamente com a creaçio desta taxa 
adhesiva, que deve ficar ao criterio sensato do 
Coogreao Legislativo. 

.Atisim, pois, sr. Presidente. eu voto pela taxa 
adbesiva, achando, porém. que ella deve redu· 
zir-se mais do que é pedido pela oommisdo de 
orçamento (muito b.,m ; muito bem). 

O ••·· Ribeiro .Junquelra:-A ou
tro, ar. Pre&idente. mai<J competente embon 
do que eu e mais ver;ado nas ques1ões 6nan
ceiras, seria ditllcil f•zer reparos á nossa lei 
de orçamento. o~ part.e, ~r. Pre~idente, 'al
gumas verba~ para int~tltuições particulares e 
outras rerereotes a erc.>las oormaes e de na
tureza adia.-el, mas que a c.lmmis•ão adoptou, 
porque a Camara votou, aobo que o DO&bo or
çamentt> eQtá ÍSPDto. Ge CBD8Urll8 e p1r ÍS80 
louvo a <'ommiscão que, puo. conf~10nal-o 
ea.teiou se no eeu acryl!Oiado patriotlsrno e n~ 
sua intelligencia robua~ta. 

Existe, eDtretanto, ar. Presidente, umo. 
d.18posição, a cujo re.iJ,eito tlz acurado eatudo, 

• 

que obriga me a atual-a, nlo na aua ?>:!i· 
dade, ... na aua qaaottdade-'- é, 8!'. l
dente, a quedio do lmpoe~ 10bre o caf6. 

Acho, ar. Pre~idente, eomo alguoa doa meu1 
oollepa. que a taxa de 300 reis para 60 kiloa 6 
demaaiado eleYada para uma experienoia e 
para, como dt•eram a commilsão e o nobre 
depotado que &ettba de tentar-se, eompeoaar o 
prejuiJo que o IMado possa ter na fAlta de 
pagamento de 11 °(, do café conaa.mtdo noe 
mercados n:r.clonaee. 

Como nbeis. ar. Pres.ideole, o impolto, uma 
vez decretado, pa&a por quatro phases di ver
na - ifJCiiU""· r•p.rcw1iou, ditfudtJru e 
tJn~lo. -Decretado, er. Pl't'sideote, elte dirige
se a uma peaoa- a qu() deve pagai-o- e elll& 
é aempr., a primeira a resenlir-11e dos seua 
~lfeitM:J. Este primeiro movimento dtl imposto 
é o que l!e chama irzci!Wtua, S ... brf'c·Lrregada 
oom o peso do imposto, é muito n1nnral que 
procure essa primeira peseoa allivia• -3e, pu
sando·o á terceira. eis a r.:p•rcu8Jio"~. De re
perou's!lào em repercu.uão, o tmposto se espa
palha em parcell&!l mínimas pelas divel'S&II ca
madas do povo e então temos a díf/iuiou, QUI\, 
tornad~ firme, inamovível, nos traz como con
sequencia o u11to. 

Quando, ar. Presidtnte, se procura saber 
sobre quem paira o 1mpostu, em ultima aoa
lyse, os eoooomioJtas divergem. 

Dizem nos que o imposto eobre a terra e os 
proc.1uotos que della derivam-ae recebe dire
ct3.mente e em ultima analyoJe •obre o proprie
tario da mesma; assim pens!im Smith e Ri
cardo. 

Outros pen~a!ll que, apesar do imposto reca
hir sobre o producta da terra ou mesmo sobre 
ella, vu pesar em ultimn analyee sobre o oon· 
sumidor; e assim pensam Tbiers e outros. 

Acbo, ~~"• Presidente, que uma e outra tbeo
rlas p~ocam pelo absoluto que as caracterizam; 
penso que o Imposto pesa ora sobre o prOttu· 
c&or ou proprietario, ora sobre o consumidor, 
eonforme a maior ou menor influencia que 
pOde aq ueUe exercer no mercado. SI o pro
ductor tem força bastante para impor a soa 
vontade ou o preço do genero, elle fica isento 
do imposto, mas, si não tem essa força, sobre 
elle re~ahirá o seu peso. Esta é a opinião de 
Say. 

t.)uaoto ao ca(é, qual das duas hypothe!eS se 
verificará. 1 

O lavrador não póie impor a sua vo!ltade no 
mercado do caré, porque não é elle que vae 
estabelecer o preço da cotação, mas 11im a pro· 
cura nos mero\do:~ extrangelros. Demsis, não 
póJe tlle usar düs meio~t lndirer.tos lembrados 
pela sciencia economica, tlle!l como a diminui· 
ção da produr.cão, por i~so que o café pede cul· 
tura permanente e só o abandono póde trazer 
a diminuição voluntaria, mas o abandono é 
prejudicial 

Assim, temcn; que o pro,Juctor do café 6oa 
forOQ!>&rnente sob o pe;;o do imposto e por iHo 
devees ;e lier o mais leve po!!Sivel. Nessas con· 
iiçt.ea .' alguns col\egas de banc...da e eu vimos 
apresentar uma emenda, que, não trazeudo 
prejuízo sen~>ivel ao Est.ado. traz gr·andes van
tagens para a lavoura c~fée1ra, descendo de 
300 a 200 rs. a taxa a cobrar • 
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Declaro, 1r. Presidente, que aaoeito a idéa 
da oommissão, embora peç.r. a diminuiçii.o da 
taxa, não porque venha essa taxa compensar 
o pl'f!julzo que porventura ))Oid& ter o nosso 
ICetado na r .. tta de pagamento dos 11 .,. t.lo 
esfé consumido nos mercado)j nacionaes. O im 
posto sobre eae caCe me ,arece mconstít.u· 
ciona1, ar. Pr8!lidente. em face do dispo11to no 
n. 1 do art. 9 de noa~a Constituição Federal, 
combiuado c..~rn o§ 2.• do mesmo artigl), E oão 
é de~ eetranhar, sr. PresidentE-. que eu ttl· 
Db essa duv•da, uma vez qu~ o proprio Presi
dente da Republica a mllniresta nu. ~ua men· 
aagem ao Congre-so Federal. 

O SR. C. PRATE•:-V. exo. fala eobre o im· 
posto de con~umo 1 

O SR. ElRANDÃo:-A mens~em trnta J o im 
}l08to de exportação e não de consumo. 

O .. r. Ribeiro .Junquelra:- Falo, 
sr. Presulen ·e, do impo~to de exportação sobrP. 
o cafe l.'<>nsn•~•do nos mercJ.dO! n lCionaei, e n 
elleserefere a men8agem. Creio que expcrtllré 
fazer a rP-me5&a do p•·octucto de um palz par' 
outro E>, portAnto, nãv se pó te conlidera~ como 
exportado o producto sabi<io do Estndo minei
ro para. o fluminense, (trocam-1e dif!er.fos Gpar
tes) que não são dou~ pa1zes divf'ri!Os. 

Deolar ;, !'r. Presititnte, que aceito a idéa o a 
comm1~sio, porque entendo de grande vanta
gem para a lavoura a cob: llnÇll direott\ ao ex 
portador e, ~ndo necessarta, a prova d<1 prooe
dencia do C!lle e não tendo et~perança de V«r 
diminuidll o imposto, acho salutar, Pem duvida 
e necesoaria me~mo u:na taxação mas uma ta
xação modll!ll, sr. Pre1;idente,no acto da. ~ahida 
do E!!tado. 

E' por 1~so que voto pela. 1 t · 1 · rocm·anclo, 
entretanto, diminuir a tax: . f u j ligo exagge · 
rada. 

Demflis, sr. Presidente, li. Camara sabe que o 
productor nii.o terá o baoefbo ui recto do pa 
gamento do imp1sto no .. cto da exportação .•. 
U.lvez o commissario o tenha. 

Como sabeii. o ca'é ma1s p ··ocurado para o 
consumo nacional b o do valle do Parn hyba nll 
E:.tado do Rio ou do norte de S. Paulo, •·or ser 
o mai!i aromatico, o maisagraiavel e, demais 
a isene}io do imposto sobre o café mineiro con
sumido no p·oiz poderá favorecer ao inaividuo 
ou ao productor dwe C:lf~ e nunca 8. classe ca
feeira, que quer o pagamento no acto da ex
portaçãu para livr:~Ne de outros males. 

Acho, pJia, ~r. Presidente, que deve s :.r 
acceita a e ·nenda que alguns collegas e ea 
apresen tamos, e a Camara, adoptundo-a, te rá 
consultado os mteresres da lavoura, os intel'es
llfS do l~'l~ddO. ( \.iuito bem). 

\'em a mesa, é l1dn. 1\ op 1io.dn e entril con
junctllmeote e•n di:scu~são !lo .segu1nte 

Eme11da 

N. 12 
Ao art. 7. • Em vez de-até 300 r éis p- rf\0 

kilogra.mmas-diga-s~ : de 20U 1 é i.; por 60 kliú· 
gr&.llffi'lS ou f1•ação de 50. 

Sala da::; :~B-sõ~s. 17 de juoh·l dA lil93.-Rl· 
B!IRO JONQUEIRA-RAUL !JENIDO ·-fi'Hio:ITAS CAS· 
TRO-DELPHIM MOREIRA-PINTO DI!: MoURA. 

O 8r. Bueno D•·andiio: (~ão te· 
-mo:.-o o seu d1ecurso). 

O er. S. Darroao Jonlor:·-(ldell"'). 
Vem 8. mesa, é lida. e apoiada e ent-ra oon

juncta.mente em discualào a seguinte 

KMENDA 

N. 13 

Ao art. 2. · § I.· n. 21 lettra -I, sopprl
ma-se desde a palavra- installaçii.o- a1é ao 
final do peri<·do, reduzindo 8e conveniente
mente a Vc!rba. 

Sala das sessões, 17 de junhll de 1895. -
S. BARROSO JUNIOR. 

O 8r. De .. lderlo de :\lello: -(Não 
temos o seu di c .r3o). 

O ar. Dut,no Brandão (idem). 
'.J •r. Guat.avo Mn••rào (idem). 
O •r. Uaruillo Pr·at.ea (1dem). 
O ar. (.~amlllo ~oarca (idem). 
~ncerra.olo o deb .\te e p1u~ando o sr . Presi-

dente á leitut·a. do proJectu JUra su bn.e td o á 
votação, a requerimento ro sr. Raul Penio.io 
dispensi!.·Stl e3:5a formalidade. sendo approva
do o IJrOjt!cto e rejeitadas as emenoias o..le ns. 
11. 12 e 13.- A' commis>ão uA red.teção. 

l<~ ' lido "' ~nkll em 2. • disc.;liSão. p r llttigos, 
o projecto n. 6'>. elolvaod<t a 45:000$ por k llo
IDtltro a gar11otia de juros para a con•trucção 
da e.;traolta de ferro de Pnraopeba. - Trata-!e 
do ar,. 1. · 

O ar. Se,·e•·la no de Rezende:
Sr. Pre~idente, acll!milo se adeantada. li bura 
em que foi dado para doscu·são o pr·ojecto rela • 
tivo á e'tra.da de ferro Paraopt>ba, julgo-me 
por is~o impos~ib11itado de entrar em largas 
co11Rideraçõe• mostrando a vantagem das me
·tidas nelle contidas. Restringil-as-hei, por
tanto. 

ToJos nó3 sabemo3, sr. Pt·esidente, que a es
trada de ferro Pa.•aopeba vae servir a uma 
zona fert•li.isimll, que até hoje ainda nã-J foi 
consult .ua pelos poderes do Estado. Sabemos, 
ar. Presidente, que de lenga data se trat11o de 
levar o effeito este commettimento, de vanta
gem para uma zona. inconte~tavelmente uberri· 
ma, 1sto devi tio, sr. Pre-idente. as cond1ções 
especiaes da elevaç~o do preço tio trabalho e do 
mat;Jrial prec iso, o q e está no conhe..:iment'l 
de toJo2 nós. 

Não me é, p~i3, DP.• . em~orio, sr. Presidente, 
alongar-me e m con~idcrações para mostrar a 
vantugem do projP.cW . para demonstrar que a 
concessão dos favores nc ll~ c0ntid·1. é neces 
:!aria, aflm de que se renlize a C' D3trucção 
oJess11. estrada, h a rnu 1lo decre:.a•Ja p~ lo poder 
leg1ela\i v o. 

Aproveitando me, ::.r. Preshlen t.e , da d iscus
~ão do projecto, vou apre.>eut<~· a OO UI!iueral,'à> 
ria ca:n uma e oueuda addinva. ele 111aterta con· 
g nere, rel~~ot r v a a•' t1•açado o.ia estr<'•ra r!ol ft>rro 
.to T1Jrv0 a libé'" • úaudo-lhe mPIIJLr e mais 
convenient" direc,~o não só quant<J :• li:S iuter
e~se• do ~sta lu, li g-~.dos it. prosper1uade da 
viação ferrea, como ta.mbem quantt• aos dos 
propr1os impulsos da Paraop, ba. c Turvo. que 
terão mutuo auxilio poJero.:lo para l,·vs r l'ur 
dean ta as con stl'ueÇÕt'!j . ( .'lpoiados.) 
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E' aaim. ar. Prt>.sldente, que na emenda que 
TOU mandar à mesa para aar subme\tida á 
apreoiaçio da cua, e que pelo slmplel en-un· 
cia•io re•ela a aua utihd11de. auctori:ta-&e o 
governo a in novar o contraoto com a em preza 
oona&ruotora da Estrada de I' erro- Turvo a 
llhéoa.- aftm de que pona aUerar o traçatlo 
• ir buc •r L~ Dourada ~:omo ponto mais con· 
· ventente, em vez da estaçio de Jlbeoa na Ea
&rada de Ferro Oélt.e de Mina'l. 

Et:J&S alterações, st•. Presidente. attendem 
altamente acs interesses publi<'o.~ e não atacam 
de fórma alguma a con~ ja feita, porquan 
'CO, nem augmenta·'e o numero de kllomet.ros 
do percnno da Estrada de Ferro do Turvo. 

& designando Lagõa Dourada, penso que le· 
va-88 um podel'OIIO auxilio as duos estradas, que 
gosam de garantia de juros e que reciproca
mente cunoorrerão para sua pl'08perid><de. 

Por outro lado, sr. Pr~ideote, a modificação 
prompta facilita as communicaçõcs do norte 
para o sul e vice-versa. 

Attendendo â ~tu conveniencias, ar. Pre
sidente, e outru que não poderão escapar ao 
esplrito luoldo desta assembléa, pens:> ter justi
ft<lllodo plenamente a emenda que vou llfferecer 
á sua illu~trada consideração e concebida netJ
tes termos (lé). 

Vêm it. mesa: é lida e entra conjunctamente 
t>m discussiio a seguinte 

Em11nda 

N. I 
Emendt additiva: 
Aocrescento-ae oode convier : 
Art. Fica o Presidente do Estado autorizado 

a innovar o contract~ com a Empreza E. de 
Ferro da cidade do Turvo a Ilhéus, para o fim 
de mudar o respectivo traçado, cujo ponto ter
minal, em vez de llbó•.J8, Ferá.- LagOa Doura
da, passando por S. João u'El·Rey, tornando-se 
extensivos áqu~lla conceesão os favores desta 
lei. 

Sala das sessões, 17 dP. junho de 1895.- SE· 
VBRIANO DE REZENDB.-RIBB:IRO DB OLIVEIRA. 
- MENDBS PIMENT&L.- CAMILLO SOARRS FI
LHO.- BBNVENUTO LOBO.- NUNS8 PINHEIRO . 

O ar. Freltaa Ca•tro: - (NiJ te
mos o seu diacurso). 

O orador termina apresentando a seguinte 

Eorellllo 

N. 2 
Emendf\ add.tiva, onde convier: 
Pica auctorizado o governo a innovar o con

traoto feito com o oooet-ssionario da Escrada de 
Ferro de Santa Barb.ua do Rio Novo, no senti
do de poder a me1ma entroncar-se no ponto 
mal11 OODTeniente do ramal da Serrerla da 
E. F. Leopoldina, modificar a bitola por um 
metro, ficando, outroslm, autorizado a conce
tler a garantia de juros de 6 •;. pelo oapi~l 
oujo cua&o maxlmo por kilometro não deve ex-
ceder de 10:000$)00 (S. R.) . 

Sala das sessões, l7dejunbo de 1695.-Frun
'I'AS CASTRO.- CAMILLO SoARES FILHO.- PIN· 
1'0 DB MOUIU • · 

O ar. Denveouto Lobo manda á 
me:a. uma outra emenda, esoúsando-re fUn
damental-a, porque conta com o apoio da oua. 

D!z o orador que quasi todos os l!eua coUe
PI' têm l!e pronunciado a re~peito de estra
dAs de ferro e intitrncçio publica, declarando 
que não recusarão o seu apolo para se esten
derem as viu ferreas. a.esim como não ee re
cusam ~mbem a estender o eol da inatrucção 
por sobre camadas populares. 

N81&u oondiQÕes, acreditando no com
promiYO fl)rmal dos St-us collegaa, apresenta 
a seguinte emenda additiva. 

N.3 

Accresoente-se : 
Fiel. ellu&lmente o governo auctoriZIIdo a 

ganntir juros de 6 •;. sobre o 011pit&l ma xi
mo para a construcção de uma estrada de fer
ro que, r..artlndo da e&tíada da Saúrle, Er~tra
da de Ferro Leopoldina, vá ter ó. S. Miguel 
de Piracicaba, pa~sando pela fabrica de ferro 
c\ionlevade:., 11xando o preço kilometrico em 
45:000$ (S. R.) 

Sala das sessões, 17 de junho de 1895.-BEN· 
VBNU'I'O LOBO. 

Apoiada e conjuntamente em discussão, 
o •r. EpaiDinondaM ou.onl : 

(llião ~moa o seu discurso). 
O orador justifica o sPgulnte 

Requerimento 

Requeiro que o 'C)rojecto n. 65 volte a com
miaeão de obras publicas com as emendas apre· 
sentadas, para que ella. t~e manifeste a respeito 
dellaa. 
~a.daste&ões, 17 de junho de 189';.-E. 

0TTONI 

Apoiado e em discussão, é approvndo ~em 
debate, voltando, portanto o projecto á c;,m
missio indicada . 

Lê-se e entra em 2. • discu~ão. por artigoa, 
o projecto n. ~9. relativo ao exercioio simul
taneo de alguns c!\rgos publicos federaes e 
estadoaea. 

O •r. Deojomln de Macedo:
Sr. Presidente, a hora já esta avançada e 
pouco me demorarei na tribuna. 

Pedi a palavra para. fazer simplesmente al
gumas considerações, porque em meu espirito 
pBii•am duvidas a re>pelto da con~tituoionali
dade e a respeito da utilidade do projeoto, 
que ora se d1scute. 

Esperava. ar. Presidente, que o illustre au
tor do projecto viesse adduzir considerações 
tendentes a demonstrar já a sua . constitu
cionalidade, já a sua utilida<!e. 

Sei e toda a casa sabe que o illustrado 
auc~or do projeoto com o se~ talento deslum
brante sempre tem arrebatado esta Camara e, 
por Isso, BJ~perava eu que eUe, com o nrreba
tameoto de eua pall\vra auctorizada, me ocn
vencesse logo da constitucionalidade e utilida
de do projecto ; mas como, nesta segunda 
diFcussão, nem uma palavra se di~ae, nem uma 
palavra se proferiu a fuor della e como, por· 



303 

tanto, p1iram ainda as mesmas duvidu Na verdade. a:-. Presidente, sendo t:ermlt· 
em meu eapirito, declaro a esta casa que tidaa as accumul~ões remuner11das, ttóde muito 
votarei oontra o projecto. bem dar·~e o facto de que em uma só 8 unica 

As minhas duvidas não deixam de ter o seu pessoa ~;e reunam mmtoil emp~O!', fmbOI a da 
fundamento, ar. Pte:tidente, e me parece que, toesma DtHUI'ell\, maa em prtjuizo manife>to, 
1t.pe1ar do extraorrlinario tah•nto do auc\or do jâ. de pell6ou h!ibilttadas que melhor podE"riam 
projecto, não poderá clle dilll!ipal-as, porque dellernpenbar os empregos, já em prejuízo ma
acima lie tudo està a ra1ão nos en~lnandJ que cifesto da b6a. marcha dos serviços. 
nem tudo se demonetra. Em vista, pais. de tudo istJ, 11ão é loglca 

O art. 73 da Con•titUJção Fe.teral e o § ~9 concluir ~;e que taes foram 0:1 mc·tivos que de
do art. 3. • da Con8titui~o do Estado Fão termin~raro n lt>l(lf lador constttuint11 nas di3-
terminantu Ntabelecendo a. prohibiçã<J das posiQÕes pr\.bibitiva~ doe artigos citado9 ~ 
aocomulações remuneradas e não vtjo por-' li:' ularo , port.llnto, que o projecto , qut~ ora. 
tant.o, por on.te ~e poes" !iemonitrl\r 1\ t'OD· se di~cute, e iuCüustitoeiOni l o u. sua. i ncon~tl · 
lltitucionaliJade du p!'tljecto que ora ~c rti:i· tucwnalldade é irrdutavel. 
cute. Aon<IP. a l('i uiio di~stinr;tue niio é licit 11 os in-

E' elle inconstitocõonal, duas VI'Zó.'~ incon!~i- terprctel! distinguir: E' b: ocard-:1 coull•.~d lo de 
tucional, porque fere &ti duas coustituições: dir+'ito. 
" Cona"titui<ão F~deral e IL Cí11t:t ·J1; ~' do Et~· E, ontretanto, sr. Pre iden!P .. o pr ojf'cto, 
tado, aquella UiJ art. 73 e e~t11. IW art. 3. § que ~e <.~hcule , p&s·nndl) por ciu a. d~r.!e bro-
29. cardo, vem abrir um1' eXet-Jl(à.-> nvva il exce-

E baldados ser;<.o todos os eo~for.;os teo<lentes pçno <>etAbelerifi;L Q\) texto con~lituciunsl, mo· 
" jrut•ftc•l-o subrepticiamenttl deb•l ilto da dllhPndo prcfundan.ente a iuterve• ~iio ch1 
preten1,-iio de uma interprel.llçno qualquf'r do texto, iutervent;ã.o essa qu~ t nmsp•nfce pr!o 
texto l'.onstitucional, porque não é Jl:ll'&ivel que et~tudo dos mot1voe que dttcrmil!l\l'btn n. v (,n-
8e t!Ucontre deresa pua M accumul~~oções reruu· tade do leglall,dor constituinte. 
neradns. Muitos c.utro!! argumento~. sr. PrcsidentP, 

Sr. Pro,::;idente, é verdade quP iL qu11m vis 
ma11i(t:1tissimum sit edictwm prto•is, atta,m 
non 1111 negltgenda inte,.p,.~tati$; e verdade 
que, como toabd ,,ualquer ca:ouro, •el,.e legtJ,. 
fl0n8stut!f'baeaf'Um tene,.e, sed 'llim ac potestatem; 
mo.~t tambem é verdade que estes te:xtos roms 
nos não a.uctorizam a que se de!! v i rtu.~m as lei !I 
e tambem e verd:~.rl e que a. elles se coutrapoem 
outros textos de não sornenP!! iruportancia.. 

Quando a. lei e rcn.oifeatamen•e clara e pre
ci8lt.. l :OIDO clar, .s e preci1:103 são e:~~es textos 
constituc&onn.P.s, iodepende du intt'rpretal)âo. 

0 SR. S.~B!NO BARROSO JUNlúR :-Nã.o apoio. 
do. 

0 !!R. B io:i'\JAMIN DE MACEDO :-Sim, e~sa dou
trio • conti'llri~. julgamo11 necessaria a. inter· 
pretação mesmo na. lei mais clara, f..>i pregada. 
pelos discipulos de Savigny, que, embeveotdo 
nas doutrinas de sou me~tre, se tornaram mais 
radicaes do que elle; mas a verdade ti que a 
Terdaoieira doutrina de :;)avigny e3tá em es
pllerdo muito superior a eeus dlsc•pulO!!. 

Mas, J>l'. Presidente, com'' dis•e a lt'li preei~n
mente t}iftra não se inter pl'cta clr~te,.pretal ? 

ct1ssat in cla,.is. 
Quando o.s p!llavras ~ ão c'aras. n5o h ·\ n C PS· 

aidtLtle <la lnterpre taçiio cS: verba sunt ct :r(f ; 
11011 adimittitu,. mentes interpretatio. 

Entre os meios ndoplarlos para uma bôa i:'! 
terpretação estãa, sem duvida, os motivos da 
lei ,.atw legitt, que mostram o pensamento do 
leaisl&.dor. 1.1: si sl'l procuraosem oJ mott~os .que 
determio1~ a vonta·ie de. le;r:elMior con!ltttntnte 
no e•tab"!lec:mentn da• dt:jpo<içÕ<!i pr·ohibitivas 
do art. j3 da Constituição J:o'rtler·,;l e§ :!9 do nrt. 
3. · d~ do F:st:\·lo, chei~•··se-hin á. CJOCiu~ão d11 
que c:;~e~ tnl)t 1 v o. uã:J lilr•tlll outru! senão o 
recdo que rev•'· o le~ ish11lo:o t:on•ti~uinte de 
quA Ih a .:,:umulu\Õ<!i P'l<IP.riam SCI' Ja•·JvdlcJaes 
ao bom nndaruento do seni~'O. 

E !oram, sem rluvid :t . es:~es o.i motivo' que 
intlairam no fJn latnwt,t do l '·g• · l~~otlor comtl
tutnte. 

poderiam ~er ndduzidos para d~>moDstrar que 
o project11 é ioc<~nlltitucion~t.l; rna~ como n. boro. 
jà Vftfl avançada, devo t·oncluir; peço Yen io, 
porem, para aprt>s~ntar ainda uma argumen
bção. 

As leh @iiO nnrmaes cu 11normaes. As IPi!l 
normoes Eão aquelltlll que nii,,, ~e apartAm rl ,.s 
princípios gerae1do d1reito; us ll!i•anorroae~. 
como lEis excllpci .. J<IL s que Fi.t.n, ro chhmalu 
tt.quellas que. se fun<bm em motl v< .ll ez:tmnhcil 
ns ruõ&S do di· ~1t . A 'e J:rimeira:co, as leis nor
tnt.ell, 6iltiio sujeitas '' int~rpretação extensi va; 
mas uK segundas, n., lt>is excepc10nu~, não po
dem Cl>to.t• aliStr iCtll! a interpretil•~O exter10r, 
que é o que auctom:a u. appltcaçiH> do texto a 
casos não comprebeJdidus na t> J gnifit'n~.â!J de 
suu palavras, e n~o -podem esw r a..tstricta~. por 
iii!O mtwmo que ella11 não so fundam senão em 
motivos extra.nhos as razões do dire11o. Ora.• 
as excepçõea daa leis normaes cons.ituem ver· 
dadeiros pontos anormaei e, portanto, as exco· 
pções das le.Js normae3 não deYem estll.r adstri· 
otaa a int.erpretaçõ.o extensiva. O projecto, de 
que ora Ee trata, parece que se acolhe deba1xo 
da sombra dl' interpretação exten~i '' a.. 

Mas, sr. Pres:d<>nte, o art. 13 d1l Constitui
Ç>io fede r·õll e o a 1· t. 3. • § 29 da C mr.tituiç:io 
do Rstad .. o:c~tn.b~lel)('m n:> seu tln'll umll. d ispo· 
sição pruhibitl va, um -overrlaol!'lr3 excepção e, 
portanto, não pódem tJlles ne•'!la 1•arto. segundo 
o c· eu enten ter, esur adstrict;:.s ils r egNs da 
interpretação exter mine. 

Coooluo, atln~~ol, que o p~ojec :o é in conetitu• 
cion11l. (Muito bem.) 

O .. r. Plnt.o de 1\loua·a :-(:\iio te
mos 0 E(;U di~CUTBO). 

O •r• S. ll•u·ro .. o .Junlcar:-(ldem.) 
Dada a hora, tlct' a.d oao& ~ dl <CII~t<tlu do p:o· 

jecto, designando o sr. t-' rcs rh·u L•• pll r o. "mu
nbã., além da. parte rer irll~>ntal da< nl~m do 
dia. continuatão ,Ja 2.• dl!>I.!UliSiio Jo prt, jecto 
n. 39, 1.• das de ns. :09, c 113; !!."<lo do n. 
2 e dt~ct.s..<lli<~ dos ()llrecerea n~. !i4, 5·\, !Ji, ; ~. 
59, M, f\2, G3, 64 c 65. 

Lcvantll.·ae a. eessão. 



AC'i'A DÂ 43.• SBSSÃO oaDIN&RI!, AOS 18 
DI JUNHO DB 1885 

P&an>D..:lA DOsa. DUARDÓ PJJIWNTIU. 

Ao melo dia feita a chamada acham·• pre· 
aeo\el 01 al'l. 'Kd ·•ardo Pimentel, RtbetM de 
Olinira, Agç1tmho Pereira, Wenceslau Rnz, 
Joio Pio, . Ribeiro Junquelra, Pinto de ~ou r~. 
Mancel Alves, Augusto Clementlno. BenJafl!m 
de M1C'Mto. Dttlpbllu Moreira, Gus~vo Sforrao, 
Carlindo Pinto, Satornioo DAntas, Manoel da 
Sllva, Mendee Pimentel, S.bino a&rrO!o Jn· 
olor ~veriaon d11 Rezende, Benvennto Lobo. 
R&ui Penido Getulio de Carválbo, Ta vare de 
Mello, Nuo.,; Coelho, De'ilterio de Mell~, Gon· 
up da Silva, Nunea Ptobe1ro, ll:pllmtoond:ls 
Ottooi, Praocieoo Rl'~ll!ane, Leopoldo Corrê.• 
e Cnmillo Pratel ; taltando com cauaa p~ rh· 
p&da 01 ara. Alberto Pcrtado, Slln 11ortes. Ju
noal Penna e Ferreira Ti oôco e sem ella ot 
mais 8l'tlo 

Abre-ae a aeão. 
K' lida e aiJProvsda a acta d& anterior. 
O 11'. f. • Secretario dá conta do seguinte 

UPEUII!NTE 

Offlciu 

Do 1r. 1.• Seoretarlo do Senado, enviando 
o projeoto n. 56. da conceesio de auxmo doa 
00llt'gj08 aaleeiRD08 em Cachoeira do campo e 
Ponte Non.-A imprlmir-ee o projecto. 

Do presidente da comara de Alvinnpolis, 
~undo ver a necf81idade da conatrucção de 
unta estrada de rodege111 entre aquella cidade 
e o povoado de Santo Antonio da Vargem Ale· 
rre do município de S. Domingos do Prab.
A • ~mmi!Mo de obras publicaa. 

Do 1. • juiz de paz de Perdões dt~ Lavras, 
tranamiUindo lnt'ormado um requerimente 4o 
cidadio Honorio José Freire e sua mulher Fobre 
traoafereooia da ~peetiva t'~tzenda.- A com
miaaio de estati&tica. 

Reprt~lmtaç6~• 

Da camara de Tiradentes, t'azndo pondera
çõea sobre e•umpto relativos á cade1ras de In· 
nrncçi'l prlmarla.-A' commiaio de inatru
cçio pubhca. 

DadeSanta Lusia do Rio daa Velhse, solld
tando acrMÇio de uma escola agrlcola no dia
tricto de Mattosinhos, em seu município. -A' 
oommietão de "gr!cultura. 

~ 

De lmilto Brandio, pedindo lnterpretaçio 
dasleil na. 18 e 72.-A'• commiaõee dejuetiça 
e Jeglebçio. 

D& t'm prna Via (lo do Brazil, prett'Ddendo 
reno·Jaçi.o do seu contracto 1obre navegeçio do 
Rio Paraca,ú.-A' commiiEio de obra~ publi
cas. 

O •r. Kaooel da Rllvaa-Sr. Pre· 
aldente, pedi a palavra para enviar á meaa 
ama repre•nt~<.io do conselho di&t.rictal de 
Leoçóell do Rio Verd", município .ta Eôa Vista 
.:o Tremedal, pedmdo ao Congru.o a creaçio 
de duaa c~deir•u de ins,ru~o primaria na 
povoação do Miof!Ú, ·daquelle meAmo dietrlcto. 
Kn•endo, .r. Prestdente. que é de inwira jU8· 
tiça o Pfdldo daqut>lle con~~elho. P.m vista do 
numero elevado de creançaa ex1etentes naquel· 
h• povoaçio, como consta da eet&tlatioa, que 
o\•m a repreaentaçio tenho a honr'!l de paSNlr 
áe mãos de v. exc.: que maD·JUt. publicai-as 
DO jornal omcuü, diindo-lhu egualmt~nte O 
destlD(J conveniente. 

Sr. Presrdente, aproveitoe&tarcom a palavra 
para agradecer a geoerCN, alt1vae lndepeo
te populatio daquella flllteeceote rreguezia. 
que em futuro nã•> muito remoto 11erá uma das 
mala importantes cidades do extremo norte de 
M1nas, o conce1to que ttcaht. de t'aaer da minha 
obEcura indlvidualid&tl~ (ltefo apoi4ào•). em um 
me Dilato que vem publicado hoje no dUnas 
Geraes. ••• 

O sa. Szaalo:-V. exc. assá• o merece. 
0 SR. MANOBL DA SILVA ... e f:DVi&r·lbe~ OS 

meus p&rabena pelo facto de ter·se organizado 
alli, !Ob bons auapicios, um club republicano, 
que, e1tou certo, muito concorrera para com.o
lidaçio da oemccracia naqutllos loogiquas pa· 
ral(eDI. 

0 SR. AUGUITO CLEMENTINO E OUTROS SENHa~ 
REI DBPUTADOS:-(Mwito btJtn I 

0 sa. MANOBL DA SILVA:-A repret~entação e 
a eatat.ist.ioa eio do teor tteguiote: 

Bala. das ~enões do conselho districtal de 
Lençóes do Rio Verde, Not·te de Minas, em 29 
deabr.l de 1895. 

Exm. cidadio.-Vamos. por intermedio de v. 
exc., pedir ao Ctngrt'BSO deste Eetado a crea
ção de du~U eadelrat', uma do eexo :n~oulino e 
outra do sexo teminano, no arraial do Mingú, 
deste distrioro. Juntamoa a esta uma eatattati· 
ca pela qual v. ex c. verá o crescido numero 
~e· joveoa que existem no eupradito arraial, e, 
além destell, multOII outros, ~tue, por etcauez 
de tempo, não t'oram mencionados. Saúde e 
fraternidade. 

Ao Ulm. e exm. cidadão coronel Maooel 
JOPé da Silva, dd. deputado ao Congresso Ea
tadoai.-Oomlngoa Tolent.ino Sobranbo, pretli
deote; Lucidio da Salvtira T1bo, Antonio Sepul
veda. 
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RBL&Ç{O DAS C!lEANÇAS DO liii:XO MASCULINO li:XI8TII:NTB:~ NO CMINGU'J> DISTRICTO DB LENÇÓ11:8 DO 
RIO VERDE, NORTE DB MINAS, MUNICIPIO DA BOA VISTA DO TREMEDAL 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
lá 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
2( 
25 
26 
27 
28 
29 
ao 
31 
32 
33 
34 
35 
36 

NOMES DAS CR EANÇAS 

A velino Cardoso de Sã . ... .. .. .. 
Ccsario Ferreira da Silva . ... . . . 
Theodoro Jo'erreira da Silva . ... . 
Joaquim Ferreira da SiiYa . . .. . . 
Joaquim R. de Oliveira Primo .• 
Antonio Uamos de Oliveira . . •. . 
Francisco I\ amos de Oliveira • . . . 
Joaquim llamos de Oliveira ... . . 
Jo~é llaruos de Oliveira . . . . . . .. . 
Joao llamos de Oliveira .. . . .. . . . 
A11 LrJnio 11 . de Oliveira Primo ..• 
Serapi:lc de S.l Sobrinho . .. . . . . 
l'ellro Cardoso de Sã . . . ... . .. ..• 
Clemente Cardoso de Sá .•. .•• • • 
Joaquim Cardoso de Sá .• .... . .. 
José Cardoso de Sã •• • . . . . • .. .. . 
João Cardoso de Sã . . ... ... . .. •. 
Manoel Cardoso de Sá ... . ..... . 
Henrique Cardoso de Sã ... ... . . 
Amaro Cardoso de Sá ... •. .. . . . . 
Pedro Ferreira da Silva ..... .. . 
Josr Fauslino Barbosa .... . . . .. . 
Gedeon Dias da Silva . .. . . . . . .. . 
Jol\o Barbosa de Castro . . . . . .. . . 
Francisco Ferreira Lima . ... .. . 
Antonio lliheiro da Cunha ... . 
M-anoel llihciro da Cunha .. •.... 
Josl\ H i beiro da Cunha .. ... ..•. 
~·c· nanrlo llihciro da Cunha ... . . 
Sehasti;1o Jo~é Tolentino .... . . . . 
Jos~ l'\ icolfl u Tolentino . ... . . .. . 
Jo:ao da Srlva Tolentino . . . ... . . . 
Ferna11do ala Silva Tolentino . . . 

Jovito i'iogueira de A !lu ia r . . ... . 
Maoo~l Cardoso de Sá Sohri11ho .

1 
Deoclcciano Nogueira de Aguiar . 

ll 
10 
8 
7 

10 
9 
7 

11 
s 
!) 

9 
11 
!l 
7 

11 
10 
7 
li 
10 
9 
ll 
11 
8 

11 

~ 
10 
9 
8 
:1 
8 
7 

10 
7 
8 
6 

FILIAÇ.\0 

Bernardino Cardoso de Sá .. .. .. .. . 
Firmino Ferreira da Silva .... . .. .. . 
Idem ...... . . ... ..... . . . ••. .. ... . . . 
Idem . . . .. ... . ....... •. .. ... . . . .. .. 
Lecinio Hamos de Oliveira . . . . . ... . 
lderr: . . ...... . .. . .. . . .... .... .... . . 
Germano Hamos r!c O!iYP.ira ..... . . 
Idem . . ... . . . . . . . . . . .. . . ... .. ..... . 
Idem ....... ..... . . ..... . .. . .. . . . . . 
Idem .. .. ....... ... .. . . ... . . .... . . . 
Manoel llamos de Oli\·cira . ... ... . . 
.Jorge Cardoso de Sà ...... .... . .. . 
Idem .... : .. ... . .. ... ... . ... ... . . . . 
lrlem . ... ... . . .. .. . ...• . •.. ... . . . .. 
Zele ri no Cardoso a e Sl1. . • ••• •• •• • • 
Idem . . ..•.... • . . ..• . •. ... . . . . . .... 
Idem .. .. .• . . . . ... .. .. . . . .. . ... . . .. 

· Francisco Cardoso de Sá ..... . ... . . 
Idem .. . .. ... . . . . .. . .. . .. .... . ... . . 
lrtem . ..... . .. .. ... . . . ... . .. . . . .. . . 
~afli11o Ferreira da ~ i h a . ......... . 
AnlolliO r'austino llarbosa ....... . 
Manoel Dias da Silva .... .... . . .. .. 
lrlem ......... .. . . . . . .. .. . ........ . 
sen anrlo Ferreira Lima . . ~ .. . . . . . 
.Joaquim llibeiro da Cunha ...... . . . 
lleilor H i beiro da Cunha .. . . . .. . .. . 
lrtcm . . . ... .. . . .. . . .. .. .. •. . . . .. . . . 
lrlem ........ . . . . . . . .... .. . .. .. . . . . 
llaymundo Jo~l\ de Tolcntino .. . . . . 
lrlem . .. .... . .. . ........ . . .. . . . ... . 
Idem . . . .. ... .. ... ..... · . . .. . . . . . . . 
Jnstino Ferreira da Silva .. ... . . .. . · 
Dornin~os Cardoso de Sá ..... .. .. . 
Heitor Sogueira de Aguiar . .. •. . . . . 
Idem . .... . . . .• . .. . . . .. .. . ... . . . . .. 

RESIDEilíCL\ 

lllingü 
» 
» 
» 
» 

" » 

" )) 

» ,, 
, 
~ ,. 
" ,. 
)) 

» ,. 
» 
» 
)) ,. 
,. 

~ 

» 
» 
» 
» 

" , . 
» ,. 

RELAÇÃO pAS CREA:-IÇAS DO SEXO F!l\I ININO 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 

NOMES 

Denedicla Porphiria Soares .. ..•. 
I dali na Porphiria Soares .... . ••. 
Victorina Porphiria Soares . .• . . 
Maria Antunes da Silva . .. . ... . 
Maria do Carmo de Jesus .•. ... . 
Maria Joaquina de Jesus ....... . 
!\la ria dos Santos de Jesus .... . . 
Luzia Maria de .Jesus •• .. .. . .. ... 
Antonia Maria de Jesus . . . . .. .. . 
Gregoria Maria. de Jr.su.• .. •. . .. . . 
Benigna Cesura de Jesus . . ... . • . 
Luzia Ferreira da Silva .... .. . .. 
Benigna Ferreira da Silva ... . . ; . 
~laria Ferreira da Silva . . ... .. . . 
'laria Antunes de Sousa ... . ... . 
Jovellna Antunes de Sousa . .. . . . 
.\laria Antunes de Sousa Junior .• 
~lar ia de Jesus .... .. . .. .... . . .. 
Bellacina Maria de Jesus . . . . . ·. 
Julia Alves Tolentino •• .. . .. ... . . 
Felicidade Alves Tolentlno .. . ... 
Laudelina Nogueira . ••••...... . . 

•• c. - 42 

"' Q ... 
Q 

"' 

lO 
8 
7 
9 
8 
7 

10 
10 
8 
9 
8 
lj 

10 
R 

10 
7 

10 
9 
7 
8 
7 
7 

llerna rdo Cardoso de S~ . . . . . ... . . . 
Idem . . . .. . .. . .. . . .. . •. . . .. . . ... ... 
Idem .. .. .. .• . • . ... . . .. . ...•.... . . . 
Firmiano Ferreira da Sil,·a . . ... .. . 
l.iclnio llamos de Oliveira . . .. .. .. . 
l;ermano 1\amos de Oliveira . . . . .. . 
Idem .. ... .•. •. . . . ... •.. ... . . ..... 
Jorge Cardoso ele Sá .. . .. . .. ...... . 
Zelerino Cardoso de ;~ . .. .... . ... . 
!Item . ... . ...... .. ... .. .. . . . .... . . . 
Francisco Cardoso de Sá . . . · .... . . . 
Sabino Ferreira da Silva ... •.. . •.. • 
Antonio Faustino llarhosa . . . . . . . . . 
Idem ......... . . ... . .... .. . . . .. . .. . 
~lanoel Dias da Silva .. ....... .. . .. 
Idem . ............ . . ... . ... .. . . . . . . 
Joat~uim Ribeiro da Cunha . •..... •. 
José Ramos do Oliveira ..... . .. . .. • 
Idem ... .. ... . ...... . . . ... . . ...... . 
llaymundo José de Tolentino . ... . • 
Idem .. ........ .. .. ....... . . . ... . . . 
Heitor Nogueira de Aguiar .. . . . .. . . 

RESIDE:I'CIAS 

Mingú . 
" I) 

• ,. 
" • 
" ,. 
,. 
• 
" » 
« 
« 
« 
li ,. 
l) .. ,. 
,. 
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0 la. 8A.'l'OUONO DANTAS traDIDÜtte UID& 
· repreeent.çio da •-admlnilt.ratln da .. 

cte CWJdade de Paall. pedindo auxiUo á 
~de no.u ediftoio para o hG~pitai.
A' .ooaímlnlo de repreeentaÇõel. 

O aa. RAUL Pmmo envja á m• um reque• 
rlmento de Caatodio Ne'to & comp., p8'ilndo 
ilenolo de impol&o de oonmmo 10bre o mate
rial importado para a aua tabrloa de •bão e 
~.-A' oommtsaio de ol'Çalllento. 

0 SR. 8BVBBIANO DB RazltNDB, JX)Dderando J::. nunca lio demail 01 documentos que ten-
a elucidar -verdadn elei&oraee, remmette 

alguna relativos á elelcio de Bntre Folbu, e 
á nieaa pede que sejam publicados na folha 
Oftlcial.-lnatram-ae DO JC)rual indicado, 

O aa. MB"Noa PUÍBNTBL paa i m~a. para 
· IU'em preaen~a á oommillio reepeoLha do
eumentOI concernentes á queatió de diviaaa 
entre 08 muntoipi08 de Bar"t.oena e Lima Du· 
arte.-A' oommillio de camaraa municlpaea. 

0 RIBEIRO DB ÜLIVBIRA. participa que O ar. 
deputado Bernardea de Faria tem faltado •a 
-.õea, por motivo de moleatia em pe~aoa de 
sua fam•lla.-Inteirada. 

Nio ha eobre a ma. mataria para 2.• lei
tura. 

PARECERES 

Knviadoa à ma., aio lidoa e vão a Imprimir 
os ae~rulnree : 

A commi!Mo tle conatituiçio, legislação e po
deres, á qu~&l foi presente o projecto n • 40, des
te anoo, apó~ minucioeo .. tudo que fez do 
projecto e bem usim, oonaidertndo a utilidade 
ae sua adopçio, pois vem •tiatazer a neceseida 
des da administração policial, que a pratica 
tem exigido. ê de parecer que •ej& elle submet 
tido á 2.• diacUBBão e approvado oom as se-
~ntea emen~aa : 

N. I 

Substitua-se pelo seguinte : 
Fica aupprimldo o Jogar de secretario da Po

Uota e creado o de omoial maior, com oa vencl
menkla taxadue nt tabella annexa. 

Paragrapho uoioo. O omctal maior teri. aa 
attribuiçõea do actual III!Cretario, oom aa alta• 
rações constantes do regimento que ror estabe
lecido. 

N. 2 
Ao art. 7-SUpprtma·ae : 

N.3 
Ao art. 8. • SUbatitua·se pelo ,eguinte: 
O delepdo da oldade de Juiz de Fóra terá 

a litolo ce exfediente, 08 vencimentos da 
tabella. 

N. 4 
Ao art. 9 paragrapho unloo-Sapprima-ae: 

N. 5 

Ao art. 10-Bm vez de seis agentes de aegu
rança-diJa-ae-ctnoo etc. 

N. 6 
Ao art. 11-Supprima-le. 

N. 7 

Ao art. 12-Substltuam·fe as palavras 1lnae1 
do art. e a tuer u neoee&arlu operaçõel de 
oredi&o para sua oreaçlo-p;alu aeguintea-t
cindo aberto ao governo o necea~ario credito 
aupplementar á verba do n. 12 do 8 I. • do 
art. 2. • d& lei n. 107, de 26 de julho de 1894. 

N. 8 

Substitua-se a tabella pela Sl'guinte : 
Um delegado auxiUar. • • • • • • • • • 6:000$000 
Um delegado em Juiz de Fóra.... 3:60($)00 
Um oftlcial maior. ; ••••.••.•.• ~. 5:400$000 
Cinco agentes de segurança a 

1:200$000. ... • • • • • • • • • . • . • • • • • 6:000$000 
Sala das commi•õea, 19 de juvho de 1895.

A. CLEMitNTJNO.-DJ:LFIM MoREIRA. 
A c:ommi~são de orçam~nto, a que foi pre~ 

aente o projecto n. 84, des~e &llno, appr(lvado 
em 2.• diecueeão, é de parecer que s~J& elle 
aubmettido á 3.~ dltcassio e approndo, ::-edi· 
gido conforme o venoido em 2.• discull8ão, 

O Congrel80 Legislativo do Estado de MIDU 
Geraeadecreta: 

Art. 1.• Fica o Presidente do Estado au
torizado a reorganizar desde já a secretaria 
da Agrioultura, diatribuintlo as actuaes secções 
por duas directort~. uma dr s qu.es superin
tenderá o eerviço de obras pubhcas e indue
triaa, e a outra os attinentes á viação ferre& e 
.fluvial, ficando creado um Jogar de primeiro 
oftlcial potrA o expediente commum ãa duas 
directorias. 

Art. 2. • Com a nova orgahização ficará ex
tincLo o Jogar de consultor tecbnico e creado 
maia um logar de director com os mesmo11 ven· 
cimentos do actual. 

Art. 3. • Fica egualmente o governo &uc&o· 
rizado a reorganisar os actuaes ciroumscri· 
pçõea de Obrat~ Publicas, elevando & dez o nu· 
mero dellas e fixando aos respectivos enge
nheiros o vencimento annual de 8:000$. 

Art. 4. • Fica creada. na repartição de Ter• 
ras e Colonização mais uma secção, com a or
ganização da actual segunda secção, á qual in 
cumbirá especialmente o serviço de coloniza• 
ção. 

Paragrapho unlco. Os empregados da nova 
secção serão nomeados pelo governo indepen· 
dente de concurso. 

Art. 5. • Para execução desta lei fica desde 
já o governo auctori.zado a abrir credito I!Up
plemeQtar, com u formalidades Jlre&criptu no 
art. 18 da lei n. 2314, de 11 de Junho de f876. 
áa rubrloaa doa aa. 1 e 3 ao § 3. • do art. 2. • 
da lei n. 107 de 24 de julho de 1894. 

Art. 6. • Revogam-se as dispoaiQ!Ies em con
trario. 

Sala das oommiasõea, 18 de junho de 1895.
A. C1.BKBNTINO.-MBNDE3 PlM&NTEL. 

. N. 66 
A oommill&io da oommercio, induatr:ias e ar

tes, 'ft. qual foi pre~eote a petição de FrauciiOO 
GoDÇ&lves Rodrigues Lima, Emygdto Rodr~ga81 
Guimariea e José Antonio da CosL& Junior, pe· 
diodo privilegio por vinte annoa para extracÇio 
do oleo. do coco de maoabuba, amendoim. ma
mona e outras ~ementea oleogJDOti&t.; oonelde-

• nndo que ae aolla no Senado o projeoto que 
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~ariza ess&S COnCeil!Õel, e de parecer que 08 
petJclonarioe aguardem a eanção do referido 
projecto. 

Sita das commi~sõ!s, 18de junho de 1895.
CoNKGO AL'VES -LilOPOLOO CoRREA.. 

A commiaão de lnstrucção public!l, a que foi 
preeente o projeeto n. 9-2, a.pre8enta para se· 
gonda dillCussã.o o sub;tituti v o junto que deve 
eer approvado. 

Sala daa commiS!!ões, 18 de junho de 1895.
MUJDBa PIMENTF.L.-PADRE Joio Plo.-FRAN· 
CISCO BRII:SSANE. 

SufntitutitlO ae p,.ojecto n. 92 

O Con~rresso LE'gislativo do Estado de Minas 
Oeraea decreta : 

Titulo 1 

D.&. ADMI!IilS:'RAÇÃO E I)';SPIU'ÇÃO DO ENSINO 

CAPITULO I 

COXSELHO SUPERIOR 

Art. I.· O conSt>lbo superior funcoioo9.1'á na 
capital do E~torlo sob a prt<sidençia. do Secre
tario do Interior e ff> compara, além de seu 
pl'el!ideote, do~ seg n;ntes memb•os, dos quaes 
aio natcs os quatro primeiros e os outro:! de 
nomeação do governo : 

Dírector da E~colfl de Pbarmacia. reitor do 
Externnto do Gymnasio Mineiro, director da 
Escola Normal, inspector municipal do muni· 
ciplo da Ctt.pilal, dous membros do magisterio 
publ1co prima.rio, dous do secund~trio, um do 
normal e outro do superior, todos da Capital, 
e doa respectivos supplentea nomaados na mes
ma oooaeil:.o em que o forem os aeis membrol! 
& que terão de sutstítuir em suas faltas ou im· 
pedimentos, sempre que, pari esse fim, forem 
convocados. 

CAPITULO Il 

JlliSPECTORES ESCOLARE3 AMBULANTES 
Art. 2. • Fica o E~tado de Mina, Geraes di

viJido para a tlscalização do ensino em vintfo 
oircumscriJ~Çõea. 

Paragrapllo unico. Nas ~ircum•cripções es
colares que niio houver Escola Normi\1 a eéde 
da circumscripção será. indicada no regula.· 
mento. 

Art. 3. • Estes f,mccionarios contmuarão 1\ 
ter os vencimentos do art. 3. • da lei n. 77, de 
19 de dezembro de 1893. 

§ 1. • Só serão pa~os tsses v c ncimen tos em 
Prestações menf!aes, depois que o •n~r!ector aiD
bulante refl!t!tter ao Sec1'6ta.rio rlo Interior. 
oom o relatorio deq11e trt\ta o§ 17 Jo art. ~7 
da lei n. 41, oM a.ttel!tad,ls da~ v1sitall que tiZfr 
mensalmente ás escolas de ~:>ua. circums~ri 
pçlc. 

§ 2. • Esats nttesto.<ios serão pa~st\dcs p ·Jos 
iupectores anuulcipae~. quando ~~os <'~<~oi•~ vi· 
sltadas pertcíncerem ao districto tlasede dl mu· 
niclpio, e pel011 inspectores di~trictau, qu:mdo 
estiverem collocad011 nos mais ul~trictus. N• 
falta desses inspectores e de seu11 subst1tuto3 
tapes pauará 0:1 attestado3 o juiz dtl pat em 
exerci elo. 

§ 3. • Em presença de~tles documentos o S&
oretario do Interior passar<\ o attesta·lo a que 
se rerere o citado artigo lJ. • da lei n. 77. 

CAPITULO 111 

INSPECTORES E~COLARES MUN!ClPA.&S E DlSTRl
CTAES 

Art. 4. • Na s~de de cada município haverá 
um lnspect'>r escolar municipal e um supplente 
nomeados pelo Preeidente do Estado d'ent~ 
Oi cidadão~ que tenham a necessaria id~neidade 
moral e intellertual. 

Peragrapho unico. Suas attribuições são u 
constantE's dos llrtigos 32, 33, 34 e seus para.gra
pbo., d~ lei o. 41. 

Art. 5. · Tambem na séio de cada um distri
to adm'nistrativo bPvetá um iospector escolar 
distric tal e um r upplente, numeadcs ambos 
pelo Presidente do Estado. 

Paragrapbo u.n!C?. Além d~~ attribuh;õea qae 
n .. eéde do mun1ctpm tem () 1nspector munici
pal ao qual aux11iará em tudo quanto interes· 
~ar ao desenvolvimento da lnstrucção no dis
tricto, incumoe ainda. ao in~pee!tOt' districtal 
remetter ao inspector municipal, dentro do 
pr_azo de der. dias, os mappaa sob su'l inspe
cçao. 

Art. 6. · Aos in~pectorN! municipaes e dis
trictaes compete plSst\r os ·tttestauos de que 
trata o § 2. · do nrt. 3. • desta lei. 

Art. 7. • No districto da ~ede do município 
não haverá inspector districtal. 

Art. 8. • Ficam abolidos os conselhos muni
cipa.es e districtaes. 

Tlt.nlo 11 

Dú E;>;SI!IiO PRIMARIO 

CAPITULO I 

DA.S ESCOLAS PR!MAR'AS, CLASSIFICA ÇÃO, ORGA. 
NlSAÇÃO, FERIAS, MA TERIAS DO ENSINO PRlMA 
R lO 

Art. 9. • O emino primaria será dado em ea
colas elemontnres e escolas complementares. 

Art. lO. So ht\verâ escolas complementares 
nn Eéde dos munlcipios. 

§ 1. · Quando na séde do município houver 
de duaa a quatro e~cvli\s do mS:~mo sexo, uma 
ser& complementar e as demais elementares, 
h& vendo sempre uma escola complementar ~ra 
r.ada grupo de quatro escolas elemen tarn do 
mesmo sexo. 

§ 2. · All efc:>las complementares em que o 
n"Lmero de alumnos r-requentes fc>r mper10r a 
otO.terão um adjuncto E~ SI e..--se numero exceder 
a 80 terão dous adj une to'. 

Art. 11. Para matriculn nas escoiMI comple
menttU'E's dev.- ra o l'lumno mortrar·se habíli· 
tada na~ m~&teriu dtH &col~>s elementares. 

Art. 12. As esoolas elemenhres de cidades e 
villas só 1!6rõo r~:gidos por prof~ssores norma• 
listba e ~ó estes poderão ser· edjuncto~ du es
colas complementares. 

Art. &3. C.Jm pete ao Prcsitlen te tio E;tlldo, 
sobre t•roposta ju~tillo.tda do inspector ambu
lante e du muncip:\1 e ouvidos os repectivoe 
profes:M-re~. transferir o.s e•colaa dos povoados 
e la&irros de urn pal'& outro local dentro do 
mesmo diatt•icto admini~trattvo. 



Ar~. 14. Nio •rio applicadu , aoa alamó01 
peuu.degradantee, mu, castlgoe moderadOI, de
~endo a _dlaolplina e100Iar repouaar aobre~udo 
noa aentlmentoe pa~roaea que o• profeasoree 
deftm ter para oom oe alumnoe. . 
Paragrapb~ unloo. O profeBPOr que ae esce

der DOI cutlgoe queinft.lnglr ao• alumn01, de&· 
rá 1ujelto á pena de 1111JjleJJiio e a t.le perda de 
emprego ~ relnoldenola, além du demai• penas 
em que incorrer. 

Art. 15. AI e100las primari11 estadoaea tun
ceionario du 10 bo1'18 da manhã ál 3 boru da 
•rde, hnendo um intervallo entre ~ melo 
dia e uma hora, durante o· qual 01 alumnos ae 
ocoupario de trabalhos Planuaes e exercícios 
phJiiCOI. 

Art. 16. Na1 sedes doa municípios em que 
bouver mais de uma eseols. do mesmo fexo 
tanoelonarão ellat no mesmo p~edio sempre 
que 1eja iaso poesinl ; devendo em tal euo o 
conselho ·luperi;>r determinar no regimento 
Interno du eeeolu a conveniente distrlbui~ilo 
do trabalho doe profes1ores. 

Art. 17. 0 anno lectivo OOIDeçará DO aia 
16 de junho e ~rmlnará no dia 15 de julho, 
18Ddo lambem feriado o período de L· de de
aembro a 15 de Janeiro. 

Art. 18. No dia 16 de junho começarão os 
es:amesem todaa ae eaoolas primarias esta<tcaea 
e durario 01 dias que forem nereasarios. 

Art. 19. O en~ino nas 11scolu compkmmttJ
r~ts oomprehende: grammatlca com definições, 
francez (traducç§o), noções de geograpbia ge
ral e revillio de geograpbia do Brazil e rto 
Blt.ldo, arithmetica. revi&ão do eystema me
trlco, precedida de geometria pra,ica (tacby
metria) ; masioa. de&enho a mao l1vrea e cal· 
lygrapbia ; liçõel de oousu, educação cívica, 
moral e phyalca : trabalbos manuaes para 08 
alumnos e de agulha para as alumnu. 

Nas ucolu 11knuttttJYU: leitura e eaer1pta, 
eaaino pra~ioo da Ungua portugueu., arlthme· 
tkla pratica oompreben1endo u quatro ope
raçõea eobre nameroe inteiros e sobre f'i'acçõea 
O!'dlnarias e deoimaea, regra de tres, juros 
·atmpl• e de companhia, systema metrioo, no· 
çõel de geographia e hiatoria do Btazll, geo
·grapbiae historiado Estado de Minu, educa
ção maral; oivlca, e physica, oantlooa escola
real leitura du Conemutçõea Federal e Blta

·doa. 
§ 1. • O ensino nu 8100lu complementa· 

rea, logo que n'ellu sejam providos protessoree 
diplomado• nu condiQOes do programma nor
mal, eetabeleoido n'esta lei ou na de n. 41, 
oomprebenderá mai1 a~ aeguintea materiu: 
DOQÕeS de eolenoias pby11icu e naturaee nas 
IUU applicaçõea á tudu&tria e á bygiene, geo
metriã linear, uoçõee de economia polltica ou 

. dom•tlca conforme o sexo e princlplOI basioos 
da CoJUtituiçio Federal e d!l E1tado. 

§ 2. • No ouo do pa.ragrapho preeedente a 
.-r la será reaida por doas profeuorea norma
liatu, •vinclo de dirtotcr o que fôr deeignado 
))elo governo ; devendo, em tal caso, a da vllio 
.a.. material ser feita pelo oonaelho Superior, 
.que orpni•ri. convenientemente o reapeotivo 
)II'OII'&mma • 

.Art. 20. • O Colll8lho Superior em cumpri· 
JDento do di.Qiolto no § 4. • do art. 19 d.- Iei 
D. ••· provfdenciará ambem 10bre a dl1tri-

• 

buição óomo mr mall conveniente em cur.. e 
cl&ll8s, do ensino das materiu nas duu cate· 
goriu de eBOOiu, regulando o casa do art. n. 
16. • desta lei. · 

Art. 21. • As eeoolas elementaret ael'io 
frequentadas por aiumnos de 6 a 11 annoil e as 
complementarts pelos que for.lm approvadoa 
naa matarias daqoella1. 

Ar&. 22. • O curso das escolas oomplemen· 
tal'88 será de dous anno1, e de trea na hypo. 
tbeae do § I.· do art. 19. • delita lei. 

CAPITULO 11 

DISPOIJÇÕE8 GBRABS 

Art. 23. • Os vencimentos dos protNtores 
prim~ rios seria regulados pelaa tabellaa anne
xas aob ns. I, 11 e 111. 

Art. ~4. • No regulamento que n governo 
expedir para execuçio desta lei prov•úenolari. 
tambem para que eela po;~ta f m pr 1tic.\ a attri
bu•ção conferida pe o § 7. • do art. 27 da lei 
n. 41 ao~ inspectoree ambulantes. afim de que 
estes Instrua til os profegores na ob~ervancla dos 
programmas que Corem adoptados. 

CAPITULO lU 

DISPOSIÇÕES TRANS1TORJA8 

Art. 25. • Emquanto não houver profeuo
res normalistas, providos em todas aa escola& 
elementar~. serão eetaa classiflcadu em eaco
las de t·•, 2.• e 3. • ordem, conformt~ forem 
regidas por proteBBOres normallstu, habilitados 
ou provisorioe. 

Art. 26. Nas esoolu elementaree de 2.• or
dem leoeaonar·ae-hão &s mater••s de que tenham 
feito exame Oi respectivos prot.lllloree. 

Art. 2:7. O ensino nas esoolaa elementaree 
de 3.• ordem comprehe·nderá as seguintes ma· 
teriu:-leUura e eeeripta, pratica daa quatro 
operações e regra de juros •implea, leitura da 
Cooatt&uioio Federal e da do Estado . 

Art. 28. A diViEão das escola• que actual· 
mente tunooionam nas rédea dOI muniolpios 
em elementared e complementares será feita 
pelos inspectores municlpaea, auxiliados pelos 
reapeotlvoa prote1110res no dia tegUinte ao en
cerramento doe exames do aotual anno le
oUvo. 

Paragraphn unioo. O inspector municipal 
oommunloará. a divisão feita ao Secretario do 
Interior, a quem remetterá os mappae que de
~erio aer teltoe pei01 respeotivoa profe110ree 
doa alamnoe que Corem distribuidos áa eaoolas 
elementaree eu oomplementaree indicando 08 
profeNOres que defti'lo eer deelgnadoa pelo 
Governo para dirigirem umas e outras desea• 
..,lu • 

Ar~. 29. AI ferias do actual anno leot\vo 
comeoarlo no dia 15 de novembro e terminario 
no dia 7 de janeiro. 

Art. 30. Nu téd81 de municipioe em que 
não houver profeaeorM normalistas nllo have
rá noolas complementareS e o enaino nas ea
colu que ahl tunoetonarem, deveri. obedeeer 
ao·PfOiramma du eecolaa elementaree de 1.• 
ou 3. • ordem conforme forem 01 profeuores 
nell•• providos habilitad01 ou provt10rioe. 

Art. 31. Em nenhum muniolpio • creario 
novas eaoolaa prtmariu eata.Joaee aem que • 



tenha elfectuado alll o recenceamento esco
lar. 

§ I. • Para oreacão deaea.s escolas será ne
ceesario p<'Onr )IOr meio de lista nomiLal, or
pnlzada pelo inBFOOtor municipal ou pelo in
speotor di•trtctal e visa<ta pelo inspt>ctor am
bulante, qu" ha na respectiva localidade nu · 
mero suftlcientede alumnos. 

§ 2. • O provimento das eacoha creadaa na 
aocual 8e88ào legislativa ftca dependente do 
quadro estatístico de que trata o paragrapho 
anterior. 

Art. 32. Flll& de rogado com o seu Paragrapbo 
o artigo 23 da lei n. 77, de 19 de dezembro 

de 1893. 
Art. 33. Fica o Governo auctorizarlo a no

mear uma commi•ão d'entre o8 membros do 
oon~~elho superior para consohdar as leis e de· 
cretos referentes ao en~ino norrual e pri1urio 
no Ltado. 

P.'fagrapbo unicc. Esse trabalho deverá ser 
apreseL iado ao Congres3o no começo da sessão 
legisl.ltiva de 1896. 

Tabellae 

N. I 
PROFESSORE3 NORMALISTAS 

Nas sédes de municl~ios .........• 
Nas sédn de d1strictos, nos povoa 

dos e bairros ....•••.•••••••..• 

N. 11 

PROFESSORES IIABILITADO! 

Nas sédes de municípios ...•....• 
Nas &édes de district.os, nos povoa-

dos e bairros ••••.• . •.••••••.•• 

N. lU 
PROP'ES!ORES PROV!SOJUOS 

2:000$000 

1:600$000 

1:400$000 

1:300$000 

Nas sédes de municípios.......... 1:300$000 
Nu aédea de districtos, nos povoa-

doa e bairros.................. 1:200$000 

Titulo III 
DAl BBCOLAS NORMABI 

CAPITULO I 

DO ICNSINO NORMAL 

Art. 34. Fica o Governo aucturizado are
formar o regulamento das Escolas Normaea do 
Estado, consoiUando a leg,slação respectiva, 
observadas as alterações que por esta lei são 
teitu naa de na. 41 e 77. 

Art. 35. No plano <te enSIM normal ftcam 
e~tabeleeidas aa Eeguiutea modificações : 

I. O estudo de trancez começará no 1. · anno 
e termlnarâ no 3. ·, havtndo neste uma hora 
por eemana de reviEão. 

11. O de geographia na parte geral nio ver
•rá eobre minudenclas chorographicas, deven
do aer reapectiva e gradualmente mais de~en
volvldo quanto • Amerloa, ao Brazll e ao 11· 
tado de Mioaa ; •• noções de oosmographia 118· 
rio apenas aa necessarias pa-ra b&8d do et\udo 
ele geographla. 

111. O de historh jleral si limitará 110 in
diBpen~vel para a bõa comprehensão da bis
teria patria espeolall~ada no que diz respeito 
a Minas; as noções rud1meatares de economia 
política. 

IV. O de algebra, no2.· e 3.· annoa habi· 
litará o alomno principalmente para re~olução 
du formulos geometric&ll da~ linhas, aress e 
volumea. 

V. O de geometria, durante o 3. · e 4.• 
annoa,~abilitará o alumno principalmente para 
rnoluçao das formulas geometr1cas das linhae, 
areas e volnmf's. 

VI. O de scienoias pbysicas e naturaes ver
sará sobre elementos de phyeica e ch•mica, so
bre nações de r.oologia e botanica e rudimentos 
de geologia e mineralogiA.. 

Vil. O de pedal""gia terá por fim preparar 
o alumno par .. o ·.nagisterio, l n~trulndo· o prin
cipalmente e ·.nmetbodolog•a, educação moral 
e ci\•ica, byglene tsoohsr e legishção c1 oensino 
primario. 

VIII. Ficam supprimidas &S noções de agri. 
cultura e de~agrimensura. · 

CAPITULO li 

DA MATRICULA 

Art. 31!. A matricula começa no dia I.· de 
agosto e t>ncer ra-se no dia 28 do meamo mH. 

Art. ~7. Pan matricul11 no l. · anno do 
curso prestará o alumno perfinle doue prcfes
sores do estabelecimento, exame de suffiencia 
das materias de ensino na~ escolas elementares 
de 1.• ordem. 

Paragrapho unico. Exct>ptuam- se os ai um
nos das aules pr.ttlcu quando julgados habili
tadoe. 

CAPITULO lll 

DOS TRABALHOS ESCOLARES 

Art. 38. O anno lectivo ccweça no di:\ 1.· 
de setembro e encerra ee no dia 15 de maio. 

Art. 39. O numero de alumnos de cada 
aula pratica não excilrlerá. de 50. 

Art. 40. Sempre que o numero de alumMs 
em qualquer aula do curEo normal, excepção 
feita da de gymnastio~~t exceder de 50, !lerá ella 
diviclida, percebendo o profeasor a gratiftcaçãQ 
aunual d9 1:500~00. 

CAPITULO IV 

DISPOSIÇÕES GERAES E TRANSITCRIAS 

Art. 41. Ficam equiparados o8 vencimen
tos das JlrofesFores inspectrra~ e doa professo
res de gymnastica aos dos demais prof&sores 
daa ewolaa normaes. 

Art. 42. A permuta de que trata o artigo 
13 da lei n. 77 de 19 de dezembro de 1893, !Ó 
será concedida quando attmente á cadeira da 
meama meteria. 

Art. 43. O alumuo approvado no 3.• anno 
do corPo normal poderá ~er nomeaclo para re
ger qualquer e!cola elementar de 2.• ou 3.• 
ordem. 

Art. 44. Of protell80res diplomadOII podarão 
em qualquer tempo requerer provimento Das• 
eacola! vagas e nas regidas por profellliorell 
provlaorlos. 



Art. 45. O lecretarlo da MCOia ser;. no· 
meado pelo Preaideo~ do Estado por indieaçio 
do d1rector. . 

Ari.' 48. Fica creado na escola normal da Ca· 
pital o Ioga r d~ adjunta da iospectora de alu· 
IDDOI com 01 "VenclmentOII annuaee de I :200$ 
a qual aerá nomeada pelo Preaideotedo Eltado 
80ti proposta do dlrector. · 

Art. 47 Fioaderogado o art. 248 da lei o. 
41 de 3 de agosto de 1882. 

8 I. • A 'e escolas normaea maniclpaes crrodu 
até a. data da pre!eote lei poderá o go,eroo 
por decreto conceder as prerogativaJ de que 
gosam as offlci&PI. · 

§ 2. • No l'fgutamento que tôr expedido para 
a exeoução desta lei, ená organiz1.do o serviço. 
da iospecção e fiacalizaçlo e1fectiva e proftcua 
deMea Institutos livres de enalno normal, po· 
dendo o governo, parao aea reconhecimento of· 
ftclal e Femprt~ que julgar nece,sario, nomear 
um ,rofessor (lu lento. du Etocola• Normaes ou 
Gymnaslo para colher aa preciau lnformaQães, 
além dos relator101 trimeos~e que deverão 
eer eovia•los pelos respectivos ln~pectorea am
bui&Mes A muoit.lipau. 

8 3. • O auxilio anoual de 15:000$, eerá pago 
trimeosalmente e sobre tudo del!ds que torem 
suspensas as pr.,rogatlvas e regalias que tive· 
rem sido concedidas. 

Art. 49 •. O actual anno lectivo termina em 
I.· de agosto, começando o futuro ano o lectivo 
a 15 de satfmbro. 

Paragrapbo uniCJ. A matricula será feita de 
I á 15 de ~etembro. 

Art. 49. hevogam·!e as disposiçõu em con
trario. 

Sala da.<~ Com missões, 18 de junho de 1895.
MBNDBS PIMENTEL. - PADRB . Jolo PIO. -
F'aANO:BCO BRESSANE. 

AUeota a. nteneão dute parecer, que se ha 
de distribuir impreaso, diapeosa-ae a sua lei 
tura, a requerimento do sr. Men1es Pimen
tel. . 

A oommissão de lo~trucção publica, á qual 
~oltou o projeeto n. 26. afim dizer iobre a 
creação de emprego e 11xação de vencimentos 
oons!.antes do art. 6. ·, a.preeent& a seguinte 
emenda modiftcatin ao referido artigo: 

Artigo. O pessoal doa c~mpoa de demonstra· 
çio tt~rá os seguinte& vencimentos: 
Dlrector· prottaor... • • de -t:OOO$ a 6:000$000 
Ptofl!'flor-pratico...... de 3:000$ a 4:000$000 
Trab,.lbadorea (diaria 
maxim~ ). • • • • • • • • • • • • • -t$000 

Sala daa commll!llõ~s. 18 de junho de 18~5.
MBN~BI PIMENTitL.-PADRB Jolo Pto.-FRAN· 
CliCO BRI:It!A NB. 

A commi~siit> de justiça. civil e criminal, a 
que f.Ji pr&liente o proj~oto n. es, de lt-95, re
aernn.io o direito de o.pres.ntar emeoà11s 
é de parecer que o mt-smo puae á segunda rt~ 
oalliO· e seja approvado. 

Sala daa camwillfões, 18 de janbo de 1895.
Riu•tao JUNQUI!:IRA.-CAIIILLO SoARES FILHO. 
-SABINO BARBOIO Jt7NIOR.. 

Pot preaeote á commissão de obras publicas 
Tisçio ferrea, etc. o requerimento em que ~ 
oononatonariosda E. de F. So.nt'Anna doSa· 
puaahy Mtrim 110 Piuaaby pedem ao Congre110 
Minell'o a g11rantia de Juros de 6 'I• durante 30 
~. sobt·tS o capital maximo de oincoenta con· 

to. por kilometro, tornando·ee·lhes extensivos 
tambem os fbores da lei n. 64 de 24 de julho 
de 1893. 

Trata·ae de uma. estrada de ferro de grande 
extensio e cujo deeidtratum é fazer conver
fflr a export11olo de uma }lllrte Importante 
do Estado de Minas pua o porto de S. Sebu
•.ião, no Estado de S. Paulo, o1fererendo VS.ll
tajoeamente um percuno menor aos productOs 
mineiros que o actu&llllente adaptado p!lra o 
porto do Rio de J.ant>lro por intermedio d:1 Es· 
tradade Ferro Central do Bl"llzil; pretende ella 
naturalmente ser a grande rêtlemtermedlarla 
eotre o littoral e os municipio!l servidos pelai 
estratdas de Ferro do Sapucaby e Muzambinbo, 
corrigindo assim o erro de wncentração do 
trafego para uma unica rêde princ•pal, que, 
ba annoa, lucta com embaraços para satil'fa
zer as exigencias do trafego de ~uas actuaea 
succursaes. 

SI no presente a. E!!trada de Ferro Central, 
oppõe pêas ao desenvolvimento dos diversos 
ramo1 da indu~tria em Minas, cbegBndo mes· 
mo e entorpecer o proseguimento da constru
cçio de novas viaa-ferreas, prloci ?I\ I f setor do 
progresso nas regiões c~ntraes, quaes não se· 
rão oa empecilhos della provementes, em fut.u· 
ro ,roximo. dep~>is que as linhas, ja decretadu 
e subvencionadas no aul do (•éste do Estado, 
estiverem prolongadas e com o trafE>go corres
pondente ao impul~o dndo ás iudu~tr1as na 
zona por ellas atra.vesssdas Y 

A Estrada de Ferro de Santos a Jundinhy, 
de que eerião tamhtlm succur~aPs St>c~õ~s das 
vlu-ferreas sul-mineiras, não satisf1z egual· 
mente ás neceS!IIdades do movlm~>nto eifectivo 
da •t!de paulista, o que se acha. tiio cabalmente 
demonatr.do que motivou a conce~siio feita á 
Megyaoa P*ra prolango.r SPUS trilho-i até o 
porto de Santos. 

Para evitar todol os graveR inconvenientes, 
acima apontados, é que, além de<;;a tentativa de 
estabelecer novos vehiculos para ex~ortacio e 
lmpc>rtaçã.o do Interior, tem·ee planejado mui· 
tos outros emprebendimentoB, alguns delles 
realizados e outros em vias de execução. 

Com esse fim, a Leopoldina ligará sul\ rêde a 
de cantttgallo e naturelmente ltgara tambem 
o ramal da St~rraria á Elltrada da Ferro do 
~orte na e~taçã.a 1lo Areal, a companhia de Me
lhoramentos do Rrazil eaui. con~truindo uma 
variante pela. Serra do Mar, partindo de Be· 
lem e passanrto por Paty do AJf,.,res, a Sapu
caby pretende prolong11r-ee da Rarra do Pi· 
raby até o Rio, a Oeste de Minas irá por Barra 
Mansa a Angra àos Reis, e, finalmente, exis
tem a c:onces~o de Taubaté á Ubatuba e a da 
rêdP de Leste de Minas com objectivo no porto 
da Victo~la no Esplrito·Santo. 

Afora enas viu de commuolcações que d~ 
pois de melboro.dGR, ou const:-UJdas concorre
rãoeffiMzmente cJma Central, temos no norte 
outras sabidas parA o littoral «'\ H:~ hil' e Ml· 
nas e a &hia ao S. Franclt>CO• qtJe breve
menteinaugurariHua estação ter:ninl\1, e ambas 
alliYiarão a1 rêdes do aul das CArgas do extremo 
o norte do Estado. 

Tambem nos parece muito conveni,.ute pro
longar a Batrada de Ferro Mina> e R•o para 
Paraty ou Angra, é uma estrada jli. con
atrutda e bastante extens,, e na qu"l entron
oam-ee a Sapacahy e a Muza.mbiobo. 
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Julgamos, portanto, que depois de executa

doa os diver3J9 projectos de viat;ào, acima. re
feridos, ficar à. resolvido o problem11 daa com· 
municações de Minas cllm o mar, e não vemos 
opportuni•la.lie em decretarmos novos e eleva• 
diBSim!ls 41lnus, para o E~taJo em f11.vor de 
u_ma idéa ja attendida ; 

Comtudo, considerando que devido til! ditH· 
culdades de con<trucção, algumas dessvs vias 
ferraas não 8erão executada~ e que convem 
animar a con3truccão da3 e:;tra.das pa.ra o lit
toral, a v ista. das razões expostas e que sobre 
todas, a E$trad:t de Ferro Santll Anna. do S!l.
pucahy e Piumhy, tem a vantagem mcorup1Ha 
vel de menor percurso além de <Witar us bal
deações incooveuien•.es o onero~as uo~ gt>neros 
transportados, á de p-irecer a. C·J.nmbsii.o c1e 
obras publk aa que ~ej!l. approvado em 1.• dis
oua>ii.o o segumte projecto de Lei : 

N. 114 

O Cllnires;o do Est!l.do de l\linas Geraes de
creta: 

Art. 1. · Fica. o Presidente do Esta.do aucto
risado a. concerle1· á ~"~rada t.te !"erro Santa 
Anna do ::>a pucally mirim, garantia de juro~ 
de e •;. no anno &ebr•e o capitu.l mui mo de 50 
contos por k1lumetn:. dura.ure 30 !'anos, podeo· 
do prorog~tr os prazos actualmeute cone" lidos 
para apre~emação lia estudos o começo do~ 
trabulbos d: CúDStl'Ucçâ.Ct e obrigar os Cún
ceeslOnu.rios tó levar a estrada até Bllm· 
buby. 

Art. 2. · A innovaçã.o do con ~racto só p~derá 
ser feita. depuis que estiver c<lns:ruida a linh11. 
p&ulisto. do t'Ol'to de S. Sabastião aos limites 
de Mrnas em S. Paulo. 

Art. 3. • Revogam·se ns disposiçõ~s ,'\m con
tra r·ro. 

Saiu. das commis~ü :s, lP de junho de 1895.
E. OTTONl.-NUNE.:l PI:\HEIRO. 

0 SR. EPAMINONDAS 0TTONI, pela CJmmissâO 
de ob~as publicas, apresenta, à lido e apoiado 
um requerimento. 11olicitando do governo in
tormações sobre a ma teria Jo projecto n. 65 e 
das fmendas q ·Ie lhe foram olfdrecidas. 

Approvado sem debate o requerimento, ao go· 
vel'no 8e envia com os papets relativos. 

Annuncia·se o proseguimento da 2.• discul!
•ão, hontem adiada, do pwjecto n. 39. di:;pon.Jo 
sobre o exercicio simulbneo e retribuindo a 
certos cargos fooeraes e estaduaes. 

Trata-se ainda do art. 1.0 • 

O Mr. l\lendes Pimentel:- Sr. 
Presidente, o illustrado auotor do project.o que 
v. exc. acaba. de submetter á disc\lBSão respon
deu hont•m brilbat~temente a todas as argui
ções que contra. o mesmo foram posta•, a toias 
as objecções levantadas, e o fez com a tríplice 
auctorlda1e de deputa:to dos mai:> competentes 
desta casa (apoiarlos geraes), de um dos CO · IlU· 
atores da lei primordial do E~tado e de pro
f8980r conhecido e emerito de direito publico 
constitucional na Faculdade Livre desttt. ci
dade. 

0 SR. SABINO BARROSO JUNIOR : - Agradeço 
tanta bondade de v. exc. 

O sa. MENDES PIMENTEL: - E' ju11ti~ que 
rendl ao nobre deputado (apoiado1). 

E, sr. Presidente, sem medo de enggerar, 
quasi ficaria verdadeiramente notavfll o 
discurso que s. exc. pronunciou ; notavel 
não 6Ó sob o ponto da vista da justeza de 
puras!!, da prec1são e CJrre~ão r.ie linguagem 
como principalmente pela elevada orrent11ção 
juridicadus ('Ouceitos emittidos c~m relação 
ao assumpto. 

S. exc. mostrou e demonstrou qu~ j:\ està. 
po1• terra esse ediflcio mettievo, esse ca;;tello de 
e~pumas lia methaphysrca. e que o direito cn· 
trou para a classificação scifntitlca e é hoje 
uma aciencia. porque é um conjunctn intfgrll
do e t...s.rmonico, de prmci pio-; e leis que rE' • 
gem phPnomeno:> do mundo sr.pen•rg:< nico 
superior. , 

Além dessa~ considcr.Ições cum que funda· 
mentou o projecto, li1i L exc. dn ram fel ici
dade ao exam1nur o el,men to histo1·rco da 
me•lida que Sd trata riP dPflnir e do qual se 
derivou B legislação ferlerol que ó rlnra e ter· 
mtnante EObl'e a mntf:ria. 

Elltretanto, sr. Prt>sidente, devi•lo à ade· 
antada hora, não poude o meu 11lustre collPga 
desenvolver um dos ponto'! da questii.·) que con
~idero dos llld.iS interessantes, um do;s seus la · 
dos mais importantes. Sl'j\1. dito entre p>~ren
tlleSIS que não tenho a estulta e phihLuc.osa 
pretençii.o de v1r completar o tliscUI so do no· 
br'3 deputado e nem pensar .ia mais alguP.m em 
coser um pu.nno grosseiro a um manto de fino 
brocado. M»:i merece que l'e insi~ta wb1•e o 
racto da legi~lação orgsnica do E, totlo plac,tar 
11 interpretação que o digno uuctor do p!'Oje
cto da ao texto col.lstituCional. 

O Con~treiiSo Mineiro, sr. Pl'es·dente, depois 
de ter dotado b Est'lrio com o. su·• lei funda· 
mental, constituiu-se em legislat .ra ordinaria 
para de:!envolver a' thest>s twnstitllcionaes p._,r 
meio de lPis cJmplementared organiza4oras 
dos principae3 serv1ços. 

Vê-se bem que a interpreta('ão contida nessas 
leis organicas tem um cunho de autllenticidade 
que uão deve nem póde ser despresado por 
nós; e essa interpretação não à por forma. al
guma a que perllliam o> illustrcs Jfputados 
que impugnaram o projecto tm discussão. 

Si t;vermos de julgar contido na disposição 
prnhibitiva do§ 29 do art. 3. • da Constituição 
E,tadoal o exercic1o simultaneo de cargos re
munt-rados, quando digam respeito a funcções 
tecbnicas ou ~cientificas, teremos então de re · 
vêr e retbrmar grande parte da nessa leg"sla
ção, pois que qua~i toda ella está errada e in
çada. de inconstitucionalidades. E' as.'im. sr. 
Presidente, que bao1ta nos cingirmos á lei orga
nlca do ensino, á lei n. 41 de 3 de agosto de 
1893, para que se VE.'jl1 que o legisladQr transa
cto,que roi o a.uctor da Constituição, não VIU vio
lação constitucional no exercicio simultaneo de 
cargos remunerados oe identicl\ natureza te
chnica, scientillca ou profissional. 

Os reitores dcs gymnasios são lentes desses 
mel!mos estabelecimentos que exercem dupla 
funcção retribuída -a de professor e a t:e di
rector ; os directores de eecolas nor:1 aes e da 
Escola de Pharmacia flstão nas me~mae condi
ções ; os ~~ecretarios das escolas normaes são 
professores que percebem duplo vencimPnto, e 
aa substituições dos lentes e professores fdZem
se de una pelos outros oom a devida gradficação 
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M áapMto <le trallatbo. I ll tof1e 111011- Artlp. 8lo ell• egaalmente oompeieDtel 
.....,., .. ama diiJ•I•H•I• pral .pJderla para o JMJIU'O de .IDnatarine e dia a&Qllll oi· 

... -lftt·i 'camt.ra, 111. 14 lei!'· 77; de 19 ftlt.e adllliDIRraüftl de ftlor aUI 8~ -•• 
cle.~bro. ele 1883, que ~~triat~ • pror.- .beado 9 Jaltá~Hoto ao Jall de direito. 

- llli iiljidaal o n ...... nenlciO. de ... aotlvid.... rtaJa dU .... 18 de Janbo de ···-
.... du bo~ ciO HIIDO oomtaoto que oio tal-. . Pll'ft'O H Mouú - GBTULIO D8 CüV 4LJ1o ~ 
S8 .. deveret do OU'IO q .. ooca,. DO mqla- PADR. J()lo Pio - 8~ BAaaoeo JUNIOR- CAR• 
~.~blleo. . LINDO PINTo- AUGUITO CLUUNTINO. 

;: Sr. f'Niidea&e, J• dl• e Dlo -•e aanoo de Uda e ooDjuoctameote em dllcull6.c) 
·N.,_r qae Diô venho ablolu&a~aeo&e eomple- • 

... ., o beUil!liaMdtacunodo auotor do projaOto; O •r. "Mende. Pimentel a- Sr. 
ftDbo atmpl8!~ent.e diaer aos meu coUtlfJu que PreaideDte, venho almplesment.e Jar u raz&. 
pNoil&moe eer IOf(iooee conzludeDHI, .:ortectoe qof' me lenram • divel'gir doJ meua Uluab'ea 
e coheren&es, harmoDizaodo a legltlaçio do x.- _ eollegu da oommillio de o,.oamento com rela- · 
~. · · çio ao uwmpto qae • diaeute. 

Si o projeeto que o•a • dl~u&e deve ser re· A rado predominante.·• direi m8811lo. o mo-
Jti'-do oo.-o tnoons~"uoiooal. esle Coogt"eseo, tiv~ determinante da medida de Iniciativa doe 
oDcJe ~lzmeot.e nitJ veJo tepu&Qio e dietln· meua illwt~a oollepa representantes da 3. • 
oo1o de partidoe e de bàooad~, (diiJO fdli~wtm- olroumaori)IOio elei&oral bastar•• IÔ por 81 para 
t•; oio )<H·que deaoooheoa~a'D~idade da sua que negaaae o meu voeo ao projeoto em di80118-
clúcrlm•nação, mu porque aioila nio estio em aio. E essa ruio juatiftcativa da apreaeotac;:lo 
Jolo'idéaa e prlnoil)tos polltlcoa' que se ioaore- deete projecto de lei iJ a neaeasidade de inter
vam em baodeirll par,tdarla..) nós que ooa e•r os juizes na arrecadação daa cuetas, unico 
ooq~N,gamos todoe em totoo do bem do Katado melo de fazel:OS cumprir o seu dever e de ea· 
e do llluatre cidadio que o dirige, o~ só &emoa tlmulal-o:s no de~empeoho da II1WI funcçõea. 
um meio de aer logicoe e ooheréotee e êillle é a (Aparl••>· . 
returma ~ g,_a•le parte da DOiíla legialaçio, O sa. CunLLo PaATBS:- Multo bem • 

. pera que o Governo oio lu" oom a" maloret 
dUilculdadea e oio •ejam.deeorgaolzadoe diver- O n.. MBNDBS PIKBNTEL:-:- Defendo, sr. 

· aoae i.Dporkotl••moa IM'VJOOI publtcoe. Prf&ldente. a magia~ratura de Mtnu e por 1880 
O sa. CAIULLO PaATa:-s~m duvida neohu· voto oootra um proJecto que tem camo razão 

ma. unlca da lUa apre~entação uma aaaerçio que 
o ea. MliNDBS PIIIBNTBL:-~ada mab tenho nio Jl?ie ~m protesto ier levantada neata oaea, 

a loOCreiiDtntar depolt daa brilhantes considera- ~ma tojurJa auaoada a uma c_lasse respeltabt
çõea addustdu ptlo Ulus&rado auctor do pro- 1.'18ima do D0880 Eit&do. (Apoaallo• t1 ntfo apo
jecto que o fundamentou cabalmente. (Muito lado•; aptarl~•). 
hrfl; multp b..Í.). . E .vo&o kmbem oontra a medida que se quer 

Encerrada a dlscua•io é appro~do 0 art erigir em lei por motiTOB preponderaota•l ... 
1.· e em aeguida. sem debate \ambemo é ~ moe.deordem dn&oceiraque não potif mdeixatl 
~rt. 2·. ·e bem ualm o 3•; e: con11oti0do-se deA~&lar no eept~ito doe 0011108 ~IIPgaa. Ainda 
que~ o projecto á 3.• dlecullio, vae elle á hontem e nu .dJsowaõee aoter~oree do orça
oommlaào de 't-gialaçio e podert~~. · meoto di88e·se e provou·se . aq u1 que a rf nda 
· o sa. hANOieoo B~•N• ~IG ortl4rm) ex- mJnelra nio offereoe prant•ae de solidez e de 
terna oa ràzõee jóstia,&tlvu do 118u voto. ea\abJI~dade; ao contrario depende ella quaai 

Lido e em 1.• diecn~Rio. qoe 18 encerra aem exca1111n.meote do afé sobre o qual pesa gra
debate, o, projecto o. 109, ooocedeado Uoeooa voeo imposto ad-ocalor.m, que varia e oaoilla 
ao joi1 de direito ·da Oa&agoa~e~, é elle appro- oom I!> producçio,com o proce so de arrecadaçio 
vadó e, OODJeD~Iodo-re que pc11se á 2.• dlaca•- e oorn • alta .ou baix" do oam~io. OberadiiiSi• 
alo, volta á oommlllio que 0 elaborou. mo como esta o oroamento mmeiro. nio po1110 

. 8BGUNDA PA.RH D.a. ORDD DO DIA. OODoordar t>m . que 88 dtllfalque uma· dU 811U 
Lido e em 1.• dtao081io, que 18 enoena sem fonte~ de rece•ta em proveieo de uma olaae. 

d'ebat.e, é approvado e vae á commleaão de (Aparlu) , 
~ru ·pabliou, por 18 haver oooeeotldo que Ha aloda uma coa1ideração a farer, a qual 
,._á 2.• dtiCOilio,o projecto o. 113, elevao- Dio delx~de ter a a~a relen.o3la. Quando • 
do o capital de que trata a lei n. 76.relatin- orpnlzava a magiatratura do Batado e ao oon
meote á estrada de ferro de Jeqaitibí. a Sete fecolonar-ee a tabella aonexa á lei n. 18, .de 28 
Llgôu. de novembro de 1891, fora~ levadoa em conta 

Lê ae e entra tor artigos •m 2. • diacanlo 0 OI venolmeotoa que ~roeb1am oe magi~~OI 
projeoto o. 2, q• 1.01 magiltradOJ e promo- no tempo da monaroh1a e foram tambem com
toru de jutioa nonoede 5, p)r oento dai ooatas potad~ ae custas que pa8S&1'8m a ser cobradu 
arrecad&du )MIIo 'Ea&ado. ' pelo· Estado. 

Trata-M do art. J.·. Depois d11to os magtetrados; como todos 01 
o er. t•luto de Moura a- (Não te- funoctoo&rioe publl~•· foram favorecldoe 0018 

11101 0 18u dlsollno). . , • o augmento proporc10oal de 10. 15 e20 •t. pela 
.o orador termina 11nvtaÍlltJ a tegula&e lei. o. ~ em virtude ,das ~llmouldad81 de vida 

que a todoe aseediava (apoaado•). Ora. ar. Pre-
DINDA lldeote, Di.o i ~ivel que eatf-j11D(18 &qui de 

-'o para eeaiio, de d1a p&ra dia, a augmen-
, · N. 1 . . tar o• vencimentos de uma ct&M de emorep.: 

ArtiP.• Sio oompeteot.e~ oe Juizas mbttltu· d01 pobliooa quando 'odoa. runocionartoeoa 
t01 ,..ra o pr~:paro ~ Jalgamento 'llellnitivo das ~rttculares,fetão oberadoe das meemaa dlmcul-
oauas cive11 de ftlor.até 1:000$. did•. 

, . 

·. 
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Nesta questão, como em todas u outras nem 
que sou obrigado a me manifestar, do11 franca· 
JHDte •• razõae do meu voto. Treallio as opl
niõeiiiObre e1te projecto.: - a dos seus Ulus
tre! lnlctadorea que querem d"r 50 ·I. d &S cus
taa arrecadadasaoe magistrados, a da maioria 
da commiSiáo de orçamento, Intermediaria e 

-ooncilladora, reduzindo a 30 • 1. e finalmente a 
minha opinião qu" é radical • .• 

o sR. CunLLo PaA.Tts : - E' • minha. am-
bem. . 

t) SR. MRt'fDU Pwa:NPBL ••• aguardo o· meu 
voto a toda e qualquer parcepçã.o directa de 
cast&s reto~ magistrados. 

Sr. Presidente e.itaa ligeil•as constder~õds 
jaatifi,~m a minha attitulie: voto ~X~ntra o 
pro.jecEo por ·que tê .o como julltiOcatJva. uma 
gravi&sima asserção a n.a.gistratlll'a mineira; 
voto contra elle porque as .oos&!\S condicõta fi. 
nancelras nio comportam augmentosde venci
mentos para tuna classe regularmente retri 
buída; e ftnalmP.nte nego·lhe o meu voto, per · 
que a magtstratura f->i, como torto o runcclot;lll." 
lismo, favorer! ja com o augmento proporeto
nal dll8 venclmt~ntoa (mwito b~m) . 

0 SR. RAUL PE:-!IDO:- E eu acompanho a V. 
exc. 

O er. Caanlllo Prate8 (nio temos 
o seu dleour10). 

O •r. Getulio d~ Carvalhos-Sr. 
Presidente, desde 'lUe foi presente á oomtide
raçio da Camara o proj!cto que se di8oute, for
mei op1niio e entendi que não era este o meio 
mais Justo e regular ·te que se devia lança:· 
mio para melhor ga.ranttr a classe da mtUtis
tratura, n" hypothese de não achar-Pe el111 
oonvenientemente remunerada. Pareeeu-me 
r.empre, sr. Pre~idente, qne seria mais: judi
cio:;o e digao desta Camara, Msim como dessa. 
classe tão elevada pela sublimidade da sua mi>· 
são social, que augmenussemos os seua ven
cimentos, ai são insufHoientes, mas nunca de
cretar se porcentagem de cuetaa em seu bene
ftcio, m6.'lmo para que não se levantasse ao 
redor do pr, jeoto uma &.rgumentação calorosa, 
mas deprimente e niltadora da magestade 
fidalga de que deve sempre ser oircumdado o 
aoto do magl8trado. 

Bem sei, sr. Presidente. que • magistratura 
estara muito além deiJI.Ia objurgação que a avil
ta, que a deprime, e que, ao menoa a 11ua 
parte si e compenetrada dos seu11 altos e gra
ves den•res, ao envez da que polue e arrasta 
a tóga na abjecçio doa que mentem a seu11 deve · 
res e missio, irll eempre seguindo impavida e 
serenamente a estrada luminoaa da justiça 
sem encarar as negaçu que phantasticoe argu· 
mento.l lobrigam nos term011 deste projecto. 
Uma du vid •. porém, aasaltava-me o espírito 
e oreava-me um obioe para dar-lhe o meu upoio 
inoondicional. 

Si por um lado via que melhor se ampa
rava a posição dos juisea ds direito e promo
tores da joatiça, por 011\ro lado era torço10 en
frentar·• oom a olaae doa juizes subll\i
tutoe oomplelament.e deafavorecvta., visto como 
em vÍat& d•l Da.& leia jodiciariU IÓ podem 
ellee pre)l&rar e jlllgar as oau. até 500$000, 
quando, eratretanto. têm a seu cargo todo o 
~ervloo orimioal da comuaa, do que nio per-

' · c.- ~3· • 

oebem custas de especle alguma e que lhes con
IOme o maior tempo da sua juizança.. 

Sr. Preaidente, eu que ainda ba pouco nesta 
casa foi o uni co que me levantei em favor da 
magistratura quando se tratava do projecto 
da sntiguld!\de dos jui1.e• de direito (Cru: am
'~ aparl•l do ,,. • Camillo Pratt!1 e outro~), por 
entender que elle teria profundamente os seos 
direitos adquiridoa, não pcsso ser acoimado de 
suspeito e antes cumpro um rigoroeo dever de 
coherenoia e justiça, levantando-me agora em 
favor dos juizes aubstttutot~. que ficam comple· 
tamente dt>sprott>gidos e desamparados pela 
lettra do projecto. 

Todoa sabemo~. 8r. President9, que aos jui
z~~ sub>tituto3 cabe todo o t rabalho procel!ll&l 
doa crimes, justamente o ramo do ::erviço mais 
e3pinhoso e fcltigante de uma comarca, quando, 
no enb.n t.o, a intervencão dos juizos de direito 
neStlf.ll proC('SSO"' nu serviço criminal é muito 
especi11.l o rt~>tr icta. E que Cll~otaa rendem 
eller 1 

8abemos maifl , sr. Presidente, que,quando foi 
est<~ be!ecit.la a alç.tda t.I O>O juizes su bstimtos para 
o preparo e julgamento das causas civeis, não 
leve o Jegisla•10r a liberalidade e a inspiração 
alevaotsda que eempre caracte1'izou os actos do 
passado Cougre~; estand,., talvet, 11 hi um dos 
pouooa &fnões da lei n. 18. 

O SR. JoÃo Pto:-A lei n. 18 precisa de uma 
ret11rma completa. 

0 SR. GETULIO DR CARVALUO:-A emenda, 
poré "• do illostre deputado residente em Juiz 
de Fóra, vem reparar esre ccchilo da lei judi
~iaria e a consequente injusti\8. creada pelo 
projeoto. 

~r . Pr·e!lidente, sendo os juizes de dirE- ito os 
preparad: res rios inventarios e todas as causu 
ct veis c.• mo Eâo, além da dE-8('guaidade na per
cepção das cust~s t>ntre elles e 08 juizea sub!titu
tos, aocresce o inconven iente de serem muitas 
vezes obrigl\doe a reti rarem-se em deligencias 
para fóra da sédê da comarca, 15, 20 teguaa, 
prejud1cando-!e assim 08 serviços forens811 e a 
admlnis•raçiio da justiça. Innomeras vezes, 
nessas occasiões em que se acham ausentes por 
dias e em grande> distancia, apparecem caBOS 
eape.,iaea que reclamam promptas providencias, 
como por exemplo • m lw.b6u · corpw . •• 

O SR. W . BRAz:-úu embargos ou aresto~ . 
0 SR. GETULIO DE CARVALHO •.. e como, com 

a rapidez que o caso exií e, vencer as distan•·ias 
dentro de estreito praso de tempo,em bUI!oa do 
remedio para eeaee males. que só podem ser 
at.tendtdot pelo juiz de dirtitof 

E o juiz sub3titnto, Er. Presidente, adstricto 
a instruir processos crimes, consumindo o me
lhor tempo da sua vid" numa acçio eetertliza
dora, <:omo uma esp<~~ie de ,,.,11, a mattdatil ... 

O SR. JoÃo Pto:-Ahi v. exc. diz multo bem. 
0 SR. GBTVLIO DE CARVALHO : - ... sem nem 

8o me r; os poder praticamente applicar á juris
prudenoia e ao direito, instrumdo-Ee devida
mente no eetudo d'uau~etenoias em confronto 
com os f~tctoa ! ( P~atUa). 

Dentro da sua alQada, insignificante é o nu
mero ofe oau'llls que ae agitam no fôro, de modo 
que ficarão eeaea joizes assediado. deatro doa 
seus parooe vencimentos e nada aproveitario 
du rtgaliu da-te projeoto, que aliáa.O favo
rece ao11 jaizea de direito e promotoru. 



B' ainda para notar-ee, ar. Preeidente, que 
tendo a alçada doa juizes de paz de egoai valor 
á dos juizes aubnltlitos, ainda fica •s partes o 
aiYitre de Iniciar, lt. vontàde, suas pendenctas 

· peranté es&es ou aquellea jullee, pelo que ainda 
ietio aujeUos a nao perceberem cuetas mesmo 
duu.a caueu de pequeno valor, porque o pre· 
)l&ro de todu ellas e o julgamento deftnt\1 vo 
ile aJgumaa está na competenoia ·dos juizes de 

~· Em vÍita, pois, deetas considerações e de mui · 
tu outras pond81'018s que rlão escaparão de 
oerto ás I uses e .ai toa conhecimentos d9 v .ezc. 
e dos meus illuatrados collegas, é positivo e In· 
dubltavel que a emenda é justa e ten
de especialmente a reasabelecer um principio 
de equidade e justiça ferido pelo projecto, com 
a desigualdade que vae Mtabeleoer em favor 
de uma claaae e esquecimento de outra egual
mmte importa.nte e neC888itada. 

Sr. Presidente, elevar-se, como eleva a 
emenda, a alÇAda dos juizea substitutcs para o 
Julgamento e preparo das causas oiveis, é o 
meio mais correoto de serem consultadas as 
nas nP.Cessidadea e de melhor ampal'llrmos a 
_sua po11ção, que, como ti dos juizes de direito, 
está egualmente melindrada pela crise difD· 
cultos& que &tr&V8111&1DOS. 

Não podemos deiur de reconhecer, sr. Pre
sidente. que esBeS juizes, ainda que não ssjam 
considerados como membros da magiatratura, 
deaempeJJ ham tnncçõea elevadllsimas que ~ão 
de sua ezclwlva competenoia, e substituei:Jl aos 
juizes de direito nu soas faltas e im,OO.imen· 
ws ; sujeitos, po1•tanto, não eó á mesma pre
cariedade mat.t-rial, oomo a manter uma posi· 
ção abr1gada de todo o ac061So capaz de enno
dosr sua reputação e deapres\igla.r a auctori
dade que representam. 

E a. emenoa do lllustrado deputado reaidente 
em Juiz de Fóra, .. além de du a esses juizes 
_quinhão nas vantagens do ~rojecto, vem ma1s 
elevai-os, mais caracterizafo: a soa funcção de 
juiz a.tê agor1• oircumscripta a prepara.r pro· 
0811108 criminaea. 

Convenço me, assim, que a Camara não ne· 
.gará o aeo apoio a ena emenda. que traz o cu· 
nho da. justiça e a •tisfação dos reclamos de 
uma classe Importante, pela qual votarei com 
a convicção de quem cumpre-um de1er de 
oomclencia. 

Repetindo o que jà disse, sr. Presidente, 
devo concluir estas explica9Qes do meu voto, 
dizendo que 01 mesmos motivos que actuaram 
10bre mim quando falei contra o projecto da 
anU,Oidade dos magistradoa, por entender que 
eUe prtjodicava os seus direitos, obrigam-me 
a UJar ua palavra neste momento, para apoiar 
a emenda .ao projecto que crêa 50 ·t. sobre 
cotas, por entender qua vem ella em auzilio 
dos juizes aubstitutoa que nada aproveitariam 
do mesmo projeoto, tal CGmo ae acha elle con
cebido. (Jluilo bem; muito bem) 

O •r· "'enee•luu Draza-(Não te
mos o seu discurso). 

O e r. CaiDIIIo Soare• Filho: -
(Idem). · 

O •r. DenjaJDin de Macedoa
Sr. Presidente, levantou-se grande celeuma 
em torno dô projeoto que ora ee dilcute. Eu 

vi, com pe~&r, que aquellea meamoa que h" 
pouco pugnaram a favor du aocumulaçõee re· . 
muneradu, aelevantlu'am agora contra o pre
jeoto em discussio. 

Quanto a mim, venho declarar desde já que 
votarei a favor delle, como hei de aempre io
\a.r a favor de todo o projecto tendente a me
lhorar a inatruoção }IUbliea; de todo u projecto 
tendente ao. engrandecimentos do Estado e, 
mais do qoe todo, a favor de todo o projecto 
que ~nha por .IIm a repa.ração de um injus
tiça que tenha. sido feita a quem quer que 
seja. 

Sr. Presidente, cumpre-me dizer que não 
posso CQlcordar com a emenda da. com missão 
de orçamento reduzindo a 30 os 50 "(. propoa· 
tos no projecto. 

A commiSfão de orçamento procura justift· 
cal-a, declarando que os 50 '1· não deixam de 
onerar um pouco o orçamento do Eata.do; maa 
ra.c;o venia á commi&ão, que ha de ter a. bon
dade de dNculpar-me, por declarar que não 
posso concordar com a. reducção, porque ella 
não deiza de ser algum tanto contradiotoria, 
já com os princípios em que se t'undou a pro· 
prla commt&lão, já com os princípios da justiça, 
que deve presidir a todos os actos destl& casa. 

A comm~ão em seu parecer afDrma duas 
verdades: em prlm.eiro l~r ella considera de 
jwti~V& a ad pçio do projecto e em st>gundo 
logar ella. entende que a a.dopção é de utili
dade para o Estado. declarando que haverá 
ma.ior fiscalização da renda de cuatHs judicia
rlaa ;mr parte dos magistradoo e promotor-es. 
Mas, sendo assim, si de um lado ha justiça e de 
ootro ha. utilidade para o E~hdo, a. cc mmiSI!ão 
não pederá concluir pela reducção a 30 ·1.; por 
que a justiça. não admitte reducção. 

0 sa. CAMILLO PRATBS:-NeSl!e ponto tem 
toda. a razão. 

0 81\. BENJAMIN DE MACEDO : -Sr. Presi• 
dente, eu já não po~so comprehender o que 
seja meia justiça e muito menos tres decimos 
(O 3) sómeute. A oommiseão fundou a redu· 
cção em premissa de oa.racter inteiramente 
seoundario, em premissa que não tinha 1orça 
pa.ra lhe dar vida; porque não tinha a sua 
origem nos princípios da justiça, dessa mes
ma j ... atiça em cuja sombra ella se acolheu 
para. a adopção do projecto. 

Ella se tnndou principalmente no facto 
de entender que oa 50% oneravam um pouco 
o orçamento do Estado ; mas e~ te argumen· 
to não procede, porque ella. mesma. reconhe
ce que, com a adopção do projec\0, haverá. 
melhor ftsoa.llzação por pa.rte dos juizes e, 
portanto, maior arrecadacão. 

0 SR. CAMILLO PRATBII:- Maior arreca.da.-
ção do que tlacallzação. . 

0 IR. BENJAMIN Dll: MACIDO :- Mal!, 81'. 
Prelldente, dê ae mesmo por hypothe~e que 
01 50 •t. Clnerem um pouco o orçamento. Mas 
que tem 1880 9 

E' argumentação que não procede. porque ao 
Ea\ado não é licito Jooupleta.r-ee é. custa dos 
magistrados. As custas sempre pertenceram 
a01 ~uir.es. 

E verdade que se augmentaram oa ordena
doe doe magÍI\rados quando se lhes tiraram as 
custas ; maa fo1 um verdadeiro pNente de 
gregos e ellu deviam ter 1'81!pond•(lo coJU o 
terso de Vlrgilio c Timeo Dancao• n tlou f•· 
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r111teu ; porque, como já disse o meu illustre 
collega o 11r. Wence!lau Braz, 08 juizes muni
oipaes daquelles tempos venciam ~ó em custas 
mais do que os ordenados dos juizes de direito 
de hoje. 

.E'. pois, de toda a jugtica qu9 se restitúa aos 
juizes ao menos a m:-tnde daquillo que sempre 
lhes pertenceu. 

Sr. Presidente, honest~ 'Vfoere, ncminem l" · 
tUrll et suum cuique tr.bue•e ~ã<> os conhecidos 
preceitos do direito romano, e esta casa, que 
em aempre sabido pl\utar o:s seu~ actos de con 
tormidad e com 08 p rincipioll da moral, que 
tem sempre pl'ocur l4do oã? olfender os d1reitos 
de quem quer que 8ejn, real izando assim os 
dous p · imeiros p eceitos, não deve deixar de 
concluir a sua obra com a adopção do proje()t o 
que ora se d1scute, o que vem a ser a realiza
~ do ultimo preceito, o c.•uum cuique t1'i• 
bUitrn. 

Sr. Presidente, quando levantei-me na ?ri
meira lliscus~ã'l del'enden•fo ene projecto, ex · 
pendi então considerações que ora, com praser, 
vejo repetidas por um meu ;ilustre collcl(a . 

E na verdade 8ã'> argumontaÇÕ()S de muito 
alcance. 

Na 1.• rli; cof'São me fi rmei na c ::>mparaç&o 
do que venctam os wagJstrados nos ultimas 
tempos da monarcbia e principio da republica 
com o que vencem actualmente. 

Naquella discossão tambem tive oocasiã.o de 
dizer nesta cal!a quE~ por dous motios d11feren· 
tes se podem cumprir as obrigações: empre· 
gando-se maior ou menor somma de activida
de, sem que, neste ultimo csso, hoja. quebra 
de digmdat!e . Decbrei tambem que o magia· 
tratura niio podia vfver adstricta aos princí
pios comtesco~. não p 1dia seguir as rnaximns 
da novo. philosophia, e conclui declarando que 
o pr,,jecto,no mou entendeT.', devia ser Adapta
do, por qne a sua adopeão era de inteira jus
tiça. 

Mas,sr. PresidPote, além deeses argumen· 
tos ainda me surgem outrC's que não são de 
somenos importancia. 

Sr. Presidentt>, ha comarcas em que o juiz 
quast r.enhum l'et•viço tem, ao passo que ha 
outras em que o terviço é tão extraordinnrio 
que o juiz, p1ra bem cumprir com as suas obrí· 
gaçõet', tem que trabalhar dia e noite e, traba· 
lhando &81!Ím um muito maia do que o outro. 
são. entretanto, ambo! E'gu:1lmente remune
rados I 

UMA. vóz :-A's vezes aquello que menos 
fu é melhor remunerado. 

0 SR. BENJA.M.IN DE MACÊDO :-Isto fala 
bem alto em prol do projecto que OI'& se úis· 
oute . 

Sirvam de exemplo as comarcas de Jaguary 
e de Santa Rita 1!0 S·• pucahy. Naquella, DI& 
oomarca de Jaguary . o j uiz de direito tem que 
trabalhar dia e noite p11ra bem oumprir os 
seus deveres, nesta, na de Santa Rita do Snpu
oahy, o juiz quasi nenhum serviÇ') tem .• . .•• 

0 ~R. DaLFIH MOREIRA :-Não apoiado, o 
jolz · de Santa Rita do Sapucaby trabalha 
muito 1 •••••• 

O SR. BRNJAMIN DE MACEDO :-Póde ser. 
Sr. Presidente, reir.a profundo· d~gosto no 

seio da magistratura mineira. A provi\ esti 
na d&-'erção que se tem dado em algumas co · 

marcas, a prova está no facto o normal de te
rem ficado por muito tempo algumas comarcas 
vagas e qt.e tem sido preenchidas com ditllcul
dade . 

No est.ndo viainho de S. Paulo a magistra
tura., além de bem remunerada, ainda vence 
todas as custas. 

O sa. RIBEIRO JUl'\QUEIRA : -No Rio d<~ Ja
neiro é a mesma ooura. 

0 SR.. BENJAMIN DI!: l\IACEO:J :-NO f Stado de 
S. Paulo fala-se até cüm cPrta repugnancia 
da magistratura mineira. Um paulista não 
desejll. ser magistrado em Minas •..• . ••• 

0 SR. RIBEIRO JUNQOEIRA. :-Nem O mineiro 
deseja ser ma~Cistrado ern S. Paulo. 

O eR. RENU.MIN oE MACEDo : • .• em Minas 
qui', no entretanto. tem sabido sempre cami. 
nhar n'' vanguarda de real prog:-esso ja pela 
saba~ udministração dnquelles que têm consti
tuído o governo, j.t pPiil nbne~ação e patriotis
mo de todo3 o~ mtoeiro~; em .Minas que, no eb· 
tretanto. tem cD ·.ninh<\dO sobranceira através 
dos caehopos que têm t~ mPaçado a oxistencia 
da nação ; em Minas que, no entretanto, no 
meio das luctas intestinas que tem necroti· 
sado a patria, é apontada por todos como um 
modelo de virtude administrativa de paz in· 
terna. de respeito ás leis! E é justamente 
neste Estado de Mmas que um pauhs a não de
seja cer magistrado, attenta a po~ ·çãa esquiva 
em q ne se acha vqui a magi~tratm·a. 

Sr. Preside to, ha comarcas em que o ser
viço fürenee é tão extraordl::~srio que a renda 
das custas jud•ciarias. que nel!as se cobram, é 
por si su tflciente para o pagamento dos seus 
magistrados, ~obrando ainda quota. coosid3ra
l"eia para os cofre.i do Estado. Sirva de exem
plo a comarca de Juiz de Fóra . 

N.este caso, que acontece, sr. Presidente f 
Acontece que na comarca de fôro agi ta do o 

magistrado trabalha dia e no! te para 11judar o 
Estado a pa!lar os outros que não têm a mesma 
somma de serv!ço , acontece que o mallistrado 
não é remunerado em proporção ao serviço 
que presta ; acont.ece que ha uma iniquida.de 
palpavel em uma lo:~ i que brotou no seio do 
Congres;o . 

Em vista, pois, de todas esta!! considerações. 
é de justiça que o projecto seja adaptado. 

E' muito conhecida a posição de um juiz do 
direito e, para que elle pos>a mantel-a. com a 
decencia A mdependencia nece~saria á boa ad
ministração da JU~tiçn., é preci~o que dtsponha 
de meios . 

0 SR. CAMILLO SOARES FILHO:- Parn qne 
não seja obrigado a oontrahir d1 vidas. 

0 SR. BE:'\J.-~llN DE MACEDO:- 0 ordenado 
é tão minguado ..• 

0 SR . C. SOARES FILHO:- .. • que O juiz de 
di••eito não póde vivel' mm no SE-rtão. 

0 SR. 8ENJA:IIJN DE MACEDO :-0 juiz de di· 
reito é a primeiraauctoridade <'a romnrca, tem 
qua~i sempre uma numeros11. família a tratar e 
jà não se está mais no tempo elos milagrPs em 
que csh1a m~nna do cé.;, tem numerosc s filhos 
a tlducar e já bem largo vão <>sses temp ,s em 
que oR apostolos ficaram sabias por_ obra 11 gra· 
ça do espírito aancto, bem longe vao os temp08 
em qu~ um Hesioilo em sonhos ficou poPta, em 
que Ce~mon viu se com a. faculdade de falar 
em linguu. grega, fem nunca tel·n. aprend 1do, 
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, tómeo&e por &PfO~imar-ee de 8. Balllio. Hoje 
li o Juil de direito qaiíer educar Mal filhos 
PNCtla,di8Jl6J"de meiÓI, e Dlo é com o miugua
aooídeDadG deque dilpõe, redUiidO &toda pela 
b&lu permanente do. oambio, que poderâ pro
ftr a todu u euaa neoesaldadee, que poderá 
nmprtr eom todaa u obrigações de um bom 
pu de ta mUla... · 

O sa •. o. 8oAUI FtLBo :-Do modo por que 
eltá organiaada a magistratura o juls de direi
to quando lallecr•r u.aa deixará para inventa-

• rio; porqul! o que puhou apeou deu para 
ooaer. · 

o sa. BENJAMIN D& MAc•oo :- Não será, 
por certo, deoen", ar. Presidente, vêr-se um 
Jall de direito. a primeira auctortdade da co
maroa, na contlgeuola de passar uma vida de 
prtnçêSee ; nlo eerá, por certo, decente que as 
auaa ftlbas, moita• veze~ Iludas meninas, 11e 
T~m obrlpdu a andarem vestidas de riiC&. 
do e caload~o:~ de tamanoos ; não eeri., por cer
tot deoente·o Juiz de direito, a primeira auoto
rtaade da oomarca, em mas bol'lll de deeoan
ço, Yêr-ae obrigado a dar o ~u paa:~elo vestido 
de ganga aiUrella. tuendo o Jl&pel tr11te do 
meatre-eaoola do Abaoa~i ••• (HW.r•datü). 

Não •rá, por certo. decente o. juiz de direito, 
a primeira aoctoridade de um.a comaroa, nu 
auas dl,lgenciu em in veotarioa, divisão e ar
reoad8ç&ti, vêr 18 obrigado a andar montado 
em um aavallo nlho e magro, fazendo o pa
pel de um l•om Qaixote della Mancha montado 
no velho Roainante. (Hilca,.;dGM). 

E' preoieo, ar. Pl't!lidente, que 18 cogite bem : 
01 ordeoadoe ••• 

O sa. o. SoARBS FILHo:- Mas o meirinho 
que papel podia fazer atras do joil Y 

O sa. BBNUHIN DB MACBDO: - Naturalmen
te o de Sancho Panoa. 

Mas, ar. Presidente, 6 preoilo que se cogite 
bem: 01 ordenadoa dos maglstradoe nio aão 
nfDoientea para u neoealdades da vida dos 
magia&radoe; porém, nio ae vem pedir mi~eri
oordia, ,orque ellea Dio preoil&m de mileri 
cordia ; hómente ee pe!le que ae lhes~ a de· 
vida jaatioa, com a l'eltituiçio daquillo (!Ue 
11mpre ll.tes pertenceu, realizando-18, uaim, () 
ultimo preoeito do direito romano o nwm 
cwique tri~. (Mwito hm; mu110 b1m.) 

O ar. Raul Penldoa-81'. Preliden
te nào nnho di8cotlr o projeoto, mas, á viata, 
de o nttderaoõee &·:doltdu por 11lgons orado
rei que ee ocou)l&ram do &IIUmpto, eu d•eJa
va ouTir a oommillão de Of9amento a reepeito; 
porquanto. tendo 11do impugnada a emenda da 
m1111ma oommislã. '~ que reduziu a poroentagem 
de 50 a. 30 •f., allegando a oommlllllio qae U· 
elm procedia porque a. poroene&gem niO dei~&· 
ra de onerar o oroamento,eo entendo, sr. Pre· 
lidente, que a a&!a Dio den, nem pÓ!Ie ma· 
nlteltar-ee, sem ouruesta commislã.o, sob pena 
de tornar·• responeavel pelo ~~~ orçamen
tario que provitr á verba-ooataa jndllliariu. 
. 0 8&. C. SoARIIS FILBO :- 03 reapouaveis 
•remoa nós. 

O aa.. R. Pmaoo :- Allim, eapero que a no
bre oommislã.o de Of9&me~to esterne o se.• mo
do de.pe•r e de como encara a qu81tio, aftm 
de que ~moe Totar.ooll8ClenoiOAtmente, ~em 
p,_,adioar 011D-.ee do BRado ("'wito """)•· 

O ar. Au~ruato Clementloo a
Sr. Pl'88idente, alnto e proiuudamente nio • 
tar presente' o honrado relator da commiaio de 
Of9&mento, o qual poderia perfeitamente com 
u 1oaa l01e11 fornecer dados minuoi<MIOI a eata 
oamara, de modo a ficar comphttamente ea
olareoida e poder dar o aeu auentlmento ao 
projeoto em dlscas..tão. · 

Sr. Preetdente. a commissão de orçamento 
antes de elabora1• o parecer !IObre o frojecto 
que efl acha lujelto • dl$cul!!ão, procurou en
tender- se com a seoretarla du Finanças. pro
curou dados e elemento&. e apttsar, ar. Preal· 
dente, f\& anecadação de.-ta renda nio ter aido 
teUa convenientemente, segundo os dados for
necidO& por aquefla repartição a soa 1'\~Ceita 
sobe • quantia de 300:000$000. 

0:-a, 50 •;. oomo quer o projroto aprf'senta
do pelo honrado deputad< reshl .;ntl'l em Monte 
Santo e deatiuados a~ jUJzes de dlretto, equi
valem a 150 contos. 
~. Presidente, a comml~ de orçamento 

reconhece que ha D8C888idade de vir em &U· 
~ilio da magiStratura; porquanto re.."'nhece 
que, pelas condições actoaes de vida em nOIISO 
lstado,esta se torna oada vez mais precaria.Por 
eetó motivo a commtaeão apresenta ao actual 
projecto uma emenda accettando a idéa da con
Clel!llio de cuataa aba magistradoe, mas reduzin
do a porcentagem a 30·;., que mesmo aasim 
tram um d1111'alque de perto de 90 contos; 
mas sendo esta fvnte de renda do Estado, me
l .. or tlacalizada, a sua arrecadação será mais 
bem feita, oompeoaando deate modo o desfal
que qoe resoltarà. doa 30 '/ •• 

A commlasão de orçamepto. porém, oão póde 
dar o aeu a.entimento para O· 50 "/• que se 
destinam á magiatratura, porque o meamo or
oamento, princip.lmente na quadra actual, 
Dio com,orta abeolutamente eata despesa. 
(DiNrlol apartu). 

08 30 <J •• pelos dados fornecidos pela secre· 
taria du Finanças. vêm 'razer um desequilíbrio 
de 90:000$, deaequilibrlo eate que deaap:parecerá, 
como jà disae, com a melhor ftscalizaQào na ar
!'eoadação desta renda. 

Nio ~ará, sr. Prellidente, a arrecadação de 
novos impostos, I'.Omo se tem dito; ha apenas 
melhor flsoalização da arrecadação do lm po•to 
já extatente; por oonseguJnte, com a quota de 
30 •t. aatl.lfaz-ae, nio perfeitamente, a pr,,prta 
commwão de orçamento é a primeira are
conhecer t.to, á magiatratura; em todo o caso 
porém, Tem em aeu au~llto.. sem multo pre
Judicar ó orçamento, ao ,._, que a quota de 
50 •f., como pede o projecto do nobre deputado, 
Yem sobrecarregar extraordinariamente o or
oamento,e a respecttTa oommissão não tomarâ, 
er. Presidente, a respon!abilldade da passagem 
do projec~. tal qual se acha concebido. 

Sr. Prest ente, não 10u mais pertencente ao 
mundo do ldealiamo; pelo oon trario, reoon beço 
que se acha noe inter81888 do homem. ê con
dição ·humana· eer o Htlmulo um motivo para 
maior trabalho. 

Foram eetee os motlvoe que lenram a com
mlllio a dar o 180 :parecer; competindo-lhe 
apenaa Alar !IObre mataria orçamentaria, não 
p6de dar o •u uaentimento aoa 5/J.f•, por
que prejudicam multo o oroamento, tu a re· 
dueoiO a 80 .f·, porque o deafalque será com-
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pensado com a melhor fiscalização da arreca
daçio desta renda do Estado, Bfgundc os dados 
que á oommil!8âo Coram env1a!Joe. 

0 SR. WENCB8LAU BRAZ: -Neste J'()nto não 
estou de accôrdo com v. e:s:c. 

0 SR. A. CLEIIENTINO :-São estas, ar. Pre 
aidente. aa . ra:KÕel! que levaram a commlesií.o a 

- dar o 1.1eu parecer, e termino declara11do que 
ella não tomará sobre os seus hombl'OS a re 
sponsabaidade da p&!S!lg•m dos 50 .f·, como 
pede o nobre deputado (muito bem). 
o•r. Delpblm Moreira (não te

mos o seu discuJ'I!O). 
O orador conclue olferecendo a seguinte 

SUB-EMENOA AO ART. 2• DA EMENDA 

N.2 

São egualmente competentes os juizes substi· 
tutos para processar e preparer as cau~as ci
Teis até o valor de 6:000$000 e as causas ci veia 
administrativas até o valor ele 10:000.$000, <'a
bendo o jul~~mento de urnas e outras aos jui
zes de d1reito. 

Sala das sessões, 18 de junho de 1895.-DEL 
FIM MOREIRA. 

Lida, apoiada e conjunctamente .em discus 
são. 

O 8r. Severlano de Re8ende 
(não temos o seu dhicurso). 

O 8r. Gooeaga da Silva :-Sr. Pre
l'idente, não conheço, de9de que se trate de 
ramo de serviço publico, u111 só individuo, uma 
só pes~oôa no aeio de uma soc1edade qualquer, 
que leve seu desprendimento ao ponto de pre· 
star serviços que tragam re ... pon-abilidadesenor
mes para si perante a mesma soe edade, sem 
remuneração corr81!pondente. 

A classe da magistratura, sr. Presidente. 
para bem dizer, posso neste o ,ngreSIIO a mrmar, 
é uma das classes que deve ser acercada do 
maior re~pelto,por ser 11. mais elevo.da em todos 
os paizes mais adeantadrs ou mais atrazadoa. 

E' assim, ar. Presidente, que nós que temos 
eempre aoompanhado a P"litica brazileira, que 
parece uma transplantação de outras políticas, 
temos vis~o na tribuna do parlamento nacional 
levantarem-se homens oompetentea e mui to ha
bilitados p&"& dizerem em alto e bom som que 
a primeira magistratura dos pai:r.cs civilizado~ 
é a magistratura 1Dgleza, porque é bem remu· 
nerada (apoiado•; muito btJ,.). 

Sr. Presidente, a remuneração da magistra. 
tura brar.ileira ou antes da magistratura mi
neira, porque tra•amos aqui do Estado de Mi
nas, não póde solfrer depr~ciação em seu co.ra
cter pelo facto de adduzirmos aqui considera
ções tendentes a cooce·ler-lbes parte das custas 
que eão contadas ao Estaoio. 

Sr. President9, pua bem provar o que atftr
mei no começo da discussão basta db:er-se que 
a responsabilidade do cargo de juiz é immensa 
e este não é sumoienteruen te remunerado. 

O &R. Joio Pio dá um aparte. 
O ea. G. SILVA :-Demqie, sr. Presidente, o 

magistrado é completamente incompe.tivel com 
outras CunCQÕes e oio pódf'l dedicar a sua acti
vidade a outros negocios, Uma prova de que 
o lntereae ê peoullar ao homem é que no seio 
do Congresso Federal e no proprio seio desta 

, 

Camara existem representantes do povo, que 
aban• onlim temporariamente suas cadeiras 
para tratarem deluteresses pecuniarivs eleva
dosem lagares dilff'lrentes (apartl!l)-

0 SR. C. PRATES:-Oh I 
O sa. G. DA SILVA: - Muitoa procedem 

assim. 
Sr. Presidente, voto pelo projecto qu!l manda 

dar aOtt juizes d<l direito 50 •f. de custa!> , fl'ui 
magia rado, venci difHculdadea em uma daa 
colflarcas mais trabalhosas do Estado, exerci o 
cargo com a mail'r isenção de animo, e para 
prova di930, sr. Presidente. felizmente conto 
naquellas paragens sympathias, dedicaçõe3 e 
verdadeiras amizafies. 

A respoo::abilidade do cargo rle magistrado 
só póde ser reconheci!la, só póde ser avaliada 
por aqueli.)S que pa118aram por estas difHculda
dee. que pa~saram pel~ tra.n -t's dlfficeis da ma
gistratura. (Muito bllm do no. Camillo &orlls 
Filho). 

Sr _ Presi•lente, o ma~istrado é o bomel!' que 
representa a garant:a dos dire1tos da so ·iedade 
e da administração da justiça, é o homem que 
r f'lpresenta a defesa tle todos os cidadãos e deve. 
portanto, ser acercado do todas as garantias. 

E 8i nó~ quizermos ter no nos:;o E~t~ dn uma 
magistratura sã, dillna,de elevação de espírito, 
p:~ra garantia do nosso p<>vo, é preci~o. sr
l ' t·e~iden te, que concol ramos para que r lia seja 
rodea•ia. de r restigio, atlm t1e que se torne em 
re~lldade esses direitos sacratiss1mos por si re
pre~entados. !!:' pri'Ciso que o nosso conout'SO, 
aob qualquer condição em qut~ seja exigido, 
se manifeste a favor das guantias de tão re
speitosa cla!ISe, para que nunca s~ diga que o 
Congresso Mineiro creou embaraços a acção de 
um doot mai11 elevad:>~ poderes ria soberania do 
po '70 -o poder ju ficlario. (Muito b1m; muito 
btJm). 

Findo o debate, é rejeitado o art. l. ·, fi. 
cando, portanto, prt>judicado o projeoto oom 
as emendas. 

A requerimento do sr. \Venceslau Braz, ve
rillcit. se novamente a votação, que dá o mesmo 
resultado. -Marda-se arcbivar. 

Lida e succeesivamf'lote em discussão, encer
rando-ae esta Sf'm debate. são approvados os 
pareceres ns. 54, 56 57, 58, 59, 60, 62 63 e 64. 

Entra em discuFsão o de n. 65, versaono so
l•re a renuncia dada pelo sr. dr- Adalberto 
Di-a Ferraz da Luz ao logar de deputado, de
clarando se incompatível. 

O er. FranciMco Dre8Mane (não 
temos o seu discurso). 

O orador envia á me.;a o seguinte 
Estabelecendo o n. IV do§ 2 .• do art. 197 da 

ei o. 20, de 26 de novembro de 1891,- que 
uão podem receber voto'! para Penador ou de
putado- cos funccio ... arioa publicas remune
rado~ de qualquer cathegoria, (ederaea ou do 
Estado, demissíveis independente de sentença., 
-é claro, concludente, logioo, que a incompa
t ibilidade PÓ attinge os empregados ou (uncci'
raariol publ•c"s. 

E9tabelecido isso, e 
Considerando que diffioil é, s'não impos•ivel, 

dar uma dellnlção e:s:acta e justa do que ~eja o 
funccionarlo publico, como o denuncia a lin
guagem vulgar • .-pois é certo que o gcnero 
pro:s:imo e a ditrerença eapeoitlca não são en-



oontradoe (no dizer de um iUuatrado lente da . ções em que o imJHrium appareee combinado 
direito adminlatrativo da Faculdade de IJiretto com o contracto, e que aqui Eómente toroa-ee 
do Recite) noa elemenfoi de que a logica em paten'e a natureza publict.- Jnrldlca da reta
geral ae aoocorre para e-xplicar o que procura ção entre o individuo e o Eatado ; :. e eate 
definir•: e, pois, deve ser a exprei8Ao- fura· c:contracto, de natureza toda especial, não sen
~Mrio publico-coneideradasob o ponto de do do direito dss obrigações, cr .. a antu para o 
vista juridioo. . Estado um poder, para o empregado um dever 

Conal'ierando que c nem todos que exer• de obediencia, de fidelidade, etc.• · 
cem toncçõB!I publicas são tunccionarios pn· Mas, considerando que o dr. Adalberto Dias 
bhoos :., e que, c nem todo~ os ft<nccionarios Ferraz da Luz, não deve e nã'.l póda ser inclni· 
pnblioos exercem tuncO(Ies publicas, como• se do nesta cla838, porquanto, ae funcções que 
deduz do facto da apoaenhdoria, da auspen· P-Ile exerce e a sua po:.ição noe exercícios llell.all 
lio e da licenclação•; n•io se fandsm no imperium que tom o gstado 

·eonslderando que a c dlft'erença caract'!· de exigir de todos os cidadão3 em geral servi
riltica do funcctonario publico só pode eer ços, para a reali~o da vida e desenvolvi
enc,.ntrada no estudo das relações que o ser- mento publicos, como o serviço de jurados os 
vloo prestado suscita. entre o empregado e o deveres do tutor, do curador e quaesquer t:>U-
Bitado :., e que c é a natureza dessas rela- tros mun"' .publicosa> ; · 
oõee que. firma o conceito jurídico do func- Considerando que o 118rviço que o funccionario 
atonario publico •; · publico presta ao Estado distingue-ee das pres-

Con!liderando que tres siio os fundamentos taQÕes a que ~São obrigados os cidadãoi! e subdi
jurldioo~. '*'gundo ensina Labant c (1), profd· tos, por isso que nestes nenhuma p<ircella de 
sor da Academia de Strasburgo, citada pelo voluotariedade intervem, antes a vontade nel· 
referido lente da Facolda:le do Recite, :. sobre Jes deixa de funccionar como. factor para a for-
08 quacs se póde erguer o uover de pre~~tar mação do acto. ao passo que no primeiro a 
aervioos ao Estado, e são: 1.• o controcto. na vontade, e mesmo 11. expontaneidade de querer 
qual 0t1 oontrallentes, o in di vi duo e o Estido- é requisito para. a existencia e real: zação da 
ae apresentam como pesaou independentes prestação. · e é esta distmcção que serve de 
e eguaes, á semelhança do contracto de loca- criterio decisivo no conceito do funccionario 
oio de servicos no direito privado; 2.· o publico, ercapandoo casoào dr. Adalberto Fer
imperium que possue o Estado para. obrigar raz a amba11 e!S&S hypotheses ;. 
08 seus subditos ou cidtldãos á. prestação dA Cun3iderando que o n. IV do citado§ 2. · re· 
aoa aotividade para a realiaação da vtdo. e fere-se aos indivíduos que preenchem o orgtt.· 
deilenvolvimento publicos; 3. · o contracto o nismo publico e administl'ativo creado~ pela 
o imperium que nesta classe se ligam parti lei, e não aos que exercem meras commissõe1 
formar uma eapecie 1ui {J~nwi,, onde de um organizadail pala administração no desAmpenho 
lado ee nota a vontade livre do empregado de tomar p:·ovidenolall especia.es não previa
e de outro o mando, a soberania do E:~tado~: mente especificadas na lei, a bem do interesse 

Considerando que na clllllte que tem por fun- pub:ico, e regulamentar de melhor modo o ser· 
damenlo o contracto, nenhuma subúrdinação viço; 
b& do pre,tador de servtço áquelle a quem Considerando que essas commissões não re• 
este é prestado ; ha entre elles apenas o di- soltam directamente do poder legislativo 
Nito de exigir a prestação do promett!do e o actuando por meio de prescrlpções geraes e per
dever jurídico da cumprir o contracto, não 11a manentes, maa de meros actos do poder ad
podendo neste caso chamar ao prestador do ser- mióistrativo, que são por via de regra (como 
vioo um empregado publico, qtulquer que seja diz o sr. dr. Urug•.Iay em sua obro. de direi· 
o objecto que vise o c)ntracto, porquanto, ei se to auminiatrat ivo). medidas especiaf:s e locaes 
del88 a falta de cumprimento dos deveres por relativas a circumstancias e neceesariamente 
par_te do empregado,-se daria apenM uma v_!o· a.rsignaladas por qualquer mobilidade ; 
lação d~ contracto, e não uma tra~sgreeaao, Considerando que a lei qu.e estabel~eu a 
um dehcto correspondente á (elonaa do vas· mudança da Capital e deu ao governo todos 
sallo::. os ne08818rios poderes para a etfectividade 

Considerando que, a Eegonda classe. de que dieso uão creou uma nova categoria de fun
ê dlstlnctivo o imp"ium, comprehenda a pres- ocionarios publicos, e, portanto e pelo ~ó f<~.cto 
taQio de serviços tmpostos pelo direito de so de serem publicas os trabalhos de que foram 
berania de superioridads do Estado sobre os in encarregados, não podem ser considerados 
dlvtduos, e que o cumprimenw de dever neste com o ta811 OIS empregados naqualle servi co ; 
caso não implica paro .o ob!igad~ o caracter de Considerando que o decreto n. 715 cit:ldo 
empreg~~.do publico, pOIJI nao. o ~ao o jurado, o pel~ lllustrada commissã.o de constituição, le· 
·tutor. o curador, o vereador etc_. p:;s~o, exer gial~ão e poderes não passa ue um acto ema
Qam funcçõe~ publicas e t~oté magt&ti'&ttcls; e o nado do poder administrativo. e não do legisla.. 
tnDd!fomento pt:lo qual se lhes denega este ca- ttvo actuando por melo de prescripções geraes 
racter não é que elles não exerçam funcções e permanentes· 
dnrado~ra~ente, mas q_ue a obrigação d_a Considerando', finalmente, que pelas razões 
trestt.ça.o n~ é outra aenao o dever de subdi· expoatas não póde aer 0 dr Adalberto oe1·raa 
tosou ctdada.os; • • . • " . 

consiJerando que a terceira classe de rela- ~nslderado !nn~clonariO publico _no sent1~o 
..a:A de serviços cornprehende aquellas t • Juridlco -acteDtJfioo deS~;a exp~eseao. que noo 
Y"V . presa podeaer tomada. na sua accepça.o vulg&r, tra 

tando-se de eetabelecer um principio ; e, polt· 
(11 P. LabanP' das statsrecht des dont. Reicbes, em taes condições, podia aquelle Ulustrado ci· 

2·• edlc. tomo 1. ·pag. 406. dadio validamente receber votos, indepen-



r . • 

3tD 

dente de exonerar-se do cnrgo que exercia por 
occasião do pleito eleitoral; 

Somos de parecer que sejam declarados va
lidos os votos da doe no e r. dr. Adalberto D1as 
Ferraz da Luz, ~enclo este reconhecido e decla
rado deputado. 

Sala das ~ões, 18 de junho de 1895. -
FRANCISCO BRESSANE.- A' imprimir-se, fkan 
do ad1ada pela hora a discus~ão. 

O sr. Presidente de!!igna para am'lnhíi. além 
da. parte rPg;ment&l da ordem do dia, 2.• dis
CUS!!ão do projecto n. 64 ; 1.• do de n. 75; 
cont•nuação da discusFão tio parecer n. 65; 
I.·. do, projectos n~ . 72, 73, 76, 78, 80, 82, 83, 
85, 93, 95, 97, 98, 100, J OI, ill, 103, 109, !05, 
106, 108 e 110. 

Lev~Anta-se a seosão. 

ACTA DA 44.• SESSAO 1 H. 'I INARIA, AOS 19 
DE JUNHO DE 1&95 

PRESIDENCIA DO SR. i::DUARDO Pl.!ll ENTEL 

Ao meio dh, ftJita a ch&ma.da. acham-se pre
sente~ os sl'tl. Eduardo 1-' imentel, Ri~iro de 
Oliveiia, Auostinho Pereira. João Pio, Mendes 
Pimentel, Wenceslau Braz, Tav~re.~ de ~fello, 
Delfim Morem\, Epaminond<ii Ottoni, Getulio 
d~ Carvalho Benjamin de Macedo, Augusto Cio· 
mentino. Dua.rte da ~·onseca, R·beiro J un
queir:., Desiderio de Mello, Nunl':s Pinheiro, 
Sat 1rnino Dantas. Severiano de Rezende, Raul 
Pe01do. Mannel Alves, Gu~tavo SHriio, Gon
zaga. da Silvo, MPnoel• :a Silva , Ll'opoldo Cor· 
rês., Carlmdo Pinto, Pinto de M·mra, F l'anc
fort, Cam1llo Soares, C'amillo P ratas. Nunes 
Coelho e Franci;;co Bressane; faltando com 
cau~a participada os srs. Aiberto Furtadn, Sil· 
va Fortes, Juvennl Penna. Fet·reira Tinô~ o 
Berno.:·dps de ;;'11.rin ~: sem ella os mai~ sr·a. 

Abre-se a. sec;5ão : 
E' l1da e app ·ovoda. a acta d \ antececlenta. 
O sr. 1.• Secretario dá conta do seguinte 

EXPEDIENTE 

O(ficio 

Do dr. Secretario do Interior, transmittindo 
um requerimento em que o escri vão do I. • otll
cio dacollla t•oa de Lima Duarte, José Li bania 
Pereira Duque. pede dous anno; de Jicenç.. para 
tratar de aua·saúde. -A' commissão de peti
ções. 

Reprelentaçties 

Do dr. juiz de direito da comarca elo Parn!l 
II.Jba, mo~trando a inconveniencia de ser cun
"fertido em lei o proj<c lo n. 54, do Sen.,do, e 
pedindo a publicação de sua represe ... tação no 
jonal da 011.sa, si a mesa o julgar conveni
ente. 

O SR. PRESIDB:NTii: manda que se arcbive a 
represent, çào, por já esbr convertido em lei o 
pr..;jecto e por já haver tido oo Senado egual 
de!lt tno outra. identica repre~~ent~. 

De fa.z~ndeiros do municipiJ de S. Gonçalo do 
Sapuoaby, solicitando garant·a de juroe para 
o ramal da estrAda d" ferro Muzambinbo que, 
partindo da. Campaqba, vá term·nar no rio Sa
puoaby .-A' commissão de obras publicas. 

Da cam1ra do Rio Novo, pedindo um a uxilio 
para covstrucção de casa. de caridade naquella 
cidade.- A' commissãode pet1çõ•s. 

0 SR. SATURNIN't> D.\NTAS envi& à meoa uma 
representação de ct. Fr&ncisca Baptista Car
Df' iro, Yiuva de Antonio Jcsé da S1lvs. Fernan
des, ronc~ssionar10 da. ponte sobre o ri•'l dKs Ve
lhas, entt';:J S. ~IhueleS. Sebabtiilo Ja Pc•me 
Nova, peiiurio reparaçã.o da injustiça relativa 
áquell:\ empreza.- A' commis~ão u" represen
tações : 

O tn·. 1\lendea Pimentel diz que, 
não tendo f.;1to p;>rte do l~ngr~~Ssu legislativo 
passado, precis!\ que o sr . Prcsi lien~ lhe ia· 
forme em q~e ponto está um<!. lei. crê que ini· 
ciada nesta ca~a . attiueute aodeieavolvHnento 
do a rt. li da Cunotitu;çãoJ do ~sta.dv, cJm re
l,lç&o a p rivilegias. 

E' estl\ uma lei c •mp!emento.r ria. Constitui
ção e de maxirr." importancra, porqn 'nto, não 
~ó o E~tado, com~> o m u oicipio, estão completa.
ménte ma.nieu. 1os, niio pJttendo dar á iudus
tria a garan tia .te que precisa. 

O orador não ad•luzira consideraçõõ.> para 
demonstrar n gra.ncte tmpot•tancin e a J. lta. re
Jevancia. desta lei ; c.pen:..~ pergunta ao 81'. Pre
sidente em que ponto ~e acha ella, que I IH! pa
reC•} tet· sido de in icis.tiva desta Camnrl\. 

O sR. PRESIDK:-<l'E declaro que a proposição 
foi enviada. ao Senado, onde pa1~ou em 1.' dis· 
cu~iião e parece a s. exc.• que, entrando em 
2 •, voiw u a. commis,ã o, onde suppõ~ cg.e ella 
està. 

A reclarn~çií.J do nobre deputado serà pu· 
biicada na f,, .lJa otflcial e certamente u. to
mara no. devi la consir!eraç-lo 11. me,:a do Se· 
n~~odo, com a qual entreianto. ;,o enten le ra. o 
m66mo st•. P r·:' 8idente. afim de que a propo
~ição lenha (> con vemente an tlalllento. 

O SR. RAUL PEI'\IlJO requer >e consulte a 
cru.a. si delega 1< mesa a. faculdade de no •. cea.r 
dois membros que completem a comm1ssão (le 
camaras munictpaes. 

Com o assentimento da c!lsa, ~ão nomeados 
os &1'8. Gonzaga da Silva e Getulio de C'lrvalbo. 

Identicu peJ1do e feito pelos srs. Delphim 
Moretra e De.;iderio de Mello, r elativamente 
ás commis:.ões de legslação e poderes e de re· 
quer:mentoll e petiQêies. 

Com annuencia da casa, são nomeados para 
a I.• o sr. Ben)amin de Macedo e para a 2.• 
o ~r. Severiano de Rezende. 

Ao iniciar-se a 2.• leitura do parecei' n. 66 
e du projecto u. 114, e ella dispensada. a re
querimento do sr. MenddS Plmllntel. ficando 
ambos ~obre !\ mesa para a ordem dos traba
lhos. 

PARECB:.RKS 

Envi&dos á m"'.sa, são lidos e vüo a impri
mir os l!('guintee: 

A commi&;io de redacçào de leis a que foi 
p::-esente o projecto n. 88, que orça a r eceita 
e fixa a despeza para o exerci cio de 1896, é de 
parecer que seja approvada a segu inte r edac
ção. 

O Congresso LegiJlati vo do Estado do Mines 
GeraeH decre'll : 

/ 



.ü&.. ~. • A reoeita do Kltado de MiDU Ge-
.,.. Jl&l'& tt euroicio de 1895 toa of\Wla na 
,a&a&fa de t6.055:'160t • ,. oomport. dOI ,._ 
lulatel lmpoetoe e OODCrlbatc6el" : 
I 1. • Imposto 10bre ,eneros 

de .ezporca(lo •••• •.•• : •••• ~ 12. i00:()()($)00 
1 1. • ldPm sobre pnt>I'OI de 

ooDiJiiDO-de tóra do Katado. UOO:= 
I 3. • ldead01elfo.. •• •••••• 1.000: 

VJI. Ajuda, de cato aos •u-
~ dorea e deputad01 .......... . 
•111. A)l&nhament? dos de • 
.. til. ••••••• · •.•••••••••••• 

IX. Pe.oal da· áecretaria do 
Interior ••••••••••••••••••• 

X. Expediente da mesma • 
oretaria ••••••••••••••••••• 

XI. MagisCr&tUl'& e justiça do 
Estado •••••••••••••••••••• ·I 4. • toem eobre oonU.Ctoa, 

DO... e DI'Ol'OfJIQÕeS de 
contractosrererentea a em
pruu priYilegiadu •••••••• 

I 5. • Pa.agem em eell'adu 
de terró particulares •••••• 

1 8. • Mnl&a por infraeçio de 
lt~. regnlamentoe e c:lntra-

Xll. Peasoal e expediente da 
repartição de Policia •••••• 

40:000$000 · XIII. carcereiro e P"8110&l da 
cadê& da ll'lpital. •.••••.•••• 

XIV. Diligencias p:1l tciae<. ••••• 

ob .................. .-.... . 
§ 7. • Sello de herança& e le

pdOI. inolnaivé I •f, . de 
\ranamiasão em linb• reei&. 

8 8.· Cobrança da divida 
activa ••••••••••• ~ •••••••• 

1 9.• Imposto de ateriçio do *· ...................... . 
1 10. Renda ex&raordinaria e 

jnl'OI de dinheiroa deposita-
dos em b&ncc:. ......... ... . 

I 11. Renda da lmprell8& om-
ciat •••••••••••••..•••••••• 

1 11. Produoto da venda de 
terras devolutas doKatado. 
13. Reposiçõee e restitui-
~··· ...... · ............ . 

§ 14. Juroede quatro apolices 
8 15. Taxas de matriculae e 

,annoidadespttgaa pelos &lu· 
mnoe nos eetabelecimentOI 
de lnstr~toção.............. ' 

8 16 Renda dos terrenos dia-
mantinos ................. . 

8 17 imposto sobre o ouro, in
cluaivé 2, 5 ·f. sobre a ren
da de oomJ:Ianblas de mine-
raçio ••••••••••..••••• ~ ••• 

250:000$000 

40:000$)00 

460:000$)00 

)0:000$000 

70:()()($)00 

80:000$000 

260:00($)00 

20:000$)00 

20:()()()$100 
16~ 

55:()00$000 

I 0:000$000 

40:000$)00 

Total ••••••••• o •••• o.. 16.055:160$)00 

Art. 2. · Durante o mesmo exerciolo, ftca o 
Preeiden~ do Estado autoriudo a deapender 
a quantia de 16.011:797$355, pelu tres aecre
tarias du Ji'Btado conforme os eervlços especift
aadoe noa eeguintel paragraphos : 

§ 1.0 8BCBin'AB.JA DO INTBRIO& : 

I. Sobaidio ao Presidente do 
~~~o •••••••••••••••••••• 

11. Delpe&a com illumlnaçio 
do ~acio ••••••••••••••••• 

Illo Subsidio aoa eenadores .. 
IV. Pessoal e expeaiente da 
' 18Cl'etarta do Senado, eendo / 

3:0005 .-ra compra de obje· 
o&ol de expediente e 2:400$ 
,.ra aluguel do predio •••• 

V. Substd1o aoe deputadoa ••• 
VI. Peasoal e expediente da 

118Cl'etaria da camara doa 
Depotad011,88Ddo 6:700$ para 
~lente •••••••••••••••• 

30:000$)00 

2:400$000 
88:320$)00 

33:704$)00 
1i6:6~·~ 

XV. Socoorros publlcoa ...... . 
XVI. Auxílios a hospitaes de 

Ouro Préto, Mont'3a Claros, 
Grão Mogol, ltabira, Dia
mantina, P1ta.nguy, Sabará, 
Santa Lu~ia.. Sete Lagoas, 
Baependy, Barbacena, S. 
João d'El-Rey. Lavras, Cal· 
das. M~rianna, Passo1, Ans
suahy, Ouro Fino. Tileopililo 
Ot1oní, S. Oonçslo do Sapu· 
caby, Paracatú, Cnr•el
lo, Serro, Mar de Hesp:mba, 
Pará, Turvo, Bomftm, Rio 
Preto, Campanha, Ponte 
NQ.va, Formil!' e Leopoldi
na a 2:000$ para c~da um ; 
5:000$ ao h11spttal de alie
n~dos de S. Jcão d'EI Rey e 
2:000$ a cada um dos hospi
taes de Diamantina, ltabira 
e Ponte Nova (lei n. 107) ••• 

XVII. Subvenções: 
a) Aos collegios de 

Itabira........... 4:000$900 
De Mananna •••• 4:000$)01 
De S. Bom Jesus 
de Mattosinho~ •• ' 3:000$000 

6) Asylos e semi· 
narios: 
Seminario de Dia-
mantina ......... 5:000$001 
Aeylo de Marian-

na • • • . • • • • 2:000$000 
c de Barba.ce· 

na •••• o ••• 2:000$>00 
c de Juiz de 

Fóra •••••• 2:~ 
c de S. Fraa

cisco em S. 
João d'El· 
Rey. • • .. • . 2:000$000 

c Raoolbimeu-
.to de or
pbams ao
nexo á caa. 
de caridade 
de S. Joio 
d' El· Rey ••• 2:()0()$)00 

c de S. Lui~ 
de Cafltbé •• 5:000$}ot 

Semtnario de Ma-
rtaonL., •. o.•••• 5:~ 
A.lylo de Diaman-
tln&(lei n. 107) ... 1:000$000 

I .. 

128:~ 

1 t\:000$)00 

1.587:900$010 

57:160$)00 

42:920$100 
15:000$000 
50:000$000 

75:000$000 

11:000$000 

27:000$88t 



, • ~ .EXt.e:'ll&tO Mu
. nlctpal oe PitaR· 
guy •••••••••••••• 5:0~ 
Gymnaaio Baepen-
dJano ••••. ~ •••••• 5:0Qe$COO 
Instituto munlci- · 
pal do Fructar ••• 5.000$)00 

XVIII. Sub•enção á Faculdade 
Livre de Direito ••••••••••• 

XIX. Asslstencta a alienados no 
Hotpleio NacioDfl •••.••.••• 

XX. Suat!>nto, veetuario e cu
rativo a pre808 pobre:! •••••• 

XXI. Instrucçio puUica: 
c) lnstrueção primo\rili., inoiu

shé 60:000$ aos dez in11pe. 
ctores ambulantes .••••••.•• 

b) DespeZM com 111 dez escolas 
normaes, inclusive alu11uel 
de casa para as mesmas, 
inetallaçio dato eecolas nor
maes de eat~~•uea, Pouso 
Alegre e Januaria e auxilio 
tle 15:000$, a cada uma das 
eacolaa normaes municipaee 
de Trea Pontas e Barbabena. 

c) E1ternato io Gymnasio Mi· 
neiro ..•................. .• 

11) Internato do Gymnaaio Mi· 
neiro .•••••••• •••.••.••..•• 

e) Escola de Pharmacia .•.•••• 
XXII. Sustento de alumnos e 

do pes•oa1 interno do lnter
nll to do Gymnasio Mineiro. 

XXIII. Força publica : 
a) Pessoal da Brigada Poli-

cial ••••••••••••••••..•.••• 
b) Etapa para 2.1\00 praças, a 

1.$530 na média .......... . 
c) Fardamento para 2.600 pra-

ças, a 150$000 • . •.••..•.••• a, Ajudt. de custo a officiaes 
em diligencia •.•••••••.••• 

e) Gratificação a reen~&d01, 
a 100 réi11 ••.••••••••••••.• 

() Compra de animaes, torra--= 
gem, equipamento e arrea-
men,o ... .....•........... 

g) Aqua:-telamento, enterra
manto, expediente e luz •••• 

XXIV. Saude publica •••••••• 
XX V. Despua com o expe· 

diente de e1eiçõe~~ estadoall8. 
XXVI. Eventuaes •••.•••••••• 
XX. VII. Subvenção ao Lyceu 

de Arte• e Otftcios de Ou· 
ro PretO .•••••••••.••.•••• 

XXVIII. lmpt"e88Õ6ll e publica
QÕes na Imprensa do Estado. 

XXIX. Auxilio aos hospiiliOB 
de alienados de S. João 
d'El-R.ey e D lama n tI na, 
50:000$000 a cada um. nos 
term011 da lei n. 50 de 30 
de junho de 1893 ••••••• • •• 

XXX. Auxilio para illumina
ção das escolas noctornu, 
(lei n. 106 de 26 de julho dd 

15:000$001 

70:000$001 

6:000$000 

45fl:000$00t 

2.663:800$.'00 

805:600~00 

92:400~ 

li 0:20<$>00 
91 :400$000 

50:000$00f 

1.518:300$500 

1.451 :970$000 

300:000$000 

5:000$000 

IO:(Y.)()$000 

93:440$000 

70:000$)00 
60:000$000 

5:0JO$}CO 
10:000$000 

5:000$'()()0 

I20:000$000 

100:000$000 

7:68($)00 

§ 2. • 8B:CRETARIA lUI FINANÇA!: 

I. Pessoal da Secretaria.... 116:020$000 
11. Expediente....... . ...... 14:000~ 
111. Juroa e amortizeçi.) da 

divida fundada do Estado •• 
IV. Porcentagem a eollecto-

res e escrivães •••....•••.• 
Y. Deepeza orm a fi:caliza

ção eapecial de rend.u inter
nas e externas .•.•.••..... 

Vf. Pe5soal de recebedoriu .• 
VII. Porcentagem a estradas 

de ferro e alfc;.ndegas pela 
arrecadação de reodas •••.. 

VIl:. Expediente e aluguel 
de caas par• recebedorias. 

IX. Juros de emprestimos de 
orpbams e de dinllearos de· 
posatados para fi&nças de 
exact-:Jres •...•... . .......• • 

X. C<Jstujudicaaria.s em pro· 
cessos crimes ... . ......•. . . 

XI. P~agem em estradall de 
rerro e telegramm•~ om-
ciaes.... .. ......... . . . . . 

XII. Imprensa Otnc.al. ... . . 
XIII. Restituições e reposi-

ções •••••••••• ••• •••• • •••• 
XIV. Exerd cioa findO!! .. • .•. 
X V. Papel para talões e im
pr~são de ~tH mpilba e •. •.. 

XVI. A po!lentadou reforma-
dos ••••••••..•..•..•..•••• 

XVII. Admmistra(·ào doi! ter
renos diamantinos ..••.•.•• 

XVIII . Eventuaefl ......... . 
XIX. Publicaçõt!B e imprea. 

6ões na Imprensa do E:!tado 

860:860$000 

225:000$0000 

88.000$000 
193:000$000 

600:000$000 

22:000$(100 

15:000$000 

) 80:000$0"0 

10:000~000 
60:000$000 

6:090$000 

295:g42$855 

7:620$000 
4:000$000 

30:000$()(,1) 

3 .121 :442$855 

§ 3. • SB:CRB:TARIA DA A ORIOVLTURA, COMMER• 
CIO B 0BRAB PUBLICAS: . 

1. Pessoal da sect>etaria ...•••• 
11. Kr:ped!ente incluaivé alu· 

guel de casa e 7:000$000 pa-
ra compra de instrumentos 
de engenharia •.. . • • . • ••..• 

!11. Repartição de Terras eCo· 
Ionização, lncluslvé o alu
guel de casa e expediente •• 

IV. Medição de terru deYolu
tas (pessoal e expediente} •• 

V. CommiSBão da carta geo
graphica e geologica do Es· 
tado ••••••••. . ••.••• ••.• •• 

VI. Commi88âo de hmites .•• • 
VIl. Colonlas indígenas ••.•.• 
VIII. Obras publicas •••••.•.• 
IX. Auxilio ao governo Fede· 

ral para o estabelecimento 
de linhu telegraphicas no 
Estado ••••••••••• ••.••••.• 

X. Subvenção á em preza cVia
çi~ do Brazih• para navega· 
çio de rioe •.....•........ • 

XI. Junta Commercial, inclo
aivé expediente e aluguel 
de .,.,.. ••. . •••••••••.•••..• 

21 :40ú$000 

60:620$000 

185:600$000 

105:800$000 
156:080$000 
33:200$000 

I. 000:000$()()0 

50:000$)00 

43:~ 

1~4) . ••••••••••••••••• : .• 

10.148:654$500 
XII. Conc118bào de premi os a 

iodattViaea ...•••.•••..•• •• 

11:480$000 

80:000$('00 
A. C.- 44 
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XIII. -Subveaçio á 'eaclemla 

do Commerolo de Juts de 
Póra •••••••••••••••••••••• 

XIV. AcqutaiQL> de plantas, 
liBmentes e ln1.roduoolo de 
anlmaes de raça, lnolusiv' 
6:~ como . auxUto á pu
bllaac;io da Rni1t11 Irultu-
trioJ ••••••••••••••••••••• . 

XV. Compra de vaoolna anti· 
carbuuculoea •••••••••••••• 

XVI. Fundação e manutençio 
de um stoeck-hoUJe de ma· 
obinaa agricolu •••••• ~ •••• 

XVII. Aequisioão de produ· 
cto; chimicos e appatelbol 
para tratamento de vinhe
dos atacados de molestlas •• 

X~lll. FU!eallzaçio das estra-
das de ferro ••••••••••••••• 

XIX. Deepezas com ·impres
sões e publioaQt)el na 1m 
JrenS& do EStado .••••••••• 

XX.. Eventuaes ••••••••••••• 

' 
30:000$800 

60:000$)00 

9:600$000 

50:000$000 

lO:OOOfOOO 

146:000$000 

40:= 8. 
2. 2( 1:700$>00 

Art. 3.' Fica o Préaldente do Eetado aoto
rilado a abrir oredltoe supplementane, oom as 
formalidades preecrlptaa no art. 18 da lei n. 
2.314 de li de junho de 1876 e obllervadu 
egualmente as disposições do art. 3.• da lei n. 
19 de 26 de no':embro de 1891, as rubrica• 
doe ns. IX, XV, XX, XXII, do art. 2.• § 1.• e 
àl doe ns. I, lU, IV, VJ VI, IX, X, VIl, 
XVI, do 8 2.· e a do o. I do §3.· do mesmo 
artigo, caso aão tenham •Ido convenientemente 
dotadas. 

Art. 4.• Cuo a renda ordinaria e e:z:.traor· 
dinarla não bastem para ~&Ustação da despe&& 
orçada, o Presidente do Estado poderi fazer 
operações de credito para cobrir o dtJficU que 
1e verificar. 

Art. 5. • Fica tambem autorizado o Preel 
dente do ll'.ltado a fazet" operaç&ls de oredito 
para occorrer ál dee,ezu com larantia de Ju· 
ros aubvençõee e empreetimoe a emprezu &U· 
Dlladaa pelo !atado, cuo sejam lnmfftcleo
tee as rt~odas do exerciolo. 

Art. 6.• E' e«n&Jmente o Presidente do 
latado· autorizado: (a) a abrir um credito ex· 
traordinarlo até a quantia de 500:000S para a 
ooDStrucçio e oonoertoe das eaclêu po"bllou do 
Estado; (b) a . d.-pender, desde já, até a 
quanUa de 100:000$ para acqaialçio de ani . 
mUI e equipamento f&!'& o esquadrio d" oa· 
vallarla e armamento para a Brtpda Pollolal, 
abrindo oredlto supplementar á I'Ubrlca n. 23, 
da lei n. 107 de 26 de julho e 1894 -letra- g. 

Art. 7. • Para execuoiO do aco6rdo de li de 
mato de 1895, que lca ••provado, relaUvo á 
cobrança do impoato de e:z:.portaoiO do oaté, oe· 
lebndo entre oa latadoa de Mlnu Geraee, Ea· 
pirito Santo, Rio de Janeiro e s. Paulo, 1lca o 
goyeroo autor11&4lo a reformar o qstema de 
arrecadac;io do Imposto, de harmonia oom 01 
ER&dos produotol'tll, JOdendo eer el&abeleclda 
uma taxa ft:u atil, 300 ~ls por eo kilo«ram· 
mos de genero qae entrar na capital PeClerat, 
si tôr julgado mata oonnntente a arrecad&oio 
do respecUTO IDipoatO de li •f. DO -'o da 
-.hlda do -,rodueto da Oapl~ Federal, ftiD-

laudo a arreaadqio d•te im})Oito sobre o café 
que te exportar pelo• outros llltadoa do modo 
que julgar mata ooonniente aos lnteN11881 da 
FueDda. 

Art. 8. • Pioa o goYeroo- autoril&do: (11) a 
rever t.S tabellaa11s. I e 2 do decreto n. 603, 
de 3 de fevereiro de 1893, reunindo em uma 
fÓ quota as dau taxu de exportaçio doa ge· 
oel'\. e nella mencionados, oom exoeJIOio do café, 
fazendo-as arrecadar no acto da ahida do R• 
tao• · fixando-as em 9 •f., bem u~tm aublli· 
tuir " nlor lxo du tabellaa por pautas varia· 
veta, ullftormtzando a taxa em relaoiO a todos 
01 pontos ftacaee do Eatado; (b) a renr o regu
lamento que baixou com o deo. o. 698, de 1 
de der.embro de 1892, harmonizando suas dle
poeiç9ea oom as da lei n. 16 (regimen tribata· 
rio), de 19 de novembro de 1891, e diepoeiQÕell 
legtslativu poeterlores, tnolulndo no regula
mento que oonfeoolonar a! ta:ns a que te re
fere o ar&. 12 da lei citada e a de 1/10 •J, 
(um decimo por oent.o) de traoscripçio e regia· 
tro. 

Art. 9.• Continuam em vigor aa diepoei
QÕtll cootidu nos art.. 10, 11, 14, 15, ld, 17, 18 
e 19 da lei n. 19 de 1891, as dos na. 6 e 8 da 
lei n. 39 de 1892 e u dos na. 5, 6, 7 e 15 da lei 
n. 107 de26 de julho de 1894. 

Art. 10.• Fica o Presidente do Estado auto
rizado a abrir desde já um credito extraordl
nario até a quantia de dez mil contos de réis, 
para oooorrer u despezas oom a execução da 
lei o. 3, de 17 de dezembro de 18\f.i, nos ter
mos da ultima parte do art 5, podendo, para 
esse lm, tuer as operaQÕell de credito necena· 
r1a:t, Dio excedendo 01 jurot de 6 •;. ao anno, 
oa applicer 01 aaldoa da receita. 

Paragrapho unloo. Fica tambem o Presiden
te do Rltado autorizado a applicar na execução 
das obras da nova Capital 111 rendas proceden
tes d811ta. 

Art. 11. Revopm·•e aa di•posições em 
contrario. 

Sala das oommlnõee, 19 de junho de 1895. 
-PINTO DIC MOURA..-0U8TAVO SBRRÃO 

A commiaão de conetituiçio, legislação e po. 
deres, a que tol presente o pro.iecto n. 74, da 
C&mara, extenden.Jo aoe professores e lentes do 
Gymoasto Mineiro e fiCOlu oormaes a dispoel· 
oão do art. 4.· ota lei D. 100, de 23 de julho 
de 1894, e revogando nesta parte o artigo 199 
da lei n. 20, de 26 de novembro de 1891 ; -é 
de pareoer que o mesmo projecto paase á ee
gunda dilcunlo e seja adoptado. 

Sala das commlMões. 19 de junho· de 1895.
DELFIM MORBIRA. -BENJAMIN DE MAOBDO.
A. CLBMBNTINo(VeDcido). 

PROJJ:OTOI 

Vão á meea,llio lld01, apoiado o que ainda o 
não estA pelo numero de aaslgnaturas, e vão a 
imprimir 01 aeguintes : 

N •. l15 

O Congreuo Legillatlvo do Estado de Miou 
Ger&H decreta : 

Artigo unico. Fica areada uma 3.• cadeira 
de tnstruoção primaria do eexo m&Eculino na 
oldàde de campo Bello ; revopdu aa disposi
çõea em oontrario. 



Sala das ae88Ões, 19 de junho de 1895. -DE· 
IIDBRIO DE MELLO.- LEOPOLDO CoRRiA.. -SA.· 
TURNINO DANTAS. 

N. 116 
O Congresso L11ghlati vo do Estado de Minas 

Oeraes decreta: 
Art. I.· Ficam creadas-uma. escola primaria 

mixta na cidade de Qlleluz; uma rural do sexo 
muculino em Tirlr1ca, districto da mesma ci
dade. quatro ruraes mixtas, sendo uma no Jo
gar den~minado Mendonça, districto d" cidade 
de Feno~. outra no extincto nucleo coloniai
s. Jacyntho e outra no extinoto nucleo colo 
nial de S. Benedicto, esbs duas uJt.imas no mu
nicípio de Theophilo Ottoni, e finalmente ou
tra no Ribeirão das Vaccas. districto de São 
Vicente Ferrar, município do Turvo. 

Art. 2. · RevogCJ.m-se as disposições eU'. con
trario. 

Sala d~sessões, 19dejunho de 1895.-TAYA.
RBS DB: MELLO-E. 0TTONI- PADRE JOÃO 
PIO -RIBEIRO DE OLIVEIRA- MENDES PIMEN· 
TKL. 

Lê-se e entra em segunda discussão o proje
cto n. 64, concedendo auxilio ao lyceu de Theo
philo Ottool. 

O •r. João Pio:- Acho, sr . Presi
dente, razosvel o auxilio pedido para o lyceu 
de Tbeopbilo Ottoni, não só porque já tive o 
prazer dodeclar..r que votaria pel~ medidas 
rererentes á instrucção, como ainda porque 
•e trata de uma zona que tem sido eaqnecida 
(apoitJdos) e onde a educação é ditHcilllma. 

Aqnelles que habitam o sul devem saber que 
á vida é caríssima e ás ditftculdades com que 
lutam os do sul pode o norte contra pôr a edu· 
cac;ão inexequivel para seus filhos. 

Sr. Pretndente, ao projecto e.n discu!J!Ião ve
nho apresentar uma emenda, que vae tam
bem beneficiar uma zona só lembrada pelos 
poderes publioos na arrecadação de Impostos; 
e nem prec1so justificar essa emenda, tanta 
certeza tenho da acceitacão que terá I 

Existe em Bom Despacho um externato, 
custeado a expensas da municlpllidade e do• 
particulares. que presta, como se deve depre
hender, grandes aerviços aos habitantes da
qnella zona, tão retirada das outras em que 
existem estabelecimentos de inatrucção. 

Esse externato. sr. Preaidente, vem tambem 
por meu irrtermedio pedir um _pequeno au
xilio e, estou certo, a C&mara nao lhe recu
sará. 

Espero não estranhará o auctor do projeoto 
embarque eu essa emenda, a qual de modo 
a1101m fc~orá naufr"'f&r o projecto de a. exc.• 

Certamente, a Camara não recusará o auxi
lio pedido na seguinte emenda: 

N. 1 
Depois da palavra c adoptado»-accrescente-

18 :-e 2:000$100 para o Externato de S. Lui& 
Gonzaga,em Bom Despacho, município de Inba 
úma. 

Sala das 'seasões, 19 de junho de 1895.-PA
Daa JoÃo Pio.-WB:NCESLAU BRAZ.- CiETULio 
DB CA.aVA.LRo.-A. CL1UlENTINo. - CA.RLINDO 
PINTO.-NUNKS CoELHO. 

Sio ainda tond&mentadas, lidas e apoiadas, 
entrando coojunctamente em discussão, as se
guintes: 

N. 2 
Dfpois das palavras c subvencinnadas annu

almente» - diga-se : - pela verba instrucção 
publica. 

Sctla das sessões, 19 de junllo de 1895.-E. 
0TTONI, 

N. 3 

Ao art. I.· accresceote-~e : - e dous contvs 
de réis ao Ex terna to Progre;so Brazileiro, 
da cidade da Bagagem. 

Sala das ~essões, Hl de junho de 1895.-SA· 
TURNINO DANTAS.-DESIOERIO DB: MELLO. 

0 SR. CAMILLO SOARES FILHO pede a palavra 
para manl.la!' á mesa uma emenda aJditiva ao 
projecto em discu~ão, afim de que Ee conceda 
o auxilio de 5:00t.$ annuaea ao colleglo de Ma
cahubas, munlciplo de Santa Luzia. 

Ju!ga. o orador deRneceasario fundamentar 
a Pua emena~. porquanto os argumentos pro
duz; . ..tos pelos ns. deputados que acab11 m de 
faliU' applicam-se em tudo á sua emenda, que 
e ~ seguinte : 

N. 4 
E 5:000$ ao oollegio de Macahubas, e:n San

ta Luzia do Rio das Velhas. 
Sala das sellllÕes. 19 de junho de 1895.-CA.· 

MILLO SoA.RBI! FILHO-PADRE JOÃO P;o. 
Lida e apoiado, entra tambem conjunot&• 

mente t'm discus·ão. 
Ninguem maia pedindo a palavra, encerra-se 

o debate e, approvado o projecto com t. ·das as 
emendas; deCJdindo·se que pall8e à 3.• discus&ão, 
vae á comm· ~são de crçamento. 

Lê·l!e e entra Pm 1. • L iscu~ão o projeoto 
n. i5, coneedendo auxil io a casa de car1dade 
de S. Sebastião do Paratso. 

o •r. Leopoldo Corrêa : - Sr. 
Pret!idente, o projecto ora em disco•. ão, ou an
tes a concessão do auxilio ao h 1Spital da cidade 
de S. Sebastiãodo Paraíso, é de inteirajustiçae 
merece desta casa do Congresso toda coutidera
c;ão pelos beneficios que ruturame..a te ha de 
preetar áquelle importante municlplo. 

O hospital que &tA em construccãn na mes
ma cidade é de iniciativa particular, tendo 
apenas obtido uma subvenção Insignificante da 
camara municipal ; e oomo para oonclnsio de 
80a8 obraa necessl ta elle de um auxilio , é 
por iSSO que ae solicita do Congre880 a quantia 
de 4 contos, constante do mesmo proje ·to. 

Ainda mais, ar. Presidente, vae elle attender 
ás necessidades locaea de um municipio popu
loso,servindo éa pe111088 que neceamtam de seus 
recursos e que não disponham de meios para 
um tratamento apropriado. 

Este hoepital, sr. Presidente, pela ,;ituaçãe 
da cidade em que está sendo construido, vae 
ficar collocado na zona limltruphe com S. Pau
lo, sona que por div(uBU vezes tem sido 18801· 
1ada por molesti•s epidemicas e que, p< rtanto, 
póde ser de grande vantagem, pre11tando-ae 
para isolamento de doentes contaminados, lm • 
pedindo uesta forma a propagação de um mal 
contagl080. 

Entendo, sr. Presidente, que a <".onstruoção 
deste hospital Yem trazer benellclo até ao go• 
verno, que o terá como ponto de dereza n 'a· 
quella zona. 



O auxllto pedido ., eua é inítgnUlc-.nte e tem 
~ tm eómente wradnar u obru em oon
•Voogio: por 1110 eu acredito que a camara nio 
o oegart. (Jlwito bMa). 

Eooerrada a diJouldo, é approva4_o o proje
oto e, ooo~en,iodo ~que puaeá 2•, ne á oom-
millio de orçamento. · 

Annunola..e o proeegulmento da di!Clls~lo do 
p&NCfr o. 65 com o •ubstitu,lvo apreeeotado 
pelo 1r. Franc: 1:» are.ane. 

O er. A.o.rueto Clemeotloo z -
E' antee, 81'. P~deote, por um cumprimento 
de dever que venho ooeupar oeete momento a 
tribuna, veado-me na oeoeMidade de "aar da 
palavra P'ra defender o parecer da eommiBSio 
de,coo"ituiçio, legi•laçio e poderee. 

A eomml88io de legillação,llt'. Presidente, ao 
elaooraro preeente pareoer,proourou informar· 
18 minuciosamente de ~as ae circumstaociaa 
que • deram relativamente ao Ulustre candi· 
dato pela 3- otrcomaeripção; procurou,sr. Pre
sidente, examinar minuoi08&meote o decreto 
de eoa nome~ção, decreto que contém as attrt
buiçõel do cargo e daquelle que ftJ:ou 08 seus 
venctmentoe. 

Ora, dizen•Jo alei eleit>lral multo claramen• 
te no seu artigo 197: c~io podem eer votados 
no Estado rle Miou Geraea, para depute doe: 
§ 4. ·-OI tuocciooarloa publicoa remunerados 
-dll g&UJlqu.,. ctJfegorta federl'les ou e1taàuau, 
demúltt)etl iradllpMtCÜnlemn&te de ''"tença•. e 
oceupaodo o er. dr. Adalberto Dias Ferraz da 
Luz uma tuocção roblica eetadual e, portanto, 
aeodo um tuncoiooario est~dual e rtcebeodooe 
veoeimentolque lbesão lixados no decreto, cu
jo numero e~ão poeso citar, por nio ter em mãos 
o parecer ne:tte momen\0, mu eão venolmen· 
toa eguaes aos dos eogenhe\roe cbetee da com· 
mialâo oonstractora da nova C&p"•l. não aen
do além di810 um tunooionario vitalício, po• 
decdo ser demialvel independentemente de 
aenten•;&, como o proprio governo ainda no 
Jornalde hoje reconheceu que o podia. fazer, 
ilomeanuo-o para outro carro completamente 
difl'erente. não reeta a minlma du •Ida ·JUe 
aubliste a iooompatlbllidade do illuatre oen· 
didato. 

Ainda maia, sr. Presidente,.!! o proprio etn· 
didato qne bonrosamente, em seu omcit' diri
gido a eet& cama.ra, declarou que, em virtude 
do § 4. ·do art. 197,exeroeodo elle uma fun
cçio publiCa do ~o remunerada e não se 
tendo exonerado atê o dia da eleiQio, nio podia 
ip•o (a.chl receber os votos. porquanto e~se ar
tigo o incompatibiliza para exercer o cargo 
do deputado. 

Sr. Presidente, o § 4. • do artigo 197 
abrange a todoe 08 tunccionarios publicos do 
Estado, p:>rqnant.o decla~:-tuncctooartos pu
blicoe remunerados diJ qwGlqtHr cat•go;"ta, 

Pergunto e:.~, sr. Presidente, a Caman. qual 
foi o movei q'.le levou o legislador mineiro a 
decrebr eata iocomp.tibilidade para tunccio· 
narioe que 1·eoebem uma remuneração e que 
e~tio IUjeitoe a qualquer hora á demtlllio do 
governo Y 

Sr. Pre•Hente. o art. 6.· da n0811& C-Jnati· 
tituiçio determina claramente que tão orgama 
da 10berania do povo 01 poderes legislatl'ro, 
executivo e judioiario, harmonicoe e iflfl•pt"· 
4-*•• entre si. 

Pergunto, poli, sr. Presidente, :-um tun
coionario publtoo eetadual (!Ue recebe uma. re
munflraçio do Estado e_ gae esta sujeito 6 de
minio do ·governo póde ter a amplitude de 
Ulerdade nec.,_ria para occu,ar cargos le
gialaCivOI e vir dtlt& tribuna tomar cootu 
ao I'OVerno de actoe do seu •aperior 1 

Nio, abeolutamente. 
Sr. Presiden~. eu .Jlio pot180, nio é da ml· 

oba compAtenoia, porque 8io eetudoa comple
tamente alheioe á minha proftsl!ão ••• 

O 8R. CARLINDO PINTO :-Mas O que é certc 
é que o nc.bre depuw.do está discutindo perfei
tamente. 

0 SR. A. CLEMENTINO :-... estudar O p80• 
~me 1.1to estudar sobretudo a deflnlçio juridi· 
ca do texto legal. 

~.. me parece que o peoçamento do le
gislador constitucional foi tornar o deputado, 
aquelle que exerce a tuncf,liio levialatlva, com
pletamente independente do poder executivo. 

E, debaixo deste ponto de vi1ta, sr. Presi~ 
deo,e, a lei est11belece dua.1 ordens de fanccio

.narios: aquellea que eãodemiaivels •à nutum 
e aq uellea que Eão vital! cios. 

Quanto &OH primeiros, di~ a lei, não podem 
receber votos, e os que se lhes dão são nullos; 

·ao p&I!80 que os tunccionarios vitnliclo!l, aquel
les que não e•tão ~ujeltos á demls•ão por parte 
do governo, eetee, sim, pode~ ser eleitos depu
tados. 

Mas, pelo art. 199 da le; essea funcciona
rios não prdem exercer o 1eu tmprego durante 
o periodo da lt>glslatura, por este meemo mo
tivo independem do podtr executivo. 

Confrontando, ~r. Presidente. a disposição do 
art. 199 com a do de n. 197, vê-ee que o legi•
lador não tez maia do que procurar tornar o 
deputarlu completamente independente do J)O· 
der executivo, deste modo executando o dls
poqto no art. 6. • da Constituição d'l Estado 
(Mwilo 611"')· 

Estando, sr. Presidente, a commiesão con
'f!ocida que o dr. A.Jalberto Ferraz, embura 
Yle11e, tomando a88ento nesta Olha, prestar 

' li'rviÇOII relev11oti88lmoe ao n0580 Eetado,(apoia· 
d!JI _q.,.alll) como o fez brilhantemente quer no 
Congr8810 Cons ·ituinte 'Iuer durante a legis
latura finda, procurou em primeiro logar com· 
prir a lei (P"f~itams,.te) e, cumprmdo a lei, 
não fel mai• do que cumprir um dever e so
bretudo dar o exemplo e mostrar que o Coo
f!r&SG, isto é, o auctor da lei, é o primeiro a 
oumprll-a e reepeital-a. (.Vwito bem ; muito 
Hm 1). 

Eoceri'Rda a discull!ão, é approndo o pare
cer e rejeitado o aubstitutho, que se manda 
lirohlvar, fazendo-se ao governo a cevida com
municaçlo. 

SEGUNDA PARTJI DA ORl)BM llO DIA 

Lidea e su00888ivameote em 1. • dlscusaio, 
tem ctea.te 8i.o approvados 08 projectos os. 71, 
73, 76, 78, 80, 82, 83, 85, 93, 95, 97, 98, 100, 
103, 104. IQS, 106, 108, 110 e lll, ve1'81odo 
todoe sobre cadeiras de in&trucçio primaria, e 
rio a oommusaio de innrucção publica, por se 
lla•er oouen.tido que puaem á 2. • dleouaão. 



O de n. 83, acima incluido, oreando cadei
ru em vartoe pontos do municlpio de MinM 
NoTae e Monte• Claroe, t'oi ao.sten\ado DOt! se
pintes termos : 

O •r. Fraoerort. : - Sr. PJ'esidente, 
não me alongarei na susteo'tação deste pro
jecto. 

Pretendo apenes, vindo a tribuna, chamar a 
attencão da casa, de modo a não paasar des
percebida a votação, o que poderia dar em re· 
iul&ado ser o projecto rejeitado. 

E' esta a 1 • 1 diacueeão ; e como está, mais ou 
menos, nos usos e estylo da casa, votar pelos 
projectos em 1. •. afim de serem encaminhados 
t. commis~ão respectiva, e esta, feito o neces
sario estudo da materi'l., decidir ou emittir ps
recer si devem, ou nio passar á 2. 1 diecu!8áo, 
espero que com este se dê o mesmo razoanl 
prooedimento. 

E' este projecto, sr. Presideute, de intuitiva 
atilidade, p<,l~ crea escolas ruraes em pontos 
distantes dos districtaes e onde sxiste crescido 
numero de meninos, abso!;.atamente baldos de 
lnst.rucção; pc·rtanto, seria abusar da attenção 
da casll, alongo.nrto-me em demonstro.r a sua 
ooaveniencio. e utilido.de, que UI impõe e é 
oomo disse, intuitivo. 

Limito-me, pois, a peJir aos honrados colle 
~que tenham a bondade de sull'ragar? pro· 
jec~o. em ordem a p8811&r ~a _presen~e dtscu~
sio e ir ter á nnbre oDmmtsaao de mstrucçao 
publica, que sobre elle emittirá o seu judicioso 
parecer. 

UM SR. DEPUTADO :-Perft~itamente. 
0 ~R. A. CLEMKNTINO :-V. exc. será. atten· 

dido. 
0 SR. FRANCFORT :-E ftC'..&.rá penhorada a 

minha grat1dão. 
Nada mo.is havendo a tratar-se, des1gna o 

ar. Presi ente para amanhã, além da parte 
regimnntal da ordem do dia, 3. 1 discussão dos 
projectos ns. 53 e 26e 2. 1 dos de ns. 81, 99 e 
72. 

Le'fanta-ae a sessão. 

ACTA DA 4:1. 1 SESSAO ORDINARIA, AOS 
20 DE JUNHO DE !895 

PRESIDENClA DO SR. EDUARDO PIMENTEL 

Ao meio dia, feit!. a chamada, acham-se pre
sentes os srs. Eduardo Pimentel, Ribeiro de 
Oliveira, Agostinho Pereira, Manoel do. Silva, 
João Pio, '\Vencel!lau Braz, Epaminondas Otto
nl, Ribeiro Junqueira, Nunes Coelllo, Francf~rt, 
Benjamin de Matoedo, Mendes Pimentel, Camlllo 
Soares, Raul Penido, Tavares de Mello, Nunes 
Pinheiro, Pinto de Moura, Juvenal Pepna, 
Augusto ClPmentino, Deaiderio de Mello, Sa
turn•no Dant&l, Duarte da Fonseca, Delpbim 
Moreira, Manoel /.lves, Severiano de RezendA, 
<Jonug• da Sil'f8., C&rlindo Pinto, Leopoldo 
Corrl'M, Gustavo Serrio, Ge&ulio de carvalho, 
Sousa Moreira, Franciaoo Brepane, Benvenuto 
Lobo, Camlilo Pra&es, S.bino Barroso Junior e 
SUn. Fortes; faltando com causa partieipada 
01 11!'8. Al~rto Furtado, Ferreira TinOco e 
Bemardea de Faria e eem ella 01 mais m. 

"·c. -.5 

Abre-te a seuão. 
E' lida e approvada a acta da anterior. 
O sr. 1. • secretario dá conta tlo segui o~ 

EXPEDIENTE 

O !fiei-A 

Do sr. secretario do Senado, enviando o pro
jecto n. 57, daquella camara, sobre cresção de 
nucleoacoloniaes no Estado.-A imprtmir-seo 
projecto. 

Dous do dr. Secrebrlo do Interior, transmit· 
tindo um requerimento em que d. Aurora 
Augusta da Rocha, professora da cadeira do 
Corrfgo d'Anta, pede um anno de licença para 
tratar de sua ttaúde, e trea repreaenraçõ~s da 
camara de S. João Bapti~ta. propondo varias 
medidas legislo.tlvas tendentes a rei viudloação 
de parte do terrttorio e augmeoto daquelle mu· 
nlcipio.-Vão o requerimAnto á commissão de 
petiçÕ9S e -a reprdllentPções ás de estatistica e 
de camaras. 

0 SR. RAUL PENIDO envia á mesa, para ser 
presente â. comruissão de instrucção puhlica, 
uma relação da frequcncia da escol11. publica 
do Jogar dPnominado Cachoeira do Ko.K11do no 
munic1pio de Juiz de Fora.- A' comm~ão 
menc10oada. 

O •r. Augu•to Clemeutlno:
Pedi a palavra, sr. Presidente, para chamar 
a 11ttPn~ão da Camara para um assumpto im
po-tantiesil.no. 

Como v, exc. 1 sabe, o congreSBO em uma 
Jas suas sessões passadas votou a verba. de 20 
contos paralnnd&.Qão d'uma bibliotheca nesta 
casa. 

Infelizmente, sr. Preair:ente, n~ta Capital 
não dispomos d'umo. bibliotheca regular para 
fiiZera.os a~ consultas que são nP~~sartas a 
todos que tem de legislar sobre d1versos 18· 
sumptos, cada qual de dilferen te natureza . 

Ea não oomprehendo, ar. Presidente, como 
legislar aqut, sómente ••. 

O sR. S. DE REzaNDB::- Com o cabedal que 
todos nós temos. 

0 SR. AUGUSTO CLEMENTINO:- Com O pe
queno ;l&bedal que cada um de nós tem, como 
bem disse o nobre cDileg&. 

Mu, ar. Presidente . o congre&'JO julgou de 
nece88idade eBBa medida, 'fotando uma verba 
de 20 contos para a fundação da b1bhotheca, 
onde teremos os elementos es11enciaes ao e.e
tudo. 

Infelizmente até hoje esta idéa sabia não foi 
posta em ex~:oução e eu requeiro que v. exc. 
consulte á casa se esta delega & mesa a facul· 
dade de nomear uma commissão composta de 
tres membros para, de accôrdo com ella, BB· 
tudar os meios defo.zer a aquisição dos li vroF e da 
fundação da bibliotbeca. (Apoiados, muito bem). 

Approvado o requerimento, nomêa o sr. 
PresidPnte O! srs. Augusto Clementioo, Men
des Pimentel e Epaminondas Ottonl para com· 
porem a oommiuão. 

TAm 2• leitura, são julgadoe objectos de de
liberação e ficam sobrfl a mesa para a ordem 
dos trabalhO& 01 projec&oe ns. 115 e 116. 

P~U 

Bnviados á meea, lão lid01 e Tão a impri
mir os seguln~: 



.. ·- 3JI8 

A commilllo de orçamento, a que fol pre
.ate o· projecto o. 45, deste anno, é dt~ J*· 
reoer que eeja elle nbmettldo • 2.• diacUIIio. 

Sala du oommia&ll, 20 de junho de 1895-
A. CLJ:IfBNTiftO - MENDBS PJMI:NTBL. 

A oommil'lio de orçamento, a que foi pre· 
~ente o proJecto n. 102, deate anno, é de 

PA.R1ilOER 

Que 18ja elle submet.tido a segunda diEcus
lio e approvado. 

Sala das commlssões, 20 de jtmho de 1895.
AuauiTO CLBMB:NTINO . - MBNDB:s Pma:NTB:L. 

A oommi88ão de ôrçament.o, 11o que fui pre
eente o projecto o. 10, deste anno, é de 

PA.RJ:CB:R 

Que o mesmo seja submettido á 3. • diBCUS· 
.lio e approv••do com a mesma redacçiio. 

Sala du commis~õea, 20 de junho de 1895 -
AUGUSTO CLB:MENTINO - MBNDES P!MENTEL. 

N. 67 

A Commiasão de Commercio, Eatat.istioa, 1n
eust.rtas e Artes, a que foi envi-da a petição 
do laborioao e lntellittente industrial José 
Balbino de Noronha, acompanhada ..!e casuloa 
seda fiada e desenho c:la doJ.doura de sua in: 
venção que mereceu diploma de menção hon-
1'01& na Exposição UniTeraal de Paris eno 
1889, pedindo um auxilio pecuniario para o 
desenvolvimento. da indust.ria sericicola; é de 
parecer que fl88e cidadão em vista do que dis
põe a lei de n. 4l de 13 de maio 1ie 1893 art. 
2.• se dirija ao poder executivo, a quem' com
pete em determinadas condições, conceder pre
mlos aos cultores do bicho de seda, u;im 
como aos fiadores da mesma. 

Sala das oommiaõe~. 2•J de junho de 1895. 
- CoNEGO ALVES. -LEOPOLDO CoRRÊA..-JUVJi:• 
NA.L PENNA. 

A oommlll!áo de obraa public&l!, a que foi 
presente.um r~querimento da Brltprua Viaç6o 
cJo Branl, pettm•lo ao Congr88$~ auctorisaç-clo 
do governo para innovar o çontracto sobre 
a navegação do Rio Paracatú, tendo estudado 
o assumpt.o cr mo interesse que lhe merece o 
des~nvolv1meuto d~ navegação fluvial, um dos 
meios mais economioos e effioazes de Impulsio
nar a prosperidade do Estado ; e 

Considerando que á Empresa Viação já fo· 
ram concedida• diveraaa vantagens e um anno 
de prorogação do Draao ma.roado em lei para 
a. in>~tallação debse- aerviQO, que nem esta ini· 
c1ad.u é de parecer que se adopte o seguinte 
proJecto de lei : 

N. 117 

O Congresso Legialat.ivo ' do Estado de Mi· 
nas Ge1'aea decreta : -

Art. I.· Caso não esteja installada a na
vegação ·a vapor no rio Paraoalú até o dia 27 
de julho prox:mo, fica o governo auctorilado 
desde já: 

§ 1. • A mandar fazer, adminish'ativamen
te ou por ooncorrenola publica, a deeobatru
ooiO do mencionado rio, lloando-lhe para 1880 
aberto um credito até 1§00:000$)00, linio hou
-ver dilpontveia aaldoa o~mentarioe; 

§ 2. • A oonceder á Empre• Viaçlo, ou 
a qualquer outra uma subnatão annual não 
excedente. de 50:000$000, pelo praao de 5 ao
nos, e paga em preata«~e~ menuea, nas condi· 
ções e&taDelecidaa no contracto, para estabe
lecer a navegação regular do rio Paracatú; 

§ 3. • A adquirir o neoesaarlo material fio~ 
c uaate .. ra estabelecer a nnegação de.e 
rio, no caao de não poder chegar a accôrdo com 
a Kmpreaa Viação ou oom qualquer outnr. ; 

§ 4. • A regular u tarifas de meroadori11s e 
~geiroa de mOIIo que a 1. • não exceds de 
150 rs. por t.onelàda, kilometro e a 2.• não ex
ceda de 100 rs. por pa8118geiro, kilometro; e 
t.lmDem us horarloa de sabida e chegada dos 
vapores 08 quaes poderão ser modifirados de ac
c~rdocoma empresa que coutraotara ·navega· 
çao sempre que as conveDJencias plabllcas o 
exigirem. 

§ 5. • A subvencionar qualquer empresa QU 
a mesma viaçio coma quantia annual de IDOS. 
por kilometro, ptla navegução de qualquer ríõ 
que oorra em te1·ritorio exclu:sivamente Mi· 
nelro; 

§ 6. • A isemptar de impostos Estadoaes os 
aporea, embarcações, offii!ID&I, machiniamoa e 

est8:,ções da Empreaa, que contraotar a nave
~çao dos affiuentes do S. Francisco, no ter
rJtorio do Estado. 

Art. 2. • Nas hypotbeseados paragraphos 2. • 
3. • e 5. • o governo abrirá os nece&~ar Jos cre
dliOS ou aolicitará do Congresso as auctorisa
ções neceesarias para a subvenção. 

Art. 3.· O governo providenciará de modo 
que, no mais breve praso pOfaivel. est~>ja tran· 
~mente estabelecida a navegação a vai-•or no 
l'IO Paraca.tú. 

Art. 4.· Fica reTogada a lei n. 68 de 27 de 
julbo d~ 1893, desd>J que o governo ponha em 
execuçao as auotorisações que lhes são confe
rida& por esta. 

Art. 5. • Fica, tambem, o fl verno auotori· 
sado a mandar verificar as condi\Õef de nave
gabilida·le do rio S. Francasco, E-ntre a Barra 
do Paraopeba e a Cachceira do Pit·ap~ra, e si 
ha conveniencia em ser <'.ons ru1da uma e&· 
trada de ferro, que ponha em commuuicaçio 
a parte superior com a inferior do rios. Fran· 
cieco na mesma cachoeira, devendo propor ao 
90na-re8110 na proxima ~:essão as medidas que 
Julgar necessarias para a consecução desse me
lhoramento. 

Art. 6.· Revogam,-sfl as disposições em con
trario. 

Sal& das com missões, 20 de juRho de 1895.
E. ÜTTONI-NUNB:S PINBBIRO. 

J\ commiesão de representações, requE~rimen· 
tos e pe\içõea a que foi presente o requera• 
me~ to_ do cidadão ~osé L~banio Pereira Duque 
escr1vao do I· offiCJo do JUdicial e notas e om· 
clal do registro geral das bypothecas da COw 
m roa de Ltma Duarte, pedindo dois annoa de 
licença para tratar de sua saúde ; 

. Considerand? que é inteiramente justo o pe
dido do aupa-hcante, e que vem este tDstruido 
com documento comprobatorio do que allega, 
é de parecer' que se adopto o at>guinte projec\o: 

N. 118 
O Congresso Le«illatiTo do Estado de MinBS 

Geraes decreta : 



Art. I.· Fica concedido ao cidadão JO<é Li
banio Pereira Duque, esori'Yão do primeiro o(
ftcio dojudicial e notas e official do reg1stro 
geral da a bypotbecaa da com .. rca de Lima 
Duar~ . dous annos de licença para tratu r de 
sua aaude. 

Art 2· Revoga m-se as disposições em con
trario. 

Sala rlas commissões, 20 de junho •le 189;..
PINT·• DB: MoURA.-01i:HDER10 DE MELLO.-Sii:
VBRlANO DE Rl!lZB:NDE. 

A cummiesão de repreEentações, requerimen
tos e petições, é de parecer que seja >Ubmet
tido li 2• d1~cu~ão, como se acha rediflHlo o 
proje··to n. 109, ooncedendo prorugação de li· 
oenc;>t com metade dos Tencimentu~ . ao JUiz 
de dmlito de C&taguazes, bachaul JO:.é Ma•ia 
de ' ·ampos Corddro. 

Sala das c••mmi!!t'Õ•B, .20 de junho de 1S95.-
PINTo DE Mltt:RA. -LIESIDERIO DE MELLO.-SE· 
VB:RIANU DE HRZI!NDE. 

O ~r. t· .:.ECRETAkiO requer e obtem urgen
oia piil'& proceoer a 2• leitura do sub.tltuti v o 
offert c .du ao pwj.,.:to n. 92, que ac,ba de 
ohegllr i m pres.so. 

Ao ID!CitJ r , porém, a leitura, é ella dispen
sada a reque:·imeuto do sr. Raul Penido, fi· 
candn o p•·,jecto SJbre a mesa para a urllt:m 
dos trabalhos. 

PROJECTOS 

Vêm â. mes!l, ~ ã~ lidos e apoiados os dois 
ultiwos, vii.o a imprumr 03 seguintes : 

N.ll9 
O Cnngresso Legil!ldivo do E3tado de Minas 

Oeraes decreta : 
Art. I· l:t'icam is ·ntos de qualquer imposto 

eetadoal: 
§ t· O material necessario ao abaeteciment·• 

d'agua. e eane11mento dos divetsos munici · 
pios-. 

§ ~- As mnchinas para fabricar os producto~ 
lactlcin ios, sllbão, vellas stearicas e formiCida . 
bem como, a mater1a. prima para as tres ulti
mas categorias. 

Sala. tias Sebeões, 20 de junho de 1895. - RI· 
BEIRO JUNQUEIRA.-RAUL PENIDO.-AGOSTlNHO 
PEREIRA.- PINTO DE MOURA. - PADR& JoÃO 
PIO.-OONZAGA DA SlLVA.-lJUARTE DA FONSE· 
OA.-0USTAVO SERRÃO. 

N. 120 

O ('.ongreeso Legislativo do Estado de Minas 
Geraes decreta: 

Art. 1. • i''lca. o governo auctorizado a. au
xiliar a municipll lláade de Maohuasbil com a 
qnant1a de se1s cuo.to11 (6:000$000) pel11. ve1 b" 
1 cobl'as pu blica.s1>. par"' a construcção da. es· 
traJa de rodagem de Manhuassú ao C&ran
~la. 

Art. 2. • Revogam-ae as disposições em con · 
trari•J. • .. .. ,·'v 1 11'~· 

Sala das sesaõea, 20 de junho de 1895. 
CAMILLO ~OARES FILHO- MENDES PlMB:NTII:L •
PAD.tu: JoÃo Pro.- CARLINDo PINTu.- SEVE 
JLIANO DE REZENDIC.-RlBRIRO DE 0LlVEIKA. 

N. 121 

O Congresso LegillatiTo .do Estado de Minas 
Geraee deoreW. : 

Art. L • e uni co. Ficam creadas uma ca
deira mixta no bairro dos Protestantes.dlatric~ 
da & rda da Matta, muolcipio de Pouso Alegre, 
outra mlxta no arraial de S. Luiz. dltnrltto de 
S. João do Manbuassü e out1 a do ~e :to mae
culino, '.lm Pirapetmga, município de M .. ohu
&ssú. 

&la da~ sessões, 20dejunbodA 1895.-WEN
CESLAU 8RA7. - CAMILLO SOARES FILIIO - DKL· 
PBIM MuREIRA-RIBEIRO DE OLIVEIRA. 

N. 122 

O Congresso LPgislativo do Estado de Minas 
Oeraes dtlcreta : 

Art. I.· Com r·rf'hende-se na cl aese dos ser
v i ço~> municipa~ que devem ser rtg olart os pelo 
"'ta tutlJ da Camara. de accõrtlo com o art. 38 
§ ~-da lei n. 2 de 14 de setemhro de 1891, a 
demol lçiio •. e ca!as, ou de muro8, em constru
cção, der.tro à11.t1 cidadps ou villas, qutndo es
tive' em "' nuo cont.truidos l'óra do alinhamen
to das · uas ou praças. 

§ I.· A essa demolição precederá sem pre o 
eo.bargo judicial de obra nova, prortssarlo se
gundo o d1reito e a legislação v1gente. e eó re
a.lisall a a demolição, depois de expedido man
dado do juiz competente. 

§ 2. • A demolu,:ão reita sem observancia ao 
d1sposto no § 1. • desta l~> i, embnra sob o pre
texto de desempacbamento de ruas ou praças, 
accarretará a responsabilidade civil e criminal 
de quem a houver ordenado. 

Ar,. 2. · nompn~ht-ude-se egualmento na 
clas~e dos serv ;ços mumcipael!, de accôrdo ain· 
da com o art. 38 § 2- da. ci tau" lei, a !etE>rmi
nação do alinhamento das ruas, praças e estra
da•; respeltarlOs, porem, os dll'eitos dos pro
prietarJos dos terrenos adjacentes, SPf(untlo os 
limites entiio existentes, cs quae3 ~e não quize
rem ceder gratuita mente os terrenos necessarioe 
ao ahnba.mt nto, só poderão ser tlelles priV11llOS 
mediante d t:sapropriação . 

Art. 3. · Revogam-se as disposições em cvn• 
t1ario. 

Sala das s~~ões, 20 de junho d(l 1895.-PINTO 
DE MOURA. 

Lê-&e e entra em 3.• discussão o pr<'jecto 
n. 53, subvencionando annualmente o ln~tt l 
tuto municiJilll do Fructal. 

O 8r. Leopoldo Corren:- (Não 
temos o seu J iscurs•·). 

Encerrada a diocussão, é approvado o pro
je~I O e remettido á cnmmissão de redocção. 

Annuncia se o prosegulmento da 3.• d iscus
são do prujecto o. 26, com :~s emendas que I be 
furam otfllrecidas, relativamente ao ensino 
agricola no Estado. 

O •r. Camlllo Soare8 Filiao: 
- Ptdi a palavra, ar . Presidente, para man
dar ao pr· ·jecto que ora se discute uma emenda 
que Ju~tiftcarei em duas palavras. 

Dos projectos apresentados e discutidos nesta 
Camara é este um dos mais import11utes. ~i 
não o mais importante, pois vem revolucionar 
completamente e dar fe1ção non á agricultura. 
que é como todos sabemos o melhor ramo da 
riqueze. de nono pelr;. . . . . 

Si a lavoura tem resu•t•do ás rnult1plas o•r
oumstanolas que ultimamente têm concorrido 
l'ara seu atruo, sl ella resiste é. elevação doe 



alarioa e do preoo daa terl'IS, á tal ta da braoos 
e de meioe de transpor&e, t. carestia dos gene
:rce altmentl.Uoe e doe impoetoe elevadoe que 
oneram o produoto, é deVido i1110, ar. Presi
dente, ao eeforço estoioo dot n0111108 lavradora~ 
que, de sol a sol, mourejam no amanho da 
terra. confiantes em que, mala hoje o umals 
amanhi, ella lhes pagará em ceara a semente 
entregue ao poder fecundo de n0180 só lo. 

Enr.re os males que se oppõem ao desenvolvi
mento da agricultura, um, ar. Presidente, ha 
que aobre to• los merece especial estudo e prom
pto remedlo: reftro-me á rotin• e falta de co
nhecimentos especiaes da maioria dos noss. s 
agricultoree, morta a rotina com a applicaoão 
t. lavoura de methodos acientiftoos e generaliza· 
ção do uso rle inatrumentoe e machinaa agrioo. 
lu os demais empecilhos desapparecerão ••·bre
pujados pela abundancia e bôa qualidade do 
producto. 

R.Amediar esses males é o fim principal do 
projecto que, em minha opinião, foi bem rormu. 
lado e at&ingirá o alvo a que se rleatlna, mas 
permittam 01 seus illustres representantes que 
um reparo eu raça á pequenez da verba con· 
aignada ao govrrno para sua execução. 

Jlio modo de vêr os campos de ensaio e de· 
monstração agrícola, creados pelo projecto. de
nrão ~er e•tabeleoimentoa complexos e com
pletos; nellea haverá um laboratorio destina
do áe analysea chimicas, não só dos terrenos do 
estabelectmento como tambem das diversas 
amost •·as~e terras que os agricultores da re· 
gião levarão a exame. de modo que, ar. Preai
dente, 011 tazendeires que se utilizarem dos re
ne fictos do laboratorio ccuhecerão em pouco 
tempo a natureza o as diversas glebas de que se 
compõP-m suas proprtedades; esse exame, sr. 
Presto.Jente, se completará com informações 
preetadas pelo director do estabelecimento so
bre a quahdade das plantas adaptaveis aos ter
renos analysadoS. 

As vantagens que d'ahi resultam são obvias, 
pois não mata o lavrador se empenhar-á, com 
grande dispendio de capital· e tempo, em lazer 
med;•ar plantas rachiticaa em terreno im?ro
prio, quando em b'Ua propriedade tem outros 
tractos de terra apta ao cultivo da planta de
aejada; si acrescentarem-se a isso asiudicações 
sobre as estaçõea apropriadas ao plantio, modo 
de realizai-o, tratamento da planta, Cllheita e 
beneficiamento do produoto,ver-se-ha, ar. Pre· 
sidente,oe fructoa alimiraveis que,meamo anca
radoa por eBBil raoe unica, darão os estabeleci
mentos creados no projecto. 

Deverão. além di.sl!o, sr. Presidente, ser fei
tos ensai011 de acclimatação de plantas de ou
tras zonas e m81mo extrangeirae que pOII&m 
concorrer com aa proprias da região para a ri
queza della, que auim poderá ver nascer fon · 
tes de exploraoão até então d81100nhecidas. 

rotineiro; em quadra egual e parallela culti
'YU' ae·ha a m•;na planta obedecendo-se ao~ 
methodae aoientiftcos, empreg&ndo-ae o al"lt.do e 
outrUt modernos inatrumentoe e demonstrar
se-ha. feita a colheita, que na aegunda quadra 
colheu-se mais, melhor e gaatoo-18 menosque 
na primeira; para completar-18 a obra, ensi· 
nar-se ha aos lavradores o uso dos matrumen
toe. mas isso no campo deante da prova ma
terial da vantagem de eeu emprego, e ellea 
crerão, porque terão visto. 

Ora. para ocoorrer a servioo de tamanha 
monta entendo que a verba auctorizada roi 
pequena e por i1110 nnho propor seu aug
meoto. 

Com a lavoura, sr. Presidente, não devemos 
ser avaros, ella é o maior apoio de nossa vida 
eoo•omica, todo sacriftcio que por · ella fizer
mos será r~productivo, tr&.nsformar-se-ha em 
fonte de reDIJa. 

Abr mo'! o thesouro mint>iro. espalhemos 
ouro sobre OIJ campos de n0880s la "radores e 
eese ouro volt.ará decuplicado ao erario pu
blico deste paiz abançoado em que germina e 
cresce até a semente que o vento atira aos a.ri
dos be1raeos de nossoa thelhados. 

Votemos o projecto e o augmento de verba 
pedido, e o n 01!80 governo terá largueza para 
installa.r os campos creados e veremr,a então 
melhorada e augmente da, não Fó a grande la
voura do café, como completamente desenvol· 
vida a dos cereaes, que não mais nos veremos 
obrigados a importar de paizes extrangeiros. 

Ensinemos o lavrador a explorar a terra, 
della retirando, com a menor despt>sa possivel 
' maior quantidade e &. melhor qu,.Jidade do 
pro.lucto e teremos assim ccncot·rido para au
.rm••ntar a riqueza publicl\ a pJis teremos au
gmentado á particular. Envio a mesa a 11eguinte 
emenda : ~lê), Tenho dito. (Mutto bem, muito 
bem). 

N. 7 

Ao art. 4, 0 Onde se diz800:000$(oitoceotos 
contos de réis), diga-ae mil c<J ntoa db réis. -
CAMILLO S0ARE8 FILHO, 

O ~tr. ~ugu•to Cle~neotloo:
Sr. Presidente, apezar da larga dtsculll!ão que 
têm sido feita nesta cass do Congr~sso Minei· 
ro,aptl8ar de diversos oradores terem-Me pronun
ciado brilhantemEnte sobre ouaumpto, pairam 
ainda em meu esplrito algumaa duvidas sobre 
certos pontos, que direi propriamente consti
tucionaea do projecto, actualmente em discos
são. 

E como eu desejo, sr. Presidente, que o actual 
projecto seja approvado por esta casa, livre 
completamente de toda e qualquer objecção, eu 
vou ter a honra de submetter á constderação 
da C&mara uma emenda, tornando-o mais ra
zoavel e sob.etudo harmonizando-o com as di· 
versas disposições da Constituição do nosso Es· 
tado. 

Deverão, além diao, ar. PN~idente, ser fel
tu, nesw~ inatiLutos, demonstraQães pratica& 
das vantagenJ da cultura lloienüftca, da oultu
rt. em que ae empregam machinas e inatrumen· 
tos agrioolas aobre a rotineira até hoje seguida 
pela maioria de n01808 fazendeiros, demonstra
çio que ee fará maia ou menoe do modo ae· 
IQlnle: 

Bm uma quadra do terreno r,r-se-ha uma 
plantaçlo com instrumentos e pelo methodo 

Tenho certo sentimento, sr. Presidente. por
que '<Idos 01 oradores que se têm pronunc1ado 
sobre este a.umpto o têm feito quasi exclusi
vamente aobre um dos ramoe de r1queza pq
blioa do Estado, a agricultura, e entretanto 
abandonam uma das riquezas mais importantes 
abandonam uma fonte importanti88ima, :\rique
aa publica e particular •••.• 



OsR. c. SOARES FILHO :- Mas o projeoto 
Rão abaadona. 

0 SR. AUGUSTO CLKMENTINO: - Refiro·me 
ar. Presidente, á oreação da gado vaocum. 

O Congresso Mineiro te!Tl 'l dever de pugnar 
oom todas as forcas, para melhorar nà·1 bÓ esta 
espeoie cemo todas a~ outras da creação animH l 
porque todas ell&s constituem, fonte de grande 
riqueza para o Estado. 
RecorrenJn-~e à~ bbellas de exportação do3 

genoros do no~so E~t.ado, vã-se que o E.r,ado de 
Minas export.aannualmentl perto de 40 a 50 
mll contos de réis só ew gr\do para~ CRpttul Fe
deral. 

ComprehendPm, v. ex c. e a Cl\~ara, que C') OS· 
tituem pois. estPs ge11eros um objecto de grande 
remuneração de capitae~ para o uosso J~tado, 
e uma de suas gran le'! fotites de riquezA e por· 
~nto merece a orotecçào dos poder·es publicas. 

Ainda mais , ~r. Pre1iJeute, que m tem o.
oompanll1l•lo, c uno já ttve occa.itão 1le dtzer, o. 
Iucta travl\da. p rdua3 das toações da Europa, 
que tpru prtmc. io uo e~tu• lo tio desenvolvimen
to da raça do gl\1n v~ccum. procurado c< n•tan
temen te melhot•a l-a . ~11.be que dou~ priuctpios 
capitaeq estãn pvstos em jogo, o pt·mc p10 de 
consanguiniua•l+~ por parte da lnglnter ra, e o do 
cruzamento d&s raças por parte .t~~o França . 

Na lnglaterr~~o o principio da consanguinei · 
dade ~etermin.·u o mPihoramento tnl t1e uma 
raç1. importsnti~sima, que veiu trazer como 
consequPncta outra que hoje está sendo espa
lhada por todas as naçóds do globo. 

Retiro-me, sr. PrfSidente, a raç" Durh'lm, 
producto tão importante que a proprta F1·ança, 
reconhecendo a superiortl.la-ie desta t'aÇR, tem 
importado diver~.,s reproductorel', procurao · 
do melhorar os eleme ntos do paiz. 

A Republica Argl'ntina, que até ~a- pouc_o 
tempo ~e acha v a nos mes:n'ls. condto;o~s. Bl· 
nãv em pelores flUe o nosso patz . dtt!pon •o rle 
pastagens extra.m.linaritls e sobretutlo, (1\ . en
do com mais intelligencia do que nós outros 
o estudo tl& c~ea,.Ao ·1, gado, melhorando suas 
pastageas o._,. má ; ~- · · r •' · ura iutensiva 1.10bre 
tUdO •1U. Culldl'J. •. ·tiL , I npo~tando todOS 
os anno~ um11 gr"t.úe q ant1da ... e . ·Jt~ reprodu.
ctores da raça Durhan, conseguru, ar. Pre111· 
dente até trazer ao porto do Rio de Janeiro, 
gado de um pe~o extrl)rdmllrio. e Pm condi· 
ções rntliS ravoraVt~IS ao con:mmldor, deste 
modo f11zen•lo qu&si de app:.recer da concur
renoia daquelle mercado o proprio Estado de 
Minas Gel'aes ... 

UM SR DEPUTADO: -Causando serio3 pre
julzos ao nosso Estado. 

0 ER. A. CLEMENTINO :- Causando &eriOS 
prejuiLOs au n essa Eltado, como bem diz o no· 
bre deputad ·,; .;i mptesmente sr. Prestde!lte, 
por ter oquella. naçào melh·>rado extraordlna.
riamente 11. raça rle seu gado, fazendo com 
qae o nosso Eita lo fi 1ue coillpletamente p~e-
judic..ldo ne~te assumpto. . . 

pelo pouco que tenho lido, sobretndo no tra
tado de Sanam, me recordo que a quantidade 
media da oarno do nosso gado é do 18 arrobas, 
ao passo que diversos typos da raça Durhan, 
tem cut-ga•lo a• é a 60, 80 e me~mo a 120 arro
bas de carne. 

Por const>guinte, sr. Presidente, se rompre· 
henl.le que aoi poderes publicos do Estado cabe 
o dever, a obr1gação de vir em auxilio desta 
nossa industria , uma das pr•nclpaes f••ntes ria 
riqueza d.J E~tado, colloc~ntlo 80 lado dos cam
p~ agrícolas campos de demonstração para 
melho .. amento das rliversa• r~Ç"-8 de gado e 
sobretudo impor:ando reproductores da raça 
Durhan no tntuito de melhorar consideravel· 
r..ot-nte os t> lementos Je no~8o pa iz. 

Cll .. mando, sr. Prestdente, a attenção dos di
versos ind ul!triaes sobre este . s., umpto, eu en
tendo oue devt>mos empregar todutl os no~o~> 
Psforç.os, nãu ~o para melhorar 11. indu ,tria 
Dgr·rc--:1 como tRmbt?m a paswr il . 

V J U SI'. Presidente m8udar uma emenda ao 
§ I.· do art. 2. · que diz o . egumte (lê) : 

Além de-te.~ o governo 01·eam outros campos 
de demon :t ração nos Jogare~ mais cotnen Jen
tes etc. 

Sr. Presidente, niio resta 8 minimn duvida 
que a dispusic;ão deste paragrapho fere de 
frente a uossa Constituição, porquanto diz 
ella (lê) : 

Art. 30. Compete privativamente ao Con
gresso-n~. 22 e 23-crt-ar e mpprimir empre
gos publ icas e dar lhos attributções , fixar os 
VPDCimen•os dos tunccionarios. 

Nesta i cond1ções a creação e da M m peteocia 
.to Cor g-rE>sso, e como p ·lo a r t. 32 e ved11do ao 
Congr~sa deiPgar ao I· re~idente d' Estsdo o 
PXBl'C iCIO de qualquer das 8U .s uttt'l UIÇÕes, 
por isso . n:lo reeta duvidfl. alguma. que este 
'ara.grapho rere um 'ltiS dispusi.;õ~s ua nos.-;a 
ConstitUi\·ão. (Apartt~l) 

o go"e1·no crear..do campos de -lemc-nstrnção 
crê • empregos publicos e dà lhe; attrtbuições. 
o que é da comp<: tencia do Congresso e ao mes
mo tempo fl.xa vencimentos a e5tfs funcciona· 
TIOS. 

0 SR. R. PENIDO:- Está fixada 
logo não se 1tlt-ga nada ao executivo . 

verba; 

O BR. E. OTT0:-11 : - ,a se apresentou uma 
emenrla sobre o ~sump to. (H a outro; apartt~s) 

l:tol SR . DEPUTADO:- 'lia 3.• diS<!IlssàO não 
se pÓJe emendsr maitJ o proJPCto n68te sen
tido. 

0 SR. A. CLEMENTINO : - Até Da ultima 
di~cu~ão que é a da re<lacçào, o Congresso 
tem o dever de emendar um i proposição, desde 
que ella cont~nh'lo olfensa. a. alguma di~posição 
constitucional. 

sr. Prtsidenle, ac:ma do Cong1·e. so Mineiro, 
tvima de todos 08 poderAs publrco~ d·• E t~do 
acha-se a no~sa C• ·n~tituição , e deHde que qual· 
quer medida ofTenda, ao menos de leve•, uma 
de suas disposiçõe:~. o Congresso tem o dever, 
ae até na ultima d ;sou&~ão , emendai- a. Ora, sr. Presidente, sendo a tndustrta pasto 

ril uma dcLS g randes fontes de riqueza rlo noss o 
Estado, cumpre que o Congl'es.>o ~enha em au
xilio dest& i tJ rutria para que se melhor.o e ra· 
pidamente e~ta no~sa fon te de riqueza; 

Sr. Pre:!idente, como amda. hoJe . tive ucca · 
aião de 11zer , p1r ftolta de uma bibllotbeea nao 
temos infdi1mente elementos de e:Jtudo, mas, 

Àlém disso, !>r. Presidente atnda não é ma· 
teria vencida como acaba tle declaNt' o nobre 
deputado. À msteri-. eó tornt~-se vencida d?· 
püis dA votada e appruve..1'1 por ·l uas ~ezes ~·o 
menos, por . ~80 e que. ha rfiver~os dtlCUSBOeS. 

0 SR. ll.IB&lRO DE ÜLlVI!:IRA:-Nem a e mer.· 
da foi votada. 

A C. - ·16. 
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0 IR. A. r,LhiiCNTINO:-E nem a t>menda 

foi voada como dia o nobre deputado. 
Nestae condições, sr. Presidente, coube me o 

direito de, c .. mo membro da commiB!ão de 
constituição, levantar a que~tão para que não 
sabia desta Carnara um projecto de lei, con
tendo disposição inconstltuctonal, delegação ao 
poder executivo, contr!' _a dispoai~o_expressa 
do art.. 32 da constitmçao, attribUlçao que é 
privativa do Congre!l8o. 

O sa.. R. PBruoo:-Mas, é dentro da verba 
fixada. 

O sR. A CLli:MENTINO:-Dentro da verba diz 
o nobre deputado mat,crea empregOl!, e a crea
ção é de oompetencio privativa do Congresso, 
independente de qualquer condição e, del!de 
que o Congre~~so delegl_!e, st>jadentro ou fó~ da 
verba, esta attribuiçao ao exeout1n, VIOla 
disposição exprea~a de nossa Constituição. 

O projecto é realmente importanti·s·mo e 
vem satisfJser a uma necessidade palpita:Jte do 
Estado; trata de melhorar a lavoura e a in
dustria oastcril, mas, por isso mesmo é que 
eu desf.jo, que .•e.)a elle completo. livre de to
da e ludqu,:t' objeoQio e 10bre\udo collocal-o 
de tu =moma com A nOSB& sabia constituição. 
H~ uma outra emenda auppressiva deste 

pera,.:-1pl10, essa emenda não convem de for
ma alguma. 

Mando uma outra substitutiva, que contem 
a mesma disposição, porém em vez de delegar 
ao poder executivo o que pertence ao Congres· 
eo, é o proprio Congre:ao que vae crear (ap!.lr--
t~. . 

V v. exca. vão ouvir a leitura da emenda e 
depois então poderão apreciai-a devidttmente 
(lê a emellda): 

O SR. JoÃo Pio d& um aparte. 
OsR. AUGUSTO CLEMENTINO : -0 nobre depu

tado não quer oomprehender que a Coustitui· 
cio est& acima de todo. 

Além disso ainda ll«Qra mesmo o nobre depu
t\ào representante do 2. • districto apresentou 
emenda au@'mentando a verba para mil co.ntos 
de réis ••• 

0 SR. C. SoA.RBS FILHO: -Para trinta não 
chega. 

0 8R. AUGUSTa CLEMENTINO... A minha 
emenda é apenasmodiOcativa paraqueem vez 
de - o gt'verno creará,- no i)rojecto - desde 
já ficam creatlos. . 

o poder competente e o CongreiiiO, ficando 
porém ao governo a liberdade daeacolha da lo· 
•J.tdade, onde tôr mais conveniente. A ques
tão da modificação apenas é dar o seu ao seu 
dono. 

O sa. C. SoA.RKB Fu.Ho:- Mas 30 campos 
de11tro deata verba é matar aos outros. 

0 SR. A. CLIUIBNTJNO:- Sr. Presidente, 
pelo pt•ojecto que se acba em discussão o go · 
verno tem de manter os institutos agronomicoa 
de ltabira e Zootecbnico de Uberaba, ao mesmo 
tempo ficam transformados os inltitutos agrí
colas já creadoa por lei em campos pratlcos de 
demonstrF.ção. 

0 BR. RAUL PENIDO: - Por consequeocia 81· 
tell ~tio areados. 

0 IR. A. CLEMENTINO:- Estes sim estão 
ereadoa e dentro da verba o governo vae man
tendo o• estabelecimentol; como porém o pro
jeoto declare que o governo creari. ou&ros, a 

minha opinião individual é que esta disposição 
o1Jende a preeeitos da cons~itoição, é por 1110 
que mando a emenda crundo mais trinta. 
. O aoverno, sr. Pl'Midente, irá pouco a pouco 

pondo em exeou'lão lllei a medida que fôr julgao· 
do mais convenlente,mesmo porque elle não en
contrará pessoal habtlitadfl ~ ara pôr em execução 
de uma só vez todos os 30 campos pratioos, que 
eu proponho na emenda a este projecto. 

De sorte que a verba não sendo sufflciente 
para os 30, o governo poderá na ltogislatura do 
anno' segainte solicitar o credito necessario 
caoo o de mil contos nãt> seja suffloiente parà 
execução da lei. 

O IR. JoÃo PIO dá um aparte. 
0 SR. A. CLEMENTINO:- 0 governo não póde 

crear, já declarei mmtas vezes e desejo que a 
constituição não seja viQlada por poder algum. 

O sa. JoÃo Pto dá outro aparte. 
G SR. R. PENIDO : -Ma· jà estão ereados 8. 
0 SR. A. CLEMRNTINO;- Eu SOU mu1\0 COD· 

servador, desej(. que o Congresso Mineiro não 
offenda uma ró l10ha da nossa constituição. 

O sa. J. PIO dá um aparte. 
O sa. R. PENIDO : - Mas :v. exo. não provou 
que é inconstitucional. 

0 SR. A, CLEMBNTINO: -Sr. Presldtlnte, 83• 
tou vendo que o nobre depuhdo e outros colle
gas não querem-me CO!Jlprehendem, que estou 
malh"ndo em ferro fr10, porque diz a constitui
ção crear e ~o pprimir empregos é da competencla 
privativa do congresso e entretanto os nobres 
deput:~.dos querem que o governo 01 orei(', dê
lhett attribuições, fixe os seus vencimentos attri· 
buições positivas do Congresso e no entr11tanto 
não ha o1Jensa de D\l818 constituição. 

O SR. E. OTTONI : - Os empregos estão crea
dos pela tabella. 

0 SR. A. CLEMENTINO : - Não apoiado, a ta
bella marca apenas os vencimt)ntoa, sem fixal·os 
e metsmo assim para os empregos existeDtes nos 
campos j~ creado9. 

O sa. Jo.io Pio dá um aparte. 
0 í!R. A. CLEMBNTiNO :-Sr. Presidente, não 

posso admittir este aparte do nobre deputado, 
porquanto ltrata-se de um principio, de uma 
·questão constituoional,de preoeitoa de nossa lei 
magna, que devem ser respeitadas. 

A conlerenoia ou conversa que teve a com· 
ml~o ••••••• 

O SR. JoÃo Pio :-Conversa não,aenhor, foi a 
Camara quem exigiu. 

0 SR. A. CLEMENTINO ••••• eom O illustre 
Secretario da Agr1oultora não pode servir de 
argumento, porque eu sou o primeiro a reco
nhecer que aquelle distlncto funoolonario não 
quererá de fórma alguma, que a nossa Consti-
tuição &aja violada abert&mtmte. . 

Sr. Presidente, me parece que tenho procu
rado, na medida de minh1uJ forças justificar a 
minha emenda, porque acima de tudo desejo 
ver noSEa Constituição acoberto de todae qual· 
quer violação não só no Congresso como fóra 
delle. 

A Constituição deve ser um nolU, nu tangere. 
ull SR. DEPUTADO dá um aparte. 
0 SR. A. CLBIIENTINO :-Não estou me refe

rindo a v. exc., estou diundo que a Constitui· 
çio do Es\ado -deve eer nollilnu tangere do povo 
mineiro. (7\oocam·•• aparte•). 

UM sa. D&PUTA.oo :-Não apoiado. 
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0 SR. A. CLEMBNTINO :-0 nobre deputado é 

l'flformlsta 1 Não sabia. 

Sr. Presidente, ja tenho declarado J)Or diver
saa iV8Ze3que, princ1palmeute na quadraa _ tua! 
não )ldrnitto reforma , por mini ma. que !-aja, ua 
Con;tituição Fei.lera.l e na Constituiç jo do Es· 
tado. 

I 
C< mo deputado hei rle f<\ :!er toda a opposição 

á qualquer tentativa de re torms na nos3a Con
stituição (Apoiados). 

UM IR. DEPUTADO:-VIti rmAnte 1U&nrl o are
forma é feita p()r lei ordimnia (ou tros aparte1). 

0 SR. CLKMENTINO: -Julgo ter justlflc!ldO 
a minha emenda ao § I.· do art. 2. ·, submet· 
~á eonsidrração da Camara pa.ra que ella dê 
o seu aSBentimento ~e julgar conveniPnte. 
(Muito bem . ) 

Apoiada e eonjunctamente em discussão a se· 
guinte emenda : 

N. 8 

Ao § I.· Modifique-se pelo seguinte : 
Além de!Ses tlcllm creados ~ais trinta ra m

pos praticas, sendo cinco em csda circumseri 
peão eleitoral. nas lor.alidades onde o gove:-no 
julgar mais conven~< ote AUGUSTO CLEMENTt· 
NO. 

O 8r. Severinno de Rezende: 
- (Não temos o seu di~curso). 

O orador eo .. clue euviando a seguinte er.len
da: 

N. 9 
Ao art. 4. ·O governo poderá ceder a f<~zen

deiros criadores um ou mais reproductore~ de 
raça, uma vez garamido o reembolso ao E>· 
tado do preco de acquisição des ,es reprodu
ctorea quand:) comprado'! ou do valor delle>, 
quando nascidos nos estabelecimentos do Eo
tado, dentro de um pra.so razoavel. S. lL 
8B:VRR1Al'(0 DE REZENDE. 

O SR. PRB.SIDENTE ~aclara não poder acceitar 
eata emeod11, porque ella d1spõe sobre mo.teris 
não incluída no projecto, iofrigindo assim o 
regimento. 

O 8r. Severiano de Rezende:
(~la ordem) observa que a emenda só tem ~r 
fl.m ampliar a idéa oontiúa no art. 4.·, na.o 
conteado por iss:> ma.teria nova.. 

O SR. PRB.SIDENTE su~tenta. que a. emenda. 
viria constituir um novo ar,igo sem conne:r.ão 
immedi ·ta com a maLeria gero.l do projl'cto, o 
que evidentemente é anti-regimental ; entre · 
tanto, appellav& para a c~sa. 

0 SR. SEYB:RIANO DE REZENDE : - (pela 
ort:Um), declarando confurmar- se com a deci· 
8io da mesa., pede e obtem a retirada. da sua 
emenda. 

O ar. Manoel •'-lves : -(Não temos 
o seu di!curso.) 

O orador apresenta a. seauinte: 
N.lO 

Sob·emen·laa. emenda. do sr . Augusto Cle
mentino. 

Em vez de 30 campos-diga-se-IR inclus1ve 
01 exlatt>nte~-e em vez-5-em cada distri· 
cto cliga-se-3. 

Sala da.s ses~õf S, 20 de junho de 1895 . -Co
NEGO AL\'ES.-RIBEIRO DE OLIVEIRA. 

Apoiada e conjunctamente em discussão. 
O 81" •• João Pio :-Sr. Presidente. 

este projec ~o . á t t- m sido discnt1do ne ·ta casa 
e aoffrido longo deb11t e pari\ que n~se debate 
se fizesse a luz. 

Sr. Pre3idente, a commi~o StJr~~ E>ntou- e 
para terceira diecus&ão, depois de t er-lhe dado 
a ultima dec1são ; nesst\ occasião d1s.:utiu se a 
constitucionalidade ou não do artigo sobre o 
qual o mr u Jllu:,tre collega e companheiro de 
districto t prE>sen ta actualmente uma emenda. 

O SR. A. CLEm:rH!NO dá um a parte. 
O SR. J. PIO: -Entretanto, v. exc. assistiu 

á discussão, e discussão longr. ; v. exc. foi con
trariO a emenda e votou contra e lia ... 

0 SR. A. CLEME:-IT!:X.1: -Qual emenda 1 
O SR. J. PIO . • . e vem dizt~r que o pr0jecto é 

inconstitucional. 
Mas, Sr. • reoidente, uma verba re~tricta e 

prefixada determ1~a por isso m :-mo o numero 
dessa.s creaÇ<ít>s, porque o executivo não pó ::I e, 
sr·. Presidente, crear mil, d01s m•l. t re.; mil ou 
quatro m1t campos praticas, á vout nde, quan
do tem ve1 ba limitada. 

Portanto . não co mpreheodo a inc.lmtitucio
oalido.de do artigo do proj~ct - 1, mu !to mnis 
quanrlo o i Ilustre deputado, que se most.ra tão 
zeloso da Coosti t uiÇJio . . • 

0 SR. A. ~LEMENT!NO:- Fui e Eerei sem
pre. 

O <tt. J . Pio . . . apresenta urna emr nda. con
cebida n 0111 mesmos t~rmos. 

Em aparte lhe fiz notar que- cr ea r;'t r.u fi
cam cr~ado.~- tem a m~ma. sigoitlca~·iio no 
UlSO. 

0 S!l . A. I LEMESTt:\0:-Ah !-creo.rá e fi
cam cr•eada~ te m a me~ma sig o1 tlcaç;i.o ? 

O sR. J. Pto:-S. exe . aindanão me expli
cou a dill'erençl\ que ha para cbamur de incon· 
stituticional o artigo. 

0 SR . A. CLEMENTIN:J:-Oh ! v. e:r.c . proft:S• 
~or do Gymnasio, diz q!.le não vé 1 

O SR. J. P10:-Não vejo qual a dilfereoça. 
0 SR. A. CLEMENTINO:-Creará e ficam crea· 

elas; presente e luturo, então são a mesma. 
causa '? 

O stt . J. Pto:-0eará egtá no futuro, mas 
este termo está determinado e n::r.ado pela. ver
ba . 

O I' R. A. CI.EMENTINO:-Agora é que estou 
vendo que verba crêa emj?regos. 

O aR. J. Pro:-Não se tratando C'la phrase 
grammatical, a idéa é a mesmu. entre-creará 
e ficam creadas. 

Ha. dilferença gra.mmatical, mas para o caso 
os dons terml s têm o mesmo valo1• . 

O >'R. A. CLEMti:NTINO:- Perdôe v. exc.; 
mas a conatituiçiio é muito clara nt>ste ponto. 

O 'sn.. J. PIO:-Sr. Presidente, eu vejo que 
o illustre deputado tE>m aind-, aquella sombra 
que o ineommodava sempre;era trazer para nós 
u direito •1 ecrea.r campos pratieos . 

0 SR. A. CI.Ii:M F: :>OTINO:-Não ha duvida. . 
O sR. J _ Pto:-Neste caso, decla ro d('sde Jl!. 

que preciso de 21 campos prl\ticos par~ os 21 
municípios que maia dn·ectamente aqu1 repre· 



•nto e dllde logo peoo ~ s. DoQling 01 do 
Prata, Saba,., Santa Barbara, Ouanhiea, Ita
bira e para 01 outl"'O. 

O sa. A. CLB!DNTINo:-Mu, o congreno 
póde nio lh'os conceder; ahi é que está a quee-
tlo. d' o aa. Joio Pio: -E' preciso, como bem 1!.• 
n o Uluatre deputado residente ·na 6. • circum· 
icrtpçio que não tenhamoegoverno trr~sponsa
Tel , é precbo aobrecarreg11rmoe o governo de 
todos a•· reeponaabilidades; tato é, além de aer· 
uma prova de oonftança, é... · 

0 SR. A. CL.IIIl:NTINO :-r Violar a Ccnltitui
Oio não é Jirova de conftança a govtrno ne· 
nbum. . 

o SR. J. Pio :-V. exo.• fr~z valer a Constt· 
tuição; maa o que quer é o direito da creaçlo 
para sati~f•r.ermo-c a pequenos inttrenes, que 
prejudicAo a ldea e • nulliftçicl. 

o ea. A. CLDSl'ITINo:- Violar a constitui-
111o e anarchizar. 

o sR. J. P1o:-Aiém diuo, ar. Presidente, 
appar~cem outras emendu, que nio vejo em 
que poasam melhorar o projecto, qu<" volta á 
commi~~tlo pera l!fr eEtudado. 

s. exc.• declarou, além duso, que em oon· 
-.eraa símplet~ com o Secretario da Agricultura 
Dlo tinha valor aqui. 
· 0 @R. A. CLD•NTINO : - Perdio. ·Eu não 
dJase iseo; dfclarei que o sr. aecretario da 
agricultura não pedia perturbsr a disposição 
expreMa da Constltoiçio do Eatado. 

O sR. J. Pio :-0 que edou dizendo Mo que 
v. exc.• di·&~. Enuetanto, y._exo.• deve re
cordar ,88 de que eete projecto voltou á oom
ml88ão, porque a CAmua o exigiu que ee ou· 
Till8 o :secretario da Agricul\ura ; portanto, 
nio foi aimples oonversa, ma• foi ordem ema
nada da Camara. 

Ettá presente o Uluetre deputado "esidente 
na 6.• cirouJDSOrii»Qio que foi o auctor da 
emenda n'esse aentido. 

Não vejo, sr. Presld~:nte, que luz pode tra
l:er f\&ta emenda ao 'Projecto. 

Está em ultima dlsouBSão, mas ainda têm de 
pe•r pela diaoUIIio do Senado e, si ainda 
eziatirem 1milttl, podem aer ainda corre-
rldOfo. . 

Mas, elta emenda, apresentada aqut de alo· 
pdilhoe aem estado completo, st. Presidente, 
vem demorar a ~gem tiO prcjeoto, atraun
do-o quando neasas eesaõfs estio adeaotados. 
. Peneo, portan•o. queeet& emeo~a, aio tra
zendo luz nenhuma, deve ' ' r reijettada. 

SI. a. exc., o Uiu11tre deputado pela 5.• clr· 
eum.cripção eltltoral, tiveue demonst:-~o a 
iDconitituoionalidade, JQN o tivesse fetto de 
modo claro tteria .,u o primeiro a votar pela 
aaa emenda porque penso que todos nós de
v•moe cercar de •odos 01 respeitos a Constitui· 
tio-

No em tanto, não eou da opinlio de 1. exo., 
que declarou eer conservador em tudo. 

Sr. Preeidente, para que nós teohamqa li· 
Derdade, para que nós tenhámos con&tituicão 
liberal. é JreciiO que estas leis sejam reapei• 
tadu. 

Uma ooDfltituicio é uma tenda que ae levan
ta na vida das naçõea ; mas 81111& couetituiçio 
• muda, deve eer reformada depoia que o es
tudo do melo, depc.ia que o eatt.do da evoluçio 
IIOOlal ••• 

O sR. A. ~BNTINO:- Mu, emqt.anto 
nlo mudarmoe, deve aer reepeltada. 

O m. J. Pio ••• mostr-ar ~ue não satisfaz u 
aspiraçõu da nacionalidade. 

Pr' neste ponto que contestei o penSBmanto 
o e ll· txc. •, mO!ltrando que a Constitui~ pode 
rolf"rer reformtt ... 

0 SR.. A, CLKIIBNTINO : - 0 proprio art. ' 121 
declara aue ella pode ser reformada. 

O sa. J. Pxo ... e que se pode ser perfeita
mente ooustltucional, n'ão se aendo contra a 
reforma da ConsUtuição. (Mu\to b~mJ. , 

Encerrada a diecu~ão. approva-se o projecto, 
bem CODi'> cada uma das emendaa ns. 2, t\ e 
7, sendo l'ejeitadas &I de ns. I, 5 e R. p rejud 1-
cadas as de nP. 3, 4 a 10 e retirada a de d. 9, 
a requerimento de eeu auctor. 

Com as emendas adopt.a·taa v.ti o projecto 6. 
oommisaio de redaoção. 

SEGUNDA PARTB DA OllDE~I DO DIA 

E' lido e, por artigos entra e·,, 2-• di~cuS&~.o 
o projeoto n. 81, abrmtlo um credito de tr~ 
xentos contos de réis para construcção de 1511· 
trada de rodagem que liguem estações d;;, es
trada de ferro B11hia e Minas o S. Miguel do 
Jequitinhonha e aos municiploe de Minas No
va~:~ e S. Jcão Baptista. 

Sem debate, encerra-se a diacu81!ão do art. 
1.0

, qne é approvado. 
Passa-se ao art. 2.• 

O •r. Camlllo Prate•:-Sr. Presi
dente, coDflulto a v. exo. s1 po~so mandar 
um artigo additivo ao projecto. 

O sa. P&ESIDENTB :- Pode. 
O sa. c. PRATES:- V. éxc. então bade 

permittir que redija a emenda. (&crl!,lf} 
Sr. Prealdente, já t1ve cccaaião de sustentar 

o projtcto que se discute, porque reconheço a 
necessidade de ae construirem estradas, em 
divel'808 municípios, do extremo norte do Es· 
tado. 

Mas, nio aio sómente cs municlpios de que 
trata o projeoto, sr. Presidente, aquelles que 
precisam desae melhoramento, todos os muni
cípios do norte reaentfm-&e da falta que o pro
jecto prcoura tanar, e lea olo péBSo~m estra
das de especie alguma, ealvar os fe1tos pelos 
viajantes, quando percorrem aquelles logarea. 

PoJ:- outro lado sr. Presidente, recenheçoqae 
o Estado n~ pode desJiender de uma só vez 
quantias elevadas com a coustrucção de888S es
tradaa · por isso que, esgotqremos "' verba
obru publicaa-aómente com esse servioo; 
deixando deaattendidos outr08 não m"noe ur
gentes e neoe111arioa. Por e~ta razão sr. Pre-
aidente vou mandar á mesa uma emenda 
cotZprebendendo no pro .. ecto diversoe munioi· 
pios do IJ<.rte, elevando a verba _a . 800:000$, ~ 
qual-será despendida por exerc1ctos succe&&t· 
vos e de mane1ra a não sobrecarregar o orça
mento de uma eó vez com uma despesa avul· 
tada. 

A emenda é a IK'gulnte. (lê) (Multo bem), 
Vem á mesa, é lida e apoia:la e entra con

junctamente em diecWJião a seguinte 

BMBNDA ADDITIVA 
Subatitua-se o art. 2. • pelo eefluínte, tloan• 

doo2.· oomo3.· 



a:~:~ 

Artigo. A mesma auctorlzação fica concedi· 
da ao governo para mandar construir estradas 
de rodagem para os municipios t.:e Grão Mocrol . 
Montes Claro;. , Salinas, Diamantina, Rio Pardo 
Bô& Vista do Tremedal S. Francisco e Januaria, 
elevando-se a v :rba a 800:000$, a qual será 
despendida em exercicios ~uc~ivos.- (S. R.) 

Sala dullel!lões, 20 de junho de IS~.- CA· 
lllLLO PRATES.- MANOEL DA SILVA. 

Encerrada a diacu88ão. é approvado o art. 
com a emenda e, consentindo se que passé á 3·, 
volta o projecto á commiss5.o que o elaborou. 

Lê-se e. por artl! •• entra em 2.• disc-UFI!â.l o 
projecto n. 99, em que se reCundem outros ado· 
Jtados em 1.•, relativamen•e á creação e trans· 
(crencia de catleiras de in•trucção primaria. 

0 SR. SKVERIANO DE REzE:-IDE fundamenta, 
é l1da, 'lpoiada e entra conjunctamen~e em 
dlscus~ão a seguinte emenda : 

N. l 
Accrescante-se : 
§ Ftca creada uma escolA. rural pa: a o sexo 

masculmo em Pedr'J Lmz, Cacboeir-~ do Ribei 
rão Itupecertca, municipio dP Bom Succesao.
SB:VERIANO DE RB:ZENDE. 

O sr. João Pio : -Tomo a palavra 
para discutir este pr(•jecto ; aou mesmo obri
gado a fiiZel-o depois do brilh"1lle discur' o pro· 
nunci11.do pelo illustre collega dr. Mendes Pi 
mente!, que assignou ue"cido t ste projecto como 
membro da commiasão; e o foço ainda, sr. 
Prestdente, para justificar o que disse em a par 
tes-que o meu voto é incondicional tratando
ae da instruc.,ão publica (mu•to bem), 

A idéa que se faz da sociedade na sua consti· 
tuição organica, os principias que a I"egem têm 
intima un1ão r.om as idéas e principias appli
caveis ao homem, porque falar da humanidade 
é falar das eooieda.de3 em que aquella se divide 
e do homem que é a parte const1tutiv.l da soci
edatle. 

A huma1idade e portanto a seciedade ~ami
nham atravez de todas a~ peripecias para o 
seu desenvolvimento material para o preges 
so, que t!'ltá sujei to a leis determinadas d11.s 
quaes depende o mesmo progresso. 

Mas sr. Pre3ideate, o progresso basea·!le na 
iotelligenCJa humana, e desenvolver a intelli· 
gencia é progredir, é desenvolver o trabalho, é 
augmentar a r1queza quee.t chamarei a base 
da eoonomia politka. 

O Aperfeiçoamento do trab~lho se fu pela 
cultura da intelligencia, faz mais do que i~o 
ar. Presidente. dignifica o trat>alho tornando-o 
mais productlvo. 

E pur isso penso que a in~trucção do povo é 
uma exigencta do proprio progres,o, é umtt 
ordem da mesma civilização que deve ser o 
bem estar moral e material. ( .\fuito bem). 

A eduCRção faz o homem e este atira.:Jo Pm 
terra incuna e baldta crêa a industria; ai lhe 
ratta 1\ indmtria elle crêa g commercio, e ahi 
e$tã. a historie de todos os povo~ para attestar 
esta verdade; pelo c~ mmercio viveram e tlore
ceram os Pbenicios e a induetria é hoje a base 
da riqueza nos paizes maia adiantados. 

Sr. Presidfnte, a instrucçào d ... povo é ainda 
neat>ssaria pelos sPguintes motivod : a egUbl
dade decretada pela! nollsu leis será uma 
egualdnde groBI!eira si o cidadão não estiver 

t~rf"parado para conbc - ~r cs seus direitos e oa 
seus deveres perante a lei ; a inrlustrie que 
deixa de' considerar o homem uma machina, 
como na theoria de DePe&rtes. para conside
ral·o o director da mach:na, a mtelligPncia e 
não a força material; fina lu ente o l.'utfrs gio 
universal, sr. Presidente, e parai~o eu chamo 
a attençii.J àe ~. exc. 

Quanrto as IPiB orgdnicas das republiras de 
cretavam o sutrragi<.1 uni~er~al diSl-err m a.0 

povo mineiro que toJos pod .am concorrf'l' aos 
igapes da liberdade (muito bem); que todos se 
devtam preparar para o governo do paiz pois a 
republica é o governo do povo pelo pnvo e negar 
in,trucção ao povo é injustiça contra a. qual o 
povo p•·otesta (muito bem) é mais do que iSIIO 
sr. Pre~itler.te, é fabear o :<ystem:>. rep:J blicano, 
que sub•titue t. f.m;a material de um pOIIer 
que se impõe (Muito bem), pela força moi"al 
oe um que11e acceira. 

De Cacto sr. Presidente. e eu cito as palavras 
de um grande e~c!'iptor Vessiut « O:i homens 
g .• vernando se não iJOr uma vontade tx!Rrior 
devem ~aber gov-:rnar-se melhor i\ •i mesmos. 
Ao estnbelecimento de qualquer relo rma libe
ral deve co1 responder um progress .. na l:'duca.
ção, por isso a I• herdade dtve crescer paralle
lamente com a instrucção, e os h•lmf uS serão 
t~>nto melhores quanto mais livres ~ão de ser 
maos:. As leis da repubhca farão tan•o maia 
perteita~ quanto mais elevarem a nivel moral 
do homem, abrJOo.lo-ihe os vaPtos horizontes do 
hum, do justo e do hooe~to. (apoio d~s). 

Parece qu estas, sr. Prt:sid~nte, mmhAs rrala· 
vras cançaram a Camara .~á fat•gada pd a hora 
adu1ntadado" trabalhos (ndo apoiado3 q.mus). 

UM SR DEPUTADO:- Ou vimos a V. eX'l. com 
mUlto prazer, v. exc. não nos f:~otiga. 

o sa. JoÃo PIO: - Mas eu o e via sr. Presi· 
dente, dar a razão por que tão en •.husia~tica· 
mente me prot.uncio pela instrucção. _ 

Republicano d., coração eu vejo na i nstrucçao 
do povo a liberdade e o progretso bases do sya
·thema democratico. 

Sr. Presidente, senti-me corrido, deVCl di zel-
o quando Ti nesta c~~~a levantar-se um illuetre 
deputado, a quem alià.s muito re~peito, e decla· 
rar que so sentia acan~ado ap~esentan_do u~ 
projecto creando csde1ras de mstrucçao prt· 
mar ia. 

Mui pelo contrario, ~r. Presidente, fico con
tente quando s!'l me depara OC;C&Sião .de apre
senta:· um pr<'Jecto nesse ~ent1do; cr1emo~ .•. 

UM BR. DEPUTADO : - Crear cadeiras não é 
nada devta-se tambem crear professo rei'. 

O SR. JoÃo Pio:- .•. multipliquemos as ca
deiras de 10~trncção primaria e estamos cum· 
prinJo um dos nossos m~is sagrados devHes. 

Resp ·ndPn lo o ap!!.rtll do n (Jbre deputarlo de
vo dizer ; creamos professores quando creamos 
escolas normaes que são cs seminario:i de pro
fesso!'es. 

r r. P residente, o -;>roje ~to em discus.cão crea 
mais noventa e tantas cadeiras, e porque não 
pcderno:~ fazer maill esta despe;a ~ S~o 10ilbões 
que nos virão é u~ gaeto reproductiV?· 

Feita a revolu~a() lrancez,aer. Pres1dente, a 
primeira pr·eooupação foi educar o povo e o en: 
sino gratuito e obrigat:.rio Coi deoreta•lo, Sl 
bem que Ee tratasse de despender enorme 
quantia. 



Em 1894 deoretavam-'e ~os festas da mooida· 
de que nad" mata eram do que o ensino dif
undido por todas a~ camadas aociaes. 

Quando,ar. Presidente, o l!lncero republica
no abre a hlstoria da revolução francellt. nada 
ha que e ieve tanto o amor pelas instituições 
demoeraticas do que reler aquellas paginas 
brilhantes, onde foram escriptos os ·t elllores 
eerviços prNtados ó. humantdade-a união de 
vista em espdhar a ia3trucção pelo povo. 
(Muito bsm). 

Destas festas da mocidade eram exoluidoa 
aquelle& que não li&biam ler eram ex ommun
sados da reata da liberdade. 

O nobre deputado residente ~m Barbacena 
Alou da Amertca do Norte, mas,ar. Presidente, 
é abido que os p~·imei ros puritanos que de.'>
embaracaram n"quellas plagaa trataram logo 
de instruir o povo, e para il!so aerviram·&e da 
:religião que pl'ega.nm, oollocando nos seus 
oodlgos religiosos. em 1635. artigoa referentes á. 
inatrucção, hoje é conhecido o d~envolvimen
to que tem a lnstrucção publica nnquelle palz. 
(Apoid<>1). 

Sr. Presidente, pas~ando a analy•nr as ra
aõea contra este pr(ljecto ellaa se me apre..~n
tão de nenhum valor. Vamos. diz-s~>, onerar 
o orçamento gastando mais tJO, 100, 200 contos. 
Mas, sr. Presidente. é sabido que em todos os 
paia.es a instrucção secundaria narre por conta 
dos partiou1area porque se destina quasi exclu
llnmente ao filho do rico, entretantl' nós, que 
gastamos 1.250 contos com a inatruoção secun
daria, não podemo" gastar 100 contos com o 
ensino priamrio. H.>ntem votamos 20.00')$ 
para um collegio, subvenciona o Estado a Aca
demiP de D•reito, a Academia de Juiz de Fora 
e varlm• instituto.! aecumdarlos e queremos ne· 
gar 100:000$ ao ensino pr1mario ~ 

E' um erro educar o f&vorecido da fortuna 
e esquecer o pobre, aquelle que com o rude_ tra
balho concorre para augmentar a renda e nada 
recebe, além do ensino que lhe querem negar. 
( Maito bem). 

Disseram, sr. Preaidente, que temos 2077 es
colas e que estas são sumcientes para a noesa 
população. Puro engano ; p~cisamos no mí
nimo de 4000 eacolas. (Apoiado•). 

O SR. c. PaATES :-Sem duvida. Muito bem. 
O SR. JoÃo Pio :-E' este o numero que pó· 

de corresponder ás nece81idadea da popul&\iO 
do Estado, orl:ada em 4 milhôell de hl&bltantea. 
(ApaJttl). 

Ux sa. DEPUTADO:- E as innumeraa cadei
ras vagas, sem professores 1 

O sa. JoÃo Pio : - V. exc.• falou nas ca
deira~ vaga'!. e eu respondo a v. exc.• : se cre
armoa 90 cadeiras e eó 3 forem preenchidas, as 
que ficarem vagas nenhum gravame trarão para 
01 cofres publicos, e os tr01 prestarão grande 
~erviço • inetrucção logo, mesmo n'eate oaao 
deTem-se crear cacleiras, e então créemos 8.000 
cadeiras para ver si podemOP obter 4.000 pre
enchidas, tantas quantas nos eão necewrtas. 
(Apoiado1). 

Sr. Presidente, o grande argumento é sobre
carregar o orça•r·ento, diminuamos os venci
mentos dos empregados publicos, diminuamoe o 
DOIIO sub9idio para educar o _povo. Si for ne· 
oeaarlo lancemos Imposto e na:l haverá um eó 
cidadio que recuse psgaJ.o para · educação do 

mineiro. Sangremos o orçamento se pre~iao 
fôr. 

UM m. DEPUTADO:-Mas prcflcuamente e não 
como se tem teito ate ngcra com as escolas que 
temos. 

O aa. JoÃo Pio : -O nobre depútndo resi
dente em B~rbacena não impugnou parllce me 
a creação de cade1ras, fel·as depender apenas 
da estatística. Ora, ar. Preaidt:nte, si me 
provasaem que já. temos cadeira" dem~is, para 
o Estado de Mio11s, eu admiltia que se ftzeae 
depender a creação de nov~.s de uma eslatis
tica. 

0 ~R. MENDES PIMENTEL:- DA Dm aparte. 
O sa. JoÃo Pio:- Eu ouvi v .exc. com toda 

a atten<ão, v. exc. acompanhe a mmha argu• 
mentação e verá. como vou responder. .. 

Si me provaasem que as cadeirat~ que temos 
são demasiadas, eu admittia; ma a não, ~r. Pre
sidente, o Estado de Min11s tdm, pelo menos, 
quatro milhões de habitantes, e nó.3 temos duas 
mil e tantas escolas, o que e um numero in
suiHcientissimo. 

A estatística devia appareeer quando l!e pro
vasse que as DOS$al escolas sii.o demasiadas 
pois a estatística servirá. para transrerencia de 
~deiraa; oeste ponto, s. exc. tem toda a r~tzão. 

A estatistica ae refere ao Jogar onde a cadeira 
esta colloeada, á. mudança de um Jogar para 
regularização M perímetro escolar . Tenhamos 
a. melhor estatística e teremos de crear ainda 
algumas cadeiras. Isso é evidente: 

E depois, ar. Presidente,porque nos falta a 
estatística f não quero cançar a casa lendo arti
gos, ma~ a Olltatlatica devia exist1r completa e 
perft1ita, porque no art. 18 do reg. de in ~~tru
cção primaria o professor é obrig!!.do a levan
tar a estath1t1ca, pelo art. 19 o lnspector é obri· 
gada a tazel-a; aeja porque nã,o cumpram deve
res,o t'aoto é que nii.o temos estatística, mas o 
povo não póde soffrer por isso. 

Sr. Prelidente, nó3 recebemos o imposto do 
povo e em troca nada lhe dsmos, não podemo~ 
de modo algum regatear cadeiras de instrucção 
primaria ••• 

UM SR. DEPUTADO dá. um parte. 
0 SR. JOÃO PJO:-Donde nasce ÍSS.) f 
UM SR. DEPUTÀDO:-Nasce das cadeiras não 

serem providas por professore3 habilitados. 
O SR. JoÃo Pio:-Ainda assim sejão sup~ri· 

das por profea110res inhabeia; ensinaremos a 
lêr e a escrever aos nossos concidadãos, será 
pouco. mas é melhor do que a ignorancia, é um 
mal ter-se um mau profes110r, má.s e melhor 
tel-o mau do qae não ter nenhum. 

0 SR. GETUUO DE CARVALHO dà um aparte. 
O aR. JoÃo Pio;-Não comprehendo querela

ção ha para se fazer depender disto o projecto. 
0 SR. GETULIO DE CARVALHO: -0 meu aparte 

é f'avoravel a T. exc.; voto pelo projt>cto. 
O SR. JoÃo Pio:-Seja fnoravel ou não, eu 

não o comprehendi. (Hilaridade) Estimo e.ntre
tanto que .., • exc. sustente o projecto;oem ou
tro prOodimento esperava da illuatração de v. 
exc. 

Sr. Presidente, este projecto f,>i por ventura 
apresentado pela commiBSiioY Por certo que 
nio. 



U 8R. 8EvERIANO DE REZENDE : - Póde-se di
zer que foi a.pre~entado por toda Cama.ra.. 

O sR. JoÃo PIO : - Como bem diz o nobre de· 
putado que me honra r.um o apar tt>, foi apre· 
sentado pelos repri'sentantes das diversas zouns 
que coollAcendo as sua.'! necessidades não podem 
negar o voto ao projecto. 

3r. Presidente, em aparte me foi dito que 
o3 professores que temo~ ~ão peosimoa; não os 
defenderei; si· bem que fa!b9. que ba. hDm·osa'l 
excepções; mais é necessarlo saber que pagamos 
muito mlll aos professores;augmentemos os ~eus 
-yenoimentos . e veremos occupatias as cadeira-; 
por pessoas btlbilitadas, e nesse sentido espero o 
voto dac: uelles que accusam o prore@sorado, pois 
a oommi~são tratará. de augmenta.r vencimen· 
teu. 

Nó3 augmentamos ns vencimentos de todos os 
tunccionarios, e talve~ o pouco interesse que se 
liga li. instrucçio faça El8quecer essa elas 
se digna de melhor sorte . Conto desde já. com 
o voto daquelles que tão acerbamente se le
vantam contra os profe11~-ores e em tempo mo~
trarei como augmentar vencimen tos é melho
rar o professorado. (Ha um aparte). 

Eu ja di~se a. v. exc. que a ct•eação de cadei
ra. quando niiu apresenta resultado comu t.odos 
nós ardentemente desejamos, semprt~ apresenta 
algum. (apoiado). 

O SR. S. MoREIRA : - E já. é alguma cousa. 
O SR. JoÃo PIO:- Não podemos f~tzer tudo, 

não temos p1•ofessorndo que conheça edu..:ação 
civica, não sabe o que é patria, desconhece os 
prlm~iro~ rudimentos do ensino secundaria, 
mas em todo o ca~o ensinando a ler e escre rer, 
esses professores desbravam o t ampo e os mo· 
ços que qu1zerem estudar tem o jorn,.l, tem o 
livro e ahi i rão bebflr as idéas, preparando-se 
para alcançar instrucção mais substancial. 

Foi esta a respo9ta que dei a v. exc. Cre
emos 100 escolas e quando apenag 3 fJrem pre· 
enchidas teremos presbdo um beneficio ao povo 
minei to . 

UM SR. DEPUTADO:- Devemos ter um pro• 
feB!!or onde existam crt>anças analphabetas. 

O sn. JoÃo Pio: - Neste ponto estamos de 
accôrdo. 

Concluindo, ar. Pre11idente, devo dizer q'le 
não podemos re,tJatear ao povo a instrucção, a 
Republica o exige imperio3amente, a egua.ldade 
só existe com a instrucçii.o. A liberd~t.ue, sr. 
Presidente. na~ce da escola, com ella se implan
ta no espírito do povo, e a civilização é solida
ria com a. liberdade. Não recuemos quando se 
trata de uma causa tão sagrada (muito bem) 
e seja-me permittirlo conclmr com uma phr.ase 
de Victor Hugo n liberdade com as luzes a de
mocracia com a educação». (Muito bem; muito 
bsm). 

O SR. SousA MoREIRA justifica e otferece, 
são lid 11 e approvaaos, entr~ ndn coojuncta• 
mente em dlscus~ão as seguintes emendaa: 

N, 2 

:J' Accresceniem-se os seguintes paragraphos : 
·- § 1. • No município de Bomfim, districto 
da cidade, uma cadeira. do sexo masculino no 
logar der:!ominado-Ct choeira. dos Juliões ; 

§ 2. • No Inunicipio do Pará. disLricto de 
Matheus Leme, uma cadeira do liexo masculino 

no logar denominado-Ca ·hoeir.'l u'.\lmus ; 
§ 3. • No municl pio de Bambuuy, uma do 

sexo masculino, no bairro dn St-r ra dos llh6o'! . 
- CARLI :'<DO PI!IiT<J .-::iuu~A ::\1mtEIRA.- B!i:N
HMI;'II DE MACEDO. 

K.3 
Ao a.d . I.· nccre?c~nte-se : 
§ 1. · No muurci p1o no Pn.rá, distrir.to da 

cillade, uma do ~exo masculino, no IO!tA. l' deno· 
minado -:'vfatta do Cégu . - SoUilA MoREIRA. 
- HENJAMIN DE :VlA.::E DO.-AUGUSTO CLE)I!:::>; 
TINO. 

O !!'Ir. ?\íuneli' t•i :llt~ir·o;- .:~r . ,Jre
sidente. p~t1t a. patav:-:~. pna aprt>sen tar um:~. 
emenda av art. I.· § l. · do projecto em dis
cussão. 

:::Omo auctor d!J prcjecl.l n . 71 , que to i re· 
produzido cJm t.liv<:H;<·s outros pPia c.1mmissão 
d~ i n~trucção ~ublica. no pr0jecto o . 99, ora 
em discus•ão . eu pretendo . sr . Pre>ider te, cor
rigi r um engano, que se deu na impressão do 
referido projecto n. 71 e que apparece u na re. 
dacç.iio do que ~e acha actualmen t~ em dis
cu~~ão. 

E' as~im que eu propondo a cre.1ç.'i.o de uma. 
cadeir~ de in~trucçii.o primar ia uo loJ(nr-Mon· 
tevidéo-districto de S. Gonçalo tle UbH. . mu
nicípio de Marianna, loi supp1·im ido na reda
cc;ão do projecto a palavra - Monte·•idéo- al
terando deste modo o sentido dv me~mo. 

Mando, portanto, a mesa uma emen la cor
rigindo eB:!e engano e ~tprovei to o ensejo para 
manda r outra emenda ao § ~2 do ar t1gu I.· 
crf>a. ndo mais uma escola. de instrucção pri
maria. 

Lida e apoiada, ent ra conjunctamente em 
discussão a sPguinte emenda: 

N. 4 

Emenda ao art. l. ·, § 1. · : 
Em logar de-S. Gonçalo de Ubá- rliga-se :

Montevidéo- districto de ~ . Gonçalo de Uhá. ; 
Ao§ 22 do art. l. · - accrescente se :- uma 

rural em-Porto dos Mendes- dist ricto de S. 
João Neromuceno, município de Lavras. - Nu
I'CES PINHEIRO.-RIB'l:IRO DE ÜLIVEIRA. 

O l!lr. Camlllo Prates:- Sr. Pre
sidente. venho apresentar li. casa duas emen· 
das. propon lo a. r.reação de cadeiras de instru· 
cção primaria nos municípios de Montes Claros 
e Contendas. 

A necee~idade da creação destas cadeiras, sr. 
Presidente. é demonstrada por meio de repre· 
sentações que eu tenho m11.ndado á. mesa e t~m
bem endereçadas P O governo do Estado . 

0 SR. SEVII:RIANO DE REZENDE :-~tas , si estas 
cadeira~ já fazem parte do projecto, a emenda 
não tem razão de ser. 

O sR. c. PRATES :- Eu não sei, sr. Presi· 
dente. ,.j ellas j á fazem par te do projecto ; vou 
mandar aa emendas e si &SSim fôr, a commis
l!ão a que t .ver de ir esae projecto as excluirá 
delle ou pedirà a. camara a rejeição das emen
das aprf'sentsdas per mim (Apartes ). 

Sr. Presideate, creio poder am r mar a mesa. 
QUe nenhuma dessas cadeiras consta dos pro
jeotos apresentados á camara. 

Eu estou sr. Presidente, de pleno accordo 
com o illustrado deputado residente em Ba~ 



'bl.oen& que tio brUbantemente acaba de de- · 
fender a iostrocçlo primaria, na •ribona desta 
camara. 

Sr. Presidtnte, é n081.) dever consütuolcnal 
dar lnstruoçio primaria «ratuit!' aos mineiro~; 
é promeas" feit& na Ctnstltuiçao o á qual nao 
p ·•demoa faltar. 

St, tr. Presidente, allega·ae contra a crea
tio de cadeiras, a falt& de estatiatlca que res.l· 
mente não temO!!. podemos em te do caso r .. zer 
um calculo gera), rapido, mas seguro dA esta· 
tistica escolar ecbegaremos a conclusão de que 
ain·la mesmo que tenbllmoe 3.000 cadeira~ 
oreadas no Estado, cada uma terà de leacionnr 
200 meninos pdo menos •.•. 

O sR. J. Pto: ...,.; Justamente. Serão nP.ces
ariu 4. 000. 

O sa. c. PRAT&Il ... porque, sr. Prt>sidPnte, 
DÓi temos uma pvpulação de cerca. de 4.000.~ 
de babitnnrelf ; demos mePmo que a populaça.o 
lt'j& de 3.001•,000. oed~.zida a 5.• parte da po· 
pula~ão. que dtve ser a escolar do Estado, ae· 
gundo a re~ra pela qual se costuma fllzer esse 
calculo ... 

0 SR. JOÃO PIO ;-E' de um 7.• p1LrP um 5. •. 
O sR. c. PRATas:-... teremns 600.000 me. 

ninoa oonstit• indo a no11~a população escolar, 
a qual dividida por 3:000 cadeiras, ain<ia. as
sim cabe a Clld& professor leccionar 200 m" 
ninos. 

Ora de~tnte deste calculo que não po e ser 
oonte~tado, v. ex c. comprebende,sr. Presiden· 
te que não é tuperior á'4 nos~as nece@Sidades 
o numero de cadeiras oreadat em Minas. 

Além di:'!SO, sr. Presidente, não nos deve 
absolubmente amedrontar a creação de cadei· 
ras, porque: OD sorão providas e tereiDOS CO
lbid.J todos • a beneficios que buscamos com " 
aua creação, ou não serão provida.a e não pe
l!lom no orçamento. 

O IIR. Joio Pio :-E' inependivel i11to. 
0 SR. C. PRATES :-Em todo O ~O, B". Pre· 

aidente ahl floam indicadu nas leia aa neces
c!'tladea' ul'gentea. palpitantes, preeminentes 
me9mo da p. pu:açéo escolar de nosso Estado. 

0 sa. SEVBRINU DE RBSE!(DJI: :-Ainda que 
&predam eómente a ler e a escrever. 

0 SP. C. PRATBS:-Sr. Pre~>idente, não 
po!il!o absolutamente comprebender governo 
livre repu blinanll sem inatrucção popular. 

Si tívessemos já o gráu de iustrucçio neces
sarlo para que o povo se govern:111se, mmto9 
inconvenienteB que actualmente ~emoe nas 
tuncções governatlvaa teriam desap~a:e · 
cido, começando, 11r. Yrealdente, peJa eletçao. 

Si todos 01 n0&108 oonc'dadãoe aoobesaem 
ler e e11crever •• • 

0 SR. C. SoARES FILHO:- Mas, todos 011 elei· 
tores~abem. 

0 SR. C. PRATE~: - ... a~ no~~ eleiÇÕ&II 
aertam muito mais reeea. m no~ .... s t.1ireitos po
litieus ':eriam muno rrã.is r t' :n dekn tid03 pelos 
cidadãc~ que :~~e vê ... triltemente privados de 
c 10oer&l' !lO:nDtiCO, porq vt 11 • ., I h& damos a 
inatruc':ác. •. • • ~~aria. •·· !' ·. i!!.•.<.. · 

O sa. R. PBNIDO:- .· 0'' . ;.o temo. eleito· 
r·es analpbabe~. 

J sa. J. Pio : - .. la.; ua.> t.emos o suffragio 
uni •er<t&l. 

O sa. ·~ . 'a' r E~ : - Mas, 03 dois terços da 
J.Opulaçã.o do ~:~;:::tado ficam u cluidoll: por cul· 

.,a deJlea Y Nlo ; ftoam por culpa doa podere• 
publicoe que não lhes fllroecem o principal 
meio de flecaJização que é a in<trucçã.o; e como 
ja declarei, ar. Presidente, cre&ndo-se estas 
cadeir&ll de instrnoção primarta simplesmente 
cumprimoe & promessa feita na Constituiçio 
do Estado, prom8118& que não pode ser. sr. Pre· 
sideme, uma menttr~t. e que precisa ser ~atis· 
feita p 1r nó! que empenham08 a DOS!!& P"la· 
vra quanrlo votamo8 .. Con~titulção (muito bnn 
muito bdm). 

Lida e Bpoiada, entra conjunctamente llm 
discussão a seguinte emenda : 

N.5 

Accresoente-se onde convier : 
Art·go. Ficam cread11s as seguintes cadei· 

ras: 
Ruraes do sexo masculino, noslog~res deno· 

mipatlos-8urity, Vieira, Pacuby, Bairro da 
Ponte do Simão, no districto da cidade de Mon· 
tes Claros e mais uma cadeira 1o sexo ma11ctt· 
lino na mesma cidade; ruraes J o mPsmo sexo 
em Morrinbos e Canna Verde, no districto do 
Brejo das Almas ; no Prata e PatyJ nC" tnunici· 
pio de Contendas; na fabrica de te~idcs do Ria· 
chão e no Jogar denominado- Sumidouro do 
districto tloC•lr&\'áo de JE>sus-redigindo.se con· 
venientemente conforme o venctdo.-Appro· 
vada .-C. PRATBS·. 

0 SR. RIBEIRO DE OLIVEIRA fundamenta a 
Pegulnte, ·que tambem é apotada e entra con
juuctamente em discussão: 

N. 6 

Accrescente-se onde convier : 
Uma do t~exo feminino na ciJade do Turvo e 

uma do ~eJ:o feminino na ctdaae de Entre Rios. 
-RIBBIRO DE OLIVEIRA- RIBEIRO JUNQUEIIU .. 

O •r. 1\lende• Pimentel (nã.o te
mos J seu discurso). 

O •r. Camlllo Soare& Filho 
(Idem). 

O •r. Leopoldo Corrêa pede a 
paJav ra para mandar á mePa uma emenda ao 
projecto que se discute relativ" ao paragrapbo 
17 art. J. ·, solicitando que, em vez da 1 aJa. 
vra- mixta uiga.se - e8cola do eexo mascu
lino. 

0 : terva o orador que n'aquellaa localidades 
ha mais numero de alumnos do sexo mal!Cu
lino e a cadeira mala facilmente poderá ser 
preenchida por um professor. 

Pede tambem que, em vez de Capivara, di· 
ga-se Buritys. porrque em C&ptvara já foi 
cr~" uma E'SCola pela camara municipal 1"88· 
pectt va, ficao lo, p0r tanto, iliminado a cadeira 
proposta no projeoto para esse lo~ar. 

Vêm a me11a, é liJa e entra conjunctamente 
em discu88ii.> a seguinte emenda. 

N.7 

Ao a'rt., I.· § 17-Pm vu de-no dist.ricto 
de S. Sebastião do Curral, Bemposta. distrlcto 
dtt. c1d<~de, ambiLS mixtlls-dlga se :-ambas do 
aexo ma~culioo naquelles logarei ; e . em VE'Z 
de-cap1vara- diga-se :-uma escola do sexo 
m~l'culino no logar denominatJo- -Burit.ys, dls
trlcto dO De~terro.- LBOPOLDO CORRÊA. 



0 SR. DELPHIM MOREIRA. justifica a qU:> 11e 
1181Ue," qual, apoiada, entra conjunotamente 
em discu•~ão. 

N. 8 
Accrescente-se onde convier a seguinte 

emenda ao art. I . · : 
§ I.· Um!l cadeira rural do sexo mas"ulino 

no logar-Mar·ins -di•tricto da cidade de lta
jubá ; uml\ •lita no ltaóca, tlistricto de Serra
nos, município de Ayuruoca ; uma dita no lo
gar-L..vapés-distncw da cidade de S. J~é 
do Parair:o . - DELFIM MOREIRA..- WENCESLAU 
BRA.Z.--RIBEIRo JuNQUEIR.A. 

0 SR. MANOEL DA SILVA. fund11menta a se
guinte, que tambt>m é apoiada e entra conjun· 
ctamente em discussão. 

N.9 
Ao§ 10 do art. I.· Em logar das pe.lavraa 

-Tiliu~eiras, wnuicipi_o de S&linas-drga·se: -
povuacao do B 1u l!lrdlm daa Talobeiras muni· 
cipio de Rio Pn ·do. ' · 

Ao § li do muro·~ artigo. Onde se lê : -
Angehcal-leia·~e: -Angical; onde se lê ·-Pa· 
jebú-leiR.·se :-Pajehú. · 

J,o § 22 d•> me~mo artigo. Aocrescente·se : 
-uma rur11l mixta, no Jogar denominado-Su
cunú, do d1a\riot'l de Pernambuco· outra no 
4istricto do Brf'jo do3 Martyres, em Óameleira. 
-MANOEL DA. SILVA.. 

O Sr. S. Fort.ea :- (não tAmOII o seu 
dil!Curso. 
Con~lue o 01·ador apresentando a eeg•1inte 

~men.ra, que t '•m bem e apoiada e entra con
Junctamente em discussão: 

N. 10 
Accrescente·se onde convier: e duas mixtas, 

aendo uma no districto do Formoso e outra no 
de Dôres do Parabybuna, muaicipio de Pal
myra.- SILVA FORTE~. 

0 ~R. MANOEL ALVES juatifte& e, apoiada, 
entra conjuuctamente em. dieoul!lão a seguinte: 

N.ll 
No _§ 21. Onde se diz: no cmuniclpio de Dia

mantiDa uma no Rio Manso:. diga·se-uma do 
eexo masculino &lO Rio MaDBO; ama no Campo 
Alegre e outra no Maravilha ambas mixtas, 
todas naquelle muniotpio. S. R. (Approvada). 
-CONI!GO ALV&S. 

0 8R, J. DE CARV A. LHO declara que O projecto 
apresentado pela comml88ào contem diversos 
e~ros, que parecem ser typographioos, pois que 
nao oonstam, nem do authograpbo, nem do 
projeoto dh tribuido, e, convindo que elles se
Jam corregidos, manda á mesa a seguinte emen
da, q~e é ljda, apoiada e entra conjunctamente 
em d1scu.asao. 

N. 12 
Ao art. 1.0 § 1(. Em nz de-em Canta

gallo, diga-se-no bair:o do Cantagallo. 
Ao mPsmo § i1t·fintt-; accreacente-se : e ou

tra do sexo masoulino no arrabalde do Pito. 
Ao§ 22 do me•mo art.-Em vez de- uma 

m.iJ:ta-diga se ama do sexo masculino. 
Ao art. 2.•-Em vez de Areceioga e Barrel

roa-diga·l&-: Artoanga e Barreir &s. -OETU 
LIO D8 CARVALHO. 

O ar. Pre81dente, verificando que o ultimo I 
perlodo da emenda retere-ee ao art. 2·. reserva 

j, '· -41. 

a diaculll!ão dessa parte para quando do mesmo 
art!go se tratar. 

Sustentadas ~ra ~us aprl.'senia ntes, vêm 
ainda á m~. lia_? hdas e entram conjuncta
mPnte em dJB?US880 as seguintes emendas : 

Do ar . carhndo Pinto : 

N. 13 
Aoorescente-se onde convier: 
Art. . Frcam _transferidas as aeguintea eadei· 

ras de mstrucçao publica : 
No municipro de Caetbé a da FnzP-nda doa 

HLim~ns. districto de Taquaru>'Sú p6ra a po
v~o do Campo de Santo Antonio, no mesmo 
durt.rlcto. 

No ta uniciplo de Santa Luzia do Rio das Ve
l~as, a da Faunda do Curtume, districto da 
ct1ade, para a povoação do João Coogo distri
cto de Jaboticatubaa. - CARLINDo PINTO. 
ltAU[ PENIDO. 

Do sr. P.-a.ncisco Bre~~~~ane : 

N. 14 

Ao art. 1. • § 15-em vez de {lfmi,.ino em 
POQOll de Cald~s. diga-sP-maBCuhno em POQOS 
de Caldas.- FRANCISCO BRKS8ANK. 

Do ar. Deslderio de Mello : 

N. 15 

Ao § 2. · do art. I. ·-Ondese lê :-e uma 
em S. Pedro de Uberabinba. le1a-se : e uma 
mixta em S. Pedro de Uberabinha. O mais 
como se acha no projo!cto. 

Sala das ses~õe&. 20 de junho de 1895. -DE· 
SIDERIO DE MELLO. 

Encerrada a diacussão, approva.se o art. 1· 
com llB emendas o1Terecidas, excPpto a de n. 13 
rejeitada, e a ultima parte da de n. 12, qu~ 
pa!ll;a a 11er tratada conjunctamente com o art. 
2·. que, em discusl!ii.o immediatamente, se111 
debate é com ella adoptado. 

Co_nsentindo-se que pa~ae •l prCljellto á 3- dia
CU!I8&0, volta elle á commi~eão de ins~ruoção 
publica. 

Annunoiada a segunda discu!!São do projecto 
n. 74, que torna extensivas aus professores e 
lentes du gymno'!io e das aulas normaes as die
poalções do art. 4.• da lei n. 100, deixa o sr. 
Presidente a sua cadeira, occupando ao sr. 
primeiro secretario, por ser tambtm impedido 
o sr. vice-Presidente, retirando·se do recinto 
por ident•co motivo varioa srs. deputados. 

O er. A.ugueto Cle~nentlno : -
(Não temos o seu diacarso). 

Dada .t. hora, adia-se a discussão, ftcando o 
orador com a palavra para proseguir na sessão 
seguinte. 

O sr. Presidente d~igoa para amanhã. além 
da parte regimental da ordem do dia, a discaa
são e votação da redacção final do projecto n. 
88;1.•doden.Jl(;2.• d08dens.86e74; 
discuáo da preferencia entre " projecto n. 92 
e o aubeti&utivo e 2. • discuBBão do que (ôr pre
terido; 2. • doa de ns. 40 e 68 e 3.• do da n. 
84. 

Levanta·ae a1811ão. 



• 

338· 

AcrA DA 46.• SESSÃO ORDINARJA, 'AOS 21 
DE JUNHO ~DE 1~95 . 

PllBIIIDBNOIA DO SR. BDUARDO PIMENTEL 

Ao meio dla, feita a chamada, Rcham-se pre
eentes os era. Eduardo P imentel, R1beiro de 
OUnira, Agostinho Pereira, Sousa Moreira 
·Raul Penldo, Menrlea P imentel, Silva Fortes, 
Bernardea de Faria, Gusta.wo Serrio, GoDze.ga 
da ~ilva, G~tulio de Carvalho, Delphim Morei· 
ra, Joio Pio, Duarte da Fonseca, Carllndo Pin 
to, Epamlnondu Ottoni, Leopolrlo Corrê,, :-a
tarnino Dan tu, Deliderto de Mello, AllfUJto 
Olementino. Ribeiro Junquelra, Camillo Soares, 
Nun81 Pinheiro, Manoel Alves, Juvenal Penna, 
Pinto de Moura, Benjamim de Macedo, Seve
riano de ttezende, Manoel da Silva, Nunes 
Coelho, ll'rancf.,rt, Sabino Barroeo Jumor, C&· 
mlllo Prates, Tavares de Mello ., fi'rp.nci~oo 
Breleane; faltan•to com oauea participada os 
m. Alberto Furta«Jo e Ferreire. Tinôoo e sem 
ella a. maia are. 

Ab:e'il8a .-ão 
Achando-se na ante-sala o sr. dr. Franci8CO 

de Faria Lobato, deputado já reconh~cido, 
para· introdull-o no recinto nomea o ar. Pre
llidente uma deputação composta doa srs. Epa· 
minondu OUoni, Getulio de Carvalho e Nanes 
Coelho. 

Recebido com as formalidades rl'gimentae!, 
o sr. deputado presta perante a me.oa o com
promllllO leg I e pusa a tomar as98nto. . 

E' lida e approvada a acta da sessão ante
rior. 

O sr. I. o Secretario dá conta do seguinte 

EXPIDIENTE 

OlfieúJ• 

Do sr. dr. Secretario do Interior, tranamit· 
tindo o requerimen~ em que o profeaor da 
o\deira do Correto d'Anta, FranoJaoo de Assis 
Pereira. pede um anno de Uoençn para tratar 
111& saúde.- A' oommialio de petiQÕBI. •na oamara de Plumhy, reclamando solução 
á8 duvidas au.citadu IIKlbre diviua de seu mo· 
nioipio oom o de Bambuby .-A' commil8ão de 
eamaras muniolpaes. 

RBPRIIIBNTAÇÕES 

Do oonaelbo dltotriotal de campo Mystioo, 
muniolpio de OUro Fmo, pedindo o auxilio de 
10:000$ pera oon11truoçio de um editlolo deeti
llldo as aua& -.õee.-A' commissão de repre
eentaol*. 

Do m811Do oonaelbo, requerendo privilegio 
para deoretaçio, .., e goao de uma loteria dt
atrtota1 em beoefteio de melhoramentos 1oeaee. 
-Aobando ee abolida pela Conltituição & COD· 
alllio de 1otertu, dets:a a m~ de receber --. 
repl"'l8ntaçio. 

R•,.;,....,o, 
Di Antonio JOI6 MatbiU, pedindo trantl'eren 

ela de sua ~zeDda, do dl•tiioto de 8. JOI6 do 
8arroao. oomaroa do Rio BrtÓoG, Jl&r& Conoel
çlo do Tuno, municlpio do PlraDp.-A' com· 
alllio de •~oa. 

De adjunotas pe •colas tl"orm:\ea, aolioltando 
manutenção dos secs direitos e equipsra.;ão de 
seus ver 01mentos aos daa inspectoras.-A' com· 
mt811ão de ln111rucção publica. 

.0 l'R. BENJAMIN DE MACEDO p&rticip\ que O 
ar. Wenoesláu Braz dt'ixa de comparecer às 
~ões durante algnna dias, por m .. t tvo de for
ça maior . e, aproveitando o enseJo de achar-se 
na tribuna pede a nomeação de doua membros 
para a commtssao de força publica; presente· 
mentedesfalcada.-Inteirada. só r participação, 
nomeaDdo •e com assentimento da ca•a, para 
a~rv;rem intermamente na menciouada com· 
miSEão os 6rs. Getulio de Carvalho e Faria Lo
ba.to. · 

0 SR. JUVBSL PENNA solicita a inU!rvenção 
ela me>a perante a commwão de in~r r ucçã pu
blica aflw de não demorar ·&P o parecer de que 
eatá pendente a creação c!e algun as escolas no
cturne.s, cujo projecoo lhe Co1 en v lado. 

O ~a. PRESIDENTE dtclara que a commissão 
acaba de ouvir o peJido do nobre à ··putado e 
certamente o attanderá. 

O SR. Jolo Pto:-Sr. Presidente. responden· 
do ao nobre colleg' o sr. Juveus l Penua, devo 
dizer a a. exc. que o projeoto sobre c•·eal,âode 
cadeiras nocturna:~ acba-1e na pasta tia com
missão de instruct-ão, que não apre,entou pa
recer porque, pela lei n. 41, tm § 11ue de mo
mento não poiiSO citar, está p rob1b1da a creação 
de cadeiras nocturnaa; ao menos é ~ssa a in
terpretação dada pela commls.·ão. 

Entretanto, como, usando o co·ltga de um 
direito multo jubto, conferido pelo regimento, 
requer sej" dado o parecer, a comml!iliio de
clara qoe em bre..-e praao Cal-o-ba, de•xando á 
camara a JDterpretração justa da lei 41, mter
pet. ação que, discutidll pelos illuatr ee Deputa
dos, decidirá a Iifàteri11. sobre que ex iate du
vida. 

O sa. s. FoaTBS:-v. exc. é competente 
para dar parecer nesta questão. 

O IIR. JoÃo Pio:-Agradeço a amabilltfade de 
v. exo., mas não quero &al>Umir a responaabi· 
dade da interpetração de um texto de lei . 
(Mt~ite ~m.) . 

0 11l. \ IANOEL ALVES transmitte á ma., 
para ser env•ado á commiseão respt"ctiva, um 
requerlmentt> de d. Raymunda Nonata Franco, 
proCetaora da cadeira da Barra, ne11ta Capital, 
pedindo pagamento de ordenado que deixou de 
receber de 28 de março de 1888 a 13 de julho 
de 1889. -A' oommi81ãode parecere•. 

0 aa. SILVA FORTE~. desempeobando-18 dO 
compromi110 que perante a Camara havia aa
eumldo oa ultima senão, faz chegar á IDt'a 
para eer eoviada á commt•ã,, de instroOQio 
pablloa, uma relação de meninos tm edade •· 
colar eztstentea no dbtricto do Formoe, em 
Palm:yra. 

A' commlaio de inatruoçio publica. 
Têm 2. • leUura, fio jalga·toe objeo\08 de de

llberaçio e bm 10bre a mesa para a ordem 
dos trabalhos 01 projeotol na.' U7, 118, H9, 
120, 121 e 122, elllim como o parecer n· 61. 

p AIWCI:IlBI 

En'riadOI' ID811, sio lld01 e Ti~a lmpriDíir 
01 llgQintel: 
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N. 68 

A commillllo de saúde publica !oi presente a 
representação da cllmara muniaipil do Pomba, 
inter cedendo junto ao Congresso Minetro para 
que me.tidaa legi~lativas BPjam propostas e 
approvadas, co:n o fim de prover M munici· 
palidades t:la zon~~o da Matta de recursos para 
levar a effeito as me·ii as de saneamento ne
ce8Barias para libertar t)S respectivos municl
pioa.da acçào <.las eptdcmias: 

Conaid~ranrJo que es!e é um nssumpto dos 
que mais preoccupa.m a attençüo do Poder Le· 
gislativo, 

Constderantlo que nos trabalhos do Senadn e 
da Camara do~ srs. Oeput•1clos figurao:: pro
jectos dan•lo S<Jiução a tal a!Sumpto, à de ra
recer que S3 arellive a presente representuçàl:' 
por não h3.ver nella nada a deft!rir . 

Sala das commissões, 21 de junho de lil!l5.
DUA.RTE DA F·•l'iSECA-NUNES PINIIE:IRO-LEO
POLDO CORRÊA. 

O sr. Pinto de Moura, pela commissã.') de re
d6cçã.o, Off<lrece a tlnc11 do projecto n. 26 rela
tivo ao ensino agricol3 .. 

Devendo ser impressa, dispen~ou-se essa for· 
malidade, a requerimento do sr. Epamtnondas 
Ottoni, afim de que hoje mesmo S:! approve 
essa reiacção. 

A commi~são de orçamento otferece p:na se
gunda discu&~ão o projecto n. 42 deste anno. 

Sala das c•1mmissõss, 21 de junllll ·le 1893.
AUGU3To CLEMl!:NTINO-ME~DE~ Pn!ENTEL. 

A commlssão de obras public~ ; . tendo em 
vista a nec~ssidade tle conced~or-se auxilias ef
Acazes ás em prezas de P~tradas ele ferro, qne, 
tendo iniciado :~eus tr.lb :llho~ ou ap promdo o~ 
respectivos estudos. não têm pJ.Iitlo ldvantar 
cap1taes pelo ret1•ahimento natural Lh.Js mesmos, 
e attendendo á urgeocia. de se accolt>rar a cnn
strucção de al!(Um'i!l estradas, atim de comple
tar-se o plano de v1açào rio Estado de Mi!!as Ge
rae.i!, é de parecer que se adapte o seguinte 
projecto: 

N. 123 

O Congresso Legislativo do Estado de Minas 
Oeraes decrPta : 

Art. 1· E' v PresidentP do E -tl\dc nuctorizado 
a auxiliar a construcçao das linha~ fe;oreas, que 
julgar mais urgentes e que, tendo iniciado >eus 
trabalhos ou tendo :~Pus estudos O li parte delles 
approva.los, não tenham com g'lrantia <:te juros 
conseguido lev.antar us nece:!3arios capitaes, 
pelo seguinte modo: 

§ 1· De accôrdo com as corop'\nltias ou con
cessionarios nas con tic<íe9 di\ pri ·11eira pnrte , 
garantir&. o .l(overno d" Es~do o pagamento 
dosjuros e amortizac:io dos emprestirnos reali
zados pelas at ludida.s e m prezas ou concessiona
rlos no pa1z ou no extr:mgeiro; 

§ Z· Nos co o tractos, novações ou additamen
toa que houver de firw~>r o g.werno, em vir
tude desta let, o leva ntamento dos c1p:taes do 
uma só vez ou por 3!lt'ies; 

§ 3· Nos contractos. nova~;"õ~s oa od litamen
tos se estipulara mai.1 que as import11ncin~ rea
lizadas dosempr~stimo~.seiãodepos\tadl\s it. or
dem do governo, em estabelecimentos a sua es
colha, _fazendo elle dellas entrt~ga as campa-

nhias, no correspon.Jente em papel moeda á 
proporção que forem sendo executadas' as 
obras de constrocção du linh11.s e approvados 
pelo governo os rt>spectivos balancete~; 

§ 4' Poderá o governo adiantar as emprP.zas 
alludidas ns quantias nece~saria..Q ~ara acquisi
çiio do matllrial fixo e rodante, julgado conve
nient~. rt~'<lizsndo·,e a compra, mediante fisca
lização do Estado. 

A"t. 2· Revogsm-se as disposições em con
trario. 

Sala riAs commissõe~. 21 de junho dA IR95.
SILVA FORTES.-E. ÜTTONI.-NUN ES PtNIIEIRO. 

A con, rn:s>ii.o de obrl\s publicas a que ti:.li pre
sPnte o rP'lUt~rimento do engenhfira Henrique 
Aug•Jsto Kmgston, pedindo privtlegio p~r cm
ct:enh anuas, p:~.ra a conslrucção rle uro11. via
fe r reo que ligu~ as cidarlbS de LAop.,ldina e 
S. Joã.o 1\epomuceno. a garantia de juros de 
e. "I" PtJbre cnpital mAximo de t1·inta contos 
de réis por kilom11tro ; 

Cous1dC1'ando :}UO esta estrada. além das van
t 1geos .•1herente~ 1\ todns as estradas de (erro, 
vemf<lcilltur as oommunictções entre diversos 
muui'!l !>io• importantes ent1 e si e com a cidade 
de JuJz de Fór 1, brevemente alfllnde~ada; 
c.~ n~ider·· ndo . porém, que toJos esses muni

ci p:os já :.i ach&.m servidos por Vl&.s fdrreas, ao 
pa•su que a maior p:~.rtt' do tet•ritorio rlo Es
t~dll :.in·Ja. :liio se acha dot~do de~e meltlOra
men•.u ,, q .:e devemos pr<lferir. animar com 
ga.rantia !ltl juros aos capita !i emprt>gados nas 
P.Strada.s que se de>tinam a zonas aic.rJ" não ser
vidas; ó do pa.1·ecer que srja adopta.1o o se
guinte projecto: 

N. 124 

O CongrPsso LegiPiativo do E~t.ado de Minas 
Geraes decreta : 

Art. 1." Fica o Presidente do Est11rlo aucto
rizatlu a conceJer sem onus t:ara o E•t..do, ao 
en~cnheiro H .. nrique Augusto Ki ~ston ou a 
compaultia que ellt: org~t.niz~r. privilegio por 
cincosnt'l nnno3 para construcção, u so e goso 
lia uma. est.rn<.la de rerro de bitola. de u 11 metro 
entre trilhos . ligando as cidades de Leopoldina 
~" S • . l• iio Nepomuceno, salvos os <.l!reitos de 
terceiro. 

:Su l ~~o llBll cornmissõe~, 21 de junho de 1895.
E. 0TTONI. - SILVA FORTES. -NUNES Pl· 
NIIEIRO. 

A cJ 'Illniqsão de obra~ publicas a que f.1i pre
!'e ure o r equerimento da companhia Estrada 
de F .... rro i'<~rto Novo do Cunbll uo R•o Pardo, 
s01icituorl1 o prolOngamento de~su. estrad l até 
o d 1stricto •I& Pieda.de : 

Considerando que o prolongamento P"dido 
não tO\'tt•lo zona privilegiada e nem prej uiica 
ull tr .. r~go fie outras e>tradas. e que, pelo con
trario, v ... m diminuir aa difficulda.des de trans
plrte daqueh& zona, é de parecer que se adopte 
em primeira discussão o seguinte projecto : 

N. 125 
O CQJ;Jg : e3•n Lagi~lativo do Eitadl de Minas 

'! ert~.es, tlecrata : 
Art. 1.• Fio!. o Pres1donte do Estado au

ctorizado a. innovar o contracto celebrado com 
a comp:~.n lli:\ E:;tru.da de Feno Porto Novo do 
cunh!l ao Rio Pardo, concede o !o-lhe licençlt. 
pua. pralon~.,r a referida. e~trada. >\ té o dtotri
ci;> da Piedade, município de Leopoldina. 



Art. 2. • Revopm-fe ta dilpolioÕM em oon- • tiverem de ser medidoa oa terrenos devolu~OI 
trario. oontiguoa, pagando o proprie~rio metade du 

Sala das oommllliiÕell, 21 de junllo de 1895.- dapeeaa com a medlçio. 
E. Or'l'oNI. - SILVA. FoaTBS.- NUNES PI- Art. 3.. si() legitimaveis: 

NBf:~miasão de Obru publicas, á qual foi AI posses utabPI&cidas anteriormente 30 u 
preaente o projeoto o. 81, de 1895, approvado d• jafUiiro ck 1854. a favor doa qnaea não mUi· 
em 2.• disouuão, com emenda, apre.;eota-o tem alguma• du ooadlçõea do art. 1. • e que 
para i 3.• disouuio oom a arguinte redaooio hajam lido mantidal com cultura •lf•clioa. fJ.•d• 

O CongreMO Legi.eldiTQ do .Eatado de Miou •n começo. 
hraea decreta: A area legitimavel será egual a um tÁ!Il'QO 

Art. l. • Ao Presidente do Estado fica aberto mais que eft'ectlvamen•e utillealfo pelo po!~Felro, 
o· nece~~~~&rio credito até a quantia de 3JO:OOO$ si houver terras dflvolnt~ts contiguas, não ex
para a coostrucoão de estrada de rodagem, (iUe cedendo, porém, o total a 500 hectares, con
Uguem estações da Estrada de Ferro Bahia e tanto que suas legitimações sejam rl'querldaa 
Minas á S. Miguel de Jequitinhonha e aos mo- no praao de um anno da regul•mentação desta 
aiolptoa de Minas Novas e s. Joio Baptista. lei. 

Art. 2. • Fica egualmente o governo aucto- • Art. 4. • As concessões anteriores a 15 de 
rtzedo a mandar construir estradas de rodagem novembro de t8R9 e que tiverem sido tranafe
para oa muDJoipiOB de Grão Mogol, Montes ridas, são revalldaveis uma Vl'7. que o OOl'sio
Ciaro~, Salinas, Diamantina, Rio Pardo, Rôa nario tenha mantido nas terra!! cultura etre
Vilta do Tremedal, S. Francisco e Januarla, ctlva e mor~tda habitual e ref!ueira a revali
elenndo-•e a verba a 800:000$, a qual será dia- dação no praao d6 um anno a contar da data 
pendida em e:a:erclcioa sucoesaivoa. d& regulamentaçio da presente 1el. 

Paragrapbo unico. Para es,e fim fica o go- Art. 5•• Serlo concedidas ditectamente 
verno auotorizado a applicar o saldo da re- pelo preço medio legal. 
oeita. 

Art. 3. • Revogam-se as dieposiçõea em oon· § l. • As terras devolutas contíguas áquel· 
trario. , lu de que trata o § 2. • do art. I •• e cuj~t. si• 

Sala das oommissões, 21 de junho de 1895. tuação lhes el'ja convenientemente tm quanti· 
-SILVA FoRTES.- E. OrroNI.- NuNES PI· dade correspondente ao dobro da area g~tran· 
NDiao. titia pelo mesmo §, não e:a:ce iendo porém a 

Sem debate, appro~· c. ae a redacção final do 500 I eotares. 
projecton. 26,indo eete para o Senado. § 2 • As que na data da publicação da pre-

sente 'lei ~!f acharem com cultura etrectiva ou 
principio de cultura ~n<lo a área o. qu,ntoplo 
da que e1tive.. etrectJvamente utilizada, nao 
noedendo a 100 hectares para cultura e 400 
para campo quanoo, a:ém óo raio de st-is k.ilo· 
mftroa das sédes dos distriotos, e a 30 hectares 
para cultura e 100 para crlacão dentro desse 
raio contanto que as respectiva~ mediÇÕAS ee
jam 'requerida& nas eédes. dos respectivos dis
trictos no prazo estabelecido no art. 3. • 

PROJI!:OTOS 

0 SR. EPAMINONDAS 0TTONI apresenta e, dts
pema.da a leitura a requerimento seu, é apoi· 
ado .e vae a imprimir o seguinte: 

N. 126 

·O Congresso Legi.slativo do Estado de Minas 
Oeraes decreta : 

Ar,, 1. · São i~entos de legitimatão: 
§ I.· dS terras que a c30 de janeiro de 

1894~ se achavam no domi.nio (t'lrtlcular por 
'itulo lfgitlmo, qualquer que seja sua e:r.telllio 
coontanto oue nAo tenham sido abandonadao. 

§ 2. • Aquellas em que durante c30 annoa:. 
canaecutivoa tenha havido exercício de actos 
poaaeasorios ininterrompidoa cinoluaivé cultura 
e mor&d&; mas &ó na parte effectivamente utili· 
sada:.. 

§ :i,· As que se acharem no domínio 1J8rti· 
colar com tituloa paasadoa em virtude das leis 
601 de 1850 e 27 de 1892. 

§ 4. • As que na datada _presente lei se acha· 
rem oooupadas oom povoaçoes cqoe ;.ejam eédea 
de districto~ munici~. oomprebend do o re· 
IJ)eCtivo logradouro, que não excederá de 100 
heotares. 

Art. 2. • Os posauidJres de terra na confor
midade dos §§ 1. ·, 2. • e 4. · do art. I.·, l'io 
obrigados a f.,zer a dhorlminação das mesmas, 
quando ellas se limitarem com terrenos devo· 
lutos e seus limites não estiverem discrimina
dos em titulos legltimos, sujeitando a medição 
para esse ftm á approvaçio do ~ovt>rno. 

Paragrapho unioo. Eu dilnrlmtnação será 
feita por proftsaionaes do governo aempre que 

Art. 6. • Serão concedidos g ratuitamente ás 
muntclpalld"des ou conselhos districtaes n.as 
proximidades das cidades ou daq ~édes dos diS· 
trictos sob a condição do colonizai-as, as ter
ras de~otutas que existirem, não excedendo a 
JOO hectares. 

Art. 7. • O preQO das terras seré. fixada 
pelo governo, tendo em vistv o pre,.o maximo, 
medio e min1mo das vendas de terras par
ticulares no município em que estiverem as 
terras a serem vendidas e as condições deatss. 

Art. 8. · A hasta publica par a a venda de 
lotes de terras devolutas se l't'alizaré na repar· 
tiQio de Terras e Colonização sempre que hou
ver medições para tal fim, approvadas pelo 
governo. 

Art. 10. O prazo fixado para ff'querer·se 
legitimação e revalidação de conceesõea, pode· 
rá ~er prorogado pelo governo, de modo geral 
para todos oe posseircs do mesmo districto. 

Sa.l:1 das sessões, 21 de junho de 1895.- E. 
ÜTTONI. 

Otrereoido oelo ar. Severiano de Rezende, 
vem ainda á ·m&!a, é lido e, apoiado pelo nu· 
mero df' assignaturaa, vio tsmbem a Imprimir 
o seguinte: 
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N. 127 

Art. 1.· Os juizes substitut011 julgarão de
tln!tivamente os inventarioe e causas cíveis e 
administrntivas até o valor de 2:000$ assim 
como serão osjuizea preparadores dessas causas 
ató o v .. Jor de 10:000$, cabendo nestas ao juiz 
de direito o julgament:> rteflnitivo. 

Art. 2. • Os ju1zea de paz · podt>rio prepa· 
rar e julgar causas cíveis, proceder a Inventa
rio&, arrolament. s e liquidações de e~polio ate 
o valor do 1:000$, salvo qutndo forem intertU 
ll&dos a fazen la publica, orpbams, ausentes e 
interdictos, oaao t>m q 11e só lhe caberá. o pre
paro. 

Art. 3. • Os t'scrivãee de paz serão de livre 
nomeação dos juizet e conservados emquanto 
hem cumprirem seus devere&, podend . 1ervir 
perante os de' egado~ de Policia, salvo ~i, por 
conveniencia do servioo, preferirem estes ter 
eecri vii.t>s priva ti vus. 

Sala das sessõPs, 21 de junilo de 1895.-SK· 
VERIANO DB REZBNDB:.-GBTULIO DE CARVALHO. 
-F. BRESSANE. -DIISIDBRiv DB MKLLO.-Lli:O· 
POLDO \. ORRKA. 

0 SR. JUVBNAL PENNA rundamAntae otfere-
081 é lido e vae a imprimir. se o õeguinte: 

N. 1!8 
O Congrl'~80 Legislativo de Minas Geraes de

creta: 
Art. I.· O juiz substituto preal<iirá a todas 

as dil igencias que se tenham de realizar tór•a 
da !~Me da comarca. em inventarias, arrecada
ções ou quab8querootra' causas. 

§ I . · Nas caull&8 que excederem á sua al
çada o ju1z substituto se limitara ao simples 
preparo rla diligen01a, deixando ao juiz Je di
reito t"d11sas decisões dednitivasou interlocu
toriaa m1xtas. 

§ 2. · F1ca t~alvo aoe interessados, t>m todo o 
caso . requererem que o proprio juiz de direito 
presida ós diligen01as nas vistorias, arbitra
mentos ou exames. 

A•·t. 2. • Na falta ou impedimento do juiz 
substituto, presidira o tribunal co!·reccioual, 
guard da a ord.-m de sua nomeação, um do~ 
tre cidarlãos que o governo escolher annual 
mente para tal fim, dentre os jurados da co
m&r<'9. mais competente e de brn. reputa~ão. 

Art. 3. · Nas oomarcas em que não se tenba 
executado a disposição do art. 8. · n. 3, da Ie1 
n. 18, de 1891, relativa aos partidore~, conta
dor e distribuidor, e nas que ~e vagarem os 
me~mos t>mpre~tos por desistencia ou falleci
mento de um dos funccionarios, ~rão os Joga
res prt>ench• do~. occupando um dos partido 
:rea cumulat1 vamente as func.;ões de partidor , 
contador e distribuidor e a outro o de partidor 
sómente. 

J\rt. 4. · A_o juiz de direito caberá ~ecid i r 
doj_ recm·• os mterpostoa contra a rev1sao em 
gl)bo dC\ ahstam~nto eleitoral: . 

11) Arguindo -se i moompetencia mamfesta do 
j'(jz de paz ou escrivão que funccionarem na 
revisão; 

b) Não se tendo expedido os editaes prescri
ptos pela lei eleitoral nos termos e pela fórma 
detero. i nada. 

c) Tendo-~e mu•lado no decurso da revieão 
o local que havia sido designado p1u ·a a 
meao:a. 

Art. 5. • O recurso ~era interposto por sim
)lles pet1ção ao jUiz de direito, ac:>mpanhada 
doe documentos probatortos, noe 10 dias se
guintes ao praso fixado para a exped1ção do 
edital de publicacio da revil!ão. 

§ I.· TomRdo o mesmo por termo, dirá o juiz 
reoorr1do llm 10 dias improrol aveis. decidindo 
o juiz de direito no praso de 20 dias com a 
resposta do juiz ou ~em ella. 

§ 2. · O praso para a resposta do juiz recor
rido correr• em cartorio depois de sua intima
ção por carta. 

§ 3. • Da. decisão do juiz de dirt> ito haverâ 
recu• so de appellação para a relação nos ell'ei
to:! regul~res. 

Art. 6. • Revogam-se as dispo~ições em con
t,rario. 

(S. R). 
Sala das s~SEões, 21 de junho de 1895.-JuvE

NAL PENNA. 
Ar.ouncHHle a discuS<ão da redaC<ão floal do 

proj~~eto n. 88, orçando a receita e tlx,n•lo a 
de.· pesa do ~tarlo para o exer01cio de t896. 

O @r. Augu8to Cle•nentlno:
Sr. Presidente. pela ligeira le1tura que puJe 
fau.r do projeoto de orçamento. encontrei pe
queno· senões, que parecem ant~ erros ty
pogrdphicos do que verdarle1ramente erros de 
r e acção ; mas, no art. 7 t-xis:e um t>rro. que 
altera completl\mente o pen<u~mento da sua 
dispnslçã'l, D1z este artigo (lê) Para execução 
do accordo de 11 de ma10 de 1895 que fica 
approvarto, relativa á oobrançt do imposto de 
exportação do caré. celebrado entre o . Estado 
de Minas Geraes, E~pirito Santo. Rio •'e JI\ J.ei
ro, S. Paulo, fica o governo aucbr•zado a re
formar o sys·ema de a::-recadação de 1mposto, 
de barmon1a com os Estados produc ores, po
dendo ser rstabPlecida. uma tan fixa. ate 300 
réis por 60 k1logrammas de jfenero, que en
trhr na r.api!al Federal, etc. etc. 

Vou mandar uma emendll p• ra completar a 
redac~ão d't>ate artillO, sobre todo h!lrmonisa lo 
com o quA foi vencido n'esta casa. 

Sr. - residente . pela larga d•~cussão travada 
n'esta Camara ficou perfeitamente provado e 
dt>monstrado sobretudo pelo ii iustre relator 
da com missão de orçamento, qut~ o pensamen
to foi de fixar a taxa em 300 l'éis por 60 kilo
grammas. 

Foi e~ta a ideia que a Camara approvou em 
tres rllscussões, ao passo que ficando como 
l'Stá. dA '' gflr a ser interpretada dP. modo a 
puder o go erno fixar a taxa, llté 300 réis o 
que é inconstitucional porquanto o Con~tresso 
delt>go. lln lluverno a compett>ncia de e,tabele
clll-a em 300. 200. 100 ou 500 réis, o que não 
fui . nem podia ser de' i berado n 'e~ ta ca~a. A 
tan fixa é d s 300 rÃis por 60 kilogr~ommas. 

Asaim ~endo, envio a mesa a seguinte emen
da (te). 

p,,r parte da commisaão ue orçamento. vêm 
a mesa , é li la e apoiada e entra conjuncta
mente em discuesão a emenda a que allude o 
orador . 

0 SR. PINTO DB MOURA, pela commissão de 
redllcQão, ·~ á. explicaçõea, apó:l as quaes o sr. 
-lugusro Clemt~ntino, pela ordem, rdl)uer e 

obtem a retirada da sua emf nda, por vt'rificar 
que o erro é &imp!e1mente typographico. 



o •r. Camlllo Prate• (nio tem01 
o aeo dtscuno). 

O •r. A ogu•to Clement.lno a -
Sr. Presidente. em nome da commteaão de 
o~mento, venho declarar ~;ermiD"ntemente 
á oaea que esta oommiMão nunca teve outro 
intereaEe senão o de servir e muito bem, ao 
Eetado de Mina~ Geraes. 

E' 111188 tão &óinente o movel ·da cotnmitPão; 
T. exç. comorehenr!e que um projecto comple· 
xo, como o do orÇAmento queJtem de attender 
á d! versJs a9Sumptos, e entra ein milharee de 
pafticularidadea. era Impossível o ar. Presi
dente, qua não passa98e uma ou outr.'. que@· 
tlo sem exame minuncioeo. 

0 SR. C. PRATEi:- Não apoiado. 0 que 
n~<o é crivei é que teob& p388&I.IO sem examP. 

0 SR. A. CLEMENTINO: -0 nobre 4leputado 
oon&tdera q•Je não se póde errar. Sr. Presi
dente, n commissão examinou as tabellas, e 
ereta qne por enganiJ do relator da oommissão 
ao escrever o que tinha em mente •••• 

O &R. C. PRATKS : -Neste sentido esM bem. 
0 SR. A. CLEMENTINO ••.•• ao em Vez de 

escrever a palavra- DiaUJantina,- escreveu 
- Itabira. V. exc. compreht-nde quea pro· 
pria oommi!lfão não tem interesse algum em 
4tar a e11ta ou aque1la loaalidaJe subvenção al· 
gwna. sobre tudo não sabe si existe em lta· 
blra collelZIO 11ubvencionado por lei. 

Por&anto,o nobre depu&ado que veio Jevantt;~.r 
a que.f.llu quandu uà..o mais é po~slvel a emenda 
poderia ter f dto: qut~r na I. • quer na 2.•, quer 
na 3.• di@Cllssão em que a. exo. constante· 
mente !alou sobre o orçamento. 

O I.IR. C. PRATE~:- Constantemente não. 
0 SR. A. CLEMKNTINO:- Devia ter chamado 

a attenção da camara sobrA este ponto; de
veria ter apresentado uma emenda, e com cer
'teza a Camara tendo em vlatt as tabellas for
necidas pelo governo, reconheceria por certo, o 
engano da commis&ão que• nãu deseja tirar a 
Terba de um collegio p.lra dar a outro, que não 
eJjiBte. 

O sR. C. PRATE>:- Nem eu disse isso. 
0 SR. A. CLEMICSTINO:- Parece-me, sr. 

Prelli ·ente, que se trata de um engano,eviden
temente de um engano. 

O sa. C. PaA.TEi : - Si fosse possi vel agora 
mandarmos uma emenda, nós a apresentria
mOI. 

0 IIR. A. CLEMENTlNO :- Mas. em todo O 
e&IO a commis!ão de orçamento, deixa bem cla
ro o seu pensamanto, evidente o seu procedi
•ento que foi apenas um mero engano de sua 
parte e que o untco penaamento seu fui eervlr 
11em ao Estado. 

O SR. c. · PRATEs:- Nunca contestei isso; 
absolut~mente . 

Bnce• rado o debate, o;>prova-se a redacção, 
remettendo Ee ao ..=enado o projecto. 

Lê-se e entra em t.• discu~ão o projeoto n. 
114, que tem por objE cto a Estrada de Ferro de 
Santa Anua do Sa.pueaby-mirim. 

O •r. Silva Forte•:- (Nãotemoso 
1eu :'isourso.) 

Encel'l'8.do o debate, approva-se o projeoto e, 
OOIUientindo·se que pas.e il. 2.• discussão, volta 
elle à commisaàu de obras publicas. 

Lido, em 2.• diacussão, é approvado sem de
bate e, consentindo-se que paue á 3.•, vai à. 
commi!~Sáo de orçamento o projecto n. 86 de 
subvenção ao colleglo Uberabsn>e. 

Annunciado o pr()seguimento da 2.• discus
são do projecto a. 74, psssa o sr. ~residente a 
respectiva e&deira ao ar. 1. • secretario, por ser 
egualmenle Impedido o sr. vice-prll>idente, re
ttrando·st! tainbem do recinto, por identioo mo
tivo, outros srs. deputados. 

O ar. Gonzaga da Sll v a : ·- SJ.'... 
Pres1dente, pedi a palavra para mandar á 
mesa uma emenda ao art. J. • do projecto n. 

'14. t'me,lda. que terá como consequeucia evi
tarem-se futuras reclamações. 

A emenda é a Peguinte : (li) 
Espero que o Congresso a acceitará e votará 

(muito bem). 
Vem á mesa, é lida, apoiada A entra conjun

ctamente em dtacue~ão a emendo~. oll'llrecida 
pelo orarlor, subetituindo a expre~são-gymna
sio e escolas normaes -pela p!ilavra- estado· 
a&!. 

Encerrado o debate, com a emenda é al1~ro· 
varlo o projecto, que vae á commissão d" legis
l>~ção, por se hner decidido que passe á 3.• dis
cussão. 

2.• PARTE DA ORDEM DO DIA 

Annuncla-se a discu!!!ão da prefArencia en· 
tre o substitutivo e o projecto n. 1?2, dispen
sando !!e a leitura, a requerimento do sr. Men
des Pimflntel. 

O •r· Mende• Plnte~t.el :- (Não 
temos o eeo dl~.~eurso}. 

Encerrado o debate da. p_rererencla, pronun
cia-se ~ta a favor do substitut•vo, cujo art. 
1.• entra, por tanto, em discu~ão. 

O &r • .João Pio : - Sr. Pruidente, 
conforme a declaração que &<'aba de fazer o 
meu illustre collega, venho requer a v. exc. 
para destacar do projecto a Jla•·te referente ás 
escolas no~maes para •e discutir, adiando a ou
tra, a referente ao ensino primarto. 

0 SR. M. PIMENTEL: -De accôrdo mel!mo 
com os membros da commist.ão. 

O sR. JoÃo Pio: - Portanto, v. exc. deve 
primeiro consultar á cas~ se permitte a discus
Eão da parte relativa ás escolas oormaes, dei
XBDdo adiada a diacu~ão da outra e destacada 
ambas em dons pr()jectos. 

0 SR. PRESIDENTE :- Pelo mesmo regimen
to, não posso attender ao requerimento do no· 
bre dfputado. O projecto tem de ser posto em 
dbcus~ão por artigos. 

O SR. Joio Pio:-:- Mas, sr. Presidente, o 
projecto sobre escolas normaes está em 2• diM
cus-ão o penso que em naaa influe a sepa· 
ração. 

Discutamos o projecto relati\·o i~s emolas nor
maes, para posteriormente estudarmOl! o pro
jecw relativo á instrucção primaria. 

0 t!R. PRESIDENTE : - Está. em discussão O 
art. I· do substitutivo, e a diEoussão neste caso 
se faz por artigos. Quando chegat• a parte a 
que o nobre deputado se refere, podPrá man
dar á mesa um requerimento por escripto, pe· 
diodo para se destacar qualquer parte, que 
constituirá então projecto em separado. 



O sa. JoÃo Pio:- Neste caso, vamo3 di ' CU· 
t.ir um projectl quando 011 pr<'prios membros 
da corumiS!õ.o pedem pt•nso para úiscuttrem . 

0 SR. C. PR.A.TES :- Apoiado. E' um pro
jecto de reforma da ensino. 

0 SR. PRESIDENTE : - N611te CllSO V. fX'!. 
mandara um requertmentt', adiando a dieoussüo 
o.e todo o projeoto. 

0 SR. UA.MILJ.O PRATES (pelll ordem) f,z al
gumatl ooustdera.çües e, ao terminal-as requer 
que a discu~ã.o ee faça por t itulO!! e se micie 
pelo3. • 

O sR. PRE;IDE:"'TE declaro. que a primeira 
part.e do requertmento é regimental, mas o. ~EI
gunda, importando em um adiamento, ~ ó por 
escripto póde vit• a mesa. 

O er. Severlaoo de Rezende:
Sr. Presideute, acho perlettamente re~t mental 
o que ac:~.ba de requerer o sr. C•millo Prates. 
pedindo que a discussão do projec o se f11çi 
por titulos; quanto á segunda parte, porém, 
ar. President~. eu não acho na l~t t1 a do regi
mento cJusa que possa euctorizar o requeri
mento que acaba fie tuzer o nobre deputado. 

O SR. C. PRAT&S: - E\! declarei qt:a o regi
mento Êl omii.•O n68f& parte. 

0 SR. SEVERIANO DE REZE!Ift>E : - E' para 
mim, sr. Prenaente, a~é origmalissima asa 
praxe, toda espeolal,que quer o nobre deputado, 
estabeleceu na C&!!&; porque o projecto, em dl~
cussão, constttue em todo dividido em timlo3, 
capitul()!j e artigo~. e, o nobre deputado o que 
quer é que do art. 33 em diante seja discu
tido, em preferencia do art. I . · ao 33 ! 

Esta inver~ã.o de numero fc~.z co111 que co
mecemos do fim para o prmcipio. (Apartes). 

O ~;n. JoÃo Pio :-Eu devo notar que o Ti
tulo 3. • não tem ligação com 011 outros. 

O sa. SB:v&RIA.No DE REZKNDE : - Não pode 
deix .. r de ter ligação prrque o projecto consti· 
toe um todo, 

0 SR. C. PRAT&8 : -Não apoiado. Não tem 
ligação; é perfettamente distincto. 

0 SK. SEVII:RIA~O DE REZENDE : - Nem Se 
trata ao menos tle um addittvo ao projecto; ad
ditivo que poder··Se·biadesligar, destacando·ee 
do projeoto, para constituir uma dtscuesii.o 
especial. 

O sR. CAllfiLLO PRA.TES: - Perdão. Não toi 
isto o qu ... requeri. 

0 FR. 8KVKRIANO DE REZENDB: : - E' O que 
poderia requerer ai se trata!se de odditivoe. 
(Aparte•). 

Si additivos forem offerecidos a um proje· 
cto em l. • diaculll!ão, na sua passagem para a 
3.• pode ser a mataria uestacad" para consti
tuir um projecto especial pa~ ser dJscu tido em 
3. • des\acado do outro. 

9 ~R. c. PRATE~ : - Isto estiÍ. sabido. 
0 8R. SEVERINO DE REZENDE : - Mas, 

aqutlloque quer o nobre deputado, isto é, mu
tUar o projecto pelo meio f.em reepeitar a or
dem numerioa ••••• 

o sa. c. PRATa : - Perdão. Não quero 
matUar o projeoto. 

0 88. SBVBRIANO DE RiliENDE:- ••• OU pela 
teroa parte, para que ae adie uma e ae dilcu· 
ta outra, eu nunca vi. 

o sa. c. Ptu.Ta:-Maa como v. exo. nunca 
•ta nio ee póde tuer 1 

0 SR. SEVERIANO l:;: REZENDE: - Não se pó de 
f.ner, porqu~ temos lei. 

0 SR. C. PRATES:-·A noH:l lei Ó c-missa. nes-
811. parte. 

0 sn. SEVERUNO DE REZENDf::-Nãoeomi!'Jil; 
o propJ·io t:om senso rep~lle e~~e requer tmento 
queaca.tadeEer f<ltto ;eu nunca ,.i tequerl 
mento desta especie •.. 

O sR. C . PRATEs:- Ora esta ! v. exc. tam
bem nUOCII.ViU Roma . . . 

0 SR. SEYERIANO úE REZF:;"; DE: - ... que pedfl 
seja •• projecto muttlado, que se ll1~cuta do 
art. 33 em deante, de1xando ad1:1do o princi
pio do prt•j e c~o. J~u realmente que não com
prebendo isto. 

O!R. c. PRATES:- E' perf~itamente com
prehensi v e!. 

O sa. SI!:VF.RIA:'\O DE REZE:.I DE: - A mesa na 
minba opi01ão não póde ab.;olutamente su
jeitn a votação o requertmemo du nob•e de
putado porque e contrario ao regimento. 

O sR. C. PR.t.TES:- Qual é a tlisposic;ão do 
re~irnento que probibe isto 1 

0 BR. ~I!:VERI.\1';0 Dli: RKZE:'\ DE : - Pergunta
rei ao nobre d~putado qual é a dispo,ição do 
rellimento que perm1tte isto 'I 

O sa. c. PnATES:- Bem. Si o regimento 
ê omisso, a Camara púde firmar no~o. praxe 

0 SR SEVERIANO DE ltEZEODE:-V. t XC. deve 
comprebenoler que, estabelecida e:1ta praxe, fi. 
ca tambcm estabelecida a confusão fffi todas as 
dJscu-6ões. Fic11. cada um de nós habilitado 
a ~edlr que se mutile o projrcto de orçamen
to ou uw outro qualquer para ser discutido 
por partes e nli.o em s~u touo; por artigos de 
tras para d~t>11te... (Apartes). 

o nobre df putado fal" em uma prererencia. 
de que não c.,~ita o r('g tmeoto, e:!Sa preteren
cia regimental é diver~a daqu"ll"' que s. exc. 
quer e-tabelecer. A preferencia de qne trata 
o regimento é permittlda para pt ojtctos que 
se acbam nu ordem do dia e que por vota· 
ção da Camara, (apartes) podem t!Eir discuti
dos com preferencia de outros que lhe ante
cedem. 

O que o nobre deputado pretende é o mesmo 
que rezar o padre nosso começando pelo pão 
nosso de cada dia (hilaridade). 

Parece-me, sr. Presidente, que o nobre rle
putado tem impedimento ou eecrupulo em VO· 
tar e discutir o projecto sem perfeito conheci
mento delle; e neste c&80 o caminho ruis ra
soavel é o nobre depu&ado mandar á mesa um 
requerimento, peatndo o adiamento da discWt
sii.o do projecto. neste ponto a casa julgará se 
deve ou não ser adiada mareria de tanb tran
scendencia (Muito bem). 

O er. Sablno Barroso .Junior: 
-(Não temos o seu discurso). 

O orador conclue, env1an:to á mesa o s. 
guinte 

REQUERIMENTO 

Requeiro o adiamento da discussão do pro· 
jeoto n . 92, por 24 horas. 

Sala daa sel8ões, 21 de junho de 1895.-SA
BJNO BARROSO JUNIOR. 

Apdado e em diacWI!ão. 

O ar. Mendea Pimentel a- (Nio 
wm01 o aeu dlaourao). 



;O er. Fraaeleco Dreeeane 1 -
(Idem). 

O er. c-;aaalllo Pra~• 1 -(Idem). 
Boaerndo o debate, approva·• o requeri

meu& '• doando, poranto, aillada a diacoslio do 
projec o. 

u .ae e, por aritgoe, entra em 2.• diaoulllo 
com •• emeadu tormulad~tt pela oommiuio de 
lecJ8Iação o projeot.o o. 40, modUloaUvo da lei 
n. 30 oe 16 de jolbiJ de 189!. 

Trata-se' do art. 1. •• 
o er. Cemlllo Soare. a- ~ao te· 

IDOI O IM!U diiOUI'IO). · . 
O orador o1f~rece, é apoiada e entra ·CODJUD· 

ctamente em d18CU88io a aeguinte emenda. 

N. g 
SobJtitua·• o art. I. • pelo seguinte: 
Artig ·.Fiea crndo o cargode delegado auxi· 

liar ao chefe de Policia com as seguinte. fon· 
coõee· . 

c) ·Substituir ao chefe de Policia nas au'" 
taltu ou lmpedtmeotoe; 

6) Auxiliai-o o a aervioos á cargu da chefta 
e representar o chere de Policia, exercendo 
toda• u auas funcções, quando por elle com mia· 
llonado na Capital ou no lstado. - CAlfiLLO 
Soua FILHO. 

O er. Delllm Moreira a -(Não 
&fimO!I O lt~U dilcUI'IO). 

Encerrada a dlecunio, à approva1o o art .I. · 
com a emenda. 

Sem debate, são approvados oearts. 2. · e 3•. 
Entra em diaclllllio o art. 4. • 

O .... Ploto de Moura:- (Não te 
mos o seu diacurso). . 

O oratior envia á meM. é apenai!& e eo&ra 
eonjunctameote em diaouado a aeguinte 
emenda: 

N. 10 

Ao art. 4. • Onde ae l-la-delegado de Ouro 
Preto-diga-se :-delegado da C&pital .-PINTO 
DI: MOURA. 

Bocerrada a disculllio, é appro'Yado o artigo 
com a emenda. 

Sem debate, approva-se o ar&. 5. • 
PIIIIIS* ao art. 6. • com a emenda n. I da 

commillio. 
o er. Deelderlo de Mello (não 

tGmoe o seu diac11rao). 
Encerrado o debate. appron-• a emenda, 

ftoaodo prejudicado o an •• 
· 8egutHe o ari. 7. • oom a emenda o. 2 da 
eomtnlllio. 

O er. Caaalllo Pratee (uio temoe o 
•a dlloano) •. 

o orador apftaenta, é lida eentraconjunctll· 
mente em di80U8Iio a aeguiote emenda: 

N.ll 
SUpprimt.-18 na tabella a parte referente a.os 

nnatmeot01 do delegado de Juis de Fóra.-GA· 
KILL9 PsATJm. 

o er • .Jnvenàt Penna:....;Sr. Pre
aldeote, pedi a palavra para maopr á m81& 
~emenda i tàbella aonexa ao proJeoto que 
• ·df'10ute e á qual jla oommlalio de legiaJ&Oio 
o1fereoeu ouva ••• 

O sa. PUIIDIINTJ: :-o àr&. 7. • se re~re 1 
ta beUa, portanto, .., • ex o. poderá !aliar 10bn 
toda eua. 

O a. JUVJ:NAL PIINNA.: -de modo que nlo 
aet como deva prooed.ér, porque, li a emenda 
oabtr, terei de o1fereoer ou\ra'á tabeUa do . pri· 
mltivo projeoto. · 

O sa. PaJ:SIDJ:NTB:- Rfljeitado o art. 7. • 
doa prejudicada toda a t<\bella. 

O aa. JuvmuL PJ:Nru.:-Eotão vou o1ferecer 
uma emenda ou aobre emenda da oommllllio ou 
eobre a tabella do projecto primitivo. 

O sa. PRBSJDBNTII:- Pode ~WJr como uma 
Bt b·emeoda á emenda da cllmmissio. 

O BR. J. PsNNA:-A minha sub-emenda sr. 
Presidente eleva o ordenado do delegado de 
pol1cla de Juiz de Fôra porque oio eetou de 
accôrdo com illustre o deputado que me p~· 
d~u na 'r•buna. · 

Acredito que a cidade de Uberaba seja uma 
cidade de grande tnturo,porém a de Juiz deFõ
ra é iooonteat&velmente a mais importante do 
Jl'.atado de Minas pois que tem uma populaoio 
superior a 12.000 almu. duas E~tradas de Fer
ro e que todos os dias reoebe gran.te numero 
de immigrantes e peJSOas de todas as claaiii!S, 
pelo qtie é preciN' que a vigilancla da policia 
seja ma•s aotlva alli do que em qualquer outra 
parte. 

O IR. Joio Pio:-Neate ponto v. exc. tem 
toda a razão. 

0 SR. SBVERJAI'(O DB REZENDB:-Acho que T, 
nc. n!lo tem razio alguma, porque nas oondi
QÕes de Juiz de Fóra aoham·8tl multas outra•· 
outades, como Uberaba, Barbaoena, S. João 
d'El-Rey, etc.; 4 medida deve ser geral para 
todu. 

0 Bit. JUVENAL PBNNA:-Dando-se ao delega· 
do de policia de Juia de Fóra 3:600$000 slgoi
ftca não te•moe policia por que olnguem que
rerá ocoapar tal cargo. 

Elle preata actualmeote, oomo aa outru au
ctorldades do ~nado, serviÇ()< relevantes por 
patriotismo, mas desde que seja remuner•do o 
poTo começará a exigir delle seniços de quem 
recebe remuneração e oom direito. 

Neatas condições pois. sr. Presidente, man· 
do á mMa a íl!lnba emenda e .evaodo a 
4:800$000 os nnclmentosdo delegada de Poli· 
ci• de Ju'z de Fóra e creaodo o ordenado de 
1.200$)00 annuaea para t> escrivão daqoella 
auctor1dade, o que me pal'eCe de toda a Justi· 
ça. A emenda 6 a seguinte: (lD). 

N. 12 

Sub-emenda á emenda da oommlsaão. 
Depola ou palavru -delegado de policia de 

Juiz d~ li'óra-aubltitua ae a verba pela eegutote 
-4:800$.. 

Ac01'8108nte·se onde ooavier: 
lsor-ivio do delegado de Policia de Jui~ Fóra, 

que poderá ~er o do J ,Jz de pu, -veooera an
nualmeote 1:200$. Elevando ae a verba. 
(S. R.).-JUYaNAL PBNNA. 

Ap()ia1a e noojunctamente.em dilouasio. 

O er. JoAo Pio (Nio teaaoe o IWJU dia· 
curao). 

· O er. 8everlano de Rezende 
(idem). 



Vem ainda a mesa, aão lidas e apoiadas e 
entram conjunctamente em discuseão as se
pintes emendas. 

N. 13 

Ao delegado de S. Domingos do Prata e J e 
Ouanhã.es 2:000$000.- PADRE JoÃo Pio.- GE
TULIO DBCARVALHO. 

N. 14 

Aos delf'gadoe de S. João d'El-Rey, Barba
cena e Ponte Nova 1:200$ a cada um. 

O "r. Augu•to Clernentlno:
Sr. Presidente, J.commissào de legisl&ção tinha 
grande dfsejo de remunerar aos delegados e 
subdelegados de policia do Estado de Minas Oe
raea pelos mui tua e valiosos serviços que pres
tam ao Estaao. 

A commi88ào, sr. Presid(llnte, além dlato, en
tende que, todo o serviço prestado ao noBSO Es
tado, deve ser remunerado ; infelizmente po
rém, o orçamento que acaba de ser votado por 
esta C&mara comP v. ex o. e a casa sabem, não 
comporta ma.is despesa de qualidade alguma. 

Sendo esta uma despesa orainaria, a com mis
são não podia mandar elfectual-a por meio de 
creditas. 

Sr. Presidente, conforme o que se acha. na 
tabella annexa ao projecto apresentado nesta 
C&mara o Gnu• para o Estado não é tão peque
no como a primf'ira vista parece ; é pelo con 
trario bem grande. 

Temos sr. Presidente (lê): 
85 delegados em comarcas de I. • 

entrancia a 960$............. 81:600$000 
25 delegarlo~ em comarcas rle 2.• 

entrancia a 1:200$ ........... . 
13 delt.gados em comarcas de 3.• 

entrancia a 2:400$ •••••••••••. 
I delegarlo em comarca. de 4.• 

entrancia •..•.••..•...••.••..• 
I delegado auxiliBr ...•.•••.•..• 
700 ~u ~delegados a 480$ ........ . 
Eser1vaes ...................... . 

30:000$000 

31:200$000 

3:600$000 
6:000$000 

336:000$000 
108:400$000 

Som ma............... !:96:800$000 

Comprehende, portanto, a Camara• que esta 
10m.ma não à tão pequena para que a commi~
sio não recuasse, sobretudo reconhecendo que 
o nosso orçamento não comporta mais despesa 
de qualiltade alguma. 

Quanto ao delegado de Juiz de Fóra, sr. pre
sidente, a commissão procurou entender·se 
com o illustrado dr. chefe de Policia, funccio
nario que tem prestado reaf\8 serviços ao Es
tado no exercício de B6U alto emprego; s. exc. 
teve oooasião de declarar á oommiasão que em 
Joi1 de Fóra, principalmente, muito acima atê 
de Ouro Preto e de qualquer outra localidade, 
ha plena necessidade de um delegado, que 
trate tão sómeote deste assumpto . . 

Sr. Presidente, é Juiz de Pora um doa pon
tos maia commerciaea do Eitado aonde ha pou
co deverá ser II18tallada uma alfgndPga, é ahi 
que dfz 11. exc. que exactamente tem mais 
necessidade de um delegado que trate tão so
mente do serviço policial. e roi este o motivo 
que levou a commissio, não podendo satisfazer 
& todas os outl'&8 locaJidadea, procarou por 
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emquanto satisfazer a eSla cidade, porque me
lhor conhecendo e~ e serviço, o I Ilustrado dr. 
cheí'e de policia, este declarou a commiasã.o 
que ha necessidade de um delegado especial 
paraella. 

0 SR. JUY&NAL PENNA : -A commissiio nesse 
C'ISO, deve acce1tar a minha emenda. 

O SR. Auou~To CLI!:MENTINO: -Sr. Presi
dente, a C(lmmissão fez o q'Je poude e me pa· 
rece que respondeu cabH Imante aos honrados 
collegas que preceaeram -me na tribuna. 

Quanto aos agentes de segurano,;a, h a neces
sidade delles, porquanto são ãlles muita ' ve
zas quem colloca a policia no conhocimento 
de qualquer tentativa de actos Jelictuosos, 
constituem elem~ntoa de previsão contra cri
mee. 

Nestas cc ndições, eu creio fira r tambem de
monstraJa a necessidade dts agentes de so· 
gurança no numero pt:dido pela cowmiasão. 
(muito bem). 

O 8r. Getu,Jo de Cnrvalho:
~r. Pre,idente , muita raaão teve o illustre au
ctor do projecto ora em discussão elaborando o 
art. I.·, que estabele:e Teooimentos para as 
auctor idades fOliciaes do Estado. 

Não se contesta, sr. Pre~idente, e j é. fui por 
demais prc.damada nesta casa a importante 
somma de serviçcs qne prestam essas auctori
dades á causa publica e ás suc1s localida·les, sa
Cl'lfiando, em beneficio dos eeoe concidadãos, o 
tempo do se•1 trabalho remunerado, a tran· 
quillidade da vida privada, pelas agitadas 
emergeocias da vida social, julgando muita 
vez a propria vtda diante dos perigos com que 
forçosamente tem de se enfrentar. 

Sr. Presidente , quem ignora nesta Camara 
que a investidura de um cargo policial Significa. 
para o cil.ladão que patrioticamente a recebe, 
a renuncia hero1ca da sua tranquillidade e bem 
estar, em favor da causa d~ collectividade que 
nem sempre sabe ser·lhe reconhecida por ta
manho actode civismo 1 

Quem ignora, sr. Presidente, que além des
ses sacrtficios e supplicios moraes a que volun
tariamente se entregam esses cidadãos em fa· 
vor do bem publico, ainda tem de fatalmente 
fazer ~acrificio pecuniar'o imposto pelo pro
pri.:> exercício do cargo 1 

UM FR. DEPUTA DO : - Ninguem; são incon
testavelmente credores da benemerencia pu
blica. 

0sR. GETULIO DE CARVALAO: -Entretanto, 
a illustrada commissão rompendo lamentanl
mente com os dictames que devem sempre ani
mar o legislador quando cogita das melhores 
reformas tendentes a garantir um ramo tm
portante da Rdministreção publica, olferece 
uma emenrla supressiva do art. 7.·, justa
mente aquelle que era o mais importante de
baixo do ponto de vista da proficuidade garan· 
tidora do bom desempenh.:> das funcçõee poh
ciaes. 

Sr. Presidente, quando todas as classes de 
funccionarios publioos remunerados, apavora
dos diante da crise econom1ca que nos asso
berba, pedem ao Congresso melhores garantias 
para as )IU&8 posições e generosamente têm en· 
contrado ecoa no seio desta casa, porque então, 



11'. Pmldente, negar-se ás auctorldades poli
oiael que têm toncçõee quiçá mais espinhosas " 
arduaa vma remuneração mesquinha e insuffi
clente como a que está consignada no art. 7.0 

do projecto 1 
0 sa. PINT9 DE MOURA.:-1\Iaa OS C9rgOII po

llclaes não constituem proftsaio. 
0 SR. GETULIO DE C.UlVALHO:-Ncm eu affir

mei que constituam ; porquanto, pede-se uma 
remuneratão para ·; cargo policial e não p11ra 
a proll&ão polici:!.l. 

0 SR. SEVERIANO DE fi.EZENDE:-Na França 
constituem profissão. -

0 SR. GETULIO DE CARVALHO : - Como quer 
que entendam ~v. excs., o que à verdade, o 
que não admitte contestação, é que, durante 
o tempo em que um cidadãQ exerce o cargo 
JOiicial, no menos e no mais populoso ponto 
do Estado, abre-se um período de intermitten
oia no exercício da sua lndustria ou protis~ão, 
abafa-se a 11cção da sua actlvidade econom;ca, 
cessam os lucros dos seus labores d1arios e se
rios prejuizvs vêm perturbar- lhe o equillbrio 
entre a receita e a despesa, além dos gra!ldes 
males moraes de qúe fatalmente é portador 
esse cargo de tantas responsabilidades. 

UM sa. DEPUTADO:~O orçamento não resiste 
a esse dispendio com os delegados de policia. 

0 SR. GETULIO DE CARYALII0:-1\Ias, sr. Pre
sidente, ai essa despesa que monta a eomma 
elevada não pode ser já decretada em vista das 

· condições do nosso orçamento, tambem não é 
justo crear-se vencimentos, como excepção, 
para os delegados deste ou d11quelle munictpio 
do Estad<'. 

A illustre commisaão pedindo a · suppre~ão 
do art. 7. ·, conservou na tabello. vencimentos 
para o delegado de Policio. de Juiz do Fóra. 

Dirão que squella cidade, indubitavelmente 
a mais popul(lsa e commercial de Mina~:, pre· 
cisa ter um delegado rfmunerado. 

Mas eu alflrmo e tLffirmo com convictão, que 
tanto preci!a ~er remunerado o delegado d~ 
Policia de Juiz de Fóra como o delegado de 
Policia do município mala despovoado dos ser 
tõea do Estado . (Apoiacl s). 

Sr. Presidente, si Juiz de Fóra é um cen
tro de movimento onde a actlvidade commer
olal attt•ahe granrle povoação adveatioia além 
da permanente e.UI; si o desenvolvimento cree· 
cante daquella, grande cidade dia a dia tom1l 
maior impulso devido a todo o genero de es
peculações de que é capaz a actividadl' do ho
mem. pelo que. a cada w~m~nto, o com muito 
mais intensidade do que nas cidades menos po
pulosas, apparecem perturbações da ordem pu· 
blica e perlga uma relação de direito, tambem 
é certo, ar. Preaidente, que Juiz de Fóra além 
de ser Tisinha do centro da administração d•l 
Eatado, tem o telegrapho, tem a Estrada de 
Ferro, é a géde de um dos bata~hões da Bri
gada Policial, elementos todos poderoslssimos 
oom que conta incontinenti para a garantia da 
ordem publica quando perturbada, e que aio 
outros tantos auxiUarea na prevenção doede
llctos e na firmeza do bem estar daquella BO· 
eiedade. 

Entretanto, nu cidades mais oentraes do 
Eatado, principalmente no Norte, falta a Ea· 

trada de Ferro,' falta o telegrapho, falta emflm 
atá o soldado para completa:- o intimo e irri
sorio numero de que se compõem os destaca· 
mentQIJ locaes I 

0 1~. SEVBRIANO DE RESENDE:-E' preciso 
que 01 de,legado~ recorram &os capitll~a ao mat· 
lo. 

0 SR. CoELII0 DE CARVALHO:- Só, sr. Pre
sidente, quem rE'si.Je por aquellas paragens e 
ttm ·presenciado as difficuldade;. e embaraooa 
insuperaveis que surgPm deantedas auctorida
des policiE\es quando são chamadas á acção pela 
vóz eloque:1 tfl dos seus deveres, póde avaliar a 
aspereza dus suas situações diff1c~is e doloro
sas. 

Só conhecem os trsn!!es affhctivos que tan
tas veze~ angustiam a alma dos que lá exer
cem taes funcções, quem jà as exerceu, quem 
já deante tios perigos ~;em nenhum elemento de 
força e só com o nobre e grandioso intento de 
garantir os direitos indivJduae~ e o respeito á 
lei, despre11ando a. p:opria v ida, esquecendo de> 
arrimo q e talvez roubava á sua esposa e tilboJ 
com beroica violencio. feita a sentim!:'ntos com 
que não podia romper, atirou·se na arena dos 
conflictos affrontando em nome da lei e do in· 
teresse publ:co as funestas consequencias de 
que mui ta vez é victima a auctoridade sem 
fol'ça e sem garan~ias deante di sses choques 
populares. · 

Entretanto. i& to é uma ver Jade innumeras 
vezes t•epetida nos no~sos municípios e nas nos
sas cidade~ mais b. fastadas do centro admi
nistrativo. 

UM SR. DEPUTADO:- Raros commettem ta• 
manha heroictdade. 

0 !>R. GETULIO DE CARVALHO:- Como pode· 
mos, sr. !~ residente, negar umu remuneração 
a estes homens dignos de todo o louvor a de 
toda a cens1deração social, para darmos a ou
tro::! egublmante merer.edorrs, mas que dispoem 
de muitos elementos de garant:us, que faltam 
aos dele~dus e :mbJelega•ios de polici~~o das oi
daJes centraes ~ ( fJat,sa). Couvenço-me de 
que esta interrogação não póde ter r esposta 
afirmativa no espírito aemp!e recto e justicei
ro ela Comarn dos srs. depulados. 
De~de que tenhamos de fazer reformas poli· 

C!aes, dando a e~e ramo da admini~tração pu 
blica maia perfeita organização no objectivo 
unico e exc:usivo de melhor serem amparados 
os direi.os da ~ociedade, firmada a ordem e o 
r~speito á lei, não podemos exi.llir dos nossos 
conddadõ.os que pre!tem ao E~ta.do S':'rviçcs de 
tanta monta e respons:ibiildades, mas gratui
tamente. sem nenhuma recompensa siuão a 
das inimizades looaes que fatalmente surgem 
logo, oons,.ir!!.ndo com a desbriada e mal&im 
politicagem. dos meios acanhados e sem civis
mo. 

O sa. PRESIDENTE : - Pr~vino ao nobre depu
tado que faltam tns minutos para dat• a hora. 

0 SR. GETULIO DE CA.RVALI~O:- Vou concluir, 
sr. Presidente, certo de que a Ca.nara n'esta 
medida de tanta importancla,om que procura
mos Ir melhorando a organização policial do 
Estado, que aliás !\inda deixa muito a de
sejar. não ee esqueça de que aa auctorld&dea 
poltolaes sem perceberem uma remuneração 
qualquer não podem entregar-se como~ mis
ter ao arduo ollDiprimento doe 1eus deveres. 
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f?ontlnuando co~o até agora a serem gra
tuitoa e!l8es serviQOS continuaremos tambem a 
pre3enciar. com granJe prejuízo para a ad
ministração policial e tr1steza par3 aquelles 
qu~ veem pericliur os direita~ proprios e da 
BOCieda<1e, 68 constantes reclamações eos pode
res do· F..stado, contra e:Nu auctoridades :;ue 
como agentes da. seguranç-l publica uem sem
pre poderão ant"pJr il.i euas n cessidades ás 
da suêlo_ fa -ilia, à:~ d~s seu~ compromissos: n~ 
neoe&aJdades do servtço pub!ico em que se sacri 
ficam moral e pecuniariameote, teUtlo, como é 
oommum, para cumulo n'es~es ma.let>, a má. 
vontade de certa p1rte dos seus concidadã.o3 e 
a perseguição de poderes mll.l orientados no 
desemp('nbo da miseão nos vari'ls muoicipios 
ou comarca, do Est··do. 

Assim send•l . sr. Presidente. concluo d -
clarando que vot) contra u. emenda dt\ ill~e
tra.:a commmã.o em f11.vor do art. 7. · do pro
jecto ; mas corno é po~si vel que predorni ne mais 
no espir1to da Cama ra. o pe,o dest.a des
pesa dn que a ~a.tisf1çii.J 11'e~ta medida cuja 
necessHiade é 1mp••rati va, lu&.ndarel a mesa 
uma emend& suppressiva da pa•to da. t abella 
qae ?r1a vencimentos para o de!egsdo de Juiz 
de Fora e que fo1 maot1du. r.eltL commis>ã '• 
porquanto, me parece não ser ju 1to ne"'• r e e a 
todos os cargos pol•ciaes •tma remuner;ção na
cessaria, fllzendo ee oxcepção de um exdu~iva
mente. 

0 SR. CA.ll!LLO PRATI':s: - Já ba emenda SU?· 
pressi v a. nesse sentido. 

0 SR. 0ETOLIO DB: CARVALIIO: -:•r~ste CllSO 
deixo de o fazer e votarei por e!IR. se for ap
prova~o. tt. e monda que ID9nda ~upprimir o art. 
do proJecto, que contem dt~posição gerl\l para 
os cai'g03 pohciaes. (muito bem). 

Os SRS. RIBEIRO JUNQUEIRA E FRANCISCO 
BRESSANE dechu·ão haver negsdo o seu apoil) 
as emendas ns. 1'3 e 14 em sua apresentação. 

Encerrado o debate, approvo.-se a emenda 
n. 2 da c:nnmissão u ficam prejudicados o art. 
a que e !la •e refe~e 6 as emendas ns. 13 e 14, 
aguardando E e a votação da ta bella para com 
ella entrar a. d~s emendas ns. 11 e 12. 

Entra em discus!lão o art. 8. • com a. emenda 
n. 3 da comwissão. 

0. SR. DELPHIM MOREIRA fundamenta e olfe
rece, é lida e a.poisd:~, entrando conjunctamen
te em discussão a seguinte emenda. 

N. 15 

Sub-emrncla á de n. 3. 
Suppl'imam-se as palavras-a titulo de expe

diente-ficando o mais como está na emenda. 
08LPHIM MOREIRA.-AUGUSTO CLEMENTINO. 

Encerrado o debate, é rejeitada. a emenda o. 
3 da commiS!>ãO, ficando prt'jutlicados o &rt . e 
a sob-emenda n. 15. 

Entt·a em discussão o art. 9. · com a emenda 
n. 4 da commissã.o. 

0 SR. CAMILLO SOARES FILHO fundamenta e 
offereca, é lida e apoiada, entrando conjuncta
mente em di~cus9ão, a seguinte emenda. 

N. 16 

Ao art. 9. • Supprima-sfl desde a pa.lavrêlo 
tJOcünclo até o ftnal.-Sals das commiesões, 2\ 
dejDDhO de 1895.-CA.MILLO SOARES FILHO, 

Encerrado o debate, app-:-ova-se o artigo ocm 
as emend11s ns. 4 e 16 . 
. Dada a h~ra, é adiada. l\ d iscu~;lb do pro
JBCto a partir do art. 10, des1gna.ncto o sr. 
Presidente para amanhã a segui nte o1·t!em do 
dia: 2 . • d i~cus~ao do.\: pr(\j t:~ctos ns. 6~. 45,102 e 
lOfl; 3 . ' düs de ns. 10 e H9; 1.• do de n. 117· 
pro~t>guimento d!l. 2. • discussão do project~ 
n. 40 . 

Le van t i\·Se a ~es~ão. 

ACTA47.' i.)A SF:SSÃO OROI~ARIA,'AOS 22 DE 
JULHO DE 189) 

PRESlDJ>NCt,\ DO SR . E ::> ' A. RDO PDI S:oo!TEL 

Ao mPio di:J., (1\ita ~ chamada. ncha.m-se pre · 
setltC$ os srs. Edu .. nl> Pimentel, Rtbeiro 'de 
Oliveira. Ago~tmbo Pe:-ei t a, Manoel th\ Stlva., 
Mendes Pimo:ltd, Silva Forte~. OesiriE> r io de 
\lell o, Duarte de Fonseca . EpRminonclas Otto
ni, Furia. LobJtO, ~fan1el Alves, Oetalio de 
C,j,rVIllho. Ddfim Moratra, Le)poldo correa, Sa
turnino Da.nt~>s , Sousa. ~lore i ro. , .luvenal Pen
n,~. Francf.1rt, Augustv Clementino, ..:arlindo 
Pinto, R1beiro Junqueirn . Jn;io ·P i11, Sabmo 
Aarros.) Junior, Gustavo ~errii.o , Gonzag-a da 
Stlva. Nnne~ Pinheiro. Fran~iaco Hressane, 
Cam11lo S:n.r t s, Rodr igues Cba vr.s, T•\Vares 
do Mello, B~rna. 1· • le < de Farif\ . Nunes Coi'lho, 
Severiano do Rezende, ! into de ~IO UI':J. , Ben
jamin de M11cerlc ; !'altandu cn:u rausa parti· 
cipada ns St's. Alberto Furtado, F,n·rl'i ra Ti
nÕCil e \Venceslau Rro.z e sem ella os mais ~rs. 

Abi·e-se a se~:,i'io . 
Lida t1 em cl i~cus-ão a neta da antecedente. 

nota o H ' . Ri b~i ro Junqneira que ahi se men
ciona have1· ellA votado cJntrJ. as emendas 
ns. li e 12, qnando o qu~ r..e liu t'oi que na 
acta se consignasse te r ello negado o seu 
apoio ás referidas emendas . 

Nefse sent!do requ~r se faca a rlevid :r. corre 
cção. - ~erá. attendida a reclamaçii.'l do n ::>
bre deputado . 

0 SR. Do:siDE RIO Dli: :\fELJ.O pede SO consigne 
na seta haver ell~ su;.teutado o o.rt. ll d l' 
projecto n. 40 e com batido a em2uda t.la c Jm
missii.o . - ldentico desoacho . 

Nã'l h~vendo mais ret!exõ3:> s )b;e a act1., 
dá se 'por approvada . 

O sr. Ribe!ro de O:iveira (1. " Secretario), 
em nome t.la wes!l. da Camo.ra, tevanto.-se p~ra 
communicar ao ~eu illnstr~do collega o sr. ~ten
des Pimentel qutJ. pa.rll satisfazct• á. reclaw~~.
çãu feita pelo nobre deputado em uma das 
sessões anteriores. com a mesa do Sena•1o en· 
tendeu-fie já. a r espeito de. projecto de lei ~obre 
privilegias, vindo então no conhecimen to de 
b:\ver e!le sido approvado em 3. · d;scussão, 
mas com algumii.S lacunas, pelo que ;·esolveu 
aquella cafa do Congress') subme ttel-o a uma. 
4 . • d 1scu~ão, que ain1a nã.o houve. 

v. 7.&5: - O projec!o esti.l. muito : demo
rado. 

O sr. 1. • secretario dá conta do seguinte 
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Dou do sr. 1. • eecretario do Senado, trazen· 
do o pr3jecto n. &8, d'aquella ~.que 
auctorlsa o gonrno a subnnciooar um CUl'IO 
annexo á Kloola de Minai, e devolvendo com 
emendai a lll'OPOiiQio o. 6, dea&a camara, de 

>.baçio da Ior9a publica.-A lmprlmir-118. 
Do IJl'. dr. secretario do Interior, traoa

mi&tindo um requerimento, em que o cidadão 
Adriano Gtamoodi, porteiro do IDternato do GJ· 
moallo Mineiro, p8de l8jam equiparados seu• 
't'enclmentolao- aos porteiroa du aecretarlu 
do Enado.-A' commllllio de petiçõae. 

1Upru•t11~u 

· De habitantes da povoaQio do Vtprlo da 
Vara, diatrioto da ConoeiQio do Rio-Acima, 
munic{plo da cidade de Santa Bar'bara, aollcl
taodo a oreaoão de uma cadeira de iostruoQ~o 
primaria.-A.' commiMo de •natruoçlo pu-
blica. . 

A requerimento do ar. Mendee Pimentel é 
~DBada a 2.•leltora das materiu ·dietri
boid&r, pelo que ftoam .aobre a mesa para a 
ordem doe trabalhoe o parecer o. 68 e 01 pro
jeotol D'l. 124, a25, 126 e 128, depoia de joi
pdos objeotot de dellberaçio, indo a reimpre
mlr-ee o de D. 127. 

PARBGDa 

EnviadOI á me-. são Udos e vão a Imprimir 
01 aegumtes. 

A commi~ de obru publicas, a qual !oi 
pr818nte o ,rojecto n. 114, de 1895,approvado 
em primeira dlloossãó, é de parecer qoe !feja o 
me~mo submettido á segunda discussão com a 
mesma redacção. 

Sala das commillõea, 22 de junho de 1895.
EPAKINOI!fDAB O'l'ToNI.-SILVA FoaTBs.-No
Ka PINBBIRO. 

N. 69 
A commillão de repr818ntações, requeri

mente$ e petições, á qual !oi presen'- a repre
eentação .. 1gnada por dlvel'IOII cidadioe rest
denteJ em Santo Antonio da Vargem Alegre, 
municipio de S. Domingo~ do Pra&a, sobre a 
neoel8idadedaconatraoção de uma C&l& em que 
tunooione a ~Ia primaria. do sexo maaculi
no,é de~r: 

Qoeseja archlvada a referida repre18ntaçio, 
'fiato que, pela lei n. 2, de 14 de aetembro de 
1891, cabe aos conaelhoe dtJtric&ael tratarem 
du medldu de caracter pwoamente local, com 
u rendas que lhea aio pe >uliares. 

Sala ducommiuõel, 22 de junho de 1895.
SIL~A FoaTU.-DBIIDDIO DB UBI.Lo. 

N. 70 

A commilllio de representaçõea. requerimen
b ê petições, á qual !oi presente a da camara 
municipal do Rio Branco, ,adlndo auxllioa pe· 
ooniarioa para promover o saneamento da re
lpeCtiva cidade e diatrloto de S. Geraldo, na 
importa~cta de 60.000$, 6 de parecer §IDe seJa 
archt.,aa a dita representac;il•, via&o tratar
• de &88Dmptoa gel'UI já aujeitof á con~idera· 
çio do CongrMO, de modo a attenúar u epi-

demiaa ninantel em alguns pont01 e aem •
orUlaio de outro. p&-<~blemu que ao Batido OOIIl• 
pete pro~tr. .:.,:ea~· , -

Sala du OCIIIUilillões, 22 de junho~de l~.-
8ILVA FO&TBS.-DJ:SlliDIO DB MBLLO. 

A eommlllio de repreaentaçõea, requari
men&oe e petlçõee, á qual !ol preaente o reque· 
rimento do capitão do tércelro batalhão da Brl· 
gada Policial addido ao primeiro Franciloo JOIIé 
da Coata Guedes, pedindo um anno de licenoa 
~em vencim~otoe, para tratar de negooios, é 
de parecer que se ãdopte o seguinte projecto : 

N. 129 

O Con~rr811110 Leglelativo do lltado de Miou 
Geraee decreta : 

Artigo unlco. E' concedido ao capítl.o Fran· 
ciaco JOIIé da Coata Guedes, do terceiro bata
lhão da Brigada Policial, u..- anno de licença, 
Nem vencimentos, para tratar de negooioe ; 
revogadaa as dlspolições em contrario. 

Sala du oommiBEões. 22 de junho -~e 1895.
SILVA FORTBS.-DBBIDBRIO DB MBLLO. 

PROIBCTO 

0 O. AGOSTINHO PBRBIRA (2. • secretario) 
fundamenta e offi!rece o seguinte, que, lido e 
apoiado já pelo numero de as8lgnatUras, vae a 
imprimir. 

N· 130 

O Congre!IIO Legislativo do Estado de Miau 
Geraea decreta : 

Ar&. I.· Fica o governo acturJ~ado a anb
aidiar com a quantia de cinco contos de réis, 
annualmente, a Asaooiaçio Promotora de In
struoQ~o, que tem séde na cidade do Mar de 
Heepanha, \)&f& sustentação do oollegio de in
strucção pllmaria e secundaria do BeXO mu
culino na mesma cidade. 

Art. 2. • A subvenção será tirada da verba 
clrutrucção Publiou. 

Art. 3. • A inatrocção será gratuita aos 
alumn01 pobrea no externato do oolleglo. 

Art. 4. • Revogam-se as disposições em con
trario. 

Sala das sessões, 22 de junho de 1895.-Aoot· 
TINBO PI:RBIRA.-DOARTB DA FONSBCA.-MEN· 
DBI PIMaNT&L.- CoNBGO ALVBS. - LJI:OPOLDO 
CoaRiA. 

Annoncia·se a 2. • diecuaão, por artigos, do 
projecto n. 68, que dispõe sobre ma teria pro-
0888ual, dispensando-se a leitora, a requeri· 
mento do ar. Epaminondas Ottont. 

Sem debate é appro~ado o art. 1. ·• 
Pala-se ao 2. •• 
0 aa. SBVDIANO Dll RKZINDE (p.la or!Um,) 

considerando que eobre materia ldentica ha 
projectol ainda a penderem de diacuaaão, re
quer qoe á comiDisaão de justiça 01Vel e oriDll· 
oal volte o de que ora se t.rata, aftm de que eUa, 
na fórma do art. 138 do regimento, estudando
os conjunotamente, os retnnda em um só ,ro-
jecto. f 

O sa. PRB81DBNTB interrom,pe o orador para 
observar· lhe que, em vista do dispoeto no art. 
81 do regimento, havendo tomado a ,alavra 
pelo ordem, nio liÕde ser attendado no que re
quer, visto que cfahl reaultará o adiame4.lto da 
dt&o1111io. 
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0 SR. SABINO BARROSO JUNIOR (T·~la 01•dem)' Direito Civil que DO Direito Crimin&l quanto 

pondera que um projecto recentemente o.lfere- a este a881lmpto. 
cido pelo nobre deputado residente em S. João No Direito Criminal, como no Civil, sr. Pre
d'EI-Rey, com quanto trate de_materiajudicia· sidente, eu entendo que devemo~ pôr em prati· 
ria, todavia nio tem connexao com o de que ca todas as formas de citações, para maior ga
ae trata e, poia, ao caso nenhum" applicação rantia do direito de defesa. 
póde ter invocado o art. 138 do regimento. Eatabelecidl' a citação edi~l. sr. Presidente, 

O SR. PaBSIDENTE, em face da terminante entendi que poderia vir difficultar o processo 
dispos!cão do já oit:!-do art. 81, mantem a d~- da formação da culpa e assim aoorescentei mais 
olaraçao de que nao J!óde acceitar o requeri- dous paragraphos ao n. I. •, determinando o 
mento apreaentado, continuando, portanto, preso da citação edital, e contendo outrae dis· 
em dlseuaeão o art. 2. · do projecto.l posições no sentido dt~ conciliar oa interesses da 

o •r· Mende& Pimentel :(não te- just,iça publica com a libe~dade ~ndividual. 
moe 0 seu discurso.) E o que f!'ze~ o~§§ I. e 2. da sub emen-

E' lido e entra conjo>~ctamente em discussão da que vou tnVIar ~mesa. . 
a seguinte emenda. . ~ § 2. ·,ar. Pres1den~, contém uma dl.Sl>O· 

N; I 

Accrescente-se onde convier:-
Artigo. São termos essenciaes do processo, 

além do!i mencionados no art. 5.• da lei n. 17: 
I A citação inicial, procedendo-a? á revelia 

quando fôr o reo procurado para se ver proces
ar e não fõr encontrado ; 

11 O interrogatorio depois da inqutrição das 
testemunhas, a menos que a formação da culpa 
tenha corrido á. revelia ou tenha sido o réo 
citado para aer interrogado e não tenha campa 
reei do. 

Artigo. O art. 9 da lei n. 17 não abrange 
os casos de pronuncia ou condemnação em 
proces~o contra o qual não se dê quaaquer nul
lidade substancial. 

Artigo. Além doa oasoa determinados no art. 
49 do dec. 582, de 8 de março de 1892, poderá. 
ser julgado em outra comarca o crime com
muro praticado p3r occasião de ee proceder a 
algu 1.a eleição. 

Paragrapho unlco. A hypothese do§ 3.• do 
citado artigo não depende da annuencia do 
promotor da justiça, que não obstante eerá 
ouvido. 

Artigo. Nos processos de responsabilidade, si 
o querellado com a resposta e documentos 
tornar evidente a sua nii.o criminalidade, será 
o procedimento julgado improcedente, indepen
dente de inquirição de testemunhas. 

Artigo. Nas causas oiveis aão admittidoa em· 
bargoa de qualquer natureza. 

(S. R.)-MENDEII Pn.mNTEL-RAuL PENIDO
AoosTINHO JosE PEREIRA-GETULIO DE CARVA
LHO-GoNZAGA DA ~ILVA-CARLINDO PINTO
DELFIM MoREIRA-RIBEIRO JUNQPEIRA-BER
NA.RDEs DE FARIA-LEOPOLDO CORRÊA-DESIDE · 
RIO DE MELLO. 

O •r. Delpbim Moreira :-Tomei 
a palav.ra, ar. Presidente, para enviar uma 
sub-emenda ao n. 1. • da emenda que acaba de 
aer lida. 

Trata esta aub-emenda, sr. Presidente, de 
estabelecer para o procesao da formação da cul
p nos crimes oommuns- a citação edlt~~.l que 
não está em uso entre nó!. 

Entendo, sr. Presidente, que devemos ser 
coherentes ; desdeque estabelecemos a citação 
inicial como termo essencial do processo, deve
mos tllmbem com'> con~~Bqueooia logica por em 
pratica aoe proce880!J orlminaes todas as fllrmas 
de o1tac;ão do decreto civil, além de que, sr. 
Presidente, não devemos ser mais rigoro11011 no 

a1çao consagr.ada no Cod1go do Processo Crimi
nal-ar. 97-. mas que não tem sido entodndi· 
dado m?doque se acha na sub·emeuda. (Muito 
bem), 

Lida e a;.oiada, entra coojunctamente em dis
cuS6ão a seguiu te aub-emen ia : 

N.2 
Sub-emenda a emenda n. 1 : 
Em logar das pt~lavras-proced,~n ·lo ·se á re

velia etc. até o fim do o. 1-di!{•L·se: deven
do serem empregadcs meios necess. rios para a 
primeira citação do denunciado c•.• querellado, 
Inclusive o da citação edital, qubudo estiver 
foragido. 

Accrescentem-se ainda ao n. I c.e 1eguinte.J 
paragraphos : 

§ :.• Pendente o termo da citação edital, que 
não excederá de trinta dias, poderà. o juiz 
formar a culpa, e, si o crime fôr atlançaval,
proseguir nos termos do julgamento. 

§ 2. • A todo o tempo que o denunciado ou 
querellado compareça, receterà. o processo nos 
termos em que fôr encontrado: e, ai a forma
ção da culpa não estiver encerrada, poderà. re
perguntar as testemunha~ iuqueridas em sua 
ausencia.-DELFIM MoREIRA-MENDES PIMEN· 
TEL -RIBEIRO JUNQUEIRA. 

o &r. Pinto de~M~ - (Não te
mos o seu disoul'l!o). 

Lida e apoiadll, entra conjuncta:nente em 
discus.~ão a seguinte : 

N. 3 
Sub.emenda á emenda n. I: 
Depois da palavra eleição,-accrescente-se

Paragrapho-Do despacho deferindo ou Indefe
rindo o requerimento haverá recurso para a 
Relação. 

Sala das sessões, 22 de junho de 1895.-PINTO 
DE MOURA-S. BARROSO JUNIOR. 

O &r. De•lderlo de lUe llo: -
(Não temos o seu discur11o). 

Lida e apoiada, entra conjunctamente em 
discussão a seguinte emenda: 

N. 4 
Só serão admittidas as appellações nos cri

mes communs por parte dos promotores de 
justiça, quando a pena applicada fô r tal e não 
a que foi impo~ta. ou porque houve qualquer 
preterição de rormalidades substanciaas. nos 
termoa do decreto n. 582, o que será declarado 
no acto de interposição do recurso. 
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Sala du leSIIÕel, 22 de junho de 1895.- DB· 
81DlllliO DB Mau.o. 
· 'Encerrada a dtiouaaio, é approvado o artigo 
comu emendai n•. 1, 2, 3 e 4. 

sem debate 8io approvados os arts. 3•. 4., 
s• e 6.. . 

.&m diaoaaio o art. 7. • 
O ar. Gonzaga da Silva : - (Não 

temoa o eeu dieocu'lto). · . 
Lida e apoiada, entra. ooojnnotamente em d1!1 

CU8Iio a eegninte emenda : 

·N. 5 
Ao art; 7.• :· . 
Em vez de 60 cllas-diga-ae-90 diu. 
Sala das seaões. 22 de junbo de 1895.-LUtz 

0ol'CZA.GA. DA. 81LVA-BEN1A.MJN DB MA.CBDO. 

O ar. Getulio de Carv6lbo : -
(Nio tem"s o seu discurdO)• 

Lida e apoiada. entra coojunctamente em 
dlJcuasão a segntnte emenda : 

N.6 

Depois do art. 7.•-accre~oente·se:- para
grapbo uoioo.-A disposição deste artigo é ex
teDiiva a todas as causas não preparadai e exlll· 
tentes actualmeote na secretaria do Tribunlll, 
observado o praao de 60 dias da data da pro: 
mulgação da preeente let. 

Sala das seaeões, 22 de junho de 1895.-GE
TULJo DB CARVALHO. 

Encerrada a dlsoua>ão, é approvado o artigo 
oom a emenda n. 5 e rejeitada a de n. 6. 

Paua-se ao art. 8·. 
0 SR. SABINO BARROSO JUNIOR.. fazendo ver 

que está a tladar a hora destinada á. primeira 
parte da ordem do dia, requer a casa oonee· 
ae prorogação até que se discutam e votem 
u materiu abi ooatidas. • 

O •r• .Juvenal Penna:- (Não te· 
moa o se!l dlsourao). 

Lida e apoiada, entra oonjunctamente em 
dilcuiSio a seguinte emencla : 

N. 7 

Ao art. 8.•-Em vez de 3 dias-diga-se 5 
dias, o mais oomo no projeoto. - JuvBNAL 
PBNNA. · 

Encerrado o debate, é approvado o art. e 
rejeitada a t>menda. 

Segue ee o art. 9. • 

O ar. 8ablno Darroao Junior: 
. -(Não temos o eeu discoreo). 

Finda a diiCUJiio, approva-se o art. 
Sem de~te, é approvado o art: 10. 
Trata-ee do art. 11. 

O ar. Ribeiro Junquelra :-Sr. 
Preltdente, dlaeordando do nosu iUustre ool
tep de oomminão, eu e o meu illustre oollega 
reetdeo.te na Ponte Nova, o &r. Camillo Soa· 
1'81 FUbo, resolvemos apreeentar uma 'emeoda 
que 118 acha tambem a881gnada por mais um 
iUuitre membra desta cua. 
. AEim, er. Presidente, eu envio. á mf'l& a 

emenda eeepero que a casa a tomará na de
vida conaidera~ão. (Muito bem). 

Lida e apoladt, entra coDjunotamente em 
dlDiaio a l8gllln&e emenda. 

N. 8 
Ao art. 11-Supprima-ae -CAMILLO SoARES 

FILHo. - RlBauw JUNQEIRA. -BENJAMIN DJ: 
MAOBDO. 

Encerrado o debate, approva·se o art •• tendo 
rejeitada a emenda : 

Em disr.useão o art. 12. 

O •· Ploto de Moura : - (Nlo 
temos o seu d1scurso). 

Lida e ai)Oiada, entra oonjunctamente em 
discullio ~ llfgninte emenda : 

N. 9 
Ao art. 12 -Onde se diz que 1·eunir a tpta

lidade dos votos da commu•são- diga-se
que rt~unir a maioria dos Tostos da commiasão. 
-PlNTODE MouRA. 

O SR. 0ELFIM MoREIRA:- Tenho, er. Freei
dente, de pedir desculpas ao illuatrado auctor 
do projeoto em dfscul!lião, pois vejo-me obriga
a vir expôr e discutir duvidas. que D"e appa
Í'eceram no espírito a respeito da ma teria conti· 
da noa § § I. •. 2. • e 3. • do art. 12. Eu penao. 
ar. Preaidente, que toda a mataria contirla ne•· 
ses parJgrapbos vem offender directamente o 
principio basico sobre o qual ee aa~r.ta toda a 
1ngrenagem do systema democratico de gove_r
no, isto é, vém otrender o principio rla dJvieao 
dos poderes políticos do Estado que devem ser 
indecendentes e harmonicos, e que, portanto. 
é inoonat•tuc~onal tudo o que se contém nes
SC\8 paragraphos. Sr. Presidente, a-1 mats Fim· 
pies no(.-ões da s·~iencia polltlca não permittem 
a menor duvid. !>obre a necessidade da divi
são dos poderes políticos, sobre a necessidade 
de estabelecer-se a espbera de e.~ção de cada 
um para não perigar a sua independenc•a e 
harmonia, o que seria o primeiro pa~ ~ra 
a deeorganização polltica- uma ameaça á VIda 
normal do Estado e á liberdade individual ••••• 

Sr. Presidente, o Estado, como o individuo, 
tem a faculdade de penaar e a faculdade de 
agir, e a essas faculdades correspondem as fnn
cções deliberativas e executivas do Estado. 
Para exerci ta r as t'uncções deliberativas doEs
tado. ar. 1-'residente, appueceu na histor_ia da111 
nações politlc-1 e democraticamente orgamzadas 
o poder legislativo, que reprp,se.nta o pen&a
meoto, a tntelligencia do Estado; e para exer
citar as suas ruocções exeontivasoreou-se o po
der executivo-que vem transformar em rea
lidade pratica o pensamento do Estado. 

D'eese poder.sr. Prelideote. que nppltca a . 
lei deo um modo geral, destaoou·Ee-ojwdiciario 
-que executa a lei de um modo especial, ap
plioa as regras abstractas do direito ás rela· 
ções de direito concretizadas, sr. Preslden~, 
no intel'e88e do proprio Eatado, no intereu 
da liberdade tndl vidual, eel&8 funoçõea di ver
eu, que a sciencia. perfeitamente d.llcrimtna, 
nio podem estar enfelxadas em uma 16 mio, 
nio podem estar reunidas eob um porter unlco, 
para não prejudicar o seu exercício aimulta
neo, para facUltar a ftscalização que um poder 
deve exer,.er eobre o outro. 

A contU&io,sr. Preeiden te, d81!888 diversa• fon
eoõee,aoonfdlio~os ere1polltioos, é um facto 
do domlnlo do o, data do.prtmitivos tem 
poe,em que tu o 118 achava confundido como 
n•lllll TefdJdelro a&bOI; delde o momento, po
rém. 1r. Prelideote, que a ecieucta polittoa 118 
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desenvolveu, desde o momento, sr. Preõiden
te, que aljluma luz se tez e que a intelligeocia 
das condições da vida sooial se despertou, prin
cipalmente depois da Revolução fra.ocez~, _o 
principio da dev1são dos poderes como con ·Içao 
de sua independencia e harmonia tornou se um 
dog:na ertl direito publico constitucional. 

E o que n63 vemos, ~r. Presidente, é que to
das as constimiçõea politica.s se empenham em 
descriminar bem as funcçõe3 t!os poderes publi
coa, em bem determinar &'i suas orbita.s de ac
ção, de modo a serem inrJ ep<>ndentes, paN 
d'essa de-criminação, des.a. independenr.ia. n&$· 
scer B llarmonia tão necessaria pua a. vida e 
felicidade do Estado ; é o que fêz a no>sa. sabia 
lei organlca. federal nos seus arts. 15-16-34 e 
outros-; f! o que fêz. sr. Presidente, a llberr_i · 
ma Con · t.itui~ão dos E~tados UniJos da Amerl
ca do Norte; é o que comegmu realizar a li
beral Constituição mineira. 

Feitas estas pouca.s considerações, sr. Presi
sidente, para começo de justificação das emen.
da@ que vou ter a honra de apre,entar n luci
da aprecia~.ão do v. exo., passamos agora a 
examinar .oi a rloutrlna contid~>. nos §§ I.· 2. • 
e 3.· do art. 12 d<l projeoto em discus~ào écon· 
stitucional ou si, pelo contrario, olfande a pre
ceitos fundamentaes de nos;a Constituição. Sr. 
Presidente, a Constitnição do E-;tado no seu 
art. 30 trata das funcções deliberativss uo Es
ta•! o - que são entre outras as seguinte : I.· 
fazer leis, intrepretal as, sospendel-as ; 2.: 
orçar e fixar a receit11 e de.~pePa, crear, su ppr1· 
mir ~>mpregot~ publicas, fixar-lhe3 vencimento;;, 
dar-lhes attrlbuições etc.; e no seu art. 57, 
dispõe sobrtl as funcções executivas do Est~do: 
S!\nocionar leis . pt•omulgal-as publicai as, no
mear suspender. demittir func-:lonar10s, no
menr' os mugistrado3, na forma determmaJ11 
na lei etc.-tudo isto é d11 competencia dopo· 
aer executivo. 

Bem se vê, sr. Presidente, que tudo que im· 
porta em crear serviços, crear empre_gos etc. 
é da competencia do poder leg1sl~t1vo, - e 
tudo que Importa em executar serv1ços crea
dos nomear fnnccionarios etc. é da competen
cia' do executivo; estas attr1buições, sr. 
P~esidente, não podem se c.>nfun~ir,_ nem p~· 
rante a scieocia, nem perante o dtrt:lto consti
tucional positivo, que é a Constitulçao que nos 
rege ... 

Algn mas vezBfl. porém, sr. Pr~idente, as 
constituições politicas costumam mverter os 
princípios gel'9.eS da sc1encia, co~tu~am decre· 
tar a inter(erencia. do poder leg1slat1vo ou de 
qualquer de seus ramos nas fuocções executivas 
do Estado, e, quando ellas o fazem,_ são levadas 
por princi~ios de. alta. conyenienc1a poltt1ca, 
quando estao em Jogo altos mteresses do Esta-
do ou da Nação. . _ 

3. • do mesmo projecto, PO!! quae!' procura dar 
ao ~enado Mineiro a interferencia nas n omea
ções dos juizE>.s de direito do Estado. 
Di~em e:.ses paragraphos do projecto, sr. 

Pres1dente, que quando o governo deiur de 
nomear o can•lid&to approvudo em .;uncurso 
por falta de idoneinade moral, f~~o1 à. uma men· 
sngem ao ::enaJu, ex;>ondo o~ motivos e razões 
do seu proced imento, e, si o Senado não appro
var 6-iSe procedimento, o governo seril obr igado 
a nomear. 

Comprehe::l'le-se, ar. Prrstdt>nte, quo isto 
constitue uma iuversão dos pr10c1pius geraes 
da scienci!l. que t • mos exposto, é uma exce
pção abert1. ao prine•pio da divisão tla'i fun
c~'Ües, dos poderes publ icas, de sua independeo· 
cia e harmonia. 

Estas exce~õe~, sr. Presirlente, alJerta~. já 
o di ·semos por algumas Constitu ições, pela Con· 
sr.ituição l<'ederal, art. 48 n. 12, por 1sso mes
mo que ~ão excepções, são nas constitui~ões 
referi 1as declúrndas :ax .. i.\vA.mocte. expressa
mente. para sobre ella~ não haver 11. menor du
vida de interpreta.ç".o. 

Ora., sr. Presidente, examinanclo->e os arti
gos de no~sa Constituição ~ineirn, quer os que 
se r eferem ás attriblllções do poder legbla tivo, 
quer os que:se relerem ao pode:· tJJr.:Pcutivo, 
não encontramos consagrado o principio espe
c ial da mterferen.:ia do ~enud o nas nomeações 
dos juizes de direito. 

E' bem de vê r -se sr. Presidente, q ut>, si a 
no~sa Consti tuição quizes~e ado!Jta r es e prin· 
cipio a normal, não havia dlfficu ldado em trans
plantH , como o fêZ em muitos outros pontos, 
-a doiJtrina do art. 48 u. 12, da Con;tituição 
Federnl-mutatis etc. 

A C·•nstituição Est1t.loal, H. Pre icl f'nte, que 
não o fez. ó porque reconheceu que uiio era ne· 
ce;~ar ia essa invers'io da ordem sc1entifica : 
rme não o fez ~r. Presidente. é pPrqne reronhe~ 
ceu que com relaçii.'l aos jui ze~ de direito não 
11e davam as mesmas ra1üos de ordem politica. 
que com relação aos Ministros Plenipotencia rios 
etc. 

Não é agora., sr. Presidente, um~ lei ordi
na.ria que lia de vir dar essa competencia ao 
Senado como o faz em os parugraphus I. " 2. · e 
3.· do art. l.E doprojecto. 

Portanto, esta parte tio projecto, sr. Presi
dente, é inconstitucional. otrende o principio 
da divisão dos poderes, abrindo uma excepçiio 
que não roi comprebendida na Constituição d() 
Estado, além de ser, sr. Presidente, uma In
versão dos princípios geraes Ida sciencia. 

O projecto nesta parte, sr. Pre3idente, consa
gra doutrina perigosa, que de futuro póde dai' 
lagar a choques e attrltos entre O!! podere8 pu· 
Llicos do El!tado; e nós eabemos, sr. Presidente, 
que, da harmonia e independencia dos poderes, 
à que depende a. bôa c.rgan!sação politica, a. fll
licidade da patria, e o resJI8ito á liberd~de e di
reitos inrtividuaes do cidadão. (Lê as emendiU). 

(Muito bem, muito bem). 

Lidas e apoiadas, entram conjunctamente em 
discus!ão as eeguinte8 emendas : 

N. 10 

E' r• que fez. sr. Presidente, a. Constitmçao 
doa Estados Unidos da America do Nor~.e no 
art. 2.·- Sec. 2.• n. 2,- quando decretou a 
interferenoia do Senado nas nomeaçõ~s de em
baixatlores, juizes do Supremo Tribunal utc. ; 
principio este comagradoou transplantado para 
a n088& Conatitulçâo Federal art. J8 n. 12 
quanto aoe ministros diplomatloos e do Supremo 
Tribunal de Jua\iça. 

Foi nessas fontes, ar. Preiideate, que o lllus
trado auctor do projecto em discussio tirou a 1 
doutrina coll8all'ada no art. 12, §§ I.·, 2.' e 

Ao art. 12. 
Ao§ 1.·-Supprima ae-DELPHIM MoalllaA.. 



• N.ll .. 
Ao art. 12. 
Ao§ 2. ·- Sapprima-se. - DJCLPHIH .Mo

BBIBA. 
N. 12 

Ao art 12. 
Ao§ 3· - Supprima-ee.- -DBLPHIM Mo-

a•nu. 
ll'indoo debate approva-98 o art. com is 

emendas na. 9e '10, doando prejudicadas as de 
na. 11 e 12. 

Entra em diiiC1188ão o art. 13. 
o er. João Pio : - Sr. Presidente, 

por este artigo parece que a e manda publicar a 
prova esoripta dosconcal'SOS etiectuadoJ na re 
leção. . 

Sr. Presidente, creio que isto é ma1a um cas
tigo Infligido á magistratura. 

Supponhamos, ar. Presidente, que um advo
gado que se apresente a um concurso para ma
listrado, por um det!aes factos que eempre aoon· 
tecem, por pertarbt:çio, por esquecime~to ou· 
distracção, oomette um erro grave • . Po1s. bem; 
eata sua prova escripta vae ser reme10t1da á 
lmpreDY. OfDcial, publiOI\da e lida no Estado e 
na propria comarca que ~ae servir. . 

Parece-me, ar. Preaidente, que ease art1go, 
deve portanto ser supprlmtdo; e nesse senttdo 
vou mandar uma emenda aoppresaiva .á mesa; 
a oio eer que o illuatre auctor do proJ~cto ae
clarague r~niftcação tem esta pu~licaçao per 
que, fi pr.ecisarmos da prova escr1pta ella ftca 
na Relaçio e póde ser e to-Jo tempo 20nsultada. 

Não vejo a utilidade da publicaçao. 
O sR. SABINO B. JuNIOR:- A publicidade é 

sempre de utilidade, até para o proprio con
corrente. 

O sa. Joio Pio :-Tendo essas duvidas, espe
rJ que o illustre auctor do projecto me expli
que o que qaer dizer essa di§ertação publicada 
certo que vamos collocar o candidato à magis
tratura em peiqr condição do que um estudante, 
será. um bom meio de retirarmos do concurso 
os babeis, que por iBBO meamo eão sempre mais 
tlmidos. (Muito bem). 

Lida e apoiada, entra conjunctamente em 
di110useão a seguinte emenda : 

N. 13 

Supprima-se o att. 13.- PADRB PIO. 
O •r. SahlnoDarro.oJunlor: 

- (Nio temos o seu discuno). 
Encerrada a discullláo, apprpva-se o art., 

sendo rejeitada a emenda. 
3em debate, é approvado o art. 14. 
Pa.esa·ae ao art. 15. -.:. 

-O •r. De~Íd-;;lo de Mellõ:=-(Nio 
temos " seu dilcurso). 

Lida e apoiada, eutra coojunctamente em 
diacuuão a lfgointe emenda : 

N. 1. 
Nas acções diviaorlas serão acceitos os titu-

101 de jur in ,.e independentemente de estarem 
traoacrlptos no registro da comarca reapecti· 
va. (S. R.) ' 

Sala das sessões, 2'! de junho de 1895.-DE· 
IIIDIRIO DB MELLO. 

0 IR. JUVENALPMNA:-8r. Presidente,peoo 
a v. e:r.c. para mandar· me a emenda o1ferecida 
pelo illwtre collega o ar. Destderio de Mello. 

(E 141il(tito.) , 
· Me parece, ar. Presidente, que esta emenda 
não deve aer acoeita, porque a transe ri pção no 
registr" de bypotbecu vem garantir- o direito 
do adquirente. (Apartu.) 

Di58e-me o illustrado collega que é forma
do em direito, que é facultiva a transoripçio; 
de accôrdo, maa si fonnos admittir nas divi· 
aões de terras titulos sem que estejam elles de
vidamente registrados, essa concessão será um 
mal, porque depois da sentença do juiz de di
reito passar emjulga•lo, me parece, virá dar 
força a um t1tolo que até entio não tinha os 
requisitos legaes. 

0 SB, DEFIDERIO DE MELLO dà Um ap11.rte. 
Ux sR. Ds:PUTAoo:-Ninguem sabe quanto 

~sou nem quant.o tem. 
lJ BR. JUVBNAL PENNA:-Mas quem adquire 

um ped&QO de terra e gasta com isso 200$ ou 
300$, porque não poderia gastar mais uns 8$ 
cu 10$ para garantia perfeita de seus direi
tos 9 

UM SR. DEPUTADO:-E é de lei. 
0 SB, CAMILLO SOABBB FILHO dá um aparte. 
0 SR. JUVBNAL PBNNA:-Por outro lado sr, 

Presidente, esta medida vem fraudar os direi
tos do lstado, porque não registran1o-se o ti· 
tolo não se pagat'á o impoato de um decimo 
por cento a que eEtá por lei sujeito e deste mo
do ftca fraudado o interésse da fazenda. 

Eu, pois, voto contra, porque não só prejudi· 
ca-se a renda do Estado. como tambem aos 
officiaes dos regiatroa daa bypothecas. 

0 SR. BENJAMIN DK MACEOO:-E quando O 
titulo fôr de pequeno valor, de 10$ por exem
plo1 

10 SR. JUVENAL PENNA:-A razão da compra 
de terras por alto preço não está no valor del· 
las, de~ende de muita& condições; tem-se visto 
comprar-se palmos de terras por 2 e 3:000$ 
porque concerta uma divi6&, ou porque afu
genta um mau visinho. 

Dir-se-ba que o imposto é pequeno, porém no 
ftm de algum tempo importará em grande 
eomma. 

Quanto á questão de direito, não falo porque 
não tenho competencia para iBBO. (Nao apoia
dos gerais.) 

Impugnando a emenda, defendo duas causas, 
a primeira a do Estado, que Ferá prejudicado 
ai a emenda fôr approvada e que está sobre 
tudo, e a segunda é o intereese de meus colle
gas, que tambem é legal. 

O Kstado tem todo o inter6888 nesta questão, 
porqt·.e,si não 1ôr re~trada a escrtptura, como 
se pede na emenda, não perceberá elle o impcs· 
to respectiVO • . 

(Hd wm aparte do'"· B. de Mactdo.) 
O ~R. JUVENAL PENNA:-Não 9 Então onde 

fica o imposto de um decimo por canto 7 
Eu já me refiro ao impoiltO que não rende 

muito, mas que se passar. a emenda nada ren
ded., o que sem duvida é multo peior. 

Eu fale oomo official de reg1stro, e nessa 
quall•lade sou por lei ftecal da fazenda. 

UH ~· DKPUTADO:-ISIIO nós todoll O 10-
mos. 



O m. JunNAL PBNNA.:-Si vv. exca. são, 
como eu, ftaaal da 1\zenda, retirem a emenda, 
porque ella vem prejudicar as rendas do 18-
tado. 

Depois, sr. Presidente, não tenho competen
cia para falar sobre a parte jurídica e appel· 
lo para os Uluatrea deputados formados em 
direito e chamo as auae attenQÕee para. o se • 
gulnte: 

O registro geral de hypothecas é regulado 
por lei federal e não sei si nesse cuo pode
moa legislar a J!espeito; ftoa Isto entregue 110~ 
competentes. 

Termino, convicto de que a emenda será re
jeitada. 

O er. Carnlllo 8oare11 Fllho:
(Nio temos o seu di~onrao). 

Lida e apo111da, entra conjanotamente em 
diacuaão a seguinte emenda: 

N. 15 
Ao art. 15-Subatitua-se J)elo eegulnte : 
Fica revogado o art. 30 t.la lei 'l. 72, de 27 

de julho de 1892 que dispõe «Subsiste a compe
tencia dos escrivães de orphama para as oau· 
aaa de di viaão e demarcação oriundas de parti· 
lbaa entre herdeiros, havendo menores, inter· 
dictoa OU a.useutea.-CA.11ULLO SoARES FILHO.
RIBBIRO JUNQUBIRA. 

O ~tr. Delpblm Moreira: -(Não 
tem01 o seu discurso.) 

Lida e apola<ta, entra conjunctamente em 
discussão a seguinte emenda : 

N. 16 
São da competencia dos PScri vãea de orphams 

nas comal'l!&ll em que ainda existirem estes 
runooionarioa, as divisões e demarca~• oriun· 
das de partilhas entre herdeiro• nas quaes se· 
jam interes~ad()s menor~. interdicto3 e au
eentes em ma1oria aos maiores.-DBLPHIM Mo
REIRA. 

Findo o debate, é appron4o o artigo oom a 
emenda n. 15. rejeita·Ja a de n. 14 e prejudi· 
oadaaden. 16. 

&'declarado em discu~ão o art. 16. 

O er. Juvenal Penna:- Sr. Pre
sidente, tenho uma emenda a apresentur ao 
projecto que ee discute, e como é a.ddlt1va ao 
mesmo, deixei para. fazel-o d~poiE tle discutidos 
todos os artilroa. 

Esta Emenda coglt11 de uma medida ha multo 
reclamada e de maxima importancia. · 

E' a oreação de um serviço de estatística ju
dloiaria que de'fe eer feito oo Tribunal da Re
laçio. 

E' seniQO eEse, ar. Presidente, de reoo:~be· 
cida u\ilidade para o Estado e reclamado não 
aó por aquelle trtbunal como tambem p~lo go 
verno. Sabe v. exc.• que a eatatiatuJa @ra 
feita na secrdtari" do Interior e bi pa~sou para 
a Relação, nã.o foi em virtude de nenhuma 
lei, ma~ sim por solicitação oo ar. desembar 
gador Sarain, no In mito de mel h o!' servir o 
Estado, por iBBO que squelle aerviQO IÓ deve 
aer executado naqaeHe Tribunal. Espero, pois, 
que eeja a emenda que offereQO approvada 
)18Ja oaaa, att,.nta a neceaaidsde do ftm a que 
ella ae destina. 

A. C, -19. 

A emenda ê a seguinte (lê) : 

N. 17 

Aocresoente-se onde convier. 
Artigo. O serviQO da eetatiatica judicie.ria do 

Estado será fei&o pela secretaria do Tribunal 
de. Relação de confJrmidade cem o respectivo 
regimento. 

Artigo. A 1eoretaria da Relação,além do pea. 
eoal existente, terá mala o l!eguinte: 

l Otllcial maior. 
1 Otlloial. 
2 Otllcia.es de justiça. 
I Servente. 
Artigo. A nomeação para o provimento dos 

logarea creados no artigo antecedente se fará. 
de accôrdo com a legislação em v1gor. 

Artigo. Os fúnccionarios da aecretaria terão 
os vencimeutos da tabella annexa. -JuVENAL 
PENNA. 

Tabella a que ae ref~re o artigo. 

Secretario •••• , •••••••••..•..••.• 
OlHei ai maior ••••.••••.•••••..•. . 
OfHciaes ••••.••.•••••..•.••.••.• 
Amanuenses .•..•.•.•••..••...... 
Porteiros........... • •••.••••••. 
Coatinuo •.•...•••••.••••.••.•.•• 
Otlloiaes de justiça ••.•••••.•••..• 
Servente ••.•.• . ..••.• • .••.•• , .... 

6:000$000 
5:000$000 

4:00=000 2:20fJ 
l : 
l :200$000 
1:200$000 

960$000 

Sala das see~ões, 22 de junho de 1895.-Ju
Vli:NAL PliNNA. 

0 SR. PRESIDENTE, tntrando em duvida 80-
bre a acceitação d'esta emenda, sujeita-a, toda
v ia, ao apoie.mento da casa. 

E' apoiada e entra em diacu~t<ã.o. 
O ar. Severlanode Rezende:

(ncfa tl!lmos o SI!IU discurse). 

O er. Ribeiro Junquelra :-Sr. 
Presidente, a medida lembrada pelo nobre de
putado é de grande oonveniencia, foi me!lmo 
pedida pelo Presidente do Estado na sua men· 
agem quando rtferiu·•e á reorganizacão da 
s~~CretarJa do Tribunal da Relação. 

Esta medida traz um pequeno augmento de 
pe880al por consl'guinte, um pequeno augmen· 
to de despesa. 

Mas eu creio que, apesar disao, a camara 
deve approval-a fazendo qualquer modificação 
na. 3.• fliDcu88âo, porque ê mesmo uma medida 
de grande alcance e de grande neoe•idade. 

Aproveito tambero, sr. Presidente, a ooca
sião para mandar mais uma emenda. da oom
miseão ao projeoto. E' ta.mbem um artip;o ad
dittvo e que determina que esta lei entre em 
vigor deede a data da sua pablioaçlo. 
· Sendo a lei de grcnde importancia. e vindo 
satiefazer a uma neoeasidaiie urgente, creio 
que nao devemos aojeital-a a praxe estabele
leclt.la pela lei da obrigatoriedadt~, e sim de· 
vemos estabelecer que entr·e em vigor t.letde a 
data de •na publicaçio. 

A81iim een lo, mando roal11 esta emenda em 
nome da oommill&lo (Muito bt~m). 

Lida eoonjuncta.mente em dillcueaão a se
guinte emenda ; 



-
N. 18 

Aooreecente-se onde cpnvier. 
Artigo ••• Eata lei entrará em vigor desde a 

data de sua publica(lãa. 
Sala das &e88Õe8, 22 de junho de 1895.- CA

JOLLo 80ARBS FILHO.-RIBEIRO JUNQUBIRA. 
Daéla a hol'IL, o sr. Preeidente-adia a discos· 

aio do projecto, ficando com a palavra o er. 
Silva fortes, e deslgóa para o dia 25 a aeauin
te ordem do dia: continuação da 2.• dbcus
sio do projecto n. 68; 1.• do8 de na. 119 e 117; 
3.• do den. 89; 2.• do de n. 92; ,3.• do de 
n. 84; disco86ão dos pareceres ns. 66 e 67. 

Levnta·se aBeesão. 

ACTA DA -48.• SESSÃO OROINARIA, AO~ 25 
DE JUNHO DE 1895 

PRESll)ENotA DO SR. EDUARDO PIMENTEL 

Ao meio dia, feita a chamada, acham-se pre
sentes os ne. Eduardo Pim!pltel, Agostinho 
Pereira, Deeiderlo de Mello, Sllva Fortes, Ber
nardes . de Faria, Manoel da Silva. carllndo 
Pinto, Jnvenal Penna, Gonzaga da ~llva. Sa· 
bino Barroso Junior, Delphim Moreira, Faria 
Lobato, João Pio, Getulio de Carvalho, Sousa 
Moreira, Benjamin ue Macedo, Saturnino Dan· 
tas, Nunes Coelho, Ribeiro Ju.nqueira, Nunes 
Pinheiro'. Frano,lsco Brrssan-:, Leop.)ldo Corrêa, 
Manoel Alves, Gustavo Serno, Duarte da Fon· 
eeca, Rodrigues Cnãves, l'ranr·fort, Tavarea 
de Mello, Mendes Pimentel, Severiaoo de Re
zende, c,· mil lo Soares, Augusto Clemeti tino e 
Camillo Prates; taJtaodo cem causa partici · 
pada os·srs. Ribeiro de Oliveira, Alberto For· 
tado, Ferreira Tinoco e Wenceslau B~z e Rem 
ella os mais srs. 

Abt·e-se a Eeasão. 
E' lida é approvada a 1cta da anterior. 
O sr. 1. • secretario dá. conta do se, 

sulnte 
EXPEDIENTE 

OtfàcioJ 
Dois do sr. l. · secretario do Senado, tra

zendO- os projectos ns. 59 e 60 d 'alli eman ·dos, 
aqoelle de auor.orização ao g:>verno para sub· 
Tencionar annualmente e d~de já com a quan· 
tia de 10:000$ qualquer em preza ~e· opera ly· 
rtca que se proponh& dar uma série de especta
culoe na capital e este determinando o capital 
correepcndente á garantia de jur<:s oonceJida 
pela lei n • 83 para constrocção da esLrada de 
ferro de Uberaba ao Rio Grande, I•a cachoeira 
do Maribondo.- A' imprtmir-se. 

Um outro dó me!'mo sr., acompanhlDdo o 
projecto n. 61, eobre estrada9 de ferro entre a 
futura Capital e a estação de Gonçalves Ferreira 
na estrada de ferro Oeste de Minas.- A' im
p rimir·se. 

&prumtaçiJu 

De d. Francisca da Conceição Ferreira, pro
feii!IOra · primarw. desta Capital, pPdin1o um 
anno delicença para tratar de sua 8aúde. -A' 
commlasão de petições. 

De Qointiliano José d' Assumpção e outros, 
solicitando auxilio para a <~onetrocção de um 
theatro na cidade de €ampo Bello. - ldentic'J 
des~cho. 

O sa. JuvENAL P:BNNA requer a lnterven· 
çio da mMA, aflm de que pela reapeotiva com
mluão seja dado narecer·sobre o projeoto n. 42 
relativo ao saneamento da zona da matta. 

O SR. Pa:a:si~ENTE informa que a com1Jli88io 
já emlttio parecer o o projeclo teria sidd dado 
para a ordPm do dta de amanhã, se não esti· 
vesse ella tão aobrel'8.rregada. 

O sa. SILVA FoRTES pede que á commiu!io de 
requerimentos volte o pr jecto p1r esta for
mulado, concedendo prorogação de ltcençaao 
juiz de direito de cataguazu. 

Foi um lapso da commia.ão,: dando parecer 
favor'avel á concessão da licença c m venci· 
mentoa á nquelle funccionario, pois que Mo 
ne de encontro ao art. 119 da constituição e 
por i88o mesmo o ;:rt'jecto, que paesa à. "-· • dis· 
CUS~, é IDCODStitUOlOnaJ. 

A commiSEão, entretant'l, respeit~ndo o- ar
tigo citado, apresentará á ca~a uma emenda 
substitutiva para entrar em 2.• di:cussão. 

O SR. PRESIDENTE declara que, tratando-se 
de um parecer que contrarta dlPpoaição conati · 
tucional, a mesa, por si mesmo, o reenvia a 
commia.ão. 

0 PR. LEOPOLDO CORRÊ.\ rfquer e obtem di&· 
pensa de impre~!ão, afim de que seja dado para 
oruem d') dia de amanhã o projecto do St>na· 
do, n 61, lido hoje DO 8Xfediente. 

O •r. Gonzaga da Silva pede a 
palavra para referir-se a aRSumpto de e~tre
ma gravHadl', assumpto que interessa a todo 
o Estado de Minas e eiiJ)emalmtnte ao muni· 
cípio de S. Paulo do Muriahé, onde reside o 
orador. 

Pela leitura dos joroaes diarios da Capibl 
Federal-, teve sciencla de um telfgramma tran· 
1101ittido de S. Paulo do Muriahe, noticiando 
uma tentativa de deposição do presidente da 
camara e agente executivo daquelle munici· 
pio. 

O orador entra em cons:derações que tem por 
fim censurar o proced•mento da.quelles que 
procuraram, em momento tão critico da vida 
nacional, alterar 1\ ordem publtca, promoveo
rio o desprestigio da suprema auctoridade do 
municiplo aotonomo. 

o sR. PRESlDENTE pede permit!~ã"l ao orador 
para declarar-lhe que no expediente só poder&. 
s. exo. encaminhar a m~a representaçõts ou 
requerimentos de corporações ou fazer qual
quer reclamação no tocante a serviços sobre 
que a mesa possa providenc:a:o. 

0 SR. GONZAGA DA SILVA diz que respilita 
a deaiaão da mesa e qut' 11eu fim é solioitllr 
<lo governo · informações sobre aR medidas to
madas O)m relação ao facto a que allude; o 
qu" fo&rá em occasião opportuna. 

Têm 2• leitura os parecel'es ns. 69 e 70 e t'S 
projectos na. 123, 1!!7. 129 e 130, que julgado~ 
objeotos de deliberação, ficam so:>re a mesa 
psra a ordem doa trabalhos. 

PA'RECEBIS 

Envi~dos a meea, si o lidos e~vão a imprimir 
os seguintes : 

A commissão de. instrucção publica apreeen· , 
ta paro. Eegundadiscus!õâo o prC'jecto D. 69, de 
1895, cr·Pando duas cadeiras nooturnas, dei· 
xando de se pronunciar sobre sua approvação, 



3õõ 

porque, pelo art. I 03 da lei n. 41, p'lrece t.:,r 
etdo intenção do ll'gislad r prohibtr a cre!l.çào 
de cadeiras nocturnas. · 

Sala das commtssões, 25 de junho de 1895. -
PADRII: JOÃO PJO-MENDEi PIMENTEL. 

A commi;~ão de instrncção pubhca apresen
ta para. sl'gunda discu~. reunidos num ~ó 
projecto (IS de ns. 72, 73, 76, i8, 82, 83, 85, 93, 
95, 97 . 98, 10&, 101, 103. 104, 105, 106. 108, 
110 e lll,dll!lte anno, e 98,do anno findo, crs
anao, tramferindo e convertendo escolas pri
marat~s, é de parecer que seja o projecto a ppro· 
"Vallo com as seguintes emendu: 

Ao art. 1. · Aocre3cente-se o seguinte: 
§. No município de S. Gonçalo do Sspucahy, 

di&tricto da. cidade, ama escola rural mlxta uo 
povoado denominado S. ViC('nte, e uma rural 
do sexo mariculioo no bairro de Santa Luzia, e 
uma districtal rnixta em Bello Horizonte. 

Ao art. 2. · Accrescente·se o seguinte : 
§. Para a séde do distrlcto de Perdõel!, no 

ll.lunloipio •lo Lavras, a escola do sexo ma~cu· 
li no existente no povoado do Retiro, do ref~ri • 
do distrlcto do PerdÕ69. 

Ao art. 3. • .'\core,cente·se in fine; e em es· 
cola do sexo mll!culino a escola mixta do po· 
voado dos AntUnes, no municipio t1o Par à. . 
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~plrit.o Snnto do Cemit.er:J e outra no logar 
denomina<to Mutum . 

§ 12. No município do Piranga, uma escola 
rural do !!FXO masculino no logar denomina· 
doS. Ma•lOel. di11t.ricto de Calambáu. 

§ 13. No município de Tiradentes, uma es
cola rural do eexo masculino no Ribeirão, 
districto da Lage. 

§ 14. No município de Dores do Indaiá, uma. 
escola rural do sexo m•1sculino no logar deno
mioad'l Antas, districto da cidade; outra da 
mtlllma categoria em Olar·i.,, districto de Atter
rndo ; outra rle e~ual naturEZiL na. Serra, dis· 
tricto do Carrego da Anta. 

§ 15. No munio!pio de Juiz de Fórn, no lo· 
gar denominado Cachoeira do Kagado, do dia
trdo de S. Sebastião da Cachoeira, uma 69· 
cola rural du sexo masculino. 

§ 16. No munioipto da Leopoldina.. uma ca
deira rural do :;exo ::.ascul:no em Santa Isa
bel. 

§ 17. No munic1pio de Bambuby, du'ls es
colns urbanas, sendo U4la do sexo masculino e 
outra do feminlno,ns. cidade do mesmo nome. 

§ 18. No mun10ipio da Viços •, uma escola 
rural m1xta no povoado denominado S. Sebas· 
t1iio do Gra.mma. 

§ 19. No município de Ouro Preto- uma 
esc·•la. rural mixta. no logar denominado Santo 
Antonio do Monte, districto da Cachoeira do 

O Congrefso Legb1ativo de Minas Geraes de- campo. . 
ereta: §20. Nos município! de Uberaba, Prata, 

Art. I.· Ficam crearlas as seguintes escolas Monte Alegre, Araguary, Carmo da Bagagem e 
de lnstrucção primaria: Patroclnio -uma escola m'xta em cada urna 

§ I.· No município de Rete Lagôas, povoado da• cidades. ~édes de~es municípios. 
de Pindahybas rle Poções do di~tricto de Jequi· §21 . No municipio de Araguary-uma es
tibá urna ~>~cola rural parn o l!exo masculino, cola rural no Jogar denominado Palmito, dis· 
e eutra rural mixta no povoado de Bregi· tricto da cidade. 
nhos, no me3mo distrlcto. § '!2. No ounicipio do _Sacramento. - uma 

§ ~. · No município de Bom Su<:cesso, distri· escola rural mixta na estaço.o da ConqUista. 
cto da cidadl', na estação de Aureliano Mou· § 23. No município do Serro, em._ Santa. 
rão, uma escola mixta rural. Cruz do Jacaré, districto de S. Sebast:ao das 

§ 3. • ~o município de Uberaba, districto da Correntes -uma. P.scola rural mixta. 
cidade no bairt•o denomiMdo -Barro Preto- § 24. No município do P~ran~a.~ma escol~ 
uma ex:,,lu. rural do sexo feminino. rural mixta. em Taquarassu, dtstrtcto de Pl· 

§ 4. • No município do Piranga, districto de nheiro. 
Braz Pires-uma escolado sexo feminino. . § 25. No município de Minas Novas- uma 

§ 5. • No muni01p1o de Bambuby, uma mtxta E'SC••Ia rural mixta na plvoação do Senhor do 
na cida.'le rlo ml'smo nome. ·s0 mtim de Urupuca, districto deAgua Bô1. 

§ 6. · No município de Diamanti!la, .Pov:oa- § 26. No munici pio de Montes Claros-t;es 
ção denominada- Grota Gr&nde, do da~tr1cto e:loolas rut•aes mixtns nos povoado i Burtty. L&· 

do Rio Preto.uma escola mixtarural. goinha e cannabruva, sendo este no districto 
§ 7. • No município da Bagagem, district1 do Ureju das Almas e os Jou'il primeiros no de 

da. cida•le, um11 rural no lagar denommado- Montes Claros; e uma dq, mesma categoria no 
Santa Barbara. outra no logar denominado- bairr~da Ponte do :,imão, suburbio da cidade 

· Pirapetwga., outra rural no lagar rlenomin~· de :\1ontes Claros. 
do DuA.S BarrM, outra rul'3.1 O\l Jogar de~omt· § 27 No município de Santa Luzia do Rio des 
nado ltambé, outra rural no lognr denounnado Vdha.s-uma escola rural mixta., na Piedade 
Chapsdão. \lo Barreiro, districto dEI Jaboticatubas. 

§ 8. • No município de C~tmbuhy, umn se· § 28. No municiL'io de Caeté-uma mixta 
gunda cRr!Pira. do sexo masculino na ci<1ade do rural no povoado Ln.goinha, districto da União. 
mesmo nome. § 29. No municip1o do 8olll'o - Uln&escola 

§ 9. • No municipio de Santa Luzia do Rw rural mixta no r ibd1 ão de Areia, districto de 
da~ Velhas duas e3colns mixtas rurae3. senuo S. Reb1stião das Correntes; outra. no Mundo 
uma em Joilo Congo, districto ce Ja.boticatub!l.s, Velho. districto do Rio VarmPlllo. 
e out ra em Lagôa. uo Tavares, districto lia La· § 30. No município rio Curveho- um'l esco· 
gõa. S;~.nta. IA. rural ruixta em Jabotica.tubas, diz!trict l do 

§ 10. No município do Machado, duns fS· Ypiranga; . , . . 
cotas urbAnas na. cidaáe do mt>smo nome.. § 31. No mumcop1o de ~1tan~uy-uma e~-

§ 11. ~o município .lo Carmo da. B.1gag~m. rola r uT·a l mixta. em Ca.poe1ra Grande, dis tn
duas escolas ruraes, sendo uma no povoado do I c to de S:mt'Anna do Onç1. 



1 31. No mUDiclJlo de S&Dta Lulia do Rio du 'btnha, munlolplo do mesmo nome, e uma em 
Velbu-uma eeoola rural mlxta em caohoei- TaquaraNÚ, muntcJpto de Piranp; 
1'& Grande, diltrle\o de Mattoelnbos. i 3.• No muntolpio de s: José do Pa~tzo, em 

1 33. No munlClpio do Abaetbé-uma eeoo- · Moradoret Nov01. Lambari e Imblru•ú, bair-
1& rural mlx&a em S. Sebutlãn daa Flores. · r01 da cidade ; em Bambú, diltrtoto de Santa 

1 34. No muniolplo de Diamantina - uma Anna do Sapucaby-mirtm. Mumbuca, diltrloto 
81001arural mixtaem Contagem; uma esoola de Caphary, Fartas. Uatricto de S. Joio Ba
nocturna na tabrtoa do Beribiry (18Xo remi· 'ti1ta du Cachoeiras, todu do sexo muco-
nino). . Uno. 

1 35. No muntcJplo de S. Franclaoo- doas § 4.• No munloipio de Arassuaby, em Ilha 
.ao1as do sexo mucullno, eendo uma no di• Alegre. Pedra Grande, Barra da Aguada Noft, 
' trloto de S. Romio e ou'ra no da eonoeloio da todaado sexo muoulino ; uma mtxta em Agua 
Vargem. . · Limpa. municipio de Minas Novas ; uma do 

1 36. No moniclplo da Januarla-tree e&OO. sexo muculioo na Serr. doa Ilbéos. distrloto 
lu ruraes do sexo muoullno Dlll loprea de de Cambuby ; 
nomtnad01-0iboa d' Alua, MiiBio e• Geraee· § 5. • Uma mixta em Bicadoa dlstricto de 
DOI diatriotOI do Amparo, S. João das Mlaões An,onio Dias Abaixo, município de ,U.abira; 
e S. caetano do Jacaré. uma mlxta em Mundéoa, dlatrloto da Penha 

187. No municJplo de Marlanna-uma ea· munloipio de caetbé; uma em Ve!'eda, dlstri· 
ool& rural em S. Luta das Aguaa Claras, dil- cto de Santo Antonio de lt&CIImbira; 
tricto de S. caetano; outra no lopr denomi- § 6. • Uma mlxta no Gramma, distrioto de 
nado Biou, diltrlcto de Camargo&; outra em Malacachêta, munlolpio de Theophilo Ottonl, e 
FernandM, dlatrioto do Furqutm. uma mixta em S. José do Betume, dilltrioto de 

1 38. No muoloipio de Pouso Alto-eaoolas S. João d'EI-Rey. 
1'1ll'MI do sexo muoullno noaeegutctea povoa- § 7. • No munlolplo de Tiradentes, uma do 
d01 : -Çonquiata e Jardim, distrioto de 8. Joeé eexo feminino em Verediano Vel1011o; e mixtu 
do Pioú; Pe do Morro, dlstricto do C&pivàry. aa seguintes : em C&leiro. Corrego e AguGS 

1 39. No munloipio de Pousi> Alegre-esoo- Santas distdcto da cidade, e em Ri!leirão, 
lu ruraee do sexo masoulloo na& seguintes lo• diatrioto da Lage. 
prea: cervo, disU'ioto de Sant' Anna do Sa- § 8. • Uma em S. José, dletricto de Sonta Rita 
pucahy; Coutlnboe, districto de Congonbal ; do Sapucahy, e outra na cidade do me~mo no
l&ahym, Anhumas e Limeira, diatrito da oi- me, ambas do sexo masculino ; 
dade de Po1180 Alegre. § 9 . • No munlciplo de Barbacena, uma no 

.Art. 2. • Pioam tranaferidas as seguintes C&mplnho, distrlcto do Curral, uma em Nova 
e100las de lnatruoçio primaria: Cruz, distrioto de Santa Rita do Ibitipoca, am-

§ 1•. Para o arrabalde do Tinôoo, na clda- baa do aexo masculino; e uma mixta em ca
de de Caethé. a eaco1a mixta do Bahú, no dis- cboe1rinba, diatricto de Ibertióga ; 
trioto da meama cidade. § 10. Uma no Sapé e octra em Castro mn• 

12·. Para a cidade de Bom Suooesao a ee- nioipio de Entre Rios; uma em Pinho munici· 
cola mixta exldente no llairro das Palmeiras. pio de Palmyra; uma mixta em Bom Jardim 
naquellc\ mesma cJdade. das Taiobeiraa, munlcipio do Rio Pardo; e uma 

§ 3•. Para o legar denominado Pito, diatri - do sexo masculino em Espigão do mesmo mu-
otode Taqutt.r11aú, no mnnl011plo de C&tthé, a nlclpio. 
e100lado Furado, no Rio da Prata. § 11. No munlcipio da Bôa Vista do Tre-

Art. 3·. Fiça eonvertlda em mixta a escola medal. em S. Pedro, di!tricto de Mamonas 
do sexo ma~eulino areada no povoado de Santo Baixa Danta, diatrloto de Santa Rita, a::»baa 
Antonio, dlatrioto da cidade de Gaanbãea. do sexo maacolino; em Pajehu distrlcto do 

Sala das aessõea, 25 de junho de 1895.-PA- Bonit?, Ange~ioal, districto de . Pernambuco, e 
DàB JoÃo Plo.- F. BUSSA.NB _ MSNDBB p1• Mlngu, diatrtoto d_e ~nçóes, m•xtaa; 
JIBNTBL. • § 12. N~ m~DIClplO do P~re, uma mlxta e,!D 

A comminio de lnstruooão Publica apre- Te~xelras. dtstrtoto de Sant Anna ~e s. Joao 
senta para 3.• diBOIUilo 0 projeoto n. 99, oom Actma. e ~ma d,o sexo feml~ln~ na ctdade; uma 
u emendu apresentadas em 2•• discmlio e em C&oboe1ra d Alma~, dtatrtcto de Matheus 
é de parecer que aeja "pprovado. Le~e, do sexo ms~eubno, e. u~a do sex~ mas-

O Congresao Le«lslativo do E:tado de Minas colmo em Matta do ~go, dt~trJcto da 01dad~. 
Oer&el decreta • § 13. No municJpto .-Je Sabará, uma no 

Art. 1. • Fica~ creadas as seguintes oadeiraa Onça, di~tricto de ~enda Nova e um~ no Jaca-
de inatruocio primaria : ré, dlst~tcto da C&pella Nova do Bettm, ambal 

I \,• No muniolplo de Marianna, em catun- mixtas, . 
dó, dilltrioto de Cacho Ira do Brumado, Pai- § 14 No_monlclpto de Guanhiea, uma no 
meiras, diatrioto do Fnrquim, ambu do sexo Taqu~~:rat. d•stricto da cidade. uma no Taq_ua· 
feminino, em p011888 e Venda Nova, diltricto ral. dtstricto de N. s. das Dôrea de _Gu~nbaes, 
deS. Domhigoa, ambas do sexo ma~~eullno, e ambu do aex~ masoullno; uma. _no dtstr1oto de 
&! aegulntes mlxtas: em Miguel Rodrlf!1l8ll, N. S. da .o~orta. uma e~ S. Joao _do Faria do 
Barro Branco e Montlvidlo distrlcto d 8 sexo femmmo e uma mtxta D? batrro do can-
Oonoalo de Ubé.. ' e • tapllo, uma do sexo mucuhno no arrebalde 

· do Pito. 
§ 2. • No munlclplo de Grão-Mogol, uma mlx· § 15. Uma do sexo feminino em Bom Des

ta no Pé da Serra, _dittrioto. de Itacambira, e paobo, munioiplo de Inbaúma; ·uma do sexo 
uma do aexo mucnl10o na ctdade de Grio·Mo· masculino em Poços de C&ldaa· uma do aexo ti
gol; uma no Elmeril, no munioipio de Ouro miillno na Estação de C&plvah, munlcipio de 
Preto, e uma mlxta em S. Pedro de Ubera- Puuso Alto. 



.. 

§ 16. No município da Formiga em s.~Do
mingos. diatrloto de Arcoe, em CardOEo distri
cto·de Paina, Telhas e Ponte Nova, districto 
da cidade. codudo sexo mMCulloo. 1 

§ 17. No municlpio de Itapecarica em Serra 
Negra, diatricto de S. Sebaetião do . Curral, 
Bempoata, districto da cidade, ambas do s~.>xo 
ma~eulino; uma do ~xo masculino em Boritya, 
diFtricto do Desterro, 

§ 18. Uma do sexo feminino em Lagôa San
ta, mu;~loipi!J da Santa Lozit. ; uma uuxt'l no 
porto-Buritys da Eatrada-diat1 icto do Pom
pêo, municip1o de P•tangoy ; uma em Ponte 
Luis Pereira, distrlcto de daoto Antonio da 
Lagôa, e t':n Jataby, districto de Santa Ri~a do 
Cedro ambas mlxtaa e do município do Cur-

·nlo; 
§ IP. Uma em Codiaburgo e outra ~m l-as 

choal. diatricto do Taboleiro . município de 
Sete L~ô&.l!, ambas do Stxo feminmo; uma 
mixta no Riacho Secco munioipto da Jnnuaria 
e nma m!Xta em Patys, monicipif) de Con
tendas; 

§ 20. No município da Oliveira, em Martins, 
Baepenày districtos da cidade, em Morro do 
Ferro e Sesmaria districto de Passatempo e em 

' Bum Jardim da Pedra, districto do J~pã.o; 
§:21. Uma do sexo matculino no Rio Manso, 

uma no Campo Alegre e outra em Maravilhas 
ambas mixtas no município de Diamantina; 

§ 22. No município do Serro, uma do sexo 
mawculino no logar-uralal de Bllixo. uma 
rural no Porto tJ03 Mendes, dtstricto de S. 
João Nepomuceno de Lavras, uma rural mixta 
no Sucnriú. dl::.tricto de Pernambuco; outra 
no districtfl do BrE>jo d c;<J Martyres, em Ga· 
meieira; 

§ 23. Fic&m creadas uma E"scola rural maR
culir;a em Pedro Luiz, cabeceiras do Ribeirão 
Itapecerica, municlpio de Bom Successo ; no 
município de Bomfl.m, uma do sexo masco i no 
em Cachoeira dos Jul;ões, diatricto da cida
de ; uma do sexo masculino em Cachoeira d' AI· 
mas districto de Matheus Leme município 
do Pará ; uma do sexo masculino no munici· 
pio de Cambnhy no bairro da Serra dos Ilbéos. 

§ 24. Uma rural do sexo masculino em Ma
rins distrioto ds cidade de Itajubá, uma em 
ltaoca distrloto de Serranos município d'Ayu
ruoca e uma em Lavapé11 districto da cidade de 
S. Jo~é do Paraizo uma d'> sexo reminino na 
cidade do Turvo e outr• do mesmo sexo na ci
dade de Entre Rios. 

§ 25. No município de Montes Claros as se
guintes ruraes do sexo ma~culino em Bur1tys. 
Vieira, Pacuhy, Baixo da Ponte do Simão, do 
distrlcto da cidade, e uma do ~exo masculino 
na me~>ma cidade ; no municipio de Contendas 
em Morrinhose Cannabrava di~trioto do Brejo 
das Almas no Prata e f'atys, todas do sexo miiS· 
culino ; na fabrica de tecidos do Riochã.o e em 
Sumidouro districto do Coração de Jems. 

§ 26. Uma no diatrioto do Fot·moao e outra 
em Dores do Parahybuna amba.a mixtas nc 
municlpio de Palmyra. 

Art. 2. • Revogam-se as disposiçõe3 em con-
trario. • 

So.la das commia>ões, 25 da junho de IE95.
PADRE loÃO PIIl -F. BRESSANE -MENDES PI
MBNTBL, 
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A comm!Feã.o de representa(ões, requerimen
tra e petições, a qual foi presente o de d. 
Francieca BKptista Carneiro. pedindo repara
cio de uma grave Injustiça ~ue tiiz ter s<'ffrido 
pela su•peneão da cobrança do imposto de pe· 
dagio, sobre a p:!nte de Rio das Velhas, no Jo
gar denominado-Pontal-entre S. M1gue1 e 
S. Sebastião da Ponte Nova, examinando mi
nucio~amente os documentos apresentados, é 
de 

PARBOBR 
Que Eejam os referidos papeis jremettido~ ao 

dr. PrE>sidente do Ea ~a.do, para providenciar 
como fôr de justi~:&. ou mantendo o privilegio 
de accôrdo com a lei n. 1852 de 12 de oututro 
de 1871, on fazendo a desapropriação. si aa
"lm fôr convea!ePte &O!! interesses <!o E~tado. 

Sala das commiBEões. 25 de junho de 1895.
SILVA FORTB:S-0ESIDE':.l0 DE MBLLO. 

A commü·6ão de representações, requerimen· 
sos e petições, a quat foi prE>~Pnt11 o da pro· 
fe~sora publica primaria da cadeira do sexo 
feminino do Corrego d' Anta, mumeipio de Do· 
resdo lndaiá, pedi r.do um anno de licença com 
os vencimentos, para tratar de saúde, é de 
parecer que se adopte o fegu In te projecto : 

N. 132 

O Congresso Legislativo do Estado tle Minas 
Geraes decre~a : 

Art. 1.• Fica o Presidente do Estado de Mi
nas Geraes, auctorizado a conceder um anno 
de licença a d. Aurora Augusta da Rocha, 
professora do districto do Corrego d' Anta, 
munioipio de Dores do lndaiá, pa.ra tratar-se 
de saúde. 

Parsgrapho unico. Esta licença será de cin
co mezes com ordenado e de et>te mezes sem 
vencimentos. 

Art. 2.• Revogam se as àisposiçõea em con
trario. 

Sala das commiesões. 25 de junho de 1895.
SILVA P'ORTES-0ESIDERIO DE MELLO. 

A c mmi~ão de constituição, legi~lação P. po
deres, á que foi presente o projecto n. 39, dia· 
pondo sobre accumulação de serviç~s publicos 
de ordem prothaional, scifnHtlca ou technica, 
é de parecer que o mesmo passe é. terceira dis
cuqsão e a()ja adoptado, com a mesma redaoção. 

Sala das commiS~;õe~. 25 de junho de 1895.
DELPHIM MOREIRA- BENJAMIN DE MACEDO
(veocido) AUG'CSTO CLEMENTINO, 

A commi~ão de constituição, legislação e po• 
deres, á que foi presente o projecto n. 74, da 
camara, é de parecer que o mesmo pas>e a ter
ctMa discuStão e seja adoptado com a (jeguin'e 
redacção, conforme o vencido em st>gunda dis· 
CUS•ão, 

O Congresso Legislativo de Minas Geraes de
creta: 

Art. 1.• E' extensivo aos professores e leu
tu estadoaes a disposição do art. 4. • da lei n. 
100 de 23 de julho de 1894, ra\'ogado nesta 
parte o art. 199 da lei n. 20, de 26 de no
vembro de 1891. 

Art. 2.· Revogam-&e as di posições em con· 
trario. 

Sala das commissõe§, 25 de junho de 1895.
DBLPHIM MOREIRA -BENJAMIN DE MACEDO. 



R«Jvmménto 
0 BR. GONZAGA. DA. SILTA., ja tendo feito re~ 

ferencias aos tacto11 occorr1doé em S. Paulo do 
Mul'iahê, concernentes á tentativ~ tle depo,fcã.o 
do agente executivo munici~l. lê e envia á 
mesa o seguinte: 

N; 6 

·Requeiro por intermedlo da meaa da Camara 
doJ 11'11. DeputRdos, se peoam ao governo do Es
tado informacõe11obre os factos occorridu em 
S. Paulo tio Muriahé, a respeito da tentativa 
de deposição do agente executivo e pre3idente 
da camara municipal de S. Pauto do Murlahé 
e qual'& as provi ieocias tomadas. 

Sala das &e~~sões, 25 de junho de 1895.-LUJz 
OoNZA.ClA. DA. SILVA.. 

AJIOiada e em diecUIS~o. adia-se esta, por 
' haver pedido a palavra o sr. Silva Fortes. 

Contioúa a 2.• discuiSão do projecto n. 68, 
adiado na 11esaio de hontem. 

Trat&.·lie do art. 16, c}maa emendas ns. 17 e 
18. 

O •r. Silva Forte• (não temos o seu 
diecurso. · 

O -sr. Sablno Darroeo Junior 
(idem.) · 

Encerrado o debat~. é approvaio o art. com 
as emeAdae e, consentindo-te que pas1e o pro
jP.ctO á 3.' discussão. voltaelle á commis:ão de 
jWitiça oi vil e criminal. 

O SR. Rxsa:mo JUNQUIIR.A requrr e resolve. 
se que a ma teria de que trata a emenda n. 17 
constitua :t~rojecto dtetincto para entrar em 
3.1 difOUssâ.o. 

Lido e em I. • dil!cussã.o, encerrando-se esta. 
!18m debat~ • . é provado e cooseute·se que pt.ra 
á 2.• o projecto n. 119 sobre iP.eoção de im
postos, indo á'! commi~õas reunidas tJe inlius
tria e oroamento. 

:sem debate e em 1.• diecassãl), é appl'ovado 
e resolve-se que passe á 2.• o projecto n. 117, 
relativo á navegação do rio ParJcatú, envian
do-se á commiaeãode obra~ publicas. 

Em 3.• dlscu~ã.o. sem deb~tt\ é approvado o 
projecto n. 89. que consigo" a uxilios aos hoa· 
pitaes de Uberaba e Itapecerica, remettendo·se 
á commissão .de redacção. 

2. • PARTE DA ORDEM DO .DlA. 

Annuncia-!e em pruseguimento a 2.• discas
são do prnject.o n. 92, sobre instrucção nublii::a. 

0 SR. SEVERIA.NO DB RKZINDII: . attendendo à. 
extenllào d.• projecto. rPquer e c<'ncede·@8 que 
por tituloa corram a discu~Pã.o e a votação. 

Entra, por tanto, em d1scu!sã.o o titulo I. • 

O Ar. Francleco Dre!!l•ane:-3r. 
Presidente, tião venho razer um di8Q.,rso, nem 
uma. preleccão sobrA instrucção publica. O as· 
sumpro seria proprio p9.ra yma conferencia; 
a ladole, Jl()rém, do nosm cmgresso legill&tivo, 
seb o re~?imen qne adaptamos, não se coaduna. 
a meu vêr, com esse geaero de oratorla. 

J!:ntendo que os nossos trabalhos devia.m ser 
· feitos no sa1o d&S commis~ões e que aqui deve· 

riamos apenas dar as explica~ões de que e. eMa 
neceasi~a8€e. 

E' o qce Tou fazer. Demais, sr. P•·esidente. 
a.lnda que por outro me do eu pensasse, mesmo 
quaado eu desf'ja&fe alargar me e,m conaldera
QÕe!l aobre lniitruocio publica, não po•leria, de
certo, ex pender o meu peneamento pelo modo 
brilhante porque o) fizeram os meui illustradoa 
colle1as de oommluão, pois que nio me julgo 
na altura (n4o apoiador gn-ae•) de de~empe· 
nbar essa mluio, por tal~r- me complt'hmen
te. além d>l competencia, o dom da. palavra. 

Venbo apPnaa, como jà. disse. dar . algumas 
explicaçõ~s relativas á parte de~te projecto, 
quemeooube orpnizar. 

Antes di~o. porém sejt.·me permittldo, sr. 
Presidente, fazer uma ligeira referencia á. im
pren~a. 

Como mt:stre el'cola particular da roç9. . era· 
ciEcador de tiras de papel nas horas vagas ••• 

VozB::-Não aooiado, v. ex c. é recoo hecida
mente competente. 

O sa. F. BRBSSANE:-Acostumei me a. respei
tar a imprensa, quando ella é liéria e d1gna, 
quando se mostra na altura de verdadeira e 
sincera orientadora da opinião publica. Aeslm 
~n~ndo. nio JIOASO deixar de referir-me, 
agradecido, a. alguns orgams da Imprensa do 
D088o Estado, em cnj&., columnas li, por vezes. 
noticias e artigos referentt>s ao p:ano de refor
ma de instr\lcçâo publica que ccnstcu a essas 
rolhas . eu ia apre!entar á apreciaçiio de~ta ca~a; 
·e, para que a Camara não supponha. que tive 
por fim fazer reclame pt'la. imprema ••• 

O SR. JoÃo Pxo:-V. exc. não precisa de re
clame; !SOU •.estemunha da habilitação completa 
de v. exc. sobrd ma teria de in6trucção pu
blica. 

0 SR. F. BREBSANB:-Ol·.rigadissimo; O aparte 
de v. ex c. muito me honra e desvanece. Devo, 
porém. fazer a ueclaroção de que noticia al~ru
ma dirigi a nenhum orgam da imprensa. estado
ai sgb·e esse ou qualquer outro assumpto. 

UMA. vez:-Todos nó3 fazemos justiça. a v. 
exc. 

Sr. PresldentP, como jà diS'!e a meu i Ilus
trado collega e com panheiro de commi~siio re
sidente em Barbacena, a semelhança do que 
fllzem os outres commi~ões. dividimos entre 
nós (os membros da commi&Siio de instrucçã.o 
publica) os tnhalho~ tltl que n•·S dev1arnoa oc
copar,-oebPndo a s. exc. a refurma rt>lativa 
ao Gymoasio Mineiro; ao meu não menos illos
trado collega o sr. JCJão Pio a rPforma da lei 
porqtia se regem as escolas normael!, a a mim, 
c~ mo menos l'.umpetente, (m!o apoiados) a. parte 
da reforma relativa á imtrucção publica pri
maria. 

Sr. Presidente, como v. exc. • e 01 meus no
brt'a colleg as cel'tam~nte viram no bem elabo
rado relatorio do. i li ustrado H. Secretario do 
Interior, deixou de reunir-se o Conselho Su
perior de inetruccão public!l. por não haver 
nena Capital professor<!> particulares de in~ 
trucção primaria. 

NeBSM ~ ndicões, a commi8são retocou ape
nas a p~rte da fel n. 41 relativa ao Conselho 
Superior, de maneira a facilitar, a tornar exe
quivel a reunião desaa corporação. 

Pela citada lei n. 41, compõe-se o coorelho 
de cinco membros nato11, de tres eleitos e de 
tres nomeados pelo governo, tiro.dos eates seis 
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membros do magisterio publico e particular 
prima.rio e do magisterio publico secunda rio 
da C&.pital. 

A commiseão, conservando o mesmo numero 
de membro!> de que se compõe o conselho; con· 
aervando os cinco membros natos, alterou, en· 
~retanto, o modo de organi~ação de conselho, 
aulorisando o Presidente do Estado a nomoar 
os outros membros dentre os professoNs e IPn· 
tes de instrucção publica primaria, secunda· 
ria. normal e super1or, todos desta Capitsl. 

Parece claro que, organi~a1o aasim ó come· 
lho superior, po:lerá este reun:r-8e e prestllr 
u. inst: ucção publica do Eotlldo os relcvl'ute~ 
aerv•cos que todos nó~ e&peramos dessa bene
merita corporaçà•l. 

Pas,em"e agora a inapecção do ensino, que é, 
como todos os meus nobres collegas sabem, as
•mmpto de magna importancia. poi11 q u~, SeUl 
conveniente insp~cçã.o, n1b poderá haver ensi· 
no proftcuo. 

Sr. Presidente. pela lei n. 77, de 1893, f <li 
augmentlldoo numeN dos iuspect"~res e colares 
ambulantes de sei:~, que eram, para dez; que 
ftca.t•am ~endo. Not:.ndo, porém, o illu'itre ~r. 
Stcret&rio do Interior, no seu relatorio, a in· 
sulfl01encia do numero desses lunccionarios 
publicos e mostrando a conTeniencia, ~ neces
sidade do augmento delles, a comm1seao ele
vou a vinte o numero dos inspe'!tores ambu
lantes, de accôrdo cama indicação do dr. Se
cretariO do lnt.erlor. 

s~. Presidente, eu sebo esse numero de ins· 
Jlectores eEcolarc:~ pequeno ainda para reali· 
zar de modo conveniente e protlcuo o \mpor
tante serviço da ioapecção escolar no vasto Ee· 
tado de Minas Gerae~. 

Em 8. Paulo, que tem, preeumífolmente, 
menos de metade ,:a p:>pu!aç'io de Minas e cuja 
enteneão não vae 1\lém de pouco mo.is da me 
taJe da do nosso Estadv; em S. Paulo, repito, 
ba trinta iospectores eEcolar~ ambulantes, 
sendo que, no relatorio do anno findo, o res 
pecttvo Secretario tez ,.êr ao Congresso panlis-
16 a necessldllde de se augmenta.r o num~ro 
de~es funccionarios para cincoenta. 

Entretanto, sr. Preaidente, parece-me que 
com vinte inspectores ambulantes a tl~cahz~
ção do ensino melhorarlL constdera.velmente; 
pod"rá ser feito com grande vantagem para 
a inst1·ucção publica em Minas... . 

0 SR. US:TULIO D:i: CARVA.LrtO:-CreJO que v. 
exc.• se engana. 

0 Slt. fi'. 8RESUNS::-Náo me eOg\DO; VOU 
p!'OVftl·o com documentos, com os d~>~O~ forne
cidos pelo rela.~orio do dr. SecretllrJO do Inte-
rior. . 

Ha no rrstado 2.077 escolas publi~ pr1ma· 
riaa, da.s que.e:1 estlve~m vogad 424: verJftcan
do-se, assim, que esttveram provt~as 1.653. 
Das~s foram vi~itadas 877, nao sendo, 
portanto, inspecci11nadas, no aan~ _lindo, 776 
eacolas: Mas st 10 inspectoretl Vllt\aram b77 
eiCOias, é c'la.ro que ~O inspecc!onarão ~lo 
menos o dobro desee numero, mmto super10r 
ao das e~colas provida"' actua.lmente e durante 
o anno passado· sendo presumível que os vin
te m~.apectores PoStam mesmo inspecciona.r além 
daquella!!, todas as escolas que forem providas 
eete anno ao menos uma -vez.·. 

0 SR. o'KTLLIO DE CARVALIIO:- Mas & lei 
manda que seJa de tres em tres mezes. 

O BR. F. BRJ:SSANE:-A lei e~tabPlece que as 
escolas sejam v t sitsdtt~ de tresem tres mezes e 
eu egtou convencido de que is;:o succedera com 
o augmento do numero de inspectore ·, ped do 
no projecto; por quanro, rarluzidas as ci•·cums· 
cripçõ~s á metade da extensão das que ora exis
tem; diminuída. r..a metade a distancia de um 
extremo a outro da clreum>c r-i ,;Jção escolar, é 
claro que o serviç:> da tnspecçã.u do ensino se 
!imi mUJto mais facil e preficuamente, sendo 
par" espor.lr-se que as escolas s~>jnm ~·1 sitadas 
co mo.1or numero de >ezes que fm· possível .~ 
pois é isto que a le1 exi"e. Parece fó r>\ de 
duvirta , sr. Presidentf', que: PG•' es,e modo a 
inspecçã.'1 e1colsr será. feita com vau tagens para 
o ea<;ino, com mais re~rularida.de e prove1tv do 
que o tem Sl<1u ate hojl'l. Entreran ,o, a com
missão acceita qu~lquer emeu<la, que tenda a 
f levar rle 20 o nuouro de mepecturos arnbu· 
Jantes; r.iio acceilaJ·â, porém, qualquer illCÜ1da 
no st>ntido de diminui!' os vf'nc1mentos desses 
tuoccior,arioe, que são de 6.000$:)(;0. 

O facto de diminu•r consideravelment':l a 
exten3ào das eir~umscripçõe~ escolares, não 
quer di~er. ou, melhor. nil.o traz como conse· 
quencia a diminuição dos serviços desse~ func
cionarics, 11em a dtminuiçáo d!\l! despr za~ qne 
elles ~ão rorçadl•B a lazer e têm até ~o qu1 leito; 
&o contrariO, são obr1gaJos 11 trabalhar mces
B!l.nt('mentf', a viajar coostantemen te, aprovei
tant1o a meuor exten>iio di\s circ:..~ms.:r 1 pções 
UOICamento a inspecçao dO ensino. 

Assim st~nd c•, não se deve, fazt>ndo jo~tiçs, di
minuir o ol'd<'nado, já insrgnili~a.nte, desses 
funccionarios publlcos; po•s, d;,sde que e~sa 
dimmulção se •1etsl', aconteceria infalivelmen
te que ueullum1. pe~oa babtlitada acceitaria 
t&l cart!o. 

'3r. Presidente, a commissiio procurou tornar 
a iDipecção do ensino uma realidade e, plra 
hso, além d!H demais medidas propçstat1 , es
tabeloceu no projecto que os in~pectores 1\m
bulautes serão obrigado& a pedir tiO inspector 
municipal ou ao districtal ccnfcrrne a escola 
que inspeccionarem, at~l!tado:. comprobatorio3 
rta::s -çis1tas que fizerem às esoolas t.!a. .sua c1r 
oumscripção. ' 

Por esse mo :lo, eTitar-se-b \ que s~ repro
dusa o facto, que se atnrma ter-se jê. dado, não 
sei !i com fundamento ou não, de alguns 
desses tunccionariO$ fazerem 03 seu• relato
rios em casa, fem que tenham inspecclonado es 
e8colas a que nelles se referem, remettendo-se 
ao dr. Secretario do Interior, como se effecti • 
vamente ti fessem oumrldo p ls sem deveres. 

Nas condições do projecto, pois, fic1lrá. cor
tai.lo o abuso , si é que abuso ai tem dt~d•), poi~ 
o~ mepectores terão forç s:Amente de vis11 ar 
a~ e~ootas para qne possam obter os htte.i ados, 
sem os quaes nii.o poderão receber OJ aeus ven· 
cimentos. 

O capitulo 3.• trata dos inspectores JPuni
cipaes e districtafs. A med\da qul', !'- respetto 
.disso, a com:nist'ão consigna no pr_oJecto, ~a
be-o a ca.ma.ra., foi devida a uma JU»ta recla· 
mação leita pelo dr. Secrebrio do Interior 
no rolatorio do anno paa~ado. 

Diz elle que ba lll'&nde inconveniencia em 
setem esst- s conselhos or;{anizados p: lo modo 
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•taMieoilfo na lei n. 41, porqaanto, os mem· 
..,_ ~ ool'JIOnçljel. elei&u pelo po-.o. po· 
dem aepr-ee a toroeoer ao lf'lftrDO 01 cladOI 
de q• eete- preolear podem mellllO ae flltDI· 
nrem ao cumprimento du orden• do ~o
"Yerno p 1r nio ae oona\lter•rem dtrec&uaente 
aabordinadoe a elle, IEllldo que ootl'OI iooon 
ftDlentel aio ainda Dl)"-dOS. a eue ·r•peito, 
ne nlatorlo do dr. Secretario do Interior. 

()r&. é preciao qoe a 1-ilal,io dO tOiiDO, 

feita por todos cs que 1io tl101llllbldos dlaso, 
lltja uma -.erdade, para que se tome prolloua, 

vel\&1&; e, para que lato aoonteoa, torna 18 
C.spen1, vel que o en11lo ' 11'\fa oeotr:all-.do, 
unlt&rto-al ellim me p 11n0 ~'~XP.rim;r, p>r· 
que, do oGotrario. não pructusirá Jamais ('9 ra· 
auUadOII que dAlle se eeperam. 

Aasta, 81181 fonocionartos devem llfr de ll· 
-..... nomeaçio do governo, j)el~ de soa im

' medi&\& ooollacoa, das qo'ea po~sarn exigir o 
comprimento e exeonc;io de 1011 ordeJll. 

0<&&. MBNoat PuiBNTIL dá um aparte. . .. 
o t&. l<'. BILBM.A.NB :-Kda medida, o:>mo J& 

d-. -.elo apeou a~wnder a uma justa re~1•· 
maç1.o d•l poder admloi.atratlvo; é uma medtta 
que a commtllio acba nfl08111&rta,. tndispeoa· 
-.el para a boa ftscallac;io do eo11mo. . . 

v"(JQ mandar a mesa e otrereoer á crateru:JlCa 
apreciaçio da cua nma pequena emenda AO 

art. 3. ·, que dl1 : (U) 
Katea Coneolonarios continuará> a ter 0'!1 

vencimento• do art. 3.· da lei n. 77 de 19 de 
novembro de 1893 .... 

Era intençio e proposito da. Of!mmlaio at.l· 
'f&J." aqui o ouo da l•vre nomeaçao do gover
no, o que deixou de fazer por um descuido 
apeou. · te 

A emenda, pois, que mando á meat., m por 
1m Incluir no artigo eae penaame!lto, es• re
IOI~ da oommill8io de tnatruooa • publica. 
A~U~rdo-me nara opportunamente taxe r . ai· 

gumu conalderaQÕe&, e d~r algomM .exphca
QÕPI sobre O titalo 2.· (M11tt0 hm; m111t0 ~1ft). 

Vem á meaa, ê lida e entra coojuntamen~ 
em dlaoolllio a seguinte emenda : 

N. 1 

Titulo I capl.culo 11. . 
Ao art. 3. • Entre as p!Javrat- fonooJona· 

rtoa e continuarão-accresoent&-418 : - de livre 
nomeação do gonrno.-li'RANOISoo B&as.A.Ns. 
-PADU Jolo Pto.-MBNDSS PIMBNTBL. 

o er. Getulio de Carvalho 1 -
(Nio temoe o ~eu diacul'IIO). 

Lida e apoiada. entra conjonctamente em dia 
o~ a seguinte : 

•oNDA. IUB)TlTUTIV. 

N.2 

cJ.ate municipal do eDiln~te do p-.emo. 
oom u uuot~utQiiel aontidu no an. r:r e •u• 
pt.nll"&phoa da referida lei n • .(1. 

Artigo. Os nperintendentea munlclpaea do 
eD81110 wrio nOIMMoe pelo Prelldente do El
cado, dentre oid&tlloe que tenham capacidade 
aaoral e lntelleotoal. deTendo ·de preterenola, 
recabir naq~ que t.oam proa.io de let
tru. 

Artigo. EMee nperint.endentee do enlino 
t.erio-para expediente- 600$ aontJael, NO• 
trimestralmente Independente de atwtad011 de 
es:eroici<~, qne Acari. preTado· em vista dos re
la&orloe que deverio remetter ao Secretario do 
lnteril)r.-GBTULio o• C.A.&VALBo. 

O er. ..João Pio : - (Não temes o seu 
d iacuno) • 

O er. 1!\everla no de Rezende : 
-Sr. Presidente, o projec&o que aoha-ae em 
diacoasão vem 11.Uatuer a reclamos ger&e~, re
olam~ que têm sido manifestados em. diveraas 
repreaen\açl!ea teitaa ao governo peloe dire,to· 
rea de eetabeleolmentoo .de e01ino do Ltado, e 
pêla impreoa. 

Não era de ~perar, ar. Presidente, outra 
oouaa, porquanto aio bastante oonhecidos não 
fó aea\a oua aomo no &.tado os avantajados 
dotes daqoellee que o organisaram. 

Relevar-me-hão, no em tanto que peça a pa
lavra para trazer-lhe meu pequeno ooncol'IO 
em considerações que a pratica do magiaterlo 
me auggere Jl&l"& que, da diacnsaão eatabeleci· 
de, do choque de ldela•, ae poliR& produair uma 
lei util e provettoaa como a que tod01 nóJ 4e
eejamos. 

A primeira dispoalção do project(t. ar. Presi
dente, trata de acwnder a uma das mais palpi · 
tantee necestidadel, trata de Htabeleoer de 
modo etllcaz a flSC~&lizaçio do enaino, sem a qual 
não aera devidamente distriboido. 

A experieocia, ar. P.reaideate, tem demon
strado que a ftecalização do ensino por meio de 
iospectorea ambulautee jà tem oolhido resul~ 
do:j proftcuos e beneft008. 

O aR. F&ANCISOO BRESSANB : - Em todos os 
pai.zes civillt&dos. 

0 a&. 8BVJS&I.A.NO DB RBZENDB : - A argu
mentação do nobre deputado que impugnou a 
ftlcaUzaçio d~1ta eapecle veio me aonveooer 
maia da soa proftoulctadt~. 

S. exc. querendo aombater este me' o de fls
oaliaaQio . ~ndo em vista a grand,_e cxten!ão 
do 00110 terrttorio não tez gerar no meu espi
rlt.o outra oouaa maia do que a necessidade 
de augmentaroft o numero doa inspectorea am • 
bolante!l. 

O capitulo 2. • e arts. 2· e 3· e paragrapbos 
sobltituam·be pelo ~egointe : 

Artigo. 'Ficam aupJil'imadOI 01 lc~rt• de 
iaapeotores ambulante&, creauo• pelas leia n. 4 I, 
de 3 de agosto de l89'l. e n. 77, de 19 de de· 

A argomentaçio de s. exc. querendo demons· 
tra a impoalbilidade de em oil'(lumecriPQÕtl 
exteDBU, serem -.isitadaa as eacolas por 20 
in•peotol'fll, poeta em confronto com o reeol 
tado que já .t•toduziu a ftscalitaçio feita por lO 
veto como já cllllle demomtrar que este nu
mero -deve .. r elevado, pelo menos a 30, por· 
qoe ar. Prealdente. atttngindo ao numero du 
eacolu provtdM, attendt>ndo ao numero d01 
no..,. moololptcs, "ttendendo u ligações que 
se DOdem fazer entre ellea, eu julgo que a fts
calir.ac;io dlatrtbolda por 30 lnapectorea, ae fa. 
rá, pelo menos, na aotO&lidade, de um mc>do 
t.tante tronitoeo. 

zembro de 1893. . 
Artico, Para a fl~lizaçlodu escolas e mala 

ettabeleclmentoe ·de inatruoçio -do Batado, lca 
o~...em cada munioipio 1lJD - soperinten· 



381 

S. n:o. quiz nos convenoer do que mais pro
ftoua seria a fteoallzação. pJr meio dos inspe· 
otorea municipaes; m&'t, deante desta propaai
~ grandes e quui insupuraveis ditBouldades 
ee nos antolham :em primeiro Jogar, sr. Pre
sidente, à forçoso oonreasar, teria de luctar a 
adminl.m.1çã.o, quando tivPsJe de fdzer a no
mtacão daquellol:S que deviam occupar eJSeJ lo
garea, no3 diveNos municipios, com grau tes 
ditBculdadeJ, co1'que dr. Presidente, núJ sa
bem08 que incomp:l.tibilid<Ml~ da di rerus ee
peoie1 veriam de prompto contrariar a medi.Ja 
que fo838 a.doptada pelo Congresso. 

Nesse l!t'ntido temos visto que mesmo para o 
preenchimento dos l gares de eleic;àll popular, 
dadas 'incomr.tib•hdes prescriptaa :!m let, tra
zem dltftcul adell não pequenas para o provi
mento desEes cargos. 

Em segundo logru•. ar. Pre!!idente, não será 
oom a grAtilic .ção mínima de 60)$000 que en
contrar-Fe ha e .n cada mo~oicipio U•·•• pe8soa 
habilitada pl'ra prover a serviço como e3te que 
tanto ioteres·~ a iustrucção e que à de summa 
responsabilidade. 

Sr. Presidente, é com esta diminuta q11aotia 
que um cí-tadão encuregado da in•peccão do 
ensino podara se rPmover de um ponto a our,ro, 
demorar em uma lc-c~tliiade e S.ltisf~tter despe· 
eas de viagens. 

Não podemos exigir do patriotismo doa nos 
sos conaidadãoa que. além de se prejudicarem 
em seus negocies proprlos, tl'lnham de viajar 
em razão de seu cargo fazendo despezae por 
conta proprha. ( apoiado6). 

Sr. Prt:siolente,is3 . é exigir demais, do patrio· 
tismo dos no~808conoidadãos; e S"-bemos ainda, 
por outro lado que Dão poderbmos encontrar 
peasoa que possa se eacarreg ·r a sal v o dessas 
despeza~ desses eerviooe, porque na maioria nem 
todos dispõem de reour~os supera.buodsntes 
que lhes sobrem das necessid~des peculiares a 
sua vida. 

Sr. PrMidente, como j{l disse. acho que tra
tando-se de um serviço de tão grande impor
tancia como este, da ftscalizac;ão de ensino, 
porque da h i provirão os fructos beneftcos ele
vancto o ni vel moral dos estabelecimentos 
oreados para a di.fl'usio do ens no entre o povo 
que nóJ não devemos olhar para um accre~cimo 
de despezas que me parece em todo ponto re
produtiva. 

Acho tr. Presidente, que devendo consulhr 
iatere~s tão importantes como aquelles da 
lnatrucção, que para serem bem enoaminh 1dos 
dependem de uma prampta e etlloaz ft'Jealiza
oão, não devemo~ recuardeante de um augmen
to de deepesa. 

E', por conseguinte, putindo deste principio 
ar. Presidente, que eu vou olierecer ti. consi
deração da carnara uma emenda elevando as 
oircum3cripçõ~s a 30 em vez •le 20, numero 
que se acha oon&ignado no projecto com os mes
mo.i ordenados, porque eu não comprehendo 
que possamo.i exigir que a administração collo· 
que nesses logares cidadão de intelllgencia su
perior, um ctdadqcapaz .s, não PÓ pelas suas 
aptidões como tambem por merecimentos t"le
ndos, taxando-lhes um ordenado que nem ao 
menos compensa os saoriftoio!J de sua afanosa 
proftao. 

A. C. - 50. 

Eu não oomprehendo sr. Presidente, como 
se elevará a ftsoalização, deede que se amesqui
nhe a •ua retribuição. Se nós queremo• sr. 
?residente, que a ft:~calização estejt~. t":xtreme 

ele qualquer paixilo, que a .Oso'lliz1ç\o sej& con. 
ft .da a um homem superior ág auggestões da 
politicagem, a um homem extra'lho ás Juotas 
partidar1as, nesta ou n~quella localidade, como 
V11mos dota.r o serv•ço cJm um' retribuição 
que a:ão e -tE>.ia a ptr das exigencias do eervlço 
a que ella IMI dt"a,lna Y 

Sr. Presidente, t•ão se trata . cre11ndo a fts
cahs~ como determina o projecto li e ir buq · 
car na propria lo~lidao.te um indl vtduo que 
esteja Uecêssitando ae um emprego para nelle 
collocal-o. Não, sr. Pl'f'sidente, para a no
meação daquelles que tem de ftscalisar o ensi
no, eu estou certo que &administração irá. bus· 
car aquell".i cidadãos, que por todos os predica
dos, mereçam ser investidos de umaauctoridade 
de tão grave respnsabilidade como aquella de 
fiscal ambulante do ens· ~Jo . 

Neste ponto sr. Presidente, eu lembraria, 
para que a fiscalisaçã.c se torna88e mais prom
pta e etftcaz, em bem do ensino, que a. camara 
e a commissão. determin&odo a crea~ão de&es 
io8pectores, lha marcas~em attribuições que 
lhes dessem uma. aomma de auctoritlade e que 
esdiJ. auotori11ade se fi86sse prompta e elfecttva 
em um caso dado. 

O aR. JoÃo Pxo:-Já edtá. marcada. na lei 
o. 41. 

0 IR. SBVEIUMIO DE REZKJ.IIDE:-Não me pa
rece que as attribu•cões que se &cham asaig
nalada~ por lei sejam ba'jtantes para aquillo a 
que me rellro. 

Eu quisen, sr. Preeidente, que o inspector 
ambulante, desde que fvs:e de visita a uma es· 
cola e que ali i cde visu• reconhece!Se que essa 
escola e,ta.va. funccionando sem o nume
ro legal de alumnos, que e uma verdadeira 
sinecura, um verdadeiro ganha-pão, que essa 
escoln estava regida por um Incapaz, por um 
homem que não EÓ por fa·t.l. de aptidão, comfl 
da nece88aria moralidade nãll estiveSile na al
tura de exercer o sagrado dever do magiste
rio, prompta e efficazmente, fi~esse app1icacão 
da lei; isto é. suspende!Se o ensino e leva'tlle o 
facto ao conhecimento do go\·erao com docu
ment'l3 necesaarios. 

O SR. Joio Pxo:-Dà. um aparte. 
0 IR. SBVBRIAND DB REZBNDE:-Das minhas 

palavras não se pode deprehender que hoa
vesse julgamento .sem culp~t. 

Eu acabo de enuunciar-me claramente com 
rerereucia á faltas juatillcadas, e é neste ca'lO 
que a acção por parte do lo~pector deve ser 
immediata e prompta; desde que não possa elle 
providenciar, eu garanto aos nobres collegas 
que esta ftscali@açã.o serà puramente platonica 
esta ft:!C&ll~ação não dará resultado algum. 

Aos argumf'ntos dcs nobres deputados que se 
arreceia.m de pei'I!eguiçõu de Injustiças, eu res
ponderei que raoo melhor JUIZO da administração 
e estou certo que no seu alto oriterio nã'> irá 
prccurar um homem politioo, 1\paixonado •.• 

O sa. Jolo PIO:-Mas a cousa é que elles 
não traeem e itrellas na tefta.. 

0 SR. SEVERIANO DE REZENDE.- ••• não irá 
escolher entre aquelles que nae localidarles I& 
imiEcuem nas lucw locae~ p .lra encarregar· d& 



ftaealt~ do enàino, podendo mesmo aoon- j lhes ~erá paga depois de terem provadl), com 
tecer que para uma ciroumsorlpoão t01111e l'8CO- dooumentõs, as visitas das escolu do manlci· 
lhido um tnapeotor completamente estranho á pto, visitas que ierão obrigados a fazer duas 
ella porque devemos pelomeooe prever que vezea por anno. 
o governo tratando duma ftsoalln.tão especial 'Os lnspectorea am'6ulantes, ar. PreFidente, 
nio irà lanon mio de~tet Jogare! para ao.!O- estão materialmente lmpoEsibilitatlos de bem 
modàçio de amlgoe, Jl&l'& diuin,·uir aquellee cumprir os 11eus deveres. Estes funccionarlos, 
que nas Joe&lidades 118jam indaenola ,..olltica. tendo a seu cargo a inspecção de escolas de 

O sa. J. DB CARVALHO.-V. exo. exige tan· muitos municiplos, não podem dispor do tempo 
'ta cousa, é prova de falta de confiança na necessario para prestar ao t-nemo a attenção e 
medida. . cuidados que seriam para desejar. Percorrem 

0 m. SBVJIRIANO DJI RBZENDE.-Sr. Prell· distancias immensas, zonllP V&<ti!llima.s, sendo 
dente, parecerão as considerações Mtaa rtalati· a~im obrigados a passar rapidamente pelos 
vamente é.s attriboições que deve1n Eer dadas pontos que atravessam. ( Apartca). 
aoe lnspeotor~• ambulantes algum tanto au· Entretanto. ara., o ins}lector municipal .; ha
otoritarlaa; tanto puseram em aobréaalto o es bltante da localidade, tem, para as visitas, de 
pirito rraneamente liberal do meu illuatre. col· fazer um giro relativamente pequeno,eatá. ~em
lega o ar. João Pio; mas ar. Presidente, eu pre em contacto quasi immediato com os pro· 
tallo como homem pra,ico, sem deixar-J'be at· fe;soree d". ~ua pequena circumscripção; oa 
trahir pelas phantasias do Ideal; e entendo professores dos dtversos distrlctos appare,.em 
que, desde que seja inetitulda a ftacallasção, frequentemente na &éde do mun1cipi.>, onde 
aem attribulção de correctivos nada absoluta· tnmbem concor. em Oi habitantes do~ mtsmos 
mente • conseguirá (muito b•m; tJpoiado•). dietr1ctos, onde são chamado!! assim para o 

. Pelo modo pela qual se quer o lD:ffJOOtor. exercício de !uncções publicas, como ~or seus 
irá espiar como vão as escolas e dará parte ao negocios particulares; de11te modo tem o tnspe· 
governo do que viu e o uviu por lá, e em quan· c~or municipal constantemente noticias do que 
to as Informações vão, em quanto et~per~ se lle paw;a pelatt ~colas dlstrictaes, ruraes, etc., 
uma resposta, setil providencia sem corrt~Cttvo, esta sempre, maia ou meno-J, em dia com o ser· 
irregularidades. viço escolar ••• 

O BB.. Joio Pio:- Perdão, não diaee isto. (HtJ .,,. aptJrtt~). 
O sa. SBVBRIANO DE REL.BNDB.... Ser.t im- Prev1a easa objecção, e aqui tenho uma li-

proftcua qualquer denuncia qualquer commu· geira nota tomada quando falou o nobre depu
nicação !eit" uo Governo porque os factos tem tado ar. Severiano de Rezende, que fez sentir a 
demdnstrado que ou por acoumulo de seni falta de homens convenientemente t.abilltados, 
ço ou por outro qualquer motivo &'I multlplas nos diversos munioipios, para o exerciclo do 
consultes teitaa pelos lnspeoLores ambulantes cargo de inspector municiplll.· 
e pelos estabelecimentos de ensino tlcam inter- Não é tanto assim, esta aprecia~o é injusta, 
min~velmente sem resposta porque depende e pouco lisongeira para o pe~:soat do~ diversos 
do conselho director · e este raras vezes se municípios ao E~tado; entretanto não me pa.-
reune. rece que tenhamos neceesidade de procurar ho· 

O m. Joio Pio dá um aparte. mens de alta acienoia par~ a lnapecção de ea· 
O m. SEVERIANO DE REZBNDE:~O nobre de· colas primarias; é p1•eterivel .•. 

putado ha de del!Culpar-me de nao responder o sR. Joio Pio :-E' preciso ter habilitações, 
aos seus apartes. Não porque não me mere· e conhecer as materias da iostrucção primaria 
çam attenção; sendo que pela distancia em que para potler inspeccionar. 
noe achamos colloel.dos e pelas condições acus· o sR. FRANCFORT :-Observarei ao illustrado 
ticas da 88la, elles me escapam l~U>irllmente. oollega que o>~ inspectcrea ambulantes, com 

São estas as con11iderações que tmha á fazer certeza, não vão ensinar r;ed•g·:gia aos profes· 
e ~ando á mesa minha emenda (muito b1m aores; pelo contrario, ellee não ensinam cousa 
"''"to b.rn). alguma ••• 

Lida e apoiada, entra oonjunctamente em 0 tlR. Joio Pio :-Mas vão inspeccionar. 
iiso1188ão a seguinte emenda. 0 SR. GETULIO DB CARVALHO :-E OS inspe-

N. 3 otoree ambulantes fazem isso~ 
Titulo I art. 2 •• 
Em vez de vinte-dlga·se:-trinta.-SBVE· 

RIANO DE REZENDE, 
o er. Francrort: - Sr. Presidente, 

nio é sem algum constrangimento que tomo 
a . palavra pare. fallar eobre a materia em d•s

, coado. 
Não conheço pessoalmente um so dos cida

dãos que aenem de inspectores • . ambulantes; 
de tod011 elles faço a melhor idàa, nem tenho 
razõee p1a o contrario. Maa é que não julgo 
bo&a lnetltutção; não é esse o melo maia c•ln
duotnte aos ftn11 que temos em vista com rere
renciaà lniltrucção publica. Prefiro os in&pe
otore~~ munlcipaes razoavelmente gratificados, 
e nellte sentido vou mantJoJrá mesa uma sub· 
emenda elevando a gratiftcaçio d01 ditoí in
apectores municlpaes a 1:200$, gratifteaçio que 

O SR. Joio P1o:- Fazem. 
O sa. FRANCFoaT: -Dizia, sr. Presidente, e 

repito, que é preferível o homem da localidade, 
re11idonte no munU:ipio, embora menos bablli· 
tado, mas que seja bem intencionado e hones
to ; porque 86tarà em con tacto quaai diarlo com 
o proftl880rado do seu município, que constitne 
aoircumscripção sob sua lnspecção, e empre
gará, com certeza, toda a soa ectividade em 
bem del!empenhar o cargo (AptJ,.tl! diwr•o•)• 

Senhores, para que divagar em theorlas que 
Calham na pratica Y Para que pretender ar
rancar ó homem da humanidade Y Poia um 
homem de fóra, estranho,"indi1ferente aos in
teresses de municipios onde não tem inter~nes, 
onde não conneoe ninguem, onde não tem atfel· 
cões, poderá tomar o mesmo interesse, poderá 
ter o mesmo zêlo e cuidado com o pro:Jl'&IIO e 
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prosperida.deg ele taes municipil')9, como aquel
les quo ahi residem, que abi têm O.i seus ha
veres, os seus filhos. os seus amigos, todas as 
suas rt>lações e as mR.is gratas af!eições : Os 
inspecto es municipaf'B, residentes no muni
clpio, desejo!os, naturalmente,de vel-o progre
dir e prosperar, pois ahl estã.'> concretizada..'! o.s 
auas mais grat&!l esperanças, zelando, e auxi
liando o dest>nvolvimento do ensino, amparan· 
do e protegendo BS efcolas, amparam, zelam e 
auxiliam os seus proprios lnteressPs porque o 
progresso de uma localidade reverte, em parte. 
em bem dos interesses indi viduaes dos seus 
habitantes. 

Os inspectores ambular.te\, porém, por me 
lhor -iotencionados que sejam, não se acham 
neste caso; !!ào hJ•nens de t~ra, estranhos, que 
pouco se embarsçlm com o p.•ogresso dA lo•:&· 
lidades que lhes são absolut!l.mente indifferr.n
te·, e por onde pas3&m apenas pAIO arduo de· 
ver de uma. ephttmera visita ãs e' colas, e pela. 
ia. pet"iosa nere-sldade de fazer jus ao orde
nado. (Crusam-.!e muit-:.7 apartes). 

Senhora~. não tenbo interesse immediato 
nesta questão , já. disee, faço o melhor juizo 
d'aquc1les que servem de lneJM'ctores ambulao
t&; enuncio conscienclosameott~ o meu pens~
mento, não acho boa a instituição d'esses f<.~n · 
ccionarios, julgo-a imprestavel para o fim que 
1e tem em vista, improficua.; julgo me mo 
que a enorme dcspe.•o. com estes runccionarios 
é feita em pura perda (apoiadot e não a!Joiados, 
ha dillersos apartes). 

Sr. Presidente, não e possi vel rl iscutir assim! 
O>~ apartes assim repet1doa pertu rbam á. quem 
falia, e não deixam que o orador siga o plano 
do seu discur.so; jli. nem sei o que e$tava di
zendo ... 

0 SR. PRESIDENTE : -Peço aos nobre3 depU· 
tados que não interrompam o orador. 

UMA voz:- Està discutindo perft!itamente. 
(Pawa). 

O SR. FRA:-<CFORT:- Sr. Presidente, jti 
houve em outros tempo~ uma e~pacie de inspe· 
ctore~ ambulant~>s: éramos de!• gados li•.tera 
rios, que devinm percorrer cliversos munic•
pios visitando. e in,peccionando as respectivas 
escolas. 

Conheceu-se mais tarde, pela ext:erieocia, que 
este meio era improtl~uo para a in-trucção, e 
foram creados os inspeet)res municipaes. 

Or·a, si o:~ n.nt1gos delegados lltterarios, que 
t inham a seu c11rgo a in11peccão da! escolas de 
dous ou tres munic1pios nã.o poderam cum
prir sa.tisfactoriamente o.'i seus de veres, o que 
poderão fazer os actuaes insoectores ambul~> ll · 
te!! tendo de viajar gra.ndet distllncia.s, visttan · 
d.) eso.Jias de sers, oito e dez municípios 1 Cen
to e vinte municipios para dez iospectoJ'e!', 
teremos doze pMa. con~ti tuir o. circumsoripção 
destin:tdt~. s. t)ada um des,es funccionarios 1 E', 
portanto, conforme j ri. o declarei, materialmen
te ! mpoi~ivel que cumpram rigoro!!amente os 
seus 11everE's . , 

O rf&ultado é que viajam esses e.mpregados 
da instrucção acct~leradamente; quaes cometas 
de nova especie que percorrem o e~paco, de v o 
rendo as di3tanciiUI "m c.trreira. V<!rtigioo~e; 
verdadeiros meteorcs, que p.a.~Bilm rapido" e &b 

apagam, deixan:1o em trevas a infehz 

instrucção primaria. (.Vuito b11m ! apoiado, 
hilaridade). 

lljto, e r. Presidflnte, não •contecerâ com os 
inapecto:'es municipaes, que devem fa.zer as 
soAs excureões, por occasião das visitas. em 
circulo muito mais limitado : excursões que 
lbes hão de ficar muito menos dbpeodiosas, 
porque nio só serão reld.tivamente muito menos 
extensas, como aerão feitas entre gente do seu 
conhecimento, tocando e pousando em casas de 
amigos, de parentt>s e de mais pessoas de suas 
relações. 

E é JlOr i;to que não vacillo em asseverar que 
não deixaremos de encontrar homens idoneos 
quH se preetem a. e•te serviço C')m o. mJdica 
l!'rati fi cação de 1:200$000. 

VozEs : -· Muito insigo1tlcante paro. o trab~
lho. 

0 "sa. FRANCFORT :-Ora, muito in&ignlfi· 
r.aute! Homens, daordem daquelles de :;uom 
fallo, não irão f~~ozer profissão disto. 

con 'amos talllbem com o p&triotismo dos 
nossos cooc1dr.dãoa. Nem vão fazer disto pro
tl"6ão. como meio de vida. mas é de justiça que 
nilo façam dt:spesas á sua custa. e é por is!!O que 
elevo, pela eub emenda, a 1:200$000 a. gratifica
ção que lbes é destinada.. · 

VozES:- Mas como encontrar g~nte sum
cientemente hab·litada 1 

0 SR. FRANCFORT :- laso já está respondido. 
Não h a. mia ter de gre nfie sabedoria pua in
pecionar escolas de primeiras lettr as ; o que 
querem'IIS é que os profe..qgores en~ín<!m, que 
cumpram o seu dever, que sejam inspeooiona
doa constantementtl, que lhe.'! esteja perto, qua
si ao contact , o superintendente h;cal da. in
strucção. (Apat·te-'). 

St•. Pre•1dente, o illustre sr . dr. ~ien,ies Pi
mentel. no seu t-,>m deduzido discurso sobre a. 
mstrucção pnblica, como que fez pairar o. irléa 
de que aquelles que se oppunham á. existenci!\ 
fios funcoionarios em questil.o, isto é , dos inspe· 
ctores ambulantes, eram, ipso (ac.'lo, oppostos á 
in~pecção do eu~ino. Não eei !!i me enganei ; 
pela drstaocia não ouvi bem , IOO.s pi:eteu-me 
que !l. exc. fazia esta apreciação. 

Ninguem nega, sr. Presitfente, a necPssidade 
tia. ins ecção do e.nsior; a. quest ii.o está no meio 
a empregar para ol:itel-a emcaz e proveitosa. 

Para. provar a casa a grande 1mportancio. que 
ligo a in~pt>cção em mataria de ensino, pedirei 
permis~o para ler a parte de um drsourso que 
a lU• proferi . ha.l6~nooe, com referenciaa.este 
rna!{no as~umptu. Empenhava -me, então, para 
que a inspecçã:> fuFse etrectiva e real, o que ~ô 
s1:1 poderia. ob .er por meio de tunccionarios es
ti{>f'nc!lorlo~; c:~mbatendo R.!!sim o pensamento 
da commi~sã.o àe fazenda., cuja. era relator o ll· 
lustra•1o d1·. Ca.ndido de Oliveira, uma das 
mai11 bellos mteliigenciae quf' conheç •, que sup
primia a pequeno. graticallção 1ada aos inspecto
res municipaes .•.. 

0 !lR, A. CLEMENTlNO: -De 400$000 1 
0 SR . FRANFORT : -Sim, SI'. de 400$000. 

Tenho aqui oa annaes de 1878, oa .• o ~e encontra 
o humildt! discurso que então proferi em sessão 
do. extincta Assemblea Provillclal, do qual dia· 
cur&o consta tambemlque foi o individuo que oro. 
se dirige á. cas1 um dos mais dedicados propa
gandistas da fundação das esc:>lns normaee, que 
para muitos, pa.reciam ainda um sonho irreuli· 
zavel. 



Para nlo fatigar a attençic)da Oll& oom e:z:. 
feDia lehura, limlar·m J·hei a ler algooalop•
GOI prlnoipaee, mu .farei traDICI'8ver no pre· 
•nte diloono toda a-parte d'aqoelle referente 
àlnewu~io pubUca. • 

Ele, ar. Prelideote, ás ldéu qu~ ennonciej 
por aqoella ocoallio:- (Lendo): cPallo, •r. Pre· 
.td•nce,. 6. outra parte do paragrapho, qoe é 
aquella goe •e retere i 1appre.io das gratiftóa· 
ç0e1 a~ ill8pêotoresde comarcas. 

cCOmeço declarando que nio tenho parentes 
qae oooupem este emprego. 

cVons • - Nio é preciso fazer deolara
çóel ; todos conhecem Q aeo el~vado e&::oacter. 

c0 IR. FBANPORT :-Agradeço muito . 
.Sr-. Presidente, não basta nomear professores, 

pro ver as a.colas do material neoessarlo a:> seu 
trabalho, para tirar do enain., os deseja toR re 
aultadoa. c E' indispenaavel que o governo ee 
uaegure da intelligente inapeoçãoda e~~eola, de 
11111 influeoola moralizadora·, do adoquado •m· 
prego d01 metbodos, tio adeantamento doa 
alumoos e do procedimento d~ professor; ae
plndo-o no eurcloh de soa, t..an9QÕ8s para 
que nio l!e lhe afrouxe o zelo, nerli e desvie 
da aenda de seus devel'te:.. 

cO sR. MA\tTINDO CoNTAGDI :- ISBo ·é bom, 
mu mu1to ditfto;l de se o ubr.er. 

cO BR. P'RANCFORT :-cEm nenhum paiz a in· 
atrucção tem tlore~cido sem um bo.n syatema 
de inspecção. S ·o teste.nunbo disto os palles 
onde este ramo do serviço publico S8 açha mais 
aperfeiçoado, como St>jam a Belstie& e a Pru!dia. 

c A inspecção. dtzia um esoripter, é o nervo 
da instrncção }>nbllea. 

cPara. ser protlouaji o di88e aqui na sessão do 
anuo paBSBdo, e repi•o, est• .inepecção deve ter 
eatipeodtada. /, gratuidade do cargo afrouxa.a 
responsablbdadedaquelle que o exerce. A in· 
specção gratuita é frouxa, não tem e regulari· 
dade ueoell!llria, nem é e~ercida com a ftrmez · 
que requer o bem do serviço publico. 

«Logo, oio p~aquiescer ao pensawnto _!la 
nobre oommis-io quando propõe a suppreuao 
das gratltloaQÕeS aos inapeo ores de comarca ap
pellando para o patriotiSmo. 

cO pllt.r1otismo jà está posto em prova ptla 
exigui•Jade da gratitlosção, que a~enas basta 
para o expediente. 

c Eu quer1a, pelo ountrarlo, que se augmen
tauem essas gratiftcações, fazendll-se escolha 
idonea e tornando-te etreoti \'& a responsablli· 
dade daquellee que bem não ownpri888m com 
01 sana deveres. (Apoiado•). 

cSr. Presidente, a instruoçi l publica é as
sumpt.o que deve, de preferencla a 011tros mui· 
toe, prender a: nO!sa attenção, 

cO 1r. X.l"àw da Veiga e ovtro1 apoiado•. 
c0 SR. FRANCPORT :- cReftrO·me principal · 

mente à •n~truoção primaria. 
cVoZII:s : -Apoiado; é a de que msls precisa

moa. 
c0 IR• FRANCFOBT :-cA primeira COU&a a fa. 

ser se ~eria elevar o nível do profeasorado, 
~ue, ~ín boorosasexcepçõas, não està ao par 
da• tuncções que exeroe. (Apoiado•)· 

clnatruCQão primaria 11'. Presidente, sabe v. 
exo. e aabemos nobres deputado;, não quer 
dizer simplesmente elllinar a ler, e escrever e a 
laser ti.: tw~lha as quatro operações fondamen· 
1189 da arithmetica.cA lnstrucção prlmarill tem 
um ftm complexo- esclarecer a intelllgenola e 

formar o ooraçio. E li é pAra deeejar o eaola
recJmento da intelllgencia, n., é men&~ apre
ciavel o uesenvel ~lmentO da~ tacultladea Mo
raes ; si·Rs lll.culdadea moiVs l!io aqoellu que 
mais particularmente constituem a dUferença 
eutre o homem e o broto, com ralio devem 
merecer a noesa max1ma atten~ quando ee 
trata do emino e da eduosQio da infancia • 
(apoiado• genu1). · · 

cCumpre, portanto, elevar o prolessoradc' a 
uma carreira díg'oa e invejavel, para· que ho· . 
mens idoneos, intelligentfs; honesto, e 80tlte
tudo de ca·aoter se queiram eoc.l'regar ·do pu
bliro magiaterlo. 

c0 SR. MARTINHO CONTAGEM:- Seria muito 
bom, mas é muito custoso acha ·se gente RI· 
sim, 16. pelo sertão principalmente, onde a in
a~trucçio está muitv átrazada. 

cO SR. FRANCPORT -cSr. Pre&ldente, ent3n
do que a• e100las normaes Fio um" necr88idade ; 
o mestrA deve formar·~. deve aprender a ser 
mestre, e deve, de uma ve"t pua sempre, com· 
pe.netrar-se de que não vae ensinar material
mtmte a ler e 8l!crever, maia vae formar futuros 
cidadios para o seu paiz vae deaenvolver no 
corac,ão dos meninos o seotimento do jti~to e 
do honesto; vae .ftnalmente, de~envolver na to~ 
fclncla o sentimento do bello moral, esse senti
mento nobre e elevado, qu" faz oom que o ho
mem, em cuju coração eJle se alberga, despre· 
ae o crime que dá proventos e grandezas, e ame 
a virtude que pode levar ao eotfrimen\o e á 
morte. (Muito bem!) 

1:Não é de hoje, sr. Presidente, que nutro es
t es idéas acerca do importante assumpto de que 
ora me occupo. . 

Já em 1877 na sessão ortlitiaria de 2 de outu
bro, dizia : cEnsina-se. sr. Presidente, a ler e 
a esol'evH materialmente, sem que o alumno 
posaa dar a intelligencia do que leu ; sabe mui
tas vezes de <or um compendio que S8 lhe dá 
para estudo ou leitura, mas nio comprebende 
a b.~olu ta mente uma eó idéa das mui tas ali con
tidas. 

cE quantas vezes o proprlo professor í.lão en
tende o i!Ue lê, e sente absolu~ difficuldade de 
descer a explicações I 

eMas ü elle é tambem . carecedor de idéas, 
sinão tem aa lu~ precisas para esclarecer a 
pobre criança contlada a seu~ cuidados I 

cHa um c.utro mal. 81". Presidente, aSBás sen
sível com relação á iostrucção publica ; é a tal·. 
ta de inspecçã.o, que deve eer activa e constan
t6 para que 08 profeSEores .:umpram os seus 
devere~. ( Apoi"tlol). 

cO systema actual de inspecçio nio só não é o 
melhor, c., mo é de todo p~nto infructifero. 

c:\ lnspecção gratuita, ·si é por um lado de 
vantagem para a. província por ser economie&, 
é por outro as-ás prt>judicial ao ensino. 

cA gratuidade do cargo afrouxa a r~ponsa
bil1Jade, e raz com que o empregado desonre 
do cumprimento de seus deverea. 

cEntendo, ar. Presidente, que a instrucçio 
na. província nio vae bem ; falta-lhe a lnspe· 
cção activa, e, por assim o di%er, diari'\, oon· 
atante para que os proCeseores compram os 
88U8 devares ; raltam·ibe principalmente bons 
mestres, pessoal competeutemeute habilitado 
parao magieterio. 



cQoanto a mim preferia e propor01i mesmo, a 
redueçãt> dlls escolas, em ordem a termos, por 
e:z:e;nplo, metade das actuaes, maa que 8E'j11m 
idoneamente providas. 

cSou sectario do en3ino livre e obrigatorto ; 
I• to é , o p i de fllmiiia pode• á ensinar a aeus 
ftlboa como quizer e por quem q•Jizer, mas sera 
obrigado a dar lhe11 a oonçeniente instrucção 
primaria. 

«d.:,Bim admitto, que nas parocbias onde não 
possam e:t1$tir eacolas publicas, SPjam as pani· 
oulares auxiltaaRa razoavelmente. 

cOeata forma t'àr·se-ha uma gmndl'l economia 
em ordem a poder se elev•Lr o ordenado dos pro· 
fesaores publicos de forma a elevar-se o nível 
deam cla:;ae de empregados. fctzendo·~e do pro· 
fessorado uma profl:!São garantida, e deselada 
por aq uelles que estejam na altura do ensino 
da inl't~nciR , que const1tue aa e~peranc:-as tia 
patria. (ApoiadoJ.) 

«E' idéa capital nesta mataria que se deve 
formar o professor, que se deve educar o mes· 
tre, portan~o. 11s escolJS normaes, taes, quaee 
devem ser, s~J de uma utilidade intuitiva, de 
'raocmdentes resultados e urgente:nente re
clamada~. 

cO mestre ignorante não pode '.!ar discipulos 
que pr&~tem. 

«A iostrucção primaria não consiste em en· 
ainar a ler e escrever materialmente; o seu fim 
é-&clarecer a lntel lige l cia e form~Ar o cora· 
çã '• 

c .Uém disto, como jà o tenho dito, o povo 
não tem idéas, e p·fciu aoquiril-as. 
cNa~ escolas do interior um menino de 10 

annos. p·.>r exemrlo, pode saber ler um compen· 
diO, um grosso VúlUWe, moa é IStO, para dizal·O 
um exerc1cio material da mem"ria. 
c~te rapaz não liga intellig,mcia alguma a 

odo aqt:elle amontoado de palavras, nao liga 
a respeito duas idéas. 

cOra, não é isto o de que precisamos; cumpre· 
nos tratar de instruir o povo, e mstruir não é 
ensinar a ler e escrevet' s1mplesmente, mas sim 
esclarecer a intelligencia, e fazer que o povo 
adquira pela leitura, idéas sãs da religião e da 
D.ioral, que lhe formem e dirijam o sentimen
to; convem, mais ou menos disseminar pelas 
clas.<e~ populares certRS noções uteis de llrtes e 
sciencia:.~, como sPjam de economia dome~tica e 
eocial, de mechanica, de agricultura, etc., etc, 

cPara tudo 1sto, sr. Presidente, são neces3a· 
rios bons professores, bom aystema de inspe. 
cção, compendies bons b escolhldos,Jivros pc ofu· 
s<lmente derramados pelas classes, etc. 

cEm res\J mo:- bom ordenado aoa professc
res, e t\Stes formados e de mtlubitavel i .'onei· 
dade; bons li vr·o:'l e protu~mente derramados 
pe' · r bcu 1.s; menor numero del1as-perder em 
qoar tidude e ganhar em qualidade; bom sys· 
teme. de iDBi• ~cçiio , e inspx çiiu eJtipeodiada 
com a msequente rtspon~o uilidade, ensino 
particular livre, e nas sédPs da11 parocbias, 
onde não houver aulas publicas razoavelmen· 
t e au:z:iliado pela província; tlnalmente-enscuo 
Obr igatOJ.'ÍO: toOO O pae OU edLcador sera obri• 
g':. do a dar a seus ftlllJs ou eJucandos a neces. 
IPilt'J& instruc~au primaria. 

cEujlesejaria, sr. Presidente, que a Assem· 
bléa éncarasae esta questão da inat1·ucção pu· 

blica com a maior attt'nção, e que fos•em ouvi· 
dos neste assumpto os conselhos de um illUJtre 
preceptor, o sr. dr. Abilio ~ar Horges, cojaa 
idéaa cito, e que é de opinião que a i l Rtrocçã.o 
não está actualmente entre nó! mais adiantada 
do que na época da ind<>penllencia, por f6lta de 
rnetbot:lo. de livros apropriados e de professores 
que e~tejsm na altura da sua missão. 

cEm lb77. sr. Presirlente, fazia eu as obser· 
vaçõe~ ronstan tes do d i~curso que cite i, e t P.n bo 
sempre aqui propugnado pelo melhoramento 
de~te importAnte ra mo do serviço publico . 

c UMA voz :- E a~sim dá prons do seu pa· 
trlotismo e reconhecidos tAlentos. 

cE tenho principalmente propugnado pela 
educação moral da infancia, porQue entendo 
que uma nação moralizada não ~óde d~iur de 
~er feli7.; mn1s vale um povo mt>nos t~abio, po· 
r·ém moralizR.do, e que conte em 11eu seio ~ran
de aumeJ'O de hom;;ns de oamcter, do que um 
paiz de sabi s sceptiCOi e alhe1o; aos seutimen
w . moraes.• (ApoiadtJs .Qeratn). 

THn.inada a ldtura destes topi<'OS. S". Pre· 
sidente, de fi iscursos profericlos ont l' 'ora, limi
tar-me-h~>t agura, a enviar á. m~sa a miuba 
su h-emenda • 

Naquelles tempoP, sr. Presidente, tin:ta o hu· 
milde orudor queRe d1rige á casa. alguns habi· 
tos de tribuna, lia e e~tudava; boje, porém, 
pouco po<so ler e sinto grande d•fficul lade em 
falRr. (Nc'to apoiados ge:·ael). 

0 SR. S ILVA FoRTES:- Não apoiadCl; OC!!Upa 
a tribuna perfeitamente . 

Voz&; :- ~ão diga ieso; v. ex c. fiiscute bri· 
lilantemente. 

0 ~R . FRANCFORT : - Tal .-ez, sr. Presidente, 
não P• ss~ ser votada. hoje a emenda. do nobre 
aeputado pelo 5. · districto; mas huje, ou em 
qualquer ouLro dia, perm1ttam que o diga, a 
t•asa procederà perfeitamente bem, tendo em 
vi:~ta o" mais immediatos interesses da instru· 
cção publica , si votar peltl emt>nda daquelle il· 
lustre colli'JZa, e pela pre~ente !>Ub t>menda, que 
dtlV& de 600$ á 1: ~00$ a gratificação dos inspe
ctores municipaes. (ApoiadoJ e nao apoiado•). 

Termino, sr. Presidente, estas despretenci
osas observações, e peÇ•l desculpa aos nobres de· 
putados de lhes ter roub~Ado o tempo . 

(Nf!o apoiados; ouvimos a v . e(t;C . com 11 

maior satisfação). 
Lida e apoiada, entra coojunctamente em dis· 

cuSEão a seguinte 

~. 4 

SUB· EMENDA Á DE N. 2 

Em vez de 600$-diga·se :- 1:200$. (S. R.) 
J. I'. FRANCFORT. 

O ••·· Ctunlllo Prates: -(~ão te· 
mos o seu discurso). 

Lida e apoiada, entra conjunctamente em 
discuesão a seguinte emenda 

N.5 
Accre>cente·se onde convier, ao caplt : lo 2. • 

d:> t1tulo 1·. 
Artigo. Os inspectores esc lares a mbulan• 

tes poderão suqpentier o exe~cicio do proftlssor, 
até tres mezes, quando encontrarem a r-espe· 



.-
cUva escola lifm lrequencla legal, communi
oando immediatamente o Cacto dooumenta<ft'ao 
aoverno que provldenciar1·, nos termos da: le· 
lillaçio em vigor. 

Paragrapho onico. Rmquanto durar a su'J
pensio imposta -pelo lnspeotor ambulante, o 
professor terà direito IÓGlente ao ordenado. 

Sala das lleiBÕel, 25 de junho de Ul95, -c. 
PJlATB:S.- RODRIGUES CHA~ES.- GONZAGA DA 
8ILVA.-SEVBRJANO DB REZENDE. 

Fica adiada pela hora a disc .. asão, designao· 
do n ~r. Presidente para Rmaohã, ' além. da 
pal'te regimental, da ordem do dia, o seguinte: 
iliEcn~o das emendas do Senado ao projeoto 
n. 6, eobre foi'Ç!l publiC'\; 1.• dos projectoe DI., 
126, da Camara e 58 do Senado; 2.• da de n. 
45; 3 •• do de n 84; c:mtinuação d11. 2. • discos· 
tio do projeoto n. 40, a par~ir do art. 10, e do 
de n. 92; 2.adode n.ll4e l.•dn de n. 6l,do 
Sen11do. 

Levanta-se a sessão. 

AC:I'A DA 49.• SESSÃO O~DINARIA, A03 26 
Dll: JUNHO DE 1895 

PP.ESIDBNCIA DO ~R. J::DUARDO PIMBNTBL 

Ao m~lo dia, feita a chamada., acham-se pre· 
antes os srs. EduarJo Pimentel, Agostínho 
Pereira. ·ouirlerio de Mello, Silva Fortes, Au · 
gusto Clementine, FAria Lobato, Getulio de 
carvalho, Nunes Pinheiro, S.<1turnino Dant~s, 
Bernardes de Faria, Sousa Moreira, Gonzaga 
da Silva, Severiano de Rezende, Ribeiro Jun
queir.,, .Mendes Pimentel, Juvenal Penna, ca
millo Soar~. Benjamim de Macedo, Joio Pio, 
Manoel Alves, Pinto de Moura, Benvenuto 
Lobo, carlindo Pinto, Gamillo Prates, SabiDO 
Barroso Junior, Leopoldo Corrêa, Manoel da 
Silva, Tavares de Mello, lgnaoio Murta, Nunes 
Coelho, Franctort, Fra.ncl&.-o Brelll&ne, Raul 
Penido e Delpbim Moreira; faltando com e&U· 
sa particips.da os sra. Ribeiro de Oliveira, Al
berto Furtado, Ferreira TinOco e Wenoesll\u 
Braz e eem e lia os mais ara. 

Aore-se a seaeão 
E' hda e ap~rovada. a acta da anterior. 
O sr. 1. 0 Secretario dá conta do seguinte 

BXPEDIENTB 

Officio• 
Dois do s:-. J. • Secretario do Sena:lo commu

ntcando ter subido á sancção " proposição u; 
2, emanada desta Garoara, concedet:do perdão 
ac ex-jutz de direito de Pbiladelphia; devo l
Tendo com emendas a de n. 4, tam bem desta 
cama•·a de 1893, eobre a est. ada. de ferro da 
eetação de S.lveira Lobo' á fazenda do Trave•· 
lio.- Inteir11da quanto a primeira parte man
dat.do-se lmp~imir &!I emendas. 

Do SI' ... dr. Secretario do Interior, en . fando 
uma mensagem em que o dr. Presidente do 
Ea'.ado solicita um credito supplementar para 
oocorrer, á<t de3pezos com a repartição da Poli
ela.- A' cominissão de orçamento. 

Do sr. dr. Secretario d'Agrioultura,trazendo 
intorm•~õta pedidaa pela camara relativamen. 
te t 86trada de Cerro do Paraopeba.- A' Jl'>Dl· 
mlttio de obras publicas. 

R6ftlet'Í11'UIItO. 

De d. Adelina Francisca da Cruz, prof8890ra 
em S. caetano do Chopotó, pedindo um r nno 
de licença para tratar de sua saúde.- A' com
mheãQ de petiQÕeS, 

De- Aureliano Augusto de Assis Toledo es
cr•v3o de orph!lms do Rio Preto, solicitando 
quatroannos para o identico tlm. -A' mesma 
commi~. 

L·e Pedro Luiz Nun ~s Alvares e ouf,ro, de
nunciando o conselho districtal da Lagoa For
m~sa de Pdo1, P<>r falta. de exacçAo em cum
primento de dever~.- A' commitisão de justiça 
civil e criminal. · 

O sr. _ Augusto Clementino, por parte da 
commtssa!> de orç,mento, filzendo ver que, por 
achar-se Ja no Senado o projecto de orçamen
to a ella fallecem os meios de attender o pedido 
constaute do requerimento do director do gy
muaaio blependiano, o devolve a. me·a e re· 
quer seja ellt. remettido óqnella cafa do ccm
gresso p1ra o tomar na consuieraçã~ que me· 
recer. 

En,itJ-!e ao Senado 

Têm 2.• leitura o ·parecer .n. 7'. e <' projecto 
n. 13~. que tloam sobre a mesa para a ordem 
dos trabalhos. 

PARECERES 

En-Viados a mesa, são lidos e vão a imprimir 
os seguintes: 

A commlssão de obras publicM a que foi pre
sente o projeoto n. 113, de 1895. opprov&do 
em 1.• discuseio, é de parecer que seja sub· 
mettido a 2,• dlscus~ão ctm a mesma reda
cção. 

S11la das commi~õea, 26de junho de 1895.
SÚ.vA. FoRTES.-NUl'IES PJN!lEIRo. 

A commissio rle Obras Publicas, á qual foi 
presente o projecto n. 117, sobre navegação 
do rio Paracatú e approva.do em J. • discus
são, é de parecer que seja submettido á. 2.• 
disculll!ão com n. seguinte emenda additiva. 

Emenda additiva: 
E&ta lei entrará em vigor desde a data da su& 

publ icação, 
Sala d68 se~sões, 23 de junho de 1895.-SILVA 

FORTB3. -NUNE~ PINIIEIRO. 

N. 72 
A commi>sã.o de Obras Publicas, a que rol 

presente o omcio da camara municipaloo Tur
vo, reclamando 1-obre a. neces~ldade de ser des
aproprta.da a ponte 11obre o rio Grande na es
trada que vae ter a S. João d'El-Rey. é de pa
recer que nada ha que deferir, por já ter esta 
camara. se pronunciado Dt>ste sentido. 

Sala das commwões, 26 de junho de 1&95.
SILVA FORTES.-NUNES PINHEIRO. 

A commllll!iode representaçõM,requPrimentos 
e petiçõ~. 1 qual foi presente o pl'<'jecto n. 
109 ; approvado em 1. • dlecussão, e t.levolvt .. 
do à commlssão, a seu pedido à .de parecer que 
11eja submeUido á 2.• diecuseão com a seguinte 
emenda: 

Em vez de-com metade dos vencimentos
diga-se-sem vencimento·&. 

Sala das commi•sões, 26 de junho de 189;.
SILVA P'ORTBS.-DESIDERIO DE !d.&:LLO.-PINTO 
DE MOURA. 
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A olmmissão de represenbções, requerimen
tos e petições, a <tU~l foi prerente o de d. Fran· 
cisca da Conceição Ferre1ra, pedindo um anno 
de licença sem vencimentos, .para tratar : de 
!Uti saúde, é de parecer que se adopte o seguin
te projectn. 

O Congrll$1!0 do E~taio de Min:u GPraes de
ereta: 

Artigo unlco. Fica concedida á d . Francisca 
da Conceição Ferreira, professora primariA. de 
Ouro Preto, um aimo de licença sem vencimen
tos para tratar de sua. saúie; revogadas as dis· 
posições em contrario. 

Sala da'J Peseõe•, 26 do junho de 1895.-·3IL· 
VA. FORTES.-DKSIOE!\10 DE MELLO.-PINTO DE 
MOURA. 

N. 73 

A oommissão de commerclo, estatística. in
du~tr:as e art(IS, à qual foi presente a petição 
de Honorio Jose Freire e sua mulher. pedindo 
a pa.•sag()m de sus fctzt'nda. do di~tricto da Can• 
na Verde para o de Perdõe~. consiilerando que 
pela lei n. 110 de 24 de julho art. R.·, a 
competencia para semelhantes alterações )ler
tence ás camaras ruunicipaes, e considerando 
ain1a que pelo ~rt. 112 da Consti~ulção .do ~s
U.do. depois da decretadas por le1s ordmarJaP 
a divisão polit1ca municipal e judiciaria do Es· 
tado, esta não poderá ser alterada sin~o n.o fim 
de cada decenio; é de parecer que SeJa mde
ferida. 

Sala das s~Õ!S . 26 de junho de 1895.-Co
NEGO ALVES. - JUYENAL PENA.- LEoroLDO 
CORRÊ.\ . 

A commisaõ.o de justiça civ1l e criminal, a 
que foi pre.ente o prcjecto n. 68 com. em fin
das "pprov:adas em 2.• di11CUS:!ã.o, é de parecer 
que passe elle á 3 • e Sl'ja approvado com a. se
guinte redacçã.o conforme o vencido. 

O Congresso do Est.ado de Minas Geraes de
creta : 

Art. L• O relatorio ao:Jnual de que trah o 
art. 22, § 4. · do necreto 585, de 15 de março 
de 189-Z, lierá acompanhado dos accc,rdams que 
contenha ;n materta importante e controverti•ia 
com breve summario explicattvo da especle 
julgada. 

§ 1. • Para esse eJfeito indicará o ju_iz rela
tor • .,or oo..'Uião do julgamento, que ~eJ&. o ac • 
cordam respectivo coptado, mencionando-se na 
acta sna Indicação. 

§ 2. • Es~~ accorda~ serão ann•Jalmente 
publicados pelo governo e remettidos em tolhe· 
lOS aos juizes de direito, sub>titutos e pro
motores de justioa. 

Art. 2. • Das petições de hobetu-corpuJ a~re
aentados ao Presidente do Tr1buuo.l, em · l e ~ 1dos 
termos, t~orá este publicat• pela !mprens~ Of!l
cial nm extracto, qe motlo que a pubhcacao 
anteceda ao julgamento. 

Art. 3.• B:m caso t.le adiamento, a pedido ou 
por affluencia. de eerviço, serão na coofet•encia 
aeguinte julgados de preferencia . dentro elas 
respectivas cl&SheS, os autcs com dta, que tive
rem sido adiados. 

Art. 4. • Os aggra\'OS serãu julgados antes 
das appellações aa qu"rta cla~'!e ; ~ ta:n~ elles 
como os recuno~ criminaes sera.o d1a~rJbU1dos a 
um relator e revist<.s pelos dous desembarga
dores que se lhes seguiróm, 

Paragrapbo uniro. Para. este ftm terá o re. 
}Ator, ass1m como cada um dos revisores. 
o praso de 24 horas, sendo recebidoP e ent"l'egups 
os autos por carga em protocoll' , quando a I'D• 
trega. não coincidi~ com o dia de seseão e eata 
tiver logar. 

Att. 5.• Das decisões do i='residc.>nte sobre 
incidentes relativos á interpretllção do decreto 
585 e desta lei haverá recurso para o Tribunal, 
a requerimento verbal de qualquer desembar. 
gador. 

Paragrapho unico. Eese recurso gerá deci
dido na mesma eessã.o ou úa immediata por 
maioria de votos, inclu~ivé do Presidente, que 
terá 2 votos em caso do empate; consignanúo
se na acta o que tôr resolvido. 

Art. 6.• Em caso de embar~ros será fe1ta 
por todo o T-.:-ibunal a revisão aos fe itos civeis. 
qualquer que seja o Vdlor da e&usn. 

Art. 7.• Os auto.'l que, dentro de 90 dias de 
sua entrada na s<cret<sria do Tribunal, não 
forem preparado~. ~erão pelo Presidente devol· 
vidos á 1.• inataocia, para os e.tf.,ito~ lfghes. 

Arr .. 8 •• DPntro do pra!IO de tres rlinl', sob 
penas dhciplinares, os escrivães farão ás par
tes intim~çã.o dos accordams e dentro do mes
mo praso e sob as mesmas penas cumprirão os 
despachos, mandando os autos com vi!sta ás 
partes. 

Paragrapbo unico . Quando dentro do praso 
deste artigo não tôr encontrado o advogado 
const.tuido procurador, la vrllr-se-ha dbto cer
tidão. 

Art. 11.• No interesse dF.\ lei e não ccruo a.!
vogar:lo de uma. dos partes littgantel!, devo o 
Procurador Geral ser ouvido no11 casos do art . 
24 n. IX do dfcreto 585. 

Al't. 10. E' extensiva ao Procurador 0Pral, 
já quando pbssa os autos rom parecer, já quan
do os recebe para emittil o, a di~pusição do 
art. 2.• n. 3 t.la lei n. 17. 

Art. 11. As provisões para o exercício da 
advocacia serão conceúidss nos termoll d'> cap. 
5.• do decreto n. 585 qualquer que seja o nu
mero de advoga.do11 diplomados em direit.o 
oxistentes na comarca. 

Art. 12. No concurso para o provimento de 
juizes de dirf'ito das comurca11 de primeira en 
tranoia concluidas as provns, proceder·se ha 
ao julg~mento nu mesmo dia ou no seguinte, 
considerando-se approvndo o pretendeJ!te que 
reunir a maioria dos votes da comml~~ao. 

Art. 13. Da dissertação escripta mandará o 
presidente da commissão tirar copia fiel, que 
remetterá á Imprensa Offlcld para ser publi
cada com a poss1vel brevidade. 

Art. 14. o querelado ou denunciado em cri
me commum ou de responliu.bilidade FPrá pro· 
curado para se ver processar ; consideraud.o
se porém revel si não tôr encontrado ou 1-1 o 
sendo não comparecer. 

Art. 15. Nos proces.ws de responsabllidade, 
si ,, qnerela•lo eom a r~post~ .e d.ocumt'ntos 
tornar evidente a sua nao cr1mma\Jdade. Ferá 
o procedimento julgado imprm:edente, inde
pendente de inquirição de t&temunhas. 

Art. 16. São termos eseenciaes · do prcceSPo 
além dos mencionados no art. 5 da Ie1 n. 17 : 

• A çita.çâ.tl lnicla.l, deven~o ~er e":Jpre_gado1 
meios neces:arios para a pr1me1ra CJtsçno do 



cÍenanotado ou querelado, lnoluítvé- o da cita- mediante dlstrlbu\~io, · 18l'vindo um promotor' 
GAo edital, quando eedver foragido. janto de cada um" deilaa. 

11. O interrogatorlo depoia da inquiri* du O mais como ut• no pi'Ojecto. 
te.temunbu, a menos que A formaçio, da onl· Sala das comml&ões, 26 de junho de 1895. 
pa tenha corrido i revelia. OU tenha s:do O réu -PINTO 1:8 MOURA.-BKRNA·RDBS DE FARIA. 
oltado para ser interrogado e nlo t enha com- A oommliiSà? de redacção de leis a que foi 
,.recido. pretente o projeoto n. 90, ooncetfendo credito 

11.• Pendente o termo da cltaçlo edltat,que IW Prr iidente do Estado, é de parecer que ~ja 
nio excederá de trlata dtu, DOCleri o juiz ,approva:la a seguinte reiacção: 
forma~ a culpa e, si o crime for · aftançlvel, O CougreS3o Legletativo do Estado de Mlnaa 
-p~egnir nos termqa do julgamen1.0. G~rae~ decreta: . 

§ 2.· A todo tempo em que o denuaelado ou Art. 1.· Fica auctorizado o Presidente tio Ea-
qnerelado compareçs, receberá o pl't'oeiiO Dllf tado 3 abrir Ol'edito supplementar á rubrica do 
-.raios "m que fôr encontrado, e ai ' formação llrçamento vigente o. VIII § 3.· art. 2. • aa lei 
da culpa não estiver encerrada, poderá re· n. 107 rle 26 de julho de 1894, até á quantia 
perguntar as teatemunbas lnqueridu em sua de 1:360$('00. 
aueencla. Art. 2. • Revogam-se as diapo!ições em con-

rt. 17. O art. 9 da lei n. 17 não abrange trsr!o. · 
oe ouoa de pronu'leia ou eondemnação em pro· Sa:a das commi~~~oões, 26 de junho de 1895. 
OeiU em que nio 8e dê qualquer nullldade -PINTO D& MOUR.\.-8S:RNARDBS DE FARIA~ 
aubatanoial. • VPm aindll á meEa a. rrdacção lto projE~to n. 

·Art. 18. Só serão a-fmittide.s appellações nos 87. de 1894, aobt•e a Estra1a de Ferro do Rio 
orim~s commuos por parte dr,s promotores de ·Doce. 
justiça, quando h11ja engano na appllellção da, Dispensada a impressão, a requerimento do 
pena impo~ta ou quando tenha ba•ido preteri· sr. Leopoldo Corres, aftm de entrar immedta· 
çio de qualqner formalidade substancial nos temente em discll88io, encerra-se esta sem de
~rmos do decreto 58'!, o q .,e seri declarado bate, approva-se a redacção e ao Senado ae en-
no aoto da interposição do récur•o. Vill o projecto. . 

An. 19. Afem dos casos determtnad•J~> no Lê·•~'~ e erltra em discussão o requerimento 
art • .C9 do Dee. 58~. de 8 d~ março de 1892. po- anteriormente -apresentado pelo sr. Gonzaga 
derá ll8r julgt~do em outra comarca o crime da S•lva aoorca de oceurrenciaa em S. Paulo 
commum praticado por oceasião de proced~r- do MnriaM. 
se a alguma eleiçiQ. 

§ 1.• Do.de pacbo defermdo ou indererindo O Ar. Silva Fort.ee a- (Não temos 
o requerimento haverá recurso para a Re- o seu discurso). 
laQio. O er. Gonzaga da 811va a-

' § 2.• A bypotbese do paragrapho 3.• do (idem). 
art. supra não depentle da aonuencJ& do pro· O orador termina solicitan.Jo e é concedida. 
motor de justiça, que,nio obstante. serâ ouvido. a retirada do seu requerimento. 

Art. 20. Nas eausa.s civeia são admittidos Sio lidas e entram em di~cu!ll!ão as emendas 
embargos de qualquer natureza.. ns. I, 2.e 3, o1fel'eeidas pelo Senado ao proje-

Art. 21. Fica revol(ado d' art. 30 da lei n. 72, cto n. 6, que ftxa a força. policial para o pro
de 21 de julho de 1892, que dispõe : sub~iste a ximo Cuturo exercicio • 

. competencia doa eacri vies de orpbams -para u 
causas de divilio e demarcação oriunda• de O •r. Ribeiro Juoquelra: (Não 
partilha entre herdeiros havendo menores, in- temos o seu discurso.) 
terdietoa ou ausentes. O er. Auguet.o Clemeot.lno:-

Art . 22. Esta lei entrará em vigor desde a (Idem). 
data de sua pub:icação. o ar. DenjaJDin de Macedo: -

Art. 23. Revogam-seu diap:>alçõea em oon· (Idem). 

traSart,o.d · õ 26 d J h d 189- O er. CaJDIUo PrateR:- (Idem). 
a aa oommt!! es, e un ° e a.-. Encerrado o debate, são approvadaa as emen-

RlBBIRO JONQOEIR.A-CA!tiiLLO SoARES FILHO-
S. BARROSO JUNIOR. das ns. I e 3 e rejett.&da a de n. 2. 

A eommi @io de redaoção de leis a que Coi Ao senado se devolve o projecto com 1\.B 
emendas. 

presente 0 projeoto n. 50, vindo do Senado e Entraudo em 1.• dlaeu88âo, que se encerra 
emeadas feitas '10 mesmo pela C&mara, c\ d~ !em debate, o projecto n. 126, relativo á legi· 
pareoer que séja adoptuda a aeguinte redaoção tlm'"""" de terras,diapensa-se sua leitura, are· dadau .-mendas. _..... 

querimento do ar. 1\ibetro Junqueira, é app-ro. 
· I vado e, consentindo-se que pu•e á 2.• dieeus-

Ao final d'l art. 1.• aeereacente-ae-nma se· eão,vae o mesmo projecto á oommissão de ter-

poda da promotoria. ra;_ido e em 1.• diseuseão. sem debate é appro-
11 Tado, resolve-se que passe á 2. • e vae à com· 

qlis;io de orçament;o o ·projeoto n. 58, doFena
Supprlma·se o paragrapho unico do art. I.· do, aubvenoionando o curso annexo á Escola de 

m Mtn111. 
Entra em 2.• diaoU88io o artigo uoico do 

Subsmna-se a ma teria contida no art. 2. · proJecto n. 45, relevando de multas ·e de pega
pelo eegulnte: O serviço du dnaa varas de di· mento de lmpoeto llS arrendatarios de terr~'~nOS 
retto, aerá deaempenhado cumulativamente, ,d~mantinoe em Diamantina e Grio-Mogol. 



O m. MANon. ALVBS lundamentt. e olferece 
a seguinte 

EMENDA ADDlTIVA 

Depois das palavros- Diamantina e Grão
. Mogol - aec!'escen te·se - Serro e Conceição. 
O mais como nó projecto. 

Sala das llt'811Õe8, 26 de junho de 1895.- Co· 
NEGO ÂLVJC3.- AUGUSTO .;LEMENTINO. 

Apoiada e em dit~cu!IS'io, que se encerra sem 
áebate, approva se o projecto com a emenda. 
conaente-ae que pes ... m á 3. • discussii.o e vão á 
oo~miSBio de orç•mento. 

Sem debate, encerra-se a 3.• discussã, do 
prr.jeoto n. 84, concernente á reorganização do. 
secretaria da Agricultura, é elle approvado 
e remettid~J·á oommi.ssão de rerl&cção. 

2.• PARTE DA ORDII:~ DO DIA 

0 SR. IGNAC{l) 1\fURTA, por parte da COID• 
missão de a(rh: . .itura, terrae e bosques, tendo 
obtido urgencia. o1ferece e rnanda·se imprimir 
o seguinte parecer : 

A com missão de &'tricultt:ra, minas. coloni
zação. terra'! e bosqt:l't!, a que roi preAente o 
projecto n. 126,de 1~{;5 appro1ato em •·· dis· 
cassio, apresenta-o para 2.• com a mesma re
dacção. reEervando o direit • de cft'erecer a~ 
emendas que julgar convenientes. 

Sala da• oommissõe!l, 26 de jtmho de 1895.
IGNAOIO MURTA.- BENVENUTO LoBO. 

0 SR, PINTO Dll: MoURA, por oarte da de re
daeção, obtendo támbem urgeocia, opre
senta o final do projecto n. 84, approvado hoje 
em 3.• di ousaão. e requer se dispense a im
premo afim de que sej>1. imme liatamente dia· 
outid9 e votada. · 

Approvado o requerimento, sem deba.te np
prova·se a redacção do 01 ojccto, que é remet· 
tido ao Senado. 

Annnncia se o pruseguimento da 2. • diSCUII· 
~ã:l 110 projecto ll. 4\ a partir do art. 10. oon
junctamente com a emenda o. 5, da commis· 
Eâo. 

0 sa. CAlllLLO SOAREi FILH?, fundamenta e 
oft'erece ., ~eguintes emendae : 

N. 17 

Ae paragrapho unico art. 10 - Substitua-se 
pelo seguinte : 

Es!!e~ a~rentes terão mais as a~tribuições do 
art. o& 9c!a lei n. 30 etc., o ma!a como no pro
jecto.- CAMILLO SOARES FILHO. 

N. 18 

A a a!'t. 10.- Depois da p9olavra canxilia
rem:. aocreecente-~e -Em todo Estado, - o 
mais como DO projecto.- CAHILLO SoARIS FI· 
LHO, 

Apoiadaa e conjunct.&mente em discllS:ião. 
Eocerrad() o deb·lte. approva-se o artigo com 

as emenda~ ns. 5, 17 e 18. 
En&ra em discussão o ~rt. 11 com a ementa 

D. 6,da comm\HàO. 
0 sa. DDIIBIUO Dlli MELLO j118*iftea e envia 

· a·eguln~ 

• · c.41. 

Ettamda 

N.l9 

Aos escrivãea daaaédee du comar-
cas de 4.• entrancia............ 1:2~ 

Idem de 3. •. • . • • • . • • • • • • • . . . . . • • 800$000 
Idem tle 2.• e 1.•................ 600$000 
De vi lias e districtoP............. 400$000 

Sala das seasõe ·, 26 da junho da 1895.- DE
SI DE Rio DE MELLO. 
: ·;Apoiada e em di~cusaão que se encer1 a, fi
cando ap;>rovada a emenda n. 6 e prejudicades 
o artigo e a emt:nda n. 19. 

Encerrada sem debate a discus~o do art. 12, 
é elle approva~o com a emenda n. 7, da com· 
mia.;ão. 

Antes tle ex pôr á :li~cus.~ão o art. 13, sub
mette o sr. Presidente á delibetação da casa a 
emenda n. 8, da commi!ISá.o, respectivamente i 
ta.bella, bem como S.'l de ns. 11 e 12. 

São approvad~~o..,. a de o. 8, excepto ua parte 
relativa ao deiega..1o de Juiz de l<'óra, e a de n. 
11, ficando prejudicadas a de n. 12 e a tabella 
primitiva. 

P<~.ssa. l!lfl á discussão do art. 13. 
0 SR. DESIDERIO DE MELL'l r:mdameota e lê 

um ad•litivo, creaodo o registro policial par .. 
io~cripções de criados de ~ervir. 

O SR. PRESIDENTE observa que esse artigo 
é inadmi&ivel, sendo m uito remota a relação 
que p-ssa ter c1m o projecto, parecendo, por
t!l.nto, que à ma teria para constituir um pro
jecto dtstincto. 

Conforma fe com ~a dlviliio o sr. Desidt!rio 
de Mello. ad Juzindo ainda o sr. Silva Fortes 
varias oon~itlerações em 11preço da opinião da 
mesa. 

Encerrad•\ a dimussão, é 1\ pp~ova •to o artigo 
e, consentindo-56 que pusse o ;m'j~tc a 3.• dis· 
cussão, vae elle á commissão de ll'gislação. 

Continua a 2.• dlscu&ão do titulo 1.• do pro
jacto n. 92, sobre instrucção pu bica, com as 
emendas n. I, 2, 3 e 4Jâ. oft'erecidas e apoia
da•. 

0 !<R. DII3DERIO DE MELLO fundamenta e olfe· 
rece a seguinte: 

N. 3 
Artigo additivo ao cap. 2. · art. 3·. 
A contar da data da publicação do regula

meato desta lei, fi.:am competindo aos inspe
ctores ambulantes as obrigações contidas no 
art. 32 § 2. • tia lei n. 41 , de 3 de agosto de 
11(92, devendo ser auxiliados pelo~ inspeotores 
muntolpaee e dis~rictaes. 

(S. R.).-DB:SIDERIO Dll: MELLO. 
Apolt~.da. e ooojunctamente em discussão. 
Encerrado o debate, é approvado o titulo 1.• 

com as emendas ns. 1 e 6, sendo rejeitadas as 
de ns. ~. 3 e 5, votando-se esta por partes, a. 
re uerimen to do sr. Severiauo de Rezeude, e 
llcando prejudicada a de n. 4. 

Lê·se entra em discussão o titulo 2.•. 
O er. Benjamin de 1\lacedoa

Pedi a pdnra, 1r. Pre81dente, para man lar á 
meFa duu eruendas: ama. á !a tle la n. I e ou
tra 1 tabella n. 2, as •uaes ae ref.,r.- o titulo 
eegundo doaobatit;.rtivo ao projecto n. 9~. 

Nestas em~:ndas ·· u pr~o o aug :t ento de or.le
nado para 03 profe•Dt:"J8 J?Ublino~ residentes 
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nu 16des doi munfolpiOI e espero que sejam 
adoptadu por eeta cass, 110rqoe a sua,adoPÇio 
é de inteira juatloa. · · 
· Sr .• Presldeu&e, eurge.me logo uma iuterro

pelo ; qual a rulo porque ee eleva a &11nto o 
numero du oadelru, de toetPuoçio primaria 
qué nlo ae aobam preenobld&.• 9 

A ratloéclara. 
B' porque, foleha:n~n&e, oeste Eetadó 01 pr:l

teseores publlcoe llio multo mal remunera· 
doe... . 

0 ea. MENDBS PIIONTBL :-Apolatlo. -
0 SR. BIINJAIIIN DB MAOBDO ••• I além li isto, 

alêm de aerem multo mal remunerado•, a.inda 
• fXige queel,les saibam melo muotl.., de ma
terias, quuéJam mate •sbloe do que um SO· 
loo, do que um Thales de Mileh. O verdadeiro 
eDIIDo ,rimr.rlo dev1a redu&ir-e,s tio simples
mente &de estud01 rudimentares, isto é: ler, 
eecrever e O(IOtar aa quatro opera~õee e nada 
:11afs ; l)Orque tudo quanto pu .. r dtsto já co· 
m~ a ooostttu\r, por aulm dizer. um pri'noiplo 
de estudo eecnodarlo, que oio deve Mr , i não 
da Iniciativa par~lcular. 

Maa comO' diZia, 11r. Prealdent&, cs professo
res publiooe oeste Enado aio tio mal reiJUlne

·rado3, que não vale a pena estudar-se a.o 
para ae ganhar tão pouoo. . 

No E•,ado de S. Paulo elles vencem 3:600$ 
annuaee... · 

O sa.-RiulUao JUNQUBIRA. : - No Rio de Ja
. nelro é a muma ooôsa. 

Osa. BENJAMIN EB MACEDO... ao passo que 
em Min81 pouco mais da metade dessa quan
'ia vencem elles. 

O q l.e até agora-se tem proourado é tómente 
sobrecarl'egal-os de enormes responl!abtlidAdes, 
o que ae tem procurado é eómente difftcultar· 
se-lhes o mais poESivel o recebimento do3 eeu• 
ordenados ; mas dar um JI&YO-a favor da ela•· 
ae é o que ainda oinguem se lembrou de ta~ 
zer, e, no antretanto, éoerto que o profe~sora
do l'Elpresenta uma lias partes maia salientes da 
sociedade, porque ao profeasor e11t& conllada a 

·educação da mocidade, d~ mocidade que 
deve ~ustltulr' o futuro de um paiz. 

Para que elle• po88&m, porém, bem proon
cber osl1n• a que se destinam, é preciso que, 
ao oontrario dQ que até egoraae tem feito, se 
jam.ellee cerc&a01 de todos 01 favores da lel. 

Sr. Presidente. n01 ultamoa annoa da mt.nar
·chia era 'riste a posição do ma&isterlo. 

Oe proresaol'81 publiooa eram então o lqdi
brio das vagas trritadu daa grandes tempesta· 
des polttlcu. · 

0 IR. F. BRBSIANE :-Apoiado. 
. O aR. BENJAMIN os MA.OBDO: - Qtu.l fraca 

embaroação no melo de mar prpcell0110, era o 
prof81110r publico açoitado pelas ondas dos dit
'ferent,!s partidos. . 

Batavam os profestOrea publioos oonde!Dna
doe a não poderem ter idéa propria. 

0BR. SILVA FORTES :-NiO apoiado. 
08R. BBNIAIIIN DE MAOIDO:- Pertenciam, 

peta fl)rça u81 circumstanciaa, ao partido da Bi,uaçio. 
0 &a. SILV.A. FORTES dá muitos e repetido 

apártes. , · 
0 8R. B&NU.MIN DB MAOBDO:- Eram libe

'net, qnaodo 88\el estavam no poder; enm, 

porém, oou.rvadores qaaDdo a ai~uação mu
dan. 

O aa. SU.TA FoRTB:S : - t~lo apoiado, havia 
muitu ezoePOGe•· (CmttiJIW, a dar mwlto1 
ClpciPfU), 

1 
0 IR. BBNU.MIN DB MACEDO~ - Respondere 

a v. exo. Obnbeci tambem multo• que cooatl
tutam excepçõee ; maa ai I deae qne qu ~riam 
ttor independencia na manifestação das sou 
tdérul, uma vez que es~ tossem oontrariaa a 
-pol!Li~ da situação I 

Eram l(lgo victlmae das maia Jalxaa, iu mail 
ignobeie, das mala infames accuu.ções ; nega
vam-!e·lh('.S os certificados e elles tinham en
tão duacrlftcar a idétl, com avUtameÍlto da 
dignidade propria', para nio verem a sua fami
lla exposta. á miserta, i)&ra nãJ verem 01 seu 
fllhos mortos de fome. ' 

E estavam assim oondemnado3 a não poderem 
ter iJéa' 01 professor~& publlcoe. 

Justamente aqueflefi a quem •e cooflan a 
educa.c;ão da mocidade. 

J01tamente aquelles a quem se devia votar o 
maia profon.Jo respeito, já pela graodeea e 
nobreaa dos fln• a que ellt~s M deattn·uam, já 
porque ellea deTiam • er o eapelho sem mancha, 
que bem pode&>e reflectir no espírito da infan
cia as mata puras noções. 

E que oonftanoa podiam inspirar ao• meDi· 
nos 01 profell80res publicos nos annoa da mo-
narchia. 7 · 

Eatavam reduzidoa a uma verdadeira esoo· 
ria da sociedade ellee. que, no entretanto, de
viam constituir o exemplo vivo de &orlas as 
virtudes. -
Mal~ tarde raiou a aurora republicana, mas 

oem por isso os prof, ssores publico' melhora· 
ram de sorte. Para vergonha nOSI& e para 
vergonha dtiSte paii ·aióda continuam a ser o 
oguete das per~guições po!UIC81. 

Mas, para que não oontinuem a sel-o, ê pre
ciso que estejam cercados de todas as ganotlu, 
garantias neceesarlas para a sua indepsoi.len· 
cia, independeõcia qeoesauia para 'QUe elles 
poaaam bem preencher os ftos a que ae des· 
tinam. 

E é preoiao que ae diga de uma vez para 
sempre que a poslçãJ do profes~~or publico é a 
mais elevada de todas quanta~ se póde o~cupar 
.na sociedade e todos o~ professores se devem 
encher de orgulho pelo facto de exercerem tio 
nobre quão melindrosa proftssio. 

Em vista, pois, de tojas estas cousideraoõee 
me pare".e que a casa não pa de negar o seu 
apolo a eataa emendaa, que tenho a honra de 
remet&er á mesa. 

O aogmento que peç.> é pequeno e não póde 
onerar o orçamento. Peoo apenaa a quantfa de 
200$000 anuuaes para os profe11110res residentes 
n&.'i eé<Jes doa muuiclpioa. 

E' verdade qué este b~neftcio ae devia esten
der a todos 01 profes~ores, mas po·r emquanto é . 
ainda impolllivel; por nlo o permlttirem u:ctr
cumstanclll aotuaea ; d811de, porem, que aa clr
cums\&nciae flnanóeiras do Estado melhorem, 
o DOiJtO primeiro cuidado deve àer de melbo
rar o flltado da claae inteira e isto ainda que 
•eJa oom enorme saaritlolo ; porque, emquaoto 
a ilutrliCC}Io P,Ublica não eitlver no pé em q~e 
ella deve estar oollocada, nenhum futuro pode 
ter o Kltadode Mi~u. . 
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E si é verdade, (como na verdade é, p:>t'qoe 
já vejo aqui a dlstriba:ção em impr8911o), que 
passou na casa do Senado o projeeto n. 59 esta
beleeendo uma subvenção annual ás c Jmpa
nhias lyrlcas, que queiram dar eiipectaculos 
nest" capital, é porque o orça " eoco a1nda 
comporte. despesas dessa natur~u.. 
E~pero, portao~. que a casa não negará 

apoio fls minhu emendaa, porque nellas não 
se tracta de subvenção a C'lmpanhiaa lyricas, 
mas aim de melhorar a classe dos profes:ore3 
publicos. 

Assim, pois, conto que as mlnhu emendas 
• aerão adoptadaa por unanimidade de votos •. 

{Muito lnm l muito bnn !) 
Vêm á mel!a u tegutntes emendas reu

nidas : 
N. 7 

F.mendas b tabellas os. 1 e 2 do tit. 2. • do 
su&astitucivo ao pro~to n. 92 de 1895. 

Nas tabellas o. I em vez de cNas 
sédes de municlpioa •••••••••.• 

diga·se c Nas sédes de munioipióa. · 
Na tabella n. 2 em vez de cNas 

aédes de municípios •••••••••.• 
diiHie cNaa ~des de municípios. 

BBNJAMIN DE MACEDO. 

2:000$000 
2:200$000 

1:400$000 
1:600$000 

Apoiadas e conjuncta.mente em discussão. 

O •u·. João Pio:- Sr. Presidente, a 
matería de que se trata é momentosl. por si 
mesma e aummamente importante, cheia de 
lntereo~· s pa.ra a instrucçi'l publica. Deve me
recer da casa bastante atten~ e larga discos· 
são, para que se • pos.sa.m correguir pequenos 
senõee ou pequenas f<~ltas da lei o. 41, que 
por si bastava para tecer grande elogio a com
mlseio primitiva que o elaborou. 

Como v. exc. e a essa ::a bem, ar. Presidente, 
não ha uma reforma da lei n. 41; l!ão peque
nas c.lrreoções que ooneervam, entret.lnto, a 
totalidade das suas disposições. 

Como d~clarou o illustrado collega Mendes 
Pimentel. a commi>são de inatracção publica 
elaborou este projecto deixando, no emtanto, 
que cad.· um de seus membros exarasso as suas 
idéas n pute que cada um assumiu e as ftzes· 
se JK.< valecer, para que a camara julga88e da 
prói-eeencia dellas. 

Não Bd deve, portanto, ar. Presidente, extra· 
nhar que entre os membros 11a commia~ão al· 
guns se levantem para 1mpugnc.r medid!l!J 
C'>nstgnadas no projecto. 
· Isto não imJ:orta dissenção no seio da commis· 

são, mas importa a porma de proceder ,Por ella 
estabelecida. 

Sr. Presidente, ha no titulo 2• um artigo 
oontra o qual venho me proounoiar. 

Como v. exc. sabe, sr. Preaidente, a alma 
da õrilloça, disse um escriptor, é branda cêra 
onde so escrevem as pslavras que bã.o de servir 
de opilaphio na sua lapide tumular. 

A vlo1a da criança, sr. Presidente, é o pre· 
ftolo de um grande livro q ... e re~ume to la a 
soa exi~tenc1a aoolal, portanto, sr. Presidente 
um do3 gracdes trab~&lho:! do preceptor não é 
ensinar a lêr, nem preparar o alumno para oc· 
cupar uma posição &oclal qualquer, ma.s a parte 
maia importante e digna ~;te tuda a attençào é 
a educação da criança. 

Ha. er. Pre~idente, um problema, cuja solu
ção ttté hoje não (.)i enoontra,la, problema es
tudado p.,r todos os pedag,.gista.<~. sobre o qual 
~trendes Yolumesji\ se têm escripto e (\Ue ainda 
não &e poude dizer a ultimo. palavra; e relati
vamente á parte que se refere ao premio e ao 
ca1tlgo na escola. 

Sr. Presidente, a diseipliria. o silencio numa 
e cola é mate1 ia im'()Ortantissi rna; alguns esori
ptores querem fazer da escola o templo do si
lencio, o templo do terror, onde a criança en
tra amedrontada ; outros querem fazer de. es· 
cola o logar do divertimento d& inf&noia, onde 
a criança entra reconbecencl'l no profe>sor o 
proprio pae. e tendo a materia que vae estudar 
como uma cliversão no proprio seio da ta
mUla. 

KEtabelecer a disciplina, sr. Presidente, na 
escola, como no exercito, parece-me um gran
de inconveniente. um grE.nde erro. 

No exercita que se qner dominar uma vonta 
de imperiosamente pera que Ee torne emmane· 
qulm nas mãos de um FQ homem. 

Na escola, ar. Presidente, pretende·ae anga
riar, chamar para 6i uma vontade, tornar ~mo 
branda cêra, e imprimir as idéas que terao de 
dominar na sua vida social. 

Não se trata, portanto, de d~minar essa mes· 
ma vontade, rnL'!sim, sr. Pre1ndente, de amol· 
dal-a às oircumstancill.!l QUI! têm de percorrer 
a alma da criança. 

Ora, sr. Presidente. esta questão d~ castigo é 
importantíssima; penso que a d(Jutrma que se 
deve levantar é e<lucar, como diz Spencer, a 
consciencia da creança que ell~ po•sue embro
noriamente, dasenvolvel·a e dar lhe cer~o .elas
teria para que a creança possa fllzer 1de1 do 
bom e dojusto. 

Ora, sr. Prestdente, si o premio tem o gran
de inconveniente da despertar apenus o amor 
proprio, o castigo corporal, si bem que tivesse 
sido adoptado antigamente, está hoje comple
tamente repudiado. 

0 SR. FRANCISCO BREEBANE:- Não na Ingla
terra. 

0 SR. 8EVERIANO DE RI!ZENDE:- Qui parcit 
virg& odit filium auum. 

O sa. JoÃo PI0:-0 castigo material, ar. Pre
sidente, pede ter como conllt'quencia irritar a 
crrança I}Ue nunca comprehende que elle é 
dado por uma falta commettida, e depois, sr. 
Presidente, o professor quando o111tiga, para 
exercer esse acto, deve ter toJa a o'l.!ma. neces
saria no momento, e geralmente nlo a possue 
e o alumno não o recabe como castigo de uma 
f.llta; m11s, II'Uito pelo contrario se irrita e o 
o.cha injusto. 

o t>r. RIBEIRO JUNQUEIRA:-E quasi sempre é 
injus o. 

O sa. JoÃo Pxo:-Prodoz um eflelto com
pletamente contr&producante. Me disse s. 
exc .. o sr. Severlano de Rezende, que o pro
prio Ev!!.ngenlho diz : -cQai paroit virga odit 
til i . ·m a um.,. 

Perfeitamente, o pae e a mie no seio da fa
milia pedem usar do ca.s.tigo corporal •. . porq~e 
depois delle têm o sort1so, têm o beiJO carl
nho~o que fiZ desappareoer completamente o 
mau efftito do <"astlgo. 



A mie lflnbores, oastlga a orlan~p e logo vae 
aoarlnbal-a, pot'tanto, de1perta a ooneciencta 
m~&rando qae o caa'igo tol commet\td~' por 
uma falta e a criança, para nio • ver priva
da ,doi carinhos da mie, oorrige-ae. 

Ora, sr. Prelidente, o preceptor nio pode . 
l!er oollcoado de modo nenbual-em paralel.J, 
oom a eduoaçio da tamilla. 

Portanto, sr. Prellidente, eete artigo man· 
dando applioar aos alumaoe 01 oae'igoe oorpo
raea vae deturpar completamente (Ptr(ftttJ 
•mt•) a educaçio da criança, porque si a 
.cola deve ser a oontinuaçio do lar, nem por 
i88o devemr 1 dar ao prof8880r a attribuiçio qne 
tó deve pertencer á famiha, e meamo no seio 
da famlll& raramente ee devem empregar e811e8 
~igo!. 

0 SR. ~BNDEI PIMENTEL :-Muito bem, e , 
além. dl110 o profe!8lr aerá. desigual no castigo 
o que nio acontece em familta. 

o &a. Jol.o Pio :-Cert~men&e, ar. Presi
dente, na eeoola reunem-se oreançaa da mais 
Taria edupação, e o professor appllc&ndo cas
tig(lll oorporaea deverá conhecer individual
mente a cada um dos alumn01 o que não sendo 
infelizmente pobaivelaegue-se que o cuttgo 
aerá. deaegual e por illl'o ainda não procede 
dlser-ae que a eeoola sendo a continuação do lar 
deve nella. existir o castigo material. 

Deixo de continuar a justitlcação da emenda 
que vou apresentar, aupprimindo este para
grapho maà a Camara Julgará. a emenda cer
ti1leando, entr~tanto, ar. Pre!sidente, que nó1 
-n.mos deturpar a educação de nos!I08 filhos in
troduzindoo oiSttgo corporal e depois, sr. Pre· 
lidente em vi•ta deste paragrapho (lê). 

.sr. Presidente. não ha alumno nenhum que 
~~endo castjgado Julgue o profe880r com ra.rão 
ilto será. facto anormal, sempre ee diz que o 
eutigo loi dt>.mulado. · 

Ora, sr. l'realdente, nós vamos perturbar o 
eoaino primario no Estado, o primeiro alumno 
castigado vae reclamar do pae e este que têm 
aempre o coração aberto para o filho dará. a 
denuncia e o profeseor Eerá. suspenso, e dentro 
em pouco tempo nõs temos o ensino snspenso 
em todas as esoolas. (Apoiddo.r). 

Só este paragrapho era bastante, sr. Presi· 
deute para oondemnar o artigo e e~;~pero que a 
decitão da Camara será favoravel á. suppressão 
do artigo lO, se bem que o meu nobre collega 
ar. Breuane virá. com oertesa justificar o seu 
J8DI&IIlento. 

O sa. R. JUNQU&IJU. -Nio poderá justitl.c:~.r 
nunca. 

O SR. JoÃo Pio :-Sr. Presidente, relativa
mt~nte a tabella a commia'lão diaae que queria 
augmentar o ordenado do professor para ter
lllOII bom oorpo docente, para pol-·o acoberto 
du neoessldades da vida pois o qne actualmen
te ganbà o profeaor publico não dà p&ra o 
nu eustento. 

A commllll!ão apresenta esta. tabella e pensa 
que deve ser adoptada de preterenc.a a todas 
as em"ndas·a ella relativu. . 

Aindl, ar. Presidente, apresenta um artigo 
additivo á esta tabella, cajajnstiça é intuitiVI 
e por is8o deixo de Jnslifical·o. 

Nós augmentamos O! vencimentos do reitor 
4o externato do Gymnaelo Mineiro a 2.400$, 

antes já. a Camara tinha augmentado os do 
reitor do internato á. esta quanlia. 

Poia bem, 111'. Presidente. na Eeoola de Phu
macia o director ganha 800$ de gratlftcaçio • 
éu venho apresentar uma emenda augmen-
ta'odo-a á 2.40<$)00. -

Toda a Mmara oonhe·a e sabe quaea os de
Yeree imperi0808, quaea aa obrigaçõea mo
mentolas, que 10brecarregam o direotor de wa 
estabelecimento. 

O proleesor vae dar a eua anta e retira-se, 
mas toda a responsabilidade do est.abeleoimen· 
to re~ahe Eobre o direotor • 

ldpero, pllrtanto, para a emenda à approva- · 
c;ão da' casa assim como espera a oommhaão·seja 
11UBtentado o pequeno augmento em favor doe 
profel80re• primarias que têm sido completa· 
mente etquec dos, e estã.> luct11ndo oom a ca
restia, é pequeno o pedido mes nos dá o direi· 
to de exigir delle3 mais dedicaçio ao ensino 
quando melhor recompen~ado~t. (Mtllto te.,.). 

Vêm á mesa, bio lidas P entram conjuncta
mente em diecuslâo as seguintes emendas: 

N.B 
Supprima-se o art. 14, paragrapho unico.

PADRB JOÃO PIO-MENDES PiliUNTEL. 
N. 9 

Emenda additiva. 
Art. 13· Fica ele-vada a 2:400$ a gratificação 

do director da Escola de Pharmacia.-PADRB 
JoÃo Pio-MENDES PIMENTEL. 

O er. Severlano de Rezende : 
-(Não temos o aeu discurao). 

O orador ao terminar oftereoe, é lida e entra 
conjnnctamente (em diseul8âo. a seguinte 
emenda: 

N. 10 

Capitulo 2. · titulo 2. • 
Aocrescente-se: 

Art. As disposlçõel doa arts. 223, 224 e 
228 da lei n. 41, são applicaveis somente aos 
professores que, depois de cinco annos de magis· 
teria, com provada aptidão, tenllam obtido o 
diplom,_ de vitalicios.-SEVERIANO DE REZENDE. 

O ~ar. Jciio Pio:- Venho apenas, sr. 
Presidente, impugnar a emenda do nobre ool
lega o sr. Severiano de Rezende, porque s. 
exc. apresenta emenda revogando o § 223 da 
lein.4;. 

O aa. SEVEJUANO DE REZENDE:- Revogando 
nio senhor, é uma emenda explicativa. 

0 SR. JoÃO PIO :-Sr. PrasidPnttl, peço a v. 
exo. mandar-me a emenda (é .rati•f•ito). 

O que quer o nobre colle~a é a mesma coura 
que a revogação, a emenda diz que esta dispo
sição só se applique aoa professores vitalí
cios. 

Vou ler o artigo, sr. Presidehte, e baita a 
slmplea leitura para se oomprEhender que a 
emenda de a. exc. não pó1e de modo nenhum 
ser votada por esta cua. . 

Sr. Presidente. o legislador, elaborando a 
lei n. 41, uma aas suas primeiras preoccnpa.. 
çõea, preoooupaçi.o muito justa, f1.1i retirar o 
proteasor da acção dos pequeninoa chefes de al
dêa (tJpoiatlo elo •r. C. Prat411) foi tornai-o in
dependente a q aaeequer intereesea tossem quaes 
rouem, alem da lnatrucçio publica. (Muito 
bma). 
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E' por illBo, sr. Preeldmte, que a lei n. 41 
determin11, que nenhum prole!180r poderá ser 
removido á bem do serviÇll publico e esta oiis· 
poeição e moralisadora e a possa chamar a sal· 
T&Çâo do prof83Ror, e flntretanto o nobre depu· 
tado quer mystlficaresta dispoeição. 

Sr. Presidente, pela emenda do illustra.do 
deputado, emquanto o profas.•or publico não 
tiver cinco annos, fica. sob a prei8ão da politica. 
local e po!ferá ser removido a bem do serviço 
publico ; ficará. inutilizado completamente. 

0 8R. SEVBRlANO DE REZKND8 dá. um aparte. 
O sa. JoÃo Pio :-0 professor não tem .10-

viciano. Quando tira Ull'a cadeira é por con
curso e, plrtanto não preci~a de noviciado. 

Além dtsso, ar. Presidente, o art. 224 de· 
termina (le). 

S. exc. quer que estas disp:>Sições Ee appli
quem só aos professores que tenham mau1 de 
cinco annos; quer clizer que os professores 
GUe não tPnham os cinco annos de megisterio 
tlcam debaixo desta e•pada de Damocles ; não 
~rão independencia autes de~se ternpc> . 

A di~pos1çio do art. 2:i8, ar. Pres:=.ente, resa 
o seguinte (tê): 
S. exc. quer que isto só ~e refira a prores~ore9 

vitalicios, que tenham mais de cinco annos. 
0 SR •. SEVERIANO DE REZII:NDE :-Sem ifSO, O 

professor vitalicio que mais gar~ntias tem do 
que os outroa 1 . 

O sa. JoÃo Pio :-Vou reflponder a v. exc. 
Eu não que dtffer ença v. exc. quer estabe
lecer quan to a dire1tos tão Eerios como estes: 
entre o professor vitalicio ou não. Porqoe 
sabe v. exc. que, quando o 1trofeasor tira uma 
cadeira p ar concurso, não precisa do novi()iado 
porque quando t1 rou a cadetra. provou a sua 
ha.bil i taçào. 

0 SR. SEVERIANO DE REZKND1i1 :-Então a que 
vem a di,criminação de vitalício depois do 
praso de cinco annos 1 

O BR •• JoÃo Pio :-Temos outras medidas na 
lei n. 41 que tratam das garantia" do profes· 
~ror vita.licio (apartes) . Nós todos que nos levan· 
tamos hoje para declarar nesta 011sa que o pro
fMBt'r deve ser acercsdo de todas as garantias 
;evogando as disposições deate artigo relativa
mente aos profesaores vamos inutilitar com
pletamen tt> tudo que fizermos. 

0 SR. SE VERIA NO DE REZENDii1 :-E' exacta· 
mentt iloto que eu .~ueria tirar. 

O sn. JoXo PIO :-Sr. Presidente, os artigos 
eão tão clarC>s, as suas diPpo~ições tão pa.:mar
mente evidentes, quedetxo de continuar a jus
tifica~o; pois basta a sua leitura, e declaro 
em nome da commiseão de instrurçã.o publica 
qne esta tmenda não pói e ~e .. aduptaoa sem 
tirar da lei n. 41 uma das maiore. garantias 
(apoiados) estabelt'cidas para a indepen.Jeocia, 
dignidade e elev"ção do cargo de prolei!SOr pri
mario. (Muito bem; muito bem). 

O er. · Fr.ancleco Dresl\ane &
Sr. Presidente, q_ua.nJo, no CongrePso Mineiro, 
&e diacutia a lei n. 41, esort:vi sobre ella di ver 
tos ar'tigos, manirestando o meu modo de pen
Mr sobre tão importante as ·umpto. e, quando 
fli ella put:lio<~do., pertenci ao numeru t.lus que, 
publicamente, pela imprensa, a applaudiram 
1incerame~te, porque entendi e entendo, que 

fSSa lei fora vasada em moldes adeanhdC>s, obe
de()en1o aos preceitos do ensino moderno. 

EntretantCI, ar. Presidente, quando eu, por 
eS!'e mo<io, opplaodia a lei n. 41, 88~ignalei, 
ainda que sem cornpetencia para l11so, qne o 
programm" das esoola~~ urbanas era por demais 
desenvolvido, precisando de dous 01..1 tres pro
feS3ores para rfesempenbal-o. pois a um só serill. 
impos.~ivel lecciona~ tantas e tão complexas 
ma teria~. 

Entendi e entbndo ainda que o plano ~e en
sino nas escolas urba1as, tal como existe. devia 
ser dividido em partP.P, constituindo \res cur
sos-elementar. médio e supertor ou cvmple
mentar, devendo cada um desEes our os ser 
re~ido por um prol~SI)r. 

Suppuz que o regulamento rltterminassa essa 
di vimo ; não pude conceber que um prollra.mma 
tão vasto, qu11l o das e;;coias urba.n~s pela lei 
n. 41, fosie entregue a um só ptofe~or, pois 
que e.~te, por mais I.Jabil qu<~ ~flja, ~erá ab1ulu· 
t11.mente incapaz, como ll ..oje se reC•luhttce, de 
lecaionar toda:~ as materlo~ e discrpl"inas nelle 
contidas. 

Julgo-me, ~r. Pre11idente, no direito de fati ar 
com franqueza sobre as lacunas da lei n. 41, 
piJr ter sido um dos que, pela imprensa. mais 
a applaudira.m; e dPclaro, com smcerid&de, que, 
si eu Cl.lsse deputado naquella occasiã.o. teria 
votado por ella, apresentando apenAs uma 
emenrJa modificando o pla:;ode enstoo nas tres 
c.~.tbeg0ria~ de escolas e a claY3iticaçáo des
tãs. 

De facto, sr. Presidr nte, a clr. ssiflcação das 
escolas primarias e a respecttva. distribUição do 
ensino, estabelecid11s na lei n. 41, não parece 
que sejam ns mais razoaveis e Clnvenientes: a 
e:cula urbaua. cnm um programma dilferente 
do da distri()tal e o deotll di vergintlo por sua 
vez do ..ia rural, como que obedece á idéa de 
que os alumnos •las ruraes nã..-. t êm a mesma 
Cipacidade intellectual dos dss distrtcto.es e que 
os destas são tnmbem inferiores em capacided'l 
ao~ alumnos das escol&l! urbana~: quando é cer
to que o ensino prima.ri-J obrigatorio deve ser 
dado egualmente a. todas as creancas, nada de· 
vendo em tal eentido influir 03 loga.ree onde 
ellas residam. 

AB:iim pensando, não par eceu á rommissão 
aoertad& a classificação di!.S nossas escol~ pri
maria!!, e;·-m os seue programmtis dtvergentes, 
deviJo ao que, estud11ndo o assumpto, dei lhes 
outra cla~ificaçào. estabelecendo o mesmo pro· 
gromma para. todas ella~. isto é, para to las as 
escolas elementares, cujo curso deveria con3ti· 
tuir o ensino obrigator10. 

As escolas complementares, de programma 
convenientemente de~nvolvido, EÓ ~eriam, 
pelo prÓjfcto, creadas cas sédtts doa municipios, 
na proporção de uma para cada grupo de qua.· 
tro elementares e serviriam para ~erem fre
quentadas por alumnos que qulzes..em com plo· 
ta.:- o estudo pr1ma1·io super10r, ai as.-.im me 
p ·a~so exprimir. 

Parece · me que e·aa. classificação e pl:ono de 
estudos. e~tabelecidos no projectP, nos levariam 
a. um ensino mais razoavel e provei toso, pre· 
parando-nos pa.ra, dí~ntro em pouco tempo, es· 
tabelecermos ao menos nas nossa> cirlade3 mais 
Importantes estabelecimentos semelhantes ás 
excellentes escolas centraer de Lisboa., ás es· 
colas primarial mperiores e municipaes da 
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FranQ." e da Belgioa, grandes e completos fll· Julgo, entretan,o, sr. Pre~~ldente, que, pelo 
tabeleotmentoe de· educação, ont1e se reunem facto de terem atg1111s representantes do pOder 
500, 800 e· mais alumnos. regidas por muitos -publico abuado dea&.f!lculdade, não é motivo 
prorestl0rà3, ~<lb as vletu de ••m director; e, jà. b~stante para ~e condemcal-a. 
que não podemo~ ter de·de logo escolas pro· No modo de pe01~ar da commis·io, essa com
filaionaes. eom<l as d'aquelles patzes, conviria -petenoi .. deve pertencer ao poder Mministra
que, junto de catla uma des~ escolu prlm~ · tlvo, porquanto, ar. Presidente, a tranefl!rencta 
riu 11cperipres qne creu!emcs, se estabeleces- de e•colas de um para orttro Jogar, mudentro 
sem as necessarias ctftotou, onde os alumnos sempre do mes.mo uistr:cto. é dt>termtnada por 
aprt'nde·sem tambem u divel'MS e uteis pro- mot!To de caracter ~rgente muitas T~ze~. como 
ftu~ manua.es. ' rr exemplo, oapp!.rec·mento de qualquer epi-

Serla de incontestavel vantagem que enca· demia; outras vezes torna-se neoe&3ario como 
mlobll~&emos de tal modo' que. den~ro de ai- medida de momento, dado o iacto da mudança 
gum tt>mp.>, pude!>Semos chegar ao resultado de grande nu.mero de alumnos de um p·u" ou· 
obtido por aquelles ~·zes. tro Joctt.l, a falta de rrequencia por qualquer 

All!lim p~nsando sobre W> importante ques- motivo ocoaslonal, etc. 
, 1io, a commi~Ao enwndeu ser de utilidade dar Entretanto, o Presidente do E~lado. não se 

nova organisação 110 ensino primario, quer achando inve:ttido dessa faculdade, não pt>derá 
quanto tl b'&Josllloação dss escolas, quer qóanto tom& r as providencias que am taes casos fôrem 
ao prog~mma della.e, quer. finalmente, quan- necessarlas; e até que o COngresso se reuna e 
to á reunião de duas ou mais esoolu do mesmo tome conhecimento .tas reclamações que em 
leXO nutn mFSIDO prediO, onde fOSS9 iSIIO posai· taes 08803 (Óremfeitas; até que pal!se qualquer 
vel, dil:trlbulodo se o ensino ~loR prof8180res medida, a respeito, nesta oasa e no Senlldo, 
por cursos e classes, sem o que ferá 1mproflcuo poder-se-ba dar e se dará o facto de ter desap· 
o enl'ino. parecido o motivo p~lo qual se pe:1ia. a transfe-

Bntretanto, sr. Presidente, por diversos mo· reocia da escola. 
tivos. nio é ainda v1avel a organlsação do en• JoJga, Pi)is, a commlssão, ·olUe a competencia 
sino primario, tal como a commis3io o l'atRbe· de trao11t'erir eEcolas deve pertencer 110 poder 
leceu no projecto em diamssão, pois ttne viria executivo, por con,tituir medida de occasiio, 
trazer alguns embaraços ao _poder administra · neceYaria sempre e urgente . cuja conveniencia 
tlvo, o que não estava nem está no pensamento podet·á desapparecer passados alguns mezes. 
da commi~sã.o. Acho que ãObre a nee&!Sldade de tal medida 
Enteod~do·me, a es.ie respeito, com o lllus- convirão os meus nobres oollegas; passo poi! a. 

trado sr. dr. Secretario do Interior. tive o pra- outro ponto. 
aer de certiflca.r-mé de que 8. exo. se aohava Sobre o art. 14, sr. Presidente, é que houve 
de aocôrdo com o modo de pensar da commt&ão, maior divergencia, ou, melhor-completa di
entendendo, porém, que a reforma quasi radi· vergencia no seio da oommi&Jão. Refore-se elle 
cal estabelecid~ no projecto, com rdacão o.o 8.08 castigos physicõa, tão oondemnados pelo 
ensino primarto, viria trazer na pratic" elgu- entimeatalismo, pelo romantismo. Sinto real· 
mu ditftouldades, pelo que convinha, por em · mente não pod :r acompanhar ao meu illustra· 

, quanto, modificar apenas' a lei n. 41 nos pon- do collega de commi.ssão, o sr. João· Pio, ncP 
tos em que merecesse ser alterada. ~eus vôo11 de eloquencia. pelas altM regiões phi-

Nessas condições e para que a reforma da. lo,ophioas. COnservar-me hei c8. mais p(Jr ba.1xo, 
natrucção publica pr•maria aUenJa ás circnm- no terreno da pratica, quo é onde me colloco 
stancla'i e conventencias do momento, a com- quando trato de~tas e outras questões seme- · 
missão, por meu iotermedio, vae apresentar lh&.ntes, e do onde posso fclllar OJm algum co
algumas' emendas sobre o plano :de ensino e nheclmentJ da cauea. 
clusi.ftCclção das ereolas. · O sR. Joio Pio:-Timbem fallei rom a pra-

Dla o art. 13 do projecto (lé) : cCom-pete ao tica; sou professor ha 16 anaos e nunca casti
Presidente do Estado, sob proposta justiftc!lda guel alumno !t.lgum. 
do lnspeotor ambulante e do municipal e ouvi· 
dos as respectivos profeUlres, tra.nsfetlr esco· O SR. fRANCisoo BRESBAN·E:-Sr. Presidente, 
las dos povoados e bairro~ de um para oatro a sclencia estabelece os princípios geraes e a 
local dentro ~o mesmo dií!trlcto admiohtra· arte a.ppllea os methodos. e;;tudanl.lo as con· 
tivo:.. diçõe8 especia.es de logar, de meto, etc. 

O J P Des.\1 -1 b · Ora, na applic~çio do metbodo é que vae 
sa. UVENAL ENNA. :- "J0 ouvi ·O 80 re tudo. Assim, é possível que uma medida adoute artl~ro. o SR. P'RANCisco BRESiA.NE: _ Com muito ptada. por exemplo, na Belgica, onde a instruc-

s P d " d çio publica te111 avaaçsdo extraordinarla-
prazer. r. resi ente , essa 1aculdade, e trans ment-e, e coJ·o esta 'o de civilisa""o ~ muito su-
ferir esco a<1 já tinham os antigos presidentes ..... 
da provincta e creio mesmo que,,. dlrectores per10r ao nosso éposaivel, repito, que easame
datnstruC~;ão po.tblica. dlda, uttenta, as nossas espeol'les con•liçõas, não 

Por terem, porém, abusado dell& em certos possa ser adoptada eatre nó~ ; convindo llem
man~>jc-8 políticos, que t~m nada consultavam pre que não sejam transplantadas do extran-

1 t d 1 bt· t ti i d getro para o Brazil sem maicres ~udaga.ções, 08. n ere~Wes 0 ens no pu 100• rans er 0 0 medidas que não se. adaptem ao nosso melo e 
escolas de uns para outros pontos distantes, os 
legisladores mJDeiros, ro eonaresso paasaoto, ás no:ISU condições especiahaslmas. ' 
receiosos, naturalmente, de novos abudoa, nio UM sa. DEPUTADO: -E' este o grande de-
lncluiram e,sa faculdade na lei n. 41. corrigln- feito. 
do,. a881m, o que entenderam ser um defeito O sa. F'RANOJSCO BRESSA.Niil:-E' minha. opi: 
das anteriores leis referentes á instrucçã.o pu· ·ntão,'sr. Presidente, que a abolição dos castigos 
bUca em Minas. pbyaicoa nas escolas publicas, não paaaa de puro 
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I 
sentimentalismo, sentimentalismo de GUe nos 
aebâmos eivadoi e que manifestamos em tados 

- os aetos de nossa vida: é o romantbmo na p•l· 
litlca, n!l pedagogia, nas leis e nos custumes; é 
o lyrlsmo em tudo e por toda a parte. 

Sr. Presidente. na França, onde se aboliram 
os castigo!' pbysicos, tt>m se notado que á. medi
da que a instrner;ão se de~~envolve, os f11ctos 
criminosos se reproduzem espantosamente; ao 
pai!SO que na Inglaterra, utilitarlsh e pral.ica · 
onde o castigo pbysico é rel.lOnhectdo elmo 
uma nec!'!>llidatle, existe na lei, á. meáida que a 
instrucçã'J se rltffunde pel"tt camatlas populares 
os crimes vão proporcwnalmente desappare 
cendo. 

Parece-me que isso não deixtt. de RPr urna 
c:>nsequencia tio systema pratico adaptado a i li, 
onde os castigos ;>llyslcos· não füram, e nii.o se
rão certam"nte abolidos. 

Qual o meio ou o modo de Ee corrigir o 
alumno imobordinado e reb~lde aos con:elho;; 
do rue$tre~ 

E' unicamente a. sua expulsão da escola diz 
a lei 1 

Ora. o menino que ainda em tenra edatle se 
manifesta rebelde a ponto de ser ne~.essar10 
punil-o com a ·expulsão, eFse menino, sr. Pre
siderate, o que será. mais tarde no seio da so
ciedade, quando fôr homem e a escCJia não o ti 
ver educad ,-elle que revela de,de criança tão 
elevado gráu de perversiio1 

UM sR. ngPUTADo:-Poder-se-hia corrigil·o a 
boloe1 

Q SR. FRANCI!CO BRE>SANE:-Desde que me
reça bolos deve ser castigarto, pais muito me· 
nos aprovelt!lria a correc~~ • por meios suaso
rios. Não quero dizer, nem admitto, que o pro
!t!ssor abuse do~ cestigoll phy~ico.; e, si o fizer, 
ahi estará a lei para punil-o; mas não deve 
ficar privado de ~t•gar moderadAm.,nte noll 
seus ti ÍSCipulos. No proprio seio da familm não 
se aboliu ainda, e jamais de.;ap!Jaucerá o casti
go physico •.• 

0 SR. SEVERIANO DE REZENOE:-~8 t:roprios 
paes auctoris&.rn os profas:~ores a ca9tigal-os 
(apartes). 

UMA voz:-A's vezes, ha necessidade; vamos 
legisla r para tUtJttz~. 

O SR. FaA.NCisoo BR.ESBA~B::-Sr. Pre!idente 
um dos Cactos f\Ue influíram no meu e~pirito, 
para incluir no projecto o art:ga em discuEsã.o, 
foi justamente Gabar, que não ha em Minas um 
1ó prof~:~ssor talvez, que, aepo1s da let n. 41, 
tenha deixado de dar bolos em seus alum· 

0 RIBEIRO JUNQUS:IR.A.-Porque este SSSUm ;JtO 
é muito esca br~o edifficilde ja)tiflcar. (~par
tes). 

0 SR. FRANCI:OO BRE;SANE:-Eu não presu
mo ter idéas ma1s aaeantad11s do qufl o~ meus 
noores collegas: e ai estas que ruanift!Pto ~ão 
julgadasatrazadss, eu irei ficando c m e:lus, 
certo de que se ba•ei&m na tbaervaçii.o po11itiva. 
e na e:rpPriPncia dos factos da propria naturl'
za humana. Si m~ julgarem atrazado e retro
grado por sustf'ntsr taes idéa~. que fazer? ..• 
Preft~rirel,ape!arde turlo.t:ersistirmll!U! a ter 
de ucompanhar o adeautarnen~o dos meus il· 
lustrados collegas que contrar•n mente a mim 
pen~am sobre o assumpto, cuja discu~!ã.') ter
mino. 

Diz o art. 17 (lê): cO anno lectivo comPÇarâ. 
no dia 16 rle junh e terminará no dia 15 de ju 
lho, sendo tambem ft~ria1o o pet'iodJ de 15 de 
dezembro o. 15 de janeiro• 

Ha aqui um err<' de iwpre<sã.o que a c.)m. 
mis:ão corrigirá vpportun11mentt~ olo se!(uint3 
modo: o anuo lt-ct1vo corncç.rá na di<l lô deju
lbn e termmará no dia 15 ue junho, etc. 

Sr. Presidente, a mudança. da epoca. das fé-
1 ius das e~colos nornwe~ é um facto que ~ e Im
põe tambem pela sua nece~sidade ; e e$tahele
cendo a commi~são a mudança •1hS fer ia.·· das es
colas pritoarias, o f~;: para un1f01·mizar suas 
lérias com as du t>scol'i l! normaes. 

Corno v. exc. sabe, sr. Presidente, as férias 
destas escola!i, pela lei vigente, ~ ii.o Jrw fim do 
a uno, começando o ano o l~ct1vo justa.rnen •e na 
epoca das chuva~, qu&.ndo ht\ granctes enchen
tes, e.conteceuJo por 1sso que muitas vezes não 
pequena parte dos alumDl·s deixu m de ::: ~ ma· 
tricularem tempo, e de frequentar a'! nulas du· 
rante 0-1 primeiros mezes pela. impoS:.i bilidade 
material de não poderem viajur por c.~ minhos 
intransitaveis, sendo qu:l alguns o.lumnos, 
tendo perdido parte do t 'rnpo escvlar, desani
mam e perdem o anno. Por isso. o. commi~são 
entendeu que devia mudar a época das fé
rtas prra o temp.) secco, durante l r1gor do in
verno, que é justamente quando ~e póde via
jar mais commodamente. ~em os pertgos que 
bano período das chuvas torrenciae~. estabele
cendo no projecto que as fér.as das escolas 
norrm es irão de 15 de maio u I.· de setem
bro. 

0 SR. RA UL PENIDO: - Mas devia attendcr 
às zonas que são assola· las pela epiJemia. 

0 SR. FRANCISCO BRlí:SU .. NE:- Sr . Presidente, 
a com missão dividiu tambem as f~:~rias das eaco 
la8-priwariss em dous peri011cs: um de junho 

nos. a julho, como ja fiz ver, e outro de 15 de de· 
Entretanto , si a lei fosse cumprida, si os ins- zembro a 15 dejant!lro, porque, além de ol.tros 

pMtores escolares levassem as infracções da lei motivos, tern- s~ cotado e dbso dou testemti nbo, 
ao conhecimento do govt>l'no, estarlamos hoje QUtl os alurunos, principa.lmente ( s mais prtn
talvez sem um .,6 profl!seor em exercício; a:~ tl~- c1piantes, nos dl.lus longos mezes de fériM do 
oolas estariam ~uspensas. fechadas, por causa fim do auntl perdem quHsi tudo que haviam 
dos bJlos, qne a le1 proh1be, mas qu" a neC811- apreudido anteriormente. 
sidade de eurreçã.o faz adopr.ar·se, sendo que os Ass1m ~endo, Pet à. melhor estabflecE.rem-se 
proprioa paes, como dt~Stl em aparte um il· duas époc.ts de férias, no meio e no fim do 
lua\re colleg~. ~o osprimeit·os a pedir aos pro- anno, confor·me se acba consignado no art. 17 
tesrore$ que ea.st\guem a seus ftlho3, reconhe- do projecto. 
oendo por esse modo a nece;sidade do castigo Diz o art. 23 (le): c o~ vencimentos dos 
pbysioo. proressores primar1os ser.to regulaúo~J pela~ \a-

Passarei a.Jiante, sr. Presidente, não vale a bellaa a Jnexa<t sob n~. 1, 11 e lll. 
pena insistir no assumpto ; a camaro1 jí tem I A commtsaão vae apre;entar uma emenda 
1obre elle seu ju:zo 1ormar:to. aanando um& laoana aesse artigo, isto é, sal-
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'fJDdo o ditelto que têm 01 prote•rea aos 
10 •t. 10bre 18'01 venolmen&ol, nu condiQÕel da 
lei n . 90, de 23 deJunbo de 1894. 

Sr. Prealdente, peSIO agora á explicaçio da 
tabella: 
~mo v. exc. e a oaaa ubem, pela lei n. 41, 

01 profeaaorea normaliatu fie e.colu urbanas 
vencem annualmente 1:800$; oe daa diatri· 
otaes - 1 :400$ e oa da• rurae~ I :100$ ; os' nio 
llormaliat.as bablhtadoa na forma da lei, que 
J'elem as prlmeiru de... eecolu - vencem 
1:300$; 08 providas nu segundas 1:100$ e nu 
&ereeir\81:000~. 

V6-ae, J»la, qoe taea nnolmentoe nada têm 
de Ct)Uvidatlvos, sendo admiravel que ainda 
haja quem queira ser prcfe!sor com tae~>- ven-
ciment.ca. , ' 

A nava tabfolla, como se vê do pro· ecto, ele 
n Ol'l vinolmenka doa normalistas provtdoa em 
es 10111 de !édes <!e municípios a 2:0CO$. e dos 
providos em escolu distrioLaes e rurars a 
l:fl(q! doa habilitAdos não normalh;t.aa, provi
doa nas primeira& d8SIJ88 eecola&-, a 1:400$, e 
naa <.utru- a 1:300$; dos proft!mres provi· 
10rios nas p\'imeiraa a ,I :300$ e nu lll'gundas a 
1:20($)00. 

Como.ae vê, o augment.o é insignificante a in· 
da, mas Já colloca os profeesores em mtlhores 
condições pecunlarlaa. 

Acho desneceurio justificar o eugo ento de 
venoiml ntos constante da nova tabella. 

Direi, entt etant.o, á Camara, que erse au
gment.o de deEpea, innluidos (JS vencimentos 
de mais de~ IDBpectores ambulantes, importa 
na sua totalidade em 477:700$, augmento eSEe 
que, nio sendo tn~ignitlcsnte Jl&rao orçamento 
do &.tado, é, entretanto, jostiflcavel, tratando
se ~e lnstrucção publica, visto como todo o 
paiz, ~odo o Estado que, quando nelle se trata. 
de provt~r lu neoes4idadesda instrocçio publica 
Já constJuinrto pretliO!I apropriados paJ a as es~ 
oolae, a começar nas @édes dos municiplos, e 
depois das outras localidades, já melhorando 
os vencim~nt. s do11 profe&:!orea, já cuidando de 
tudo quanto se rerer~ a eae im.(iortantl!simo 
aerviço; todo o pala, todo o Kttado que, repito, 
tratando de tae.i melhoramentos - apertar os 
cordeia da bolsa, t.erá por i&! o mesmo lavrado a 
sua sentença de morte. 

Km taes condições, consultam-se apenas as 
torças orçamentarlu, aflm de ver si a despee& 
é ocmportada por aquellaa, o que felizmente 
auocede entre nó~. · 
_Entendo, pois, e entende a commis.ão que a 

Camara nio deve deixar de votar e~>sa neces
aria medi<~&. 

Nlo podendo prolongal'-me nas explicaQÕell 
que dewjava dar robre o resto do projecto 
eentindo-me doente e· cansado, com o esptritci 
abatido a ponto de não poder continuar a ma
nife~tar o meu penaamet:t!:' com a clareza ne
~ia. concluo as nutlht~s conaideratõetl sobre 
n project.o, protP.stando, entretanto, voltar á 
tribuna si qualquer doe meus aobrea collegaa 
precl:ar da outraa expllcaoõel. 

Mando á mesa diver•aa emendas relatit'U ao 
tUulo 11, áftm de eerem submettidu á conaide
ração d&. 03sa. (AI uito b~m, muito bem). 

Da parte d~~o oommlssão. vêm t. mesa eio 
lida• e apoladaa e .entram oonjuntamen~ em 
~ •• aegutntea emend11. 

N. h . 
Tit. l. ·-~p. I. 

Ao art. 9. • 1ubst.lt.oa-ae pelo seguinte : 
São url1an~as eecolaa das sédea de dlstric&o 

que forem sédee de munloip!o~; dietrlctaes aa 
dat aédea de djstnot.oa admlnh;trativoa; ruraes 
as de povoadoe.e bairroe fóra das sédes de dis
trlotos administrativos. · 

· Aos arts.- lO e seus, §§, li e 12 - Suppri
mam-se. 

Ao ar.t. 19. Sutístitua·•e pelo seguinte : 
O enatno primario. oommum as tres catego

rias .de escoJWJ, comprehende : 
Lettura e escrlpta, en!ino pratico da lingua 

portu~ueza, ar itbmetioa pratica oomprebenden· 
do aa quatro ooera~ões 10bre numeroa inteiros 
e fJobre fracções ordínllrias e decimaes, pro
porções, regra de tre!, de juros simples ; de 
deeconto e de companhia, systema metrlco · 
noções de gtographta e de bistorla do, Brazu' 
particulArizadas quanto ao Esta1o de Mtnaa. ' 

Paragrapho untco. Será. ta.mbem commum 
a essas escolas o elbi"o das seguintes di.scipli
nas: 

Lioi)es de oousu, educação cívica. moral e 
pbyslca ; canti001t escolares e leitura da Con
stU.uição Federal e do &tado. 

Ao art. ~· · Em vez de- duas catf>gorias de 
escolas,-dtga-se : Tres categorias etc. 

AOd arts. 21 e 22-Supprlmam•ae. • 
Sala das eessõea, 26 de JUnho de 1895.-FRA· 

CISCO BRESSANB-JOlO Pio-MENDES PIMBNTBL. 

Titulo 11 : 
capitulo 1II : 

N. 12 

Ao art. 25-Substitua-se pelo stguinte : 
Emqu~nto não houver pl'('fessore~ normlls· 

tas providO!! em todas &11 escolas primaria ea
tadoaes, serão estas class•tlcadas em esool11 
urbaaaw, districtll.es e ruraes de I.• 2.• e 3.• 
urdem, conforme forem regidas por professo
res normalistas, não normalistas habilitados 
ou provisorioa. ' 

Ao art. 26, Supprima·ae a palavra-elemen
tar-es. 

Ao art. 27. Supprima-se o vocabulo-ele-
mentares. · 

Ao art. 28. Supprlma se com o seu .Para-
grapbo unico. ' 

Ao art. 30. SuppriiJia-ae.-FRANOisco llREs
BANE-Jolo PIO-MENO.BS PIMENTEL. 

N. 13 

Ao art. 32. Sub11tltua-pe pelo seguinte : 
Fica elevado de um a tres annos o prazo 

conce:dldo aos professores prirnarios nAo diplo
ma.Jo!l, nos' terrnos do art. 23, paragrapho uai
co da lei n. 77 de 19 de dezembto de 1893. 

. Ao art. 33.-Em ve-r; das palavras tlnat·s
normt&l e prlmarlo no Estado, diga-se-esta
doai. - FRANOIBCO 8RBssANB- Jolo PIO
MBND.BS PIMBNTBL. 

N.· l4 
Titulo li. 

Ca~itulo Il. 
Ao art. 23.-Arcrescente se ín-!i11e-com di· 

rei to i. elevação de que trata a lei o. 90, de 23 
dP junho de 1895.-fi'RANCISCO BREIISANB-,Tolo 
Pio-MBNDBI PlMBNT:U.. 



N. 15 
Titulo H. 

Capitulo 11. 
Naa «disposições geraes• accrescente-ee onde 

convier o seguinte: 
Ar~. Nas !édes de munic pios, onde só hou· 

ver uma eaoola para 'cada sexo ficam desde jil. 
creadas mais doas escolas u r banal!, sendo uma 
do sexo ma<JCat:no e ou tu do femmino. 

Par11grapbo untco. E~sas e~~colas serão pro
vidas nos termos da lei n. 41, satlsfettas 1111 
exigencias do§ 2. • do art. 31 desta llli.-FRAN· 
CISCO BRESSANE.-PADRE JOÃO PIO. -ME:NDES 
PlMBNTKL. 

0 SR. JUVENAL PENNA:-Sr. Presidente,não 
pretendia tomar parte na discu&t!ào rleste pl'o 

• jecto limitando-me a ouvir a J>lllavra. dc..s 
competentes para dar o meu voto cons;:iencinsa.. 
mente; Psperav·~ a p~la·vra da oommia.;ão s: b re 
o art. 13 e sou o prant~irv a fazer justiça á ... ua 
boa intenção, vm·i.r-me sa.tisCeito. Nn parti:', 
com as explie~:c;ões dadas pelo nobre collega o 
ar. Bressane. 

Entretanto, o art. 713 diz o seguinte (lê). 
Parece uma couHa mais do que raaoav<~l & 

transferencla da Esco:a, qu&odo neces~a.rtv. e 
concordo cJm isto; entt•etanto, para maior ex· 
plicação, mando uma emen 1R,po:·que rliz o art. 
que cou v ido o professort- póde Eer lran; ferido . 
Julgo que se deve tornur bem cl!lra a di~posi· 
çã.o ·para que a tranaferencia se dê unicamente 
quando o professor concorde com ella. 

O meu fim, sr. Presidente, é evitar alguma 
questão política e como está ua intenção da casa 
acercar-se o professor de toda 11 garantia. ~ub
metto á sua apreciação a seguinte emenda tlê). 

N. 16 
Ao art. 13 depois d&s palavras, respect;vos 

proftlssoret~, accrel>cen te se:-concordanJo estes 
-o mais como no 1ort1go. 

Sal& das sessões, 26 de junho de 1895.-Ju· 
VENAL PENNA. 

Apoiaàa. e conjunctamente em discussão. 
O ttr. Getulio de Carvalho:

('i ã.o temoM o @eU discurso). 
O sr. João Pio : - Sr. Presidente, 

devo d&r uma explica·:ão ao illustre collega 
que acaba t.le falar, porque s. exc. aprese!!· 
tou um proj~to. que esta na p'lsta da commts· 
são. o qui.l contém a me~mo. tdé!l. da emenda 
que veiu otfereoer h oje ao cap. 2. • 

Na sua argumentação, 11r. ~residente, de· 
clarou que é impossível que 20 mapectores et~
oolares f11çam • inspecção do ensino no Estado 
de Minas. Sr. Prestdente, Napoleão disse uma 
vez quA a palavra.- impo~ivel nil.o existe na 
lingua Cranc~za, e eu digo ta_moom á. .s .. exc. 
que elltn. po.lt\vra impoSI!ivel nao \em stgmtica· 
ção nenhumA. aqui e You dAmonstrar. 

0 aR. GltTOLIO DB CARVALHO: - :ie V. ex c. 
o tlzer ata·ará uml\ !inça fim A!ricR. 

O sa'. J. Pio:- Poit!, tlU pens) que at.ir_srei 
a lanQl e a v. exc. tambem na Afl'ica (ruo). 

De fllcto nós temos no Et~tado de Mmas 2lf77 
escolas; destas &penas e•tã.o providos 1653. 

0 SR. GETULIO DE CARVALHI):- Mas, v· 
exo. Já. aa õe liSO, depoit~ do ultimo concul'I!O 1 

0 SR. NUNBS f'OELHO:- V, exc. t!mbem 
não póde attirmar o contrario, porque nao oo
nhiK'e o ultimo ooncut•so • 

... c. -52. 

. O sa. Joio fio:- A minha amrmaçã.o não 
e vaga; oon~c<ta do relatorto do sr. Secretar.o 
do Interior. 

0 BR. GETULIO DS: CA&VAJ"HO dá UDl aparte. 
O sR. JoÁo Pio :- V. exc. ouça a minha . 

ar~;umentação e depoi4 eu chegarei ao seu 
a.partP. Temos no Kst"do 1653 escolas pro
vida!!. 

0 •R. GETULIO DE CARVALHO:- Mas deante 
de algartsmo!l não ba. argumentos. 

O SR. JoÃo PtJ :- D~ante de algarismos não 
h& argument .. s. ~· por isso que eu argu· 
roento com algtir:sm .. s, o que v. e:x • não fez. 
Temos 1651 escolas; os in~pectores actuaes vi· 
sitaram 877; isto consta do relatorio do Secre
tario do Interior, untando-se que o& 1.• cir
cum3e. ipçõ.o não se visitou nenhuma, porqutl 
não llavtr~. insp ·ctor nomt•lld<'. 

V. exc, que appllccu a palavra lmpos~ivel, 
devia acompanh&r a arguLUe\Jtaçào; 877 e~colas 
t, r · rn •isitadas pot• lU inaçe.:tore3 esllolares e 
•• l xc. dobr .. ndo Pste numero teril. 1754 ; e a· 
cales visítsdas, portanto, mais !to que as e@colas 
pl'OVit!a •• Logu 20 tnt~pectures E'SColar·es poJem 
visitar 8.11 E'Bculas do E~tado. 

0 ~R. GETULIO DE I'ARVALII\l :-Mas es as 
visita~ são todas imag• nar•r~.~. 

O SR. JoÃo Pto:- Então ". exc. declara 
que o relatorto do sr . Secrehrto do InteriOr é 
i magma rio, porque e~es dado,; c, n,tam do 
relaturio* 

0 SR. GETULO DE CARVALHO : - Perdão. Me 
refi ·o aos futuros. 

O SR. JoÃo Pto : -Si v. exc. Fe serve de 
argumenratão futura, vou me servir da ~eguin
te, que prova contra v. e:xc. os in. pec~ores 
agora serão melhores, portanto, 20 visitarão 
todas. 

0 SR. FRAI'iCISCO BRE·SANE : - A Ci!'cUm· 
scripçao é mui to peq uena relattvllmente. 

O SR. JoÃo Pto : -- Ju.tamente ; p ca.ra. um& 
argumentação de futuro, eu !l.rgumeoto com •J 

futuro tambem e oum a manor área da cir
cumscripçã.o escolar •apartes). 

Parece-me que a minha. argumentação é irr-e· 
spondivel. 

0 SR. GETULIO DE CARVALHO ~ - Sempre 
que v. ex c. fala é irreepondivel. 

o >R. JoÃo Pio : - Eu affirmo que é irre
spondivel. 

V. exc. devia produzir argumentaçiio con
tra os dados officiues e que deve c merecer todo 
o valor. 

Portanto, es•à. demonstrado, ar. Pre~;dente . 
com-.~ é possível que 20 inspeetores vbitem to
das escolas do Estado. 

0 SR. G!!:TULIO DE CARVALHO:- Eu dell8ja· 
va que v. exc. fcsse lnspector ambulante de 
todo o norte do Estado. 

O sR. JoÃo PIO : - Suppondo roesmo que 
eSiiM intspectores ambulantes não des.;em reaul· 
tddo, qud seria o. meio para substituii·OB 08 
inspectores munlctpaes 1 

OJ tnspeotores municipaes existiram já com 
o nome do~ delegados htt'?rarios, antes de 15 
de novembro. 

O sa. GnULIO DB C.\RVA.Lno dá um aparte. 
o m. J.:>Ão Pio : -Em cada t!latricto existia 

um delegado lltterario e na. séde de cada co
marca um inspeotormunl~ipal. 
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A principio nio recebiam coua algoma pelo 
V&b&lbo i poeterlormente recebiam 400$. l 

P011 bem i .na instltulçio no tempo da mo· 
· narch!a nio deu resultado nenhum. 

AJJ eeoolaa nio eram lnapeoclonadas fi vimos 
a que chqou a inltracçio, neaa ooouiio. 

Ora, sr. Presidente, vamos revil•er uma me
dida já experimentada na pratica durante lon· 
goa 50 annoe, que nio deu reeultado nenhum, 
e vamoe revlvel a agora, para aurer1r peaeimos 
renlta.IOI I 

Os antigos, antes de 15 de novembro, tinham 
por tlm tnspeccionar as ~las. (Ha .. ,. aparta. 

V·. exo. está fazendo pequenas dist\ncçõ:s 
metbapbyaicaa,porque nio quer que Eedeanude 
compleot&mente a inutilidade do seu pro
jecto. 
:.:Eaes fnapeotores não deram re.,ultados, e 
vamos reviver de! novo uma tn~tltutção que já 
foi experimentada e de nada valeu, a não ser 
pua .qtae muito bem dl818 o Uluatrado depotll· 
do reeidente na 6• oiroumacripção, para a poli· 
tfoagem. (Apoiado• muito bsm). 

Sr. Presidente, o inapector, municipal eleito, 
"Como se taz na França, nio dá rMult&do al· 
gum porque já toi aqui experimentado ; e ape· 
nu em 47 distriltos ~ouve eleição. 

O SR. MENDES PrnBNTBL: -IssO' meamo em 
um Olli)Utro diatricto. . 

O sR. Joio PIO: -Depois, sr. Présidente, 
811118 fnspeotor tendo de ser o~leito ,perde perante 
os que o eleger$m o direito de Inapecçào nã.o 
tem a indepdndenoia butante e sobre este la.
cto nõ.o preciso me e~~tender multo. 

Substituir pelo lnape;ltor amLulante o inspe· 
ctor municipd ]18rcebendo esta pequena quan-
tia será um mal. · 

Sr. Presidente, ha aqui argumento de muito 
valor. Logo qoe se trata de dar um paga· 
mento, o homem 41ue tem habilitação que eatà 
na altura de oocupar um cargo destea nfi.o o 
fará certamen~ ~ra perceber uma pequen'\ 
quantia ; então oa empreaos ••• pasaarão imme· 
diatamente para mã(l8 inhabeia, para mãos de 
homens completamente incompetentes que oc· 
ouparã.o o cargo p \f& receber a quantia de •••• 
600$ quantia sumctente para pagamento de 
pessoas inbabeis... , 

0 SR. 0ARL1NDO PINTO : - Mas h& o con· 
curao. 

O sa. J. Pxo :-A commmão não estabele
ceu o concurso porque não dá r&õultado algum. 
V. exc. não devia dar este aparte porque o 
oonours•> não tem ~alor nenhum, p:>ia faz pre
valeo~r a parte tntetlectoal sobre a parte mo-
~- o 

Já dizia Boileau : maia vale o bom •enso do 
que a intelligencia. 

Sr. Presidente, estea tnspectores muntclptea 
tendo de visitar todas as escolas do montei pio 
eatarão collooados pela argumentação do meu 
oollega na mesma posição que 01 tnapectoree 
amoulantea, porque si v. exo. fórma a idéa 
de um monic1pio rt:atriotll devo saber que no 
Estado ha municiplos cujo diametro é de 40, 
50, 60 e mais lagoas e v. exc. vae Olllooar o 
inapeotor municipal na obrigação de p3rcorrel-o 
todo pela quantia de 600$. 

0 IR. G.,., DI CARV.,.LHO : -Maa ieto prova 
contra v. exo. · 

O sa. J. Pio: -Diz v. exc. que lato prova 
contra mim e não;:ciuvido; como acontece oom 
oa maus argumentos provam pró e contra; lo· 
go "argumentação de, •• exc. é falsa. 

r.~epoie, sr. Prealdente, o inepootor munlo~ 
será qoasl sempre, fnabtl o que não .. e dá com 
o• tnspectore1 ambult.otcH, empaego1 que têm 
sido pr.:louradOI até por homens formados. 

O SR. c. PINTO:-N~este ponto não apoiado. 
O inspector da 2.• circumscripção foi dtmlttldo 
do emprego publico ~lo oonselhelro· Silveira· 
Lobo por inepto. · 

o eR. J. Pio:-Permitta v. exo.• não tome 
em consideração o feu aparte. V. exc.• recor· 
da-s.! dOI tempos de Silveira Lc.bo 1 

O sa. C. PINTO dá um apartfl (Troc6o~.t.r 
aparte• entr.r o ora~,. 1 o 1r. Carlimlo Pinto 
o sr. Presicl6"'' reclama a attmç6o). . 

O sa. J. Pio:- Sr. Presidente, nós vamos 
estabe\ecer a politioa na instruoção primaria; 
estes io·peJtorea muoioipaes irão ser o ponto 
de reunião, irão &er o pivot em derodor do 
qual gyrarã.o oa interes~es pollticos, relativa· 
mente aos proressorea. (apoiados) E', sr. Presi· 
dente, jastamente o que vamos fazer, ne:::t mais 
nem menos, e porque, sr. Presidente, ou estes 
inspeotores municlpaea cumprirão 011 seus de

' veres ou não; si nãooumprirem deveres preju· 
d1cam o ensino e si cumprirE-m deveres cahirão 
na ira dos pror8'JSOres e oe proressores farão po
lítica contra o inspector municipal, que terá 
de eer demittldo infalivelmente o que não acon· 
t ce com os actuaes inspeotores. 

0 ~R·. G. DE CARVALHO:- V. exc.• da licen• 
ça. para omaparte1 A'tt Tezes quem mette-se na 
politicagem são oa prcfessores. 

O aR. J. Pio:- V. exc.• não está accompa-
nhandc a minha argumentac;ão. · 

::ir. Presidente. pela proprta palavra inspe
ctor municipal nã.o devemos acceihr este pro· 
jecto •••••• 

0 sa. FRANCI.SCO BRESSANE :-Não SÓ pela 
politicagem como pela CO::ldescendencia 

O sR. JoÃo Pio : - Perfeitamente. AI pes· 
soas inhabe1s contam ~empre oom a condescen· 
dencia ; um professor é inhabil mtL& é bom ho· 
mt~m, bom pae de ramiha. 
~ta pbrase está na parte organica do brazi· 

lelro, é def.ito nosao, como disse um 
escrlptor inglez. que visitou o Brazil : 
re1ume uma grande parte do nosso caracter a 
pe.Iavra -pactencia. 

Depois, ar. Presidente. os inspéctores, oomo o 
pr.>jeoto el4 dlscu.seão apresenta, darão melhor 
resultado, são nomeados pelo governo e este 
procurará eempre pSr homens nr.. altura de 
occupar os' cargos, e percebendo ordenados ra
zoa vela tornam-se compridorea· de deveres e 
lndependan tea. 

Eu sou da theorla que o homem na vida tra
ta do bo~ca pio na phrase do padre Antonio 
Vieira. . 

Deisemos de falar em patriotismo, para vi
vermos bonradamente, é mister gan'harmos di
nheiro J&ra as necea.illades da vida. 

A hiatoria chama .. e heroell e genlos os ho· 
mena abnegados, mas. ar. Presidente, easee ho
mens do partos laborics(ll que as naoõea eó 
produzem em épocas .... mtliarts e seculares. 
Po11 ~m. eateflnspeotores peroebend? o orde-
1lado de 6 contos te rio obrigaçlo de oorrer o 

' • 
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aeu districto e r .. l-o·báo ccmo têm feito ate 
aqui. • 

Agora tomemos cautela e o gov~rn·l fará na 
turalmente a exlgencia rlo~ mapplS, dos reJa. 
torios e demittlra aquelles inspemores que não 
cumprem 08 &eus deveres. 

Não é preciso, sr. Presidente, angmentar o 
numero a mais de 20, nós não devemos le· 
gielar com argumentos futuros ••• 

0 IR. G. DBCARVALIIJ:- V. exc. • entende 
que 20 visitarão todas as escolas1 

O m. JoÃo Pio:-Eu Pf'ÇO a v. exc. a tlntu 
de responder-me. ~i 10 visitaram ~f}() e3col11s, 
20 quantas visitem Y 

·0 SR. J. DE CARVALHO:-Isto tão caloulos 
imaginarias. 

O SR. JoÃo Pio :-Calculo imaginr.rio ! Veja 
o relatorlo de Secretllrio do Interior, peço a 
s. t'Xc., desde que esta duvidando do que eu 
ar.lrmo, vou :êt• o que elle diz (ü). 

Notanrio que o inspector da I .• circumscri· 
pção não visitou e:3C'.ola alguma, logo 20 bas
tam. 

Não é calculo imaginario desde que baseio · 
me em um.1 peça. c..tllcial. 

Entretanto não sei de q~ e e~pecie são os apre
sentados por v. t>xc. 

Portanto, sr. Presidente, eu penso que Fe 
deve 11ustentar todo o Cl\pitulo vutando contra 
a emenda do sr. G. de Carvdho. 

0 SR. G. DB: CARVALHO:-V, exc. eng \La-se 
p rfeitamente; o que eu spresea~ foi uma 
emenaa substitutiva. 

O ~R. JoÃo PIO :-:st passar es~e capitulo fica 
prejudicado o projecto de s. exc. que está na 
J&Sta da commi&ão, si não p~&!ar,então a com· 
missão terá. de dar parece1· contra o me~mo 
porq14e julga lmprattcavel e prt-j udictal, pois 
não satisfaz á uma necegsidatle que tod03 reco· 
nhecemos, a fiscalização do en~ino primario. 
(Muito bem). 

Dando a hora, o sr. Presidente adia a d is
cussão do projecto n. 92, a partir do titulo 2. ·, 
e dtelgna. pua ananhã , além d~& parte r!gi · 
mental, a ~eguinte oraem do dia: 

J. • di cuesão do projPcto n. 61, do Senado; 
proEeguimAnto da 2. • discuSIIão do projecto cu
mero n. 92; 3.• n. 3~; 2.• do de n. 42; 1.• 
do de n . 60, do Sena..io; 3:' dn de n. 74 da Ca
mara; 2.• do de n. 102; 1.• do de n. 125, J.• 
do deu. 112; 1.• do de n. 96; 2.• d·l de n . 114; 
I.• do de n. 123; 1.• do rle n. 130 e discussão 
dos pueceres na. 66 e 67. 

LevaDla-se a sesssào. 

ACTA DA 50.• SESSÃO ORDINAR!A, AOS 27 
DE JUNHO DE 1895 

(P&ESIDJU.;CIA DO sn. EDUARDO PDIENTKL) 

Ao meio-dia, feita. o chamada, acham· se 
presentes os s:.-s. Et.Suardo r 1mentel , Ago.ti· . 
nho Pereirã, Far1a Lc.,b~to . S1Lva Fortes, Car· 
liado Ptnto, Beraarde!t de Faria, Benvenuto 
Lobo, João Pio, Sousa Moreira, Mendes Pimen
tel, Tavlires de Mello, Nune:~ _oetho, Getulio 
de c~~.rvalho, Piuto de Moura, Augu3to Cle· 
mentiDo, Manoel Alves, GJozag~~o d~to Silvo, Se· 

, veriano de Rezende, Saturnino Danta<J, Deside· 

rio de ~rello, Ignacio Murts, Camillo Soares, 
Ribeiro Junqueira, Juvenal PenM, Rodrigues 
Chaves, Manoel ria S1lva, Nunes Pinheiro, 
Frc~ncisco Bressane, L~opoldo Corrêa. Delphim 
Moreira, Camillo Prata.<~ , Sa.biuo Barro!o Ju
nior, Raul Pen ido e Francfort; faltando ~m 
causa partcipnda 011 sril. Ribeiro de Oliveira, 
Alber to Furtafio, Ferreira TinôJo e ·wenceslau 
Braz e sem tlla 08 mais senhores. 

Abre ~e a se;são. 
Não se achando na casa o ar. 2.• secretario e 

seus ~tupplltmtes, é convidado a ra. er parte 
da mesa o sr. Faria Lobato. 

Lida a ac ta da anterior e não havendo ma· 
lor1a para sua appnvao,;ão, fica ella sobre a 
llle.•a. 

O sr. I. • secretario dá conta do seguinte 

EXPEDIENTE 

O{fictOI 
Do F r. dr. Secretario do Interior, transmi~tindo 

com documentlS um cutro da oamar11. de Ube
rab!l sc.bre prlvile(.o por ella. concedido ao ci· 
dadõo Joaquim Velloso de Retende.- A com
mi •ão tiil apre~enta çõeP . 

Do sr. dr. Secretario da Agricultura, tra
zendo infJrmado o requerimento em que o ci
dadão Ouido de S< usa Nogueira pede garantia 
de juros de 5 "/o ~obre 300:000$ para cons~ruir 
a estrada de terro de que à ooncessic nario pela 
lei n. 3781.- A commiS!!ão de obras publi
cas. 

Da oama!'a de Cabo Verde, solicttando auxi
lio fara canalização a'agua potavel.- A com· 
mi&ão de representaçõeP. 

Da de Bagagem. requerendo doação do pro· 
prio E:stadoal alh existente.- A' mesma oom
mi~aiw. 

Da de Santn Rita de Cnssia, pedinrio a atten
çã.o do CongreSI'o para o requerimento de José 
Uarlc..s de ;,ant' Anna, sobre a construcção de 
uma estrada de rerro que, partiurlo de Lavras, 
va ter á resptcnva cidtule.- A' commissão de 
obra~ publi03ll. 

D~ h11b1t.tntes da Conceição do Turvo, solici· 
to.ndo verbl para canalização d'agua potavel e 
c ~nstrucção de c.~aa de detenção.- A commis
tãode pet:ções. 

Havendo numero legal, é approvada a. seta . 
0 SR. GoNZAGA DA SILVA participa que O 

ar. Benjamin de Macedo delxaui. •le compare
cer durante alguns dias, por motivo de força 
maior.- Inteirada . 

Pdoll srs. Benvenuto il'bo e Camillo Soares 
são t ransmittido , á mesa dous officios, que o 
sr. Presidente manda á secretaria para 011 ex
tr~tota r, afim de entrarem no expMiente. 

Têm 2 . • leitura os pareceres ns. 7 I e 72 e o 
projecto n. 133, que ftCdm wbre a m&-a para a 
ordem dos t rabalhes. 

PARECERKS 
.·· 

Enviados n mesa, são lidos e vão a imprimir 
Oi aeguinles: 

A commu~ii.o de instrucção publica, depois de 
demorad·J e~tudo do methodo de leitura «Agos· 
tinho Ponido•, tendo de aquilatar do mert'Cl· 
mento do mesmo, julga que deve fazer a:1 se
goinste~ cons1deraçõe11 : 

A parte sobremand ra momentosa no ensino 
prlmario não é certo o methodo adopta1o, mas 



llm, a habilitação do prol'nsor e muito mais 
atnda o desejo de aprender da parte do alumno, 
doutrina easa. oJnftrlnada por J. J. R.oull8o&u 
no cEmile•. quando diz: cfaz-se grande ques 
tio na procura dos methodos de aprender a 
lêr, inventam-ee carteiras, quadros, tudo inu 
tilmente. 

Dae á oreança o desejo de aprendar e tado o 
meth()(lo serã util.:. 

O metbodó c Agortinbo Peoido:. tem o me
rito de não ensinar as léttras na ordem em 
que 1e acham no alphebeto, o que eliás não 
J:óde ser chamaJo um Invento. JIOIS h" mnito 
os ped11gogo; dtlixaram de mão es11e sy11tema 
ooDdemnavel, como se vê nos methodos de João 
de Deus, d~ Arco1ello, Hilario Ribeiro, na cci· 
tol~gie• de Dupont, em Toussaint, Neel, s~r
r&don e Reguinbeau, os qnaes apresentam as 
Togaes e ooo~oantes, nio pela ordem alphabe
tlca, mas sim,ora pelas divieões phonologicas 
das rettras. ora conforme o maior ou menor 
ufor~ que fez o orgam vccat na t~mi!sã.o do 
10m, partindo do facil para odilflcil. 

A suppre&ã.o da solettr~<çâo, outra parte em 
que o auctor merece enoonomios, não é um in
-.ento, pois o methodo legogrsphico pelo al
pbabeto natural de Arcozello, tão elogiodo por 

Hugo Werneck já del!preza esse me1o moroao 
de en~ino. e nenhum dos metbodrs, mesm i.J 
dentre oa mais communs, adopta a sJlettra-
oão. 

O auctor adopta o systema hieroglyphico,que 
consiste em desenhar um objPcto para lembrar 
o nome da leHra,e o ldeographico, que lembra 
a palav"a por n elo do desenho; mas esses me
thodo:;r, sobre nlmio conhecidos, estão hoje des
prezados e substituídos pelo ensino intuitivo 
em quadros parletaes,porqne como mneumonica 
tinhtt m o incoveniente de sobrecarregar a me
m ?ria d" oreança. 

A commissào nada encontrou que poasa ser 
oonsidero.do um Invento ou melhoramento no 
ensino de leitura no methodo «Agostinho Pe
nldo:.; mui pelo contrario graves senões en· 
oontrou. cuja enumeração passa a fazer: 

a) Não ha vestígio de notações lexicas e dd 
notações syntactica9 e a creança percorrerá os 
tres livros ae leitura sem conhecer a ccedi· 
lha., o ctil• , a cvirguta:. e etc_ etc •• que nilo 
eomo diz M. Muller, a vida da palavra, como o 
estylo é a vida da pbrase. 

b) O auctor enP.ina no 1. • livro a vogal-cu 
-combinada com todas as consoantes, deixan
do de parte todas as outras vogaes, donde re 
eolta conhecer o alumne as palavras em que 
IÓ entre aquella vogal, depois de peroorrer um 
livro de lll pa~ina3 . 

c) Nenhum exercicio ha relativo aos gru 
pos vocelicoa e consoantes, que só apparecem 
oomo de improvifo no começo do 3. • livro, 
acerescendo r .. ttarem um doe gt•upos oonao
nantaes dos quaes nenhuma idea terá o r.lu· 
mno, 

d) Um me\hodo de leitura está sujeito é. lei 
da evolução e primeiram nte existiu a esori· 
pta e depois a leitura-diz M. Sluys; . quando 
pois um metbodo de leitura não alga e11tricta· 
mente eesa lei, den, pelo menos quanto pos
eheltôr, se chegar a ella, e iiiBo EC justifica, psy· 
chologlcamente pdla analogia que ba entre a 
fllllavra eecripta e a falada, diz Bernard Perez, 
»hyaiologicamente, segundo c. Nogt, porque a 

Jinl(uagem e oa movimentos neoe~sitados pelo 
licto de e~crever parecem ter o me~o centro 
cert:bral. O methodo em queaLão ssquece a 
e~crlpta, separa o que está unido pel•L natu
reza. 

e) A leitura é um modo de tranami88ão da 
idéll e a ordPm natmal deve aer: cpensar, fa· 
lar le~. Enfinar a ler machinalmPnte, não 
fazendo como que o alumno entenda o que lê, é 
sobre ser in,.er ão na ordem intellec~ual, in-
undir o funPstil!a imo dts habitas em materia 

de ensino-ler Fero pensar I ora no methodo 
c A"ostinho Penirlo ~ a rrPança ap: enderá amon
toados de palavras como e:.tes: cjcga lenha• 
zebú, c fecha, gata, t· ê r•ê• . notando-se que, todo 
e;se e~forço de memoriP. é pra ensinar a ft· 
gura. graphica das S(:Íll consoantes inicises dee· 
sas cpalavraa:.. · 

Preferíveis fe: ão os meth ,dos antigos. mes· 
mo coru a solettração, porque" creança irá len
do phrases que têm um 'I slgnift :!"çio, e a parte 
material d~pert.ani. no cPrebro a 1déa . 

Do exposto a commissão conclue que o me
tlhJdo sujeito ao seu estudo não é um invento, 
e que o fo~e tem gra~issimoa defeitoa, mui pre
judictaes ao ensino prim~ riJ. Entretanto, a 
cvmmissi:o, que só j u 'gou de merito, deixa á 
Camara julgar si convem premiar o auctor 
para animal o a corrigir, 'm<:n <:lar e melhorar 
um trabalho em que com tauta dedicação se 
empenhots. 

Stola das commiesões, 27 de julho rle 1895.
PADRB JOÃO PIO. -MENDES PIMENTEL.- F. 
Ba~SANE. 

A commissiío de justiçfl. civil e criminal, á. 
que foi presPnte a emenda n. 17 do sr. Ju
venal Penna ao projecto n. 68 eom auctorisa
çã.o p9ra fcrmulal-a em um projecto separado 
para 3.• discus,ão e re~ervando-se o direito 
de apresentar emendes, ó de parecer que en
t !e em 3. • discussão e seja approvado o se
guln te projecto : 

N. 134 

O Cong!'esso Legislativo do Estado de Minas 
Geraes decr11ta : 

Artigo. O serviço lia estatística judicisria do 
Estado ~erá feito pela fecretarlu. do Tribunal 
da Relação, de conformidade com o r espectivo 
regimento. 

Artigo. A secretaria da Relação além do pes· 
1 oal existente terá mais o eeguiate : 

I <'fficial maior. 
1 Official. 
2 Officiaes de just1ça. 
I Servente. 
Artigo. A nomeai;ão para o provimento dos 

lagares creados no artigo antecedente se f~~orá 
tJe accõrdo com a legislação em vigor. 

Artigo. Os tunccionarios da secretaria terão 
os vencimentos da tabella apnexa . 

T ADELLA A QUE SE REFERE O ARTIGO 

Secretario........................ 6:000$000 
Olflclal maior.. . .. • . • . • .. • • .. • • .. 5:0ú0$000 
Offioiaes.. • • • • . • • • • • • . • • . . .. . • • . • • 4:000$()()0 
A manuenses............... .. .. • .. 2:200$000 
Porteiro .............. •... ... • • • • • 1:500$000 
Continuo....... . .... . .... . ....... 1:200$000 
Officiaes de justiça...... • . . • • • • • • • l :200

960
$000 

Servente................. . ....... f$(}00 
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Sala das commissões, 27 de junho de 1895.

Rminao JUNQUEIRA..-CAMILlO SOARI!:S FILIIO. 

.'l. 75 

A commiSllão deobras publicas, á qo~tl foram 
presentes as representa~õ&s du camaras mu· 
nlcip:1es do Cormo da. Bagagem e de Alvinopo 
li <i, pedindo decretação de ver b~ no orçamento. 
aqoella pa.ra. oonBPrvação de eEtrada estadonl 
entre Uberaba e Paracatú. passan.Jo por seu 
municiJiio, e etlta pa~a R. factura estrada. de 
rodagf'm que se diraja a Sl.nto Ant<,nio da Vae
gem Alegre, é de psrecer que sejarn as re~pe· 
ctivas representac;ões rem•·ttidas 110 goYe1·no 
para tom .. r em consideração com() fôr de lei. 

Sala das commia,ões . 27 de junho de 189 ' .
SILVA FohTEa.-NUNKS PINHEIRO. 

N. 76 

A com missão de representacões, requeri me -
toa o pet1ç%5, á qual tnnm presentes as peç • 
protG<'olad&:~ sob ns. 163 v. &6;:). 156 v . e IS 
v., em que daver11a' reclama~ões de interess 
puramente lo..:al Fão ~uggeridas, é de parecer: 

Que sejam indeferidall. porque os recursos do 
Estado não ~<Upportam tres dt-speSI>tl 1-em pre
juízo de probiem!I.!J mais importantes e de in· 
teresee gt>tal. 

Sal<~ das comiseões, 27 de jun bo de 1895.
StLVA FORTES.-PINTO DE ~lúURA.-0S:&lOERIO 
DE MELLO. 

N. 77 

A commisEão de representoçõPs, requerimen
tos e petições a qual foi presen te o oe ti. Jza . 
bel Alveg de Freitas, profe9~ora primar111 do 
d1stricto da Onça. municip:o dH Pitang11y, pe
dindo adeantamento dll q uantia de 45C~ para 
concertar o predio particulRr em que funccio · 
na a escola regida pela mesma, e de parecer 

Que nada ha que deferir no que pede a sup
plicaute, porque virá sua reclamação firmar 
um precedente mau. não baseado em lei. 

Sala das comm,ssõe~. 27 de junho de 1895.
StLVA FORTE~ . - PINTO DE MOURA.-DESIDERIO 
DE MELLO. 

N . 78 

A commissão de represen tações, r Fquerimen· 
toa A petições, à. qual fui presente o do porteu·o 
do Externato do Gymnasio Mmeiro, p•dindo 
para ~erem ~eus veoçimentos eqB iparados aos 
dos porteir ·s dus secretar tas de Estado, é de 
parecer : 

Que seja indeferi lo. a petição do referido ci· 
dadão - Adr:ano Gi~mondi. 

Sala d<~s commis>ões, 27 de jun ho de 1895.
SILVA 'FORTES. - PI~TO DE MOURA . - DESIDF.· 
RIO DB MELLO. 

N. 79 

A commie~ão do commerclo. estatiat ica, in
dul!ltrias e art• s, a que f, 1 p re ente a petlc;ão 
de Antonio José Mathll!.", pedind" a transfe · 
rencia de .ua fazenda, do districto de S. Joeé 
do Barroso, comar"a. do Rio Branco, para o 
d1strioto da Conc~ição drJ Turvo, <omarca do 
Piranga, é de parecer que, em vista du que 
d1~põe o art. 112 da Constituição do Estado, 
seja ella archivads . 

Sala das commissões. 27 de junh) de 189::.
CoNRGO ALVS:B. - JUVENAL P!:NNA. 

~A commissão <!J orçamento, a que foi pre
sente o projecto n. 45, de~te anno, o de pare
cer que seja elle 5ubm •tt•do á 3.• di~cu~~ão e 
approvado Jedtgido conforme o vencaJo em 2.• 
dtecmsão: 

O ~..ongresso Ll'giRlati vo dd Minas Geraes 
decreta: 

ArtiSto unico. Ficl m relevaJo3 das multas 
em que incorr ... ra'n por f.-l ta de pag11mento 
respecti vo impo~to oe arl'endat .• r JO:I de terre
nos diamantinos dos rnu ntcl pios de úiarnan
tin·' · Grão ~ogol, Serro e Conceição A d i~pen 
eadoe oh isPnto§ de p~gamen to do mesmo im
po~to no corrente f'Xercicio ; revo~ adas aa 
disposicões em cootru10. 

S•1fa •la!! co •nm ~:<.<Ões , acs 27 de junho de 18Q5. 
- AUGUbTO CLEME:oiTIN J. --MENDES l-'IMEroi• 
TEL. 

A commis~ão de redacçiio de !pis a q Je foi 
presente o projecto n. 53, que (·once••e uma 
~<ubvenção annual no Instituto Mun•cipal do 
Frnc•al, é de varecer que seja apprJvada a se· 
guinte 1 edacçã~ : 

O Congre~P 1 Legisla ti v o do Es tado de ~f i nas 
GPrlles •Secreta : 

A. t. I.· Fica o Pre3idente d!1 Estado au
ctori7.ado a subvencionar annualmente o lasti
tutu Muu icipal do Fructal com a quantia de 
cinco cr,ntos de ré i~. de accôrdo com &s p1 escri
pçõe!! li 1\ lei n. 41, de 3 de agosto de 189.2 , pelo 
p: aLo d~ tres annos . 

,\l' t . 2. • Rev~.ga m-se os dispJsiçõe~ em con
trario . 

Sala dt~s ccmmiõsõe::, 27 d" ju nho de 1895.
PINTO DE MOURA. - 8ERNARDES FARIA.- ft.O· 
DRIGUES Cll •VES. 

A commis·ão de redarção. a que foi presente 
o projtlc~o o. 89, CuLCt:deudo auxiho3 a daver
BOP bo~pitaes de Ollr ldl\dA. e r.e pHecel' que 
seja adopt~da comJ finHl a me ma r rdaccão 
COm quA fui a pprovado em lt!f•·eira. di,Cu~.âO. 

~ala das commistõ~s . 27 de j unho ele l t\95.
PINTO DE MOURA. -RODRIGUES (11 .\ VES . -
BERNARDKS FARIA. 

0 SR. PINTO DE MOU RA, fazendo sentir a 
necessidade de ser quanto antes conver tido e m 
lei o projecto n. 31, aobl'e o serviço de fisca li
zação de reudas, apresenta ainda a redacção 
final deste, pedindo e obtendo urgencl:t afim 
de que imm edlatamente seja ella discutida e 
votada. 

Dado, I Ois, á di~cossão , sem debate é appro
vada, remettendo-se ao Sen11d0 o projecto. 

A commis.•ão de reprPfentações, requerimen
tos e pet1ções, á qual foi pre ente o requeri· 
mento de d. Adelina l'' ranch ca da Cruz, pro
fessJra publi ca dn cade~ra do s•xo femin li"O de 
S . Caetano do ChoJ:otó . 1 edindv um anno de ll· 
cen çs para tratar Je sua faúde : 

Considerando ser justo o pedido da ~uppli
cante. ' m vista do attestad" medac;~ queapre
~Pntuu, é de parecer que ~::e auopte o ~e~Uinte 
prc-jecto : 

N. 135 

O Congr~so Legislativo do Estadv de Minas 
Geraes de< r eta : 

Artigo un1co. Fica o governo a .:ctori2.ado a 
conceder ó profeesora publica da cad e• ra do 
eexo femi11ino de S. Caetano do Chopotó, mu
nicípio do Alto Rio Doce, d. Adeli na Francisca. 
da Cruz, um anuo de licença para tratar de 



sua uúde. na tórma do art. 119 da Cond.itui
oio do Estado ; revogadas b s dieposiçõ.i em 
concrario. 

Sdádas commissões~ Z7 de junho de 1895.
SILVA FoaTBJ.-PINTO DB MouaA.-IJF.BJDBRIO D. MBLLo. 

A commi!.·lo de representações, requeri· 
mentos e petlc;ões, a qual !ot preaente o requl!
rimento do cidaaão Aareltano. Augu~to de Aesls 
·roledo, 2. o escrivão de orphams da C)marca do 
hio Preto, em que pede uona liceoc;a de quatro · 
a .. nos pllra t.tata r de,~ua sa ú le; tendo em vista 
o attesta1ó m'dlco que- apresentou, é ;!e pere · 
OJr que se adopte o seguinte projecto; 

N. 136 
O Congresso Legislativo do Estado de Minas 

Geraee, dtoreta: 
Artigo unico. Fica o governo auctorlzado a 

conceder ao cidadão Aurelirno Augusto de 
Assis Toledo, 2. • escri-flo de orphams d!\ CO· 
marca do Rio Preto, uma licsnoa por quatro 
apncs para tr:~.tar de saúde; revogadas as dis • 
pos1c;à.es em ocntre.rlo. 

Sala das commissõee, 2.7 de junho de 1895.
SILVA FORTBS.-·PINTO DE MOURA.-DBSIDERIO »• MELLO. 

Aprtw~léaçl!o àtt ! projecto1 

Vêm a mesa, são lidos e apoiado3 e vão a im· 
primir os seguintta: --~~·----

--~--- --~ N:-137 

O CoÕgr68Ro Legislativo do Estado de Minas 
Oeraes decreta : 

Art. 1. • Ficam equiparados desc:Je a data da 
presente lei os vencimentos do ofHcial, do 
amanueosee do porteiro da secretaria da Jun • 
ta Commercilal aos dos empregados de egual ca
tegoria das secretarias do Estado e elevaJOtt a 
4:800$000 os vencimentos do Eecreta.rio d11. 
Junta. 

Paragrapbo unico. O offici!.l da secretaria 
terá a C~J.tegoria de primeiro otllclal. 

Art. 2. • Revogam-se as disposiçi5es ero con· 
trario, 

Sala das commlasões, 27 de junho de I 895.
RoDRIGUBs CRAVEI. 

N. 138 

O Congresso Legislativo do Estado de Minas 
Geraes decreta : 

Art. 1. • Fica o jloverno autol'izado a am
pliar as disposlc;ões contidas no art. 42. cap. 
2. •• Becvão 1.•, na· 5, 10 e 11 da lei n. 30, de 
16 de julho de 1892, e titulo 4. • do df'oreto n. 
613, da 9 t.le março de 1893, observando-se o 
&egulnte; 

§ I.· Kshbelecer o registro policial P.m to
dos \)8 diatrictoa do Estado, onde serão inscri
ptos os creados de servir, os JndJvlduos vali
dos, que, não po~t~ulndo meios eftlcases de m
belstenoia, entre~ram-se,entretanto, a Gccupação 
util e honesta, e aquelles que na! m6$mas 
condic;ões Tenham re~~idir no dist"icto. 

§ 2. • O registro fica a cargo da- autoridade 
policial; e do ltvro resprctlvo Ee extrahlrio
co.rt6e• policicus, que serão entregues ás pessoas 
lnsorlplas para os devidos e1feitos. 

§ 3. · O ngútro será gratuito. 

§ 4. • ·0• cartt:J.• p:1Zicitl•• aio validos por 
tl'ell mezea ; m•s poderão !er prorogados deede 
que a parte !nteressada pro•e ao menos -pelo 
te~~temunho de uma peesoa abonada que oon
tlnú~ no n:erolcio de sua profluão, e para os 
tft'eitos da prorogac;io ba•ta o visto da auotori· 
dade oompee&nte e:urado no respectivo cartlo. 

Art. 2. • Para u efteitos do c •pitolo 2. • U· 
iulo 4. • do regulamento que baixou com o de
creto n. 613, de 9 de maroo de 1893, a auotori
dade policial, quando tiver conhecimento de 
que algum individuo, aem recunos proprloa, 
entrega- ee manifestamente á completa ociosi
dade, làl·o-ha por um termo éompetentemen
te sellado e rubricado prometter moab'ar-se 
empregado dentrJ do pra!o de 8 dias; 111 esse 
individuo não tiverexbibldo o competente car
tl!o policidl. 

§ I.· Findo esse pruo, ei o individuo per
manecer em .absoluto estado de ociosidade, terá 
ccnsiderario Incurso nas d!spo!ic;ões do art. 200 
do citado aecretl.. 

§ 2. · Aos int~peotores de ~ecc;ão incumbe 
no um de cada mez fornecer á. auctoridade po· 
licial do districto a. relação das ~ou nos ca
sos do art. 2. •• 

(S. R.). 
S:tla du l!lll!fõs, 27 de junho de 1~5.- DBSI· 

DERlO DE MELLO - BEB.NARDES DE FARIA- SA· 
TURNINO DANTAS. 

Lido e em 1. • discubsã:), encerrando·~• esta 
sem debate, é approvado o projecto n. 61, do 
Senado, relativo à. fllStrada de ft!rro do Bello 
~oriz<~nte á Oeste tle Minas, e. consentindo-se 
que entre em 2.•, vae á c'Jmmissão de obras 
publicas. 

Annuncia-se o proseguimento da 2.• disous· 
~ão do pt ojecto u. 92." partir do titulo 2:, com 
as emendas jáo1ferecirtaa e apoladRs. 

O ll!lr. Silva Forte• pede a palavra 
para oft'erecer uma emend11 á tabella sobre au
gmento de vencimentos aos profeaaorea. 

Deixa de tar.er largas considerações porque 
já as produziu em tempo opportuno ; entretan
to, convem dizer á camara que o augmento 
proposto Á razoavel, porquanto equipara os ven
ci men toa dos professores aos de a porteiros e con
tlnuos das secretarias do Estado. 

Apolnrfa e c:mjunctamente em discustlii:o a se
guinte emenda : 

N. 17 

Tabella substitutiva: 

N. I 

Proressores norma.listas : 
Nas sédeJ dos muniolpios, 2:200$000. 
Nas ttédee de dis.trictoa, nos povoados e bair· 

roa 2:000$00'J. · 
N. I! 

Proreuores habilitados : 
Nanédes dos moniclpios 1:8"0$000. 
Nas ~édeá de distriotos, nos povoados e bair

ro:. I ;600$000. 
N. lll 

Profeesore~ provisorios : 
Nassêdes dos municipios 1:400$000. 
Nas aédea dos diatr1otos, nos povoados e bair· 

roa I :200$000. 
I SILVA FORTES. 

) 
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O er. Camlllo Pa•nte• : - (:-lão te
mos o seu di<:~'lurso). 

Apoiaria e conjuncta.mente em dlsoua•ã.o a 93· 
gulnte : 

N. 18 

O professor qne tiver ~Ido provido em qual
quer ca.ielra de in'ltruc··ã.~ primaria por meio 
de ooncursl, tlcará di3penu.to de novo con
cnNo quando teoha dt1 ser nomead·~ para ca
de•ra do mesmo grá.o. 

Ssla das sessõ~, 27 de jun!t o dA 1895. - C. 
PRATES-PADRE JOÃO Pio-~{ENLB9 PIMENTEL. 

O li!lr. Getulio de Carvalho:
(ide 'li). 

Ap01ada e coujuacta.msnte em discussão a 
seguinte: 

N. 19 

Equíp1re-se a tn baila aob o n. 2 á de n. I. 
-GETOLIO DE CARVALHO. 

O li!lr. 1\lendes Pimentel : 
{idem). 

O li!lr. Deli!llcJerlo de 1\l:ello:
(idem). 

Apoiado e conjuactamento em discussão a 
Mgulnte. 

N. 20 

Emen-ta ao tit. 2. · cap. l. · 
Ao art. 15. Suppri:na-se. - DEBIDERIO DE 

MELLO. 
Encerrado o debate, a1)prova-Fe o tit. 2 . · 

com as emendas os. 8, 11, 12, 13. 14, 15, 16" 
18, ~endo rejeitlldas as de ne. 7. 9. 10 . 19 e 20 
e ficando prejudicada a de n . 17. 

Lê ·se e entra em 3. • discussão o tit. 3. ·. 
O Rr. Severlnno d f' Rezende: 

-(não temos o seu d iscurso). 
Apoiados e em discussão as ~eguintes emen 

das. 

N. 21 
Tit. 3, o.rt. 35 : 

Accre~centem·Fe os sel!'uintes n11.rr.ercs: 
1. D~ts resoluçõt>s da Con11rt>gação caberá ao 

director recurso, com eff<~ito suspensivo, para o 
Secretario do Iotf'lrior. 

2· Os directores ou presidentes ile bancas de 
exames nas ltscola.s Norma.es poderão suspen
de! os ou annullal-os. quando as provas exhibi
das estejam l'm completa op'lo&icão ao laudo 
proferido cabendo de eeu acto recuróO para o 
Secreta ri~ do Interior, por intermedto daquel
les, que a Instruirão e f"'rão acompanhar da!' 
provas prestadas. 

3• Para. o Jogar de inspectoras !lerão nomea
das professoras que tenb::.m exercido o magis• 
terio pelo menos durante um anno. 

Sala das ~~õef!, 27 de junho de 1 ~95. - SI!!· 
VBRIANO DE REt~NDE. 

N. 22 

Emendas ao projeoto n. 92 tit. 3. • art. 35 : 

cação da 5.• parte de ~eus vencimentos, ficandJ 
extiactas a11 cadeiras daquella mataria. 

Sala das sessões, 26 de junho de 1~95.-SEVE· 
RIANO DE REZENDE. 

N. 23 

Ao tit. ~·. · art. 35 n. Vlll in-{in!, accre~cen
te-se: e os cursC's anaexo~ de agrimtnaura. 
-SE\'ERIANO DE REZENDE. 
c:r:=;:M"Nrt - · • ,d "'1""\M •• - ~- -~·~ ~ .. I 

N. 24 
Tit. Jll. cap. IV: ::.:;; 
Supprama- ~e o or t . 41 •• - ( SEVERI ANO DE; 

REZENDE. 

• • ~r. Dcli!lldea·io do. lt.l~llo :
(Idem). 

APQia<Ja e coojunctamente em~dl~cu&!ão a @e
guinte emenda: 

N. 25 
Tit. lll. 
Accres< e:. te-ee ao art. 35) o st>guinte nu

ml"ro: 
f?icl\ transr~rido para a Eseola NorrT' al de 

Uberaba o curso de &jlrimt>nsura anni'Xo a de 
S. J <>li o d'El·Rey.- DESIDERIO DE MELLO. 

O tlr. Roda·l~ueli!l Cbavel;l rrquer 
11 obtl'm proro~ra~o da hora para a discmfiio e 
vota~;ão das matarias constantes da primeira 
parte da ordem do dia. 

O meRmo ar. deput.ndo:-(Niio te
mos o ~eu discuJFo). 

Apoiadas!' eonjunct~ mente f m discus~ão as 
. eguintrs eT.endas: 

N. 26 

Subatitun · ~e o art. 45 pelo spguinte : 
Os cargos de secretario e babliotecario das es. 

rolas sPrão E>XeNidos pelo mesmo funccionario 
nomeado pt>lo Presidente do Estado por indi
ct~ção rio dirertor. 

S. R. -C. PRATES. -RODRIGUES CHAVES.
IGNACIO MURTA, 

N. 27 

Artigl\, Fica desde j á crenda a subvenção 
de 500$000 annuae~ a cada uma das ~Ecolas 
normaes do Ef~ado, com o fim de adquirirem 
livro!' e revistas par a se respectivas bibliotbe
cas, abrindo-se o necessario credito supole
m<"ntar á verba de instrucção publica do orça
mento vigente . 

S. R.- RODRIGUES CHAVES.- C. PR.~TES.
lGNACIO MURTA. 

0 m. JOÃO PIO (id10m ) . 
Anotaria e conjunctamente em discussão a 

seguinte: 
N. 28 

SGb emenda n emenda refer•ln te ás bibliotbe
cas das escolas normaes : 

Accresceot!' ee: a 1:000$000 para a l biblio
tbe~a do Internato do Gymnasio MineirJ. 

Sala das sessões, 26 dejunbo de 189j.-PA
DRE JOÃO PIO. 

Acorescente-se o seguinte numero : 
I• Os exercícios gymna11ticos e callistbenlc~ 

p&~sarão a aer feitos, nu Esoolaa Normae1, pe
los profeswree da• aulas pra\tcas, nas horas de 
recreio, cabendo-lhes por ~e serviço a gratUI.· • 

0 SR. RODRIOUE~ CHAVES funda:nenta ainda 
a sellnintA QUe, apoi11da, entra conjuoctamente 
em dlacussão. 

N. 29 
Emenda udditiva : 



Artigo. Oe profeaorea de maslca e de;enho 
perceberlo c• meam~ vencimentos que cs dê· 
mate proree~ores daa eeoolu normaes ; r.evoga- . 
elo o art. 17 da lei n. 77. 

Sala das sessõeP, 27 dejuuho de H~95.-Ro
DRIGUBS CHAVBS.-JONACIO MORTA. 

O •r. Meod«"ll Plmentel:-(lt.lem). 
Por parte da commi&'âo, vAm a mesa e en

tram ccnjunctamtnte em ulecussão os seguin· 
tes: 

N. 30 
Emendas ao tlt. :i. · 
Ao c:apitnlo I : 
No art. 35 n. IV: Substituam se as palavra~ 

cpara resol uçàll dai lor·mul81 geometriCI\s dn.s 
hnha1:1, ár~as e volumes. pelas aegaintes-para 
o tatudo de geometria. 

N. 31 
Ao capitulo 11 : 
N•1 art. 38 depois óas palavra11-A matricula 

-accrei!Cfnte-~e cn:> curso e nas aulas prati
CID e o mala como no artigo. 

N. 32 
Ao capitulo IH : 
A.:or~cente-se ao art. 39 o seguinte: Para

grapho unico. As ac~uaes aojnntas, cujo exer
clclo continúa garantitfo, serão aproyeitHdu 
nas primeiras vagas que se derem nas AUlas· 
praticas dr. s respecti vae e.~cclas normae~:~ ou 
nas urbanas du aédes t.lat' me&mas escolas. 

N. 33 
Accresoente-~e o seguinte : 
Artigo. Aos alumnoe que não tl.verem pre· 

atado txame o a época propria ou que neUa ti
verem sitio inhab.Iita.dos em alguma materia 
é r.cultad.o noe ultim·lil 15 dl&ll da matricula 
requerer e preatllr exame, de rogada a lei n. 41 
nos arts. 172 e 216. 

N. 34 
Ao capitulo IV : 
AccrePcente-ae o seguinte : 
Artigo. Fica o Pre~idente do Estado anoto· 

rizado a ccnferir diplomas de normalista aos 
lndividuoe que provarem oi requisitos exigi· 
dos pela lei ·n. &3, de 7 de julbo de 1893, com 
as vantagens das leia então vigentes e anterio
res á de n. 41. 

N. 35 
Ao art. 48 accrescente-se em paragrapho ou 

como convier: 
••••• encerrando se as aulas sem obrigação 

por parte dos alumnoe de prestarem exame do 
annc em que se acharem, ~~&Ivo ai o reouere
rem, e continuando matr.cu1ado11 nos mesmos 
annos indepenaente de r•querimento ao reco
meçar o anuo leoti vo. 

(S. R.) -
Sala das a~. 27 de junho de 1895. -

MBNDBS PlMENTEL-i->ADRB JoÃo Pio. 

N. 36 

O er. Raul Penldo (Idem). 
Apoiada e coojunctamente em dlscuesão a ae

guinte: 

Não ae estende · ãa &rolas normaea ele .nu• 
de Fóra e cataguazes, o dltpohto DOI artlgoa 
36 e 48, pe.ragr1pbo unico do sub!ftltutlvo ao 
projecto n. 92 de 1895. 

(S. R.)-RAUL l>umoe 

N. 37 
Ao titulo I li. 

Ontle convier.-Fica creado o Jogar l!e JD· 
spectur de alumnos oom oa mNmoa venclmtn• 
toe d08 in•pec~ol'el'. 

O. concursos para os le>gares de lentell e pro
fE>ssorea dae eSC()laa norm• es Ptrio feitos do 
me•mo mod'> qoe para ort Jogares de lentes e 
professores do Gymnasio, re,llgados 08 artigos 
188 a 193 da lei n. 41. 

Flo-t tlevado a 2:400$ o ordenado dos directo
re~~ das eSC()lls normaes.- RAuL P.ENIDO. 

N. 38 
Art'go-Aos lent~s e prof~sol'f'll estadoaes 

que t•~erem com:~letsd(l ou Vif'Tem a comple· 
ter quino~:e annos de €erviço e1feotivo, &em no· 
tas que os ·tleeabonem, Eerá paga a gr&tiftcação 
annual de um quinto dos seus vencimetoa, 
eendo el!!e pagamento feito menFalmente. 
-(S. R.) 

RAUL PBNIDO- SABINO BARROSO JUNIOR
CARLlNDO PINTO - PlNTO DI!. MCIURA -GONZAGA 
DA SILVA-CAMILLO SJAREI FILHO- DKLFIM 
Moaa:IRA-DUARTB DA F(1NS.ECA- CoNEOO AL
vEs-(;mTAVO SERRÃO-BENJ.AMIN DE MACEDO 
-JUVI!NAL PENNJ .• 

0 SR. CAMlLLO PRATBS (tdem). 
Apoiadas e conjunctameute em discussões as 

st>guintes: 
N.39 

Emenda atiditlva. 
Fira prorogado até o dia 15de maio de 1895 

o pra..~o de que trata a lei n. 41, de 3 de agosto 
de 1892. 

Sala das senões, 27 de junho de 1895.-C. 
PRA'i'ES. 

N. 40 

Sub-tmenda á. emenda n. 23. 
Ficam avulaoe os proreasores actuaimente 

nomeados para os cursue annexos •ás eEcolas 
normaes sté Ferem aproveitados em outros 
Jogares de estA beleClmFDt<•s de enr.ino. para os 
quaes serão preferidos em egualdade de con
dições. 

S. R. 
Sala Ees!ões, 27 de junho de 1895.- C. 

PRATES. 
Encerra se a di41C~ão. 
0 llR. RAUL PENIDO (pttla ordttm) suggere a. 

idéa de serem lmpres;as todas as emendas para 
se votarem na ~essão St>guinte. 

O &r. PRESIDENTE ob~erva que, vinda a eer 
isso u.n vt-rtladeiroadlamento, EÓ por meio de 
requerimento ucrlpto e expoato â deliberação 
da casa se podP.ria admlttir. 

0 SR. CAIIULLO PRATES pondera que, em face 
da dhpoatçã(l rf'gimental qne prohibe inter
romper as vof.!\c;ões, não poderia ser aooeito o 
requerimento. 

Submt>ttlda a votacão, é approvado o art. 
3· com as emenriAa 011. 21, oa . 3• parte, 23, 
2a, 30 31, 32, 33, 34, ;:15, 36, 38, 29 e 40, sen
do re)t~itada~ &11 de n11. 21 ns I• e 2• parte:t, 22, 
24, 27, 29 e 37 e ficando prejudicadas a! de 
n. 25 e 29. 

CoDEentindo ae que pall!e á 3· diacul8ão, 
V&!4 o projecto com as emendas á oommisaão de 
instrucção publica. 



E' lido e entra em terceira discussão o pro
jecto n. 39, sobre o exercício llimultaneo de al
gumas funcçõ •s publioas remuneradas. 

O l!lr. Plnt.o de Moura : -(Não te
mos o seu tli<ourso). 

O ll!lr. Sablno Barroso .Junior: 
-(Idem). 

Encerrado o debate, approva-se e vae o pro 
jecto á oommissão de redacçào. 

O sr. Silva Fort.ee ( pda o,.dem ) 
solicita consulta it. ~sobre si concede facul
dade \ mesa para nomear quem interinatDente 
complete a commissão de obras publicél.s. 

Já tendo dada a hora. o sr. Presidente decla
ra que ao pedido atteuderá ama.nhã., por occ:~.
trião do expedient .·, e pa&Sa a deaignar a se
guinte 

ORDEM DO DIA 

Discnseão e votação das redacções finnes do 
projecto n. 90 e da3 emendas ao Je u. 50 do 
Senado ; 3.0 d •.• projecto n. 68; 2.• tio dd n. 42; 
3.• do de n. 74; 2.• ril>de n. 114; 1.• do de 
n. 60, do Sena•o; 1." dos de na. 123 e 130; 
2.• do de n. 102; 1.• tifls de os. 125, 112 e 
96 ; DiscuBBào dos p receres os. 66 e 67. 

Levanta-se a sessão. 

ACTA DA 51.• SESSÃO ORDINAIUA, AOS 28 DE 
JUNHO DE j 1895 

PRESIDINCIA DO SR. EDUARDO Pl!IENTEL 

Aó meio dia. feita a chamada, acham-se pre· 
sentes os srs. Eduardo Pimentel, Agostinho Pe· 
reira, Desiderio de Mdllo. Getulío de carvalho, 
Ferreira. Tmôco, Delohim Moreira, Car!indo 
Pinto, Raul Penido, Juvenal Penna, Joiio Pio. 
M!t.noel da Silva, Bernar,le:i de Faria, S&turni· 
no Dantas. Manoel Alves. Mendes Pimentel, 
S :un Moreira., Nunes Pinheiro, Nunes Coelho, 
Camillo !!.Soares, Sabino Barroso Junior, Ta· 
Tares de Mello, Ribeiro Junqueira, Rodri
gues Chaves, Gonzaga da Silva, lgoacio Mur· 
ta, Severi~ no de Reztnde, Augusto Cle
mentino, Faria L'lba.to. ca.millo Prates, Leopol· 
do Corrêa, Pinto de Moura, Franorort e Fran· 
cisoo Bressane; ftLit<Ando com caus11 ptntioipa
da os 11rs. Ribeiro de Oliveira, Alberto Furta· 
do, Wenceslau Bra:r., Benjamin de Macedo e 
Silva Fortes e sem ella os mais ers. 

Abre se a ses~ão. 
E' lida e appronda. a acta d& anterior. 
O sa. 1• SECREl'ARIO dá. conta. do segui~ 

E:XPEDI&NTE 

Officios 

r. · Do sr. I· ~ecretario do Senado, trazendo dons 
projectos de lei daquella Camara, sob numeros 
62 e 63 . o primeiro creando o pecullo legal, o 
segundo decretando modificações na organiza· 
ção da Imprensa Official do E$tado. 
-A imprlmtrem-se para a ordem dos trabalhos. 

Da cam:~.ra. municipll do Prata, solicitando 
auxilio para construcçã.o de um edlficio de~tí· 
nado á in~trucqio publio:t.. -A' commlssão de 
petições. 

A. c.-~. 

Da mesma camara, sobre a \lO•tstrucqio de 
nl!l _ca.dêa. naquella c:dade.-A' mesma com
m•ssa.o. 

Da camara municip1l tle Bambuhy fazendo 
ver que ao seu município pertenc" o 'distrlct& 
de S. Roque, d•sputall:o pela municip1lidarte de 
Pmmhy, e pedmdo seJa manttdo e respeit&do 
O?!J?O é de ll:li. -A' oommi85ão de camo.rss mu.' 
DlClplel. 

R~resentaçõts 

Do c~~selho districtal de Jequery, pedindo 
um ~UXlllo. pa_ra abastectmento d'agua potavel. 
-A comm1ssa.o d• repre~entações. 
. De professores do município de Bomtl.m, soli

ettanuo augmento de vencimcntos.-A mesma 
commi~são. ' 

0 SR. MENDES PIMENTEL envia á mesa, aftm 
:le que tP.nham o distino regimental variC1s do
cumentos relativos á questão de limitps entre 
0s muntcijiios de Barbacena e Lima DntLrte -
A' oGmmilli!ào tte camaras muuicipaes . • 

lntctadr. a zr.gunda leitura das materios im· 
pressas e diatr•buidas, diS?ensa-se o procedimen· 
to della a requerimento do sr. Raul Penido e 
ficamsobre a mesa para 1\ ordem dos t rabal~os 
?3 pareceres ?S. 74, 75. 76, 77. 78 e 79 e os pro
Je~tos ns. 13">, ~36, ~37 e 138, sea1·io julgados 
objectos de d~hberaçao os dous ui ti mos e d!s· 
pensados desta (ormalidade O! dous primei
I'OI, por pr :VIrem de uma das com missões da 
casa. 

PARKCii'RES 

0 SR. N~NES PINTIEIRO, pela oommissão de 
o~ras publ.•oa~, aprosenta p~ra segunda disous
sao. manttda a mesma reJacção com que foi 
approvado Pm primeira. o p..-oj ·ctil n. 6 1. do 
Senaoio, sobre estrada de ferro entre o Bello 
Horizonte e a Ceste de Minas. -Para a ordem 
dos trab'llhos. 

São lidas e vão imprimir os seguintea: 

N • . 8o 

.A commis;ão de oamaras municipaes, a que 
f01 presente uma. reolams._ão de cont rlbuentes 
do 1nunicipio de Uberabinll~~o sobre re3oluções 
da oamara municipal: 

Co •• sideranrto que pela lei orgauioa n. 2, de 
14 de setembro de 1891, compete áe camaras 
zelar pela salubridade publica e ma.rCJ.r ou
tro~im o subsidio que percebe o agente exe
cuttvo; 

Considerando que taes resoluções devem ser 
mantida<~ por não serem contr11rias á Consti
tuição (art. 75 n. VIl). 

E' de parecer que deve ser archi vada a re
presentação. 

Sala das comm;ssões, 21 de junho de 1895.
RAUL PENIDO-SOUBA MOREIRA - GONZAGA DA 
SILVA. 

N. 81 

A commi~ão de camaras muoiciqaes, ~ que 
roi presente á representação da camara muni
cipal de S. Saba>tião do 1-'araizo: 

Considerando que Á. assembléa municipal 
compete pela lei o. 2, de 14 de setembro de 
1891, a tomada. de cont .. s do ea:e,.cicio findo; 

Considerando 1 que qs contas apre:~o<~tadas 
abrangiam exactamentu o per io:io, porquanto 
cesa:\ o mandato do ex-agente executi vo a 1. • 



de janeiro do corrente anno, dia em que devia 
ter aiiSumido a admtniatratão o actual agente 
executivo eleito 'a 7 do setembro e reconhecido 
a 7 de novembro ; · 

Contiderando que a a~sembléa municipal re
unida a 31 de janeiro devia tão eómente conhe· 
oer daa contad do ex-agente executivo e não 
do aotual, que ueve prestai-as na &IISembléa que 
deYe reunir·ee a 31 de janeiro de 1896. é de p&· 
reoer que Bt'ja arohtnda a representação da 
camara munictpal de S. Sebastião do Páraizo, 
mantida a deliberação da &6Sembléa mu~.ricipal 
dà mesma cidade. 

Sala das commisaõea, 28 de junho de 1895.
RAuL PENioo.-SousA MoaEtRA.-GONT.AGA DA 
SILVA. 

N. 82 
A. commfssiio de camaras municipaes a. que 

foi presente uma reclam:lção de municipes de 
Piumhy' oontra certas deliberações da camara. 
municipal da.qu~lla cidade : 

Considerando quo &ó não provaram · os recla· 
mantel! 81 &UU qualidadeJ de contribuintes dos 
oorrea municlpaea,oomo mesmo que o tivessem 
feito não lhes assistiam razão e direito contra 
o que reclamam, é de parecer que seja archiva· 
4aa repreaentação. 

Sala das oommi88Ões, 28 de junho de 1895.
RAUL PENIDO.-SoUSA MOREIRA.-GONZAGA DA 
8JLTA. 

A commi~Eão de instruoção publica. a que foi 
preeer rt> l •uOt litotivoao projecto n. 92 e as 
emendas com o meamo approvadas em segun· 
da discu!lfão apresenta-o redigido con(orme o 
vencido para terceira, na qual deve 2er apprn
vado. 

Sala das commis~ões, 28 de junho de 1895.
MBNDB8 PIMENTEL.-PADRB JOÃO Pio.-FlU.N
OISCO BRE38ANE. 

O Congiesao Legislativo do Eatado <ie Minas 
Geraea demoeta : 

Titulo I 

DA ADMlNISTRAÇÃO B INSPECÇÃO DO BNSINO 

CAPITULO I 
CONSELHO SUPERIOR 

Art. I.· O oonselho superior runccionará na 
Capital do E81Círdo Eob a prestdencia do Secre
tario do JnteriOr e se comporá, além de.Eeu 
presidente, doa seguintes membros, doa quaes 
aio natos os quatro primeiros e os outros de 
nomeação do governo: 

Director da Escola de Pharmacla, reitor do 
Extt>rnato do Gymnasio Mineiro, director da 
lecola Normal, inspec!or municipal do muni· 
cl)io da Capital. dois membros do magisterio 
pu~lico primario, dois do secundario, um do 
normal e c.utro do superior, todos da. Capital, 
e respectivos supplentea nomeados na mes
ma. occasião em que o forem os seis membros 
a que terão de substituir em suas fa.Itas ou im
pedimentos, sempre que para esse fim forem 
convocadoe. 

CAPITULO li 
IN3PECTORES JrSCOLA.RBS A'IIIBULANTII:S 

Art. 2. • Fica o Eet\\do de Minaa Geraea di
vidido para a ftacalintio do ens1no em vinte 
circum.ecripções. 

Paragrapho unieo. Nas oircc.macripções es· 
colares em que não houver EIICOta Normal, à 
Eéde da circumscripção serà indicada no regu
lamento. 

Art. 3. • Estea funccionariós de livre nomea
Qão do governo, continuarão a perceber oe ven· 
cimf'n toe li•) art. 3. • da; lei n. 77, de 19 de de
ze!Ilbro de 1893. 

§ I. · Só serão pggos esses vencimentos em 
prt~stacões ruensa6.:l, rlepois que o mspectvr am· 
bulante remetter ao Secretario do Interior, 
com o relatorio de que trata o § 17 rio r.rt. 27 
da lei n. 41, os attestados das "7isitas que ti
verem feito ne>se me~ a eaoolas de sua circum· 
scrlpçã·' · 

§ 2. • Esses atteatados &erô.o passados pelos 
inspectores municipaes, quando as escolas Ti
s•tadas pertencere10 ao d1stri11to da séde do mo· 
nioipio, e pelos insptctores distriotaes, quando 
estiverem collocadas nos mais d1stricto1! . Na 
taita de~ses inapectores e dos aupplentes paBSará 
os attestadoe o juiz de paz em exercício. 

§ 3. · Em presença des!t>S dccument"s o Se
cretario do Interior passará o nttestarto a qu" 
se rerere o citado art. 3. • da lei n. 77. 

Art. 4•. Aos inspectores ambulantes ficam 
competindo u obrigações contidas no ar t. 32 § 
2. • da lei n.41, auxiliados pelo• inspectores 
municipaes e diatrictaes. · 

CAPITULO lli 

ll'iSPECTJRES ESCOLARii:S MUNICIPAES B DIST~I

CTAES 

Art. 5. • Na séde de cada município haverá 
um mspector e!colar municipal e um &upplen
te, nomeados pelo Pre~idente do Estado den
tre os cidadãos que tenham a necessarla ido
neidade moral e 10 tellectual. 

Po.ragrapho unico. Suas attribuições eão as 
constantes dos arts. 32, 33, 34 e seus paragra· 
phos da lei n. 41 • 

Art. 6. • Tambem na séde de cada um distri
oto administrativo haverá. um inspector esco
lar dia• r1ctal e um eupplente, nomeados ambos 
pelo Presidente do Edtado. 

Paragrapbo unico. Além dasattribulçõeaque 
na eédedo10unicipiotem o inspector municipal, 
&ll qual au:r.iharâ. em tu·•o quanto interesaar 
ao deaenvolvimento do ensino no distrioto, ln
C\Jmlle aioda ao inspector· distrlotal remetter 
dentro de lO dias u inspector municipal, o 
mappas que lhe forem entregues pelos profea
sores aoh I!Ua inspecção. 

Art. 7. • Aos 1nspectores municipaes e die-
1 

trictaell compete pa~sar os attestaaos de que 
trata o § 2. • do _art. 3. • de~~ ta lei. 

Art. s.• No distrioto da séde do municipio 
não haverá. inspector di!trictal. 

Art. 9. • Ficam abolidos os conselhos moni
cipaes e diatrictaea. 

Titulo II 
DO BNSINO PRIMARJ.O 

CAP!TULO I 
D.lS KSCOLA.S PRIMARIAS, CLASBIFICAÇÃO B ORGA • 

NIZAÇÃO, JoiA.T&IUAI DS: BNSINO PRIMARIO 
PIÍIIUAB. • 

Art. 10. Aa escolas primarias do E~tadosão 
classificadas rm «urbanas, distrtotaea e rura~. 
aendo as primeiru ~ du sédtl de dratrictoa, 



que fazem séde de municípios, as segundas as 
das ~édes dos demais d.striotos administrativos. 
aa tercetras as de povoados e bairros C6ra das 
eMNJ dos dietrtotos adminlstrativOfl. 

Art. 11. Compete ao Presidente do Estado, 
10b proposta ju&titl.cada do inspeotor ambulan 
te e do munlclpsl, ouvidos os respectivos pro
fesrores, concordando elles transferir as es
colas dos povoados e bairros de um para ou
tro local dentro do mesmo diatricto adminis· 
U&tivo. 

Art. 12. AI escolas prlmari8!1 estaduae' 
funooionsrão das 10 horas da manhã as 3 ho
rasda tarde, havendo um lntervallo do meio 
dia a uma hora, durante o qual os alomnos Fe 
oocuparão de trabalhos ma.nuaes e exercício• 
phy~lcos. 

Art. 13. Nas sédes dos municípios funccio
narão as eEcoles do me:;mo aexo em um ~6 pre
d;fl, sempre que Fl.'ja isto possível e devendo em 
~~ callfl o conselho superior determin~r no re
«irnento interno das escolas a conveniente dis· 
"tl'iboição pelos profeStJore~. 

Art. 1-'. O anno leotiVO c"meçará no dia 16 
de junho e terminará no dia 15 de julho, sen
do tambem feriado o período de 15 de dezem
bro a 15 do janeiro. 

Art. 15. No dia 16 de junho começarão os 
exames em todas as escolas primarias e~tadoa.e• 
e durarão os dias que forem necessario•. 

Art. 16. O ensino primaria commom as tres 
categorias de escolas, comprehenda: 

Leitura e escrlpta, ansino pratico da lingua 
portugueza, aritbmetlc~ pratica comprehen· 
dendo as quatro operações sobre numeres in
teiros e sobre fracções Ol'dinari&ll e decimaes. 
proporções, regra de tres, de juros simpiPs; 
de desconto e de companhia, systema metrico; 
noções Je geographla 11 de histeria do _Brazil, 
particuhmzada quanto ao Es;ado de Mmas. 

Paragrapho unico. Sera tambem commum 
á etsas escolas o enaino das seguintes discipli· 
na11: 

Licões de cousas, educacão civicn, moral e 
pbysica; canticos escolares e leitura da Cons
tituição Federal e do Estado. 

Art. 17. O conselho superior em cumpri
mento do disposto no § -'· • do art. 19 da lei n. 
41 providenciará tambem sobre a distribui
çã~ como for mais conveniente em cursos e 
classes, do ensino das ma terias nas tres cate
gorias de escolas. 

CAPITULO li 

DISPOSIÇÕES GERA'I!:S 

Art. 18. 011 vencimentos dos profes~ores 
primarias serão regulados pela.• tabellas anne
xas sob os. I , li, e lll, com dirPiro à _elevação 
de que trata a lei n. 90 de 23 de Junho de 
189 ... 

Art. 19. No regulamento que o goYerno ex· 
redir para execução desta lei providenciará 
tambem pa!'& que que ~eja posta em pratica '!
obrigação imposta pelo§ 7. • do art. 27 do. le1 
n. 41 aos lnspectores ambulantes, afim Qe q~e 
estl!fl instruam os professores na observanCJa. 
dos programmas adaptados. 

Art. 20. Nas sedes de municípios on1e eó 
houver uma escola. para c;~ da sexo, tl.cam <'rea. · 
das mais duas escolas urbanas, uma para cada 
sexo, dependendo o seu provimento da exi-

geocil\ do parsgrapho unico do art. 21 deata 
lei. 

Art • .21. Em nenhum !municipio se cres
rão novas escolaR primarias estadoaes sem que 
nel le se tenhli. etft!ctuado o recenseamento es
colar. 

Paragrapho unico. Po.ru a creacão dessas es· 
col&s será necessario provar po~ meio de hata 
nomiDal. organizada pelo inspector municipal 
ou distr1ctal e visada pelo inspectcr ambulan· 
te, que ha ua respectiva localidade numero suf
ficlente de alumnos. 

CAPITULO lli 

DISPrSJÇÕES TRANSITORIAS 

Art. 22. O provimento ias escolas creadas na 
actoal Pessão legislativa, fica dependente do 
quadro estatístico de que trata o paragrapho 
unico do art. 21 da presente lei. 

Art. 23. Emquar. ro não houver profo~ssores 
normalistas provioo~ em todas as escolas, se
rão estas classificadas em primarias urbanas, 
districtaes e ruraea de i•, 2.• e 3.• ordens, con
forme forem regidas por professores normalis
taa, não norma listas, habilitados ou proviscrlos. 

Art. 24. Nas escolas de 2.• ordem leccionar
se-bão as materias de que tenham feito exame 
0:1 respectivos profes!ores. 

Art. 25. O ensino nas escolas de 3.• ordem 
comprehe!:derá as Fegulntes m~terias :-lei
tura e escrip~. pratica das quatros operações 
e regra de juros simples. leitura da Constitui
ção Federal e da do E;tado. 

Art. 26. As fériRS do a~tual anno lectivo co
meçarão no dio. 15 di novembro e terminarão 
no dia 7 de janeiro. 

Art. 27. Fica elevado a tres annos o praso 
concedido pelo art. !?3 paragrapbo uni co da lei 
n. 77, de 19 de dezt>mbro de 1893. 

Art. 28. Fica. o Gvveroo auctorisado a no
mear uma commiSEão d'entre os membros do 
conselho superior para consolidar as leis e 
decretes referentes ao ensino primaria. 

Po.rographo unico. ESEe trabalho deverá. s~r 
J;presentado ao CongreSio no começo da. sessao 
legielativa de 1!!96. 

Tabellas 

N. I 

PROFESSORES NORMALISTAS 

Nas sédt>s de •munici pios.. . • . . . . . 2:000$000 
Nas sêdes de distrlctos, nos povoa-

das e bairroL.. ...... ..... 1 ;600$000 

N.ll 

PROFESSORES HABILITADOS 

Nas séües de municípios... . ... . . 1:400$000 
Nas sédPs de districtls, nos povoa-

doa e bairros............. . .. I :300$000 

N. lli 

PROFESSORES PROVISORI •S 

Nas Eédes db municipios......... 1:300$000 
Nas ~édes f.e distrlctos, nos povoa-

dos e bairros.. . ............. 1:200$COO 
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Titulo IJI 
DAS BSOOLAS NOIUUES 

CAPITULO I 

DO .NSINO l'fOIU.IAL 

Art. 29. Fica o Governo auctorisado &. re
formar o regulamento das lacolaa Normaes, 
eonaolldando a Jrgillação respectiva, oblerva
das aa alterações que por esta lf'i são feitas 
nu de ns. 41 e 77. · 

Art. 30. No plano de ensino normal 'ficam 
eatabelecidaa as Eeguintes modificações : 

I. O eetudo de francea começará no I • • anuo 
e terminará no 3. ·, havendo neste ultimo 
uma hora por semana de revi~. 

U. O de 1eographle na par te geral não ver
aará eobre mlnudenciaa chorogra.Pbical!, deveo 
do 1er re~ptctiva e gradualmente mala des~n· 
"t'olvido quanto á America, r. o Brazil e ao Ea
tdo de Minas; e a noçõea de c<'amographia ee
rio apenas as nece81ariaa para base tio estudo 
de pographia. 

111. O de historia geral ee limitará ao india
pensavel para a bôa oomprehenaão da hiato · 
ria patria, eepecializada D(l que diz rMpeito a 
Minas; as noçiea rudimentares de economia 
política. aerão minietradaa como complemtnto 
do estudo de rergraphia e bistoria. 
1 IV. O de algebra, 'DO 2. · e 3. • annra, babili· 
tará o alumno prlnciJ&Imente para o estudo 
da reometria. 

V. O de geometria, durante o 3 · e 4. • annOl!, 
terá por fim a reeolução das formulas gMme
trlcaa daaJinbas, arêaa e volumes. 

\'1. O de soiencias physlcaa e oaturaes nr
ará sobre elementos de pbysica e chimica, 
sobre noçõrs de zoologia e botanica e rudimen

. toe de geologia e mineralogia. 
VII. O de pedagogia terá por flm preparar o 

alumno para o magisterio, instruindo-o prin· 
clpalmente em metbodologla, educação moral e 
civ1oa e leglalação do ensino prlmario. 

Vlll. Ficam eupprimid.as as noções de agri · 
cultura e de agrimensura. 

CAPITULO 11 

DA MATRICULA 

Art. 31. A matricula no curao e nas aulas 
praticas começa no dia I.· de agosto e encer· 
ra-se no du~ 28 do mesmo mez. 

Art; 32. Para se matricular no I.· anuo do 
cu1'60,prestará o aiumno perante doua professo· 
:rea do estabelecimento exame de· eufficiencia 
da a ma terias de ensino nas escolas de ! . • or
dem, exceptua ndo-se. Gil alumnos das aulu pra
ticas, quando nellaejulgado& habilitados. 

CAPITULO III 

DOS TRABALHOS UOOLARKS 

Art. 33. O anne -lectivo no curao e nas au
las praticas começa no dia 1. • de setembro e 
encerra-se no dta 15 de maio. 

Paragrapho unico. Esta alteração pão ae re
fere ás escolas normaea de Juiz de Fóra e Ca
u.,ruazea, para aa quaes continuarão em vigor 

· Cl8 a na. 169 e 174 da lei n. 41. 
Art. 34. A01 alumn01 que não tiverl m pre

lltado exame na epooa propria ou que nella ti-

"t'erem aldo lnhabllitadoe em alguma materia é 
~cultado, DOI ultlmos 15 dias da matricula, re· 
querer e pr~ar exame, derogada a lei n. 41 
noe arts. 172 e ~.16. 

Art. 35. O numer.> de alnmnos de cada aula 
pratica não excederá de 50. 

Paragrapho un1co. As actuaea adjuncUs, 
cujo exerclcio oontlnna garantido, serão apro
veitadas nas primeiras vaga• que ae derem nu 
aulas praticas das respectlvaa escolas normaes 
ou nas urbanas das !!édee das mesmas eaoolaa. 

Art. 36. Sempre qõle o numero de alumnoa 
~m quslquer aula do corPo normal. excepçio 
fel ta da de g.rmnastica, exoerler de 50, Ferá ellr. 
dividida. percebendo o profeesor a gratifl.l!açâo 
annual de 1 :t ootJOO. 

CAPITULO IV 

(DISPO!IÇÕBS GB:RABS B TRANSlTORIAI 

Art. 37. Ficam eqúl,;arados ''~ vencimentos 
das professaras e ins : ectoras e dos profe880res 
de gymnast1ea aoe dos demais prsfeatores du 
e<colell normaes. 

Art. 38. Para. os Jogares de ins])ectoras serão 
nomeadas profeBPOras que tenham exercido o 
magisterio pelo menoa durante um anno. 

Art. 39. Ficam aupprimidos os cursos anne
xos de egrimPnaura. 

Para1rapho unico. Ficam avulsos os proles· 
aores já D(JmeedOll, 08 quaes em 1gualdade de 
condições, serão de preferencia providos em 
cadeiras Femelbantes nos estabelecimentos de 
ensino do Estado. 

Art. 40. Aos lentes e professores estad.oaea 
que tlnrem ocmpletado ou vierem a comple
tar quinze anno• de set·viço eftectivo no magia· 
terio publico do Estado, sem notas que 08 des
abonem. sere paga a grat.iflcação annual de um 
quinto doa seus vencimentos, aendo esse paga
mento feito mensalmente. 

Art. 41. Fica prorogado até o dia 15 de maio 
de 1800 o prazo de que trata o art. 252 da lei 
n. 41, de:; de agosto de 1892. 

Art. 42. E' o Presidente do Estado auctori
zado a conferir diplomas. de normalistaa aos 
indivíduos que provarem 01 requisito11 exigidoe 
pela lei n. 53, de 7 de julho de 1893, com as 
vantagene das leia então v1geotes e anteriores 
á de n. 41. 

Art. 43. O professor que em virtude de con
curso tiver sido provido em qualquer escola 
primaria eatadoa1 ftcarà. dispensa do de novo 
concurso para provimento em eaoola. da mesma 
ordem. 

Art. 44. A permuta de que trata o art . 13 
da lei n. 77 só será coooedtda quando attinen
te á cadeira da mesma materia. 

Art. 45. O alumno approvado no 3. • anno 
do curao normal poderá ser nomeado para re· 
ger qualquer l'SOOla de 2• ou 3• ordem. 

AI-t. 46. Os professores diplomados pode
rão em qualquer tempo requerer provimente 
nas escolas vagas e nas re~idas por prof~oree 
provisorioa. 

Art. 47. Os cargos de eecretario e biblio• 
thecario serão nas ~.JOlas normaes exercidos 
por um tuncclonario nomeado pelo Presidente 
do Estado, })<)r indicação do director. 

Art. 48 . Fica cieado na escola normal da 
Capital o Jogar de adjunta da inapectora de 
alumno' com os vencimentos aunuaes de 



1:200$, a qual será nomeada pelo Presidente 
do Estatto,eob proposta do director. 

Art. 49. Fica derogado o art. 248 de~. I e i 
n. 4l,de 3 de agosto de ·1892. 

§ I.· A's eeoolas normaes creadas até a 
data da presente lei poderá o gover-no por de
creto conceder as prerogativas de que gosam as 
offi.:raes. 

§ 2. · No regulamento que fôr expedido 
para a execução desta lei, será organizado o 
serviço da inspecção e da fiscalização effectiva 
e protlcua desses institutos livres de eosiuo 
normal, podendo o governo, para o reconhe
cimento officiat e sempre que julgar nece~ario, 
nomear um protessor ou lenttl das escolas nor
maes ou Gymna,io para c.>lher as precisas ln
furmações, além doa relatorios trimensaPs en· 
vlados pelos respe.1t!vos inspectores munici
paes e ambulantes. 

§ 3. · O auxilio anntal de 15:000$ será 
pago trimensalmente e sc.brestado desde que 
10spensas as prt rogativas e regalias que ti
verem srdo conrertdas. 

CAPITULO V 

DISPOSIÇÕES TRANHTORIAS 

Art. 50. As aulas no actunl anno lentivo 
interromper-~e-hão no dia l. · de agosto, reco· 
maçando a 15 de setembro para terminar a 15 
de maio de 1800. 

§ l. · De I a 15 de eetembro estarão aber· 
tas as matriculas para o curso e aulas annexas 

i 2. · Os alumnos já matriculados são 
desobrigados da pre~tação de exames no prazo 
de interrupção do curso, salvo a elles o dtreit~ 
de o requererem, continuando matriculados nos 
mesmos sonos e independente de requeri· 
mento ao recomeçar o anno Jectivo. 

Art. 51. Revogadas as disposiçies em r. n 
trarir . 

Sala das Commis!ões, 28 de junho de 18 
PADRE JOÃO PIO- MENDES PJMENTEL . 

.A commissão de red6cçâo, a que foi presento 
o proj€cto n. 39, dispondo sobre accumulação 
de servi<,-os publicas de ordem proflssioual, scien· 
trtlca ou technica, é de parecer que seja adapta
da como final a mesma redacção com que foi 
appr:lVad' em terceira discussão. 

Sala d11s commissões. 28 de junho de 1895.
RoDRIGUES CnAvES.-BERNARDES DE FARIA. 

O sR. PREsiDENTS, attendendo ao requeri· 
mento feito pelo er. ilvo. P'or~es á ultima h01·a 
da 88SI!ão precedent • e tendo em vis•a haver
se retirado da Capital, por motivo de furça 
m1ior, aquelle sr. deputsdo, cto m o assenti
mento da casa nomeia para preencher a co.: 
mil!~ão de obras pulliCHS, sssr m de.~falcada, os 
ar.> . Sabino Barroso Junior e Tavarrs de M .. llo. 

E' l ida e entra em discussão a redacç~o final 
do projecto n. 90, concedendo credito ao Pre
sidente do Esta!W. 

OsR. B&:RNARDES DE FARIA, por parte da 
commi~ão de redacção, reclama contra um eu
gano que nota na verba. 

O SR. PRB:SIDENTii: obaerva q ue já. havia feito 
o mesmo reparo, mas que o equivoco só é de 
imprPssão, ach, ndo-se correcto o aut~grapho, 
de que se e:xtrahirá copia para enviar-se ao 
Senado. 

Approvada a redacçãc, manda se remetter a 
áquella ca-sa uo Congresso. 

Sem debate approva-~e a redacção tlnRI das 
emendas oft'ereCidas pela C&mara ao projooto 
u. 50, do Senado, que crea 2.• vara de direito 
em Juiz de Fóra, dando-se-lhe identico des • 
tino. · 

Dispensarte. a leitura a requerimento rio sr. 
Raul Penido, entra em 3. • dlscus. io o projooto 
n. 68, contendo novas Jisposir,.'Õea pro~~:~uaes. 

0 SR. SABINO BARROSO JUNIOR tundament& 
e envia as segaiutes emendas : 

N. 19 
Ao art. 4. • paragrapho unico. Depois da pa

lavra-relator-aoorescente·se :--o praso de 48 
horas. 

N. 20 
No art. 14 sGpprimam-se as palavras-com-

mum ou. 
N. 21 

Ao art. 18-supprima-se. 
S!ila das se~ões, 28 de junho de 1895.-SA

BINO BARROSO JUIW;.a . 
Lidas, apoiadas d conjunctamente em discuti

são, encerra-se esta, sendo Approvado o pro
jecto cem as emendns e enviando-~e á commis
são dt redacção. 

0 SR. SABINO BARROSO JUNIOR (pela ordem) 
requer que o projecto sejt\ redigido em duas 
proposições dlstinctas, a primeira oomprehen
srva dl's ar tigos cujas disposições se rPfc·rem 
~ao Tribunal d~ Relação e que são as de ns. I a 
6, 12, 13, 19, 20, 22 e 23, e a. ou tra proposição 
oon tendo os demars artigos do projecto. 

O I! R. PRESIDENTE, ubservando que o reque
rimento nàu contraria disposição regimental, 
submette-o á dehber·ação da ca~a. que sem de· 
bate o "Jlprova. 

Lê-be e entt·a por arts . em 2 . · discus~ão o 
projecto . n. 42, a.uctorizando enprestlmo.s a 
municípios invadidos por eptdemias. 

Trata-Ee do art. 1.•. 

O er. Ribeiro ·.Junquelrn :-Sr. 
Pre idente. Demasiado e>~cabroso é o a~sumpto 
de que vou tratar e, com franqueza vos digo, 
me smto bastante fraco para tomar sobre os 
meus hombros a respon~aLiliuadc da sua de
fesa. 

Apenas, sr. Presidente, o dt>SPjo que tenh<> 
de Ter aqueila importante zona do Estado li· 
bertada dos males que a acabrunham e a con· 
fiança que deposito no pdtriotismo e -ntelligt'n· 
ela dos meus collegas me dão alento para apre
sentar-me a peito descoberto na sustentação do 
projt-oto que tive a honra desubmetter á con
sideração da Cll mara •lcs ers . DPputarlos. 

Este projfcto, 11r. Preitdente, tal qual está 
concebido não traz o menor prejuízo ás finan
ças est., doae3 e muito pelo co.1 trario vem avo
lumal-as cada vez mais. Elle estabelece apena.s, 
sr. Presidente. auctorização para que o gover
no dê o seü credito á!l munici palidauel! afim de 
que ella possam coutrabir os emprestimoa ne· 
cessa rios ao . seus sa necmen tos e é certo qne, 
saneadt1 squella zona, as suas renda auga:en
tar se-hão comideravelmente e com ellas as 
rendas do Jo.:Stado; logo elle é reproducti · o. 

Com a sua. adopção, sr . Presidente, vamos 
promover meios Je arredar a epidemia que as· 
sola aquella zona, não drrer a mais importante 
e rica, mas posso affirmar que a que mais pro· 
duz na actualidade. 
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H·:I'I'Orosa é a epiiemla que tem na•IIado 

. os reus muulclpios e a reuda do late do, que 
provém quul toda de lá, o que não precleo pro· 
var porque toda a Camara •abe, decrescerá 
mui Lo ou 1 ereceri. meemo ai nio cerrermcs em 
aeu auxilio. 

Aulm pois, eu começo disendo que espero que 
a ·Camu~o dos sn. Deputados, conhecedora da 

· neoeasidllde que tem -Je tr em auxilio da zoDa 
cateeira, que enche de ouro aa arc&ll do tbe · 
eouro, e compenetrada da ruponsabilldade que 
sobre 11i peB&, adoptará não tó eate projecto 
comó qualquer outro que tenha por fim salva· 
guardb.l·a·dos horrores da epidemia. 

lu ~nho butante re:Jeio, ar. Pres\dente que 
a C~mara dos ara. Deputados de!l(\ubra n611te 
projeoto algo tie ruin~ para as tlnançu do 
Estado e algo de uma !nconstitucionalidade pre 
julgada a-;etm c mo tenho certeza que elle é 
nn~oso para as no.;sas finanças, o que já ficou 
provado. e que elle nada tem de inconstltucto 
nal bem como qul3 aquillo que á prunelra vis
ta o puece nã·J resi!lte ao mato~ leve exame da 
nossa Conatitaiçào, t-ntendlda tal qnal o deve 
11!'. 

Sr. Presiden e, en dtro que tem alguma cm
a~ que s" pareca inconstituciOnal quando o pro 
jecto pe: mltte ao Estado sua intenençio pua 
ftsa&hZIIr os estudos do saneamento, mas será 
iode~ita a intenenção do Estado f 

Creio que abrolutameute não~ 
A Constituição Federal estabeleceu no art. es 

que cos Estados organisar-se-bão de forma que 
fique aseegu•·aaa a autonomia dos município~. 
em tudo quanto respeite ao seu peculiar Inter· 
ene• e a n01ua Constituição depoi~t de estabe(.,. 
cer no ~art. 8 qne co Esta.lo iastitue o governo 
autonomo e livre dos muqiclpios em tudoquan· 
to respeita ao 11eu peculiar interesse nos ter
moa preacrlptos por esta Coolltituiçil'J• diz no 
&!'t. 7:; n. 6 que «O governo do Estado não pO· 
dará mtervir em nego:Ji<'s peculiares do muni· 
cip o, senii.o no e&~~o de perturbação da ordem 
publica•. 

E estes preceitos een!lti tuclonaes. serão por
ventura contraries ao pri'jecto que ora Ee d.scu
te Y Certamente que nã'l. Elles devem Sfr en· 
tendiJ(Is de accô,·dn com o~ princípios sclentl
ftoos que consubstanciam e to:l, s bt~III como :l 
art. 80 devem aer harmonicoe com o art. 120 
da m:ss\\ Constituição. 

Pelo aeu espirito, 11r. Pre3idente, o que a 
noqa Constituição _veda é,. intervenção força· 
da do Estado em negocias peculiares aoa muni· 
cipios m•s 11ão a sua inte•·venção accorJada. 

Como eabets, sr. Preaitlente, o Eetado e o· 
man10ipio ~ã l pe,sôas necessarias, mas perft!i
tamente, cornp1naveit a nós quaado na fs;lle
ra do direito commum, ora, sendo assim, ar. 
Presidente, é claro, é logioo que a intervenção 
de um& em negoclos de outra mediante um 
accõrdo, mediante um contracto não póde •er 
tid& como wconstitucional. 

.A8bim, poia, ar. Presidente, a Camara ado· 
ptando o projecto não rasgara, mas sim har

. montará a nosaa Conatltuiçio. 
O sa. G1.1NZA.GA DA. SLLVA :- O Estado é um 

organismo completo e o municipio faz \•arte 
delle e u tá portanto nM condições de vir pedir 
a.uxilio para o preenchimento de !BUB fios. 

0 SR. lliBIIRO JUNQUEIRA. :-11: desde que OS 
mumci pios a que~ refere o projecto nú eatio 

em condlçõe1 de pr&encherem os fln• a que ter 
ram oestlnad(IP,eu folgocomo aparte do nobre 
deputado, que vem provar nfo ser indebitA a 
interveaçãó do Estado, que dará as mão• ... 
el,.mentos de sua vi-la. 

Quanto ~ aecauidade que tem o &tado de 
Intervir quanto antes e de modo ffficliZ para a 
!&lvação de tão imporraote zona sr. Presiden· 
te. eu creio não precisar grande et~fvrc;o de 
pro v" por ir.so que a matta definha-se a pafsot 
l11rgos devido és grandes epidemias que a têm 
assolado. Mas p:sra que cee&! eaae deftnbamen· 
to é necer.ario quo nnha alguem ao encontro 
rio~ malea e esse alguem não pode ter sinão o 
E:!t&·!o. 

Como jà disee, ar. Presidente, o projecto tal 
qual está concebido não traz o menor pr!'jaizo 
á' ll nançu do Estado; elle vem apenas a.ucto
rizar o governo a concorrer com o auxilio do 
seu credl to em favor dos municipio11. 

Como sabeis, sr. Preaidente, o credito d"peD· 
dP, na ordem subjectiY&, da honorabilidade do 
aujelto e, na ordem objectiva, dos haveres que 
o mesmo deva ter na occaaião de solver a di· 
vida. 

Quanto, ar. Presidente, á bonorabilidade dos 
nol>BOS municípios ninguem terá o d1reito de
contestai-a, tanto mais que a sua respooBObtll
dade deverá ser prefixada em .um ·~ntracto 
isento de vicios. 

Quanto a sua tolvabilidade acho que nãn po
derá tambem ser pasta em duvilia, mnimé si o 
E.c;tado lbea estender mãos salvadoras. 

Assim pois, ~r. Presidente, eu creio que o 
Estado empret~tando o seu crfdito aos municiptos 
vem simplesmente satisfazer umll r:ecessidade 
para " vida dos mesmos e, mais do que i i!EO, 
consolidar o elemento vital do E,tado me!;mo. 

A medida prevista no projecto que ora ~e dis· 
cute J·ão seria entretanto radical, 1<r·. Presi
dente, se a ella não pudessemos juntar outras 
qne jul~ ~ indiepemavei~. 

O pr1 jecto vem dar credito ac:s municípios 
para que possam contra h ir empreatimoa, mas é 
fóra da duvida que mnnicipio~ h a no nos~o E3ta · 
!lo que, t x " i do art. 79 da Constituição, já. não 
podem gc·aar desse lavor. 

Oa municlptos n8!1tas cond içõe>~, sr. Presiden
te, foram entretanto rs primeiros invadidot~ 
pelo terrível morbus e portanto os primeira
QUI\ procuraram. debelai-o, sacrificando embora 
o M!U futuro financeiro, pelo que é necessario 
que o Estado veoha em s~u aux•lio de maneira 
outra que não a estabelecida no projeclo por 
lt>galmente impossivel. 

E' por isso, I! r. Pretoiden te, que algu na colle
gas de representação e eu vim JB t ra:zer ao selo 
de~ta corporação 2 emendas que julgamos oe
ceSI!arias, indi~pensanis o:e5m,o. 

A primeira dispõe: 
Os dons munl01pioa a que se.refere a emenda, 

ar. Presidente, são o primeiro chave d:~oquel· 
la importante 1.ona, o Bt'gundo a sna gemma: 

A tegunda emenda a que me refiro, sr. Pre
sidente, é relativa ao munjcipio de Juiz de Fóra 
e dispõe: 

C\.' ..ao sabeis, sr. Presirlente, o munioiplJ de 
Juiz de Fóra foi ba pouco victima do Eeu mau 
governo e, dfpois de lançar um empreatimo de 
2.100 contos nec.essarin e sufflciente para o eeu 
saneamento vm a quasi totalidade desse empres· 
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timo, ou a totalidade coberts., completamente 
disYirtuado. do fi rn a que se destinava. 

.Juiz de Fora vê-se agora, sr. Pretidente, na 
imperiosa necessidade de melborar as suas con· 
ruçõssso.nitarie.s e não o po ;e fazer por ralta de 
meios porque o governo passarJo do municípiO 
exbaurlU J)Srte e amedrontou outra parte do3 
capitaes d rquella rtca municipo.lidatie, d'aquel · 
la br•th·lnte p>rcih do ter-r1torio mineiro. 

Eu julgo necessario, sr. Pre~iddnte, inrlis
pensavel me-mo que o F-~tado venha, a juros 
modicos, cobrir o restante desse emprestimu, o 
que será senão éufficiente p11·" o complementg 
das obras pelo meno!l ba~tante pa.r·a 11 vrar 
aqoella cid:~de de um'l : in•~ão epidem1ca pro
vavel. 

Serão porventura inconstit 'Cionaes est ts 
emendas, !Ir. ~->residen~e~ certo qu11 não. 

Osarguruentos que adduzr para p rovar a. con· 
atitucionalidade do projecto, appt icam-se tam· 
baln a ellas. 

Uma vez que o E•tado conceda aos doi3 primei· 
ros municiptos os emprsstimos a que a t> menda 
Be refere, elles poderão, oJOID quantia mlli. .. r e 
juros menores, resgate; os empre~timos já con
trahidos ficando ao mesmo tempo munidos dos 
meios necessarios para. a conclusáo do servrço de 
saneamento já iniciado. 

Delnndo agora de l~tdo o direito con•titucio· 
nal, sr. Presu.lente, e entrando na orbita do 
direito o:>mmum, em que Eit~do e manldpiv 
4leixam de ser pessô:LS nece@sarias para s:~rem 
individ~alid~rl~ comparadas 11. nó• mesmos, ve· 
r9mo que projecto e emendas são perfeitamen
te vtaveis. 

P11.ra que se dê um contracto valido, sr. Pre· 
tidente , 4 condições são essenciaes: t· o consen
timento das par·es; 2· a sua capar.idade; 3· um 
obiecto certo; 4' ama cauSIIo licita. Entre essas 
4 C41ndtções, sr. Presidente, trei lia que são in · 
dispensaveit~ â. existenci& do contracto, ao passo 
que a outt·a-a capacida.•ie po.ra contracr.ar
apenss torna. o contraotQ- &noul'lvel por ist!O 
que só póJe ser allegad& p~la pute que não a 
tinhA. na or.ca~ião da celebraçio do m~mo con · 
tracto. 

Restam por c1 nseguin te 3 elemento3 intlis
pensaveis- o consentimento, o objecto e a 
c&Ullft. 

Qua.nto á prime ira dessas tres con·iiçõ~. F r. 
Presidente, o consentimento nada m'lis e nada 
menos é do que a vontade manifest&da por um& 
das partes de acceder ao propo~to pela outra. 
Aasim sendo, sr. 1-'rruidente, desde qr1e o Ej 
tado, que vae ser o sujetto activo da obrigação, 
mamfeste o liUO. vonttlde tavoravel á proposta 
!fita pelo município. que vae ser o sujeito p:ts 
aivo da mesma , dá se o consentimento e por 
conseguinte uma da~ condições necesaarie.s para 
a existencia do contt•o.cto . 

0 IR., CAMILLO PRATES:- Mas V. tXO. deve 
lembrar·se que o município não póde ser expo
Uado ~e certas preroga tivas cocstituc10naes. 

O sn. RIBEIRO JuNQUEIRA:- Eu pergnnto 
ao meu nobre collega de que pre~ogativa con
amuclonal se expoliará o município uma Tez 
que firme este contraoto 1 

0 SR, CAMILLO PRA.TBS dá OUtro aplrte. 
0 SR. RIBIJRO JUNQUBUU.: - M11.3 aqui &I 

elausulas 1ão simplesmente dependllntes da 
TODtade dcs dois poderes- Estai o e muai· 
elpio. 

0 SR. CAMILLO PRATE:'l dá um aparte. 
0 SR. RIBEIRO JUN QUEIRA :- 0 nobrt. dl'p U

tado deve saber que a CunstitUiçàr. nàn devo 
ser .. ntendH!b simplesmente como esui esc·t'ipta, 
mas que dl'vemOB antes de tuJo ver o seu espi· 
rito, sond11r qual a int€'ncão rio l egi ~lndor RO 
tormulala e estudar a signitlcaçà.•l jurirltca 
rias palavras que a compõem . fl~ me rnrl.'ce 
fórn de duvi •la, er. Pre;irll'n to, que, o e~p i rito 
rJa Coustttuição, '' intenção do legtsla•Jt r c a 
•ign:fic9.ç.'io rJa.. pala•rhs ntJs cond t. zt>m à cer
tl'za de que prohibiç.i o ti.e intero~mçl1o a qun se 
refere a Constituicão nã'l podu seJ' cu tra que 
não a int~:~rvl'nçrlo a c"ntrs-gosto rios mumci
pw~ . E P>te pt·eceito consti tucronal, ~r. Presi· 
dente, tão ju~to quti o democratico assi :n e tr ten
riido, scrit•, dod& a interprl.'tsç:io do nobre 
deputado, uma peia à. libcrdado e a negação 
do D1reno. 

E' pois ju!lta 11. prerogat1va concedi la pelo 
projecto aos munJctpio~. 

O SR. CA~f:tLO PRATES:- Ma~ si Q munici
p:o não N·~ J de~pojotr·se da prerogatha con~ti
t ucional1 

0 SR. HtBEIR1 JUNQU€1RA:- 0 municípiO 
absolutamente nã.•J vem d~:~spojllr se d >~ um& 
prerogativ" constituciOnal, mu•to pebcont.rs
rio. us11ndo de uma pret·ogativn coo~trtuc10nnl, 
v 11m ·pedir ao E~t·u1o, que é rico, auxilio pa ra 
livrar-se da peste, para li vrar-,e da morte. 

0 SR. CAMILLO PRATI!:3 dá um aparte. 
0 SR . RIBElltO Ju:-;QUEIRA :-Continnanrlo sr. 

Presidente, n11. orbtta -t,.s considerações que ia 
(,zendo e que não devem 8t'f Pntrecortsr!os 
r.le a pa. ttes pt~.r•a q ue não sej~m de.wrrtuartus, 
aguardo occasriio proptcia potra cabalmente res
ponder aos aparte~ que mA têm srd•r e me fo
rem dirigidos oobre a comtrtucionalidade do 
p t•ojecto . 

Jâ. fizemos ver, ~r. Presirlente, que d'lrl•r o 
consenti rot-n to do Estado e do mun ici pio, h•to é, 
dos sujeitos activo e passivo da obrigação. ter· 
lli·<e possível o. operação do empreettmo e por
tanto demOIL'IW&.•l" a vtabilidade do lprojecto e 
da~ emenda~. Rest& nongora encarar .a f)Ues
tli.o sob o pont.o de Vi:!ta dn:l duas outras con•ll
ções in.itspen:la v eis ti existencia de um contra
ctJ-o objecto e a c a usa. 

Quanto a primeira deesas duas condições, sr. 
Presidente, -o objecto-póde ser elle immt\dia
to e mediato ; im::.ediato é a obr1gação que 
decorre, que nasce do contracto e mediato. o de 
que tratamos, é o objecto mesmo ·les~a obr•gr~
ç-~o- é a cousa que uma parte se obriga a 
d .r. ou o lacto quu se obriga a fazer ou 11. não 
r .. zer. 

O objecto rle um contracto deve ser possioel, 
Zicit.J e determinado ••• 

Os jurisconsultos explicando o prim~iro de~
st>s tres requi~itos, sr. Presidente, tl izem que 
elle quer dtzer que a consa que constitue ob 
jeato do contracto deve pertencer ao numero 
daquellas que ~tão dentro do comm~roio ou 
e Jtão um facto p~sivel em si mesmo. 

Este simplea l.'nunciado prova que o objecto 
dos contt actos auctortudos pt>lo pr,•jecto e pe· 
l" s eme n,tas é um objecto posstvel. 

Qu11nto 11.0 segundo requisito, sr. Pre~ident.P, 
nós veruo~ a olhos nú~ q• e o objecto desses con
tracto~ não vaA de enooLtro &'.!8 prtncipioa <le 



ordem e aoe booa ooetumes, o que dá·lhe o cu
nho dellotto. · 

Quanto ao teroetro ftualmente o projeoto pre
axa. determina OI jOI'OS.e as emeo1u dete~mi

. nam a quantia que o Ettado v ~~.e emp~r. 
0 SR. GO{"ZAGA. DA Sn.VA: -Não 88 tratade 

empreltlmoe lim de garantia. 
O aa. Rm•mo JUNQUIIIRA: -Falo daa emen· 

daa· e estai referem-69 a emprea"mo e não t. 
garantia do empreatlmo. 

Tendo pola o objeoto doe contraotoa previa· 
toa, ar. Presidente, os 3 reqolaltoa neoessarioe, 
nós vem01 que t•mbem são viavelao projec~ e 
u emendaz quanto ao 2.• elémento ou 2.• con
dtçlo lndrspenaavel • exlatenol& do contracto. 

Vejamoa agora a etusa do contracto relativa 
mente ao projeclo e á.t emen·taa. Devemoe em 
primeiro logar dizer. ar. Prealdt;nte'; que a 
e&UI& de uma obrigação é a razão pela qllal 
alguem te obrlg:t. a dar .ou a &zer alguma 
couaa. 

Rolativamente ao projeoto a cawa utal das 
obrlgaÇÕPI que elle aoctorlaa ot munioipiOol- a 
oontrahirem para com o istado e a nece8:1ida-

. de que O&- m811moa têm de 1e vet'tlm li~res da.-J 
epidemias que os têm aasolado e a catutJ kgal é 
o direito que elles têm de invoc,rem o art. 
120 da nossa Conatitulçio 

Quanto á.t emendee, ae ohrigaoõea provénl
entee dos contractos por ellas auctarisados têm 
como oauaa uttl a jt. aponbda e oomo cau• 
legal o dlipoato no art. 120 conbinado com o 
79 da Constituição. 

Aaaim vemos que, considerado• quanto á. 3.• 
condição tndiapensavel á exlatenoia dos oon
traotoa, p:-cjPCto3 e emendaa aão vlaveis como 
o ~ãoconstderados quanto á 1.• e 2.• c:>ndl· 
ções. 

Prova4o portanto, sr. Presidente, que pe· 
raote o direito constitucional &lllfirn como pe
rante o direito oommum o projecto ouja ap
prôvação peco t. Camara dos srd. Deputa.doe 
•tá. na orbita do p~ivel e do justo. paSIJO a 
dar uma resposta ao aparte c>m que ha pouco 
!oi honrado pelo nobre dAputado residente em 
Montes Claroa, de ouja bô• vontade para com 
a mat' a eu sou o Pt:lmelro a dar eolemne teate· 
munho. 

. Dlase o nobre collega que a lettra c) do 
projecto no reu art. 2. • vae de encontr<.~ á 
DOIS& c.>natitulçio porque manda oorrer por 
conta dos municiplOII a deepee:~. feita com os 
modlftcações apontadas pelo governo. 

0 SR. C.üÚLLO PRATES dá. um aparte. 
0 SR. RlBBIRO JUNQUBIRA :-Diz O art. 80 

da Constituição, sr. Presidente, co Congl'8911o 
ou o governo, em auu leis ou regolameotos, 
não pode~á on.,rar u camuas muniolpses com 
desp... de qualquer ordem, aem decretai" 
fondoa, ou abr1r, d881fe logo, verba para esse 
dm.• O aimp1e:t confron\0 do art. nonrnttu
olonal com tt. let~ra o) art. 2. • do projecto noe 
mo;,tra, sr. Preaiden\e a sua CODitituclona
lldade. 

O projecto que ora 8:! discute determina que 
o Estarlo sómente poderá garantir emprestl
moe,enada mala natural do que poder o cre
dor ou endo&ante Impor ao devfodor. ou en
dossado certas condioõea de gt.r \Dtla, umi vez 
que oe munt~l~i011 : •• 

UK a. D•PUT.ADO:- Permitia e~ta oon 1 
dloão ., 

O aa. RIBIIIRO JuNqUBm.A ••• consintam que 
o Britado verillque 01 eatu11oa do aaneameut ) 
atlm 1e julgar das aoas condiçõel de viabllida· 
de e perfeição, e Indicando-Ih a u modillcações 
neoesaarlaa. 

O sa, C.uuLLO PaA. Ta : - V. e I c. ell01'8veu 
apenas o modo de fazer. 

O aa. RIBBIRO JUNQO"&IRA:- SI escrevi ape
nas o modo de fazer a cousa não tul de encon
tro á Conll itulção qua prohibe a intervenção 
do E•tado mas nun:lll o aocôrdo com os · muni· 
clplos. 

Mas vos .pergunto eu, ar. Presidente, a au
otorilll'ção concedida pelo projecto virá. obrigar 
as munieipalidaíies a so onerarem independen
temente da sua vontade f Não. A leUr .. C 
estabereoe apenas uma condição para-q ue a ga-_... 
ran · i~ possa ser levada a elfeito e, uma v&Z 
que o munlolpio não queira se sojel~r a HB& 
condição ficam salvas as 1'81tpons&bilidades do 
Estado e 0011a e o munioipio liem o diroito de 
queixa. 

O aa. CA.MlLLO PRA.Tm!J : - Não é questão de 
queixa, é questão de bem publico. 

0 SR. RIBRIROJUNQUB:IRA :-E' uma que1tio 
de bem publico, mas a base do governo seme
cratioo é a reBponsablltdade daquelles que o de
têm e, aho eas& responsabilidade, está bem 

·comprehendlda a mia~ do governant~ e pór • 
tanto peiad(• o direito de queixa. 

Coniidorando-se por outro lado, sr. Presi
dente, nó:t veremos que o disposto na leUra C 
não vem onerar at mu uicipalldades por 's~o 
que não e onerarmos sem auxiliar o ped•r-se o 
emp~go de uma quantia pequena para conse
cução de um lucro fab loso. · 

Sr.' PresHeute, tem sldv di:~eutido nesta 
caaa a necessidade qne temos de interpretar a 
Conetitulção taJ qual é e não como parece ser 
(apoiado elo ,,., Pi11to clt1 ·lloura) e, sr. Presi
dente, é fóra de duvida que a intenção do le
gisla.Jor conat•tuinte exarada no art. 80 r. i 
~lmplea ente prohibir que os poderes oxeouh· 
vo e legiilatlvo esta.doaes 118 arrogassem o di
reito de obrigar os municipalidadPs a fazerem 
despesa'! Independeo e. d. sca vontade. Mas, 
11r. Presidente, a leUra C não vem obrigar as 
muuioip-:.lidadea a despesas, vem apenas mo!· 
trar lhes o caminho pelo qual podem fruir um · 
favor concedido pelo .ICstado. E uem seria jast , 
ar. Preeiden ~e. qae essas despesas que vêm 
aprove1tar a certas e determinadas munici
palid!'des fossem levadas 11 conta do Estado 
que é a unanimidade dos municipiov. 

Nada tem pois deinconititneional a lettra c, 
ar. Preaideute, p r iaao que ella não vem obri
gar a muntci.palldade a fazer uma despesa or• 
dena;fa pel> Presideo" do Esta o, Tem declA
rar apenas que o poder executivo não poderá 
dar o seu or ,dito sem que os estudc11 esteja m 
perfeit. mente felto1, apparelhados. E ai o .mu
niciplo, attendendo á condição imposta pelo 
,Estado, conoer1ar ou retocar oa estudos consi
derados derettuosr a ou tmprestaveia. terá o di
reito.de pedir o credito eatad,.,al para con"a· 
hir o ecnpr&timo, ao contrario doará. fora da 
lei, si pvrventura este . projec.o transform•r-
19 em lei. 

o ea. PaBSIDBNTB declara que eati finda a 
hora. ei entretanto o nobre deputado -julgar . 
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conveniente poderá requerer prorogação da 
hora até qne se enoerre a discQISào do projeoto. 

O sa RastRO JoNQUICIRA:- Sr. Presidente, 
trata~do· se de materla impo~tante e urgente, 
requeiro a v. exc. • se digne oonmlbr a casa se 
oonsenee na prorogsção da -hora para diacWISão 
das matarias oon tidas na 1. • parte da ordem 
do dia. 

(Q,uultaclt~, a ca.ya r~1olv~ atfirmatifJamtmte) 
0 SR. PRBillDE.,TE:-Tem a palavra o sr. Ri· 

~tro Junquelra. 
Oea~. Rlbeh•o Juoquelra:- Sr. 

Preaidente, allradl'oendo smceramente não em 
meu noms só mas no de toda a 1. 1na 811801alla 
pela epidemia, a prova que sc1ba de dar a Ca· 
mara dos sr. Deputados de querer vel-a livre 
ioa males que a acallrunbam continúo a ar
firmar que nilo vejo a menor Inconstituciona
lidade no proj •cto. 

Approvada, 1!1'. Presideate, a auctorisa.ção 
que pedimos. l'sta bem vbto que as municipa· 
lidadas poderão recorre ·mesmo ao extrangei· 
ro, maxime aco.:ordantl.J 'arias eatre s. para a 
realisação de não pequena operação com o ore 
dito de Mtnas Oeraes.' 

Assim, sr. Presidente, provada a necessida
de que tem o Estado de Tirem auxilio das mu· 
nicipalidades aiSOia1as pelo rerrivel morbus, 
eo estou ~rto que a camara, approvan'io o 
projecto e as emendas, terá sa\isfeito urna 
grande noces.•idade ba muito reclamada pelo 
Betado de Minas. 

Certo, sr. Presidente, que o patriotismo e a 
intehigenoi& robus~& de cllda um dos srs. de· 
putados aup:>rirá aquillo que a fraqueza de mi
nàa p ~lavra •.• 

Vozu:- (Nao apoiaclo1. V. exc.• fala bri
lh ant~mmte.) 

0 SR. RIBIURO JUNQUB:IRA ••. deiXOU de pro
Tal'. tenho certeza que a Gamara dos srs. De 
putados oonnrterá em br11ve este projecto em 
lei do Estado. (Mvito bem; muito b"m). 

O oradtor, ao terminar o seu discurso, requer 
e ob'em prorogação de hera até que Pejam dill· 
cu tidas e votados as ma terias constante 1 da 
primeira parte da ordem do tlia. 

O ••·· Gonzaga da Silva:- Sr. 
Presidente, confiado no patriotismo que car&· 
cterlza a repre.~entaçãodo E3tado de Minaa nes· 
ta c&!a, me levanto hoje para tratar de uma 
questão que com etreito directamente in teres· 
sa azooaque aqui represento (mvlto bem). 

Ouvi com toda a attençio a dieou83ã.o a re· 
speito do &811Umpto de tão grave importancia 
•ue le'YOU os tora·!ores que me precederam á 
tribuna, e desta di!cu~ã.o. sr. P1esidente, nas
ceu para mim a. convicção de que ainda ha al
gaem neate recinto que impugne pretençã.o 
tão justa e equitativa para u municipalidades 
ela MaUa. 

O stt. CAIIIlLLO P~tATEs:-Quem é1 
0 SR. GONZAGA DA SILVA:- Um illustre·de

patado, er. 1-'reaidente, manifeatou em •parte 
•ue a pretenção vinha de certo modo ollender 
ao preceito ooutituoional ... 

O I!R. CAYILLO PRÁTa: - Não a pretenção, 
mas a maneira por q .. e e&tá fa1to o projecto. 

0 IR, GON&A4lA DA SILVA :- Ain la. mesmo, 
ar. Pre.idente, quando a pretenção f~se of· 
tensiva ao'precelto constitucion&l ea tenho a 
declarar dest·' tribuna que ante a calamidade 

•. c. --54. 

publica,. a~te o uolnmento da epidemia na 
zoo~ mats Importante do D0880 Estado, eu dei
xar!• de lado a lei par& ttuerer primeiro a sal· 
vaça.o publica. 

0 SR. CAHJLLO PRATa dà. um aparte. 
O sa. GoNZAGA D., SILVA:- . •. Sr. Presi

dente, asaietí ~horrores da epidemia que aa
sollou, e infelizmente parece-me que ainda as
sola alguns município• da Matta e tive occa
sião de obsernr de ]M'Irto estes horrores e eu 
quizera, ar. Presidente, que quem se d~clara 
infes.o á pretenção das municipalidades da 
.VJatta viesse á tribuna impugnai-a por injusta 
(aparl«'l) 

Ou vi perfeitamente bem e com to• la a atten
ção o dir.tincto representante da zon& sul do 
~>~tado, que moetrou.:Ee intereseado na questão, 
l'êl o com toda iaenca.l de &Rimo, porquE' antes 
de ser representante da 2ona sul, é represen
.ante do Estado de Minas. 

l •UVi oom •. atteoc;io nfl<'8!!8&ria o seu discurso 
a proposit<. do ,.rojecto que se diecute. e pen!K> 
com s. ex c., o Congre8SO deve ligar toda a im
por tancia ll ell.i6 prt1jecto para que " epidemia 
não se p oll!lg':le nos demais pontos do E~tado. 
devendo prmctpalmente volt.ar 1111 suas Tistas 
para os mumcipios fiflgellados, afim de que 11e 
exterminem os fóoos. 

Para firmar sua argumentação, brilhantissi
ma aliás, o nobre deputado a que tlenho a bon· 
ra de rl'ferir-me dit>se que trata-se de um coa· 
tract<>, e quando elle occupava a tribuna mos· 
trou quat>S as clausulas obrigatorias do contra
cto, levantou-se alguem e disse que embora 611· 
tae cldusulas obrigatories fossem ooacernentea 
a qualquer contracto, não podiam existir,por
que iru~om de encontro á lettra expressa da 
Comtitui~ã.o. 

sr. Preliidente, a zonn. rla Matt.a ~ uma zona 
importantíssima do Estado de Mina.'!. que pode
ria formar um estado no proprio Estado. 

Não vem ell& pedir favores, nao vem absolu
tamente se ameaquinha!', vem recl~mar um 
direito que lhe à inllerente, pelos esforços que 
presta para que o Estado tenha a existencia 
necessaria e sua autonomia completa. 

Eu de accôrdo oom a opinião dos meus illm 
tres collegas que me precederam na tribuna, 
como represe~.&tante desta zl)na, como interes
sado directo em que ella mais e mais concorra. 
SJ&ra o progresso do Estado, concorra para 
que este progreuo se torne posteriormente 
uma real!dsde, tambem declaro que voto pelo 
p1·ojecto, certo de ter cumprido o meu dever. 
como seu representante directo, e de ter procu
rn.do elevar bem alto os diNi\oe daquelles que n& 
eleição de 15 de novembro sntrragaram o nome 
de um dos mais incompetentes (nao opoiados 
geraes) representantes de uma zona lmpor
t~nte. oomo a de que se trata. (Muito bem) 

O ar. Rlbeh•o ..Juoquelrb;- Sr. 
Pre~idente, quer o apenas libtlrtar·me de um 
oompri'mi~so tomado perante a casa quando, a 
ped1do do nobre deputado resrdente em Montes 
Clarotl, cuja ausencta na hora , presente sincera
mente l&~~timo, prometti organisar uma lista 
ligeira da receita do• muoíciptos que ma1 ... ou 
mt'nos devem ser (llVUJ ecido:~ pelo pr~jecto que 
se diFCUtt-. 

E:. ta lista, &r. Presidente, não é perfeita e nem 
p~deria sel·o, organisada como roi ás pressas a 



•m oe dad01 , ofllolae~. Nella Dlo eatio compu· 
tadoe 01 manlotptoa de s: J~é d' Além Para
byba, Leopoldloa e Jaiz de Fóra porque não 
81\io n áfÇida do proji.'Cto e alm na dU emen· 
du, que têm ·um cquantatP determlna4lo • . 

BtJ a lista (li): 
Na. llunlclpios , 
1 Ca~ase1 ••••...••••. . • , .. 
! 8. Paulo do Murlahé •• .-.... 
3 Mar d'Heapanha .•••••••••• 

· 4 Palmu· ••••••..•.••••••.•• 
. 5 santa LUZI& do C&rangolla .. 

6 8. Joiio Nepomuceoo ••• : • •• 
7 Ubá .••.••••.•.•••..••••• •• 
8 R to BrancO . •.••.••••.••••• 
j9 ·s. 'Manoel ••••• , ••••••••••• 

19 VJOQ8t .•••••••••••••••••••. 
1 • Guarará .•••••••..••••••..• 

Renda pronve I· 
300:o00$t)()() 
300:000$000 
l~OOOIÔOO 
150:000$000 
240:000SOOO 
l.CO.:OOO$ÓOO 
100:000$000 
100:000$000 
'80:010$000 
l 00:0()()$000 
60:000$(!00 

Rs. 1. 720:000$DJI 

· Ettu paroellas, sr. Presidente, dio o resnl· 
tado de 1.720:000$ que elendo ao triplo dá a 
10mma de 5.160:000$. e !lll~poodo·lle que kdos 
~ .emprestimos fejam contrahidcs ~ o juro lt&· 
xtmo, ilito é, ao de 7 •t. com amordr.ação ' em 
30 anno.~, teremos a J10118ibUidade de uma re ~ 
aponAbilidade para o Eatado de 633:200$. E 
cf:go possibilidade porque nio é crhel que se 
municipalidade& deixem de nlvar oa seus cem· 
promis1011. 

Aproveito a occuiio, n. Presidente, .para 
enviar á me!& uma emeada relativa á lettra (b) 
do art. 2. •, elevando o praso de 20 a 30 annos 
por eer mal! juato e ser geralmente o pruo 
adoptado. 

levo aiada accrescentar, ar. Presidente, que 
terei muito prazer vendo a Camara adoptar o 
subl.tltutho do ~r. Raul Panido, uma vez que 
não o julgue ruinoeo para. o Estado, porque 
lndubitnelmeate quem quer -o menos quer o 
maia. , 

Qoando apresentei o projecto tal qual se acha 
redigido, fo1 simplesmente par julgai-o o mais 
vlanl, mas desde que a. C&111ara queira fa1.er 
um benetlclo ma\or ~zona da Matta e portanto 
maior beneficio futuro ao Estado, eu nada m~> is 
terei que dar-lhe o meu apoio e bater palma• 
a lU" decido. (Jicdt• t""•"'"it• beM.) 

Succeaaivamenta eão tundamentada.e, lidas e 
apoiadas, entran.to coajunctamen~e em diiCUS· 
aio, &8 legUintea emend&F. 

Do ar. lo' i Há,.. JtlfiiJtUira 11 outrer ar r. : 

N. 1 
Accre.oente-81 onde conTier : 

Artigo. A's mualcliJ&)idadea de Leopoldina e 
S. José de Além Parahyba ftca o 1overno au
otoriudo a emprestar mediante jur011 d" 6 •t. e 
amortilatlo'eál25 &DDOI, á primeira 700:000$ 
e a 11tgonda 750:000$ para resgate doa empre 
stimoa pelá' mesmas Ji contrahidoa e Oumple
mento llaa obru de aaneamento e abaatectmed· 
to d' eguajà inlciadaa. 

St.la dali eeaões, 28 de junho da 1895.-RI
BBIRO JUNQUBIJlA.-PuiTO Da MOOJU.,-GON • 
ZA8A »A SUiU, .-AGOSTlNUO P&BI:l&A.,-JWT8 • 
NA.L PKNNA. 

N. 2 
Acoresc:ente-• onde O!lllTier: 

Arilp. Pica o ro•n11o auctorlzado a cobrir 
o reetante do empretüimo de Jais de Fóra, me
diante jUI'OI de 6 •f· ab anno .. 

R.IBBIRO JUNQUBIRA.- PINTo DB MOURA. 
GONIAGA DA StLTA..- AG08TlNRO PBRBiaA, 
JuTBNAL P,amu. 

O •r. duvenal Penna:- Sr. Pre
sidente, não tenho a prfteBoão de Tir defen· 
der o p~ojeoto qae ora •e !fiscute, porque -:rol 
elle brllhanteruente defendido pelo illua· 
tre repre&entan, te da 3. • aircumiK'rl pçio e re- , 
sMente em Leopoldlna, o qmll foi aecun.fado 
em uarte pt-lo Ulos,rado collega residente ~em 
Barbact>na e por ulti.mo pelo distlncto collega 
resilllente em 8. Paulo do Murlalaé. 
Devo dizer oom fr11nqueza, ar. Presidente, qae, 
a\.~lutamente não contlo na emcactád'este pro
Jacto, 41 ue, me pareóe, v e rn com tem p:•ri zar i uma , 
medida de Jntel'elaa Tital ·para o .Estado e pt.r
ticularmenle para os habhànte!l da" zona la· 
gellcada pela tpidemia da.e feltr@l de mau cara· 
c'er. 

. Apesar, porem ê. da men.gagem do llluatre 
Presidente uo JrBtado,cujo tr·ecbo acabou de ser 
lido pelo orador que mepreoedeu,rot e!' te o Úni· 
co projeckl que ae aventou e eu humilde em
bora, mas dedicado regresentada suna da mat
ta, nio tive outro relDedla •enão acceital-o. 

Era meu deat~j·; sr. Preaiden,te,que o Congres· 
ao decretane uma Terba para aqu~ l ie &erviço, 
com a qual o eunrno podesse agir de modo que 
O J<&neameAto da IODa da Mat~ !osse U8l6 re&· 
lidade: \'i com pe!ar que eua medida, sendo 
lembrada no Senado, nao teve acceitação. 

Em substituição ao que eu havia imaginado 
apparecbu o projecto que se discute. Sr. Pre· 
sidente, já nio so1fre contestação que a matta 
é actualmentea zona do Estado que mais con
corre para oa cofres pub1icos assoberbado& com 
ionuaeroa encargos, mas, sr. Preeidente, si é 
isso verdade, o ~aneamento não ~ uma medida 

. de favor para nós que habitamo:~ aoúella zona 
1;1ão, elle é tambem de interell88 geral, porqu~ 
at a matta continuar a ser invad-i·1a pe.aepi· 
demia, muito em breve eats.rá dfshabitada 
sua.e terras desvatorigadu pel~ f•lta de br aCO.: 
_que infel1zmeDte já se vae sentindo e então 
eesa crise ae fará een•:r miLll profunda'mente no 
the~uro do Estaoo, que não tera recursos para 
acudtr aos enormes sacritlcios que enU.o lhe 
.,e~ra. Além disto ar. Presidente, já diase uma 
Tel nesta caaa e nunca &erá de mais repetir 
que cada um cidadão que alli cabe vlotimado 
p11la terrhel epidemi& é um capital inexttma
vel que perde, não o E,tado «1" Minas mu a 
grande patria brazilelra que todos nós' extre
mecemOI. 

Rep~to, ar. Présidente, que não conflo na 
emcacta da medida, e Deua o permitta que me 
engao~, mas é um meio, ~oinda que p!\llttlo, de 
rea.ttdtar-sa o grand." p!al que inf"lizmente 
DOJI &lflig•, 

Não venho poia impugnar o projeoto, mas 
e1reHcer uma emenda que acredito · será 
ac~it». A zona da Matta" compõa·•e de um 
gran.:e numero de municipios e eu não co· 
nbeço a renlla exacta de todas as· camaraa 
o.)mo umbam ôio conheço o oompromt~o de 
muuu dellaa. Oprojecco eatatue mediflas para 
aa e& lUar&, · t:Uoordinando u u dísposlçUes da 

/ 



lei n. 2, portanto !Ó ooderão aproveitar d03 · 
tavorea do prt•jecte u munlelpalidadee que não 
~nbam ainda compr;,miasos ; o que e eerto 
porém, ê que muitas dellu, e as que mais pre
cisam do aàoeamento, eu sei, já oiJntrahiram 
emprestimoa. 

O illustre o•1llega sr. Rldelro J~nqueira 
apresentou emeadas com relação ás oamaras 
de Jnis de P'ót'&, Leopoidma e Além Parahyba; 
eu,\'porém, de.>ejando que a medida 88ja~eral, 
mantlo uma emenda que auctoriza o governo 
a anbrog~tr·&e M 1 direitos creditorios das que 
já le acharem devendo e emprestar lhes o re
stante de accôrdll com o projecto, e acredito 
que a minha emenda ·aatiafará os Intuitos da· 
quelle il!ustre collega. 

A emenda é a seguinte: (l11) 
Lida e ap:>ia!la, entra conjunctamente em 

diactmão a seguinte emenda : 

N.3 

Depois do artigo 1. • accrescente-se: 
Artigo ••• No caso em 1ue algum'.\ das muni· 

cipalidades mencionadas no art. 1. · jt. esteja 
caerada por empreatimo anterior, poderá o 
Governo do Es1ado subrogar·se nos direitos 
creditorios do primeiro r.redor e completar o 
emprestimo,nos termos do artigo 2. • desta lei. 

~ala dali Ee~ões. 28 de junho de 189 j, -Juv&
NAL PENNA. 
· Encerrada a dia~uasão, appron-se o art., 

sendo rejeitadas as emendas. 
0 IR. RIBEIRO JUNQUBillA (p11la o•d•m) re· 

quer ainda a proroll&Ção de uma hora, afim de 
continuar a d1acuBSão ao projecto, que contém 
mataria lle summa importsncia. 

0 SR. PRESIDENTE, em face do § 2, • do art. 
58 do regimento, aubmette à discussão o req ue · 
rimento, que à approvado sem deb,te. 

0 SR. PINTO DE MoURA (~Hla OP'dmt). obtendo 
urgencia. envia á. mesa os seguintes parecerei! 
que vão a imprimir. · 

A commis;io de redacção de leia, a que foi 
preaente o projecto n. 18, at~ndendo ao que 
foi requerido pelo deputado Sabino Barroec 
Junior e aiJprondo pela Camara, é de parecer 
que seja adoptada a seguinte redacçiio: 

O Coogrttaso Legislativo do Estado de Minas 
Oeraea decreta : 

Art. 1. • O relatorio annual de que trata o 
art. 22, § 4. • do decreto n. 585, de I :i de raarqo 
de 189"2, será. acompanhado do• accjrdams que 
contenham me.teria Importante e controvertida 
em breve summario explicativo da especie jul · 
pda. 

8 l. • Para. esse efl'eito indicará o juiz relator, 
por occaaião do julgamento, que ~eja o accor
dam rt'spectivo copiado, mencionando·se na 
acta essa tndic1ção. 

§ 2. • Ka.es accordams serão annualmente 
publicados em folheto pelo go-.erno e remetti· 
dos aos juizes de direoto, substitutos e promo
tores de ju~ti~. 

Art. 2. • Das petições de hab~tu corpus apre
sentadas ao Presidente do Tribunal. em devidos 
termeõ, fará. este publicar pela lmpren~a OIDcial 
um extraéto, de modo que a publicação ante· 
ceda ao julgamento. 

Art. 3. • Em caso de adiamento, a p3dido ou 
por amoenoia de aeniço, st.ri.o na conferencia 
aeguln~ julpdoa de prefereaeia dentre dai 

respactivs.s ehsses ou autJS com dia que tive-
leia sido a-Jiadas. ' 

Art· 4. • 03 aggravoa aerio julgados antes 
dae appellaçõea da quarta classe ; e tanto elles 
como oa reonraos erlminaes eerio distribuídos 
a um relator e revistos pelos dous deaembar· 
gadore que se lhes aegairem. 

Pl\rsgrapbo unico. Para esse fim teril. o re
lator o pt·aao de 48 e cada um doa r~viaores o 
de 24 horas, aendo recebidos e entregues cs an
t~ por ~rga em protocollo, quando a entrega 
nao coinc1dir com o dia de sessão e esta ti,.er 
Jogar. · 
. Art. 5. • Das dt~eisões do Presidente ~obro 
J :.~ldentes r~lati,.os á. intepretaç)o do decreto 
585 e d~str. IAt haverá. recurso par& o Trib•mal 
a reql·erimento verb~l de qualquer desembar.: 
gador·. ' 

Paragrapho unico. Este recurso será deci
~o ~a mesma sesaiiiJ oo na lmmediata por ma
Jod~o. de votos. inclusivé o do Presidente, que 
t11ra dous vo~os em c&90 de empate consignan
do· se na eota o que fêr resolvido. ' 

Art. 6.• .Em caso de emb~rgos será feita 
pt>r todo Tribunal a re1'isão dos feitos cíveis, 
qualquer que eeja o nlor da causa. 
. :Art. 7. •. ~o concurso para o proTimento de 
JUIZPS de drrerto das com•rcas de prime1ras en
trllnc•lla, concluída as pro•tt.S, procerler·se·ba 
ao Julgamento no mPsmo dia ou no seguinte 
con.i~erand~-~~ approvado o pretendente qu~ 
reumr 11. marorra dOI 1'0toa da commis:.ão. 
A~t. 8.• Da dissertação eacripta mandará o 

pres1dente ~a commissão tirar copia fiel. que 
remetterá a I!uprenaa. Official para ser publica, 
da coma poMJvel brevidade. 

Art. 9. • Além r:l011 C&80S determinados no 
art. 49 do decreto 582, de 8 de março de l892 
poderá ser julgado em outra comarca o crlm~ 
oommurn praticado por oocasião de proceder-se 
a alguma eleição. 
~ 1. · Do deapacho deferindo ou indeferindo 

o _requerimento hnerá recurso para a Rela• 
çao. 

§ 2. • A hypothese do § 3. • do art. 49 do 
tlecreto 582,não depende da annuencia do pro
motor de justiça que, não obstante, Eerá on
vido. 

Art. 10. A's rentencasem causas clveis !e
rão admittidos embargos de qualquer natu
reza. 

Art. I I. Esta IE'i entrarA em 1'igor desde a 
data da sua publicação. 

Art. 12. Revogam·se a11 drspoaições em con
trbrio. · 

Sala dl\s comml~~õe11, 28 de junho de 1895.
PINTO DK MOURA. - B!i:RNARDll:S FARIA, 

A commiaão de redaccão de leis, a que foi 
p~e&ente ~ projMto n. 68, attendendo ao que 
fo1 requendo pelo deputado Ssbioo Barl'Ollo e 
approndo pela camara, é de parecer que seja 
adoptado oom a seguinte redacção e sc.b o n. 
139: 

O Congrt>s.~o Legialativo do Estado de Minas 
Oeree'J decreta : 

Art. l. • Os autos que dentro do praao de 90 
dias da aua entrada na secret.aria t.lo Tribunal 
da Relnção não forem preparado!i serão pelo 
Presidente de1'olvidoa a 1• inetancla para os 
etroito• legaes. 



Art. 2. • Dentro do praro de tree dlu 10b penu ~ saooe.tnmmte !!lo tandameataüa e ol'eN
=aaiW, 01.ar'ln. tarlo ú partellntt-1 oldu, eati'Uido ooajanola·• ote em diecm.io, 

d01 aooordaml e dentro do me~mo pruo, depofa de Udu e apoiadu, as llfUlntea emea· 
.,, ~ mfllll&l peau, cumprtl'lo • d8!1pacb01 dali: 
muclãndo ot autos oom Tiata ú panee. Do R. Ribeiro Jonl{oelra : 

Parqrapbo nnico. Qaalldo dentro do pruo 
•deste artigo alo· tGr enoontrado o advópdo N. 4 
eonstltni41o procurador, Javrar-ee-ba dbao cer· BDNDAI AO a.noo 2.• 
tlcJio. 

Art. 3.~ No lntererle da lei e nio comó ad· Ao art. 2.• -lettra b) em vea de 20 dl~a-re.3t. 
vopdo de uma du partes lltipntes. deve • Sala das seaal*, 28 de junho de 1895.-RI· 
Proourado~Geralllll' ODYido DOI ~ dO art. BBIRO JUlfQU81RA. 
14, n. IX, do deo. 585. Doer. lbnl PeDido: 

Art. 4. • E' ex&ensha ao P1'6:3urador Geral, Jt N. 5 
q11&JldOJl8- 01 autOS oom pareoer, já quando 01 
reoeba Jl&1& emitW·o, a dl8poa1çio · do art. 2. • 
n. 3, da lei a. 17. ' 
. Art. 5. • AI prov~s para o exercício da 

adYOCaela 11rio oonoedldaanoa1érmoa do oap. 
5.· do deorelO n. 585, qualquer que eejao no
mero de advogadoa dtplomadoa em «Jireito 
extatentea na comarca. 

.Art: .6·. O q~erellado · ón denunciado em 
erlme de Í'MpOniabilldade eeri procurado para 
ve\o-ae.proCNDr, oollliderando Pe, porém, revel 
li Dio lôr encontrado ou ei o lendo não oom· 
,.rece1. . 

Art. 7. · Nos proceaos de respOnsabilidade, 
li o quer.ellado com a nepoata e dooomelltoa 
torn!lr evidl'nte a ao a nio crlmlualtdade, lerá 
o pronedfmento julgado improcedente, inde· 
pendente •e inqutrlçio de teatemunhas. 

Art. 8. • Siõ termos eeaenela89 do pr001810, 
além doa mencionados no art. da lei n. li: 

I. A citaoão inlct&l, denodo 11r empregados 
meioa neoenari011 para a primeira cttaçio do 
denunctado ou qoerelladQ, inoiOiivé o da cita· 
çio edital quando •tt•er foragido. 

8 I.· Pendente o termo da cltaçio edital, 
que nio exoederfl de triata dtu, poderá o juiz 
formar a culpa, e si o crime tôr aftanoavel, pro· 
1811Jir noe termos do jolp.mento. 

8 2. • A todo tempo em que o deaunciado ou 
41(nerellado compareÇt, receberá o proceaao 
nos termos edí que fôr encontrado. e si a tor
maçioda culpa não estiver encerrada, poderá 
repergontar as t.ea.temunhu Inquiridas em aoa 
aueenciã. 

ll. o in&errop.torlo depola da inqoirioão das 
teetemu~llaa, a menos que a formação da cal· 
pa tenha corrido á. re'felia ou tenha atdo e 
rio éltado para ser interrogado e aão tenha 
óomparectdo. 

Art. 9. • O art. 9 da lei n. 17 não abrange 
oa oaaoe de proauncla ou condemnaçio em pro
cesao.em que não se dê qoalquer nullidade 
substanciál. 

Ar*· 10. Fica revogado o art. 30 da lei n. 
12, de 27 de julho de 1892, que diepõe·:· csob
alste a oompet.encia doe lfCri'fies de orpbama 

r.ra 11 oauaaa de dtYllio e dema~ oriun
s de putilhas entre h~rdelros, havendo me· 

DOI'II tnterdiotos ou naentell.:. · 
Art., 11. Rnogam-se as. dtaposicões em oon

trario. 
Saladas commtsaõew, 21 d~ junho de 1895.

PINTo DJ: Mouu.-BBRN.t.RDBS o• PARIA.. 
· Em oomequencia da prorogatf,o obtida pelo 
pio sr. RibetroJonquelra,annonclao ar. Pre· 
lldente a . d1a,!l081io do art. 2• do pmjecto 
:n. 42. / 

Subltttua-~e o art. 2. • pelo seguinte : 
Artigo 2. • Para o aneamento da aona da 

Matta 1lca o goYerno auctorlsado a nomear 
oommiii&Õell de peaaoaa competentes, maa aojei
tae a um tóchefe,destinadas a I'Studár as egn
diQies dudtversãa 1001\lidaJes daqoella zona. 

1 Em cada uma daatas haver A sob-commla. 
&ões compostas .dt) pe100al tambem idoneo e de 
que poderão. de preterencia fazer parte os in
apector ea de hygiene. medicca municipaea eto. 

1 Eaw oommllaõee apresentarão planos, or
çamentos t~to, Mtudos emftm indioatiYoa de to
.daa u medidas que no BPU en1ender sejam ca
pazes ue rmpedir o·apparecimento de epidemias 
ora reinante~ e de quaeaquer ontras. 

§ O governo manterá serviQO oompleto de 
deainftcçio nu etJtaQÕea de Porto Novo, Serra
ria e Juls de Póra. 

§ Nenhuma bagagem de lmmigrantes sará 
enuegue ao seu dono sem tsr sido rigorosamea
te de8infectada, haja ou não..epidemias bospon· 
toe de onde venham ou por onde p&Fsem. 

8 Feito o estudo completo para o saneamen. 
to d~ cada localidade, apresentados orçamentos 
e planos approva.dos pelo governo, tloa eate au
ctoritado a emprestar á!l respectivas munici· 
palidades, nominal ou -e1fecti vamentft, a quan
tia necesearia á execução do saneamento, ftcan· 
do, ootrosim, auctorizado a nomear ·ftscal para 
verificar a applicaçio dos dinheiros empreEtados 
e tambem impedir que seja alterado o plano d ~ 
aaneamento approvado. 

Depota de approvado pelo 10verno plano e or
oamt~nto, só poderá este ser modificado ou alte
rado com auctorlzaçic d'aquelle. 

§ AI municipalidades que já 'têm projecto de 
saneamento estudado ou em vla de execução, su
jeita1-os·hão fl approvacão ao governo que, desde · 
que os appro:ve, emprestarfl a quantia ne086s&· 
ria paraaua execucão (S. R). 

Sala das !188Sões, 28 de junho de 1895.-R.&.UL 
PBNIDO. ' 

Do SR. AUGUSTO CLBMBNTINO: 
N.1 

Ao art. 2. · depois das palavras-llzer com 
as municipalidadea-accre11oente se: nos termos 
do pal'&ln'&pho untco do art. 79 da Coruotitul
ção do Rstado.-A. CLEMBNTINO, 

N. 7 , 
Do SR. JUVENAL PBNNA :-A'1etra (i) em vez 

de. 7 Ofo-dlga-,e 6 ·t~-o maia como no artigo. 
-JUVBNAL PENNA. 

N.B 
IUB·DIBNDA 

Do lll. FARIA LOBATO:- Rm Jogar de em
ptlltari diga-se- auxiltari- em;ves de em-



presUmo diga-se auxilio (S. R.) -FARIA Lo
"BATO. 

N. 9 
Do SB. • PINTO DE MOURA E OUTROS SRS :

!oh-emenda ao subetitutivo do sr. Raul Pe· 
nido: 

Acoreecente-ae depois de cJuiz de Fóra • e 
Mello Barreto. 

Sela daa commii!Bões, 28 de junho de 1895.
Pfli.TO •!!: MOURA-RIBBIRO JUNQUEIRA-TAVA· 
llD DE MBLLO, 

F.noerr&do o debate, é adiada a votação, por 
falta de numero. 

Ji:goalmente o é pela mesma ratão a dos 
arts• 3. • e 4'. ·, cuja discUBSíio ftca encerrada. 
~esignao ar. Presidente para a se88âo de 1.• 

de JUlho a · <egolnte ordem do dia : - votação 
daa emendas ; discussão e votação dtu redacções 
ftnaes dos projectos np. 53, 89 e 68 ; 1. • di!ct.s-
6âo doa p1•ojectos os. 127 e 133 ; 2.• do de n. 
126 ; 3.• do de n. 74 ; 2.• do de n. 114 ; ~.· 
do rle li. 10 ; 1.• do de n. 128; 2.• do de n. 
117; 3.• do de n. 45" 1.• do áe n. 130. 

Levanta·se • 8essão. 

ACTA 0..\ 52.• SESSÃO ORDINARIA, A I DE 
JULHO DE 1895 

PRESIDENCIA DO SR. EDUAB.DJ PIMENTEL 

Ao meio dia, feJta a chamada, acl.am·se prA· 
eentes os srs. : Eduardo Pimentel, Ribeiro de 
Olivetra. Agostinho Pereira, Jcão Pio, Francis· 
co Bressane, Delphim Moreira, Nunes Pinbei· 
ro, Lepoldo Corrêa, De~iderio de Mello Suor
nino Dantas, Gonzaga da Silva, Camillo' Soares, 
Ftlbo, Mendes Pimentel, Manoel da Stlva Oe· 
t..1lio de carvalho, Augusto Clementino, Juve
nal Penna, Sousa Moreira, Camillo Prates' Ro· 
drigoes Cbaves,lgnacio Morta, Fre.ncfort,'Pin· 
to de Moura, Raul Penido. Benvenuto Lobo 
Severiauo de Rezende e Manoel Al ve3 ; 'raltan ~ 
do com t'S.Usa participada os ns. Alberto 
Furtado, Wenceslau Braz, Benjamim de MacE:
do e Stlva Fortes e sem ella OlJ mais srs. 

Abre-se a .. '!l!ã'l. 
E' lida e aprovada a acta da anterior. 
O sr. 1. · secretario da conta do seguinte 

EXPKDIBNTE 
Um emci-> do sr. I.· secretario do Senado, 

devolvendo com tres emendas o projecto n. 4 • 
da Camara.-A imprimir·ee as emendas. 

MOÇÃO DE P&SAR 

0 SR. MENDES PIMENTEL:- Srs. Deputados, 
ba uma pagina admiravel e fundamente emo· 
oionante em um livro do marinheiro francez 
de cujas <'bras se destnca e Fe desprende essa 
tri11teza agri-doce, easa nostalgia indefinida que 
DOI envolve o coração em sudario de brumas. 
Mezes sobre mer:es J&. se pa~seram que do pe
queno porto il'land•z partiu o b~ndo de frageis 
bateis em busca, em demanda das gélidas in-

: verniaa do Norte, e o terra! que enfunou as 
vellaa brancas levou tambem aoR ouvidos da 
marinilagem, num ruido confuso de pran· 
toa e acelam!l~, os beijoe e os soluços das 
noivaa.e as bent;ios daa mães, os gritos ale· 

g_res e festivos das crianc;a'f eoo burrbu enthu· 
staatlcos doa velhos marujos que ficaram. Me· 
:es sobre me~es já. ~e pasaaram. . •. E a paiza• 
gem polar, tão ~beta de pbantasticas miragens 
defpertava oa alma pura , na imaginação oan
dlda dos nautas o temor e o culto do ignoto e 
a rPllgião do preaagio. Me1es sobre mezes já. 
se pa881\ram ... 1!: uma nz, e u ma noite quan
ao um só marinbetro velava no tombadilho 
cantando a canção monotona que outr'ora lhe 
embalara os sonhos infantis, viu um vulto ex· 
tranho, uma appartçã.o cbimerica, um navio 
p~antasma que se approxima desliaando sem 
vtda e sem rumor como ae fôra um ataúde gi· 
gante que pa!aaese boiando sinistramente. E 
dtbroçadas á amuN.da do barco extranbo aoe
navdJL ao marinheiro, numa despedida eterna, 
num adeus para ~oempre, sombras de amigos 
q ue elle não mãis tornarta a v9r p:>rque aquel· 
le era o tumulo ftuctuante de todas as 110as 
aJfeições. 

Senbt>:-es, nós que cruzamoe os mares tormen
bsos c!4 política, nô~ que de ba muito deixa
mos a praia. sorridente doa nossos aonltus tbeo
ricos. n63 que de h• muito nos apartàmos des · 
e" pla~o:a battda pelo sól alto das nossas cogita
ções puramente especulativu, nó.i vemos nesse 
esqutfo que passa l>oiaodo por dtante dos 
no~sos olhos o camlnlto da immort&lidade a 
urna ~e todo o noss:> tentimento ref1ublic&n~. o 
aacrar1o de tOdos as nossts aspirsçõeCJ patrio· 
tic&P. (Apoiados, muito b~m) 

Sim ! como todo o grande homem o mare
chal Flortano Peixoto symboli:«>u. concretisou 
em ~i um momento, um trecho da vida nacio
nal, consubstanciou a eJ;O<ha em que viveu 
(muito ~tJm). E e~e período que elle personi· 
ficou fut a ep.JCba culrnmante doi vida política 
do Bralil, porque fui dabi que todu bitavel
mente o sentimento civico começou a se ex ter· 
nar, a se affirmar por actos de descommunal 
heroicidade, porque foi nes~e momento que a 
dedicação republicana electrisou a alma da 
mocidade &raztleira, porque emflm foi abl que 
o ardor patriotico se converteu na nota ex
plendtda dessa luta bomerica em dPfllsa da 
Republica. (Mwito bem). 

E eu vol ·o pergunto- quem senão elle, 
quem hinão " morto immortal Pymbolisl'.rá na 
historie. a resistencia tenacíssima ao crime reR· 
taurador ~ Quem s!oão elle será o beroe ma
ximo dellso. luta titatina e dantesca, des~e pre· 
lio giganteo que é o prologo épico da Repu
blira Braz·leJra V E quem sin4o elle personifi· 
cará e;sa epocba do provaçõe!' e de h~roismos, 
de agruras e de vlctoriés V E quem si não elle 
symbolisa a victoJ)ta da auctoridade, da lei e 
da Republink (muito bem). E quem ~inão o 
morto immortal tol ungido e ~>agrado pela de
dicação fa na.ttca e cultural da mocidade sem
pre purli e sempr~ generO!a ~ (apoiados, muito 
bem) E quem s10ão el!e, perguo to ainda, foi o 
ai v o pr.Cerido pelos ad ver~arios para feroz 
lapidação, adversarios ingenuos que não viam 
que essas pedra.-1 iam form"ndo Od dPgr&os que 
levam ao templo da immort alltiade (bra11o1, 
muito bem), quem sinão elle ~>ymbolisará, cJn· 
oretlzará a rnndação," implantação definitiva 
da Republic11? (apoiaclo1). 

Sim I vi,fa extranba a desse homem extraor
dinario I nrande soldado, defendeu o Brszll 



oontra a ag~Tfllllio edrangeira ; homem de 
eatado, implan,ou definitivamente o governo. 
a auctoridade republicana de encontro á qual 
vem &e quebrar as vagas do c&udilhLimo, levao 
tadu, erlç.\•lll.'J, enoapelladu P'•lo 8opro daa 
amblçõea pe.waee (ar·oiado•). 

A hletorllt. n&oional eità nos ultimo3 tempos 
cheia do aeu nome glorlo:o. 

A Camara dos D~pat~doe começa agora, CO· 
meça unicamente, to vol·o digo, a cumprir o 
eeu dever. rendenrlo homenage~ e pre1toa á 
BOa memorla aaeratlsslma. A mim coube a 
honra de apresentar o que passo a ler. 

Reqoeremc;s que ae lance na acta da ee:&ão 
de hoje o wgulnte : 

A Camara dOI Deputados ao Congresta Ml· 
neiro, cona•ernada com a noticia do !alleci
men'<» do beoemerlto brazilelro marechal. Flo
riano Peixoto, o aalvador das inatitoio&n re· 
publlcanaa, reaolve como sincera homenegem á 
memorla •lo grande moeto : consignat na acta 
desta sMSão um voto de prorondisaimo pesar 
pela .irreparavel perda de uma vida tão pre
cloea à Republica Brazileira, dar pezames ao 
Governo Jlelferal e á imprensa republicana ; 
fuer ae representar no aablmento runebre na 
Capital Fe:1eral por uma commwão que depo· 
aitará uma corôa em nome da Camara doa De · 
potados do Eitado de Minas e a1111stir a exe· 
qulaa e ml1681f solemnes, que rará. celebrar no 
eetimo d!a do ~mento, levantando-ee im · 
medlatamente a aesaio. 

Sala do.~ ~essões. I de julho de 1895. - Men
des Pim .. ntel • ..;_ Faria Lo~ to. -Padre João 
1-'io.- liranclsco Bre~~~&ne. - Ribeiro de Oli
veira.-Leopoldo Cor~êl&. - Oelphim More;ra. 
-Manoel da Silva. - Agostinho Pereira. -
Deeiderlo 1le Mello. - Saturnlno Dantas. - J. 
F. P'rancrort. - Camillo &>ares Filho.- Getu· 
liode Carvalho. -Raul Penido.- Benvenuto 
Lobo. - Augusto Clementioo. - Ignacio Mor
ta.- Piuto de Moura.- Severlano de Re
zende. - Sool& Moreira. - Conego Manoel 
Al:vea Pereira. -Pedro Celeatano Rodrigues 
Chaves. · 

Senhores, eu(replto ainda uma vez, oomeça• 
moa a penas a cumprir o nruao dever porque 
aqnt tm Miou, on1e o grande patriota sempre 
procurou se abrigar n11S breves dias de dea 
canço, terra es a para a qual elle Eó teve sen· 
timentos e palavras de sympathia, de afJ'eição e 
de admiração. aqui, eu o amrmo porque o rni
neiro é bow, é generoso e é nobre e o seu legis
lador é republicano e patriota, aqui o, seu 
volto se eternizara no bronze e a sua esta\ua 
levantada na praça publica ha de ser a pagina 
mais bella da historia nacional, pagina sempre 
abertà •o• olhos do povo mineiro (muito bem, 
m11ito lHrm, muito bem). 

Em discns:ão, encerra-se &ta sem debate, 
senlll unanimemente approvado o requerl
m'ento. 

lnaira.sa n\\ acta, fazendo-se as devidas com
munlcaçõea. 

O aR. Joio Pio, obtendo a palavra, requer 
consulte-se a caaa se delega a mew. a racoldade 
da nomear uma commiaão para dar desempe· 
nhl'l 'áa· medidas propostaa no requerimento ap
provado. 

Consultada a can, resolve ella afllrmativa
mente; pelo que o 11r• Prealden~ nomeia os 

11'1. João Pio, Leopoldo Corrêa e Augusto Cle
mentino. 

0 SR.. DBUDIIRIO DIC MILLO requer e resolve• 
se que ae extraia uma o11pla da acta e~peclal 
da presente aeJSãiJ, aftm de enviar-se á tamilla 
do Uloatre morto.- Seri attendido o nobre 
deputado. 

o sa. FRANCISCO liRBSSANB, em complemen
to ás justa" manifeetações de pezar que acabam 
de ser Celtas 'pelo pranteado lioamento do .be· 
nemerito marechal Fioriano Peixoto, o glortoeo 
a&l vador da Republica Brazileira, lê e envia á 
mesa eate 

Req~,.ime,.to 

Requeremos que E·e consigne na acta o se
guinte : 

O povo do Estado de Minas GeraesL por in
tt>rmedio dos aell8 legitimas representantell 
nesta casa do Congresai> Mineiro dolorosamen· 
te surprehendido pela inC"usta notir.ta do fali~ . 
cimento do bsnemerito marechal Floriano Pei· 
xoto, glorioso 8alvador e consolidador d<' Re· 
publica Brasileira, cumpre o doloroso dev&r de 
apreseJtar oueus sincero3 e profundos oesa· 
mes Íl exm. • tarnilia daquelle grande patriota 
braz1leiro, que, coberto de benção3, acaba .ie 
penetrar 08 nmbraes da immort.1ilidade. 

Sala das se~ões, l de junho de 1895.-Fran
cisco Bressane- Mend~>s Pimentel - Camlllo 
Sosres Filho- Faria Lo bato- Jtão Pio - Pin· 
to de Moura- Deltl.m Moreira - lgnacio Mor
ta- Gonzaga da Silva- Raul 'Penido- Ge· 
tulio de carvalho- Ms.ooel da Sll v a- Franc
tort- Augusto Clementino- Severiano 11e 
Rezende - Leopoldo Corrê~ -Ribeiro de O li· 
veira-Agostinho Pereira- Souza Moreira
Saturnino DantAs - Dssiderlo Je Mello -Ma· 
noel Alvu. 

Em discussão, sem debate é approvado o re
querimento. 

Iosir&·fe naacta, fazendo-se a devÍda commu· 
nlcação. 

0 SR. PRESIDRNTB : - A Camara dos srs. 
Deputados, profundamente eousteroada pela 
tristisilima noticia, que commoveu a alma na
cional, e em homenagem ao grande homem 
que pas:a á immortalidade suspende a sessão. 

ACTA DA 53.• SKSSÃO ORDlNARIA, AOS 2 DE 
JULHO DE 18\15 

PRESIDii:NCIA DO 6R. MEND'IiS P IMENTEL 

Ao meio dia, 'rei ta a chamada, acham-se pre
sentes os srs. Mendes Pimentel, Ribeiro de 
Oliveira, Agostinho Peroira., Getulio d~ Car
valllo. Delphlm Moreira, Faria Lobato, Joio 
Pio, NunM Pinheiro, C&millo SMres, Juvenal 
Peona, Manoel Alves, Manoel da Silva, Souaa 
Moreira, Ferreira T1nôoo, Pintg de Moura, 
Leopol1o Corrêa, Augusto Clementioo, Gonza
ga da Silva. Desiderio de Mello, Saturnlno 
Dantas, lgnacio Morta e Severiano de Rezen
de; faltando com cauu partlcip&lia oa sra. 
Eduardo Pimentel, Alberto Furtado, Wences
lau Braz, Benjamin de Macê:lo e S1l va Fortes e 
sem ella Oj mata era. 

Abre-se a ~eSI!ão. 



8"J9 

Lida a act11. da antecedente, tl.cc1 Fobre " 
met~a para ser appro~adJ. quando houver nu 
mero legal. 

Osr. l.· ~eoretario dã.conta d0 ~eguiot3 

EXPEDIENTE 

Officiol 

b) A uxilhlr o c!Je re de Polioía no ~>xercicío 
rle ::mas fuocções, e repre~tlotal·o, fX~J·cE>ndo 
t iJdas as euas attrr buições, q:~an •lo pJr elle 
commlssiouado O!\ Capital ou no Estaoo. 

Art. 2. · O d~tleglldn "uxilrar sera nomeatlo 
pelo Pres;dente do Esta1o dentre o~ doutores 
ou bacllareis formarlcs em qu'ilquer d11s F11.cul 
tlades de Direito da Repubfic, o qun teob~~.m 
pel•l momoa um anno de pt•atica do fõro ou da 

":'rP.s do sr. 1.· Eecretario do Senado tra- a·Jmi uistraçio. 
zendo o rrojecto n. 64, alii iniciado oe ~nce~- Art. 3. • O rle!eg-1do auxiliar torá os ven ·i 
são de auxilio ácamara mun icipal do Pirang~t mantos da t abella unoexa. 
devolvendo o projecto n. 6. de fixação tio forç~ _Ar.t. 4.· A creação do delegado auxiliar 
publica, por ter tudo UDil:Jfmemente approvada nao tmpurt.a a suppressão rlo delegado d.t Ca pi 
a .emenda n. 2, rl'jeitada pela camara, commu tl\l, que, dentro do município, exercerá as suas 
ntcanao haverem subido a sa'lcçà.o, sob os. 59 attt'JbuiçGes nctuaes. 
e fiO, os projectos emanados desta Camara mu- Art. 5-: O delc:g11.•lo auxiliar, p:w motivo 
dando a data da abertura auuual das sessões rle molest1a ou licença , ~era subl!trtuido por 
do Congresso e concedendJ auxilos a escolas pes-oa que tenha os requisttr s do ar t . 2.· 
n ormaes. c:>mp.·tiudo a. nomea•;ão mteriua ao chefe de 

Inteirada ralativamente ao ultimo, indo a. Policia. 
mprimir· se o proje~to n. 64, e dcaudo sobre Art. 6.· Fica supprimido o Jogar do secr~>-

a m osa para a ordt m •!os traballlos a emen- lario da Policra e areado o de ofllcitll maior 
da. n. 2. c,;ru o~ venclme!ltosda tabella aonexq. 

Da camara do Alto Rio Doce, enviando Paragrnpho unk o. O otllcial maior terá as 
apontnmentos ~ara reclítlc11ção das di vis~ de attr·ibuiçõoJs do actu 11 secretario com as altera 
aeu muoicipio com o de &roacen11..-A' com çõss c·)U:HI\ntes do Rtlg.roento que fôr e8tabe 
missãode c_amara~ municipaes. teci to. 

Do ctdadao Pedro Man:«> PerEira, enviando . Art. 7. • O chefe d3 Policia potlerá, quando 
uma estati:~tlca do pll\ntio do café 00 munlct Julgar con ven>ente, nomear deleg~d01 espe
pio de Dôres do lndaiã., atlm dll conseguir que c.aes. 
a estrada de r ... rro de Bello Horizonte a Oeste Art. 8. · O cllefe de PJ licia. p1deri nomear 
de Minai! vá ter a reftlrJda. cidade.-A' Cllm até o numero ria cincJ agent tle <.lo sejlu:aoçct. 
mi.Jsão de obras publicas. p:Ha auxiliarem em todo o ~ta<io o serviço ... e 

O sa. JoÃo Pio, envia e. mesa um requeri- vigJlt~ncia e repr.,~são doi cr1mes. 
men~o d~ ptofessora ~a cidade de Pttanguy, d. Paragrapbo t1nic·J. Esses agentes terão 
Mar1a V1ctorma, pedtndo a equiparação de ma1s a:~ atmbuiçõee do ar r .. 49 da le1 n. ::o de 
reus vencimentos ao~~ das normal!stas.-A com- !6 de JUIIJ'l •.• e 11:!92 e perceberão os vencimen-
missão de petições. tu:~ da tabella t< Dnen. 

Art. 9. · F roa. o governo auotorizado a r e -
0 &R. GETULIO DK CARVALHO, depois de gulamentar a p~esente lei que entrara em vi

Justitlca l-a, transmitte a. mesa uma represen gor desde já. e 11 abr•ir o ne::essar10 credito 
taçiW dos profe~sorel> de Noss~ Senhora Jo Por 11upplementar á verba do n. 12 § 1. • do 
to d11 Guaollães, município da Concerção do •11·t. 2.• da lei n. 107 dd 2J de JUlb l de 
Serro, solicitando elevação de vencimentos.- 18:14. 
A mesma commi~eão. Art. 10. Revogam-se li disposições em con-

Têm 2.• leitura e ficam sobre a me~a para trario. 
& ordem dos trabalhos us parecerelf ns. 80, 81 Sala dos commissõe~, 2 de julho de 1895.-
e 82. DELPHIM MORIURA.-A. CLEMENTlNO. 

PARECKRKS 

Enviados á mesa, são lidos e vão a im?rimir / 
cs seguintos : 

TABELLA 

A cummi38!i.O de orçamento, a quA foi pre-
sente o projecto n. 58, do senado, é dó part!cer 
que seja elie submettido ô. segunda d iscus,ão 
e approvado. 

Sah das commissõe~. 2 à e julho de 18~5.
AuouaTo CLEME:-iTlNO.-MENDES PIIIUNTEL. 

A commi&!à.o de conitttuição, teg1slação 
e poderes. a que foi preFente o pl'(ljeo•o n. ~O 
approvado em 2•. discu~ão vem o.tf,recel-o 
para a terceira di~cu~são, para que sda ado· 
ptado cJma seguinte redacção coof1.1 rme o ven
cido. 

O CQngresso Legislativo do Estado de Minas 
Oeraes decreta : 

Art. 1. • Fica crendo o cargo de delegado 
auxiliar ao cLJere de Policia- com as seguinte-i 
fnncçõéS: 

a) 8ub.~tttmr o chefe de Policia em suas fui· 
tu ou iiiDpedimentos ; 

EliPREGOS YENCUIENTOS · 

----------------
1 Delegar! o auxiliar . .. . .. . . 6:000$00o 

1 Official maior .. ........ . 5:400$000 

5 Agentes de segurança .. .. 1:200$000 6:000$000 

A commi~ão de commercio, Astatistica. in
dustrias e a.r re•, á qual flli presente o pr!ljecto 
n. 119, de 1895; - o.:on~Lderando que. o§ 1. • 
do referido projecto, ji se acha attendidu pelo 



decreto n. 603 de 3 de fevereiro de 1893, artigo 1 juros a oonoélsio de uma linha ferrea • que 
12, eegonda parte; -considerando que, eerá partindo de Juta .de Fóra, toae e111tronoar-ee na 
de grande u&llidade tavoreoer a induatria, Jacu,inga, ç~ndo pelo distrioto d,e s. Fran
ilentando de tmpostos as machlnas para o fa- olaoo de Paula. 
brloo doa productos lacttclniO'I, sabio, veltas Nio e dos melhores traçados que con ultem 
stearicas e formio•da ;-constderando ma~sque, 08 interesses daquella zona e o obj ctivo a/que 
laentar de impostos a mataria prima dls t~a tem de eervir, o dis~to naque:Ja lei. . 
ultimas categorias, Peria abrir uma valvulll bto vem bem claro em uo:a repreaentaçio que 
para o abúao, e que, alem dieao, ~ ma teria é esta caaa acaba de rer dirigida, pela camara 
prima, pela mator parte, é encontrada em nosso municipal de Lima Duarte. 
Eetado em quantidade sumoiente para fazer Quando neste ponto at&ender de .modo con
taoe ao oonaummo, é de parecer que ee adopte veniente é uma oopstro(lção que virá consultar 
o seYuinte projecto substitutivo. à palpitantes interesses da L. voara da matta, 

o Congresso Lt>glsla\ivo do B:atsdo de M!naa e, ao mesmo &e1npo ftlCllitar a communicação 
Geraea decretá: dt>s•a ~<>mo Sul de Minas, eu vou apresentar 

Art I • Ficsm isentas de qualquer imposto á cont~tderaçio da. Camarc~., uma emenda, nio 
• • . . . ~ntrando em mata argumento3 que compro· 

estadoal _o~ ~·achm~ pau. làbrtcar .09 prodtl- vem a utilidade da materia de que se trata, 
o tos lacttcimo~, sabao, vellas at.earteas e for~ porque a repre•entsção á q oe já me referi, foi 
m~~a.2 • Ficam revoga:Jas 11 dil!poeiQÕes em d~stri~uida impresaa e 08 nobres deptitadoa 

• . • , hao de pPsar bem o que aht se lê, relativa-
oontrarw. (S. R.) ~ mente a nece11idade de se alterar o traçado da 

Sala das <'omm•asões, 2 de julho de 1895. - linha terrea concedid~ pela lei n. 8·:1, de 20 de 
CoNBGO ALVRS.-JUVBNAL PBNNA..-LEOPOLDO jtinbo de 1894 (muito bem !) -
CoR~tA.. . Vem á me!ta, é lida. e /apoiada e entra oon-

Nao havendo numero legal, oontinúa adiada junctsmente em discusssão a seguinte 
a votação das mater1aa encerrada&. · 

Leem·se e entram Bllcoe&livamente em dia· Emenda 
o .. 's•ão, f'ncerrando·se eatll sem ~ebá.te. as re
dacções ftnaes dos projectos na. 39, 53, 68, 69 e 
139. quj~~o vota• ão tica. adiada. . 

IguaiO'ente adia se a votação do projeoto n. 
123 de auxilio a constroccão de linhas rerreas 
ha vendo·~oe tambem encerrado sem debate a 
sua 1.• drsoussão. 

E' lido e entra, por artigos, em 2. • discussão 
o projecto n. 61. do Senar.o, IICJbre estrada de 
ferro tle Helio Horlz1n•e á Oéste de Minas. · 

Trata-fedo art. 1.· 
O •r. Leopoldo Corrêa: -(Não 

temos o seu discurso). 
0 SR. DBLPIIIM .~ORBIRA faBdaiBeDta e ofl'e-

1'808, é lida e entra conjunctamente em discua· 
sio a seguinte emenda : 

N. I 
Accreecente-se onde convier : 
Artigo. Fica o Presuleate de Eitado aucto

rizado a contractar com quem m&is v&ntagem 
ofl'erecer a construcção, uso e goso, do ramal 
que partindo da oirlade de LaTtas, passmdo por 
S. João Nepomuceno e cidade de Tres Pontas, 
vá ter ao ponto maia conveniente da Estrada 
de Ferro Muzambrnho. eatre a Ksaçio Fluvial 
e partida do ramal do Maohatio, com o8 mesm(ls 
r.vorfll da lei n. 64, de 2~ de juluo de 1893 e 
contracto ce e brado a 25 de ahr1l de 1894 com a 
Companhl!o E traàa de Fe ro Muumbinho, si 
eota companbia não der comprimento . a clau
sulas do relbrido contracto, nos pras08 nelte 
e~Upulados. 

Sala das 8888Õell, 2 de julho de 1895.- DBL
PHIH MoRKIRA, -NUNES t INHSIRO. - CA.HILLO 
SoARES FILHO.- MANOEL DA SILVA., - 1-'A.DRB 
Joio PIO,- AGOSTINH<• PEREIRA.- LEOPOLDO 
CORRÊA..- FARIA LoBATO. - RIBBIRO DB 0LI
'YEIRA~- SoUSA. MOREIRA..- JUV.BNAL PJCNNA.. 
-O.JNBGO ALVBS, 

O ar. lleverlano de Rezende; 
-Sr. Preatden~tt, pela·lei o. ~8. de 20 de junbo 
de 1894, foi decretada mediante garantia de 

N.2 
Accrucente-&e onde convier : 

Artigo. A coocel!são para construcção de 
uma linba rerrea ie Juiz ·de Fóra a Ja.outinga, 
~egondo a lei n. 88, de _o de junho de 1894, se 
farà de conformidade com o secuinte tra')ado : 
Partirá a Ilnhl\ de Juiz de Fóra, approximar
se-ha quanto pos1ivel do dietricto ue S. Fran
cisCo de Paula e, seguindo o valle do Rio do 
Peixe, toca: á na cid~de de Lima Doarte, no di· 
stricto ae Olàrla, municipio de Rio Prfto, in· 
do entroncar-se com a Sapucahy em Bom Jar
iim munic1pio do Tu vo ; revogadas 18 dispo
sições em contrario. 

Sala doa sessões, 2 de julho de 1895.-SJCVB· 
RIA.NO DB REZENDE -RIBEIRO DB ÜLIVEIRA. 

Eu cerrado o debate, fica adiada a votnção. 
Tendo comparecido 01 ars. Carlindo Pinto, 

S11bioo Barro~ Junic.r e Francisco Br888&ne, 
perfttz-118 o numero legal e é approvada a aota. 

Submette . .l•B= á vot~ão as mateJ'ias encer
radas. 

Sã:> rejeitados os arts. 2. • e 3. • do projecto 
n • 42, bem como a emenda n. 5 ; Ocam prej11· 
tll.;~dasas demais e é approvado o art. 4. ·; e, 
consentindo se que passe á terceil'li. discussão, 
vae o projecto á commi~ deorçamf nto. 

E' approvado e remettido á commissão de 
obras p11bllc.s o projecto n. 123. 

Approvam-se as reda()QÕea ftnaes, cuja leitura 
é d1spensaoa a requerimento dos srs. Leopoldo 
Corrêa e Deaiderio de .Mell , en vtando-ae ao Se
nado os respfctiv08 projeotoa. 

B' egualmente approvado o art. 1. • do pro· 
jeoto n. ~I. do Senado, oom ae emendas à elle 
ol'e·r. cidas e sem debate tambem o é o art. 
2. • e o 3·. 

Em discussio o art. 4•. 

O ar. Sablno Barroso Junior: 
-CN~ temos o seu discurFo)·. . 

Encerrada a dilouào, é approvado o art • .(.· 
e, em 118gllida,&em debate, o art. 5'. 



Consentindo-se ttue passe á terceira disous· 
sio, vae o projeoto á commissão de obras pu
blicas. 

Comparece o ar. Camillo Prates. 
E' lido e entra em segunda discussão. por 

· artigos, o projecto u. 126, sobre legitimação de 
terra!!. 

O •r. Nunes Pinheiro (pela or· 
dem); ponderaado que à roa teria. complexa e de 
su mma gravidade o projecto de que se tracta e 
que a eeu reapeito mu•to convem enviai-o á 
commlssão de legislação, rundamenh. e olferece 
o !!'gainte : 

Requa1ro que o project:l n. 126 volte a com
miiiSão de Legl81a~o. 

Sala das sessões, 2 de julho de 1895.- NuN&a 
PINHEIRO. 

Apoiado em discuasão. 
0 PR. CAM!LLIJ PRATES VQta contra O reque• 

rimento. P'Jrque a casa sabe que faltam ape
nas poucLs d ia.~ para terminar se a pretente 
le&São e o proj•·cto, que se discute, é de m[lte· 
ria importante e urgente, e porisso mesmo. de 
preferencia. de,·e a C!t.mara occup\r·!'e delle. 

Entreuntl', como o de;:l'jo do sr. Nunes Pi· 
nheiro é que se O'.lc;.\ a commis•ão de legisla· 
çio, pensa o orador que })\.ode 1880 89~ rei~ de
pois de vot,do o projP-ctu em 2 · diecu~. 
(Apoiado1 d• 1r. I. Murt!l ). 

O l!lr I&naclo Murta:-(Não tt-mos o 
1eu discurso). 

0 SR, NUNES PINHEIRO, apó3 algumas obser
vações, solicita e otJtcm a retirada do seu :e
querimento. 

Entra, portanto, em discussão o art. I· do 
projecto. 

O •r. João Pio:- (Não temo• o seu 
difcurao). 

Ol!lr. IJ\'nacio l\lurta:- Como v. 
exc. e a Camara. sabem. 11r. Presidente, o pro
jacto o . ·126, ora em 2· discmsão, é um dos que 
âevem prender toda no.'lila attenção; porquan
to· trata t1e reformar a lei n. 27 da 25 de ju . 
nho de 189-2, que regula o importante serv1ço 
de terras devolutas pertencentes ao Estado. 

Sendo, pois, um assumpto de mag c.a trans
cendeocia que joga. com os mais importantes 
interessav do &Jtado e de nossos conoidadão11, 
mtou certo de que esta illustrada e patriotica 
01mara, com suas luzes e experieocia, o discu
tirá melliorando·o, a.tlm dtl aer enviado ao Se
nado fúrmultd) de modo que attenda a tão im· 
portante ramo tio serviço publico. 

Sr. Pre~idente, muitss reclamações têm-se 
levantado c~ntra o regulamento da lei de ter-
1'811 ; o governo tem lt'mbrado a c.>nveniencia 
ele certu J•erormlls na mesma lei, portanto a 
Camara tratando 4a mataria, approvando o 
projecto e M emen llls que, pela commislli.o de 
agricultura e terr118, vou ter a honra de sub· 
metter a •ua apreciação, prestará um relenn· 
te serviço ao Kstado e aos proprietarlos, que 
na maxima parte I:!R ~mpõem da labori~• e 
honrada claa~ dos lanadores, cujos interesses 
estão ligado! o. esta importante queJtão. (Apoia· 
cor). 

Ainda por est~ motivo ar. Presidente o 11.9-
auiJipto merece toda nossa atten~io, elevemos 
dar a la voara toda a animaçio e garantia, 
como ae tem feito as outras classes. (Apoi4· 
ciH). 

A. c.-&b. 

A lavoura, q.ue como to~os sabem é a. prlnoi
psl fonte da r1queza pubhca e particular, Ju
cta actualmeote com a mais temerosa crise, oa 
mllls sérios embara~ pela falta de braços e 
elevados salarlos . dev1d11 principalmente li. 
perniciosa vadiagem, e falta de uma lAi justa 
que regule o trabalho, ,;arant1nclo os direitos 
do operario e do patrão. (Apoiados) . 

Além tios auxi11os indirectO!I, cQmo viM rer
reas . garantias de credito agrícola que lhe for
nt>ça o preciso capit!ll me ~iaote lettra.s bypo
thecaria~ garant idas pelo Estado, e tc., precisam 
os lurador-s de uma lei saha e ju~ta que re
gul" o eerviço de tE'rr&s, e lhes garanta, como 
a wdos os proprietarios os StlUB direito5 • .A.Jioia
dol ; mu;to bem ! ) 

Sr. Presi<!en te, a commi~ão de terras to
maneJo ouobec1ment:> dt'Bte pr ·jecto estudou o 
detidamE'ata. e formulou àa emendas ~ue enTia
rei a meu á. proporção que entrarem em dis
cussão seus ~trti gOl!. 

A J ~trt. 1·. em d 1scm~ã·1 mando as se~ruintes 
er .. endas: (Lê): como o. Camara acaba. de ouvir, 
trata a. emenda o. I de subst1tui1' no § 1• a 
data de 1894 pela de 185t. corrigindo assim um 
simples erro de escripta. 

A de n. 2 supprime as palavras - comtanto 
IJUif n4o tenham sido abandonadas-ao fin lll do 
mesmo paragrapho. 

A commi$8ãojulga. ser con Yeolente a appro
vação desta emen.Ja, sr. Presidente, afim dflse 
PVItar futuras interprettções prejudiciaes aos 
possuidores de terra..q, como, por exemplo de 
considerar-~e como abandon~~odos e pertenceo· 
tea &o E:Hado as terras e fszeotlas nas quaos os 
possuidlret on proprietnr iog não tenham re. i
dido con~t ntemente, embJ ro. a..q possuam des
de lon~o tempo por poase, herança ou compra 
e estPjam rPg1•trados nos livros E'colesiasti<'.(IS. 

V. I!J:C . e o. Camarn Cl) lloprebPndem, Fr. Pre
sidente, que isto ~ria um esbulho do direito 
de r.aes possuidores, e daria legar á um verda
deiro alarme. pois todos nós sabemos que ha 
um grande numero de terras, fazendas perten· 
cente11 a particulares ne&tas condições . (Apoia
dos) 

A emenda de o. 3 mandando supprimir as 
palavra.~ do ftn11l do§ 2• - mas sd na parte elf~J
cti•amente uttli;aàa-tra ta r! e obviar os mes
mos Inconvenientes a que acabo de referir-me 
em relação a de n. 2 . 

Trata a ementla. rle numero 4 de estender a. 
todas as povoações, quer eejam, quer não s~
jsm séde11 de districtos, o direito de ter, para 
logradouro publico, terras devolutas, o que 
jutgo de justiça e convenienci~> . pois ha mui· 
tos povoados na5Cenles e bem tlorel'centes que 
não aão sédes de dlstri~;tos, aos quaes não se 
deve prinr dePee 8enellcio. (Ape~iado1). 
~ll'enbo, sr. Prt·aldente. outr &.ll emendas refe· 
rentes a outro11 artigos do projecto, que manda
rei á mesa a proporção que entrarem ella11 em 
d iSCUII!ãO. 

ll:ntretanto para não torrar o precioso tempo 
da casa j usti llcr:mdo es.as emendas quando as 
tiver de a presentar, permlta·me v . exc. que 
aproveltandll ·me de el!~r na í ribuna, faça ~o
b:e a8 mesma" ligeiras consideraçõe•. 

Ao art. 3· mandaret uma eroE'nd" substituía· 
do 119 ultimas palavras. da 1• parte-cefl'~tiv& 
desde seu começo:.-pelas se,:umtes:-cou com 



\ 

mol'&da~ ficando redigida a 1• parte elo artigo 
pela 11eguinte forma : c~lo ligitimavela as -pos
• estabelecidas até 30 de Janeiro de 1854 a 
fnor d111 qnaes nio mUlte alguma das condi
cOea do art. 1·, e que hajam sido mantidas 

··oom cultnrà ou oom morada.:. 
Esa emenda tem em een favor as mesmas 

oon!iderac;:õee que adduzl em relação as de na. 
te 3 para evitAr lnterpretac;:ões prPjudiclaes. 

Outra emenda ao art. 5· corrige apenas um 
·erro de escrlpta, sobetitoindo cconveniente· 
mente:. por ccon~enlente~. 

Mandarei 1ambem uma emenda ao art. 6.· 
elevando de 100 á 1.000 bectarell de terras da
volotu concedidas .áe màoicipalidades e 808 
oomelhos distrlctaea com C) fim de colonizai-as, 
porquanto 08 100 hectares são insuftoJentee para 
tio utll e vantajoso fim. 

Finalmente, sr. PrtaiJente, mandarei mala 
dons art~g08 additiYOII ao projecto, tratando, 
om de aoetorizar ao go\'erno para fazer con· 
oeado de terreno• devolufóa a iodioa de -al<:lea· 
mentos que torém extioctos, e o outro revo· 
gando as dispoaiçõ~ em contrario. 

Sio estas, sr. Presidente, as emendas que 
formulei, e qu~ tenho a honra de mandar á 
meu. para Eerem l!ubmêtLidas a e!:olarecida 
apreciação da Camara sobre o importantíssimo 
projecto em dlecuuio, pedindo a meus illastra· 
dos collegas paradihcutil·o e melhorar de modo 
·• prebencher os seus elevados tios. conaul tando 
e acautellando ca grandes lnttsresses do nosso 
Estado, e JJarantindo 01 direitos de DOS8(1S con· 
cidadã.oa que são proprietarios de terras que em •a• maioria se dedicam a nobiliss~ma e 1abo· 
riosa profta~ão ~agrleol&, classe que tanto tem 
concorrido e concorre para o pro6tre8llo e en· 
grandecimeoto do paiz, e que ,..or isso mes~o 
merece e tem direito a nosso apoio e garan· 
tias. (Apoiado•. Muito bem I muilo bttm)! 

Da parte do orador, vêm á mesa, são lidas e 
eotrão conjunctameote em diac1188io assegoilf. 
tes emendas : 

N. 1 

Art. 1. • § 1. • Em vez de 1894-diga.ae : 
-1854. 

N. 2 
Ao mesmo paragrapho. Sopp_!'lm'lm-se a.s 

ultimas P"lavraa-comtanto que nao tenham St· 
do abandonadu. 

N. 3 

Ao§ 2. • in-flntt. 8U,Pprimam-3e as palavras 
-mas só na~rte effectrnmen~ utilisada. 

N. 4 

Ao § 4. • Depois das palavras-povoac;õea
aubstltuam·se as aegulntea : -que st>jam eédes 
de districtos muniripaes-por: - que sejam ou 
nio sêdei de dlstrictos. O maia como no ftm do 
paragrapho. 

Enoerradada a dJICUSI!io, é approvado o artl· 
p oom as emendas. 

sem deba~. approva-se o ar&. 2.• 
Pueando·se ao ar&. a·, o &r. lgnsolo Marta 

fundamenta as seguintes emendaa, que, lidas e 
.aJIOladu, entram coDjonctamente em dilen8do: 

N. 5 

AG art. 30. No ,ftnal da ~rim•ira parte 
aub~tltuam-se ss palavras ~ efrectiva deade 
seu comeQO- pelas eegnintes : -ou com mo· 
rada. 

N. 6 
Segunda parte subetituam-se as palavras

será egual a um terço- pelas SPgutn~ : -
eerá egual a met1.de. O mais como eatá no pa· 
ragrapho. 

Encerrada a discussão, approva·se o ar tlgo 
com as emendas. 

se:n debate, é spprovado o art. 4. • 
Ao art. 5. • aprl!llenta o Pr. lgnacio Morta a 

eeguinte emenda, que é lida e apoiada, entran
do oonjunctamente em diaeu~ão. 

N. 7 
Ao art. 1.• Em vez de- convenientemente, 

dig&·fe :- conveniente. . 
Encerra·se a discmsão, 1.1endo approvado o 

artigo com a emendB. 
Ao art. 6. • envia o mesmo ar. denotado a 

emenda Bl:'guinte, que ttmbem é lida, apoiacla e 
entr~ oanjunctamllnte em discussão. 

N. 8 
Ao art. 6.• Em vez de 100 hectares, diga-se: 

1.0'10 hectaru. 
Encerrada a discussão, é approvado o artigo 

com a emenda. 
São approvados, aem debate, os arts. 7. • 

e 8. • 
Ao a.rt. 9. • ofrerece o sr. Ignaoio Murta, são 

lidas e approvadaa e entram conjunctamente 
em discuseão as s~guintes emendas : 

N. 9 

I>Ppols do art. 9.• Accrescantem·se 01 se
guintes: 

nrt. 10. 0 gJverno poderá fazer CODeetlSão 
gratuita ' de terrenos devolut~s aos indtoa de 
aldeamentos que to:am extmctos, não exce
dendo de 25 hectareà o lote concedido a cada 
um. 

N .• 10 

Art. 11. Revogam-se as disposições em con
trario. 

Sara das sessões, 2 de jalbo de 1895. -lGNA• 
CIO MURTA. 

Enoerrada a dlscunão, é approvado o artigo 
com as Pmendas. 

Conaentlndo a caaa que passe o pl'ojecto á 
3.• discUI8ào, ue elle á commle.eão de agri
cultura. 

Aononcia-ee a 3.• discussão do projecto n. 74, 
que aos lentes e profesaorea do Gymnasio Mi
neiro e escolas normaes faz extensiva a dispo
aição' do art. 4. ·da Jei n. 100 de 23 de jut.ho 
de 1894. 

Deixa o sr. Prel!ldente a ·aua cadeira, que é 
ocoupada pelo ar. 1. • Secretario. 

O •r. Carllndo Pinto fundamenta 
e otferece a llt'guinte emenda,que, ltda e apoia· 
da, entra conjon1·tâmeote em dJacusaio, encer
rando·se eaa aem debate • 



No art. 1. • depois da psla.vra cestadoaes• 
&acrescente-se: ce escrivãe~ do judicial e no
tao. S. R • 
. Sala das seaõea, 2 de julho de 18~5.- CA.a

LINDO PINTO. 
Procedendo-118 á chamada, verifica-11e a re

tirada de alguns srs. deputados ; pelo que, não 
havendo numero legal, adi'a·se a votação. 
Lê~ e entra em 2.• díscosaão o projecto 

n. 1_14, relativo! Estrada de Ferro Sapucahy
mlrJm. 

Sem debate, encerra-se a do art. 1. ; , coja 
votação fir.a adiada. 

Passa·•e ao art. 2. · 
O •r. Nunee Pinheiro, pela com

missão de obru publicas, fundamenta e otre
rece as seguintes emendas. que, lidas e apoia
das, entram con)unctamente em discussão. 

N. 1 

Ao art. 2. • Substitua-se pelo 11egaiute : 
Artigo. A in novação do presente contracto, 

que sera intranarerivel, só produzirá effeito 
quanto a•Js f·nores do art. I.·, quando a linha 
estivPr construída desde o Porto de S. Sebas· 
tião até os limites de .Minas e S. Paulo. 

N.2 
O trafego mutuo entre 11.'3 estradas Sa.pncahy 

e Mnzambinho será obrigs.torio por parte da 
estrada ferres do Porto de Sebastião a Bam· 
buhy. 

Sala daa sessões. 2 de julho da 18&5.- SILVA 
FORTES.-NUNES PINHEIRO. 

Encerrado o debate, fica adiada a votação. 
Sem debate, encerra-se a discussão do art. 

2. ·, adiando-se egualmente a votação. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

Sem debate, encerra-se a 1.• discussã) do 
projecto n· 63, do Senado, aobre a Imprensa 
OtHcia1 do Estado, e bell' assim a 3.• do de n. 
10, da Cama.ra, de auxilío ó. Ac1demia de Com· 
mercio de Juiz de Fóra, adiando-se a vota
ção. 

Egualmente encerra-se a 2.•, por artigos, do 
projecto n. 117, relativo á uavegaçiio do rio 
Paraoatú, adiando-se tambem a votação. 

E, d<. mesmo modo, cem identioo adiamento, 
a 3• do de n. 45, relevando de multas os arreo· 
datarios de terrenos diamantinos, o a 1. • dos 
de ns. 130 e 132, subsidiando a. associação pro· 
motora de instrucçã.'l d.J Mar de H~panh11., e 
sobre licença á professora de Ouro Preto d. 
Frencisca da Conceição Ferreira. 

Nada maJsiJavendo a tratar-:!e, designa o sr. 
Preeidente para amanhã, alem da parte regi
mental da ordem do dia, o seguinte : 

Votação das matarias encerradas. 
1. • discussão do projectll n. 56, do Seus do, 

· I. • do de n. 60, dA. mesma procedencia : dis· 
cu;sã.o e votação das emendas do Senado ao 
projecto n. 40, da camara; 3.• dis~ussão do de 
n. 92; 1.• do den. 135; 1.• do de n. 136; 1.• 
do de n. 132 e I.• do de n. 125; discn!Sã.o dls 
precerea na. 66, 67 e 71. 

Levanta-se a Eessão. 

ACTA DA 54.• SESSÃO ORDINARIA, AO~ 3 
DE JULHO DE 1895 

PRESIDENClA. DO SR. MENDES PIM!i:N'!'EL 

Ao meio dia, feiu~ a chamada, acham-se pre· 
sentes oure. Mendes Pimentel Ribeiro de Oli
xeira. Desiderio de Mello, Aug~sto Clementino 
Freitas Castro, João Pio, Delphim Moreira' 
Wenceslau Braz Saturnino DantaF, Ben venu: 
to Lobo, Csmillo Soares, Severiano de Rezende, 
Dnarte da .Fonseca, Ferreira Tinôoo Faria Lo · 
bato, Sabino Barroso Junior, Nunes' Pinheiro 
Gustavo Serrão, Leopoldo Corrêa, Manoel AI~ 
ves, Juvenal Penna, Sousa Moreira, carlintlo 
Pmto .• Fraur.iaco Brell!ane, Rodrigues Chavee, 
lgnao10 Murta, Gon.tag& da ·Silva. Manoel da 
S1lva.Camillo Prates e Pinto de '.Moura; fal· 
taodo com e&U911o particiMda 03 srs. Eduardo 
Pimentfl, AlbertoFurto.ao, Benjamin de Mace· 
do e Silva Forte!l e sem ella os mais srs. 

Abre-se a eeesão. 
E' lida e approvada ;. seta da anterior. 
O ar. 1.• Secretario dá conta do se

guinte 

EXPBDIENTB 
0/ficioJ 

Do sr. dr. Secretario das Finanças, devolven
do informada uma petição do collector de Juiz 
de Fóra.-A' commissào de petições. 

Do conselho distrlctat,do Pochrane município 
do Manhua~ú. represent'lndo sobre a ne
ce!!Bidade da recon~trucção de pontes. -A' mes 
m1 comm1ssão. 

REQUERIMENTOS 
Do engenheiro João Martins da Silva. pro

pont!o fundar no Sul de Mil.,as uma fabrica 
de garrafas, mediante favores por parte do 
Estado.-A' commiEsão deiodus\riGs e artes. 

0 SR. RIBEI!t.O DE OLIVEIRA, 1. • secretario 
participa que os srs. Getulio de Carvalho e 
AgJstinho PerPira deixam de cGmparc!cor ás 
~e85õet~, aquelle por motivo de força maior, es
t9 por incommo:io em pe380a de sua f:l.milia. 

Inteirada. 
, 0 tlR. NUNES PINHEIRO:-Requer se clelegue 
a mesa a faculdade de norJear· um membro 
interino para a commi~são de obras publi
cas· 

Approvado o requerimento, é nomeado o sr 
Faria Lobato. 

O sR. JoÃo P1o:-Em nome da commi~o es
pecilll, particip\ que, aa exequias do .marechal 
l"lor.iano Peixoto, aeráo celebra1as no dia 5, ás 
10 hora:: da manhã.; outro sim q•1c o corpo aca
demico desta Capital incumbiu-o de convidar 
a camara para uma ts~iio funebre á noite do 
me~mo dia 5, no paço do Congresso. 

Inteirada. 

PARECERES 

Enviados á mes~~o, ~ão lidos e vã.J a imprimir 
os seguintes: 

A commissã.ode agriculturo, minas, coloniza
ção, terras e bos~ue<~ a que foi presente o pro· 
jecto n. 126, deste anno, com o.s emendas ap
provadas e n 2. • thscumo, aprese~ta·o para 
3.• discussão com a seguint9 reJacção, con· 
forme o vencido : 
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O Coogl\l!ISO Lfgitlativo do Estado de Mipas 
Geraes decreta : 

Art. I. • ~io leenta! de legitimação : 
§ 1. • As terraa que até 30 de Janeiro de 

1854 ae achavam no dooalnio particular por ti· 
1 tolo legitimo, qualquer que seja aua extensão. 

· 1 2. • Aqut~llas em que durante 30 aon~ 
OOD86Cotivos teoba bavido .exerciclo de actoa 
)10f1Ml180rioe lninlerromptdca, tnclualvé coltu· 
w e morada. 

§ 3. • AIS que se acharem no dominio par
ticular com t•tul c.s pa.ea.Jos em virtude das 
leis na 601 de 1850 e '1:1 de 25 de junho de 

"1892. 
§ 4.• As.qoe na data da presente lei se 

acbarem ocenpadas com povoaQÕefl, quer sejam 
ou nio sédea de dlstr1cto, oomprebendlao o 
..-espectivo logradouro, que não excederá de 
100 bec~.ares. 

Art. 2.· Os JIOfiOidores de terras na ooufor· 
midade d08 paragrapboa J·, 2.· e 4.· do a.It. I.• 
aio obrlgadoe a fazer a deacrlmin~ das 
meamas qoando ellas se limitarem com terre
nos devolutas e seus limiteJ não e iiverero 
diaertminadoa em titulos legttimos, sujeitando 
a medição para e~~se tlm a approvação do Go-
verno. , 

Paragrapho unioo. Easa discriminação será. 
feita por profuosionaea do governo, a~:mpre que 
tiverem d~ eer medidos O! terrenos devoluto• 
contlguoa, pagando o proprietarlo meta:le das 
despe88tr com a medição. 

Art. 3. • ~ão legitlmaveis : 
As po8ées estabe_lecida! até 30 de janeiro de 

1854 a favor dati quaes não militem algumas 
du condições do art. 1.· e qud hajam sido man
tidall com cultura ou com morada. 

A àrea leglt•mavel será egual a metade mais 
que a etYecttvamente utilisada pelo posseiro, 
ai hounr terras devolutas oontlinas, não exce· 
dando. porem, a 500 hectares, comtanto que 
nas legitimações sejam requeridas no praso 
de um anno depois da regulamentação desta 
let. 

Art. 4. • As conoeasõe~ aateriores a 15 de 
novembro de 1889 e que tiverem sido transfe
ridas, são revalidavels uma vez que o cessio
nario tenha mantido nu · terraa cultura effe· 
otiva e morada habitual e requeira a revali
dação oo praso de um anno a contar da datr. 
da regulamentaoão da preeente lei. 

Art 5. • Serão concedidas directamente 
pelo preço medio legal. 

§ 1. • As terras devolutaa cor. tiguaa áquel
laa de que trata o § 2. • do art. 1. • e cuja ai
tuaçio lbes seja conveniente em quantidade , 
oorrespond~nte ao dobro da area garantida 
pelo mesmo § não excedendo porém a 500 
llectarea. 

§ 2. • As que na data da publio&Qào da pre
sente lei se achar<m com cultura elf .. .otiva ou 
principio de cultura sendo a area o quintuplo 
da que e<Jtiver eft'eotivamente utilisada, não 
excedendo a 100 hectares para cultura e 400 
para campo quando além do raio de sela kilo· 
metros das sédes doa distrlctoa, e a 30 hectare! 
.J&l'& oaltura e 100 para cri&çio dentro dease 
)·ato, ccmhnto qu(-0 as reapectivas medições se· 
jam requeridag nas sédes dos respectivos diE· 
triot.G3 no pra•.o estabelecido no art. 3. • 

Art. e. • Serão concedldoa gratuitamente u 
municipalidades ou oonMlhoa districtaee ou 
proximidades das cidades ou das Bédes doa· dil~ 
tricws, sob a oondlção de colonizai-as, u ter
ras t.levolutaa que exiattrem, aio excedendo a 
I 00 hectarea. 

Art. 7. • O preço das terras devolutas que 
tiverem de Eer -vendidas terá tlxado pelo go. 
verno. tendo em vista a qualidade d'ellas e o 
preço maximo. onedio e minimo das vendas de 
terraa .partioularea no município em que ee
tiverem u mesmaa. 

Art. R. · A basta publica para venda de 
lotes de t~rrasdeYclutas se realisará na repar· 
tição de 1'erra, e COlonização sempre que hou
ver medições para tal tlm, approvadaa pelo 
governo. . 

Art. 9. • O praao tlxado para requerer·• 
legitimação e re 7alidação de concessões, poderá 
!er prorogado pelo governo,de modo gnal pva 
tooos oa pcBI!eiro• do mesmo di~tricto. 

Art. 10. O f(overno poderá f11zer conceseão 
gratuita de terreno~ devolutos &OI lndiOI de 
aldeamentos que forem extinot011, não exce· 
dendo de 25 hectares o lote concedido a cada 
um. 

Art. 11. Revogam-sa as dlspo~i<_.3ea em con
trario. 

Saia das commiseões, 3 de julho de 1895.
IGNACIO MURTA.-BENV&NUTO LoBO. 

N. 83 
A commiasão de cam•ras municlpaes. a que 

foi presente a reclamação de contribuintes do 
muuiclpío de Guarará : 

Considerando que a camara é perfeitamente 
competente pela lei para taxar impostos desde 
que os m68mos não ,·ão de encontro a Consti
tuição e as leia ; 

Considerando que não são vexatorios e con
tra o direito os lançados pela c~mara de Gua
rará; 

E' de parecer flUe seja mantido o acto da oa
mara de Guarará que taxou asoaaaa de aluguel 
e de moradia do respectivo município. 

Sala das oommissões, 3 de julho de 1895.
RAUL PBNIDO-SoUSA MOREIRA. 

N. 84 
A commisaão de camáraa municipaes, a que 

foi presente a representlção da camara muni
pai da cidade da Co!lceição, 10bre o Jogar onde 
deva ser cobrado o Imposto de transmiMão de 
propriedade de lmmonia : . 

Considerando que a lei n. 2, d-, 28 de outu
bro de 11!91, determinou em seu art. 2. • ser 
da oompeteocia das municipalidades a arreca
dação do imposto de transmi!Jsão de proprie
dade tmmovel i"t'"' "'"O-' ; 

Couslderando que pertence o prodacto do im
posto repadidameute ao munlcipio e distrtcto 
da situação do immovel ; 

K' de parecer que deve o imposto de trans
missão de proprletJade i"ter ,ioo• ser cobrado 
pelo municlpio on~e tôr situado o immovet. 
· StJa das commissões, 3 de julho de 1895.

lUUL PJ:Nioo-SouSA MoRBmA. •. 
N. 8:5 

A commi>Sio de camaras municipaes, a que 
foi presente uma reclam'lçio de contribulntec: 
do munlcipio de ltajubá: 



Considerando que a al!!lembléa munioipa1, a 
que foi presente a reclamsção, della não tomou 
conhecimento; 

Consiltersndo que é da oompetencia das ca
maras lPgielar sobte a materia oontra quere· 
clamam C!l contribuintes e que não é esta con
traria á Constituição e ás leis. e que já f'li 
modiftcsda pela Camara, é de parecer que 6eja 
a.rchi vnda o repreaent!lção, mantido o acto ela 
eamara municipal de ltajubá.. 

Sal" das C<lmmJeeõea, 3 de julho de 18P5.
RAuL PBNIDo.-Souu. MoREIRA. 

0 Slt. NUNBS PINHEIRO, pela commia.ão de 
obras publicas, aprese.1ta para 2.• disouSEão os 
projeotos ns. 61, do Senado. e 123, da Camara. 

A rPquerimento do sr. Severiano de Rezende, 
quanto ao 1. ·, e do sr. João Pie, relat!Tamente 
ao 2.•, di~pensa-se a impressão desFe parecer, 
ficando os projectos 10bre a mesa para a ordem 
dos tr&balhos. 

Proj6CIOI 

O SR. A'CGUSTv CLB:MBNTINO, por parte da 
coami&ão de legislação, envia á. mP~a o Fe
guinte: 

N. 140 

O Congresso LegislatiTo de Minas Geraea de
oreta: 

Art. I.· A prohibição de concessão e venda 
de loterias, de que tra.ta o art. 107, da Consti
tuição do Estado, comprehPnde a de contl'actsr 
loterias anteriormente auctoriudas, porém 
não contract•das até a época da promulgação 
da mesma Comtituição. 

Art. !? • • E' abs.,lut&mente prohibida no Es 
hdo a venda de bilhetes tle luterias extrangel
ras ou tle outros Estados. 

Art. 3. • Revogam-e l as disposições em con
trario. 

Sala. daR sessões, 3 de julho de 18!5.-DELFIM 
MORB:IRA.- FREIT,.S CASTRO.- AUGUITO CLE· 
MBNTINO. 

N. 141 

O Congresso Legislativc de Minas Geraes de
creta: 

Art. 1. • Fica o gonrno a.uctorizado a. auxi
fiar " municipalidade de Alvinopolie c~m a 
quantia dé (5:000$) cinco contos de réis pt"la 
verba cobras publicas:. para a. con>trucção da 
estrada. de rodagem de Alvinopolla ao districto 
de Vargem l.legre, município de S. Domingos 
do Prata. 

Art. 2. • Revogam-se as di@púSiçõt s em con
trario. 

Sala das se!Eões, 3 de julho de 1895.- NUNKS 
PINHEIRO.- fiENVENUTO LOBO.- PADRE JOÃO 
Pio.- CAMILLO SOARE:~ FILHO.- FREITAS CAS· 
TRO. 

DepJiS de lidos, víi.o ambo~ a imprimir. 
Pusa-se á. votação dae materlas encPrra

daa. 
E' approvado em 3.• discussão e vae ã. com

missão de redacçio o projecto n. 74, havendo 
aido rejeitada a emenda oft'erecida pelo sr. Car· 
lindo Pinto. 

E' approvado em 2.• e remettido á oJmmis 
llio deobNI publicas o projeoto n. 114, com as 
emendas a elle ofrerecidas eob ns. I e 2. 

São approvadcs em 1.' o projecto n. 63, do 
Senado, em 3.' o de n. 10, da Camara, 1ndo 
aquelle 6. commi.lsio de legislação, este à de 
redacção. 

ApproTados em 2.• discus!áo o de n. ! 17 e 
em 3.•. o de n. U5, ne este á commil!!;ão de 
reda~ão e aquelle á de c.l>ras publica.s. 

Por ultimo, são approvados em 1.• di>cu88io 
os de ns. 130 e 133. envia.ndo·se o primeiro á 
oommiasão de orçamento, o segundo á de re
preeentaoão. 

Vem á mesa a segainte 

D«larafão Ih "oto 

Declaro ter votado pela emendo. apresentada 
pelo sr. Carlindo Pinto ao projecto n. 74, ee
tende~do aos escriTãee do jud•cial e notas a 
isen.;ã.o ooncedida !lüS p•·c ret~~~c.res. 

Sala. das sessões, 3 de julho de 1895- IGNACIO 
MURTA. 

Leem-ee e succPssiv11mente entram em 1.• 
discuasão, euce!'rando-se esta. sem debate, e 
~ão approvados os pr(ljectos ns. 51 e 60, do 
Senado, remettend•J-se o primeiro a commissão 
de orçamento, o segundo a de obras publi· 
cu. 

São lidas e entram em discus!ão as emendas 
do Senado ao projecto n. 4, da Cama::-a, ele
vando o numero o1e desembargadores. 

0 aR. SETERIANO D!! RESENDE:- Sr. Pre
sidente, a emenda que noe Tem do Senado, sob 
o n. 3, o !fende as prerogativas oonstitucionaes 
desta casa e estabelece uma. praxe o1fensiva aoe 
direitos que cabem a cada um dos ramos do po
der legislativo, de interfE~rir amplamente no 
estudo e debate d l projectos ~;.ue ~e apresentam 
pa1 a ser convertidos ( m lei. 

Sr. Preaident~ . a emenda consignada sob o 
n. 3 é um verdadeiro projecto e não poderia a 
camara recebei-a e estudai-a 11ómente em uma 
emenda com uma só discuBsão, porque isto 
o !fende df ·rente o preceito constitucional que 
determiD<> que todos os projectos devem ser 
submeUid ->~ a 3 discu~sões na Çamara e 3 die
cu~ões n Senado. 

E nem H.: Cliga, sr. Presidente, que á. primeira 
vista eu cc.naidere a en.enda como um verda
deiro projecto, porquanto estará Da memoria 
daquelles que ftzera.m parte do Coagresso, ; a 
legislatura pusada que esta. emenda não é ou
tra coosa. mais do que oopi~ de um projecto 
apresentado á Camara do• Deputados pelo sr. 
Levindo Lopes (apoiado do sr. l!lnacio Murt4) 
proj~cto que foi aqui sublllE.ttido á discussão e 
rejeita. do ... 

0 SR. SABINO BARROSO JUNIOR:- No que a 
camara procedeu muito mal. 

O SR. S. 011: RlfSENDE ..• não chegando, creio, 
á 2.• d1scmsão. 

Na 1.• ftcou patente, sr. Pre8idente, 6. 
esta camara que o projecto especialmente como 
se acba concebido era uma inutilidade (118o 
apoiado de $r. Sabino Barroso Junic.r) p:>r
quant:J trata-68 da creação de um e.nprego dan· 
do-s"·lhe attribuições de outros, cuja extln
cção não vem oonsigdada no projecto. 

0 SR. SABINO tfARROSO JUNIOR: -Ainda nes
te ponto não apoiado. 

0 SR. DI: RBZBNDI!:: -No emtanto é O que 
se vê no projecto qaf'l passa as attribuições do 
·consultor da secretaria do Interior e do pro-
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curador fhcal parA o aub-prooat'lltlor creado; 
e no emtan~o no art. 4.• ficam permanecendo 
os oaruos. cuja~ aUrtbuil,;õas são a&rlaa ao sub
procurador embor.~ venha com a ctaustola de 
gue ftoarõ.o exttnctos _gwa"ilo Ng'l.rtlm esset 
lopres. 

Ei1 o que diz o prcjeoto (l~): 
· cP'ieam ex ti netos estes lugares, feto é, aquelleJ 
eujaa attrlbuições são dadas ao aub-proonrador 
quando ""9""•"'· • 

Sr. Presidente, nãO eómente em hl-'~ção ás 
primeiras considerações que fta pa1'& votar con
tra a emenda l•to é, ser Inconstitucional, como 
tambem porque sua ma teria constitue objecto 
d'nm projf'cto e não de emenda sujeita a um\ 
tó dlscoSIIào n'eata casa, parece-me não póde 
eer aceita. (Muitl) bem). 

O ar. 8abloo Darroao .Junior 
(niio temos o seu dlscurco). 

O ar. Auguno tJicmeotlno 
(idem). 

Encerrado O• debate, aão approvadas as 
emendas e vib com o projeoto á commissã.o de 
redacção. 

2.1 PARTI!: D~ O&i>IK DO DIA 

O aa. FAarA. LoBA. TO, por parte da commiaaão 
de obra. a publicas, obtendo urgenola, apresenta 
o ugulnte parecer. que vae a imprimir. 
· A com missão de ob1·as puolio"a a qual foi pre
~ente o projecto n. 114, 6obre Estrada de Ferro 
Sapocahy-mirim, llpprovado em 2. • disoosaão. é 
de p•recer que o mesmo pass, a 3. • disoull8ão 
oom a seguinte redacção. 

Art. 1. • Fica o Presidente do Estado au
ctorizado a conceder á Estra..Ja de Ferro 
Saot' Anna do Sapuoahy-mlrlm, garantia de 
juros de 6 "lo ao anuo sobre o capital maxhno 
de 50 con~os por ktlometro, durante 20 annos, 
podendo prorogar oa prazos actualmente con
oedldoa para apresentação de estudos e começo 
doe trabalhos de construoção e obrigar os con
oealonarloe a levar a estrada a DI Bambuhy. . 

Art. 2. • A lnnovação do pre:ente oontra· 
eto, que será int1'1lnsf~rlvel, ró produslrá etJei
to, quanto aos favores do art • . I.·. quando a 
linha estiver oonatrnlda desde o Porto de S. 
Sebastião até os limites de Minas e S. Paulo. 

Art. 3. • O trarego motuo entre as .:. atradas 
de S&pucahy e Mazamblnho será obrigatorio por 
)l&rte da Estrada de Ferro do Porto de S. Se
bastiio a Bambuby. 

Sala das se~õ~. 3 de julho tte 1895. - Nu. 
NIIS PINHBIRO. -F&RIALoBATO. 
. Apreeeota tambem. para 2. • diSOUS8io, o pro· 
jacto n. 60, do Senado, obtendo dispensa d:t. 
1mpr68llão de~te parece", atlm de ~ntrar o mes
mo projeoto na ordem do dia seguinte. 

0 sa. AUGU~TO CLEMENTJNO,egualmeote pre· 
cedida a coocersão de urgeocla, o.fl'erece e vae 
a imprimir-se o seguinte .pareoer. 

A commiBSão de legislação, Constituição e Po· 
dere! a que fot p~e5ente o projeoto n. 63, do 
Senado, é de parecer que elle seja admittldo a 
2. · disoW!são é approv&do. 

Sala das OOI1l.JDia·ões, ao~ 3 de jnlho de 1895. 
-AUGUSTO CLBHENTINO. - FREITAS CASTRO, 

Annunola·se a 3.• di!cuDãodo projecto n. 92, 
a obre i01trucção publica. 

Deixá o ar. Presidente a soa cadeira, que é 
occupada pelo e r . 1. • Secretario. 

Fund"tmeotadas psloa ll!lus autores. têm' 
mesa, são lidas e apoiadas e entram conjuo~ 
mente em dlscnasio aa ~egulnte3 emendas. · 

Do ar. Severiano de Rezende. 

N. 41 

Ao t itulo I-C&;>. lU-art. 28. Onde se di1 
eshdoal-Uiga-ee-primarlo. 

A a rt. 39 pal'agrapho uoioo. Depois ·da pa
lavra- ~Tulsos- aoorescente-se: c sem per
cepção de vencimentos.•-SB:VERIA.Ne DE RB
ZBNDE. 

Dos srs. Francisco BreBS&ne e outros. 

N. 42 
Ao art. 40. Accrescente-se irt·fine : aos que 

contarem 20 annos de identicos serviços, 11erá 
paga mais, nas mesmas condicções, a gratifica
ção annual de um terço dos se.us ven!limeutos ; 
e os que contarem 25 annos de serviços em 
it.lenticss oondlcções, terão direito mais a me
tade dos seus vencimen~os.-Francisco Bressa~ 
ne.-Augoato Clementino.-Conego Manoel Al
veJ.-<iuatavo Serrio.-Benvenuto Lobo.-C&r· 
lindo Pinto.-Gonzaga da. Silva.-Ferreira. Tl
nôco.-Juvenal Penna.-S. Barroso Junior.
Ptnto de Moura..-Freitall Caatro.-Wencesláu 
Braz.-Detftm Morelra.-Severiano de Rezende 
-Nunes Pinheiro.-Faria Lobato.-S!lturnino 
Dantas.-Souza Moreira.-Manoel da Silva.
Duarte da Fenseoa. 

Coa srs. Franci!co Bressa.ne e João Pio. 

N. 43 

Ao art. 3. ·• Accrescente·B3 '"·fi"e, com di· 
relto ao ougmento a que Re refere a ultima 
part& do art. 18 desta lei.-FRANCJSCO BRKSSA.· 
NE.-PADRE JOÃO PIO. 

Do ar. João Pio. 
N. 44 

Ao art. 37. Em logar ·de aos demais pro· 
fessores das escolas normaes-diga.se ao prores
aor de mosioa e desenho.-PADRB JoÃo PIO. 

Do •r. Gonzaga da Silva. 

N. 45 

Sopprima-se o a"t. 48.-GoNZAGA DA. SIL
VA. 

Do sr. Augusto Clementlnoe outros senhores. 

N. 46 

Ao art. 39. Supprima-se.-AuausTo CLKJIIEN· 
TINO.- CONEGO ALVB:3.- GUSTA'VO SERRÃO.
MANOBL DA SILVA. 

Dos srs. João Pio e Francisco Bressane. 

N. 47 

Ao art. 2.", paragrapbo onico, accrescent&-se 
i~t ·fine, podendo duas ou mats circumscripQÕ68 
ter a mesma escola normal para sêie com
mum. 

Sala. das ~essões. 3 de julho de 1895.-PAD&II 
Joio Pio.-FRANCisco BussANE. · 

EnoerradaadiacuBSão, é approvado o projecte 
com as emendas os . 3l,em soa 1• parte 43,44 



e 47, sendo rejeitad~ a 2• parte da de n . 41, as 
de na. 45 e 46, e r~:tirada a de o. 42 a requeri
mento do seu u.utor. 

Com as emendas approvadas, vae o projecto 
é. commi~iio de redacção. 

OS". Pinto de Moura, pela comDissão de 
redacção, p~ ecedida a conce&ão de uqencia, 
apre~ot>-nt~~. as redacções finae~ oos prl'jtlctos os. 
10, 45 e 74, de cuja impreS$ã.') rPquer o obtem 
dispensa, afim de que 1mmeuiatamente sejam 
dL«cutidas e votada~. 

Entrando f1m discussão. ~en :!ebateapprovam· 
se as redacçõel! e ao Senado se eu viam o~ pro· 
jectos. 

Successivamente em J• di!cUsi!ão, Eerll deb!l.te 
aão approvados os proje<!tos n>. 135. 136, 132 e 
125. de concessão de licenças a d. Adelina 
Francisca ria Cruz, prolesaora em S. Caetl' no 
do Chopotó, Aureliano A. de Assis Toledo, es 
crivi.o de orpbam~ no Rio Preto, de Aurora 
Augu~ta da Rocbll, profe~sora em Corrego 
d'Anta,esobre aestradt~.de ferro do Porto Novo 
ao Rio Pardo. 

Coneentindo·se que pa!Mem à. 2.• discmsão 1'ão 
os tres primeiros á. commissão de pet ições e o 
ultimo á. de Obras Publicas. 

Lê·>e e eotra em discmsã.o o parecer n. 66. 
O sr. Carlinüo Pinto fundamenta e olf<lrece o 

lleguiote 
Requeri mer.to 

Rt>QUE:iro que volte à respe~tiva conmisEão o 
parec-er n . 66· 

Sala das scs~õas, 3 de julho de 1895.-CAR· 
LINDO PINTO, 

Em discu~ão. 

O Mr. 1\'lanoel Alvea:- Sr. Presi
dente, como relator da commissão de commer 
elo. estatistica, industrias e artes, cumpre-me 
Tlr a tr .buna declarar que e lla não dt>u pa . 
recer definitivo sobre 11. peti<ão de Franciec) 
Gonçalves Rodrigues Lima, Emygd;o Rodrigues 
Guimarães e Jo~é Antonio do. Co,ta Junior. por
qlle aguardava que o Sena.do. este anno, en
vi&SI'e a lei de privilegias que alli dorme ha. 
dons anoos, afim de que pode~sem as conceeEões 
aahir daqui unifor lllil>adas e não con~õe• de 
prlvilegios, hoje de um modo, amanhã. de outro 
legisbndo emtlm sem um crit"ium o que não 
convem de modo algum. 

Foi esta. a. razão em 'lue ae fundou a' com
missão pua dar o parecer, p1rém. repetindo· 
se todos os r! ias o facto de fazerem-~e pedidos 
de conc;essõea, a~zar de não nos t er vindo ás 
mãos a lei que as regularisa, declaro que a 
commissão não porã. d11Dculdades em que volte 
outro. vez a ella o puecer, afim de que recon-
1\der.a e dê emfin1 o p:~.recer que julgar maia 
oonrorme com a lei. 

Além disso, devo declarar que equelles que 
a 10lioitarem, formular11m a sua petição de 
uma maneira qu~ a commissão não póde com
prebender: se, tratava de terra~ devolutas ou 
de terrB..'I pertencPntes a part1oolaree e foi este 
um dos motivos que actuaram no animo da 
commissão para dAr o parecer do modo porQue 
ae achll. (Muito bem). 

Encerro.·se o debate, adia-se a votação do re· 
querimento, vor falta de numero. 

Sem d~bat~. encerrada a discussiio drs pare
ceres os. 67 e 71, cuj1 votação fica. egualmen· 
te adil1da. 

Narla maia havendo a tratar-se, designa o 
!!r. Presidente para amao hã, além ela pa tte re
gimental da ordem do d1a, o spguinte: vota
ção das ma terias encerrada•; discussão da emPn· 
da n. 2, éo Seoa.do, ao projecto de força. pu· 
blica; 3.• UiSCU&liã.v do pro~erto D, 123; 3 .• do 
de n. 40; 2 . • do de n. 60 do Sena.uo; 3.• do 
o. 61 da mesma procedencia; 2. • do de n. 109 
da Camara; 1.• dn de n. 118; 1.• do :e n. 
57 do Senado; 1." do de n. 6 ! d11. mesma ori· 
gem; 1.• do de o. l24 da CaO'ara; 3.• do de 
n. l;j4 e 3.• do de n. 99. 

L'wanta-se a. eessão. 

ACTA DA 5'l.• SE3SAOORD1NÃRIA A03 4 DE 
JUI :iO DE 1&9:> 

(PRESIDENCIA DO SR. MESDF.S Pl~E~TEL) 

Ao meio dia, feita a chamada, acham -se pre· 
sentes o~ srs. Mendes P1mentel, Ribei ro áo Oli· 
veira, Duarte da Fonseca, João Pi•l, Faraa Lo· 
bato, Benvenuto Lobo, Uushvo Serrão, Ferr~l· 
r10 Tmôco, Carlinuo PiDt(l, Se veria no de Rezen· 
de, Juvenal Penna, Sa.turnino Dantas, Manoel 
Alves, Camillo Soares, Nunt>:1 Piullearo. Ignacio 
~lurta, Freitas Castro, Leopolrlo Corrêa, ~ousa 
Moreira, RoJrigues Cllaves, 'Vence11lau Braz, 
Pinto de Moura, Delphim Moreira ; f ·lttindo 
com cauRa. puticip\da os ~rs. Ed <~ardo Pimen
tel , Alberto Furtlldo. Benjamin <le Maredo, 
Silva Forte~ . Getulio de Carvalho e AgJ~tinbo 
Pereira e sem ella os mais srd. 

Não ~e achando na cua o ~r . 2 . · Secretario 
o ieus mpplente~. é convidado a occupar a 
respectiva cadtira o ~>r. Duarte da Fonseca. 

Lida a acta da anterior e não havendo maio· 
rio. p~ra sua approvação, fica ella schre a mesa. 

O sr. l. • ~ecretario da conta do seguinte 

EXPEDIE:'iTE 

0/fici&s 

Do ar. dr. Secretario das Finanças, transmit· 
tindo a mensagem pelo. qual o governo do Ksta· 
cio solicita supplemento de credito para diver
sas verbu dos orçamentos de 1894 e 1805, um 
credito extraordinario e appro~ação do dec. 
n. 808 de 16 de fevereiro do corrente anno. -
A' commisaão de orçamento. 

Da ca~ara tlo Rio Branco, remettendo um 
enmplar de seus estatutos para o Congresso 
re:ol Ter o recur~o intérpo11to ~la respect! va 
assembléll mumcipal. - A' commiEsão t.le ca.
maru. 

Da cam~ra do Prata, pedindo, e::n nome do 
Club Benetlciente Au.xiliador, auxilio p~ra con
strucção de um edificio destinado ao ensino offl· 
oiai.-'-A' c..mmissã.o de instruc(io publica. 

Da agente executivo munici pai de Caetbé, 
transmittlndo uma representação de babitlln
tes do povoado do Babú, no sentido de não ser 
convertido em lei o projeoto que d'aali traneft~· 
re a. cadf'ira mixta para o Tinôco na mt>ama ci· 
da.Je.-A' commissão de instrucção publica. 



; •Do eoJÚelho diatriotal do Rolarfo DO m1lDioi
po de .luis de Fóra, pedindo a ar~ de duas 
Cadeiru pri.narias, uma no Jogar denominado 
.iarra eoutr.~o no Palmita.l.- A' mesma oom-
mblão. . 

Têm 2.• leitura oa pueceres na. 83, 84 e 85 e 
01 prcJectoa na. 140 e 141, que são julgados ob
jectoa de deliberação.-Pe.ra a ordem doa tra
"balboa. 

PA&BCJI& 

O aa. NUNES ~INHimo pela oommiasão de 
rbraa publi~. otrereoe o aeglljnte, que é hdo e 
"t'ae a uapriwir. 

A oommwio de obres publloaa, a qual foi 
preeente o projeoto n. 125, approvado em t.• 
ilJar.olllão, é de parecer que aeja aubmettido a 
2.• di~eoasão com a mesma redacção. 

8"1a du oommis·Õf'l, 4 de julho de 1895. -
NUNES PINHEIRO.- FARIA. LOBA.T<>. 

Pur falta de numero, oontloúa o adiamento 
da vvtaçio das ma terias encerradl\a. . 

Lttla e em discue;ão, encerrando-se uta sem 
deb.1te, pe~o sobrerfito motivo d11ixa de servo
tada a emenda n. 2, otrer.eoida pelo Senado á 
proposicio n. 6 daC1mara e que, rejeitada por 
esta. foi alli unanimemente appronda. 

E' lido e entra, por arts., em 2. • disoull!ão o 
projeoto n. 123, oonoedendo aoxilio á cont~tru
Cçio de linhas ferreas. 

Trata-ee do art. I. •. 
O sR. NuNES PÍNHIIRO, por part9 da ·com

missão de obra11 publieaa, fundamenta e otrere
ce a seguinte emend&, que é lida e entra con
jonctamente em uiscwsão. 

Ao § 1. • do artigo I. • - Accrescente se ,,._ 
fln• :- não excedendo o total do capital ga· 
rantido de vinte e cinco ail contos de re1s 
(25.0 0:000$000). (Approvada) · 

Sala das &e&ões, 4 de jullto dol895.-NuNRs 
PINH&IRO. - FARIA Lo:aATO. 

O .... .;João Pio:- (Nio temos o aeu 
tliacu 1'1!0) , 

0 SR. C.UULLO 8DARES FILHO {iMm). · 
O er. l'Wunee Plnhelro:-Sr. Preei· 

dente, sendo o anico memlllro presente da oom
milláo de obras publiota, que elaborou o pro
jecto, ora em dJacusaio. vejo-me obrigado a 
responder ao nobre deputado, que acaba de de
clarar á C&mara que seu voto aerádado ao pro
jecto, depois de ouvir a oommisaão de obras 
publicas. 

E' bem pouivel, ar. Presidente cue eu não 
consiga fazer deaappareoer em aeu e~ptri\0 os 
eecrupuloe que tem o nCJbre deputado ena To-
u.r pelo projeoto. • 

Depois que o Esta.do. de Minas votou a lei 
n. 64 de 24 de julho de 93, lei, que veio (&TO· 
reoer o desenvolvimento de estrada~ de maia 
urgente necesaldade e factlitar o lavantamebto 
de cap;t&es pa.ru. o.complemento do plano de 
"t'iaçio feuello em M10as ; depois que o E11tado 

. oonoer:leu 01 favores consignados naqoella lei, 
o nobre lieputado não poderá duviiar das van. 
tagens do pl'<'jecto. que ae acha em di~eussão. 

õr. Presidenre, ~cam perfeitamente aalva
IOardadoa os tnterellle8 do Estado, o seu ore
dUo e 01 seus direitos peles bues e oondiQÕel., 
eobre que toi confeccionado o projecw, que 118 
àilcute. 

O governo attendendo u companhias· de es
tr&dea de ferro de recanheóida utilidade, nãÕ 
é entretanto obrigado a attender a t cdoa pe
didOI de eatradas de ferro ; terà &ómeote de 
oonaiderar aqu~llaa, .cujas pretenções otferece
rem garantl11 e oonoorrerem ao mesmo tempo 
para o complemento de. pl•no de viação rerrea. 

Pela leitura do § 3. • art. I. • do projeoto, que 
ae discute verà o meu illustrado oollega que a 
Camara póde votar pelo projecto aem trazer 
encargos pe•ados e compr<>mhsoa l!êrios para o 
E~t.tdo. 

Diz o § 3. • : c Nos oontractos, novações ou 
addi~mentos se eetipulará mala •ue ae i.mpor
taaci &li realizadu doa em prestlmos serão depo
sitadas, a ordem do governo, em estabeleci
mentos a sua e~c.>lba, tar;endo elle dellas en
trega as companhias, (chamo a at~nção do 
nobre deputado para este ponto) á proporção 
que to.rem sendo executadas as obras de cons
trucção das linbas e approvados pelo governo 
01 respectivos balanoete!. ,. 

Vê·se, sr. Presidente que com esh diSf>OSi
ção fica garantido de maneira firme, positiva e 
lnabalavt~l o oredit3 do Estado. 

Fica· t~~olvez mai11 garantido do que pela lei 
n. 64. Acredito, portanto, q !:'e o nobre d<~pu
tado não poderá ter maia escrupulos em votar 
pelo príljecto. 

E, depois, Sl'. Presidente o governo irá pa
gando as companhias á proporção que forem 
sendo executada• as obraa de oonstrucção das 
linhas, obraa de conetrucção, que serão fis'l&
lizalfas pelo engenheiro do governo, enge
nheiro, que pelo seu criterlo, sa~er e zelo pro· 
ftasional merecerá toda con11.ança do meemo 
governo. Eu creio ••• 

0 SR. f'AKILLO SOARES FILHO:- V. exc. per · 
mitte um aparte f S1 não tosse eEse paragrapho 
a que T. exc. ~e referiu, eu inevitavelmente 
Totaria contra ; acho melhor o Estado cona
truir por s\ as estradas. 

0 IR. NUNEB PlNHElRO:-Maa, o governo pera 
construir estradas de f.trro precisa forço-a
mente de intermediarios e eu não vejo qual 
aeja. melhor int~rmediarlo do que a companhia 
que esteja nas condições daquellaR de que trata 
o projecto. isto é, daquellas, que tendo iniciado 
seus trabalhos não t8m podido entr~tanto le
vantar capitaea pelo retrahimento dos mesmos. 

Estes auxllloa serão dados eómente áquellas 
estradas que trazem beneficio real ao Estado, 
áquellas estradas que hio de recompensar pro
digamente e este favor que o Estado lbes pres
ta, que favoreçam o desenvolvimento da lavou
ra. cJmmeroio e industria nas :zonas por ellas 
peroorridaa e que venham portanto augmentar 
a r~nda do tbesouro. 

Eites beneficios serão ooncedldoa eómente ás 
&@tradu de ferro, que vão servir as melhores 
zona• do Estado, à.quellaa zonas que ha muito 
rt.clamam por esse melhoramento. O governo 
ni.o tará por'tanto melhor Intermediaria ••• 

0 1\It. CAKILLO SoARIIS FILHO :- 0 Co•grel!l· 
10 legislativo não legibla para certo e determi
nado (<>verno, e si o actual noa merece t ,Jda & 
oonllanca, v. exc. responde pelo govern ... de 
ama~if . 

o aR. NUNBS PINHmRo : - Ainda não tem ro
d.Q v. ~xc., porque trata-•e de uma medida 



em qne ae limita o cquantum-.: ba uma ernenda 
da commialão em que &e declara não poder o 
capital garantido ser excedido de 25 mil contos. 

Jl: desde que o governo nio possa exceder des
ta aomma, dando-se mesmo a peior b.ypothese 
da companhia auxiliad\ não produzir resulta
do, ainda assim o credito do Estada fiM garan
tido e o compromisso do governo perfeit"~:Pen
te sol vavel. 

0 SR. Joio PIO:- Apoiado. 
O tiR. CA.M"ILLO R •ARI!:'I FIL!Ii) : - E ai a 

companhia quebrar f 
0 SR. NUNU PINHEIRO : - Tem O empresti· 

mo depositado em ~lltabelecimentos a escolha do 
governo por ordem e por con ta do me~mo; -
~ma ftscallzaQão d l E~taio por intermedio do 
engenheiro, que iuantirá os int,resses •.• 

0 SR. CAMILL'J SOARES FILUO : - Garantia 
moral. 

0 SR. NONE~ PINH&:IRO : -Perdão, g\rantia 
materi•1 l; poi~ " lém do emprestimo em depJsito 
tem o trecho c •ostrurdo. 

Eu entendo ,r, Presidente, que o projecto 
deve ser approvado em 2.• discas,ão, pois, ten
do elle, cJnforme manda o regi meu to, de vol· 
tara commiSl!ão de obras publicas,pod8remos 88· 
tudal·o P- 8mendal-o de maneira tal ,que fique per
feitamente salvaguardado o creJito do E~tado. 

Tenho deste modo t•espondido ao nobre depu 
tado, que desejou o'.! vir a commil!l!ão de obras 
publio-t s. (Muito btm !) 

Findo o debate, encerra-se a discusláo. 
Comp.uecem os srs . Francisco Brflssane, Ma

noel da Stln, Gonzaga daS lva, Camillo Pra
tes e Epaminondu Ottoni. 

Preeenchldo então o numero legal, é appro
va.da a t.cta. 

Submettem-se á votação as ma terias encerra· 
das. 

E' approva.do o requel'imento do ar. Car lin
do Pinto po~.ra que Tolte á c.>mmi86ão respectiva 
o parecer n. 66. 

São approvados o~ pareceres ns. 6i e 71. 
Por dois ter·ços d~ votos, é a.dopta.da. a emen· 

d .. n. 2 do Senado á proposição n. 6 d~ Ca
mara.-A' commissão de redacção. 

Com a emenda que lhe foi otferecid~~o, é ap· 
provado o art. I.· do projecto n. 123. 

Sem debate, encerra-se a diacuesão do art. 
!.0 , aendo e~te approvado e remettido o vroje· 
oto á comrni são de obra~ publicas, por 18 ha· 
Ter oousentido que passe á 3. • diaousaio. 

Sem debate, eno:~rra·se a 3.• discussãodo 
projecto n. 40 rela.ti v o a cargos policiaes, •endo 
elle approvado e remettido á com missão de re
dacção. 

no mesmo modo, é approvado em 2.• discus
d? o projecto n. 60, do Senado, SQbre estrada 
de ferro de Uberab~ do Rio Grande na Cacho
eira do Marrbondo; e, conaentino:lo 111 que pas-
18 á 3. • diacussão, vat á comwiasão de obras 
pu~lioas. 

2. • PARTI!: DA. ORDII:I( DO DlA. 

E' lido e entra em 3.• disoussiio o projecto n. 
61, do Senadn, sobre 6Btra1a de ferro de Bello 
Horizonte à 06ste de Mmas. 

Vem á mas-, aio lidas, apoiadas, a de n. 2 e 
posta emdiscualio u segulnte:J 

A. C. - 56. 

B~DA.S 

N. I 
Accre~CE~nte ·se onde convier : 

Artigo. Flca o Presidente do Estado ancto
rizado a contr<~ctar com quem mais vantagem 
otferecer a construcção. uzo e gozo, do ramal 
que partindo da cidade <!e La.vr~ts, passando 
por S. João Nepomuceno e o ida le de Tres Pon
'as, vá ter ao pont..• mais conveniente da Estra
da de Ferro Muzambm!Ao, entre a &tação Flu
vial e part!Ja do r11mal do Machado, com os 
ml'l..<~mos fo~.vores da lei n. 64 de 24 de julho de 
1893 e con tracto celebrado a 25 de abril de 1894 
com. a Companhia Estrada de Ferro Muzambt
nho si esta companhia não der cumprimento 
á8 clasuulas do refóri(b cootracto, nos prazos 
nelle e~ti pulados. 

Sala ti a<~ ses:;ões, 2 de j:.~lho de 1895.- DBL· 
PH!M 1\iQRB:IRA.- NUNES PINHEIRO. - C.-.KILLO 
SOARES FILHO.- MMml:L DA SILVA. - PADRB 
JoÃO PIO.- AOO&TINHO PEREIRA.- Ls:OPOLIIO 
CoRRÊA.- FAH.U. LoBATO.- RIB&IRO DE OLI· 
n:IRA.- SOUdA MoREIRA.- JuvRNAL PENNA. 
- CvNEGO ALVK'l. 

N . 2 

AccreecPnte-~e onde conTttlr : 
Artigo. A concesião para construcção de 

uma linha ferrea de Jt.iz dq FOra a Jacut1oga, 
eegundoa lei n. 88 de 20 de junho de 189~. se 
rara de conrormidt\d8 com o seguint..e tra<;ado : 
Partirà. a linha de Juiz de Fóra, approximar·se· 
ha quanto possi vel o lo districto de S, Francisco 
de Paula e,segutn4o o valle do R10de Paixe,to
cará na cidade de Lima Duarte, ao diatriotú de 
Olar.a, município de Rio Preto, in lo entron
car-se com a Sa.puc.hy em Bom Jardim muni
oi pio do Turvo, revoga.das as o.iispJiições em 
contrario. 

Sala dassessões, 2 de julho de 1895.- SEVB: · 
RIANO DE REZS:SDE.- RIBEIR'> DB: OLIVEIRA. 

Encerrada a discussão, c.>m as emendas é ap
provado o projecto e remettido á commiaaão de 
redacção. 

0 8R. PINTO DE MOURA, pela commissã.o de 
redacção e pela de representações, tendo obti· 
do urimcia, apresen" são lidos e vão a impri
mir os seguln te~ 

PARII'EB.J:8 
A oommtssão de radacção & que roi presente o 

projecto n. 40,do corrente anno, é de parecer 
que 1.1eja adoptada como ftnal, a mesma reda
cção com qlle f.>i npprovado Elm terceira diacus
eão. 

Sala das oomml93ões, 6 de jalho de •1895.
RoDRIGua:s CHAVB:S.- PINTO Dll: MOURA. 

A commlssão dt reda.oçio de leis a que foi 
presente o projecto n. 9~. é de pa1·ecet· que 
&t>ja approvad& a reiacçio que 11e segue : 

O Congresso LegialatiTo do EstAdo de Minas 
Geraes decreta : 

Titulo I 
J»A ADMINIITRAÇÃ.O E INSPI!:CÇÃO DO ENSINO 

CAPITULO I 

CONSELHO BUPII:RlOB. 
Art. I.• O conselho suparior fanocionará na 

Capital do Estado aob a prestdenc1a do Secreta
rio do Interior e 11e oompora, além de seu pre· 
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aldente, doa seguintes membros, dos quaes são 
natos os quatro primeil'OII e 01 outros de no
mtaçio do governo : 

Director da E-roola de Phllrmacif\, reitor do 
Externato do Gymo&slo Mineiro, direotor da 
Escola Normal, inspeotor munioipal de munl
cipl.> da Capital, dois membros do magl&tl'lrio 
publico primario, dOIS do seoundario, um do 
normal e outro do sup9rior. todos da Capital, 
e re3pectiTO.i aupplent=!l nomeado~ na mesma 
oooaslão em que !orem os aeis m~mbros a que 
terão de substiLuir em soas f~ltas ou impedi
mentos. sempre que para esse dn !orem con
vocados. 

CAPITULO 11 

INSPBCTOUS ESOOLABE9 AMBULANTES 

, Art. 2.• Fica o Estado de M1nas Geraes di 
Tidido para a dscalização do ensmo em vinte 
clroomscripções. 

Paragrapho unico. Nas circumscripções es • 
colares em que nio houver Escola Normal a 
séde da oirculll!icripção 1!8rá indicada no r , gu 
lamento, podendo orna só Escola Normal &'3rvir 
de eêde a duas ou mais circum~cripçõel. 

Art. 3.• Eates funccionuio~ de livre nom_,a. 
ção do governo, continuarão a perceber os nn· 
cimentos do art. 3. • da lei n. 77, de 19 de de· 
zembro de 1893, comdireito aoaugmento a que 
ae refere a ultima parte do art. 18 de& ta lei. 

§ 1. • I'Ó eerão pagos &JSei vencimentos em 
prestações meneaes, depo1s que o inspectot· am 
bulante reme\ter ao Secreurio do ~nterior, 
com o relatorio de que trat~~o oS 17 do art. 27 
da lei n. 41, os attesta.jos das visitas que ti
T~rem feito n&Ese mez a escolas de sua c•r· 
eWDICli)lllio. 

§ 2. • Jj:9ses attestados serão p'188ados pelos 
inepectores monlcipaee, quando a!l escolas vi· 
sitadaa pertencerem ao dlstrioto da séde do 
município, e pelos inspectores districtaes, 
quando estiverem collocadu nrn~ mais distri
ctoll. Na falta desses inspectores e d:>s sup· 
plentes passara os attestados o juiz de paz em 
exercício. 

§ 3.• Em preseaça desses documentos o 
Seoretllrio do Interior pasaará o attestado a que 
ae refere o citado art. 3. • da lei n. 77. 

Art. 4.• Aos inspeotores ambulante! cJm· 
petem as attribuições contidu no art. 32 § 
2. • da lei n. 41 auxiliado• pelos inapectores 
municipaes e diatrictae1. 

CAPITULO III 
INSPBCTORBS ESCOLARES MUNICIPABS E DISTRI

CTAEI 

Art. !:>.• Na séde de cada município haverá 
um inapector e:100lar municipal e um 11up • 
plente, nomeados pelo Presidente do Estado, 
dentre os cidadãos que ienh•m a necesaaria 
idoneidade moral e intelleotual. 

Paragrapho unlco. Suas attribuições são 
as conetantes doe artS. 3~, 33, 34 e eeus J)!' · 
ragraplaos da lei n. (1. 

Art. 6.• Tambem na sétle de cada nm 
districto admini~trativo baverá um inspaotor 
e.:colar diatrietal e um ~;upplente, nomeados 
ambos pelo Presidente do E tado. 

1-'aragrapho untco. As attribuic;ões do ins· 
pector. distrlotal lllo no districto as meaiD&I 

que tem o inspe,tor municipal na sétle do mu
moipio, incumbindo·llle mais an~:ili'&r o ins
pector municipal em tudo quanto iotereass.r 
ao desenvolvtwent:> do ensino no munioiplo, e 
remetter-lhe dentro tle dez dias os mappas 
en regues pelos pro(e;sorel! aob aua i!lspecçio. 

Art· 7 .• Aos ioapectores muoicip!l89 e d•s· 
trict'l83 compete pessar os atte>t:ldos de que 
trata o § 2. • do art. 3. • desta lei. 

Art. 8. • No distrioto daséde do município, 
não haverá tnspector distrlctal. 

Ar,. 9.• Ficam abolidos os conselhos mun\ 
cip'les e districtaes. 

Tlt.ulo li 

DO ENSINO PIUMARIO 

CAPITULO I 

DAS ESCOLAS PRUU.RIAS, CLASSIFICAÇÃO E ORGA.• 
N IZAÇÃO, MATERIAS DE ENSINO PRIMARIO, 
FER1A8 

Art. 10. Aa escclaa primarias do Estado 1ão 
cla-saific~das em curt:ana.s, di~tr•ctaes e ruraes», 
sendo &li prime1ras o.s dns sédes de districtos, 
que forem séde'lde municípios. as l!egundas as 
du sédes dos demais dittrictos admintstrativ06, 
as terceiras&! Ull "\)OVoados e bairros fóra das 
11édes doa districtoa a(!ministrarivos. 

Art. 11. Compete ao Presidente do Estado, 
tob pNpo~ta justificada do inspector ambulan· 
te e do municipal. ouvidos os respectivos pro
f<''!...CC>res, concordando elles transferir aa esc ... lsil dos povoados e bairros de um pai'& OU· 
tro local dentro Jo mesmo districto arfminh
trativo. 

Art. I z. As eocJlas pr .ma.rias e't' oaeB tan· 
ccionarão das 10 horas da manili áa J horas da 
tarde, havendo um intarvallo do meio dia a 
uma. hora. durante o qual os alumnos se occu
parão de trabalhotl manua.es e e:x'3rcicios phy· 
sicoa. 

Art. 13. Nas sédes dos municípios funccio· 
narão as escol9.8 do mesmo aexo em U'D tó pre
dio, sempre que s~ja isto possivel e devendo em 
bl ca.so o:cJnselho superior determmar no re· 
gimentn interno da, e~cola~ a conven1ente dis· 
tribaiçã.o p?los professores. 

Art. U. O anoi> lecttvo começará D'> dia 16 
de junho e terminará no d •a 15 de julllo, ~en
do tambem reri lodo o período de 15 de dezembro 
a 15 de janeiro. 

Art. 15. No di'\ 16 de junho comeo•rã.o 01 
exames em todas a.s es30las pr1ma1·ias eatadoae3 
e durarão. Oll dias que fort>m nece:fl.ríos. 

Art. 16.0 en!dno pr1mat'ií>, commum as tr~ 
o~tegor1as de escola!l, comprehende : 

Leitura. e e>eripta. ensmo pratico da lingna 
portugueza,- aríthmetic-l. pratica com ~rehen
dendo &i quatro operações sobre oumeros in
\eiros e robre rracções ordinarias e decimaell, 
proporções, regra de tres, de juroJ ai mplt>s ; de 
deaconto e de companhia, syste111a wetrico; 
noçõea de geog~ph1a e de hiataria tlo :Jrazil, 
particularizadas quanto ao E'ltario de Minas. 

Paragrapho untco. Ser·á tambem commom 
a essas t'S~Ias o ensino da1 seguintej disoipli· 
naa: 
Lt~õM rle oousas, edQoição civica, moral e 

phys1o' ; ca.,•tlcos escolares e leitura ela Con,. 
tituição Federal e do Ealtado. 



Art. 17. O C)OBeiho snperlor em cnmpri
mento do t.li11posto no§ ~ .· do art. 19 da. lei 
n. 41. providenciará tambem 110bre a dlstra
boição como fõr maia conveniente em cnr.:os 
e cla<Jses, do eosine das m~teria.s na'J trea cate· 
goriaa de escolas. 

CAPITULO Il 
DIBPOSIÇÕU GERAES 

Art. 18. Os vencimentos doa professores pri
marios serão regulados pelu tabellas annexaa 
sob ns. I, a e 111, com direito á elevação de 
que trata a ler n. 90 de 23 de junho de 1894. 

Art. 19. No regulamento que o governo ex
pedir para execução ueata lei providt nciará 
tambem para que aeja po~ta em pratica a obri
gação impoJta pelo § 7. • do llrt. 27 da lei 
n. 41 aos inspfctores ambulantes, otlm de que 
e•tes instruam os prote!Pores na ob·ervancia 
du:t programmas adopt1dos. 

Art. 20. N1111 rédes de mu::licipioa onde FÓ 
htiUVer uma escola para cada sexo ficam .Jrea· 
das mais dua' escoh11 urb!loaa, uma par.\ cada 
sexo, dependendo u seu provimento tia exa
gencia do paragr:1pho unico do ar ;. 2i desta 
lei. 

Art. 21. Em nenhum município se crearão 
novM escolas pr1mar1as est!\rloaes sem que 
nelle ee tenha etfectw~do o re~enseamento e3-
colar. 

Paragrapho unico. Para a creatão dessas ea · 
colas serâ necessario provar por meio de lista 
nominal, organizada pelo inspector municipal 
ou districtal J vis.~oda pelll inqpector ambulan
te, que h" na respectiva localidade numero 
sufficiente de lllurnnos. 

CAPITULO Ill 
DISPCSIÇÕES TRA:-õSITORI!\.8 

Art. 22. O provimento das esc.,las cr mdas 
nll actual sessão Iegi~lativa fica dependente du 
q••adro estatístico de que trat~ o paragrapho 
uuico do art. 21 da pr.:sente let. 

Art. 23. Emqaanto não huuver profes~ores 
normaliatas p:ovidos em tndos a• escolas, se· 
rã\. estas cla•sificadas em primal'ias u rbanHs, 
di: trictaes e runu>s de 1• , 2• e 3• o1·deos, con
forme forem rP.g1das por professores normalis
tas . não normalistas, haoilitados ou provtso-
rioi. . 

Art. 24. Nas escolas de 2. • ordPm lecctOn"r
se-hão as materias de que tenhsm fdto eume 
os respectivos professores. 

Art. 25. O ensino n , s escolas de 3.• ordern 
comprehenderáas seguintes ma terias_ :-leatura 
e escripta, pratica daa quatro oper~ço!l!!_ e regra 
ele juro3 simples, leit.ur~ da Cons;JtuaçaJ Fede· 
rale da do Estado. . 

Art. 26. As fériRS do actual anno lec~1vo 
começarão no dia I5 de novembro e termma· 
rão no dia 7 de janeiro. 

Art. 21-. Flca elevado a tres annos o pras~ 
ooncedido pelo art. 23 paragra.pho unico da let 
n 77 de 19 de dezembro de 1893. 

"Art. 28. Faca. o governo auctorizado a no· 
mear uma commi,são d'entre. os mem~ros do 
conselho superior para consolidar as Ieta e de· 
eretos referentes ao eneino primario. 

1-'aragrapho unioo. Esse trabalho deverá ~!r 
apreeentado ao Congmao no começo da ses!ao 
legislativa de 1896. 

Tabelllle 

N. I 

PROFESSORES NORMALIBTAS 

Nas sétfe~ de municípios......... 2:000$000 
Nas sédes de dJstrictos, nos povoa· 

dos e b:~.irros................. I :600$000 

N.ll 

PROFE;;B01B:S HABII.ITADOS 

Nas sédes de municipios......... 1:400$000 
~as ~édes de d1strictoa, nos povoa-

doa e ~airrol'. . • . • • • . • • • • . . . . • I :300$000 

N. lll 

PROF .iSSOP.Ei PROYISORIOS 

Nas sédea de município ••.•.••..• 
Nas eêdes de distri ctos, nos povcr~-

dcs e bairros .•••• • .•.••..•.••. 

Titulo 111 

DAS ESC<.~LAS l'\ORMAE8 

C.\PlTULO l 

r.o ENSINO NORMAL 

1:300$000 

1:200$000 

Art. 29. Fica o Oovemo auctoriz~Jo a. re
fo.>rmar o regulamento daH Escolas Normaes, 
ccmol\daodo a legi~lação respectiva, observa
das as alterações que por esta lei .são feitas nc.s 
de ns. 4 I e 77. 

Art. 30. No pla.no de ensino nJrmal ficam 
estabelecidas ae seguintes modificações : 

I. O estudo de francez começará no l. · an
no o terminarai. no 3. ·, havenrlo neste ultimo 
uma hora por semana de revieão. 

11. O de geographia na parte geral não ver. 
sara sobre minudeocias chorographicas, deven
do ser respectiva e gradualmente maia desen
volvido quanto á America, ao Brazil e ao Es
tado de Mmas; as noçõ~s de cosmograpbia se
rão a.penas as nece:ssartas para baEe do eetudo 
de geographia. 

tll. O de historio. geral fe l imitPrà no in
t.li~psnsavel para a bôa comprebeoaão da h isto• 
ria pu.tria, e~pecializada no que diz res~eito a 
Minas; r.s nocõ~s rudimen tares de economia. 
politic11. sorão ministrada~ como complemento 
uo estudo de ~eo:zraphia e histeria . 

IV. O tle algebra, no 2.· e 3.· aon Js, habi
lit·..ril. o alumno principalmeot.-, para. o estudo 
da. ~ eometria. 

v. O de geometria, durante o 3. · e 4. • an
nos, terá por fim a resolução das formulas ieO• 
metricas das linhas, areas e v;>lumes. 

VI. O de sciencias ph ysicss e naturaes ver
sarà. sobre elementos de physica e chimict~, so· 
bre ::oções de zoologia e botanica e rudimeatos 
de geologia. e mineralogia. 

VIl. O de pedagogia terá. por fim preparar 
o alumuo para o mogi8terio, instruiado-o prin
cipalmente em me_thodologia, educação moral 
e civica e legialaçao do ensino prima.rio. 

Vlll. Ficam eupprimidu M noções de agri
cultura e Je agrimensura. 



CAPITULO H jlndividuoe que provarem os rt>qaitltoa exigidos 
pela lei .n 53. de 7 de julho de 1893 com u 

DA MATRICULA vantagens das lei• en~o vigentes e anteriores 
Art. 31. A matricula no ouraoe nas aulas à de n. 41. 

prat·oas ocmeç' no dia 1. • de agosto e -~mcer- A!t. <:3 O profeasor que em virtude de oon-
ra-ae nodia28 do metmo mu. ourao tiver sido provido em qualquer e100la 

Art. 32. Para ee matricular no 1. · anno do primaria &ttadoal, flcarà dispensado de novo 
curao prestará o alumno peraate dous professo- et.ncuno para provimento em escola da me~m,. 
rea do estabelecimento, exame de sutflciencia ordem. 
da1:1 materlu de ensino nu escolas de J.• or- Art. 44. A permuta dP. que trab. o art. 13 
dem,exceptuando·l8 oa alumnosdaa aulas .pra· da lei n. 77, fÓ será concedida quando atti· 
t .cas quando nellas julgados habtllt'\doe. nente a cadeira de. mesma materia. 

CAr ITULO lii 

DOS TQABALHOS E80) LARJ:8 

Art. :·3. O anno lecti'fo no curso e nas au
las pr~atie&.l! começa no dia I.· de setembro e 
encerra-ee no 15 de maio. 

Pangrapbo unico. Esta alteraçiio não se re
tere ia ,roola'i normaea de Juiz de Fóra e Ca
taguazea para as quaes continuarão em vigor 
10 arts. 169 e 174 da lei n 41. 

Art. 34. Aos alumnos que não tiverem pre
at&do exame na época propria ou que nella ti
verem sido inhabilitadoa em alguma mst.teria 
é facultado DO!! ultimue 16 dias de matricula. 
requerer e pre>tar exame, derogada a lei n. 
41 nos arts . 17~ e 216. 

Art. 35. O numero de alumncs de cada au
la pratica não excederá de 50. 

Par, graphounico. As actuaeaadjunctas, cujo 
exercício continua garautido, ~erão aprovei
tadas nas primeil'lls ngas que ee derem nas 
aulaa praticas daa respectivas eeoolas normaes 
ou nas urbanas das eàdes das mesmas escolas. 

Art. 36. Sempre que o numero de alumnos 
em qualquer aula do (\urso normal. axcepçio 
feita da ae gymnastica exceder de 50, seráella 
dividida, percebendo o professor a gratillcaçio 
annual de 1:500$000. 

C.APITULOlV 
DIBPO!IQÕES GERABS 

Art. :r7. E' extensiva aos professores de 
gym .. astica a disposic;ãodo art. 17 da lei n. 77 
de ;l9 de dezembro de 1893, ficando equiparados 
os vencimentos daa profesaoNs inspectoras aos 
dos demais professores dali Escolu normaes. 

Art. 38. ~ra os lagares de inspectoras 
serão noUleadas professoras que tenham exerci· 
do o magiaterio peJo menos duran.e um anno. 

Art. 39 Ficam snpprimidos os cursos anne· 
xos dellgrimensura. 

Paragr&!lhO unico. Ficam avulsos os profes
_,rea já nomeados, os quaes em igualdade de 
condiçõe.~, serão-de preferencia providos em ca~ 
de1ras semelhante• no& estabelecimentos de en· 
sino do E!tado. 

Art. 40. Aos lentes e prore!sores estaioaes 
que ti verem completado ou vierem a cJmpte
tar quinze annoa ue serviço etrectivo no m11.gis· 
terio publico do E~tado, sem notas que os des
abonem, , era paga a gratlftcaçio antlual de um 
quinto dos seus venclll).entos, sendo esse paga
mento ff'ito mensalmente. 

Art. 41. Ficaprorogadoaté o dia. 15d~ maio 
de 1896 o prazo d" que trata o art. 252 na lei 
n. 41 de egosto de 1892. 

Art. 42. E' o Presidente do E~tado auctori· 
zado a conterir diploma• de normalistas aos 

Art. 45. O alumoo approvado no 3. • anno 
do curao normal poderil eer nomeado pa!a re
ger qualquer escol&. de 2.• ou 3.• ordem. 

Art. 46. Os proresaores diplomadoe poderão 
em qualquer tempo requerer provimento nas 
escolas vagas a nas re,ida~ por profe!lores pro· 
vtsorioa. 

Art. 47. Os cargos de secreta •·io e bibliothe
carlo •erão nas escolas normaes, exercidos por 
um fnnccionario nomeado pelo Pretlldeate db 
Estado ppr in•licnção do director. 

Art. 48. Fica creado na ·J:eC<Jia Normal da 
Capital o Jogar de adjuntA da inepectora de 
alumnos com os vencimentos annuaes de 
1 :200$f00, a qual será nomt!ada pelo Presidcn· 
te o Estado sob proposta do di reator. 

Art. 49. Fica der~>gado o art. 248 d.a lei 
n. 41 de 3 de agosto de 189:?. 

1 1. • A'11 escolas normaes crea.das :lté a data 
da presente l~i poderà o roverno por decreto 
conceder as prercgativas de que gozam ·as o til· 
oi~. 

§ 2. • No regulamento que fôr expedido para 
a. exeouçio desta le , 1.1era organizado o serviço 
da in•pecçào e da fiscalizaçio etrectiva. e prol
cua desses institutos livres de ensino normal, 
porlendo o governo. p <J.ra o reconhecimento 
omclal e sempre que julgar necessario, nomear 
um professor ou tente das escolas normaes 011 
Gymnasio para colher as precisas informações, 
além dos relatorioe trlmensaes enviados pelos 
rel'peotlvoa inspectores muuioip!!.es e ambu
lantes. 

§ 3.0 O auxilio annual de 15:000$ será pago 
trimensalmente e sobrestado desde que suspen
sas as prerogativaa e regi\Jias que tiverem 
sido conferidas. 

CAPITULO V 

DISPOSIÇÕES TllANBITORIAS 

Art. 50. As aulas no actual anno 1ectivo in· 
terromper·!!e-bão no dia. I. · de agosto, recome
çando a 15 de setembro para ter minar a 15 de 
maio de 1895. 

§ l. • De 1 a. ·15 de setembro estarão aber· 
tas as matriculas para o curso e aula3 an
nexas . 

§ 2. • Os alumnos j&. mlltriculados não eão 
obriga<Jos a prestar exame3 no prazo de in· 
terrupçào do curao, salvo a elles o direito de 
o requerr rem, con tinuando matricul.ados nos 
me~mos annos e Independente de requl·rimento 
ao recomeçar o anno lectlvo. 

Art. 51. Revogadas as disposições em con
trario. 

SalG daa commilsões, 4 de julho de 1895. -
PINTO Dlll MOURA. - RODRIGUES CHAVES. 
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A commissão de representa.;:õea, requerimen
tos· e pet1ções, a que foi presen~e o projfcto n. 
136, que C'loCftde ao old•dão Aureli'\oo Augus
to de Assis TolP.do, segundo escrivão de or
,t~bama da comarc& do Rio Preto, ~uatro annos 
de licença para tratar de sua suú rie, é de pa
recer que o projeeto pass l á segunda discussão 
e seja approvRdo. 

SaiS\ das commissões, <4 de julho rie 1895.
PINTO D& MOURA.-DESlDERIO DJé MELLO. 

A oommi81!ão de representações, requeri
mentos e petiçõell, a que foi presente a peti
~ do collector de Juiz de Fóra., major Anto
nio Caet11no RodriguEs Hort.a, tendo exa.mi
uedo a dita. petiçií.J. documentos que acompa
nham e a Informação do sr. dr. Secretario da 
Finançu; e 

Considetando que em a port3ria n. 175 de 
14 de março de 1890 declarou-se ao collector 
de Jurz de Fóra, em a'idltamentl.l a portaria 
de n. 145 de 25 rle fever·eiro do meBmo anno, 
que os alugueia a pagar a João Evangelista da 
Silva Gomes, proprietario d -t. casa flal que 
funccionam a~ aulas de instrucção primaria 
do sexo m•l· culino daquella cidade, são de 60$ 
e não de 20$ como por engano se declarára; 

ConsiJH ando que pela lei t!e or.;amento o. 
19 de 26 de novembro de 18\11 art. I.· § 4. • 
loram elevados de mais 25 ' / ., a titulo de 
auxilio par'\ aluguel de casa, os vencimentclS 
dos proftJ.•sores publioos prim~~orios da> cl.lmar
cas meociona~as na citada lei n. 19, entre as 
quaes está a de Juiz de Fóra, e que portanto 
parece que deviam ter ceeeado os p'.lgamentos 
de aluguel~ de casa que fllZia o c~llect.or da
quella oldade; mas, considerando que pe-la mr
cular n. 38 de 31 rle maio de 1 89~. foram só 
mente ~uspeosos os pagamentos que os colle
ctores faz 1arn a titulo de auxtl io para alu
gueis de casa aos pr.:>fessore.'l de iostrucção 
primaria das comarcas nlfo mencionada, no 
art. I· § 4.· da citadalel n. 19 de 1891, e 
que, portanto, os pagamentos ao dito profes
sor de Juiz de l'óra, não foram suspensos, 
porque aquella comarca é mencion11da; 

Coosideraudo finalmente que é de inteira 
juatiç!i que se abone "a dito collector aquillo 
que em boa fé e E'!D obediencia ás detertU ina
ções do governo, pagou a t ítulo de aluguel de 
casa a João Evangelista da Silva Gomes, pro· 
prietario da reftll'lda casa, é de parecer que 
se adopte o seg•ünte projecto de lei. 

N. 1<42 

O Congre3So legislativo do Estado de Minas 
Geraes decreta : 

Art. 1. • F1ca o governo auctorisado a 
abonar o collector de Juiz de Fó r!l, maj •r 
AntoPio Caetano ~odrigues Horta, com n quan· 
tia por elle dP.,pen.J ida par a pagnmento de a:u
gueis da casa em que funccionum as aulas da 
I.• e•coln publica. •ie in~truccão primaria do 
sexo masculino daquella cidade. 

Art. 2. • Revog~m-se as <lispJsiçõe' em 
contrario. 

Sala das commissões, 4 dé julho de 18i)5.
PINTODE MOURA.-DEHDERIO DE MELLO. 

A commiss o de petiçõe3, requarimentm~ e 
represen racões, á qual foi pressnte a da mP.sa. 
administrativa da Santla Casa de Misericordia da 
cldaue de Passos, solicitando auxilio de 40:000$ 

pf\r& construcção do nGvo e•iillcio onde p().'l8& 
runccionar com mais van tagem aq uelle est!lbe 
leclmento : 

Considerando qoe a San~ Casa da cidade de 
Passos tem sido mautidll a expensas de parti
culares e que tem prehenchido efficazrnente o 
elevado flrn a que é dessioada; 

Considerando que pelo relatorio apre:entado 
pelo provedor re-pectivo e que foi pre~enta á 
com missão, verifica-se a regularidade com q 11e 
ruocclona .. quelle ho~pital e o gro.ode numero 
da enfermos alli tratad<s annuulmente; 

Considerando que lJenticas coocessOO!I têm 
~ido feitas a instituições congeneres e que é 
de inteira jus• iça que mais se anxile aq•Iella 
c:~sa de caridade; 

Cons1d<1rando que a Tbta das e xt rnordinarias 
de; pesas que pesen: aotual :nente sobre o Esta· 
do não póde ser concedida toda. quau til' pedi
da, é de .te p11.recar que se adopte o seguia te 
projecto de lei. 

N. 143 
O Congresso Legtsh.tivo do Esh.do de Minas 

Geraes decreta : 
Artigo unico. Fica c ncedid~ p!\la. verba

obras puillcu.s-á Sa ... ta Cssa t.le ~is~ricodia. da 
cidade t.le Pa~os aqunntia de IO:OOO:F. pagos 
em duas pre5tações annuaes. pa.r tl auxdil\r á 
coostrucçio de um novo editlcio ; revogada · as 
dispo~tções em contrariu. 

S. la das seasões,-' ele julho de 18Q5.-PlNTO 
DE MOURA..-DESIDII:RIO DI!: MELLO. 

Ao sr. Pinto de Moura, que requer 1\ nomea
ção interinl\ de dous membros para a commls
são de pet ições. declara o ~r. Pre~idcote que 
a.tenderá ao pedit.lo 011. se:!~ão seguinte, por 
occasião do expe:liPnte. 

Sem d eb~te e rorn uma emenda oO'e recida 
pela commi~ão, é approvado em 2.• di~cus:lão 
e vai á com missão de petições o projecto n. 
IOQ, concedendo licença ao juiz de · I irei to de 
cataguazee. 

L1do e em 1. 1 diiiCI'S?ão, encerr:1ndo l.'e esta 
sPm t.lebate, é approvado e remettido á com
missão de petições, por se haver con~ent1do 
que passe à 2 .• discu!são, o projecto u. 111, de 
concessão de licença ao es·:rivão de Lima 
Duarte. 

Dispensada a leitura, a requerimento do ar . 
Eoaminondas Ottoni, entr<A em I. 1 d i~cussão, 
encerra-se esta Eem rleb:tte, é approvado, con
sente se que passe á 2. 1 e vai á colllffil88âo de 
agricultura o projecto n. 57, do senado, sobre 
oucleo! coloniat.s. 

Precedida igualllespensa, a requer imento do 
sr. Igual>io Mur ta, entrando em 1.• discutaão 
o projecto o. 62, do senado, Fem debate upp~o
va-, e e é remettido à commissiio de legl~laçao, 
por consen tir-se que va~se ella à 2. • discu•
sã.o . 

sem debate, approva-:e em l. 1 discussão para 
ql.ie passA á 2.• discus3ão o projecto o . 124 so· 
bre el!trada de fer;-o qt;e h~ue as cidades de 
Le polrli na a S. João Nepomuc.mo, enviando·ae 
a cum mt· são de Obras Publ icas. 

Annunr.ia·se a 3.• discussão do projccto n. 
134 relati vo a eshtisti~ jud icia~ ia . 

O 111r. Juve nal Penna (não temos 
o se11 disc•1rso). 

O r.r. Delpblm ltlore ·ra (idem) . 



••• 
Vem à mesa, Fio lidas e apoiadas e entram 

ooojaoct1mente em disllO ·Eã':lasaeguintes emen· 
daa: 

N. 1 

Anartigo. Supprim•m-, e as p!l}a.ras:-
2 o1Dci&eJS de ju~\iça- o m&is oomo n:. proje
c~.-

Sala. das sessões, 4 de jullio de 1895.- Ju · 
VBNAL PBNNA. 

N. 2. 
A tabella: 
Em vez de-olllcial maior-5:000$- ciiga-ee : 

-o1D' ial maior-4:300$)00. 
Em Tez de-olllc aes- 4:000$- dig'\-se: -

omciaea-3:200$000. 
Em vez de -amanuenses-2:200$-diga-se : 

-amaouense-2:000$000. 
Sala das se~ões, 4 doi julho de 1895.- DEL

PBIM MOREIRA. 
Encerraua a diseu~ão, com as emendas é 

approvade o pr(ljecto e vai á commlssã9 de re
dacção. 

A requerimento do sr. C&rlindo Pinto, dis
pensa·!e a leitura do projecto n. 99, que sem 
debate é approvada em 3.• discus~o e remet
tido a commissãode lnatracção. 

Nada mais havendo a tratar-se, designa o 
ar. Presidente para o dia 6, além da parte re
gimental, o aeguinte:-3.• ;tiseussão dJ projecto 
n. 114; 3.• do de n. 81; 3.• .to de n. 126; 2.• 
do de n. 102; 2.• dos de n. 63, e 53 do aenado; 
2.•do de n. 131. 

Levanta·@e a sessão. 

Ac:fA DA 56.• SESSÃO ORDINARIA, AOS 6 
DE JULHO DE lo95 

PRISIDENOIA BO SR. MBNDS:8 PIKBNTBL 

.~o meio-dia feita a ohamllda, acham se pre· 
Fente• os are. Mendes Pimentel, Duarte da Fon· 
seca, Leopoldo correia, João P1o, Wences1án 
Braz, Auguct :> C'ementino. Delphim Moreira, 
Juvenal Penna, Ferreira Tinôco, Faria Lo bato, 
Severiano de Rezende, Nunes Pinheiro. Ben· 
venuto Lobo, Carlindo Pinto, Fr"itas CAstro, 
lrlanoel Alves,Saturuino Dantas, Bueno Bran
dão, Sousa MC>reira, Rodrigues Chaves, Ca· 
millo Prates, Camillo Soares, Gustavo Serrâo, 
1gnacto Murta. Gonzaga da Silva, Fran•!iSCO 
B~e. (Francfort e Epaminondu Ottoni ; 
faaa anuo com c~u11a participada os srs. Eduardo 
Pimentel, Alberto Furtado, Benjamin de Ma
cedo, Silva Fortes, Getulio de Carvalho, Agos
tinho Pereira e Ribeiro de Oliveira e sem ella 
01 mailsrs. 

Abre-se a sell!io : 
Não se achando presentes osars. 1.• e 2. • se· 

cretarios, são convidados a occnpar as respe
ctivas cadeiras os srs. Duarte da Fonaeoa e 
Leopoldo Correia. 

E'llda e approvada a acta da anterior. 
O sr. 1. o Secretario dit. conta do argulnte 

BXPBlllBNTB 

município tfe Salinas, requhdtad.:~s por esta ca
mara. -A' commt~~Fio de poderes •. 

Da camara municip61 do Machailo, remetten
do copia do contracto par ... a publicação doe 
respectivos trabalbO:t e bem a6alru do parecer 
dado ao )r e suas contas. - A' commi&ão de ca
mllraa. 

0 Bit. CAMILLO PRATBS, envia á met'a tree 
representações, 11olicitando creação de cidelras 
de instrucçã.o J#rimaria no municlpio rle Mon
tes Craros, e observando que esse ped1do elltá 
satisfeito em projecto que já pas.~ou em tercei
ra discussão ne:~ta Camara, requer ~o:eja.m tae3 
reprelien taoçõ~a enviadas ao Senado quando 
para al!i lôr o projecto.-Será attend1do o no
bre deputado. 

0 SR. IONACIO MURTA transmitte uma repre· 
sen~ de ba bit'lntes do diatriob da Serra 
Nova, muntoip10 do Rio Pardo, pedindo verba 
para a construoção de um ediftoio em que 
funcc•ooe a aul" de in,trucção primaria e sou .. 
citando a creação de nma ~cola para o sex J 
feminino. -A' commis:ão de ioatrucção pu· 
blica e de petições. 

O sR JuvBNAL PBNNA, offerece uma repre
sentação de ho.bttantea c!a p·•voação de S. Do· 
mingO!t, municipio do Mu de He!lpanba, aoll· 
citando a creaçi.o de uma escola para o sexo 
feminino. -A' commiSJão de itJstrucção p , .• 
blica. 

O sa. Joio Pro transmitte um requerimento 
do profes!CJrd" c•dade de Lima Duarte. Manoel 
Ferreira da Silva, pedindo a decretação de uma 
lei que o lndamnise do tempo em que exerceu 
inter·inamente o cargo de promotor ae Jns· 
t iça.-A' commilsão de petições. 

O er.I!!Je,·erlano de Rezende: 
-Sr. Presidente, a ninguem eecapam os in
convenientes, de factos anomalos, senão anar
ohicos, que se tem dado desde eetem~ro do anno 
passado em diversos munic'pioa, principal
mente nos municípios do Turvo e Bomtlm, 
onde se acham constituídas du&9 eamaras mu
nicipaes, julgando-Pe cada qual revestida do 
mandato popular. (A poiaclos). 

Além d1.11to , sr. Presidente, oamlnhPndo se 
para tudo bnarchJsar e traser dois importan
tes mu~icipios em constantM sobreEaltoa dá·se 
tambem a duplicata no exercício do cargo de 
juiz de paz, eargo9 hoje muito importantes, e 
que jogam com intere3Ses sociees, que deve
mOI!! por todo!l os meios solvaguardu. 

O SR. ·wBN'OBSLAU BRA z :-Impossibilitando 
.o bom fanccionamento dajuatiça. 

O SR. S&VBRIANO •B REZENDE:- E§ta ano
malia, sr. Preaidenta, Coi apontada, pllrtl delde 
logo ser sanada. na mensagem que ao Congras· 
ao Minl'iro j o1 dirigida pelo sr. Pr&idente do 
Estado. 

N881ie documento, sr. Presidente, o illustre 
chefe d'l governo fez vêr por mais de uma vez 
ao Congresso que a medida para este , e:~tado de 
coueas devia ser das primeiras a serem toma· 
du pelo Congres!o. 

UM SR. DEPUTADO : -0 Senado esth. tratan
do diato. Officw• 0 SR. SEVBRIANO DB RBZBNDB : -Parece•me 

Do sr. dr. Seorehrlo do Interior, trazendo que o projeoto actualmén·e em discussão no 
divelJOs livros de aaalgnaturas d01 eleitores do Senado não tem referencia á questão ••• 
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0 SB .• SUE;I;O BR.\XDÃ.O :-Jogit'l tia dualidll· 
de de camaras, e trata de jutzes de poz e até 
de conselheiros districtaes. 

Osa. SB:VERIANO DE Rroz!!!:-.;os: - Sr. Presi
dente, o Congresso, uo~ seus primeiros r! ias de 
~ão, nomeou um~ commts~iio r>.ixh pa.ra 
tratar do asmropto El propor rnerlirias ao Con· 
gresso de modo a dar solução pt ompta. a ques
tão de que me occup•1. 

O nobredeputa.do llC6b< de lem'ora.rqueac~'l· 
se em discussão no Senado um projl3cto refe· 
rente a medidas munictpaes. 

Não Sfi, sr. Pres1·tente, si este projecto S3rá 
o tructo do esturlo da com missão ••• 

0 SR. BUENO BRANDÃO:-E' fructo tio trab&· 
lbo das commissões t•eunid&S da Uamara e do 
Senado. 

0 SR. 8EVERIANO DE REZENDE:-Em todo O 
caso folgo mu1to de '~r esta noticia que me 
tranquill isa bast11 o · e . toda via aprovl!i t .•r -m~>
bei da tribuna atilll de pedir a v. exc. inter
por ~eus bons rtflcioa perante a commi~~ã.o,atim 
de que este projecto, d!' preterencia a qu 1lquer 
outro, tenha pt'ompto andamentc, para que an· 
tes de encerrar-se esta. legisll!.tura tenha este 
grave probll:'ma ~ma ~oluçà:> desejaria. 

0 SR. CAMILL'J SOARE~ Frtno :-Solu~ã.o que 
a Camara não póde oletxar de dar. 

O SR. PRESIDENTE decla.r<~o. que pel<t commis· 
são de cclma.ras muniC:paes certamentG :>erá. at · 
tendida a reclarnat:ão rto nobre depu tad·~ . 

0 SR. RODRIGUEs CHAVE3, fazendo ver que se 
acb\\ Jesfalclda. a commis~ão de redaccãu. r3-
quer a nomeação intermo. de dou!! membro'! 
quea. completem. 

Approvado o requer imento, sio nJmeadJS i>S 
srs. C&millo Pl'ate, e Far1a L0bato. 

d 8 •<. PRESIDENTE SUbOlette à 11pprov&ção O 
requerimento feito pelo tlr. Pinto de Moura t.a 
ultima s~>s~ão, so:icitando a nomeação dE' mem· 
bros interinos para a commissã.v de represen
tacõ~s . 

Deferido pela ca•a, são nome!ldos os srs. Se· 
verí&no de Rezendtl e Satur01oo Dantas. 

Iniciada a. 2. • leitura da~ ma terias •hstribui
das e impreasas, dispensa se o. continuação, a 
requerimento do sr. Fa~ia L(lb1to; ficando, por 
tanto, sobre a mesa p!lra a ordem dos trabalhos 
os projectos n s. 142 e 143. 

PARECERES 

En't'iados á mesa, são liolos e vã.> o. imprimir 
os segumtes : 

A commi~ão rle obras publiMs, á qual foi 
presente o projecto n. 124 é, de _puece~· que 
aeoja. aubmettido a segund" dtscus~ao e t~eJa up
provado com a me•ma. redacçào . 

Sala dM commi~sões, 6 de julbo rle 1895 -
NUNES PINIIEIIW- FARIA LoBA ro. 

A commis.oão de ore 'me o to a que foi pre · 
sente o pr,,jecto n. 37 de 1895 ia< n to ndo de 
tmpo~to " exportação das aguas mmerass de 
Cdombuquira, Aguas Virtuous do Lamba~y 
8. Lourenç:> e outras, é de parecer que ~eJ~ 
o projecto submettido a segun~a dtscu ssao e 
approvado com a mt>smo redacça.o. 

Sala das commissõ~>s, 6 de julho de 1805.
J. Bua:.NO BRANDÃO- AUGUSTO CLEMENTINO. 

A commhsão de orçamento a que fOI pre· 
sente o projeoto n. 56, do Senado, concedendo 
auxilio 1108 collegios de salesianos, em Cacho· 

eira do CampJ e na cidade da Ponte Novo, é rle 
parecer que seja o tmsmo projecta submettido 
á segunda diecussão com a mesma. redacç!\o_ 

Sal" das comm1~sõee, 6 d" julho de \69;) -
J. BUESO BrtANOÃ.O - AUG Usro CLEME;I;TINO. 

A commis ã .1 <te redocção a que l'o1 pr~sente 
o projecto n. 43, creando o cArdtivo Publico» 
é de parecer que seja adoptada a seguinte 
redacçao: 

O Coog~esso Legislativo do Estad.1 <le ~tinas 
Gt:raes decreta : 

Art. 1. • Fica creada f m Ouro PrE>to uma. 
rep~~ortição denomin:·ola « \ rchivo Publico Ml
netro• destinada a receber e a conservar• de
llaixo le clas•i ticação toygr.hrmatica torlos os 
documentos conc•rrt'nt!':< ao dtreito publico, a 
legislação. á administrnçilo il. hi.-tO!'in e jl'eo
grapbia. ás msnilestações do movi rttento sct:>n. 
ttfico. htt.el ario e artistillo do Elta.do de .\ li 
nas Geraes. 

§ l. · Deverá tambem o cAt•chivo Publico 
Mineiro• conservar qur.esquPr d(lcnmentJs •;ue 
o governo dete1·miuar nelle se depositem. 

§ 2. · 0 3 documentos, papeis ou object,•s re· 
coibidos ao cArchi v c.• ~erão t:lassifknclo!i E~m 
tres orden~, se~undo a natureza .. e cadll ouu: 

I Direito public;>, legisluç.i.o e n.dmmistra,io, 
in cluindu uma parte j l!dictaria: 

li Historia e geogrt\ phia. e quae·qu ~>r m~ ni
testnçõ<!s do desenvolvimento ~cientificJ. 

lll Litteratura e artes rm geral. 
Art. 2. • Até a creaçào de um mmeu, oerão 

reo:>lbidos so srcht \-o e cle~~ific!l.dos ~>m ~ala es
pecial, á proporç-;iu que forem ac!qutr .dol', os 
quadros e esta.tuas, mobilias. gra ' ura.3. O'to • 
103, bordado.•. rendttl', armaq, cb:entns d l ouri· 
vE-saria. ba1 xos rei e' o~. esmalte~. L bras de c e· 
ramica. de quaesquer ms01festações da arte no 
E~Latlo, ãesde que tenham valor p ropriamente 
artístico ou hi , torh:o. 

Art. 3. · O Pre>idente •lo EstAdo obterá dos 
pre~idt<n tes ·las camaras municipaes a r emessa 
regu111r, independente ,J t:> nova~ requis1ções, 
de todos os documentos tefet•entes ao fim oJesta 
repartição que e:~tejarn no~ a.r~bivos da' c:Jo
ma.ras ou em qualquer parte, sob u. depen· 
dencia das mesma~. 

Paragrspbo unico. O ~overno do Estado 
promoverá tambem a acquis1ção de uocumen· 
tos que existam nas rllparttções fdderaes . nas 
rle cutrcs E.•t!<l!'!l ou em poder de parttcula
rAs e sati~fllçam aos intentos do cArchivo Pu
blico Mineiro•. 

Art. 4. • Os tlse~tes das rendas do Estade, 
os saperintendentes dss circumso:ripções litte
rarias ou quae~quer funccionarios ambulantes 
ficam encarregados de descobrir e obter docu
m~ntos imporlanto~ relativos á bi >~torto\ de Mt
nllll, para cuja acqui~!ção fi pelo modo que se 
estabelecer no r egulnmento do arcb i v o o :;o
verno marcsrá. uma quantia rasl:'a.vel, di~cri 
minada da do r espectivo exped1ente e que 
nunca podera ser excedido. sem 01 dem ou &ou
ctorização SU3. 

Art. 5. • .Ih verá. no Archlvo um director, 
um ~ecretario-arcblvista.. dous officioes :~ub· 
arcbiviatas, dous arnanuen•es, um portP.iro e 
um ccntinuo com os vencimentos marc:lodos na. 
tabella. o n nu&. 

Art. 6. • . O director será nomeado por de
creto do governo, dentre cs cidadãos de noto-



ria oompetencia na materia, conhecido zelo e 
1101ioltude. 

S I.· O 118Cretarlo·arcbivista 11erà nomea
do por decreto, precedendo concTJl'IO,dentre os 
cidadãos clt~ss1floado• nos dous primeirO! lo • 
gare1 nu ma terias conFtante! do art. 7. • 

Art. 7. • As m&teria<~ exigidas no ooncur10 
aerão a• Eegumws: Portugues, francez, ma
thematio"~ elementares, noções de direito p~· 
blico e administrativo, eetullo sobre a Conatt
tuu;ão do E~tado e leis organicas e aobre a Con· 
stltuição Federal, historia e "eograpbia do 
Brazil, e!pecialmente do Ed~ado de Minas, e 
redacção oftlcial. . 

Paragrapho onioo. O~o,odidatos que apl'~
sentarem certidão ou titulo ~lentiftco provan
do ~ua b .. bilitaçio em qualquer das ma\erias 
aciul& indicadas ~c!: rão dispensados de con
our·so na par t' rf'ferer.te á mesma. 

Art. 8• Ficará a Ollrgo do dlrector do 
Arcltavo a fundação e reddcciio de uma revh
ta p.3raoliioa, editada na lmpren1a Oftlcifll, na 
qual publical'á não ~6 os tr~tbalhos historioos, 
biographicos. tcpographicos, e11tatlsticos ~to. 
que eacrever acerca. dos acontecimentos, ho
meu.~ e oousas notavt>is de Minas Oeraes, 
oomtl tambem documentos, cornpo~lções litte
rarias e memorias Interessantes sobre 0!4 mes
mos aa;umptos inertitas ou não vulgarizadas. 

Km rtmuneração t!fste trabalho especial 
perceberá a gratJlio~ção q11e o governo urbri
trar no regulamento, não excedendo o. qua
tro oootos 11 nnua611, arJ ·ecadaodo-~e o& Im
prensa Oftlcial como ~nda do E~tado 11. im
p:>rtanoia das assignaturas da referida re
vista. 

Paragrapho unico. O governo poderá en
carregar eo mesmo director ou a ouCro cioa
dão que julgar competente de e!klrever com 
exactldão e ciroumMtao~iado deienTolvlmento: 

I As ephemerides sociaes e politicas do 
Estado. 

n. A bistoria ou chronica de Min&3 Oerau 
a começar da 11ua descoberta e primeiras ex
plorações até ao presente. 

Ao auctor caberá opportunamente por essas 
obras,que serão editadas na lmprenf& Offioial,o 
premio -pecunlario que o governo entender 
merecido, á vista do• mesmoa trabalhos e do 
part>eer que sobre elles apresentar pessôa ou 
oomml~são idonl'a a quem disso inouw bir o 
President!l do Estado. 

Art. 9.• Os empregados do Arcbivo,attenta 
a natureza especial desta repartição, l!'osarão 
du mesmas isençõei estabelecidas pelas leis vi 
pntee -para os membros do magisterto publico, 
eecundario· e superior. 

Art. 10. E'lta H er.tra•á em vigor logo de 
pc.ls de J.UbliCida, salvo na parte dl!'pendeote 
do r"gulameoto que o goveruo expedi:á para 
sua bOa execução. 

Art. li • O governo ftoa anctoriudo a de!! 
pender ~té cincoenta contos oom a fundação 
llo Archi vo, ftoaml~lhe aberto, para 88 de~~pe· 
1&1 com o mesrt>o, o credito necesaario até qua 
na lei de orçamento se oo~line a v"rk an
nual para a repartição. 

Art. 12. ReTogam-ae as di1p01içõea em oon
'rarto. 

• 

DIPRBOOS VBNCJIIBN• 't'OTAL TOS 

Direotor •••••• ••.•••••• 6:()(M)$000 i:000$000 
Secretario-arohivl8ta ••• 4:800$000 4:800$000 
2 omciaes sub-archi-

vista ••••••••• • •••••• 3:600$000 7:200$000 
2 AIJitnuenses •••.•.••• 2:400$000 4:800$000 
I paruliro •• . •.•.••••. 1:500$000 1:500$00!) 
I Continuo ••....•. . •.• 1:200$000 1:200$000 

Os nacimentos serão dividi•ic<S ea ordeaado 
e gratillcação,aendo ~ta d~ •m terço. 

Sala das eommiuões, 6 de julho de 1895. -
RODRIOU&S (HA.VB:!, C. PRATE:l, FARIA. LOBATO. 

0 SR. RODRIGUB:S CliAVEB, apresent<i ainda a 
red11cção final das emendas da Olimara ao pro
jecto n. 61 do ~;eoado . 

A requ~rimento do sr. Leopoldo CorrJia, 
dispensa-~ a impressão, afim de que a me1ma 
redacção SPja immediatamente discutida e vo
tada. 

Em discusJão, eneerra-l'-8 esta sem debate, 
approva se a retlacção e envia-se ao sena1o. 

APRESENTAÇÃO DE PROJKCTOS 

O er. Camlllo Prat.ea: -(Não te· 
mos o seu discurso). 

Vem á mesa, l!ii.o lidos e, apoiado o de n. 
144, vão á imprimir Oi segulnt!s: 

N. 144 

O Congresso LAgislatt TO do E$tado du Mius 
Oeraes, decreta : 

Artigo unico. Ficam isentos do pagamento 
das multas que llles tiverem sido impostas, 
durante o corrente anno " a~ a data da pre
sente lei, os jurados da comarca de S. Fran
cisco. 

Sala da<~ sessões; 6 de julho de 18Q5- C. 
PRATES. 

N. 145 

O Congresso Legislativo do Estado de Minas 
Geraes decreta : 

Art. l. · Fica o Pre!ldente do Estado au
otorludo a auxiliar annmalmente com 5:000$ 
o Lyoeu dE~ Artes a Officios da cidade de Dia
mantina. 

Art. 2. • Revogam-se aslltep?sições em oon
trario. 

Bala d 8 seaJÕ.lS, 6 de julho de 1895.- PADRJ: 
JuÃo Pto.-CONII:OO AL-vBs.-AUGU~TO CLKIIBN
TIN0.-0U&TA.TO SJUlRÃO.-J. F. P'RANCPORT. 
-RoDtUOUBS CHAvu. -FRANCisco BaB88ANB. 
-~OUIA KORBIRA. - SATURNINO , 'AN'rAS.-
}r,NACIO MURTA.-J. B. BRANDÃO.-FAB.U. Lo· 
IIA.Ttl.-S.T.&RUNO DI: ltB:ZKNDJ:.-DUARTB DA 
FONSII:CA..-CARLINDO PINTO. -C. PRATB:I . 

Sem debate, encerra-la a discuss-ão das redac
ÇÕH ftnau do~ projedcu ns. 40 e 92, cuja lei-
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tul'a é dispensada, a requerimento do sr. Ca- • Sr. Pre.~idente, o nobre depubdo para jwr
millo Scares Filho, sendo ellas approvadas e tiftcar o projecto disse que as estradas de roda
remettldas ao Senado. gem do norte de Minaa ~ão quasi intranaita-

E' lido e entra em 3.• difcussão o orojecto n. veis .•• 
H( relativo á estrada de ferro Sapucahy·mi- O >R. CAMILLO PRATJ:s:-PE'rdão, não ha allt 
rim. eBtradas t!e rOdagens, são trilhos feitos a patas 

O er. Francisco Dresl!lane (não de animses. 
te nos o seu discurso. O SR. EPAWINONDU ÜTTONI dá um aparte. 

Lidos e apoiad ts, entram conjuncta.mente em O SR. NUNE> PINHEIRO:-SI o illustre depu· 
discussão as seguintes emenda! : tado exige a recomtruoção de •strada~. eu 

como representante tambem de uma zcna onde 
M'JDIFJCATIVA po1e·se dizer, não exi11tem estradas de roda-

Ao art. 2. • Em ve:>: de-que será ·instran$fe· g~m. just1ftoo a mesma f'lrnenda recluzindo a 
rivel- ~iga-se :-transrerivel a juiso do go'fer- ve· ba <iutinada para o norte em 200:000$. 
no. Sr. Pre!idt>nte, existe no orçamento a Vflrba 

RR~TRICTIV A. dt obras publica;~, em que :> governo r< ttende a 
tod&a as exigf·Dcias dos municípios que têm de 

Ao mesmo art. 2 .• Em vez de-Quando a li· reconstruir estradas de rodagens .•... 
nha e!>tiver concluída-diga-se-quando 11 ter· 
ça parte da linha pelo meno~ e~tiver construída O SR. CAMlLLO PRATES: - E aquelles em que 
-e o mct is como e • ta no artigo. não ha estradae1 Y. exc.• comprt hende .:;ue 

Sala das sess'itH, 6 de julho de 1805. _ FRAN- eu procuro dFfende: nma zona importante 
OI3CO BRKSSAN E: - LKOPOLDO CORRÊA- PADRE (apoiad• r.·o sr . Jgnacio Murto ~ . 
JOÃO PIO- FRKJTAS CASTRO. v ~R. NUNii:S PINlllURO:-EJ reconheço a in· 

O ar. Nuuel!l Pluheh·o:-Si· . Presi· 
dente, em uome da r.ommi•sà.l de obras publi· 
e&!, ven no declar&r que ella. acceita a primeira 
emenda, e acha que o nobre deputado, seu 
apresentante, justiilC•lU-a perfeitam~nte. 

A seguncla emenda, porem, a. c.1mmis$ão de
clara que não póde acceito.l·a ou antes, eu, em 
nome della, declaro que a emenda nã:> póde eer 
acceita porque, foi princ1pllmente intenção da 
com missão de obras publicas que elaborou o pre· 
sent,. projecto garantir de uma mane;ra per
feita os interesses de Estatio. 

O SR. Lli:OPOLPO CoRREIA dá um aparte. 
0 SR· NUNEII PJNHEIRO:-Mas, a commi•são 

destja que seja. con~truido todo o trecho de S. 
Paulo as raias de Mintla. 

Alem disso . sr. Preqideate, pl\rece-me que 
esta emenda. ape38.r de StH ' r estrictiva, e por• 
tanto, poder ser apresentada em tercen·a dis· 
onasão, no oa.so presente não deixa de envol
ver !dela n~' va; porque, si foi intenção da oom
mi&<:ão, elaborando o ar~. 2.• basear a sua re
dacçio na conclusão de todo o trecho de S. Se
bastião aolllimites de Minas ..• 

0 BR. SEV&RIA.NO DE REZKNDE:-Mas, a emen· 
da modifica. 

0 SR. NUNES PINHEIRO:-Apesar de ser modi· 
ftcativa creio que nli.o deixa de envolver ideia 
nova; mas em \odo o caso sendo acceit.P. pela 
mesa, declaro em nome da. commissão que não 
acceito a segunda emenda (muito bem) . 

Encerrada a d1scussão, l't'jeita. se a emenda 
n . 2 e, approvado o pr(ljecto com a de n. 1, vai 
á cQmmi!são de redaoçã.o. 

Lê-se e entra em terceira discuesão o proje
cto n. 81 relativo á estrada de rodagem no 
norte do :s:~taoo. 

o ll!lr. Candllo Prates:-(Não te
moa o seu d1scurso). 

O er. Nunee Pinhelro:-Sr. Presi
dente diz o nobre deputa1o que aoa.ba de M· 
lar q~e a commissã.o ao redigir o proje
oto para terceira discussão lab:Jrou em um 
engano creando em titulo especial a v~ rba 
de 800 con\oe de reis e eu pedi a palavra 
para apreient&r uma' emenda rf\duaindo essa 
nrba. 

A. C. -57. 

tenção do nobre deputaio. e ~ei que cumpre o 
seu tle 7er e que e tá. pugn:1ndo por uma zona 
rica e im portantedu Estado . 

O iiR. fAMILLO PRATE;:-E' desta zona que 
depende t 'ltlo o futuro do Eitado de Minas. 

UMA vôz:-E' a regerva du futuro. 
0 SR, NUNE:s P!Nl!EIRO:-Eu COmiJ represen· 

ti> nte de outra zona, não menos r ica nem me
nos importlt.nte, tenho o dever de velar para 
que sejam os beneficios do Estado d ístribuidos 
egualmente. 

Si o nobre depu tauo conhece as est radas de 
rodagem da sua zon!l, eu conheço tambem 
algumas da zona do Leste e o nobre deputa.
do h11. de concordar que se !lcar aberto o pre
cedente eerá nece~sario que o governo attenda 
a todas r.s reclamações de outros ponto3 do Ee
tddo, em que a:~ estradas de r ,>dagem ;prer.lsem 
ser r<lconstrwda.l . 

E estando consignado no orça me 1to .•.•• 
0 ~R. CAMILLO PRATKS dá. UII!. aparte. 
0 fR. NUNES PINH!i:IRO:-Eu voto l (')a verta 

pedida pelo nobre deputado. depois de redu
zida com a emenda que apre!ento. 

0 SR. CA.MILLO PRATE! : - Mas milhares de 
conto~ passam aqui despercebidos, v. exc.• inda. 
hontem votou aqui. 

0 SR. "\VENCESLAU BRAZ: - E não sei para 
onde. 

0 SR. NUNES PINIIEIRO : -Quanto á obser 
vaçã.o to nub1·e deputado que votei por Ula 
projecto •• ••• 

0 SR. CAMILLO PRATBS:-E defendeu. 
Oea. NUNES PINlllliRO •••.. em que O inte

resse uo l 3tado e muito mais comprometti
do, .:u responderei ao nobre deputado do se
guinte mo•to. 

o bR. CAMILLO PRA.TES dá um ax;arte. 
0 sa. NUNKS PINHEIRO: - lu creio que a 

C<mara quando votou o projecto n. 123 ..... 
0 SR. CUULLO PRATES:-Ahl V. exc• saie até 

o numero. 
O sa. Joio ?ro:-E' o melhor projecto 

se tem feito aqui este anno. 
0 SR. CAMILLO PRATES:-Melhor f 
O sa. Joio Pro:- Sim, senhor. 

que 



0 IR. NUNJ:S PINBBIM:- Eu creio que a Ca· 
mara votou uma medida acertada, e para os 
1ntereal88 do Es&ado superior á COilcessáo da 
verba pedida psra eatradas·de rodagem no nor
te de Minas. 

Demais não foram tão oompromettidos assim 
os interesFe3 do Estado pelo projeoto que trata 
va de garanti:;.- empreatimos ás estradas de 
ferro, que o.lfereçam l'ti8Ultad•>· •••• 

0 8R CAMILLO PRATES dá am aparte. 
0 SR. NUNBS PIISHEIRO:-Do mesmo modo 

que faço justiça ao3 sentimentos do nobre 
deputado, do mesmo modo que !\.Credito que 
euas intenções sMI boaa, que pretende com o 
presente projecto beneficiar o norte de Minas. 
eu peço ao nobre deputado enchergar no voto 
da Camara ao projecto n. 123 11. sua boa in· 
tenção, que ella não estua eivada de politica
gem. 

O sa. OAMILLO PaATES:- Oh! eu não disse 
lseo. 

0 SR. NUNES PINH&I"'O ... que ella não com· 
prometteu de maneira gruvt~ cs interess63 do 
EEtado. 

Demais o projeoto passou em 2• discussão, e 
na 31 poderá o nobre deputado, com o seu ta
lento, com a sua experlencla, com sua pra.
tioa ... 

0 SR. CAMILLO PRATES:- Muito agradecido. 
0 IIR. NUNES PINUEIRO ••• esclarecer perfei

tamente á camara, q ut- não tem em vista si
não a protecção ás boas emprezas pua o en
grandec:mrnto do Estado. 

Não nos achamos aqui para compromett.er os 
interesses do EiJtado, 111:18 par• velar por elles. 

EntretantiJ, no projecto que se .discute. en
tendo qne a verba de 800 cootos de réis é 
exaggera<ta, pelas razõe11 que já dei, e aS:!im 
mando á mesa a seguinte emenda reduzindo a 
a 200:000$ (lé). 

N. 1 
Em '\"ez das palavras- elevando-se a verba 

1\ 800:000$000 -diga-~e :-reduzindo-se a nr
ba a l!00:000$000. 

Sala das tSessões, 6 de julbo de 1'805 -NUNES 
PINHEIRO. 

O er. Epamlnooda8 Ottool : -
(Não temos o seu dlsour~o). · 

O orador termina oft'erecendo a seguinte 
emenda: 

N. 2 
J:epois do Januari:J.- diga-se:- despenden

do se paro. il!SO R. quantia de 500:000$000 em 
ex•rcicto succeesi v o. 

Sala das 'sestõP.s, 6 de julho de 1895 -E. 
ÜTTONl. 

Ambas as emenlas são lidas e t\poiadv.s e. eu· 
trando conjunctamente em dtacussão encerra
se esta sem mai• debatE!. 

Uequer o sr. Epaminondas Ottoui e resol
ve a cas9. qtie seja n•.>minal a votação do pro 
j ecto. 

Procedendo-se p:ua e te fim á ch<t.mllda, res
pondem -•im-, llpprovaodo o pr,•jecto o~ ~rs. 
Men iei! Pimentel lJu"-rte da !<'• nseeot, Ferrem~ 
Tinoco, Nunes Pinheiro. ('..arlindo Pmto, Gamil· 
lo So11ree Filho, Juvenal t--eona, Ep:~ominondas 
Ottoni. Manoel Alves, lgnacio Murta Rodri· 
gues Chaves, ~lanoel da oilva, Franc?urt, Ca 
mlllo Prates, Gu~tavo Serrão. (15). 

Respondem -fllfo-, ;oejeitando o projecto 
os srs. Freitaa Castro, Leopoldo Corrêa.. Joio 
Pio, Wenoeslao Bras, Souza Moreira, Delphim 
Moreira, Bueno Brandão, Augusto Clementino, 
Francisco Bresaane, Severiano de Rezende, Gon
zaga da Silva, Satnrnino Dantas e Faria Lo
bato. (13). 

Submetti1as á votação 11s emendas, é appro
vadll. a de n. I, ficando prejudicada a de n. 2. 
-A' commisaão de redacção. 

O sa. WENCESLAU BRAz declara ter votado 
contra o projecto em discu11.•ão, niio porque se 
opponba a constrol-ção de estradas de rodaRem 
no norte do Estado e não ache toda a crmve
niencia e vantagem em que tod11.s as cotn9.rcall, 
municípios e districtos daqúella. região. sejam 
<'.ortados por estrada.'! de rodagt>m, mss, porque 
lhe parece Jl6'1!imo o precedP.nte que ~e esta
beleceu e pensa que a camRra deve recusar o 
seu 11.p::~io sempre que forem apresentados se
melhantes pedidos. 

Acredita. entretant._,, que com a verba de mil 
<:!Ontos estabelecida no orçamento. o di~no sr , 
dr.Secretario do.Agricnltur& procurará attr-n
der não~ó aos interetees !Pgitimosdo norte corno 
aos rias outras zonas do Estado, porque conhece 
perfeitamen te as suas neces~idades . 

São t>stas, exclusivamente. as razõPs -porque 
nt>trou o seu voto ao projecto.-(Mwto bma). 

2. 1 PARTE DA ORDEM DO DIA. 

lê·~e e entra . no r ar ti; . em 2. 1 di~cus~ão o 
projecto n. 102, creando uma catxa ecouomlca 
eetadoal. 

Sem d~ bate, ~ão approvados os arts. I, 2, 3, 
4,5,6e7. 
Pa~sa-se ao art. 8. •• 
Por parte da commi~ão de orçamento, vem 

á mel!&. é lida e entra conjunctamente em dts· 
cussão 11 seguinte emenda. 

Ao u1t. 8. · Depois da palavra porcentagem 
-accre~cente-se-até um por cento - e sup
prtmu.-se u. p~1avra.-ra~oavel,-o mai:~ como 
uo art. 

Sola das sessões. 6 de julho de 1895.-Au
omT) CLEMENTINO.-J. BUEISO BRANDÃO. 
s~m debllte, tao npprovu.dos o artigo e a 

ernen11u . 
Segue-~e o art. I}. • • 
O fR . \VENCESLAU Ba&z diz. que. como ê sa 

bt•io, v E:~taJo exige fiança não só para o exer
ctcio de certas funcções ~ubhco.d, corro o amrta 
piU'Ii gurantta de contrllclO!l de obras 1-ubhcss 
e outro~ . 

l!.:.tss quantias <ão rer.ulhidas ao cofre do"i8-
tatlo, ou enta.O a t!an~:a é realizada em tlpolicef 
gera.tll " olo Estado, ou ern cadrrnet.a:~ da. c.üxa 
ecuno:nica do governo federa!. 

Ora, ~endo a caixa. economic-1., de cuj-1 crea
çii.o Hl t : acta n~:~~ce vr·oje~tu, do h:sLilr:!o. aíl 
suas cJu.teroetas devem produ; Ir ta.mb~m 03 
elfeitos a qua liA reteria; 1.or lS$0, manda a se
guinte emenda (ltJ): 



N. 2 
Accrescente-se onde convier : 
Art. Com as caaer netas da.~ caixas eoonomi

cas estndoats poderão ser prestadas quaesquer 
fianças. 

Sala das sessões, 6 de julho de 1895. -
WENCESLAU BRAZ. 

Apoiada e conjunctarnente em discmsão, en
cerra-se esta, sendo approvado o artigo com a 
emenda. 

Sem debate, approvam-se os arts. 10 e 11 e, 
consentindo-se que passe o projecto á 3.' dis
cussão, volta elle á commissão de orçamentCI. 

Entra E>m 2.• discussiiCI, por arts., o proje · 
cte n. 63, do Eeoado. contendo disposições re-
lativas á Imprensa Official. . 

Sem debate, l!ào approvados os arts. 1. ·, 2. · 
e 3.•. 

Pasaa-se ao art. 4.c. 

O •r. Severlano de Rezende: 
-sr. Presidente, na ta beiJa ~ que se refere o 
art. 4. • noto uma tlitrerença de vencimentos 
entre o mestre encade,.~ador, mestre de otHci
nu, mestre de pauta~·ã.o e o de imprPssão. 

Julgo, ar. Presidente, que esta dilft~rença de 
vencimentos é por demais injusta e todos 
aqoelles que têm conhecimento dos tr&balhos 
da arte typographica hão de concordar que o 
mestre-impressor tem a seu cargo um dos mais 
pesados mysteres, convindo notar que este 
empregado na Imprensa t.lo Estado é sobrecar
regado com servicos dlarios e nocturnoa. 

Para, satisfazer aos rezlamos da justiça eu 
apresento uma emenda equiparando os ven
cimentos do mestre impressor aos do mestre 
encadernado r. 

e SR. FRANCRORT:-MelborandO·Se a impres· 
são que é p11!!8imfl (ap,iados). 

Vem á mesa, é lida e apoiad 1 e entra ron· 
junctamente em discussão a seguinte emenda. 

Na tabellJJ. eguale·se o vencimento do medtre 
impres>or ao do mestre da officina de pau
tac;ão. 

Sala dns sessões, 6 do julho de 1895-SEvE
RIANO DEl REZENDE. 

Encerrada a discus~ão. approva-se o artigo e 
rejeita-se a emenda. 

Sem deblte, appro"a-se o art. 5. • e, consen
tindo-se que o projecto passe á 3. • discmsõ.o, 
vai elle á commis~ de legislação. 

0 SR. BUENO BRANDÃO, pela commiB!'ão de 
orçamento, tendo obt.ido urgencia, apresenta. o 
segumte p~recer que vai a imprimir-se: 

A commis~ão a que foi presente o prcjecto 
n. 102 deste anno, é de parecer que seja elle 
submettido á terceira diecu~são e a.pprovndo 
com & seguinte redacção : 

O Coogr·esso Legisla ti v o do Estado de Minas 
Ger!\es decreta : 

Art. 1. • Fica estabelecida uma Caixa Eco· 
nomica do Estado com séde na Capital deste e 
1mmediatamente subordinada à. Fe.:retaría das 
Finanças, junto da qual funccion~rá. 

Art. 2. · Esta instituição que se denomina
rá. cCaixa Eoonomica do Estado de Minas Ge
raes•, tem por ftm receber dinheiro a premio 
nlls condições deat&.lel. 

Art. 3. • O Estado g1raute sobre as qaantiu 
rtcolhidas á Caixa desde o dia seguinte ao de
posito até a vespera do dia em que este fôr Ie-

ve.ntado, o premio annual Je 5 ·f . capitalieavel 
semestralmente até a ;importanoia de 5:000$. 

Art. 4. • Desde que a sornma do capitdl e 
~uros perfizer a importancia de 5:00u$ so esta 
1mporta.ncia vencerá juros, ficando o excesso em 
dep_osito sem pren:io algum, á disposição do de
positante. 

Paragrapho unico. Nenhum juro, entretan
t~, se. abonará ao deposttante pela quantia que 
nao ttver permanecido em deposite.. ao menos 
um mez. 

Art. 5. • 0:~ dinheirPs recolhidos á caixa 
EcmcmiC3., sel·o·bão a titulo de emprestimo ao 
Estado, que delles poderá. dispor como de qual
quer outra renda, sem prejUJzo de direito que 
tem os depositante!! de levantai-os em todo o 
tempo com os juros percebidos. 

Art. 6 . · . Ha01er~, além da repartição cen
t~al, ageneta cu tlhaes da Caixa, nos munici· 
ptos em que o governo julgar conveniente es
tabelecei-as. 

Art. 7. · Em cada uma dessas agencias ha· 
Vt\rá um agente que será. o re•pectivo colle· 
ctor. 

Art. 8. • Para gratificar o trab!!.lho dos 
agentes o governo fixará a porcentagem até um 
por cento, sobre as ~omma• dos depositas men
salmente realizados. 

Art. 9. · As cndernetas da Caixa Eclnomi· 
r.a. e a11 procmações nellas passadas pelos respe· 
ctivos depositantes, são ieentas de sello. 

Art. 10. O governo regulamentará conve
nientemente o .erviço da Caixa Econ~ mioa. de 
accôrdo com ns leis porque se regem aotual
mente os esttt.b!'lecimento~ congtnere.•, desi· 
gnando os empregados da secretaria de Finan
ças que devem encarregar-se desee serviço. 

Art. 11. Com a e cadt>rnetas d ta Caixas Eco· 
nomicas estadoaes poderão ser prestadas quaes· 
quer fiao cat>. 

n.rt. 1:!. R~vogam-se as disposições em oon· 
trario. 

Sala das commi~sões. 6 de julho de 1895.
JoLIO BUENO BRANDÃo.-AUGUSTO CLEMEN-
TINO. 

Sem debate, encerra-~e a 2.• discmsão doa 
arts. ! . · e 2. · do projecto n. 59, d() Senado, 
que ~;ão approvados; e, consentindo· ~e que pes· 
se a 3. • dS:!cussão o mesmo projecto, vai elle á 
commis:ão de orçamento. 

Lê-se e entra, por arts., em 2.• discussão o 
projecto n. 131, Fobre cadeiras de instruoc;ão 
primaria, com as emendas-a-h-e c-da com
missão. 

Trata-se do art. I.· 

O ar •• João Pio :-Sr. Presidente, pe
di a palavra para mandar á mesa, por parte 
da commiEsào de instrucção publica, uma emen· 
da accrescentando um artigo ao projecto, onde 
convier, creanfio algumas cadeiras pri111ariaa, 
auendendo assim a dh·ersas reclamações. 

Tendo a. commis;ão documentos que provam 
a existencia de numero legal de meninos em 
edade eacolar, para a creac;ão dessas cadeiras 
espera, por isso, approvação da emenda. 

Outro sim, aproveito a occasião para chamar 
a attenção da casa sobre uma traneferencia no 
art. 2. • que diz (le). 



-
Bm nome da oommi!do, declaro, ar. Presi

dente, que ba na 8Ua pasta uma reclamaçio 
doe babltantee desta povoação contra a medida 
oonaignada nesta transfere nota. 

UM SR. DBPUTAD0:-1' bastante a palavra 
dev. exo.•. · 

O iR. Jolo Pio:-Agradeotdo. Aquellea ha
bitantes pedem, 111'. Presidente, que não seja 
tra naferlda a cadeira. 

Além disso,oomo na 2. • discO&ão do projecto a 
camara votou oontrao art. ~. ·, que trata de 
tranaferenci• de nadlliraa, deixo de aprelren· 
tar tomenda, porque me parece que, li bontem 
não apreaentámOI! emendas, · ransferindo, bC\je 
nio devemos f~tzel o. 

Em todo o caso mandarei uma emenda sup· 
pr8811in deste artigo, Pujeitanílo·a, comtullo, ã 
deliberação da casa supprimlr ou não. (.Vuito 
hM). 

Lida e apoiada, entra ooojunctamente em 
discwsão a seguinte emenda ; 

N. I 
Accrescente·se onde convier: 
Artigo. Ficam creadaa as seguintes cadeiras 

de instrucção primaria: uma mtxta na Cacboei 
ra, diatrlcto do Rio de S. Francisco, município 
de Santa Barbara; uma dita naConceiçio, tlil· 
trlcto do Alllé, e outra no Alto Prata, muni
oipio de S. Domingos do Prata ; uma rlo sexo 
feminino em S. Sebaatlitl de Entre Rios, dis
tricto de 8. Pedro dos Ferros, município da 
Ponte Nova; uma dita no Morro de Sant Anna, 
município de Marianna; uma mixta em cada 
uma das p:>voações:- Fortaleza dOI catingas, 
Santa Cruz e Cachoe~ra do município de Sa· 
Unas ; uma do sexo temintno no districto da 
cidade do Rio Preto e outra do 11exo masco 
liho no mesmo logar ; uma do aexo masculino 
e outra do feminino no districto do Boqueirão, 
municiplo do Rio Preto.-PADRB Jolo Pio.-F. 
BRDUNB. 

Swtentadas per seos auctores, vêm a mesa, 
sãolldas e apoiadas as seguintes, entrando to

das oonjunctamente em discu811ão. 
Do sr. Jnvenal Penna : 

N.2 
Ao § 18. Em vez de S. Sebastião do Gram· 

ma-diga-se São VIcente do Gramma. 
Accrescente-se onde convier : 
Art. No município do Mar de Hespanba

uma escola rural do sexo masculino no povoa· 
do denominado-S. Domingos do Aventureiro. 

N. 3 
No munlolpio do Pomba:-uma escola do sexo 

feminino no arraial do Santo Antonio doa Sil· 
veiP&s. O mais como no projecto. - JuvENAL 
P•NNA. • 

Do ar. Faria Lo bato : 

N.4 
I. • Em Poços de Caldas, uma escola para o 

eexo feminino ; 
2.• 8:m o logar denominado.:..Agua Alta, do 

dlstricto de S. Joaquim da &>rra Negra, mu· 
nicipio de Allenaa, uma eEcola rural psra o 
18Xo feminino , 

3.· Em a cidade de Campo Bello uma, oadei· 
rapara o sexo mal!cullno. 

4.• Em o munlci.,io de Ouro Fino, diatrioto 
da citlade e no logar denr minado Bôa Vista, 
uma escola rural para o sexo masoulino.
Da. P'ARIA LoBATO-J. BUENO BRA.NDl~l&o· 
POLDO CORRiA, 

Do sr. Carliodo Pinto : 

N.5 . 
Ao art. 1.· S 38 accreecente ·se :-e outra no 

Jogar denominado-Campo de Santo Antonio, 
distr loto de Taquar&S6ú. (S. R.).- CARLIN• 
DO PINTO, 

Do ar. Souea Moreira : 

N,6 
Ao art. 1.• Accre~cente-se o Sl'lguinte: 
Paragrapho. No munic1pio do Pará, uma es· 

cóta do sexo ma~culiJJo, no povoaJo denomi· 
nado-Macblna de S. J~é. districto do Pequy, 
e uma outra mixta no3-PGiva~. dis~ricto da 
cidade .-SOUSA MORBIRA, 

Do ar. Rodrigaes Chaves: 

N.7 
Accreacente·ae onde convier : 
Fica creada uma radeira do aexo feminino 

no povoado-lUla Alegrt>, distrioto de S. Pe· 
dro, munlclpio de AraBBuaby. - RoDRIGUEs 
ClfAVES-lGNACJO MURTA. 

Do ar. Wenceslau Braz: 

N. 8 
E.:nenda ao projecto n. 131. 
Ao art. I.· § 38, depois das palavras-d l 

Capivary-aoorescente-se-Morelras e Jardim, 
districto da Virgínia, uma do Eexo feminino na 
estação de Capivary, convertida em do llliXO 
masca li no a mlxta alli existente. 

Accrescente-se onde convier : 
Artigo. Fica convertida em mixta a cadeira 

do sexo masculino da capella da Bôa VIsta e 
transferida para o bairru do Dengó, dtstricto e 
munloiplo de Pouso Alto. 

Sala das sessõ~:-s , 6 de julho de 1895.-WEN· • 
CB:SLA.U BRAZ-DBLFIM MOREIRÃ. 

Do ar. Delpbim Moreira: 

N.9 

Accrescente·se onde convier : 
Artigo. Ficam creadas as eaguintea cadeiras 

de instrucção primaria: 
•) No munioipio de Santa Rita do Sapucahy, 

uma urbana, do sexo masculino, no distrinto de 
S. Sebastião da Bella Villa ; uma rural mlxt& 
no Bom Retiro, dietricto da cidade; uma rural 
mixta, no Atirado, di3trictu de Santa Catha· 
rina; 

b) No municipto de Pouso Alegre, uma rnral 
do sexo ma11culino no bairro do V in tem, lli11tri· 
c to da cidade. 

Sala das sessões, 6 de julb_o de 1~.-DBLFJK 
MoRBJRA.-WENCBBLA.U BRAZ. 

Lo r , Ao \ISto \.li'ID"r•!no: 

N.IO. . 
Ao art. 1. • accrescen te-1!8 : 
No munlclpio da ConceiQão da Serra, uma do 

sexo masculino e outra do ~exo feminino na 
cidade da Conceição. 

No munl01pio de Ouro Preto, uma mixta na 
povoaçãJ do Soares, diatrlato da Casa Branca.-



Sala das seatõea, 6 de julho de 1895.-Au
ousTo CLEMB:NTINO.-CONEGO ALVES.-GUSTAVO 
SERRÃO.- DELFIM MoREIRA,- MANOEL DA 
SILVA. 

Do sr. F.odrigues Chaves: 

N. 11 

Accre.:~Cente-ae on I e convier: 
Fica creada uma cade1ra do Fexo masculino 

no povoado de Agua Hraoe&, mumcipio de Aras · 
suahy. -RODRIGUES C H A. VE i. -lGNACIO MURT A., 
-CAIULLO PRATES, 

Do sr. Camillo Prates: 

N. 12 

Accrescen te- e e onde convier : 
Art:go ou paragrapho. Ftcam creadas a<~ &e· 

pintes cadeiraa de i nat:-ucção primaria ruraea 
do sexo masculino: 

Uma no lagar denominado Ribeirão, outra 
no legar denominado Rcç ' Velha e outra no 
logat· denominado santos-Claro, todas no mu
nicípio de Bocayuva; e uma 2. • do sexo femt· 
nino em Barra Longa. mu'lic·pio de Marianna. 

P!lra~trapbo. Fte& transft!rida ra~a o' ba.trrt• 
de Beija Flôt',da cidade de Bocayuva, a cadeira 
que actualmente funcciona no b!lirro de Per
nambuco,da mesma cidade.-CAI\ULLO PRATE3. 
-~EVERIA.NO DE REZENDE, 

Do sr. Gustavo Serrão: 

N. 13 

Accrescente-se ond~> convier: 
Artigo ou paragrapbr. Fica creada uma ca

deira mixta de in)trucçã.o primaria no togar de· 
nominado Riacho, munic,pio da Januaria, dis· 
tricto de Muzambinho, e outra do sexo masculi
no no logar-Mingú-municipio de Bôa VistP .
GusTAVO SERRÃO. -C. PRATES.- MANOEL DA 
SiLVA, 

Do sr. Bueno Brandão : 

N. 14 
Emenda ao ar t. 1. 

Fie& creada uma escola rural para o sex. 
masculino no bairro de Santa Izabel, districto 
da cld•d6 -1 e Ouro Fino.-J. BUENO BRANDÃO. 

Do ar. Epaminondas Ottoni : 

N. 15 

Accre..QCente-se onde convier: 
Artigo. Ficam areadas >iu'-8 cadeiras ruixtas 

de instrucções primarias nos extioctos nucleos 
coloniaes de S. Jaointho e c.le S. Benedicto, no 
mnntcipio de Ttteophilo Ottoni, districto da ci
dade.-E. 0TTONI.- C. PRATES.-N, PINHEIRO. 

Voar. Nunes Pinheiro: 

N. 16 
AccreEcente-se onde conviPr: 
Dua3 do sexo masculino no mun·cipio de AI· 

-vinopoli!, senào uma no Jogar Alto Sem t-eixe 
e outra no logar Alto Prata. -NuNES PI 
NHEIRO. 

Do 11r. ft'reit~P.S Castro : 

N. 17 
Fica crénda. uma &cola rural mixta no Jogar 

deneminado Estouros, c.liHtricto do Araponga, 
município da Viçosa.-FREITAS CA.~TRO. 

Do er. Seturnino Dantas: 

N. 18 

Ao art. 1.• substitua-se o § 7.• pelo se
gt.inte: 

§ 7. • No município do Carmo da Bagagem 
- ui&tricto da cidade-uma rural no Jogar de· 
nominado-5an~a Bt~rbara-outra rural no Jo
gar dencJminaào - Pirc~potinga -, outra rural 
no logar denominado-Chapaaão d1stricto de 
Agua Suja ,-uma no Ioga r denominado- Dt•'ls 
H"rras-distrlcto de S. Sebasttão da Ponte 
Nova -uma no Jogar denc minar~o Jtambé. 

Ao § 10. Accre,cente·se:- sendo uma do sexo 
ma~culino e outra do !exo feminino. 

Ao§ 11. Substitua-se pelo stguiote : 
§ 11. No municip1o da B3ga~em, duas &

colas ruraes . ~>endo uma no Jogar denominado 
-Mutum-e a outra no logar denominado
Mottas; t- uma districtal na sêde do distr icto do 
Rio das PeJras. - SA.TURNINO DANTAS. -
LEOPOLDO CORR!i;A , 

Do 11r. Camillo Soares Filho: 

N. 19 

Ao a1 t. 1. • onde convier: 
Paragrapbo. No município de l\lnnhua~~ú 

uma escola do sexo mhECulioo no Alto Jequi· 
tibil. do districto de Pirapetioga. outra na Pas· 
sagem, outra em Natividade e outra em S. 
Luiz.-CAMlLLO 80A.RES FILHO. 

Do sr. Gonzaga da Silva : 

N. ~o 

Paragraphn. No município de ::;, Manoel, 
comarca do Mur1ahé, uma e~cola do sex, mas
~.:ulino no log11r denominado-Prata.-GoNZAGA 
DA. SILVA. 

O 8r. Severlano de Rezende; 
- Sr. Presidente. em virtude do projecto por 
mim apresentado. tratava-Ee da creação de 
uma e~cola rural no lrgar denominado- Ri· 
btirão, districto de Lages, na comarca de Ti· 
radentes. 

Mas o projecto em discussão me concede 
maia do que pedi, e, eu venho para isso cha· 
mar a atteoç.'io da commi~ão. porquant·•. em 
vez de uma cadeira rural, me concedem um11 
escola normal no Ribeirão -para o se:r:o mas· 
culino 1 

Desconfiando da esmola, porque aoho muit:>, 
venho pe ir qu11 se rectitlque. 

O SR. JoÃo Pto :-V. exc . pen~a que foi a 
com missão que fez este presente : tal vez fosse 
o typograptlo. 

0 SR. S&VERIA.NO DE REZENDE :-Não quero 
saber quem seja : si a commissáo ou a revisão; 
afinal de contas - a e, mola quando é mui~ o 
S<·brede~cunfto ; e o que dose.ioé uma escola 
rural para o Rtbeirão,districto da Lage, muni· 
pio de Tiradentes. (Mu;to bsm). 

Encerrad11. a disausaão, é approvado o art. 
com todas as emendas. 

Passa-se ao art. 2. • 
Justi Hcadas por seu a auctore~. lidu e e apoia

das, .:mtram conjunctamente em dis0ussão as 
s~guiutes emendas: 

Do sr. Severiano de Rezende : 



N. 21 
Acore•cente-se onde convier : 
Paragr3pho. Fica creada uma cadeira de 

inetrucção primaria elementar para o sexo fe
minino no d1atricto de ~. Gonçalo do Brumado, 
municipi de S. Joã() d'EI-Rey. 

Sala daa lleSiões, 6 de. julho Je 1895. -SEVII:· 
B.IANO DE RBZBNDE.-F, BRISIANE. 

DíL commii!Í!ão: 

N. 22 

Emenda ao art. 2.·: 
Supprlma·se o § I.· • 
Sala das ~es. 6 de jurbo de 1895.-P ADRE 

Jolo Pro.-F. BRBS!ANB. 
N. 23 

Emenda ao art. 2.·: 
Ftca convertida a cadeira mi.J::ta da cacho· 

eira da Altao~ega, districto do Bom Jesus do 
Amparo, município de Santa Barbara, em e>· 
cola do sexo masculino. 

Sala das &e~aões, 6 de julho de 1895.- P ADRB 
JoloPro.-F. kRli:IIANB. 

Do ar. C&rliodo Pinto : 

N. 24 

Accrescente·se onde ronvier: 
Fica creada uma cadeira mixta no bairro do 

Tinôco, cidade do Caethe. • 
Sala das seasõefo, 6 de julho de 1895. - CAR· 

LINDO PINTO.-PADRB JOÃO PIO. 
Encerrada a discussão, é approvado o artigo 

com todu as emendas. 
Segue ee finalmente o art. 3.•. 

O er. Augueto Clement.lno : -
Sr. Presidente, acabo de reoeber dos habitan
te~ do Bramado, município de Pitanguy, uma 
representação em que pedem para ser oonvet'· 
tido em nocturna uma 8!00la do sexo masculi
no. ahi creada e mantida pelo Est•do. 

Ir. Prelldente, 'tUIBl todas as creanças, em 
idade escolar do Brumado durante o dia ficam 
empregadas na ftlbrica dH tecidos, de aorteque 
não Jl()dem frequentar a escola, ao p&-'180 que se 
for det~rlda a representação, ellaa poderio per· 
fe1tamente frequental·a. Esta escola,sr. PrMlden· 
te, foi creada e é mantid& pelo Estado e haven· 
do alli um gt'ande numero de meninos que nii.o 
podem frequental-a durante o dia, me pareM 
rezoavel a transtormaçio requerida para que 
~a ser con venientemeote frequentado e pro· 
duzido o resultado deseja1o, por isao manda a 
mesa a seguinte emenda (U) (muito bem). 

N. 25 
Emenda ao projecto n. 131: 
Accre&cEnte·ae o seguinte: 
Artigo. Fica convertida em nocturna a es· 

cola do sexo mae~ulioo da Fabrica do Brumado, 
muni li pio de Pitanguy. 

Sala das seasões, 6 de julho de 1895.-Auaua
To CLBMRNTINO. 

Apoiada e ooojanotamente em discussão. 

O er . .João t•to: -Sr. Presidente, 
havendo um parec'}r da commislio de inatru
oc;ão publica em que a commiaio reluotoo ou 
entrou em duvidu ai deviam sercreadu Cl\· 
delras nocturna'J e não tendo sido ainda votado 

eue parecer a commissão vem apenaa dizer a 
oamara que ae votar esta transrerenola para 
cadeira nocturna cipso facto:. deve votar oe 
projeétos crea~>do cadeiras noctnrnaa de instru· 
cção primaria. · 

UM SR. DEPUTADO:- M"IS trata.!e de uma 
cadeira creacJa em uwa fabrica de tecidos. 

O SR. Jolo PIO: - Pela lei n. 41, pareoe 
que nno devem ser creadas essas cadeires e foi 
em vista delta que a ccmmiBI!ão entrcu em du
vida. 

Venho fazer apenas esta declaração, porque 
uma vez que se vote por esta emenda,spso facto 
deve se vot ar contra o parecer da commieM.o, e 
crear duas cadeiras nocturoas : uma na cidade 
do Pomba e outra na cidade de S. José d' Além 
Parahyba. 

Não poii80 oppor· me á approvação da emenda 
em diecus~ão de modo nenhum ; entretanto, 
chamo apenll& a attenção da casa para a sua 
votação, que irá determinar futuro proceder. 

0 SR. A. CLEMENTINO:- Trata·se de um O&· 
so especial, de uma fabrica de tecidos. 

O SR. Jolo Pro :- Maa a lei n. 41 pareoe 
dizer que não se deva crear mais oadeiraa 
nocturnas. 

Como jà disse, não me opponho á ~céeitação 
da emenda e só penao que o prooedimento com 
a tranaformação da cadeira em nocturna vae 
regular o nosso proceder futuro. . 

(Jit~tto b1m). 
0 SR. LEOPOLDO CORREIA fundamenta, oft'ere

ce, é lid" e l ~:ntJ•a ooojunctamente em diecus· 
são a seguinte emenda: 

N. 26 

Kmenda ao art. 3. · : 
Converta-se a escola mixta da Taquara, dis

tricto da cidade de Itapecerica, em escola do 
eexo masculino. 

Sala das se88Õe8, 6 de julho de 1895.-LEOPOL
no CoRRÊA.- FARIA LoBATO.- FKRRIURA Tr
Nôco. 

Encerrada a discussão, é approvado o artigo 
com at1 emendas e, consentindo-se que puse o 
projecto á 3• discuesão. vae elle ~ commisaão 
de inatruoção publica. 

Nada mais havendo a tratar se, detrigna o sr. 
Prtsidente para o dia 8, além da rarte regi· 
mental da ordem do dia, o seguinte : 

2.• discuuão do projecto n. 69; 2.• do de n. 
136; I• do de n. 55, do Senado; I• do de n. 
137; 1• do den. 138; I• t.lo de n. 140; I• do de 
n. 141; 2• do de n. 97,de 1894. e discussão doa 
pareceres ns. 68 e 69. 

Levanta·se a eeaeio. 

ACTA DA 57 .• SESSÃO ORDINARIA, AOS 8 
DE JULHO DE 1895 

PRESIDitNCIA DO SR. MKNDBS PIMENTEL 

Ao melo dia, r., lta a chamada, acham·se pre
eentea os sra. Mendes Pimentel, Duarte óa Fon· 
eeca, Manoel da Silva, Carlind o Pinto, Gus· 
tavo Serrio. Freitas OUtro, Sa tu rnino Dantas, 
Bueno Brandão, Gonzaga da Silva, Ferre.ra · 
TinOco, Epaminondas Ottont, Juvenal Penna, 
Nunes Pinlleiro, Augusto Clemen• ino, João Pio, 



lgnacio Murta, Severicno de Rezende. Wt\n· 
ceslau Braz, Renvenuto Lobo, Sousa Moreira 
Manoel Alves, Faria Loba to, Delpbtm Moreira, 
Theophilo Marques, Rotlrigues Chaves, C:1millo 
Soares Filho, Francisco Bressa..1e e Camiilo 
Prates; tal tando r H:t caus' putioir'lda os srs. 
Eduardo Pimentel, Alb:lrto l:''urtado, B~njamtn 
de Macedo,Silv~a ttortes.eGetu\io de Car valho, 
Agostinho Pereira e Rib iro de Oliveira e sem 
t'lla os ruais srs. 

Abre·se a sessão : 
E' lida a approva<la a act1. da anterior. 
Osr.l.· Secreturtorlá.conta. d sPguinte 

EXPEDIENTE 

Officios 

Dotsdosr. I.· St>cretario do Sen~do . ncom
po~hando o pr'lject o n. 65. daqut<lla Ca.mar11, 
pelo qua.l é auctorisadi. a con~trucção fie urna 
Estrada de Ferro entre us ch.t~de3 de Theophilo 
Ottoni e Arnssua by e devo! vendo com emendas 
ss propolsiçõ ·s n; . 7 e I:! desLa. ci-t.mo.ra svb~e 
cnn•!'dl!~ão de lic~oça. a oivorsos tunccwnalil'B 
do Estll.rlo .-A imprimir. 

u.n outro rla me~ma proc ~dencia, tra~enilo o 
projec\o n. 64, quA órg~nizt\ o eervtço sanita
rio elo E1tado.- A lmprtmir-sll . 

Têm 2." leitt\ra, são julgarlo> objectos <i e :te· 
libel'!lção e fi"a •n sobre a me~!\ pira a orlem dos 
trabnlhOi os projectos n;. 144 e 145. 

PARECERES 

0 SR. BUENO BRANDÃO, pela coromi;sã l ele 
orçamento, e o SR. NUNES F•NHEIR:), pda. rle 
obr~ s publicg,s, ao~e!:ent'l.m ptra ~- · •lt~cussii.o 
o~ prcJectos os. 6! e 117. quA ?i o lido~. Rub
vencionando aquelle o Ly~eu d~ Tbt>~aphilo 
Otteni e out ros externato~ a referindo -se e;t& 
á navegação do rh Para<'atú. 

O sa . EPAmNONDAS OTTONI requer e r-bt em 
c!ispeusn de tmpres~ii.o e interstíciO afim de que 
esses PI'(ljectos en1rem na ord;;m do dto. se · 
guintl\. 

0 SR.RODRIGUE:; CtiA.VES, pe !Ho de re!Rr.çi.o, 
oiTet·ec!l as redacçõeM tlnae~ do!' p~o jectos n~ . 4, 
6 e 114, sobrt'l P.!eva<;>io do numero d!l desem
bargad ure<', f->1·ça publica e e:~trdd" de ferro 
8apuca.lly·,oirim; e, obiet·van•1o que Mtà. " fln · 
dar o perioJo ordinario das actuaf·s :;e.,õai le · 
gislat1vas, 1·~:quer e l.lbtem dis )ensa de impre:!
sio, afim de que e:;sa.J redsc~õa t ~E'j •m i mme
diatamentG •hscutidas e vot•das. 
~em ctebtlte, 11ppro vam -se a.~ dos projeotos 

ns. 4 e 114. 
Entrando em discua•ãiJ o de n. 6, o sr . Au· 

gusto Clllmen· in'l ju~titlc . ofT_rece e é accetti. 
pe11l commissã:~ , q •Je tuo~tr" te :· ha.nuo tqm
uas um el'fo d~ copta., o st>guinte : 

F.•,.tmda 
Ao art. I.· Em vez do 5, • bat•llliio, dig.1.-se 

-dos cinc,:, bata.tllões. 
Saio. dRI! sessõ<!~, 8 c:!e julho dn 19Q5. -Au

GUSTO CL&:MICNTINO. 
Apui~J.. la e e m ttiscJs,ão. sem de.,ate é appro· 

..,·o.do. c )m a redac·,;ão a <l ue se r etert> . 
::iobem a sDncçã.o os pt'l)juctc~ u; . 4 e 6, com· 

municél n•tu ·:!e ao ~e nado e re.Jte tteut!u ·~e lhe o 
deu. 114. 

Envi&dos a mesa, são lidos e vão a imprimir 
cs seg01intes pareceres: 

A commissão de ort;amento , a que fui pre:en
te o projecto n. 58, do Sen"do, concedeurto au
ctorização ao governo do Estado para subven· 
oionar a um curso annexo à. J:l:e"..olo. de Minas 
de Ouro Preto, é ele rarecer que sej~ o p roje
cto submettido á. tercei ra aiscussão e approva
do com a mesma redacção. 

Sala das commissões, R de julho de 1895.-J. 
BUENO BRANDÃO.- AUGUSTO CLF:MEi'\T NO. 

A commissiio de conEt ituiç:io. lt'gtslaçào e po · 
dare~. 11. 4UO rm prl!sente o PI'Cjecto u. 63, do 
Sena·.•o,-creando o Jogar ôe aJudante do di
rector-redactor e con •endo outras medldes re' 
!ativa~ a lmprt!ma Ufllc:al do Est1•do. é de pa: 
recl'l' que o mesmo projecto >t>ja rnviado o. com
mlsFão de orç~wen to, que anda não !'oi ouvi
Ja. svbre a n;a tE'rln. 

Sala das commi~~õe~. 8 de junho de 1895.
DELEIM MOREIRA.-FR'?.tTAS l"ASTRO. 

Dispen•arJo o requt.rimento <lo sr. Gamillo 
Soares FIIIJO, a leiturs da. redacçã.o final do pro
jecto n. 43. de 1894, sem debat~. é elle appro· 
vado remettido a l>ancçáo . 

Lê se e entra por ar-tigo~ em 2.• d iscus::iio o 
projecto n. 69, creando el'lcolo.- nocturnas . 

Trata-se do art. 1. • 
0 SR. JUVENAI, PE:-:i'\A diz '( UP., a vista dare

solução da C&ma~a em >e.Pão de h .nt · m, j ul
ga-se exonerado de justificar o ~E'u p·ojPcto. 

A illustre comm•&ão de instrucção publica 
não qmz a~mmir ~ respou~ab:lidadd r\d. crra.;ão 
de e~colas nocturnas; entendeu mais acert •do 
parr.ilhal-a co•n a Camat·a e o ort~rtm•, t"nrlo e :n 
consideração o prccedimento ntlterior d'esta, 
acredita que eila sl'rá co!.aerente vc:. tandJ p .•lo 
proJecto. 

O sr·. lgnacio lUurtu:-Sr. PrPsi
dente, apesar dP. ter ouvi<lo 11 lettum do pare
,·er da illustre "..Ommhsio de instrucçü.o puhl ica , 
contrario á ct·eac·ã.'J do Cl\c!eiras nocmrnn~. por 
entender esta cornm•ssào que a lei u. 41 pro; 
curou ob~tar a creaç.i:> Ud taes ca! ·• ira~ . eu, 
~tproveitan<lo·me u" p recerlente abe"to em ~~s
~ào de hontem, nl'sta casa, quand'l ~e votr. u 
uma e;cola nocturna para utn>~. fo1bric~~o de teci. 
do~, venho desempenh>t.r-me u~ incumbenc:a a 
mim feita pelos mora1ores d!l umg, zona que 
pretende tum bem egual fi v o r. 

Por isso, sr. Presidente, vou mandar á mesa 
uma emenda concebtda n.1s seguintes termos 
(te). 

Fica tambem crPadll uma escola nocturna do 
sexo f~minino u ... fôbrica de tecido• dll Bom 
Jesus d' Agua Fr1a, do dhtricto da ltinga, mu· 
nicipio de Aras,u•h y . 

Bl!.:!ran<Jo·me. sr. Pt·eqidcnte. em dooumontns 
inconte~t·l \'eis e otflciaes , pus~o ivforrn~or a ('Sta 
Camara que f01·mulei a emenda tendo em vista 
informações do inspecto:· muuic1pal. r•compa
nhados dv mapp.1. de alumuus q~ fr~:quentam 
a escola manttda naquedtlloga•, onde exis!km 
43 alumnos matriculados, com g rande trE>quea
oia e auroveitantt:uto. (Apoiado do sr. Uodri · 
gues Cna·t~es). 

Nestas condições, ~r. Pre3identE', eu e · pt ro 
que a camara pt'ooeder.i c ,m to I:L jus~ka . Lão 
negando a creação deua' tscolas, quPr dCl pro· 
jeotc. quer das emP.ndas, consoante com o que 
se praticou na aesaão anterior . (Muito bem). 



o sa. TasoPHlLO MARQUES diz qu& é porta· J O SR. SATURNIN_o DANTAS reclama oont_r& 
dor tle uma repre.Qn tação de iniustriaes, &~ri· um erro de lmpl'81880 no projeoto :sue se d••-
oulto1'88 e oommeroiantee do fiore!I08nte di•trl cut.e. _ 
cto do T , boieiro Grande, municlpio de Sete Diz o orador ~ue o artigo cl~do e 44 e nao 
Lll.gô.u, na qual pedem a c ·tlaçà.o de uma 91100· 42, pedindo, J!.Of uao, ao ar •. Prestden~, que em 
la 000, 0 rna. nova tmpresaa.o faça corrtg1r esse equnooo. 

Apresenta, pois, ne3se sentido uma emenda O SR. PRESIDENTE dfli'Jara que toi realmente 
ao projeoto o. 69. em discuBSão. erro de impreuio e que tomam na devida oon· 

Vêm á me3&, aão liJaa e apoialia'l e entram slderaçto a reclamação do nobre deputado. 
ooojunotameote em tliscuiaãJ as segumtee Sem debate approva-se o pr.'Jecto e, oonsen-
emendas: tmdo Pe que passe à 2. 1 dtEoussão, va.e elle 1\ 

N. 1 commls~ã'l de legislação. 
Lido e em 1.• d iFcusPão, é approvado sem de· 

oate, consente-se que passe á 2.1 e v11e à mes· 
ma com missão o pt'•ljecto o. UO, aobre conces· 
&ã.o e venda de loteri&S. 

Ao ·•rt. 1.• Acoresceote-se e-ama do sexo 
feminino na fabrica de Tecido rto Bom Jesus de 
.Apa Fria, dietricto do ltinga, municip•o fie 
Arassuaby. -IGNACIO MORTA.- RooRtf} UE3 
CHAV&S. 

N.2 
AcorescPnte-ee onde convier : 
Art. Fica oreada uma esc 11a nooturoa de 

inatruoção pri.muia no dlstr1cto tlo Tllb.>leiro 
Gra. 1de, munlcipio da cidade d' Sete Lagôa.s. 
(S. R.). 

Sala. das sessões, 8 de julho de 1895.-THEO· 
PHILO MARQUES. -CARLINDO PINTO. 

Eo<ll!rrada a diecussão, approva.-ae o artigo 
colü as emendas. 

Sem debate é approvado o art. 2. • e, con • 
aent.Jado-ee que p•sae á 3.• discuiiSào o proje
cto. vee elle á com'Dbsil de ID&truccã.:> pu
blica. 

Lê t!fl e entra em 2. 1 discu<são o projeeto n. 
136, concedendo licenç.1. ao eso.-i vão de orphama 
do Rio Pardo. 

0 SR. BUENO BRANDÃO fun :amenta, offerece, 
é lida, apoillda e entra conjuoctamente em dl!!· 
c08são a seguinte 

EMENDA 
Ao artigo unico. Accresaente-se depoi'l das 

palavrtts-soa aalide: -e um annouo acença 
ao eso~ivão de paz do diatrloto de &uto Anto
nio de Ibertioga., comarca de Barbacena -Jusé 
Custodio de Oliveira- para tratar ds negooios 
-o mais como no artigo. S. R. 

Sala das aessões, 8 de julho de 1895. - J. 
BUENO BRANDÃO. 

Encerraria a discussão, approva-se o artigo 
com a emenda e, oonsentindo·se que p11se o 
projeoto à 3.• di.sousaão. ne elle á commissão 
de peti~s. 

LiJo e em 1.• di!cuasão o projeeto n. 55, do 
Senado, decretando que permaneça em Ouro 
Preto o Externato do Gymnasio Mineiro, é 
approvado sem debate e consentindo se que 
passe a 2.• diacuuão, vae lt. oo~mtssii.o de in
atruoç[.:> pubUca. 

2.• PART. DA ORDEM DO DIA 

Lê se e sem debate é app:·ovado em I . 1 dls
CU811io, OODII8Dthtdo-se que passe á 2. 1 e envi· 
ando-ee á o mmi!'5ão de orçamento, o ,.rojecto 
n. 137. sobre elevação de nnoimentoa dos em
preg11clos da Junta C.>mmercial do Estado. 

Diepenada a leitura. a reqael'imento do ar. 
Boeno Brandão, entra em 1.1 dlscussio o pro
jecto n. 138. ampliando dleposiQ5es da lei n. 
:N, de 16 de jolbo de 1892 e do deo. n. 813, de 
9 de março de 1893. 

E' litlo e ent ra em I. • diecussão o projecto n. 
141, sobre estrada ce rod11gem. 

0 SR. NUNKS PINHII:IRO, auctor do projecto, 
razendo ver que o bjdcto de· te acha-se jà con
tt.mplado em di aposição orçamentaria, requer e 
obtem a sua retirada. 

Mttnda-se archival'. • 
Lê-se e entro por arti~os tm 2.1 discuw o o 

projecto n. 97, de 1894, concedendo auxilio aos 
ibstitu tos de Ouro Fino e Pouso Alto. 

Tratando-se do ar r .• l. o, são fundamentadas 
por se Ut1 auctores, lid ns . apoiadas e ent1-am 
conjun ctamente tm dtscu,Pão as seguintes 
emendas: 

DJ sr. Laopoldo Corrêa., apresentada em soa 
aut!flncia pelo sr. Frei tas Ca3tro : 

N. 1 
Ao art. l. • Accrel!Ce::tte-se ira· fine-e ao de 

Itapeoerica. 
LEOPOLDO CoRRÊA.- 8ATURN1NO DANTAS.-

l1RBITAS CA&TRO. . 
Do sr. Camillo Prates: 

• 

N. 2 
Emenda additiva. 
Accrescente·se onde convier o seguinte : 
Art. Fica <'Oncedido o auxilio de 5:000$ 1011 

Iyceus 4e artes e officios de Arassuahy e Di· 
amantina. 

C. PRA TES.- RODRIGUES CHAVE$,- IGNACIO 
MORTA..- SKVERIANO DE REZENDE. - MANOBL 
DA S•LVA.- CONEGO ALVES. 

O er • .João Pio:- Sr. Pl'fl!lidente, 
venho d~clarar-me contra a emenda determi· 
nando uma verb11. para o lyceu de artes e olll
cios de Diamantina. porq•1e, sr. Presldente,já 
tive a honra de apresentar nesta casa um pro· 
jecto neMe mesmo sentido. 

Sr. Presidente. é conhecido este Lyoeu de 
Artes e OtDolos de Diamantina e, como apre· 
sentante do projecto, quero que elle corra as 
di8CU8SÕ81 ••• 

0 SR. CAMILLO PRATBS:- Para passar DU 
kalendu gregas. 

O sa. JoÃo Pxo:- Eu não preciso de auxilio 
de deputa~ ; Preciso do auxilio da Camara 
dos era. ~putados. 

O projecto t.Jt apreseot!,do por mim ; venho 
decltt.rar que voto contra a smenda, e si o pro
jacto não Jlf'88&r este anuo, ~-á p1ra o anno 
seguinte. Tal emend.:..deve a casa rejeital·a. 

0 SR. CAMILLO PRAT.IS:- Multo bem ; 
". exo. taz um grande beneflci.o ao lycea de 
artel e ollloloe • 



O SR. JoÃo PIO : - Estou razeudo mais bene
ficio do que v. exo., porque trata·se do um 
projecto que já tem duas ou tres emendas, flUe 
por isso poderá. cahir, e o intuito de v. exc., 
aprest>ntando a 'lUa emenda, provavelmente foi 
pt.ra fazer cahir o projecto. 

0 SR. CAMILLO PRATES:- Porque 1 
O SR. JoÃo Pio: - E' contra i~to que venho 

prottstar e vou mandar á. me@a uma emenda 
suppre..osh a. 

0 SR. CAMILLO l'R.\TES:- V • exc. niio J:Ó·ie 
mandar emenda auppressiv.t. ; agu 'lrcle a 3 .• 
discussão. 

Vem á. mesa, é lid", ap1iada, e conjuncta
mente em discuesã'l a seguinte 

N. 3 
Ao 11rt. 2. · Supprima. 11e a palavra- Dia

aantina. 
Sala di\S ses~Õ(S , 8 de julho de 1895. - PA· 

DRII: JOÃO PIO. 
O .. r. A.ugu"to Cle1nentlno rle· 

clara que, com•1 um dNI slgnatorioa do l'rOjP· 
cto apresentt..J•J á. Camarn pelo sr. deputa~o 
João Pio, seu c ·mp·\nheiro de circumsc; tiJÇS.O 
eleitcral, vota pelo. emenda ora olfet'PCtda p~lo 
illuatre depu tado resioenhl em M~nte~ m Rroq . 
porque e3tá de p!(lno accôrdo com .a medidn ahi 
constgna·Ja cuja realiur,:ã.o rle~PJ& o m'ltS de 
pressa que fl.lr pcBi•Vel, assim aproveitando
se neste memento des;,~ rliocos~ões , que ainda 
-vae ter o projooto. (Ap·.iadas gtn'ae1). 

Nessas coo<J içõee. não importando ao orador 
que o projecto tenha sido apres...,ntado por 
este ou por aquelle membro desta casa, notará 
nii.o só a favor do actual projecto como pela 
emenda, uois. como di ·se., deaeja vêr Q•lanto 
antes realiza.ta a idea nellé~ conttd~. (Trocam
se apartei. Vozes. Muito b~m; muito b~m). 

O ttr. Caiiiillo Prat.ee (para uma 
111»plicaçtJo pessoal:- Sr. Presid~nt~, .qu~ndo 
apt·e.sentei a emenda meu ~m umco .r~larltao
tar a di:cus:,ão e sppNvoçao do nuxt11o ao ly· 
ceu de 11rte11 e omcios de Diamaatina, e para o 
I(Ual, é vet•dade, já. o illostre deputado apre· 
seatou projecto. 

Mas. sr. Preside1te, v. exc. sabe, temos 15 
dia!! de ses-ão e é impoasivet transitat• nesta 
cal!& em 3 di~cus,ões .. ~te p··ojecto il' ao Sena· 
do rnde te:rá. de so1frer ta.mbem 3 discuesões. 
pa;a ser definitivamente adaptado. 

O sR. Joio Pio:- Si não passar este anno, 
paasará. nn outro. 

O SR. cuuLLO PBATIU:- Eu quiz simpiE'B 
menttl chegar ma•s ~pre~sa. sr. Presidente, ao 
vbjecti v v a que proc~rou o nobre dc!putado at· 
tingir C(Jm o seu proJecto. . _ 

Sei que o Jyceu de a~~es e omciOII de Dt~man . 
tina preci!l'l. deste aux1ho, tanto que rec amou 
da Camara, eate anno. . 

Foi p:;r e .te motivo que apresent.e1 a e~endll 
e o nobre deputado, ptlrmitt& que lhe d1ga, é 
contrario a idéa; porque pllrte .d.a. Camar~~o e.tá 
predisposta a não oonceder auxthos a estlbele-
oiaentoalgurn de certa z.ona do ~tado. . 

o sa. Joio Pzo:-St v. exc. refere· a• a mtm, 
prove esta IUJeerção. (.tparter): . . 

O sR. CAMlLLO PRA.TEB:-E1e al.11, ar. Presi
dente. a razão pela qual apresenrei a emend •; 
quiz ~implesmente.at.iiantar. . _ 

E como o poTo de Diaman~lna é mtelilgente, 
bade saber qual o meu ftm e ba de di;cernir 

A. C. - 5~. 

en tre mim e o sr. João Pio qual o que pugu& 
pelo interesse do Lyceu de Artes e Officios. 

O 8R. Joio PIO dá. um aparte . 
O @r. Carnlllo Pratc~:- Sr. Pre· 

si.iente, pedi n palavra simplesmente para de
finir a minha posição n t>ate nPgocio . 

Não quer1a que pi$~Base em silencio o que 
se dlst!E', que o meu fim 11r a obstruir o proje
cto ; 110 contrario, delle quero ~ervir-me para 
obter da Camara um auxlliiJ j~ reclnma.do . 

Sr. Pre~ldente, Isto é uma questão de pratica 
parlamentar, que todo o mundo conhece quui 
poupar a I.· d i~cus,üo do pr ojecro \.lo nobre 
dtputado. 

O meu fim fJi fazer com que o auxilio pas
sasse, e8Ô a , aim P''dcria trane:tar pela Camara; 
ao contrario, ficaria dl.lrmindo na pa~ta da 
com missão, emquanto que o L ' ceu de Artes e 
Officios de Diamanrina ··e veria. privado. este 
anno, do auxilb de que carece. (.'rluito bem). 

O ..... João Pio (pela orr~em) requer e 
bbt.em a ret1racfa da sua. emenda . 

Encerrad!l " dirous~ão, é ap;1rovado o art. 
com RS emendas n~. I e 2 . 

Sem debate. approva se o art. 2. • e. Cónsen
tindo-se que pa!!!le elle á. 3. · tiiscu~são, vae a 
com:ni~s .o de orçamento. 

0 SR. AUGUSTO CLII:MENTINO requer con;u l
te se a CHsa, si lhe conce·!e urgencia para. por 
pl\l't<l da commissão de legislação, apr e:entar 
um parecer (muito bem) . 

o SR. PRBStDKN1E faz a consul ta e a casa 
conctlde a ursceocia requerida. 

0 SR. AUGUSTO CLEMKNTINO spre~euta O pa
r ect·r pelo qual opina a commtssão que S(lja 
IUbmettidiJ a 2.' discussão e approvarlo O pro
jecto que tn.ta da probibiçiio e venda de bi
lhetes de loteria •. ( Trocam·se tlparteJ ve'te
m~ntel). 

c .. naiderando o p"oject.o rle g rande utilida
de. principalmente na quadra actua l, r equer 
egualmente que seja elle dispen~arl o dP •m
pr~ão e do intrsticio regimental. a~m de s~r 
incluído na ordem ào dia de amanha. (Mwt6 
bem). 

Fica o pareC"er S!obre a mesa para a ordem dos 
trabalhos. 

São appro 11ados sem debate os pare~eres n~. 
68 e 69 . . 

Nada mais havendo a trater-Be. deSJfZOa o ~r. 
Presiden~e para nmao.bã. além da. parte reg:i
meutal da ordem do riia, o se~umte : I. • dts· 
cu:~-.~o uo orojeoto n. 57; I. • do de n. 59 , do 
S~naào ; 3. 1 do de n. 86 ; 3. a do de n. 126 : 
3.• do Lie a. 102; 3.• do de n . 64 e 3.• do de 
n. 117. 

Leva.nta-se a sessão. 

DieCURSO PRONUNClo\00 NA SESSÃO DE 27 
DE JUNHO DE 1895 

2. ,·DISCU:lSA.O DO PB.OJECTO N. 92, QUE REORGA· 
NISA A INSTRUCÇÃO PUBLICA NO ESTADO 

O er. Get.ullo de Carvalho: -
sr. Presidente, ped1 a palavra pau. mandar 
uma emenda á. tabt~lla annexa .ao proJecto em 
discus..'\ão, equiparando os venc1rnentos dos pro
fessores nii.o normatishs aos dos niJrmalistu. 



AiDda o auuo paado toi submetttdo , um DISCURSO PRONllNCIADO NA SISSÃO DB 11 
projedo á oolllldftaçio da Camara •gualando DJ: JUNHO DB 1895 
- nnclmentol, o qual Dio lraoai&ou pelas ~ 
irei d~. regimenaee pOr ter 1ido apre- f.. • DIEOW88lo DO Paon:OTo N. 26, QUB amaGA· 
•ntado DOI ultim01 dias da l8llio da J.•Jegl.i- NUAO DBINO AGRICOLA NO liSTADO 
latnra. 

Mal fito Jron que era tambem o pensa- O •r. De•lderlo de Mello 1 - V e· 
mento do Congres110 traB88cto .fazer a equi- nbo declarar, .r. Preaidente,que votooon&raa 
J&raçio de vencimentca dos profeamres babi- 1.• emenda ao art.J.odo pro:ecto em du:oul!lão 
lttados ao. doa profesaoree normaliatas, medida apresentada pela11 commissões reunidas de in· 
que se inl])lroo nos princípios da maia rigo· atrocção publica e de agricultura, e, em pou-
roa. justiO" e fquid&de. cas palavrasjulitiflcarei o meu voto. 

Sr. Preei1ente, nio se pode por em duvida Non•gimen actual em queo!lgovernos aucce-
qoe os protenoree nlo normallstaa que aotu3l· deru se period íc~u~ente, entendo que o leg~ala· 
mente em grande numero oocupam c&deha8 dor arguto e previdente, deve na confecção das 
de lna*nieçlo primaria no Estado prestam tan· leis cereal a'J de certas garantiM porque não ee· 
to serviço oom~ 01 proft!,laores normallstae. jam de fntoro fabead11s. 

Sojeitaram &e a prepararar·se -devidamente, t.ltSi actualmente acha-se collocado á testa do 
provand.:> multes vuea . em conoul'IOs a11 11uas governo estadoat o em in• nte mineiro, ·que pe· 
babllltaçGel, e abi e~tio, no mesmo grão o.e lo11 eeue elevados dotes ttm fei&o jus á 
aprovei~mento, prestando dedicadameute 03 merecida confl.ança que lhe t:-ibutam o Con· 
~eus ~rYiçoa á lnatrucçio pobUca como leaes e gre~o e o estado l m gernl ; et a ac~ual 
bons servidores do Eatado. administração tem se dietinguido pela boneati-

Estou certo, 11r. Prealdente, que a Camarn. dado, pa~riotiamo e solicitude na dlre~ão dos 
wmaré. em ala consideração &ta emenda, por· nogccloa estadoaes tornando-ee credora de ge
que a eguatdade, ou equiparaçio de nnci- rae. applau@OS do povo mineiro, quem poderá 
183ntos d'eesea profeuores que oomo 01 outroe hmr :• aJ• que o·me~mo acontecerá com a q .e 
estão sujettos á meama lei e ao mesmo regula- vier depoiS dirigir ca no~os dest inos. 

to 
é d - Encarando por e~se lado a questão, pen:«> 

men uma me ida tao justa que rH impõA que não !leve •~ deixar nalei ue trata-te ,de 
por si mesma e atapenaa e, forço para justitl· organizar brecb•~ alguma p o:. r onde poseam os 
cal·&. governos futuros aopbtamal a ou interp· etal ·a a 

E, ar. Presidente, se· a unica ordem de mo- teu talante • . Pelaemeod~~o a.l:ldida fica ao poder 
tivos que determinou ao legislador criar desl- executivo a faculdade de remoçã.o dosinstitutos 
gualdade na tabella de vencimentos do p:rofe.'f- agronomico e zootecli'ttico de Habira e Uberaba, 
110rado primarlo, foi o facto de fazer o norma- para out.ros pantos. •e a!aim julgar convenien· 
li&ta o curso normale obter o seu diploma nns ~._D'abi omotiYo ~rque lmpugao tal diPpo
termos da lei. ~mbem, sr. Presidente. o pto • s1çao. 
f881or não d1plomado habUita-se, e só em Sua>panbamoa que um funcionario publico, 
vl•ta das provas de habilitação que aprese'lta desses I]Ue ohegsm ás povo&ções d 11 interior ja
pode aer nomeado. atando 11e de grande presligJO, envolvendo-se 
' E que importa que aqoelles tenham o diploma na politlca e em t.od&15 111 quutõea looses, seja 

• denormaltsta, se es&ea que umbem exbibem 08 enviado para dirigir um doa imtitutos referidos. 
aeuaconbecimentus, na prattoa, na ~asião Supponba-l!e ainda, que a população respectiva 
.que exercem o magi!ltflrio, vão detiempenbar sendo Independente e semata .oão queira dar 
identiQU funcções ad'aouelle~~ e prestameguaes importancia as prosa pias :leste foncoiouario, e 
eerviços á inat.ruoçio publica t Pareoe que ea- que elle. ferido em seu amor proprio, resolva 
tas conslder~çõeil não podem deixar de prepon- do alto da BUa& prepotencia, tirar uma desforra 
derar 110bre o e11pirito da Camara para votar daquellll localidade oude não cJnseguiu impôr: 
em favor de minha emenda, tanto mais quan· se ; o que aucoederá 7 
dojà. se equiparar.mo• vencimentos dospromo- E' obvio, que 111 o gov.,rno dl3 então nio pri· 
teres nio f<~rmado• aos dos formados~ E 0 oa· mar pelo craterto em sua.s re3oluc:õat ; deixar• 
10 é uongeoere, militando até maior aomma se levar por infcrmaçõel! capcioeas, removerá de 
de.ra-ão nesta questão do profeaaorado. chofre estabelecimento tão importante, sem 1>8 

o sa. c.unLLO PRATBS: _ v. PXc. equt-ra lembrar do despendio occorrldo cl,)m 11Ua orga . 
~ be ,... oizaçio. IO:asF O!i vencimentos dos professores provi· OrA calculando que podem muito bem na-

# llzar se tae<~ bypotbeses, vejo aerto · perigo em 
O <~a. GETULIO DB CARVALHO:- E.a oito dehr;ar-• ao arbitrio l.lo govarno a mudança 

equiparo oa vencimentos dos profefsorea provi· cleeae• iattituLos. 
aoriGs; a minha ameoda é mand11ndo equ•pa- Ainda perduram de mane;ra mui grata em 
rara tabella n. 2 k n. I ae que tratam de pro· meu "pirito as elo41uentet palavra~ com que o 
181!8fjrea uormallstaa " prof~re11 habilitados. mea dlstioo&o oollega o sr. t:'&dre Joib Pio, de· 
E~pero que a Câmara não deixar! de adrp. fendeu. ' 

tal-a, atteodendo a 10numeras oonPiderações O aa.lolo P10 : - Obrigado ••• 
que militam em ftLvor, della baseadas todos nos· o sâ. Danosa to ••• a Méa rle psrmanencia do 

·mais Justos 0 geuerosos motivo~· ( le). illltituw agronomico em ltabil'3. Neaaa ocoulio 
olUastrado orador, com a oompetanl'ia que to
dos nó.s lbe reconbeéem01, teve oooaalio de re· 
ferir·se a cerw informaoôês liirlglda!t ao go· 
nrao e ao CJngreao 10b re aqu~lle tnatituto 

/ 



collocando-ee em completo desaccôrdo com as 
mesmas. 

Não pollemos, ar. Presidente , estar ujeitos 
aoe capricho3 de fanooionarlos do governo, 
mormente daquelleelque nas povo · l es do in· 
terlor não ~oe limitlm naicamente ~ attribui
çõee do seu cargo. Quando são c: . ectos, :zelo
soe no cumprimento do dever •> que reunem 
ãs aptidões. o nece3!&rio crlte: .o, multo bem ; 
mas quem nos diz que no po!'vir não tenhamos 
de arcar com um pe33oal i c -,mpetente na ges· 
tio desses estabelecimento : e que o governo por 
seu turno envolva-•e no malhas da política· 
gem, (e ottransflra. JO! '_ lle &!Sim, apraza seus 
planoe I E' preciso, p .r a corresponder á tran· 
soendencia do objec• . 10 a que se destinam que 
8l8ee estabelecirue• riOB tenham o caracter de 
permanentes no •real onde toram inetallados. 

Nio tlcam pc. óm aqui as minhaa observa
ções: em mlut-... humilde opinião jalgo que a 
emenda não v de ser aoceita ~:x~.,i do que dispõe 
o art. 4.• do regimento: (lê). V. exc. ha de 
estar lembrado, Sl'. Presidente, que havendo a 
illustre. commiseõ.o de agricultura apresentado 
em 2. • di8cn:llão,a emenda auctorizando a trans· 
ferencia do instituto de Itablra, fol-ella van
tajosamente combatida e afinal regeitada . Ora 
vê-se cla.ramente que a emenda em discussão é 
a mesma já. regeitada, estando entretaot:> am
pliada • redigida em outros termos, &.$Sim, 6 
claro e concludente que trata-se de ma teria 
vencida, não mais no caso de ser submettida a 
discussão na presente s2s:ão legislativa. 

Sr. Presidente, anima-me neste momento a 
confiança que tr1buto 110 criterio das illustra
das commisaões reunidas de instrucção e agri
cultura certo de que não Insistirão os illus\ra
do-. collegas na passagem dessa me.iid" que ra· 
puto uma ameaça. constante a pairar sobre ' os 
estabelecimentos de eat~ino agro-pecuario. 

O SR. JoÃo P10 (dd um •part•.) 
0 SR. DESIDBRIO:-Por iSSO mesmo jé. disse 

que não legt!!l&mc•s eómente p1ra o presente. 
A palavra- local-que se nota ;:~a emenda po· 
deria dar logar a iaterpretlções diveraas; fi 
um governo arbltrario, por capricho de méra 
poll~icagem, t~r1a volvula para sophtsmar 11 
Jei qúe votamos actnalmente, desvirtuando 
rlesa'arte a obra que tanto noJ temos empenba-
4o em realizar a Dem dos interes!l8s da lavoura 
que são tambem os tntere~se.~ do Estado. 

O sR. Jolo Pto:-E' um mal que estàlastran· 
do: talla-se muito em ooliticagem ••• 

0 SR. 0E91DERIO:- Fallo por hypothe:·e. Niio 
receio pres~ntement) da politicagem do actual 
governo, como já declarei, porque elle l!e dh• · 
tingue JM!la joatiça de eeus actos; porém não 
podemoe &88egurar que a'J futuras administra
ções egualmente •e esmerem na mais restrlcttl 
obeervancia da lei; e devemos nos pôr acobertes 
de quae!quer arbi.trios possíveis. 

S• p&SSar a emenda nos termo1 em que é 
concebida, esses in~t1tutos serão verdadeiros
presente de gregos ••• 

0 SR. MA.NOBL ALV&S:-Estariamos sempre 
prln•ipiando. 

0 SR. DBSIDBRIO:-De acc6rdo. Ficaríamos 
sempre na mesma, pois ninguem se sujeitaria a 
frequentaras aulas receando ver transferido o 
estabelecimento num momentQ dado. A faoul
dadecontlda na emenda prejudica o pri>jecto 

em seu conjuncto e desvirtua completamente 
o que Ji se tem feito sobre o magno a~~umpto ... 

u SR. Joio P10:-Não prejudica. Póde ser 
que futuramente seja necetl:!aria. 

Estando dada a hora o orador-requer seja 
ella prcrogada até concluir-se a discu~ão e 
votaçi.1 do prcjecto. Consultada a casl\ é con-
cedida a prorogação. ' 

O. sR. PRESIDBNTE:-Está. oom a palavra o 
sr. l'>eeiderio de Mello. 

O SR. DEsiDBRio:-Vou concluir sr. Presi
dente, Yistoter já demonstrado a inconvenien
cia da emenda ao artigo 1. • De1xando de en
trar em diPcuBiõ.o do projecto em geral, peço 
com tudo permissão para ponderar' que não acho 
justa a I.• emenda ao art. 6.•, pois não sa 
deve restringir o salario d~s"nado ao pessoal 
dos campos praticos. 

Para obtermos funooionarlos aptos e zelosos 
é precill• que lhes compensemos devidamente o, 
serviço mórmente nesta quadra em que os pre
ÇJS de todos osgeneros acham-sP axcessinmen· 
te elevados. Demais um sim~;es operario per:
cebe hoje ealario superior á. 3:000$000, e taxar
se com egual quantia o ordene do dos professores 
pra~lcos, cuja missão alem de afanosa é mais 
deliClrla, seria um erro, uma injustiça. 

Termino sr. Presidente, repetindo--que se
ria um verdadeiro presente de gregos, os esta
belecimentos de en!ino agrícola, se ptul!aase a 
emenda em discussão; e que longe de provocar 
enthusiasmo entre a honrada cla~:~se dos lavra
~orea, a reforma que tr"tamoil de votar, viria 
accentuar mala o desanimo e a descrença que 
infelizmente tentam predominar no espírito 
daquelles laboriosos mineiros. (Muito bem.) 

DISCURSO PRONUNCIADO NA SESSÃO DE 
28 DB: JUNHO DE 1895 

O •r. Pinto de Moura: -Sr. Pre· 
sidente, como representante dlrecto da soua 
da matta, um dos ma1s obscuros, é verdade 
("!!" apoiado1), porém dos que mais se interes
sam pela aua grandeza e pela sua prosperidade; 
oomo represente residente n'aquella grande zo
na que tem sido durante longos anros, cruel
mente ftagellada por terríveis e aesustadoras 
epidemi11s, como a que ultimamente appareceu 
com a de::um1inatãc de cholora. levando o loto 
e a desolatão ao 1eio de muitas fllmilias ; como 
reprt sentante, repito, d'aquella lmporb.nte 
zona do nosso grande e poderoso Estado, que é 
um dcs que mais concorrem parao nOISO llem
tstar economico e que portanto niio deve ser 
olvidado nos momentos de penurla, jul1o-me 
na estricta obrigação de vir manifestar minha 
inteira e franc~ adhesão ao projecto que ora 
se submette á segunda duous..-ão e que, estou 
certo . terá. o apolo decinido e sincero de todos 
os illustree representante3 deeta casa, que não 
podem aer indUI'Ilrentea á sorte d'aquella grande 
zona. 

Creio, ar. Presidente, -que bem pouco po
derei aocl'e@ceatar no sentido de apoiar esse 
projecto, depoi8 do quo já fol tio brilhante 
quão criteríosamente expendldo pelo illustre 
deputado que me precedeu na tribuna, pois s. 
exc. aallentou do mo1o o mais convincente & 



neoealdalle e mesmo o dever qae tem o Estado Mas pelo facto de 68Nm autonomoo, de serem 
de oorrer em auxilio dos muoiolplos independentes titio por isso prindos de con· 
em oaao de calamidade • penso entretanto traotarY Está privado o Estado de soooorrer o 
cumprir um dever e prMtar um serviço de município com reu credito Y Onde a proht-
algum valor ao meu Estado vindo OODt'Orrer . btção f ' 
com o obulo inalgulfioante cio meu apolo ao Comagrando ~ Constituição a plena autono· 
projecto em dioUJBio. para qoe dentro em mia municipAl, o que prucurou probJbir e ve· 
pouoo tenhamos a ventura de vel·o oonvertldo. dar, foi a subordintoção do monicipio ao E ,tado 
em lei. para que nio f081!~m u.oriftoadas e burlad 1 

Pelas di8c'OB!Õ811 travadas neste recinto em as garantias do goverD'l .local. Mas pelas dls· 
torno do projeoto que occupa as vos.•M a • .e;:)- po:.lçies do projeoto em disowsão o Estado nio 
çõas, vertfioa-se que tre:i llio ot pon&os que vae IDt•rvir na gerenoia dos n~gooHlS muni· 
muitOs dos . lllus•.res deputaios desejsm ver cipaes, nem o municiplo vte a elle ficar su-

- elucldados para q..1e pusam dispensar ~eu voto: bordinado; o Estado apparece apenato '?Omo ga. 
81 é constitucional, si gera a intervençio in- rante, como ~nuot~~ante por al'Sim dtzer dos 
devida do Estado em negooios monicipaes, e ft. mQntclploa que c?m sua gnrantla facilmente 
nalmen'e qual aerá' a responsabilidade peco· lenntat'io os oapthes de qoe necessitarem. 
niaria do Estado com a garantia consignada no Obtidas por Piles as quantiliS bastantes para 
proJeoto. o seu &anea.mento. que pelas bl~S"'! do projecto 

Bafol'çando-ae tanto quanto me permiitem nio podem exceder do triplo tia recei·a do 
os tracoa recursos de que de m~mento &tapo· anuo anterior ao tJo cootracto com o governo, 
nho, procurarei respon ler do melhor modo os municípiOS farão ~~eu' PSnearneotoe submet· 
possível a todas eseaa interro«açõea que foram· tendo os planos á apreciação do gover.1o, que 
D )l dirigidas, e para isso solicito de meus col- apenas terá o direito de indicar U IL& ou outra 
legas um momento de attenção. modificação que reputar ce;;..veniente. 

Em primeiro Jogar, sr. Presl<!_ente, respondo Esta é,sr. Presidente, a unica maneira pela 
que o pr?Jecto ~m ~lsoussão nao ! por fôrma qual os municlplos poderão merecer a confian· 
alguma mconatltucional, porque nao existe na ça d s oa"italistas para o ftm de levantarem 
nosn: lei fundamental di!po~lçà• e:xp1'88!!a que oapltaes ... 
proh1ba. M tra.neacções entre o Estado e o mu· Não correndo o Estado em auxilio dos mu
nicípio, mormente quando com essas trans' nicipios sr Pr/esidente estes nada con~guirão 
acçõ~ viao. o mumcipio um ftm altamente pa· f.zet·. ' · · 
trlotlco. . . _ . E duas razões de ordans di versas conco.rrem 

UM SR. DEPUTADO:- Mas o municlpJ~ nao para embaraçai -os quando tenham de lançar 
póde aubordlDar-se ao Estado, nem este mter mio de seu credito · o tacto de não ser ainda 
~ir em negocios municipaes. _ bem conhecida a imP<>rta•cta dos municlpios no 

O SR. PINTO DB MoURA. :-Nao ha. subordi· reg1men àctual e a má administraçio que ai· 
nação, cada um vae _agir livremente dentro da gana delles têm tido. 
espherade suas attr1buiQlSe!. o monicipir sr. Presidente Ql)m as rega-

~i é verdade. sr • . Pl'88idente, que, segun~o lias e liberdad~ que lhe outhor~ram a Con· 
os moldes e~ que fot va.."ft~&. D~ organiz&çao etttuição e as leia 1:ujoa preceitcs obedece, com 
adminlstrattv~, o munloiplo é_ autonomo e In· as attribuiçõea importantisaimiJs de que está 
dependente, nao sendo perm1ttldo ao Estado investido, é uma entidade relati-vamente nova, 
intervir em negocios de eev peculiar in teres· data aua existenci'\ dos primeiros d ras de 1 os-

. se, é tJmbem certo que a~ ~tado assiste o de· sa vida conatitucional, que é curta ainda, não 
~er de aoccorrer aos mumclp1os nos caso~ ex- póde ser conhPcido nas praças commercises do 
presso• na nossa Constitui~, ~mo Feja~ oa paiz. · 
do art. 120, q'?-ando os munlcip108 requtstta- Oa capitalistas, mesmo de dentro do nosso 
re.m ~eu auxlho por motivo d~t calamidade pu· Estado, não podem depo.; itar inteira confiança 
bhoa. no muoiclpio, porque não coahP.oem ainda pela 

Portanto conclue-se logicamente. sr. Preai· exp3riencia a garantia com que possam contar 
dente. que por nenhum modo é inconstitucio- para seus capita&l, e isto faz nascer o medo t1 o 
nal o projeoto em dtscussio, póis de sua con· reoeio, aliá<t ju&tiftoavels, de que !l'jam seus ca
ve~ão em lei não resulta:.i. obrigação alguma pitaes sacrltloadoa, e deste modo os monicipios 
para os munictpios que não requleitarem o nio conseguem levantar as quantias de que ne
auxilio do E&tado, e os que requisitarem acoel· ce38itam. 
tando a garantia deste projeoto, 811tario de ac· Por outro lado, ar. Presiden~, a m4 admi· 

. cardo com a disposição constitucional que ano- nfatração qoe têm tido alguns municípios, en-
ctorha o pedido de nxilio. tre os q_uaes figura o de Juiz de Fóra na admi· 

Em segundo logar, ar. Preslden!e, amrmo nistraçao passada, durante a qual houve, como 
que não se dará 8818 lanesta in·enen.;ão, que se tem provado, verdadeiro esbanjamento dos 
ee receia, do Estado em negocies municipaet, dlnteiroa muoicipaes, é a outra ca'I!Ba da des
de modo a prejuJicar a autonomia do muni· confiança, aliás fundada, por parte doa capita-
cl_pio. listas. 

A razão é muitlslmo simples. Como v. exo.• Mas desde que o Estado oorra em auxilio doa 
ar. Presidente, e a casa Dio Ignoram, o muni· municipiOi garantindo 01 emprestimos tt.ue 
oipio e o E~\ado aio pe190aa juridiaas, reves· que.r·,nr contrahir, estará tudo remediado, 
tidas do c .... raoter de autonomta e de indepen· pois nllo ianario oanltalistas que, no duplo ID· 
dencia néoessariaa á sua ooexlatea::la; o E•- t.oresse de _servir ae se... municipio e de 'bem 
tado e o município eão eoberanos em •uaa de- I empregar seu dinhei~, aio emprestem ae01 
llberaoões, dentr:> d!>9 ltmitea oonstitacionees. capitaes aos munlcipios, e dede modo pederiG 



elles sahír facilmente do emba•aço em que se 
acham, sem que sejlm peallos na sua admims
treção pel" lntenençã.o do Estado. 

Em tero"iro logar, sr. Presidt:nte, respondo 
que a responsabilidade !lo Est11do com a g.t.ran
tla constsn e uo project. não é tão gran ie 
quanto se pen.;a. 

Esse reca1o do desconheCido, manifes tado pelo 
nobre deputado residente em Montes Claros, 
desapparece com um ligeiro calculo que se f,.ça 
do maximo do emprest1mo aos municípios que 
delle ne~l'~itarem. 

Como é sabido, ar. Presidente, o moniciplo 
que no E~tatio de Minas tem renda maior e o 
de Juiz de Fóra, e neste a receita roi orçt.da ai 
me não engano em qninhantos e tanto~ contos 
de réi~. sando que todos O<! mais têm lenda bem 
menor. 
P~ra tazor-ae um calculo approximado, ad mit

tamos que ~eja.rn 20 os munic1pioR nece:lsita-ios 
do aux11io !o E-ihtltl, que 1\ médh das r~>ndi\S 
annuaes des, es municipio!l se-ja de ::!00:000$; 
como o maximo do emprestirno cnrrespoode ao 
t!'iplo da reaota de cada município. segue-toe 
que o m•tximo da garantia, c:>111 todo o ex·lga
ro, Ferá de 18.000:000$. 

Ora, sr. Pr(l;olid('nte, a quantia de dezoito 
mil contos de réis que o Estado garanta aoq 
municípios em condições de precizarem do sau 
sux1lh'. é assim tão grande que nos faça ter 
medo de votar ll projecto Y 

Para estradas de ferro o E•'ado não gilrante 
juros de maiores quantias Y O Estado não vae 
por Bl'te modo fazer doação de dinheiros aos 
muDJcipios; ne apenas servir de garante. 

Cumpre que o. ca,.,a attenda bem aos termos 
do projecto que na quat.lra a "tual appart'ce 
como medi ia de salvdçã.o publica., e a stJlus 
publi~a deve .er aqui, como é em toda a parte 
-a supr6ma: lex. A zona da matta, sr. Pre 
sidente, não J.Óie ser esquecida pelo legislador 
mineiro principalmante no momento actual em 
que ella sente o P botre da peste devorar-lhe 
cruelmente u entranhas. Como v. exc. sabe, 
é aquella zona a que mais produz, a que maior 
paroolla cfl'erece ao orçamento do Estado. Desde 
que a peste a invada em toda a sua extensão, 
della fugirão, como tem fugido, os trabalhado-

. res que na sua maioria são do interior doEs· 
tado onde o clima é opt1mo. e os proprios ftt.
zendeiros terão nt'loel>Sidade de abandonar suas 
la v, uras para não se entregarem a uma morte 
lnevitavel;dugindo os trab&lhadores a lavoura 
perece e perecendo a ra.voura ê .:erto o desfalque 
no orçamento. 

Portanto, sr. Presidente, na quadra de nffic
ções em que se acham os babi t!f.nt,es da matt11., 
que nem me mo no ino:erno liào poupados, !lào 
devemos reg••tear nosso~ VJtos ao projooto que 
virá por ·cet•to fazer nascer em seu~ corações a 
esperança em melhores tempos. 

creio com estas ligeiras cooaiJerações, sr. 
Presidente, ba.nr justificado o meu modo de 
peD88or a respeito do projecto em discussão. 

O sa.. DsLPHIY: MoRBIRo\.:- E muito bem. 
0 SR.. PINTO DB MOUR.A : - A esta casa não 

tem raltado criterio nem patriotismo para 
enunciar-se aobre assumptos urgente:! e recla· 
mados pelo Ea~o ; po· tanto, espero de todos 
011 meus collegas s~u apoio franco e decidido ao 

projeoto apresentado á sua consideração e que 
(oi brilhantemente sustentado pelo ill ustrado 
deputado resijente em Leopuldina. 
. 0 SR. f'IESIONRIO Dlli MELLO : - E por V. 
exc. tambem. 

0 SR. PINTO OB MOURA. : ~Tenho concluído. 
(Muilo iem, muito be•~t.) 

ACT \ DA 58.• SESSÃO ORDINARIA AOS 9 DE 
JULHO DE 1895 

(PRESIDENCIA. DO SR. MII:NDKS PlllBNTEL) 

Ao meio·dia. feita a chamada, acham-se pre
sentes os srs. M11nuea Pimentel, Duarte da Fon
sec!l, Manoel da Silva, Del pbim Moreira, João 
Pio, Faria Lobato, Juvenil! Penna, Benvenuto 
Lobo. Nunes Pinheiro, Ferr('irilo Tinôco, Satur
nino Dantas Francl8co Bressane, Severiano de 
Rezende Epaminondas Ottoni, Theophilo Mar
ques. Oustave Serrã'J, Carlindo Pintn, Augusto 

lementmo, Camillo Soare-a Filho, Rodrigues 
Chaves, Bueno Bac.ndão, Weoo•sláu Rraz, 1!1'· 
DRclo Morta, Manoel Alves "' Sousa Moreira; 
faltto.ndo com causa particiiaole os era. Eduardo 
Pimentel , All:erto Furtado, Benj . ou1n de Ma
cedo. Sílva Furtes, Getulio de Carvalho, Agos
tinho Pereira e Ribeiro de Oliveira e sem ella 
os m••is senhores. 

Abre-se a sessão. 
Não se achando presente3 011 sril. 1. o e 2. o • e

cretariO:I, continuam nos respectivos lf1gares os 
srs. Duarte da ronseca. e Manoel da Silva. 

.!!;' l ida e.approvada a acta da anterior. 
O ar. 1.• secretario clá conta do seguinte 

li:XPB:DIRNTE 

O/fi cios 

Do ar. 1.• secretario do Senado, communi
oando have:-em s1do approvadas as ementias da 
Cama.ra ao projecto n. 50, alli iniciado , de ore
ação de mais uma vara de direito em Ju1z li.e 
Fóra. subindo, portanto, á sancção o mesmo 
projecto.- In te.rada. 

Reprtll6ntações 

a 1\&mara do Jarmo do Paranahyba, soli
citando um acto que firme o etr~ito leglll do 
OI'çamento por ella docretado.- A' commissão 
de camara.s munlcipaes. 

Requerimento 
De d. Claudiana Augusta de Macedo. p : din

do u ma pensão para. sua subaistencla e de seus 
ftlbos.- A' commil!!ão de petições. 

0 SR. JUVRNAL PKNNA participa queo ar. 
Gonzaga du. SilTa deixa de comparecer, por mo
tivo de força maior.-lntelrada. 

P A.RB:CBRES 

0 SR. EPAKINONDA.S 0TTON1, pela commia&io 
de obras publicas, aprefoenta para 3. • discussão 
o projecto n. 60, do Senado, sol>re estrAda de 
ferro de Uberaba ao Rio Grande. 

O SR. Bu•No BRANDÃo. pela de orçamento, 
o1ferece para 2.• diaoussão oJrojecto n. 79 e 
par& 3.• 01 de n. 03. do Sen o, e 97 de 189•; 
e, prenlecendo-se da tribuna, requer e ob\em 



di!l)lflnea de lmpre&!ão e intera~lclo, aftm de 
eerem dados para a ordem doa traballloe 01 
projectoa na. 71, 60 do Senado e 97 de 1894, 
acima referido;;. 

0 SR. AUGUSTO CLBMKNTINO, pela de letiala· 
çio, apreaenta oom parecer para 2.• dhclll8io 
o projecto n. 62, 'o Senado, dispondo aebre 
pecoho legal; e, fuendo ver a urgencia do aa
aumpto., requer e obtem dilpeDJ& da impri!BI!ão 
e i na ti. sticio, . afim de aer dado eaae projecto 
para a orde:o do dia seguinte : 

0 SR. RODRIGUES CBAVIS, pela de redaCQão, 
oft'ereoe aa redaoçõea ftuua dos prejeotoa na. 
Rl e 134 e r~ner coDBUite-ee a cua ae ooncede 
dia)lenea de impreti.lo, aftm de.aerem ellaa dia
cn~idas e vetadas immedlatamente. 

Bm dTacouão o requerimento. 
O SR. F.t.RIA LoBATO (,.Za o~m) faz ver 

que, lpertenceado · i. oommilllo de redacoio. 
dei::ou de asaignar o parecer com relaoão ao 
projecte n. 81, por entflnderquenão podia con
algnar·ae quantia auperior a 200:01$000, por aer 
esse o libuse do que ftcou vencido em 3.• dia· 
cOtlão. 

O sa. W&NOBSLAU BRAZ, confirmando a ob
aervacio feita pelo procedente orador, declara 
votar ooõtra o requerimento, visto que o aa
nmpto 6 de aumma ;mportancia e não deve 
ler votado de afopdUho. 

O SR. NuNES PfNHBlllo vem á. tribuna para 
dizer que a verba ·do projeoto é uma e unica. 

Si ella era do 300:000$ foi "elevada a 800:000$, 
como deoiarou o proprio auctor da emenda, 
quando s!Hteatara o pNjecto em 3.• diiOUIIão 
e então o orador apresentou a sua emenda, 
redoslndo a verba total a 200:008$, eme!lda 
que toi approvada pela casa e de accôrdo com a 
qual devta ter sido redigido o projecto. 

A nm aparte doer. Rodrlguaa Chaves, obser
vando que a redacção é a oonseqoenoia do que 
esti e.crlpto nos papeis que foram presentes a 
commiaão, l"t'-lponde o orador que houn equt· 
vooo da cemmll8io, por,uanto a verba é um~t 
e unlca pois que a do art. 1.• estava incloida 
na do art. 2.• 

Isto .é o que ftoou patente na dlaoOIIão.havida 
e a camara resolveu n881& conformidade. 

0 SB.. RODRIGUBI CHA TU, demonstrando 
quanco 11ão obscuras esaaa .emendaa relativa
mente ao at1. 1. • do projecto, f11.z aentir qu • 
nio tem o mlnimo intereaae na queetão e, para 
oompronl-o, solicita e obtem a retirada do 
eeu requerimento, aftm de que a camar:., estu
dando detidamente a materla., sobre ella se 
pronuncie como em aua alta tabedorla enten
der; ficando, entretanto, sobre a mesa para a 
ordem dO! trabalho3 as ndacções a que o mes
mo requPrlmento se rererla. 

• IR. JUVBN.t.L PKNN.t. (pei<J ort.Wm) requer 
~iaperua da imprellio da redacção final de pro
Jacto n. 134, uma das precedentemente men
cionadas, aftm do que tenha dlaodsaio e vota.· 
çio immed•ataa. 

Approndo o requerimento sem debate, é 
appro'7&4la e remett.tda ao Senado esu. reda· oc.«o. 

Comparece no l'écinto o ar. Camillo Pra· 
~- . . 

Lê-ae e entra em 1. • dlacullio o projecto 
n. 67, tornando extensivos ua Salesianos de 
Tiradentes os auxlllos concedi doa pela lei n. 43 

O ar. l'Wunea Plnbelro:-ar. Pre
sidPnte, pedi u palavra nã.a para impugnar o 
projecto, mas para ouvir o nobre aprnentan· 
te do meemo aob~ a intenção que elle teve 
quando pede 01 auxilloa auctorizadoa :.;ela. lei 
n. 43 de 22 de maio de 1893. 

Esta lei concede uma verba de 30:000$ aos 
sal~lanea da Cechoelra do Campo para recon-
stitoirem um predlo. • 

Ora, no pl'(ljecto em dlaouni'>, trata-18 de 
auxllioe auotorltadoa por esta lei aos salesia
nosjá eetabelecldoa em um predio otrerecldo ao 
goverllo pt!lla munícipalidade. 

Si 18 trata de reconstruir este predio otre
recido pelu municipalidade de Tiradentes. jus
tifica-se perfeitam~nte o projecto e eu votarei 
por elle; m&ll, si Dão ê esse o seu ftm, deeejo 
ouvir do nobre deputado seu 11preBPatante em 
que oonalatem estes auxillos a.octorizados pela 
citada lei n. 43, no caso presente (muito 
bma). · 

O ar. &everlano de Rezende : 
-Sr. Presidente, vim á tribuna para. aatisfa· 
zer os desejos do meu diatiocto collega, o sr. 
Nunes Pinheiro. relativamente ao prcjecto que 
se acha em dil!eulsio, projecto que Interessa á 
s. exc., porque se ncha apadrinhado com a soa 
&lllignatura. 

Coneegulntemente, dou parabens a mim 
meamo por ter a collaboraçio poderosa de a. 
nc., para levar auxilio a um estabelecimento 
importante, que vae dar vida á cidade ••• 

0 SR. NUNES PlNBEIB.O dá um aparte. 
0 SR. SBVBRIANO DE RBZENDB... de Tira

dentes, que, pela amenidade de seu clima, pelo 
upirlto ordeiro e fabor1o10 de eeos habitao· 
tes, comG por ser o cofr,e de tradicões gloriosas, 
merece que ae lhe deem elementos .:te v1da, ca
pazes de faael-a resurgir com aeu antigo es
plendolr. 

Pa~~~&rei em poucas palavras a aatistllzer a.o 
nobre deputado, no appello que me dirige. 

Sr. Preeldente, na primeira diaouasão trata
se de indagar si o projecto tem utilidade e ai 
é constitucional ; quanto á primeira parte, 
nlnguem ha qua poa~a negar a utilidade da 
oreação de estabelecimentos da ordem da.quelle 
de que trata o projecto, ·em diversas zonas do 
noeBOE$bdo. Em relação i conatituclonallda· 
de de sua apresentação, nada ae me offerecea 
dizer, porque elle está perfeitamente dentro 
doa limites que nos ~ão traçados. 

Por eate projecto ar. Presidente, se torna 
extensivo ao predio que a municipalidade de 
Tiradentes offerece ao Ea\ado, para alli se eata.
beleoerem 01 aale!IÍanos aqulllo que fo1 concedi
~opelalel n. 43, & um pre1io. pertellcante ao 
Estado e exiatente no districto de Cachoeira do 
Campo. 

0 SR. NUNES PINHEIRO :-E' auxilio para 
recoaetrucçio do predlo em Tiradentes 1 

0 B. SBTBIUANO ·DB RBZENDB:- AUXIliO 
para reconstrucçio ou reparos de um predio, de 
vutuacoomodaçõeo, que pertenceu outr'ora ao 
inoonftdente vigario C&! los de Toledo ••• 

O aa. NuMa PINB'IIRo : -Póde oontar com 
todo meu ~poio. 

0 SR. 8BTBJU4NO DB RBZIINDE ••••• e que, 18 
tem atraTeaaado aeculoe pel& eolldez de sua oon
Bt.l'Ucoio, nio o tem feito cotitendo impune-



<i3l 

mente. Tem sotrrido estragos e é necessario, 
para que se adopte ao fim que se tem em vi~ta 
que se façam grandes reparos. 

Julgo que, clm estas observações, tenho sa
tlafei~o ao meu nobre collega, com cujo a paio, jà 
o dine, me felicito •••• 

0 SR. NUNES PINHEIRO :- Pó;ie contar. 
0 SR. SEVERIANO DE R EZKNDE •••• porq\lanto 

é pre:!.uncio de que o projecto transitara llvre· 
mente per e~ta casa ( mutto bem! ) 

Encerrada o discussão. approva-se o projecto 
p•ra que pas~e a &egunua 11 vae elle á coma: i~· 
são de orÇ! men to . 

Lido e Pm primeira discu~~ão, encerrando se 
esta sem deo"te, é rt>jeitado o projecto n. 59, 
do Senado. wbre auxilio rle de:~: contos do r éis 
a qualqul'r empre~a de o : era Jyr1ca que se pro· 
ponha dar uma aérie de esp~ctaculo:i na Capt
tal.-Manda·Stl archivar, communicando·se ao 
Senado. 

2.• PARTE DA ORDEM DO DIA 

0 SR. DI!:!.PIUM MOREIRA. requer e obtem 
dispensa de impressáo e intet·sticio, para que 
entre na ordPm do dia seguiu te o projecto n. 
63, apreaentado para terceira disoussão.-Para 
n ordem dos trubalhos. 

Lido e P.m 3.• discus~ão , à approva•lo sem de· 
bati\ e remettido à oommi~eão de redacção o 
prajecto n. 86 sobre aux.llo ao colleg1o ube· 
rabente . 

Annuucia E" a 3.• discu~ão do projecto n. 
128 sobre legitimação d j terras. 

O 181". João Pio (~ão temos o seu die
cureo). 

O 8•. Sevea·lnoo de Rezende, 
diz que acha muito judiciosas as considerações 
do seu distmcto CJllega, o sr. Joã> Pio, e, re · 
c ::mhecenno que o proJecto, como ehtá.. traz no. 
praUca g ;audes Inconvenientes e prejuiz!ls 
para o Estado, apresenta a seguinte emen
da. (lé): 

Vem á mesa. é lida e apoiad 'l. e entra c:m· 
juoctamcntu em dbcu~sii.o a M>guinte emeudo. . 

N. I 

Ao art. I.· § I.· in fiM - Accrescente-Ee 
depois das palavras- sua extt'nsão- cconhn· 
to que seja provada a occupacão cantinnadu. 
-SEVBRIANO DE REZENDE. 

O 11r. Camillo t•rnt.elll mand& à 
mesa uma sub-emenda 9 apresen tudll p~lo no· 
bre deputado, Hr. severiano de Kt-zen·ie, porque 
noto:.I, ue>de 11 •egunda d1~cua>ão •lo urojecto 
n. 126, a suppreS!Iâo das pa:avras que lá estot. 
vam ccomtanto que não t enham siuo ab1ndo 
nadaa:t. 
~e projento, como foi redigido para a 3.• 

di&cUSiio, lbe pot.rece. 11ii.o só prejudicial ao ~· 
tado, CJmO até InconstitUCIOnbl; p.>i:! VIria dar 
lopr á queatõf'S de pos,ui•lor~s dt~ terras, pca· 
teriores a 185• c •tn o Ei t&du e . além 1lillllfl, 
acarretar lbe prejulzca, como po~suidor que é 
de terru devoluta:~, em quantiu Importantes. 
Pen~a. entl'f\taoto, que a emenda. aprese'lta · 

da e q~;oe restab· lec~ o pensamento antigo do 
projecto preoi~& d~~o substituiçi.O da palavra
eceupaçio- pela p11Javr.- po-se - , que oio 
to é JJlald jurhl.ca. como lll&is extt'n~IT:~o e com· 

prehensiva do pensamento que teve o nobre de· 
pota.dc; que a apresentou. 

Conclue enviando á mesa uma sub·emenda 
nesse :seatido. (Muito b.ma.) 

Vem á mesa, é lida e apoiada e entra con· 
junctamente em discussão a seguinte 

N. 2 

Sub·emenda á emenda n. 2 - Substitua-se a 
palavra- occupaçã.u- pela palavra- po~.e.
~. P RATKS , 

O Sa·. l~naclo l\lua•ta : - Ccmo v . 
exc. e a camara hão de recorJar-se, sr . Pre
sidente, quando t ive occasião de tr&tar deste 
projecto na. 2.• di~cu~Eão d•clarei que a com· 
tm~ão de agricultura e ~erras, não tmha outro 
intuito senão o de, com a valiosa coopera(ão 
dos illustradrs collegae desta ca~a. con receiO· 
nar uma lei justu, equitatn·:l mesn:o, de modo 
a garantir os direitos do Estado e de · no:sos 
concidadãca pos~uidorclS de terrr.s. 

Foi a~sim, &r. Presld~nte, que a commis~ão 
~>studou cuidadoSI\mente tão im1ortante ma
teria, ouvindo até a opinião de pes<cas C· ·ID· 
petentes, e depois formulou as emendas que 
tive a honra de apreser;tar r1 e.~clarecida a;_~re· 
ciação da Camara, emendas qoo foram por 
mim lida!, ~endo depcis impres~as e distri
buídas nesta casa. 

Por con!egulnte, sr. Presidente, o meu illus· 
trado collt>ga e amil(o o ar. padre Juiio Pio. nã, 
teve razó.o quaado a r;ouco impugnando Cí!sas 
ernenllss, drsRe qu~>, taJ çt>z por ter eu (aliado 
baixo quando as apresentei e justifiquei ••• 

O sa. JoÃo PIO:- Per~ão, não ouvi o que 
v. ex c. dis:era. 

0 SR.IGNACIO MURTA :- .•. deixou de OU"'ir, 
e por Isso as não Impugnou naqutlla rccasião. 

O QUe é certo é que a presenLei essa11 emen
das, as justit1quei e a Cama.ra as approvou . 
(Apoiado1) 

Sr. Presidente, uma das emeoda.s á que se 
referiu o nobre 1leputado, é 11 que ml!.ndou 
supprimir LI o § I.· do art. 1. • As palavras-com
tanto que nrlo tenl&am 1ill• abandonada•. 

Entendi •er conveniente a approvaçào de3ta 
emenda para evitar futuNs interpretações em 
prejuizo dos po~uidores de terras com titulo~ 
legiLimoe. 

O SR. JoÃo PIO dá um aparte. 

0 SR. lGNAOIO MURTA:- Ets O que t\11põe O 
§ I . · ao art. 1. · (lê):- São isentas de legiti
mação as terras que até 30 de de janeiro de 
1854 se achavam no domínio particul~r pcw 
tit4lolegimo, qualquer que seja bUa extenSáo. 

Ora, sr. Preoidente, t~tzeodo depender o re
conhtclmento do direito de pos~s da existenoia 
de um titulo :t>g•timo ••• 

O sR. JoÃo PIO :- Titulo legitimo não é t i· 
tulo de mão. 

0 SR. IGNACIO MURTA:-E' sim senhor ; ti• 
tulo partic·•lar ou de mao t&mbem é titulo le
gitimo, n011 caeos em que a lei o permitte. 
(Ap~tit~dol). 

o meu collega sab~ que no t ' tulo rlevem fi· 
t Br descriminadO:J, nio só a quantld:llle ou tX· 
tensão daa terra11, como tarL bem os respectivos 
limite!. 

O SR . JoÃo Pio de\ um aparte. 



0 SR IGNACIO MURTÃ:~E' por iao ar. preel· 0 n. IGNAOIO MURTA: - Embora oontinúe 
deate, que o Ml't. 2. • estabelece a obr igaçio· a pen~r do meemo modo, ~ oriterlo, ao pa-
01 posauidore1 p•ra . deecl'lmlnartm tua" ter- tr1otismo e sabedoria da Camara compete de
ru d&l do Eatado. quaodo feue llmltee nio el· ctdir o coutrarlo. 
tivf'reiD perteit ~ ment11 descri minados nos res· E' quee·io aberta, pois trat&-ee de questio 
pectivoe titulo• legitimo•. que joga com direito e intereae importantlll8i· 

Ora, ~en• lo e ta di.Bposiçio re.ftoren~ aog §§ moa, e estou certo que esta illuatrada e patrlo-
1. • 1. • e 4. • do art. 1. • •• . tlca C&mara !aberá lneplrar-Fe aos·,entimento• 

O sR. JoÃo P:todl outros a.-r&ee. dejuetica pa•a resolvei-a. (Muito bmal) 
O SR. Ia:uoio MoRTA:- R' impouinl dis- São es~!' , sr. Presidente, •• observaçi~ta 

outir·se asslm I que eutendt dner fazer em ra.:poata. ao dis· 
Rogo ao meu nobre collega a bénevolenoia curso do illulltrado collega, e sinto-me o"nscio 

de onvir me; eabe que lucto com dimcuJdades de ter cumprido um dever, e certo de que a 
na tribuna por me JaJt~rem dotes ora.torios, Camar:~. d~ srs. Deputados, com eeu patrlotis
(..ao apoiadD•)... mo e s!be:loria, votará uma. lei de terras di· 

0 SR. DUARTB DA. FONSBOA.: -V. f'XC. é gna de n03W gr&ndlo~ Es tado, e que acaute
muitocompet.e,nte e discute tempre muito bem! lbnJo saus interess&S c ga.rantint1o os direi· 
(apoáwt). · tot ·rlo3 proprletarios, contr.boa para. o povoa· 

o SR. IGNACIO MORTA.:-••• e, embora me meo1o e cultura de n08."&8 luteis e f'Xten :aa 
honre o iUuatre collega com eeUI apartes, elle.s mattu virgens h()je desertas e improdoctine, 
aasrm fio repetidos me a~rapal~am e não po- raoilitando 11ua acquiaição, por prt>QOS razo&· 
de1e.i coorden ·r hem meu peo~t~ mento para dia· veia e ao &lcaoce de to:los aquelle8 que se de· 
co,•r um asmmpto de tanta tran~cedencia diçam á nobre e honroga pro681ão da b · 
como o de•que tratamos, e que merece no8da vonra, que é a sagura garantia da granrlez!l 
attentão e cuida1o. e progr~ll!o do E~rado. (A,oiadol. MuittJ b8ml 

Come dizia, ar. Prnidente, !atendo o §.1. • do &Juito bem I) 
ert. 1.· dt!pender o direito ás terras de qrre 0 O sa. EPunNONIIAS OTTONI sustenta, otre
me•mo paragrapbo trata, da exitteocia de ti- rf'oe, aio lidas e apolad118 e entram conjuncta
tulo legitimo, e exigindo o art. 2.· -que essas mente em diecu são as seguintes emend"s: 
t.erras, quando 08 seuz~ limites não estiverem N. 3 
diBCrimlnadoe, nos re3ptoct1vos tHulos sejam 
nbmtttidos a diecrimtnação sujeitando esta Ao artigo 3.n paragl'l\p~o nnico. Si porém 
medição .a approvação do governo, e tambem a. area cultivada tôr inferior a 500 hectares a 
sendo esta dL~criminaçio letta por profissional legitimação abrangerá toda ella.- E. 0TTON1. 
do me ;mo governo, llcarão garant:dos oa dtrei · - N. 4 · 
tosao Kstado e do• proprieu.rtoe. (Apoioclo• e Emenda completiva ao art. 3.• Em ,ez das 
•partel). ·. 

Pode eer que esteja Interpretando mal, mas palavras-a. metaae mais que- diga·se:- ao 
parece-me que a di•posição do art. 2: do pro- duplo de.- E. OTTONh 
jecto, acautela us intert>ll888 do Estado, desde O •r. CÍunlllo Soare• Filho 
que eómente são orJneiJerados terras particu- (não teinos o &eu discuriMI). 
lares, na fórma do §I.· do art. 1.· as que per O er. Epamlnonda• Ott.onl 
tenoem a· ~auidores com titulos legltimos. (idem). . 

Foram estas, sr. Presidente, as ra~õea qut o •r. "ftT ence•la 0 Braz : - sr. 
me levaram 11. aJiresentar as emendas Impu- Presidente, estou perfeitamente ue llccôr~to 
padae. com o lllnstre deputado que acaba de faUar, 

Qaanto a emenda que acaba de apresentar em quasi todos os pontos, menos nu·,. . 
o nobre depatado a ar. Severiano de Rezende - S. exc. dil!l!e qu~ a emenaa e sub-emenda 
peço a v. exc. se digne mandar m'a aftm de eram nrdadeiru supera.bundaacias, quando 
ex"mtual·" e emittlr minha humilde opiniio. ao meu ~t~r, ellas têm o e.lfeito paluta.r de pôr 
(I' B&tlafelto). - em harmonia os§ 1. • e 2. • do art. 1. •. 

Parece-me, ar. Presidente, que esta emenda Basta, Er. Presidente, a slmplee lal\ura do 
nio é mata do que a repreducçio daqulllo que § 

8

1
• • • h p 'd •- 'd d-a Cam 1 t ') d' io d ta uppon a-se, ar. re&l en..., que um cr a ao 

ara. IUppr m u na -·· tiCUJf ef..,. pro · qualquer tenha um titulo legr"tr·mo de terras, e 
jacto, pt>rquanto a em,n!la aPJrovada pela 
can ara 11upprimt!lo 88 ultimas paravl'al do§ I. titulo p&~~&do anteriormente a 30 de janeiro 

ue eram u lfiUilnee: de •as-4, mu que não tenha a pooJe de68&8 ter· 
c. .. 14,.1oqÚ ,.a. ''""•~ .u., dtJKCicl~tcadM _ ras; tupponha-ae que um outro te aba a posse 

e a emenda •«ora apreeent'Cia pelo nobre .te- lie ao annoe anterior a 30 de janeiro de 1854. 
ad rl ,. Pergunto; a quem part->noem estai terras·t 

put o, ar· Seve ano de Re&eode, é oonoebtda Pelo § 1. • pertencem i.qnelle que tiver o titulo 
DOI aegulntet termos : legitimo, pelo § 2. •: áquelle que tiver a JIOI!• 

COttta~tto ,.,. 1e}G P"~àca a oocu!HJ9~ comi..: de 30 annoa. 
,.f14144. De modo que, a emeada do lllustre deputado 

I sa. BÚINO BRANDÃO :- Apenas harmon· residente em S. Joio d'&l Rey, oom a nb· 
a o§ 1. • oom o § 2. •. emenda do nobre deputado· rertdente em Mon-

O SR. JoÃo Pio: - Es~ emfnda ·salva o tetJ Claroa, vem eeclarecP-ra queetio, pondo em 
grande looonveniente do proj(eto, e aea ella harmonta o § 1. • com o § 2. •. 
o projecto 6 prejudlola1 801 lnteruse• do Ea- Kntlo, 88888 terras pertenceria Á'IUelle que 
taiio ther o titulo legitimo, corroborado pela _,. 

' de um ou mais •nnos. ....--
.. 



A' vista diato, sr. Presidente, eu declaro e 
tolaómente para isto que pedi a palavra; que 
voto pela emenda e sub emenda, porque 
aobo que estão perfeitamente de aocôrdo 
com o pensamento do projeoto e com o pensa
mento da legislação oiv1l. 
_Elias põem em harmonia estas duas dfsposl

çoes, que, sem ellu, ficam antinomioas e pro
duzirão no faturo muita confUBão com graves 
oonsequenoias, não só para os particulareacomo 
tambempara o Estado. (Muito bem.) 

Enoerrl:lda a didcussão e dispensada a leitura 
a requerimento do sr. Bueno Braadão, é ap
provado o projecto cJm todas as emendas e vae 
á commissão de reda<'.çáo. 

A requerimento do sr. Faria Lobato, dis
pensa-se a leitura do projecto n. 102, que crea 
a C.hta Economlc!J. E:~tadoal, e entra ella. em 3.• 
discussão, que se encerra sem debate, sendo 
approvado e reinetttdo á oommissão de reda
cçã'l. 

Entra. em 3.• dssoussão o projecto n. 64, 
subvencionando o lyceu de Theophllo Ottoni e 
varios externatos. 

O sr. ""Qrencetdnu Braz, tomando 
a palavra para otfdrecer uma emenda, declara 
que u faz de accôrdo com o slgnatarlo do pro · 
jecto. · 

Vem á mesa, é lida e apoiada e entri. con· 
jonctamente em diacus!ão a seguinte emenda; 

N. I 

Em vez de- 20,contos-,diga.-se:- lO con-
tos. ~~~·.-::: t;:t:Q ,., ._o - - ..., 

Sejam supprimidas as palavras": -desde logo 
em deante. O mais com<~ no projeoto. ~ 

Sala das sessões, 9 de julho de 1895.- ,WEN· 
CBSLAU BRAZ, 

O sr. JoAo Pio:- Sr. Presidente, 
pedi a palavra para provocar uma explicacão 
do illuatre apresentante da emenda, porque 
me parece que por ells. supprime-se o aux1lio 
ao Externato S. Luiz em Bom Despacho e ao 
collegio de Macahubas. 

0 SR. BUENO BRA:NDÃO: - ~ao apoiado, re · 
fere-se somente a Theophilo Ottoni. 

0 SR. WENCB:SLAU BRAZ:- Peço a palavra, 
O SR. JoÃo Pio: -Preciso conhecer os ter

mos da emenda, porque, sr. Presidente, fui 
apanhado de 1mproviso e não devo deixar pe
rigar uma medida. pela. qual muito me inte
resso. (E' sati1{~to). 

Tmha.ra.zã.o, ar. Presidente, na. recla.mação, 
pois de ftlcto a. emenda. aupprime o auxilio a 
esses dois colleglos (lê) : 

A emenna. diz :-desde logo -e supp,.im4·se 
o mai• -: portanto, o art. 2. · fica. supprimi
do. (Não apoiados). 

0 SR. BUENO BRANDÃO;-V. ex c. engana·se; 
o auxilio fica.. 
OsR:'ToÃÕ=P-Io_: ___ À 1:-n--:d,..-a.-::-b-oje; sr .' Presidente, 
dsacutimos aqui uma questão de redacção, em 
que ba uma. di.lferenoa de 500 contos, e isso .ie· 
vldo á forma obscura dada ás palavras, e não 
quero que supprlmam o auxilio que pedi, fun · 
dando-se fim má red.acção de uma emenda.. 

0 SR. CUtiLLO PRATES·:-=v·. exc. está mwto 
deacontrado. · 

A. C. -59, 

O SR~ JoÃo Pro :-Especialmente com v. exc. 
9C:!U toao olhos e ouvidos. 

q SR. CAMTLLO PRATES : - Porque f V, exc. 
esta. chovendo no molhado, malhando em ferro 
frio. 

O SR. Joio Pio:~E' porque não se deve dei
xar v. exc. • molhado apenas; é necessa.rio 
afogai-o na verdade e para isso é mister cho· 
ver bastante. (Riso). 

Sr. Pr~sidente, i-ela emenda., fica rnpprimi
do o aux1llo e, si esea é a intenção do seu au
ctor, eu PeQO á ca.mara. não votal-a. (Apoiados). 

O sa. W.!tNCESLAU BRAz:- Já declarei que 
não é esta minha. intenção. 

O SR. JoÃo Pro:-Nesse caso, espero que a 
commissão de reda-.-ção tomará nota. da decla
ração de v. exo.• e não apparecerão as duvi
das que ainda hoje se suscitaram aqui. (Muito 
bem). 

O er. "'eneeslnu Braz diz que 
o nobre dt>.putado acab. de le.vantar um castel
lo para o orador destruir. 

Dir. que o ar. João Pio se incommodou com o 
-~esde logo,-pensando que esta expressão re
firla·se aos outros estabelecimentos consignados 
no projecto. 

E' certo que bouYe engano no redigir a emen. 
d~, porquanto em vez de-desde logo-deve-se 
dtzer-a11ae que-e para isto chama a. attenção 
da. ca~a.. 

O orador, correndo ao appello do seu distln· 
cb collega, veru declarar que a sua emenda 
nada. tem que ver com o c-.~ llega. de Ma.cahubas 
e externato de Bom Despacho. Somente para 
fazer esta declaração pedío a. palavra. 

0 SR. EPAMINONDAS 0TTONI em Vista de que 
acaba de dizer o sr. Wenceslau Braz,auctor da 
emenda apl.'esentada. ao projecto n. 64, vem 
apresentar á consldersção da ca.~a a. seguinte. 

Sub-emenda. 

N. 2 

Em vez de-desde logo- diga-se: - desde 
que. 

Slllas das se&ões, 9 de julho de 1895.-EPA· 
MlNONDAS ÜTTONI. 

Apoiada e conjunctamente em dbyussão. 
Findo o debate, é approvado o projecto oom 

a. 1.• parte da. emenda. n. 1 e com a s ub-emen
da. n. 2, ficaudo prejudicada a 2.• parte da· 
quella.. 

A commisaão de redact,;ão. 
Finalmente, dispensada a leitura, &. reque

rimento do ar. lgnaoiJ Murta., entra em 3. • 
discussão e aem debate é 111pprova.do, envian
do·lle á. commissão de redacção, o projeclo n. 
117, relstivo á navegação do rio Paracatu. 

Nada. ma1a havendo a tratar-se o designa o 
ar. Presidonte para amanhã, além da parte re
gimental, o seguinte: 3.• disl}ussão do projooto 
n • 63, do Senado, dieoussio das emenda.!! do Se
nado ao .projecto n. 38 da. Camara: 1.• discos· 
são do projecto n. 89 de 1894; 3.• do de n. 97 
do mesmo anno; 1. • doa de n•. 66 e 65 do Sena
do e 2. • do de n. _62 tambem alll iniciado. 

Levanta-se a sesalo. 



.AfrfA DA 59.• SESSÃO ORDlNARIA, AOS 10 
DE JULHO DE 1895 

~SIDBNOIA DO SR. JONDBS . PDIBNTU. 

Ao melo dta, feita a chamada, acham-se pre
sentes os ara. Mendes Pimentel, Ribeiro de 
Oltveira. Manoel da Stlva, IParla Lo bato, Fran
ciloo Brea&lle, Saturoillo Dllntas. Delfim Mo
reira, Wenceelau Braz, Bueno Brandia, João 
Pio, Epaminondas Ottoni. Severiano de Re
sende, Nunes Pinheiro, Ferreira Tilioeo, Ju· 
venal Penna, Tbeophilo Marques, Gonzaga da 
SUya, Carlindo Pinto, Duarte da Fonseca, Ro
drlguea Cbaves, Manoel Alves, Nunea Cclelho, 
Souaa Moreira, Camtno Prates, lgnaoio Marta, 
Freitas OUtro, Augusto Clemeatino, Camillo 
Soarei Filho, Fran·~tort e Gustavo Serrão; fal
tando com ca118& participada os srs. Eduardo 
Pimentel, Alberto Furtado. Benjamin de Ma
cedo, Silva Fortes, Getulio de Carvalho e Agoe
tinbo Pereira e aem ella os maia senhores. 

Abre-ee a Selfio : 
Nio se achando preaente o ar.2. • secretario, 

é convidado a assumir o respectivo logar o sr. 
Manoel da Silva. 

Lida e approvada a aota da anterior, o ar. 
1. • aecretario da conta do seguinte 

UPEDJENTB 

Officio 

Do ar. 1. • eeoretario do Senado, devolvendo, 
acompanhada de emendas, a proposição o. 13, 
relativa á reorganização do ensino agrlcola.
A i!Dprimirem·se. 

REPRESENTAÇÃO 

Do conEelho distrietal do Eapirlto Santo dos 
Pelxotoe, pedindo auxtlto para conatrucção de 
de uma casa de oorrecçã.o. -A' commi88ão de 
petições. 

Náo havendo materia para 2. • leitura, paa· 
8&-se á apresentação, de 

PARBOERBS 

Enviado ; á mesa, aio lid;)S e vão a imprimir 
os seguintes: 

A oommilllio de inatrucçio pu·blica apresenta 
para terceira diacuuão o proJecto D· 181, com 
a l!egninte redaoção, óontorme o vencido : 

O Congl'e880 Legislativo do Estado de Minas 
Geraea decreta : 

Art. 1. • Ficam areadas u aeguin lea eiiCO-
las de instrnooio primaria : • 

§ 1. • No munioipio de Sete Lagôas, po
voado de PindahybaS de PaÇÕ('I9, do diatrioto de 
JlquiUbá, uma escola rural para o sexo m~LPcu· 
Uno e outra rural mkxta no povoado de Bre· 
jlnht"", no IIaeemo distr!cto ; 

1 2. • 'No municipio de Bom Succeaao, dis
tricto da cidade, na esgçio de Aureliano Mou-
l'io, uma eecola mixta r-:1ral ; · 

§ 3. •· No munlolpto de Uberaba, di&trioto da 
oldade, no bairro llenom1nado-Barro .Preto
um• escola l'UI&l do sexo feminino ; 

§ 4. • . No muni~ pio do Piranga, diatrioto 
de Braz Pires. uma escola do 1exo feminino ; 

1 5. • No muntoipio de Bambuby, umá mlx· 
ta na cidade do mesmo nome ; 

§ 6. • No lbuniolpto de Diamantina, povoa
<lio denominada- Grota Grande, do diatrlcto 
do Rio do Preto, uma ucola mixta rural ; 

§ 7. • No municlplo do Carmo da Bagagem 
-dtstriclo da cidNle - uma rural no lagar 
denominado -Santa Barbala-o\&tr& no Jogar 
denominado PirapeUn~ra~ outra rural no 
logar denominado Chapadão, dlstricto de 
Agna Soja, uma no logar denominado
Duas · Barras, dMrtcto de S. Sebastião da 

·Ponte Nova - uma no lugar denominado -
ltambé; · 

§ 8. • No municipio de Cambuhy, uma se
gunda cadeira do sexo maeculino na cidade do 
mesmo nome; 

§ 9. • No municipio de Santa Lusia do Rio 
daa Velhas, dua, e~~colaa mixtas ruraes, sendo 
uma em João Congo, districto de Jabotic&tubas 
e outr~em Lagôa do Tavares, dlstricto da La
gôa Santa; 

§ 10. No municiplo do Machado, duas es
colas urbanas na cidade do mesmo nome, sen
do uma do aexo muculino e outra do sexo fe
minino; 

§ 11. No municipio da iagagem, duas ea
colas ruraea, sendo uma ne logar denominado 
-Mutum- e a outra no logar denomlDado
Mottas, e uma districtal na úde do dilstricto do 
Rio das Pedras ; 

§ 12. No município do Piranga, uma escola 
rural do sexo masculino no logar denominado 
S. Manoel, dlstrlcto de Calambau; 

§ 13. No municlpio de Tiradentes, uma ea· 
cola rural do aexo mucullno, no Ribeirão, dis
tricto da Lage ; 

§ 14. No município de Dores do Indaiá, 
uma escola rural do sexo ma~cullno, no logar 
denomine do Antas, districto da cidade, outra da 
mesma categoria em Olaria, districto de At· 
terrado, outra de egual natureza na Serra, 
distrlcto do Corrcgo da Anta; 

§ 15. No munlclpio de Juiz de Fóra, no 
Jogar determir.ado cachoeira do Kagado, do 
dlatrlcto de 8. Sebastião da Cachoeira, umaea
cola rural do sexo masculino; 

§ 16. No municipio da Leopoldina, uma ca· 
deira rural do sexo masculino em Santa Jza
bel; 

§ 17. No municipio de Bambnhy1 duas es
colas urbanas, aendo uma do sexo masculino e 
outra do feminino na cidade do mesmo no
me; 

§ 18. No municipio da Viçosa, uma eecola 
rural mixta no povoado denominado s. Vu:leD· 
te do Gramma; 

§ 19. No municipio de Ouro Preto, uma es
cola rural· mixta no Jogar denominado Santo 
Antonio do Monte, diatricto da. Cachoeira do 
Campo; 

§ 20. Nos municlpios de Ubenba, Prata, 
Monte Alegre, Araguary, Carmo da Bagagem e 
Patrocfuio, uma escola mixt& em cada uma da a 
cidadee sédeadeste~ ~uuiciplos. 

§ 21. No município de Araguary, uma esoo-
1" rural, no Jogar donomioado Palmitos, dis
tricto, da cidade ; 

§ 22. No municlplo do Sacramento, uma ••· 
cola rural mixta na estação da Conquista :· 

§ 23. No municipio do Serro. em Santa 
Cruz do Jacaré, dlstrioto de S. Sebastião das 
Correntes, uma-::eacola .rural mlxta. 

§ !,, No municipio do Plranga uma escola 
rural mixta em Taquara11ú, dtatrioto de Pi
nheiro; 
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§ 25. No município de Minas Novas, uma • das povoações - Fort&lez& das Catingas, Santa 
esoola rural mlxta na povoação do Senhor Bom- Cruz e Cachoeira, ruunioipio de Salinas ; uma 
ftm de Urupuoa, dlatrioto d~ ·Agua Bôa; do sexo feminino no diatricto da cidade do Rio 

§ 26. No moniolpio de Montes Claro11 tres Preto e outra do sexo masculino no me~mo lo
eeoolas ruraes mixtas noa povoados Burltyil, gar, uma do .. exo masculino e outra do femi
Lagoinha e Cannabrava, sendo este no distri nino no diatricto do Boqueirão, mu:licipio do 
·ato do Brejo das Almas e os dous primeiros no Rio Preto, 
de Montes Claros; e um~ <!_a mesma ~tteg?ria § 41. No municipio de Mar de Hespaoha uma 
no bairro ia ponte do Stmao, suburb10 da otda- etcola rural do sexo maeculino no JK.Voado de-
de de Montes Cla~o~ ;. . . nominado -S. Domingos do Aventureiro. 

§ 27. No montctpto de Santa Lnzta do ~to No r município do> Pomba:-uma escola do 
dae Velhas- u~a escol~ rural mixta na Pte- sexo teminmo no arraial de Santo Antonio doa 
dade do Barreiro, dtstrtcto de JaboUca- StJveiras. 
tu~; . . . No municipio do Pará, uma escola do sexo 

§ ~8. No muntcipio de ~et~-uma mi~~ mucolino, no povoado 1enominado - Machi
rural no povoado .~!linha, dtstrtoto da Umao, na de s. José, aistricto do Pequy e uma ou-

§ 29. No mun!ctpt~ do Ser~o-u~a escola tra mixta nos- Paivas, distr1cto da cidade. 
roral mix?- no Rtbetrao de Are1a, dtstricto de Fica oreada uma cadeira do sexo feminino 
8. Sebastlao das Correntes e outra JIO Mondo no povoado- Ilha Alegre, disC.ricto de S. Pedro, 
Velho, dlstricto d.o .Rio Vermelho; município de Araesuah.v e out!'a mixta no Jogar 

§ 30. .No mumctpio do Curvello-um!L escola denominado-Campo de San'.o Antonio dihtricto 
r~ral mixta em Jabotlcatubas, distncto do de Taquaru&sú. 
lpiranga. . . . § 42. Em Poços de Caldu, uma escola para o 

§ 31. No mun.ctpiO de ~ttanguy-um!l e~· aexo feminino, emologar denominado- Agua 
cola rural, mtxta em Capoeira Grande, distrt- Alta, do districto de S. Joaquim da Serra Ne
cto de Sant Ano~ ~~Onça; . gra, mu,Jicipio de Alfenas, uma escola rural 

§ 32. No mumcipio de San~ Luzia. do R to d~~ para o sexo teminino; 
Velhas-uma ~scola rural mix~a em Cachoei- Em a cidade de Campo Bello, uma ca-
ra Grande, c.hstr~c~o. de Mattosmhos. deira para 0 sexo masculino ; 

§ 33. N? mumctpto do Ab!'Eithé-uma esco- Em o rcunioipto de Ouro Fino, didtricto da 
la rural mtxta ~~ ~· Sebaat!aiJ das. Flores. cidade e no logar denominado - }jÕa Vista -

§ 34. No m':lntctpio de Du~omantma- uma uma escola rural para o sexo ma~culino. 
escola rural mtxt!" em Conta!t~m; uma escol.a § 43. F1cam l'readas as seguintes cadeiras de 
n«;~Cturna na fabrtca do Bertbtry (sexo femi- instrucção prim11ria: 
DIDO). a) No muni c! pio da Santa Rita do Sapucahy, 

§ 35. No município de S. Francisco - duas uma urbanA., do sexo masculino, no districto 
escolas do sexo masculino, 11endo uma no dis· de S. Sebastião da Bella Villn; uma rural mixta 
trlcto de S. Romão f' outra no da Conceição da no Bom Retiro, dlstricto da ci•lade; uma 
Vargem. rural mtxta no Aterrado diatricto de Sunta Ca-

§ 36. No municipio da Janut\ria-t.res ~CO· tharina; 
· las ruraes do sexo masculino nus lagares de b) No municipio de Pouso Alegre uma rural 
nominados-Olhos d' Aguo, 1\•lis.'lã.o e Oernes do sexo masculino no bairro do Vintem dia
nos districtos do Amparo, S. João das Missões tricto da cidade ; no município da Conceição 
e S. Caetanu do Jacaré. do Serro, uma do sexo ma2culino e outra do 

§.37. No município de Marianna-uma ea- eexo femimno na cidatle da Conr.eição. 
cola rural em S. Luiz das Aguas Clara!!, dis- No município de Ouro Preto, uma mixta n& 
tricto de S. C&etano ; outra no Jogar denomi- povoação do Soares diatricto da Casa Branca. 
nado Bicaf, districto de camargos; outra em § 44. Fica creada uma cadeira tlo se-xo mas-
Fernandea, districto do FurqUJm. culino no povoado de Agua Branca, município 

§ 38. N:> município de Pouso Alto-escolas de Arassuaby, e as seguintes ruraes do sexo 
ruraes do sexo masculino nos seguintes povoa- masculino : uma no logar denominado - Ri
doa :-Conquista e Jardim, districto de S. Jo11é beirão. outra no logar denomin~do- Roça Ve
do Picú; Pé do Morro, districto do Capivary, lha a outra no logar denominado - Santos 
.Moreiras e Jltrdim, dil!tricto da Virginia ; uma Claros, toJasdo municipi:: de bocayuva, e uma 
do sexo feminin.:J na e:~tação do Capivary. 2.• do sexo feminino em Barra Longa munici-

§ 39. No município de Pouso Alegre-t>sco- p1~ de ~aria.nna, uma cadeira ~ixta de i~stru
laa ruraes do sexo masculino nos seguintes Jo. cçao .Pn'!-ar1a no log~r de?on.unado - Rtocho, 
gares : cervo, districto de Sant' Ann:~. do Sa· mun1o1pio da Januar1a, ~1strtcto de Muc&:mbo 
pucahy ; Coutinhos, districto de. c~ngonhal. ; e outrl!' . d~ -sexo D}asc':lltno no logar - Mmgu 
Itahym, Annhumas e L•metra, distr1cto da c1~ - mumo1p10 de Boa Vtsta.. . 
dade de Pou~o Alegre. § -45. Fica creada uma cadeira de instrucção 

§ 40. Ficam creadas as seguintes cadeiras .de ~rtmaria para o sexo feminiD:o~ ~o districto ~e 
instrucção primaria: uma mixta ua cachoeira :s: Gonçalo do Brumado, tnumctpto de S. Jono 
diatrlcto do Rio S. Francisco municipio de d El-Rey • 
Santa Barbara uma dita na Concetrão, dis- No município de S. Gonçalo do Sapucahy 
tricto do Alfté 'e outra no Alto Prata, munici- districto da c:dade, uma escola rural mtxta no 
pio de s. DomJDgos do Prata, uma do sexo fe. povoado denominado :- S. Vi~ute, e uma 
menino em S. Sebastião .de Entre Rios, distrl- rnra.l ~o eexo m~sc~ltn.l D:O batrro de San· 
cto de s. Pedro dos Ferros, munimplo da Ponte ta Luzta, e uma d:strtctal mtxta em Bello Ho· 
Nova; uma dita no Morro de Sant'Anna, mu- rizonte; u~a e>llolo. rural para ~ se~o ma~c~
nicipio de Y.arianna ; uma mixta em cada uma lino no bairro de Santa Izabel, dtstrtcto da CI-



• 
dade de Ouro Fino; doas oadeiru mixtas de 
lutrucçio primaria nos extioctol nucleos colo
IUUI de 8. Jaclntho 9 de S. Benedicto, no mo
nlclpl~ de TbeopbUo Ottoni dlstrioto da cidade; 
uma do sexo maacul.no no município de Al
"finopolifl, sendo uma no logar Alto Sem Peixe; 
"Uma esoola rural mlxta no Jogar denominado
BBto\ll'OII, dtstriow do Araponga, muRioipio da 
VIQOI&. 

§ 46. No moniotpio de Manhuassú, uma 
eacola do sexo ma100llno no Alto Jequitibá do 
diltrloto de Pirapetinga, outra na Panagem, 
outra na Nactividade e outra em 8. Luis. 

No monioipio de s. Manoel, comarca de 
Mwiahé,uma escola do sexo masculino no lagar 
denominado-Prata. 

Fica areada nma cadeira mixta no bairro 
do TinOco, cidade de Caethé. 

Art. 2. • Ficam tranafeJ:Idas as seguintes ea
ooiu: 

§ 1. • Para a cidade_do Bom f;ucce•o a escola 
mixta existente no bairro das Palmeiras, na
qoella meema cidade. 

Para . o logar denominado -Pito, distri
cto de TaquaruBBú, do munloipiO' de Caethé, a 
escola, do Furado, no Rio da Prata. 

Para a aéde do districto de Perdões. no 
municipio deLavraa,a escola do sexo ma!!Oulino 
exhtente no povoado do Retiro, do referido 
di&trioto de Perdões. 

§ 2. • Para o bairro de Beija Flôr da cidade de 
Bocayuva, a cadeira que IU)tualmente !oncciona 
no bairro de Pernamtiuco, da mesma cidade. 

Art. 3. • Ficam convertidas as seguintes es· 
colas primarias : 

8 1. • Em mixta a e&cola do sexo masculino, 
creada no povoadQ de Santo Antonio, distrioto 
da cidade de Guanhãe~~ ; 

A cadeira mb ta da Cachoeira da Alfan
dega diatrlcto do Bom Jesus do Ampa.ro, muni· 
ciplo de Santa Barbara, em e100la do sexo 
:maacullnQ; 
. Bm nocturna, a escola do sexo masculino 
da Fabrica do Bramado. município de Pitanguy; 

A escola mixta da Taquara, districto da 
cidade de ltapecerica,em e"'CCla do sexo masculino ; em escola do sexo maacullno, a escola mix
ta do povoado dos Antunes, no município do 
Pará; 

Em escola do sexo masculino a escola 
mixta da estação de Capivary ; 

Em mixta, a escola do sexo mal!culino da 
C.pella da B9a Vista, municipio de Pouso Alto, 
transferida para o bairro de Dengó. 

Art. 4. • Revogam-se as disposições em con
trario. 

Sala c.las Commiasõea, 10 de julho de 1895.
l' ADRE JOÃO PIO.-F. BRE@SANB. 

A oommi.sW> de redaoção, a que foi prenente 
o projecto n. 64, concedendo subvenção a di· 
versos estabelecimentos de ensino, é de pal'e
oer que a(\ja adoptada como final a seguinte 
redacçã.o: 

O Congresso Legislativo do Estado de Minas 
Oeraes decreta: 

Art. I. • Fica o Preaidente do Estado au
ctorizado a aubvencionar annualmente, pela 
verba instrucção publica, com dez contos de 
réta ao Lyceu de Theopbilo Ottoal,que tonooiona 
na cidade do meamo nome. 

Art. 2.• Fica egualmente o Preeidente do 
Eawlo auotortzado a subvencionar aunual-

mente, com doua contos de réil ao Externato 
de S. Luiz de Gonzaga, em Bom Despacho, mu
nlcipio de Inhaúma; deu~ contos de réis ao Ex
ternato Progl'e810 Brazlleiro, na cidade da Ba· 
gagem; e cinco contos de reta ao oolleglo Mt.
oahubas, em Santa Luzia do Rio das Velhas. 

Art. 3.• Revogam·ee as disposições em oon- · 
tra'rio. 

Sãla das commi11ões, lO c:le julho de 1895.
RonruauBS CHAVES.-FARIA LoBATO. 

A commls!ão de redacção, a que foi presente 
o projecto n. 86. do corrente anno, é de ~re
oer que seja. adoptada como final a seguinte 
reda.cção: 

O Congret>so Legislativo do Estado de Minas 
decreta: 

Art. 1.• Fica concedido o auxilio de oito 
conto.~ de réls ao collegio de Barbacena, para 
conclusão de soas obras, em uma aó presta
ção. 

Paragrapbo unlco. Fica o governo auctori
lado a di.!pender essa quantia peta verb&- in· 
strucção publica. . 

Art. 2. • Ficam revogadas aa dtspoeições em 
contrario. 

Sala das commiBEões, 10 de julho de 1895. 
-RODRIGUES CHAVES.- FARIA LOBA"{'O. 

A commiuão de redaoção, a que fui presente 
o projecto n. 102, estabelecendo uma Caixa 
Economtoa do Estado, é de parecer que seja 
adoptada como final a meema redaoçio com que 
foi approvada em terceira. diacuBEilo. 

Sala das rommissões, lO de julho de 1895. 
- RODRIGUES CHAVKS.- FARIA LOBATO. 

0 SR. SATURNINO DANTAS, pela commiasã.o de 
representações, apresentl\ para. 3.• diacuaaão o 
projecto n. 136. 

0 SR. JUVENAL PENNA, obtendo a palavra 
pela ordem, requer e vota-se dispensadeimpres
lào e intersticlo para que esse projeoto possa 
entrar na ordem do dia seguinte. 

Para a ordem dos trabalhos. 
E' lida e entra em discussão a redaccão fi

nal do projecto n. 81, abrh1do credito ,Para. 
construcção de estradas de rodagem que li
guem ao muntcipio do norte do Estado a esta
ções de Estrada de Ferro Bahia e Minas. 

O l!lr. Faria Lobato:-Sr. Presiden
te, tendo hontem negado a minha assignatora 
á reda.cção final do ptojecto n. 81, conforme 
declarei á casa, por acreditar que a redacção 
tal qual foi feita não era a expressão do que ti
nha tlcad~.. vencido nesta caso., declarei na mes· 
ma occaalão que votava contra o requerimen
to do meu illuatre amigo, o sr. Rodrigues Cha
ves, pedindo para ser dispensada a impreasão 
e 11er immediatamente vo~da a redacção. 

Sr. Presidente, da votação havida. nesta 
oaaa, das declarações do illustae auctor da 
emenda ao art. 2·, o sr. Nunes Pinheiro, das 
declarações feitas pelo ar. Camillo Pra.tes, 
quando ·orava, ficou patente que a verba de 
800 contos era a ele v .. v&o da verba de 300 coa-
toe ao art. I·. · 

A emenda additi va do~sr. Camillo Prates ao 
art. 2· diz (lê). 

Esta verba de 800 contos é a elevação, como 
dlsle, da de 300 contos do art 1•. 

O n.. Nunes Pinheiro mandou uma emenda 
posteriormente e em vez de augmentar a verba. 



de 300 contot~, como propoz o sr. Camlllo Pra
tes, reduziu a verba a 200 contos de réis. 

Para harmoniza~ o art. 2· e a disposição do 
art. I· com a emenda apresentada, formulei 
a. seguinte redao:ão final, que passl) a ler, su
bstitutiva. ao projeoto 81. 

Vem á meaa., é lido e apoiado e entra. con
junotamente em discussão o seguinte: 
SUBSTITUTlYO Á RRDACÇÃO FI.NAL DO PROJKCTO 

N. 81 

O Congresso Legislativo do Estado de Minas 
Oeraea decreta : 

Art. 1. • Ao Presidente do Estado fica aberto 
o credito de duzentos contos de reis para con
strucção de estrados de rodagem nos municípios 
de AraB!Iuahy (São Miguel de Jequitinhonha), 
Minas Novas, S. João Baptista, Orão-Mogol, 
Montes Claros, Salinas, Diamantina, Rio Pardo, 
Tremedal, S. Francisco e Januaria, ligando oa 
trea primeiros á E. F. Bahla e Minas. 

Paragrapho unico. Para execuci.o da pre
aente lei fica o governo auctorizado a despen· 
der os saldos da receita. em exercícios succes· 
sivos, até a rererida. verba. 

Art. 2.' Revogam-se aa disposições em con
trario. 

Sala dassess~s. 10 de julho \·e 1895.-FARIA 
LOBA TO. 

0 SR. CAMILLO PRAT.ES fundamenta e offe. 
rece a seguinte emenda, que, lida e apoiada, 
entra tambem conjunctamente em discussão. 

EMENDA SUB TlTUTlVA AO ART . 2.' DO PROJECTO 
N. 81, DE 1895 

Substitua-se o art. 2. • pelo Sf'guinte: 
Art. 2. • Fica f.gualmente o governo aucto

rizado a mandar cons,ruir estradas de roda· 
gem para os municipif'S de Orão-Mogol, Montes 
Claros, Salinas, Diamant.ina, Rio Pardo, Bôa 
Vista do Tremedal, , õ.o Francisco e Januar1a, 
reduzindo· se a ver ba a ~00:000$, a qual será 
despendida em exerclcios successivos. 

Sala das sessões, lO de julho de 1895.-CA· 
llllLLO PRATES-RODRIGOES CHAVES. 

O sr. Bueno Brandão (nã{) temo• 
o seu discurso). 

O sr. Epamlnontla• Ottonl 
(idem). 

011r. ~unes Pinheiro:- Sr. Pre· 
sldente, mais omo. vez venho explicar á no· 
bre commieEão de reda~ão qual foi o meu in
tuito, apresentando uma emenda ao projecto, 
cuja redrcçãn final ora se uí~cute. 

Sr. Presidente, vou fazer o historico das tres 
di!cuseões por que passou este projectc; . 

Elle foi approvado em primeira discussão tal 
qual hc.via sido elaborado pelo seu auctor, een
do dias depois submettido á 2 . · diecussão e 
depois de approvado o art. 1. ·, o nobre depu· 
tad.o residente em montes Claros pediu a pa· 
lavra e apresentou uma emenda additiva, ele· 
vando a verba do art. 1. ·,que era de 300 con
tos, a 800 contos. 

O nobre deputado, quando justificou a sua 
emenda, deixou bem claro que o seu penEa
mento era elevar a verba consignada no art. 
1. • e neste sentido o Cam ara deu o seu voto. 

A ülustrada commissão de red11cção asaistiu 
á discu!São e ouviu a. declit.ração do auctor da 
emenda. 

Km terceira discussão o projecto, foi dito em 
alta voz pelo nobre deputado residente em 
Montes Claros e com a clareza hahitual que s . 
s. exc. emprega. em todas as dis~ussões nesta 
casa, que a Camara ia votar não 1.100 contos, 
como á primeira vista parecia deduzlr·se ~a 
leitura do projecto, mas, sómente 800 contos, 
pois que a verba do art. 2. • era a mesma do 
art. I.·, elevaaa a 800 contos . 

Foi então que eu apresentei a emenda, re
dusindo esta verba total do projecto a 200 
contos. 

A camara, portanto, votou a verba de 200 
contos para as estradas de r . dage " dos muni
clpios que pertencem á sexta circumscripção; 
e admira-me, sr. Presidente. como a lguns de
putados que ouviram adisr.ussão do projecto, 
que ouviram as declara~ves doa apresentantes 
das emend&.~~, duvidam ainda si a verba vota
da foi de 500 contos ou de -00 contos . 

E mais ainda me admira. sr. Presidente, 
que o illustre deputado residente em Montea 
Claros, auctor de uma das emendas, fazendo 
parte da. commissão d.e redação, puzes e em 
duvida redigir o projecto de accôrdu com o pen
samento que presidiu toda discussão na Cama
ra, que, por sua vez , foi orientada por s. 
exc. 

Acho, portanto, que a Camara. p!!.ra ser co. 
herente, deve votar pelo eubstituti v o apresen
tado pelo illuatre deputado residente em Po
ço• da Caldas. (Muito bem). 

O sr. e:::amlllo SoareM Filho {tlllo 
temos o setõ discurro). 

O ar. 'Ve nce81au Drnz (ito.m). 
O sr~·Rodrlguee Chaves .-(item) . 
Encerrado o debMe, requer o l!r. Faria Lo· 

bato e obtem que seja nominal a votação do 
aeu substitutivo. 

Procedendo-se para este fim á ohl\mada, re· 
spondem- sim- approvando·o, os srs. Men
oes Pimentel, Ribeiro de Oliveira, Duarte da 
Fonseca, Nunes Pinheiro, João Pio, Wenceslau 
Braz, Sousa Moreira, Delphim More1ra, Bueno 
Brandão, Augusto Clementino, FranciEco Bras
sane, Theophilo Marques. Gonzaga da Silva, 
Saturnino lJantas e Faria Lob1to, ( 15); respon
dem -nao -, r~jeitando o, os srs. Freitas 
Castro. Ferreira Tinôco, carlindo Pinto, Cnmil
lo ~ollres Filho, Juvenal Penna, Epa minondas 
Ottoni, M noel !Alves, Ignacio Murta, Rodrl
gutH Chaves, Manoel da Silva.. Francfort, Ca
millo Prates, Nunes Coelho e Gustavo Ser
rão (14). 

Approvado, portanto, o substitutivo do sr. 
Faria Lobato, ficam prejudicadas. a. red:~cção 
final da commissão e a emenda dos . Camillo 
Prates. 

O SR. JoÃo Pio (pela ordem) expõe as razões 
que o lev&.ram a votar pelo substitutivo. 

Lido e em 3.• di~ou88ão, que se encerra ~em 
debate, ti approvad" e remettido á sanoção, 
communicando·se ao Senado, o pr.,jeoto n. 63, 
d'alll provindo, contendo disposições relativas 
á. Imprensa Offlcial. 



Leem-!e e entram em dlsou18ão unica, en
cerrando se esta sem deb~te. sendo approva
daa e remettad.as á commiseão de redacção, ae 
emeodae offereci.tu pelo Senado ao projecto n. 
38, iniciado na Camara em 1892. 

Lido e em l. • discUJeio, que se encerra E em 
debate, é approvado, con~ente se que · pasae J. 
2. • e vae a oommfsaão de obras publicas o pro
jccto n. 8~, de 1894, relativo á e:strada de ferro 
do Gandarella. 

Egoallunte eem dt8ate encerra-se a 3.• dia· 
CWI8ão do projecto n. 97, de 1894, de oonoessão 
de auxilio aoe inetitutoa munfcipa€11 de Ouro 
Fino e Pouso Alto. eencio elle approvado e re
meUido á commi86ão de redacção. 

2. • PARTE DA ORDEM DO DIA 

Comparece ô sr. Sabino Barroso Junior. 
Dispensada a leitura, a requerimento .io ar. 

C&rlin!lo Pinto, entra em l. • diBCU&ião u pro
jecto n. 66, do Senado. reorganizando o servi· 
ço sanitario do Estado. 

O er. Duarte da Foneeca :-(Não 
temos o seu discurso). 

Encerrada a diacuasão,approva-se o projecto, 
eonsente-ae que passa á 2. ·e vae elle á com
mialão deeaúde publica. 

O •r. Rodrlgue• Chave• (pda 
ordtm), tendu obt:do urgencla, apreeenta e vão 
a imprimir os seguintes pareceres: 

A commifsio de redaoção, a que foi presente 
o projecto n. 4 com as emendas do Senado 
approvadaa pela Camara, é de pttrecer que l.e 
adopte para o mesmo a llt'gninte redacçã.o final, 
de aceôrdo com o vencido. 

O Congresso Legislativo de Minas Geraes 
decreta: 

Art. I. • Fica o Presidente do Estado aucto· 
rizado a couceder á Companhia Estrada de 
Ferro Leopoldina ou a quem mais vantagens 
o1ferecer privilegio até cinc')(lnta annos para a 
oonstruc<ão, uso e goso de um ramal terreo 
que, partindo da E~tação Silveira Lobo, no 
ramal da Serraria, vá terminar na fazenda do 
Transsão ou suas proximidades, junto á bar
ranca do Rio Preto. 

Art. 2. • O cancessionario obrigar-se-ha 
além das clausulas usuaes em contrac~os de 
aemelhante natureza. mais ás reguintes: 

J .• A não solicitar em tempo algum qualquer 
subvenção pecontaria dos cofres do Estajo. 

2.• A depositar no Thesouro do Estado, an
tes da assagnatura do contracto, a quantia que 
o governo arbitrar para garantia. da execução 
do mesmo. 

Art. 3.• Fica egualmente o governo aucto· 
rizado a contractar com a Companhia Estrada 
de Ferro Leopoldina o estabelecimento do tra
fego nas linhas de ligação entre a rêde minei
ra e a rêde fiuminense, debaixo das 5egulntes 
condições: 

1.• Que seja inteiramente faculbtiva aos 
productores a expedição de suas mercadorias 
por uma ou outra linha. 

2.• Que as tarifas sejam calculadas de modo 
que fiquem equiparados os fretes, desde as 
eetações do eatroncamento até o Rio de Ja
neiro; 

Art. 4• Revogam-se di~poeiçõea em contra
rio • 

Sala du commluões, lO de julho de 1895.
RoDIUGUBS CHAVES.-CAMILLO PRATES. 

A oommlasão de redacçio, a que foi presente 
o projecto n. 97. de 1894, é de parecer queseja 
adoptad acomo final a mesma redacção com que 
foi approyado em terceira dillCtro~~ão, visto cão 
ter sidoelle alterado pela camara. 

Sala das commlssõu, lO de julho de 1895.
RoDRIGlJEII CHA v:s:s.-c. PllATEII. 

Lido e sem debate, approva-se em I.• dis
cussão, coasente-ae que paeae á 2.• e vae , á 
commiaão de obras publicas, o projecto o. 65, 
do Senado, relativo á estrada de ferro de Theo· 
phllo ottoni á Araesuahy. 

DispeJtSada a leitura, a requerimento do ar. 
João Pio, entra por artigos em 2.• discussão 
o projeoto n. 62, do Senado, organizando o pe. 
cuJio legal. 

O er. Ferreira Tlnõco: -Sr. 
Presidente, sinto ter tle falar em hl)ra tão 
adeantada e quando ainda echôa neste recinto 
a palavra sonora e mavi~a do illustrado me
dioo que tão proficientemente dhcorreu sbbre 
o projeeto de saúde publica. 

Entretanto,ar. Preaidente,defensor da claese 
da magistratura, dos tunccionario!l de juto~tiça 
e do professorado e tendo na minha circular 
declarado que propugnaria sempre pelas medi 
das que vies..~~Bm favoreoer a estes funcciona
rios, não po11so e nem devo conservar-me s_t· 
leneioso na discussão do projecto sobre pecullo 
-legal, porque assim procedendo não cumpri· 
ria o honroso mandato que me foi confiado. 

Acompanhei com toda a attenção a discussão 
que se travou no Senado em relação a este pro
jeCJO, Jrocurei lêr as opiniões de alguns escri
ptores, consultei tambem pessoas competentes, 
e pelo estudo que tlz veJo-me obrigado a ~~ 
concorrt~r com.o meu voto para a a.pprovaçao 
dest-e projacto tal como elle se acha, pois, julgo 
que elle não vem favorecer de modo algum aos 
fanccionarios publicas e parece-me ser elle 
inexequivel, deEde que se procure cumprir 
exactamente a disposição consagrada no ar
tigo 100 da nossa Constituição. 

Sou o primeiro a reconhecer que é necessario 
faze:--se alguma eousafm beneficio dos funccio· 
narios publicas, sei que eeto. é não aó a obriga
ção que nos é imposta peta socieda-de, mas tam
bem nm dever que nos é ensinado ~la religião 
prégada pelo eterno preceptor da humani
dade. 

E' necessario amparar todos aquelles que nas 
ebulições da juventude entram para o immenso 
scenarto da viâa publica e que, depois de te· 
rem prestada relevantes serviçJs á patria, tor
nam-se invalides, chegam aos regalos da velhi· 
ca, tão abandonadas por essa tratdora fugitiva 
-a mc.cidade-e CGm tristeza veem immergir
se nas sombras de sentido lucto a quadra feliz 
e risonha dos desvaneios e dos sonhos. 

A vida é uma lucta continua e varia e esta 
luota, diz Fernando Poglia, é lei universal cos· 
mica, porquanto o universo não à outra cousa 
sinão o resultado das indeferidaa transforma
ções da maferia. A I neta existe eempre e Pes
ai na já dizia que Iuctamos sempre pelo me• 
lhor. 



A industria. é a nobre lucta. do homem con· 
tra as forças da natureza para convertel-as em 
meios de satisfazer as necessidades da. no111a 
existencia. A religião é a. luota do espírito 
para unir-se sempre mais intimamente ao di· 
vi no. 

A sciencie. e a lucta da intelligencia. para 
dominar a multiplicidade variad<~. dos facto.'! e 
explicai-os. 

Na Iucta pela existencia, neste combate que 
constitue a vida social, tortos l1Ó3 temos uma. 
mis@ão a cumprir e no cumprimento d'esta 
missão pro.:uramos sempre o engrandecimen· 
to da pa.tril\, O proressor de inst.rucção pri· 
maria recebe de um chefe de f~Lmilla um fi
lho, ensina. a este joven os primeiras noçõ~s e 
mais tarde vem o professor de lnetrucção supe 
rior completar A. educação e fazer com que este 
moço vá occupar um posto q ; ai quer, onde pos
sa trabalhar pelo e•grandecimento da patria. 

Assim procedendo, o professor prest:l rele· 
vantes sArvioos á sociedade, aceumula. nas mãos 
do Estado um cttpital productivo e, como diz 
um es~riptor, augmenta a r1queza nacional, 
porque a riqueza nacional, como dizem os eco
nomistas.~onsiste em ~pitses accumula los pela. 
intelllgencia e pelo trabalho. (Muito bem.) 

O magistrado é o sacerdote uo direito, é o 
representante da lei, e no cumprimento doe 
principios ensinados pela sciancia augusta de 
Papiniano elle pugna. Eempre pela. observanoia 
das leis, pelo cumprimento do direito, pois o 
direito é a syntheee de todas as in viola bilida
des. Triumphando o direito, tam9em trium
ph&rá. a liberJade, pols o direito apparece 
sempre como a expressão maxima da egualdade. 
da liberdade e da. fraternidade, ou como diz 
Bendant, como a harmonia das liberdades. 

A liberdade produt a ordem, 11. ordem traz 
como resultado a trasquillidade, e esta é a 
condição do progresto. 

Todos os funcciona.ri(IS publico.s passam a. 
vida prestando relevantes ferv!ços á. sociedade, 
todos contribuem para a bôa. marcha dos nego
cios publicos e a s.:ciedade ná~ póle prescindir 
do concurso <1e3tes funoiooarios. (apoiados). 

E' neceeS<lorio, pois, amparar a.quelles que ao 
findar a. jornada da vida. tornam-se invalidas e 
nada. maia podem fazer. Ha. um dever, ha uma 
obrigacão, ha uma razão de moralidade para o 
legislador assim proceder, porque, dizia Ale
xandre Herculano, seria uma. grande immora
lidade dtlixer parecer á mingua aquelle que 
tendo feito grandes eerviços á sua patria o.s não 
padesse continua r a prestar. 

Entretanto, sr. Presidente, apesar das con
stituições de alguns paizes estabelecerem o ~1-
reito que p funccionario tem á a.posentadorta, 
apezar de ser este direito que o fanccion.ari.o 
tem á. ap'lsentatlor ia, apesar de ser este dtret · 
to reconhecido pela Constituição Federal e tam· 
bem pelas no!!da. constitui~es de 9lguns ~stado.s 
da Republica, o nosso legtslador constttmnte 
nio concede egte direi to e pelo 11rt. 104 da nossa 
constituição doaram abolidas as aposentado· 
rias. 

Reconheceu, porém, o legislador que era ne· 
cessario não deixar sem amparo o funcclona
rio publico e pelo art. 106 ua nossa Constitui
ção ae ordenou que f088e creado e organizado 
o peculio legal, em beneficio dos funccionarios 
do Estado. 

Procurando <."Imprir o preceito con~titucio· 
nal, o Congres!O Mineiro organizou um proje
cto sobre o peculio lega\, projecto este que não 
foi sanccionado pelo Presidente do Estado, ten· 
do o Congresso acceito as razões apresentadas 
para sua nã·, sa.ncção. 

Na sessão legil'lativa Jo anno pas;ado, o il
lustrarlo sanador Camil\o de Britto apresentou 
ao Senado um projecto em que era concedi. 
do aos tuncciona.rios um adeantamento de cer
ta quantia para que estes podessem entrar pa
ra o monte pio federal. 

E~te projecto, sr . Presideute, foi rPjeitado 
pelo Senado e então alguns : e.1adores apresen
taram um outro projecto de reforma da. Cons
tituição e este projecto foi archivado por não 
ter s1do assignado pelo numero de senadores 
que a mt>'3ma Constituição exigia . 

Baldadas foram todas as tentativas e surp;e 
agora este projecto, que foi acceito pelo Senado 
e que se acha em ~egunda dhcu~são Mata 
cas .. . 

Sinto. ar. Pres:dente, não poder concorrer 
com o meu ·roto para. a approvação de~te pro· 
jt.>cto tal como elle está. formulado, porque, como 
já. disse, julgo que elle não vem consultar oa 
interesses dos funccionarios publicas e parece
me m68mo ser inexequivel a am. execução, 
procuranlio-se cumprir a disposiçã:> consti tu
dooal. 

Sobre este assumpto estou de pleno nccôrdo 
com a opinião mamfestada na SeE~ão do a.nno 
pas&Ado por um venerando senador que as· 
sim se exprimiu: cE' impossivcl crear o pecu
lio legal eem onus para o Estado, porqtte o Es· 
tado qu!l recebe dinheiro de ~eus runccionarios 
deve prestar contas e istoj1 constitue onus . ~> 

De facto, sr . Prl'sidente, o Estl\do r em de 
administrar do melhor modo o dinheiro do fun
ciona i o, o Estauo tem de pres1 ar contas, o E~
tado toma. gr11ndes responea.bilidadt>s e não póde 
e nem deve proceder de modo contrario. 

Além disto, e neces~rio um pessoal que ad
ministre esta instituição e este pesaoal será. 
composto dos funccionarios da secretaria das 
Finanças ou eerá um ~$oal núvo mautid.:> pela. 
propria. instituição do peculio. 

No pr1meiro caso seria necessario augmentar 
o pessoal da. secretaria, porque o serviço se au
gmentaria, cu seria necessarlo eiPvar os venci· 
mantos destes rnnccionarios ; no segundo 
caso, a inltituição do peculio legal não po
deria subsistir, porque a re11da. não daria para 
o pagamento do pessoal. 

Não pJsso, sr. Presidente, con;:ordar com a 
obrigatoriedade do pecullo e eate é para. mim 
o p:>nto pt·iocipal dtste projecto (muito bem). 

crear o peculio legal obrigatorio é uma 
theoria que não está de accôrdo com as ideias 
liberaes e que não é ensinada pelo diretto con
st\tucional. 

O Estado não póde ser tutor, o Estado nii.o pó
de obr1gar o chefe de familia a acautelar o futu
ro da mesma familia, porque não é e~a. a mis· 
eão do Estado, e este deve evitar tanto quanto 
po88ivel immiacuir-se nas relações da ft~.milia, 
porque como dizia o meu distincto lente de di· 
reito civil: cNa fa.milia ha dons tão delicados 
q11e se esvaem ao contacto profano do publico 
como as flores mimo~as que murcham aos pri· 
meiroe ardores do sol.• (Muito bam). 



O IR. AuGusTo) CLlDlENTINO:- Este dlaourBG 
seria muito bonito no Congresso Constituinte. 
A Conatituiçio manda que se institua o pecu
Uo legal. 

0 SR. FERREIRA. TINÔCO:- A ConstituiQão 
manda que se fllça o peculio legal sem onua 
para o Estado e desta maneira eo não acceito 
a oreac;ão dest ~ instituição e Julgo impossi vel a 
na organização. 

MaR, sr. Presidente, a C,:,nstituição não esta
belece o peculio obrigatorio, e consta dos an 
naes que estas idéa apr86bntada no projecto de 
Constituição não foi acceita p-.lo lt>gislador con
etituinte. Qual a razão desta obrigatoridade f 

Si esta instituição e creada em beneficio do 
tuncdonario publico, si 611& oJI'erece tantas 
vantagens, não deve e nem precisa ser obriga
teria, porque o tunccionario é o mais interes
sado em acceital-a. 

0SR. AUGUSTO CLEM'ENTINO:-A ex"riencla 
do mundo inteiro ensina que o peculio legal 
não aendo obrigatorio é lei no pa~J. 

0 SR. FERREIRA. TJNÔco:-lsto apen&i! vem 
provar que a inRtituição do peculío não tem 
aido acceita e tal succede, porque não é po88i· 
nl creal a eem onus para o Estado e sem ha· 
ver onus não ha vantagens para o funcciona
rio. 

Em todo caso, sr. Presidente, si é neceSBa
rio crear o peculiolegal, si não é posslvei or
ganizai-o sem nos para o Estado, violemos a 
COastituição. 

0 SR.AUGUSTO CLBMENTINO:-Violar a Con 
stituição; nunca. 

0 SR. FERREIRA. 'i'INÔNO:-Violemos a Con
stituição, JlllS nunc11. para onerar a classe dos 
funccionarios puclioos e sim para favorecel-u 
o mais que fôr possível, porque alguns publi
ciates co&tumam dizer que a constituição é 
como a terra, precisa ser violada para dar bons 
fructos. 

Aquelles, porém, que não aoceitam esta 
theoria e querem cumprir as disposições con. 
stituolooaes não podem votar para a approva
ção deste projecto. Entretanto, sr. Presiden
te, a sociedade nos ubserva que é necessario 
fazer alguma cousa em beneficio do~ funocio
narios publicas e este dever imperioso nos é 
tambem enainado pela DOIIS& relig1ão, esta pal
m~tra plantada á. sombra da Cruz: e regada 
com o sangue do Divino Filho de Maria. 
(Muito b«Jm ). 

Obede.;amo11, pois, a eEte dever. 
Si este projecto é defeituoso, vamos corri

gil-o, e si elle é imprestavel e não vem em 
beneficio doa funccionarios, declaremos isto 
mesmo, para que, uma vez rejeitado, pos.a dar 
lopr ao .apparecimento de outro que venha 
melhor satisfazer OS interes1es doe funccion&• 
rios do Estado. (Muito bem, muito b«Jm). 

O •r. Nune• Pio helro:-(Não temos 
o seu discurso). 
. Vem á meaa, é lida e apoiada e ~mtra cou
Jumctamente em discussão a seguinte 

Emend• 

Ao art. I·, depois da palavra creado aoores
oente-se:-de!de já. 

Sala :ias sessões, 10 de julho de 1895.-Nu
NBS PINR&IRO. 

O ar. Auguato cieJDentlnoa
(Nio temos o eeu di8c1ll'80). 

O er. Severlano C: e Rezendea
Sr. Presidente, as diversAS tentativas f: itas 
de modo a conatituir o peculto ltgal, monte
pio ou qualquer nome que porventura deva 
chrismar á. instituição que tem por fim favore
cer o runocionaiismo .•• 

Osa. JoÃo PIO:-Baptlsar. 
0 PR. 8EVERIANO DB REZENDE ... tem unica

mente conseguido demonstrar que a di posição 
constitucional que a determina não fOI mais do 
que uma cficbe de coneolation:. de projecto 
atirada &4:' tunccionalismo, quando argumentos 
de fot ça impunham a conrervação das aposen
tadorias, como meio unico de salvaguardar a 
vill.a daquellea que se alquebraram e encarece
ram no serviço publico. (Apoiados). 

Não venho, sr. Preaideute, prégar a viola
ção da Constituição aqoi, porque nóa devemos 
mantf<I-a e falle!· por todos os meios que 1eja 
ella respeitada. 

Mas, sr. P·residente, hontem como hoje b\ 
aposentadoria se impõe como medida impr!•
scend.i nl,como medida que mais tarde ou mais 
oedo hade fazer com que reclamações geraes 
ee irrompam de modo a tornar oe~essariamen
te urgente uma refórma constitucional neste 
sentido. (Apoi41dos). 

Argumentos ponderosoS e exemplificados, 
sr. Presidente, trazidos ao debate, na elabora
ção da Constitu,ção, não foram bastantes para 
destruir o prurido de quantos trab9.lharam por 
tornar a abolição das aposentadorias ama dis
posição constitucional. 

Mas estes factoa continuam demonstrt~ndo 
que a aposentadoria tonto era necessaria hon
tem, como oecessaria hoje e no futuro. 
(Apoiado1). 

As repartições publicas, sr. Pre&idente, já. 
vão se enchendo de invalidas sem forças para o 
trabalho.assim como a commiseração dos supe
riores não permitte que sejam despedidos 
para a rua a esmolar o pão quotidiano. (Muito 
bem). 

0 SR. GONZAGA DA SILVA.:- Esta é que é a 
pura verdade. 

0 SR. SEVERIANC DE REZII:NDE: -Sr. Presi
dente, o primeiro orojecto da instituição de 
que se trata hoje enveredou-se por um nrda
dei~o beooo sem sabida e, segundo me parece terá 
egual caminho, porque, sr. Presidente, basta a 
consideração de que as medidas nelle propostas 
para favorecer o funcoionalismo vêm com a 
aota de que a dadiva é-obrigatorla- para se 
julgar da vantagem e do restJltado da classe 
a que se quer beneficiar á. força, in'Oito non da
tum bentficiwm, sr. Presidente, se vê de que 
força é o presente que se vae dar áquelles que 
ae inutilizaram uo serviço publico ! (Apoiados) 

De mais, sr. Presidente, se fizermos um 
exame nas demais dieposiçõaa do projeeto, ver
se-ha que é uma obra completo\mente edifica
da sobre a areia, que é um verdadeiro castello 
de csrtas" edificação sem base, sendo que os 
fundos de que se l'Ogita Jl&ra manter a msti
tuição são recursos artificlaes que não podem 
satlsiUer as necessidades de que cogita o pro
jacto. 
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B' um fundo falso aquelle em que se funda 
eu te afunda o projeoto. 

Assim é que para oonstltuil o vem o artigo 
aegondo oogitando de oonstltuil·o de peneões 
extinotas, penaõel prHCriptaa, por oonaequen· 
ela que nió exletem ••• 

0 IR. AUGUETO CLi:HB:NTINO : - Como não 
existe I 

O SR. SJ:VBRUNO DI: REZENDE : -Não exi•· 
te, ou nio en&endo o que Jl031& ser pensão ex
tinota, eonstltuindo ao mesmo tempo fonte de 
recursos para o pecullo. 

Como se póde contar oom essas pensões que 
'Yão oonstltulr e fnndll para a inatttuição de 
que ae trata Y Jà. se 'Yê, sr. Presidente, que 
por estas observaçõel não póde o funcciona· 
lismo reeeber como um presente, como um ra
'Yor, o projeoto a não ser que não seja um pre· 
sente de grqos. 

O projecto que ae acha em disouasão, se
gundo o meu pensar vae no1 meemos pu808 da 
primeira tentativa ne88e sentido. Hão de for 
QOS&mente naufragu quanto& se esforcem para 
dar ~xeeução a dleposição constitucional rela · 
tiva ao peculio legal,e nos escolho• de extrema 
deeesperação eómente encontrarão uma taboa 
de salvação : a aposentadoria. t Muito bem I) 

Fica adiada pela hora a diecoàsão, tendo pe
dido a palavra o sr. Wenceslau Braz. 

O ar. Pl'ellidentedeslgua para amanhã, além 
da po.rte regimental, o reguinte: continuação 
da 2.• discU88ão do projecto n. 62, lio Senado 
a partir do art. I.·, 3.• discussão do projecto 
n. 60 do Senado;2.• do den. 56,do Senado; 2.• 
do de o. 113, da Camara; 1.• do àe n. 64, do 
Senado; 3.• dos de ns. 136 e 131; discrusão das 
emendas Senedo ao projecto n. 7, da Camara. 

Levanta-•e a sessão. 

ACTA DA 60• SE8SÃO Or..DINARIA AOS 11 DE 
JULHO DE 1895 

PRESIDBNOIA DO ea, MENDES PJMENTEL 

Ao meio·dla, feita a chamada, aoham-~e pre
sentes os 81'1, Mendea P•mentel, Ribeiro de Oli· 
veira, Manoel da Silva, .Augusto Clementlno, 
Wenceslau Braz, Gonzaga da 81lva, João Pio, 
Delphlm Morf ira, Duartfl da Fonseca, Theo· 
philo Marques, Ferreira Tinôco, Bueno Bran· 
dão, Manoel Alves, Freitas Castro, Carlindo 
Pinto, Epamlnondae Ottonl, Ignacio Morta, 
Sousa Moreira, Juvenal Penna, Saturnmo 
Danta~, Rodrigues Chaves, Severianll de Re· 
zen de, Camlllo Soat e e Pilho, Nunes Coelho, 
Nunes Pinheiro, Benvenuto Lobo, Gustavo 
Serrã.~', C&mlllo Pr• tes. Francisco Bressane e 
Pinto de Moura ; faltando com causa partici
,ada os Sl'll Eduardo Pimentel, Alberto Fur· 
tado, Benjamin de Macedo, Silva Fortes, Ge· 
tulio de Carvalho e Agostinho Pereira e sem 
ella os mala s~a. 

.Abre-se a Feseão. 
Continúa a occupar a cadeira de 2. • secre· 

iario o E r. Manoel da Silva. 
E' i ida e approva411 a acta da anterior. 
0 11&, 1.• SECRETARIO dá conta do eeguinte 

•. c.- 60. 

EXPJCDIBNTJ: 
Rt~pf'ts~taçt!o 

Dos funooionario~t de justiça da camara de 
Arauoahy, fazendo ver a neeessidade da oon· 
cluaão daa obraa da re~peotiva cadela e da 
oonstruoção de uma 81la onde ~am dar os 
juizes as auas audienoiu. - A' 'oommiaeão de 
petlçõel. 

0 sa. IONAOIO MURTA :- Sr. Pres\dente, 
quando se discutia :l projecto que concedia au
xilio aos Institutos munioipaes de Ouro Preto e 
Pouso Alto, a. ex. e a oaaa hão de se recordar 
que o meu illustre coUega o sr. Rodrigues 
Chaves mandou uma emttnda ao mesmo proje
oto Incluindo tambem o Lyceu de Artes e OiD
etos de Araasuahy. para que tiveaae o mesmo 
auxilio, e então aquelle meu illuatre collega 
declarou qufl baleava a sua emenda na existen
ola de documentos en•iado• daquella looalida
de, que provavam esta t• o mesmo lyceu tun
coionando regularmente., oom grande numero 
de alumnos matriculadus e notavel trequencla. 

Nessa occaslio deixou aquelle meu illustre 
amigo de apresentar os documentos, por se 
acharem em podt>r de um dos illnstres mem
bros da oommiseão de instruoção publica. 

Hoje venho apresentai-os, pedindo a v. ex o. 
que os mande publicar no jornal da casa, afim 
de que o Senado, quando para là fôr o pr<'jecto, 
tenha conhecimento dos mesmos e po!S& atten
der a tia justa rc:>clama@o, feita ao Congresso 
Mineiro em favor de um estabelecimento que 
tão bons serviços esta prestando. 

O sa. PRBSIDENTB: declara que o nobre depu· 
tado será attendldo. 

São OJ Be«Uintes os documentos apresenta
dos. 

O coronel Manoel Ferreira Paulino delegado 
de Policia da cldad~ do Arassuahy etc. 

Atteato que o Lyceu de Artes e o meios desta 
cidade, rondado e mantido á expensas do pro• 
(881(1r Hugoliuode Albuquerque Mello Mattos, 
tem funeoionado sem interrupção ha j á. um 
anno, com avultado numero de alumnos e gran
de proveito para os mesmos, como ficou veri
ftcado nos exames prestados no fim do anno 
llotivo proximo ftndo. O que juro se preciso 
fõr, por ser ieto a verdade. 

Arassuahy, 20 de maio de 1895.- O delega. 
do de Polic a , Manoel Ferreira Paulino. 

Reconheço ser verdade!ra a firma supra por 
ter da mesma pleno coohecimanto do que 
dou fé. 

Cidade do Arassuahy, 2 de junbo de 1895. 
Em testemunho da verdllde F. (S. F. A. ) - A 
Severiano Ferreif'a A~eo11do. 

Juizo de Jl&.z-Cidade de Arai!Soahy, 22 de 
maio de 1895. 

Attesto que o Lyceu de Artes e Officios des
ta c!dade de Arassuahy, fundado o anno pas· 
sado sob a. iniciativa patriotica d o distincto 
t1rcfeesor cidadão Hogolino de Mello Matto! , 
tem tido nas aulas nocturnas de instrucção 
primaria uma frequencia de alumnos (ad u i los 
e crianças) supel'ior a 120, elevando-se o n u· 
mero dos matriculados acima de cento e cinco
anta • 

.Attesto mais que o referido estabelecimento 
tem dado optimo resultado á oii\S!e que no 



meemo tem procallldo abrlp, oomo • oolhe 
du DOtal alO&DQadu por alpDa alWDD08 DOS 
ultim01 eumes. devendo-te oom MgUraDOt. 
alluclir eltP a~clolo -faeto i drilaaolo e 11· 
mero doi proAIIionl que oom. o referido ... 
MeDo Jla"- ooUaboram no srandi018 empre
hendlmento de dalmlnar a lDIVuooio e a 
apfliaa9lo e bOa •ondade d01 alumn01. Bl&e 
dou em abono da verdade, indo por mim Jlr. 
mado.-Jocrqwi•Jou tJ. Aplilr, Jula de pu. 

Reeonbeoo veJ'dadetra a firma au,ra ~r ~er 
pleno oonheallllento da m811Da, de que doa fé. 
. Cidade deAralla&hy,. 2 de junho de lsg5.

Bu, Severlallo Ferreira de Az~vedo, escr1vio o 
810Nvi e Ulipo em publico e razo.-F .-Klrll' 
testemunho da verdade.-8.-(8. F. A. )-A.
&Nri4fiD Ftlrf'rirt!. iW Ao~eHdo. -

O cicladio C&mtuo Ferreira doe Santos, 1. • 
Juiz de Paz do diRrlo~ dea~ cidade, em exer
clolo do cargo de juiz subiUtu~ daoooiaroa .. 

Atteato e juro 18 preciao tôr que o Lyoeu de 
Artes e omcioe desta cidade, tnndado h a mais 
de um anuo pelo profeasor Husolino de Albu
querque MeUo Mattos, tem funooionado oom 
toda re,ularidade, preatando á tna\rucoio po
pular releuntea ee"iooa. Já dando a ins~ro· 
CQio primaria i mais de 200 adultoa, já man
tendo divel'll88 cadeiru de enaino aeoundario e 
protlllional. 
At~ mais que o referido Lyceo tem·se 

manUdo até eeaa da~ a expenlla8 de 18D pre
claro fundador que tem sido auxiliado peloe 
profeaorea do mesmo Lyceu, que lecclonam 
aem re'ribuiçio nenhuma, e por uma insipl· 
ftcant.A verba que a pa\rlotioa camara muniol
pal deata oldade vo~u em auxilio do m8!!1Do 
Lyoeu, cuja manotençlo considero um fac~ 
auspicioso J».ra 01 meus conoidadioa desLa 
parte de Minat e cujo desappareoimen'o é um 
deaaatre. 

Cidade de A1'&88U&hy, 25 de mato de 1895.
Camillo F.,-rriro. tiN Saltto1, juiz substituto 
em exeroicio. 

Reconheço aer verdadeira a ftrma supra por 
ter da mesma pleno oonheclmen~. de que dou 
fé. 

Cidade de Arassoahy, 2de junho de 1895.
Ea,Severiano· Ferrei,. de Azevedo, escrivão o 
eaarevi, reconheci e &IISÍIUO em publico e raso. 
-S.-(8. F. A.)-A.- 8d11mano FBrrlllro. u 
be11edo. -
· Atte.~ que, na qualidade de presidente da 

camara e inspetor C300lar municipal d'esLa ci
dade Tlsitel por divel'll&ll vezee o Lyoeu Moni
oipal ·de Artes e OtDoioe, fandado por iniciati
va do profeeaor Hogultno Marta de Albaqaer
qae Mello MaUoe, em ·cuja direcção ae mantem 
até hoje. 

Notei que no anno pasaado haviam matricu 
lados noe di1ferentea cursos do estabeleolmento 
muito mais de dazentoe alumnos, fazendo parte 
d'ease numero crianças, em edade escolar e 
e adultos. A soa treqaencia era extraordioaria 
e até excepcional como ainda o à ne te anuo le
otivo, P,rq ue o Lycea tem attrahido ao seu gre
mto quaai a maior .. parte du dtvenaa clasEes 
~laea pela oommodldade de fonoolonar a noite. 

o eltl.beleclmento ,._.aobe ioül ae condio5es 
de hysteae eeoolar; os MUI .. &!1 does~ e 
TUtoe; a mobUla ê toda non. e oonstrulda eob 
modernos methoJoe ped&IOileol, havendo para 
uso dos alnmDOI uma bibliotheaa que ji ~e 
obru IJOientil!.ou. lit~rartu, le,ialaçio adequa
da ao eDiinó prtma.-lo e 1mpcJ11antel tra~os 
de direito. 

O corpo docente, quer do curso prtmario 
quer do aeoundario é compoeto de um peuoal 
idoneo, fazendo parte d • elle. profusorel da E3-
eola Normal, aendo bem dlrlstdo o de otDcl01 
e arte.. 

Tendo acompanhado de perto a orpnislçio 
e o regular funooio.namen~ do enal.no do m~&
mo Lyoeu, &SBisti os aeutt exames, os qaaea 
produlram omelhor reealtado a deaejar·ee, o 
que len.me a atDrmar com intima oonviooio 
que eUe ha pres'-do lmmeD80d servioos á IOcie· 
dade 1endo a aua manutenção de inoonteeta
vel neoe~~~~itJade. 

No ftnal dos examt'll procedidos n'aqaelle ee
tabeleoimen~ houn di~tribolçâo de premioa 
aos alumnos que se desUoguiram, durante o 
anno leotivo quer pelo eeu oomportamen~ 
quer pelo seu aproveitamento e provas exhibi
das, perante a oommi8são examinadora o que 
diepertou grandt1 in\ereSBe e emulação por 
parte dos alumnos. 

Por me ter aid() pedido o presente atteatado, 
mandei p&lll&l-o e &SBigne na fé do carso que 
exerci e se b a minha palavra de honra. 

Cidade da Araauahy, 26de maio de 1895.-
0 exm. vice·Presidente da oamara municipal 
e inspeo~r eaoolar municipal.- Antonio Fer
rtltru. u Almrida. 

Reconheço 118r verdadeira a tlrma supra por 
ter da mesma pleno conhecimento, do que dou 
fé.- Cidade do Ara.,suaby, 2de junho de 1895. 
-Eu, Sneriano FBrrtJi«G A.lewtlo, esorivão o 
escrevi e aseigno em publbo e razo F.- Em 
te&temanho da verdade 8.- (S. V. A.) A,.-
8•t~eriafl0 FIW't'lira d• Az1t1edo. 

-
Gustavo Teixeira Lagee, promotor de justiça 

da comarca do Arassoaby. 
.Uteato que o Lyoeu de Ar\es e OtDcioe, fun· 

dado nesta cidade em 21 de abril do anno paa· 
eado pelo proreasor Hugolino de Mello Mattos 
para o ftm grandioao de ministrar lDstrucção 
aos adul~ qae necessitam nu horas diurna& 
emprepr sua actividade em trabalboa que lbea 
prantam a subli8tencia, e as crianças que por 
tndi,entes nio podem frequentar as aulas pu· 
blicas durante o dia, tem prestado e vai pre
stando os mais assignaladoa eervloos á e&· 
sa clas88 e COl.seqaentemente á eooiedade 
que em boa hora recebeo em 88n seio o 
profeBIO r Hugolino ; porquanto tendo o su
pra referido estabelecimento iniciado sua no
bre e elevada missio com ama · ma triou
la de mais de duzentos alumnos, doa qu&el 
cerca de cento e cinooenta !requentaram ordl
naritmente as diversas aulas, produziu no seu 
primeiro anuo lectivo tão lisongeiro resultado 
que divel'IOB alumnos, . homens rodes que vi· 
eram 88 iniciar na carta doA. B. c. foram 
premiados pelos cidadãos que aabem applaudir 
sinceramente os grandes commettimentos em 
lia& terra. 



Tendo reaberto ha pouco 81J&I aulaa o Lyoeu 
Já conta de noTo a matricula de oento e cinoo
enta &lumnoa e trequencia superior a cem, &ell· 
do de esperar que, dentro em pouoo, atUnjam 
e.u clfraa a numeros multo mais elevados o 
que oonstitulrá mais um mo ti v o de just-1 orgu
lho para o seu funliador que, por muitos titu-
1011 tem já incontelt&vel direito a gratidão de to
doe 01 eeus ooncldadãoe, que forem a08C8ptiveia 
deeae nobre sentimento. 

Al'usuahy, 22 de maio de 1895. - GUSTAVO 
fitxBJJU LAGES. 

Reconheço aer verdadeira a ftrma aupra por 
ter da meama pleno conhecimento dG que 
dou m. _ 

Cidade do Arassuahy, 2de julh<' de 1895. Eu 
Severiano Fen-eira de Azevedo, eecrivão, reco
nheci o eecrevi e aaigno, em publico e raso. 
S. F. Em testemunho da verdade, A. (S. F. A.) 
-SBVRIUANO FERRBIRA DE AZEVEDO, 

-
Olyntho Augusto Ribeiro, bacharel em scien

cias soclaea e juridica• pela Faculdade de Di
reito de S. Paulo, jui1 de direito da comarca 
de Arassuahy, Estado de MinM Ger&ell, etc. 

Attesto I!Ob juramento do meu cargo, que o 
Lyceu de Artes e Officio 1, em boa hora fundado 
nesta cidade Iio dia 2i de abr1l do anno proxi
mo findo devido aoe eafol'QOS e patriotiémo do 
distincto cidadão professor Hug\llino de Mello 
Mattos e actualmente a cargo da sua abla e 
activa administração, tem uma matricula supe
rior a duzeotoe alumnos e frequencia de mais 
de cento e oincoenta, tunccionando com toda 
regularidade e grande aproveitamento dos 
mesmos daa 6 á.a 9 horas da noite, a{)l'oveita
mento este que tornou-se patente nos examea 
publicoa etrectuades no fim do anno proxlmo 
paado. 

E' incont&tavel que tio util quão humani
taria instituição tem prestado á nossa sociedade 
em geral t especialmPnte á classe prolataria 
relevantissiu 01 serv1Q08, concorrendo desta 
arte pela diaseminaeão da instrucção no seio da· 
quellea, que baldos dos reollrlos pecuniarios e 
oooupadoa dlariamen ·e em eeus a trazeres não 
podem frequentar as aulas de inatrucção pri
maria det.ta cidade. 

E" pois merecedor da gratidão de n0810S oon· 
oldad1108 o illustre proftlíiOr Hugulino pelo pa.
triotico desinterease com que t~m auxiliado oe 
destinos deste estabelecimento a cuja manu· 
tenção não devem ser resgatados os auxilio3 in
dispensavela, tanto mais quanto tem-se tratado 
de facUltar-se a diaseminação da instrucção 
neste vasto e futuroso Estado, qae implllaiona
do por uma aJmi01stração sabia secundada pelo 
patriotismo do povo mineiro, attingiráao grau 
ue prosperidade a que tem incontestavel di· 
rei to. 

Cidade de Araasuahy, 2 de junho e 1895.-0 
juiz de direico, Olyrstho Augauto Ribeiro. 

ReoonheQO ser verdadeira a. ftrma supra por 
ter 11a mesma pleno conhecimento, de que dou 
ié. . 

Cidade do Ar&EU&hf, 2 de junho de 1895. 
Ea, Severiano Ferretra de Azevedo, escrivão 

o escrevi, reconheci e aEigno em publico e 
raso. -3~üuso Fn'rft,.a cü A.;~clo. 

PAUCERBI 

Enviados á mesa, do lides e vão a imprimir 
os aeguinti'a 

A commiPaão de instrucção JIUblica aprellfnta 
para teroeira diacuseào o proJecto n. 69, con· 
forme o nncido em 2. • discullão : 

O Congres110 Legislativo de Minas Geraes de· 
ereta : 

Art. I. • Fham crtadaa duas escolas noctur· 
nas de instrução primaria para o sexo m~cu· 
lino ; uma na cidade de S. Joeé d' Além Para
hyba e outra na cidade do Pomba. 

Paragrapho anico. Pica creada uma escola 
noctarna no distrioto do TatoleiroGrandt>, mu· 
nioipio de Sete Lagôaa. 

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

Sala da a Eeaões. 11 de julho de 1895. - P A· 
DRB: JOÃO PJo. - FRANCISCO BRESSANE. 

A.' oo1Dm188ão de saúde publica foi prrsente o 
pro.)eCto n. ~do Senado, 10bre serviço sanita
rio do Est..4do, e, eott>ndeodo que o m&."mo, com 
algumas emendas ampllativas, sati~faz precen
temente as necessidades do serviço de hygiene 
publica, e que o mesmo foi approvado em pri
meira discussão na Camara dos srs· Ddputados, 
e t111 par~ttr que esse projecto entre em aegun· 
da diacuseã. e seja approvado. 

As emendes qae a commissão apresenta são 
'IS seguintes : 

Colloque-se onde oonvier : 
Capitulo: 

SERVIÇO GERAL DE PROPHYLAXIA 

Art. A este Ferviço incumbem os trabalhos 
de desinfecção na Capital e nos municípios, a 
remoção de doentes e cadaveres de moles
tias contegiosaa e o isolamento dO!l doentes re
movidos. 

Art. Para desempenho deatas fancções con· 
atará o serviço gera.l de prophylaxia de : 

a) Uma Estação Cen~ral de desin(êoção na 
Capital do Estado. 

b) Tres estações sanitarias, collocadaa uma 
em Porto Novo, uma em Serraria e outra no 
ponto que a juizo do governo for julgado mais 
conveniente no municipio de Pouso Alto anne· 
xas todas á Estação Central. · 

c) Postos aanitarios nae hospedarias de lm
migrantes. 

d) H011pltaes de isolamento. 
Artigo. A estação Central de desinfecção 

terá ln3tallação que lhe permi\ta attender á 
todas as exigencie.s do aerviço ; terá pessoal 
idoneo, disciplinado e material fixo e movei 
sumciente! para todos os trabalho::! de desinfe· 
cção, não só na Capital, como nos municipios 
que ss requizitarem, e material de transporte, 
isolamento de doente! e remoção de cada veres 
de molestias oontagi~as. 

Artigo. As estaQÕeS sanitarías, deatinam-se 
principalmente á. defesa sanitaria do Estado 
contra a importa:;ão e dil58emínação de moiea· 
tie.s epidemicas. e eomprehendem : Uma secção 
de desinf~cção e uma de isolamento e observa
ções de doentes. 

Paragrapho. Estaa estações sanitarlas terão 
a installação e o material sufflcientes para o 
fim a que se destinam, sempre promptas a 
funocionar. 



~ 

Paralftpbn. O eeu peiiOII permaneat.e eerá: 
de um almoxarlte retpon•vel pelo ma*erlal 
e dos eerveotee neoenarioe á conKernçio 
dane. 

Paragrapbo. Quando tiverem de tunectonar 
t.e!'io eatu est&QGea O· pe1101l neoe81&rlo desta
cado da EltaQio central ou contnctado para 
e8ll8 dm. 

Artigb. ·oa poeto1 sanitarioe du boepedarta• 
.d~ lmmlgrantes têm por 1lm proceder á destn · 
feocio ayatematloa du ._gagens doe tmmlgran
tel e, quando tôr neoHB&rio, executar u medi· 
dui&Jllt~rlaa com-plementarei. 

Paragrapbo. Terio eates poew uma .,ção 
de dfJilnfeóoio e uma l8eçio de ltolamento de 
doeu tu. 

t-'aragrapho. O pessoal destes postoe constará 
de um dlrector ,que poderá tambem eer medico 
da boepedaria, um machlnlllta e um aervente. 

Paragrapbo. Em tempoe anormaes poderá 
aer aagmentado o peaoal conf11rme neoeesario 
tôr. 

Paragrapho. Etltea postos só dizem respeito 
u boepedarias destinadas aos tmmlgnntee que 
vêm dt.reotamente de fóra do Estado. 

Artigo. Haverá na Capital um hospital de 
laolamento . ed.lftoado com todoe os aperteiçoa
ment(;l modernos. 

Paragrapho. C.omo peseoal permanente te
rá este hoepital um atmoxarlfe e os aerventes 
neceBI&rios á conservação e asseio do estabe
lecimento. 

Artigo. Terá o eervioo de prophylaxla o pes
soal que o governo julgar conveniente e ftca 
auctorizado a contractar. 

Emendu: 
Ao art. 3. • Em logar de- temporaria·· 

mente - diga·ee: temporaria ou permanente
mente. 

Ao art. ·11. na. I, 11 e paragrapho untco 
supprtma-ae 

Sala daa commlsaões, 11 de julho de 1895.-
DuAB.TB DA FONSBCA..- NUNBS PINBEIRO. . 

Emenda ao projeoto n. 66. 
A' respectiva tabella de venclmentos accrea

cente-se : 
Almoxarlfe........ .. . . • . . . . . . . . . . 2:400$000 
Servente......................... 1:200$000 
Director do polto sauitario......... 6:000$000 
Machlnista... ... .. • • • • • • ... • • • • • • • 1:800$000 

Sala das commlssõea, li de julho de 1895.
DUARTE DA FoNSJCOA..-NUNES PINHEIRO. 

Artigo additivo : · 
· Fica o governo auctorizado a desde já, fazer 

operações de credito para oooorrer ás delpesaa 
oom a execução da presente .lei. 
' Saladas commtaões, 11 de julho de 1895.
DuARTB DA FONSECA .-NUNES PINHEIRO. 

O •r. Gonzaga dA Silva (p.la. or
I:Wm) requer e obtem diapensa de Interstício, 
atlm de que entre na ordem do dia aegolnte o 
projecto que acaba de ser t~.preaentado. 

Para a ordem doa· trabalhos. 
A oomm~ão de redacçio, a que foi presente 

o projeu'o n. 117, é de pare,cer que 1111ja ado· 
ptada como ftnal a mesma redacçA.o com que foi 
b.pprovado em 3. • disc088ão, visto nio ter ha
vido alteração. 

:sala dat commt' sões, 11 de julho de 1895.
Ronatauss CHA.VBS.-C. PRATES. 

A commlssio de redaoçio a que foi presen~e 
o projecto n. 126, é de parecer que ~eja ada
ptada, oomo tlnal, a regufnte redactio de con
formidade com o venctdo. 

O Congreno Legislativo do Estado de Miou 
Geraea decreta : 

Art. I.· São ieentu de legitimac;io : 
§ 1. • Aa terras que até 30 de janeiro de 

1854 se achavam no domínio parlicolar por ti· 
tu lo legitimo, qàalquer que reja sua extensiõ 
com tanto que aeja provada a posse continuada, 

§ 2. • Aquellas em que durante 30 ano01 
consecutivos tenha llavido exercício de actoe 
poaaessorios ininterrompidos, inclDSlvé cultura 
a morada. 

§ 3. • Aa que ee acharem no dollllnio parti
cular com ti tolos puaadoa em T1rtude das 
leia ns. 601, de 1850, e 27, de 25 de junho de 
1892. 

§ 4. • As que na data da preaente lei se 
acharem occapádas com povos()Õell, quer sejam 
ou nio Bédes de districtos, comprehendldo o 
respectivo logradouro, que nio excederá de 
cem hectares. 

Art. 2. • Os po81J11idores de terras na con
formidade do~§§ 1. · , 2.· e 4.· do art. 1.· aio 
obrigados a fater a dlacrimlnação das metmaa 
quando ellas ai limitarem com terrenVI devolu
tas, e seus limites não estiverem discriminados 
em ti talos legltimos, sujeitando a medição para 
eae ftm á approvação do governo. 

Paragrapho unico. Essa discriminação será 
feita por proftssionaes do governo, aempre que 
tiverem de ser medidos os terrenos devolutas 
contiguos, pagando o proprietario metade das 
despesas com a medição. 

Art. 3. • São legitimaveis as posses estabele
cidas até 30 de janeiro de 1854, a favor das 
quaes nio militem algumas das condições do art. 
1. • e que hajam sido mantidas com cultura e 
morada. 

§ 1. • A área legltimavel será egual ao du
plo da effectivamente util1 zada pelo posseiro, 
Pem tomar terru devolutas contíguas, não exce
dendo, porém, o total de 500 hectares comtan- · 
to que aua.s legitlmaÇÕfs sejam r~ueridu no 
prazo de um anno depois da regulamentação 
d~ lei. 

- SI, porém, a área cultivada fôr superior a 
500 hectares, a legitimação abrangera toda ella. 

Art. 4. • Aa concessões anteriores a 15 de 
novembro de 1889, e que tiverem aldo transfe
ridas são revalidaveis uma vez que o ceasiona
rio tenha mantido nu terras, cultura effecti
va e morada habitual e requeira a revalida
ção no preso de um anuo a contar da data da 
regulamentação da pre.ciente lei. 

Art. 5.· Serio concedidas directamente pelo 
preoo medio legal : 

§ 1.1 Ae terru devolutas contiguu áquel
las de que trata o § 2. • do art. I.· e cuja si
tuação lhes seja conveniente em quantidade 
correspo•ldente ao dobro da área garantida pelo 
mesmo paragrapho, não excedendo, porém, a 
500 hectarea. 

§ 2. • As que na data da publicação da pre
aente lei~ acharem com cultura effectiva ou 
principio de cultura sendo a área o qulntuplo 
da que estiver effectivamente utlliznda. nio ex
cedendo a cem hectares para cultura e 400 para 



campo quando, além do raio de seis k ilometros 
das aédes dos diatrictos, e a 30 hec tares para 
cultura e 100 para criação dentro desse raio, 
oomtanto que as respectivas medições sejam 
requeridu nas sédes dos respectivos districtos 
no praso estabelecido no art. 3. •• 

Art. 6. • Serão concedidas gratuitamente ás 
municipalidades ou conselhos districtaes, nas 
proximidades das cidades ou das sédes dns dis
trlot<.s, sob a condi~ de colonisal-as, as ter
raa devolutas que existirem, não excedeudo a 
mil hectares. 

Art. 7. • O preoo das terras devo1utae que 
tiverem de ser vendi~as serà. fixado paio go
vernC\, tendo em vista a qualidade dellas e o 
preço maximo, medio e mínimo das vendas de 
terras particulsres no município em que e>ti
verem as mesmas. 

Art. 8. • A basta publh:a para venda de lo
tes de terras ttevoluta~ se realisarâ na repar
tição de terras e colonisação sempre que hou
ver medições p·,ra tal fim, approvadas pelo go
verno. 

Art. 9. • O praso fixado para r c.querer-se 
legitima<;ão e revalidação de conceseões poder á 
ser prorogado pelo governo, de modo geral 
para todos os posseiros do mesmo diRtricto. 

Art. 10. O governo poderfl. fc~ zer concessão 
gratuita rle terrenos devolutcs aos índios de 
aldeamentcs que forem extinctos, não exce 
dendo de 25 hectares o lote concedido a cada 
um. 

Art. 11. Revogam-se as disposições em con
trario. 

Sala das commissões, ll de julhe de 1895.
RoDRIGUES CUAVES.-C. PRATKS. 

A commissão de orçamento a que foi pre
sente o projeoto n. 57, de 1895, à de parecer 
que seja o me.Qmo submettido a 8eguoda dis
cussão, olfereceodo o seguinte substitutivo ao 
mesmo projecto : 

O Bongresso Legislativo do Estado de Minas 
Gera63 decreta: 

Art. 1.• Fica extensivo a um est."beleci
mento de instrucção dir igido pelos padres Sa
lesianos, na cidade de Tiradentes, em predio 
offerecido pela municipalidade, o auxilio au
otorizado pelo§ '2. 0 art. 1.• da lei n. 4.3, de 22 
de maio de 1893, sob ns. 1 e 3 do citado para
grapho da municipalidade. 

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

Sala das commi98Õea, 11 de julho de 1895.
J. BUENO 8RANDÃO.-AUGUSTO CLE:YB:NTINO. 

A oommiBSão de ~mmeroio, industrio. e ar
tes, á. que foi de novo presente a pet ição de 
Francisco Gonçalves Rodrigues Lima, Emyg.iio 
Rodrigues Guimarães e Joeé Antonio dll Costa 
Junior, pedmdo privilegio por vinte annos 
para extraccão do oleo de cõco de macahúb:~. , 
amendoim, mamona. e outras sementes oleagi
nosas nos municip:os deSabar&., caetbé e Santa 
Luzia do R.io das Velhas, • de parecer qua se 
aiopte o projectc seguinte·: 

N. 146 

• O Congresso Legislativo de Minas Geraes de
creta: 

Art. I.· Fica o Presidente do Eat&do aucto
rizado a conceder a. Pranci101 Gonçal vea Rodri· 

A. C. 61- . 

gaes Lima,Emygdio Rodrigue!l Guimarães e José 
Antonio da Costa Junior ,privilegio por vinte an
nos, para estabelecer e explorar usinas, com 
a pparelhos aperfeiçoados, para a extração do 
oleo de cõco, de macahúba, amendoim, mamo
na e outras se:nentes oleagino~s. nas terras 
devolutas existentes nos municípios de Sabnfl., 
Caethé e Santa Luzia do Rio das Velhas. 

§ I. · A deacriminação das terras devolutas, 
nas qnaes terfl. de Fer exercido o privi:eg.o, 1i 
caril. a cargo dos fanccionarios do governo. 

§ 2. • No contracto celebrado com os con
cessiona rios se fixarão o prazo de estabeleci
mento das usinas, a obrigação de elfectiYo 
exercício da industria e os casos de caducidade 
além das condições ordinarias de cont raotos se
melhantes. 

§ 3. • Durante o praso do privilegio ue
nhum fllvor offillialeet á concedido ao estabele
cimento de usmas aperfeiçoadas para o mesmo 
fim lndustria I nos municipioe menciona·: os, fi. 
cando porém inteiramente ~ivre, mesmo na 
zona do privilegio, e de ac .. õrdo com as regras 
geraes da legislação vigente. a exploração da 
mesma industrie. pelos processos nctualmente 
praticados. 

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

Sala das commis.ões, 11 de JUlho de 1R95. 
CoN&Go ALVKB,-JUVENAL PKNNA. 

N. 86 

A commiseão de representações, requerimen
tos e petições, a que foi presente o requeri· 
mento do cidadão Manoel Ferreira da Silva, 
professor de instrucção primaria de Lima Duar
te, solicitando o decretação de uma lei que au
ctorize o Presidente do Estado a mandar pagar
lhe o tempo que exerceu inter inamente as .runc
ções de r.romotor da Joetiça da referida comar 
ca ,é de parecer· que se envie o r equerimento ao 
governo para inrormar. 

Ssla das commissões, 11 de julho de l8g5.
SATURNINO DANTAs .-SJtVItR!ANO DE RBZBNPI!l. 

N. 87 

A oQm missão de representações, r equer:men
tos e petições, a que foi pre~ente o requeri
mento de d. Cla.oa iana Augusta. ~e Macedo pe
dindo uma pensão para subsistencia e educação 
de seus filhos, a.ttendendo ao dispost o no art . 
105 da. Constituição do ~:stado, é de parecer 
que nada h& que •leferir. 

S d a das commiBSões, li de julho de J8gs.
SATURNINO DANTAS.- SJ!tVBRIANO DE REZENDE. 

0 SR. L• SECRBTARIO, obtendo urgencia, lê 
tres omoios do sr1 1. · Secretario do Senado : 
oommunioando haver sabido á sancção a pr opo
sição n. 20, da camara, sobre processo de cau
sas civeis e crimlnaes ; trazendo o projeeto 
n. 67 do Senado, auctoriza.ndo innovação do 
contracto da estrada de ferro do Muza.mbinho; 
devolvendo o .m emendas os de na. 8 e 17 da 
Camara e o de n. 31 de 1892 ; o 1. • tratando 
de oolomas correocionaes, o 2. • de reorgani
zação da secretaria das Fina.n~as. o 3. • de con
cessão de pri vilegios. - Inteiraria quanto a 
1. • parte ; Indo a impri.mir o projeoto e as 
emendas. ' 

0 SR. EPAMINONDAS 0TTONI, pela comm:ssio 
de obra.s publicas, tendo obtido urgenoia, o1fe-



J'e08 pera !.· diiCllldo o projeoto n. 89, de 
J894, relatiTo á eatrada de ferro do Gandarela, 
• o de n. 65, do Senado, acerca da de Theo
philo Ottoni á Ar&18Uahy ; requer e ooncede
ae diapensa de imprwio • de lnteratioio, allm 
ele ~~erem elles dauoe para a ordem do dia se· 
pinte. 

Áprellltlaç&l lU p,.ojectos 

0 SR. TBEOPBILO MARQUBI fundamenta" e 
oft'erece, tão lido• e apoiados e vão a impri
mir 

N. 147 

o Congresso Legislativo do Estado de Minas 
Oeraes decreta : 

Art. 1. • Fica.m transferidas as seguintes 
oadeiras: 

§ 1. · Para o povoado - B~rra das Canôas 
- diftricto de Santo Antonio da Lagõa. muni· 
criplo do curvello, a cadeira mixta de -
Villas. 

§ 2. • Para o povoado- Picada - distrlcto 
do Taboleiro municipio de Sete Lagôas, a do 
aexo masculino do - Pires. 

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

Sala das sessões, 11 de junho de 1895.
TBJ:OPHILO MARQUBS•- PADRE JOÃO PIO. 

N. 148 

O. Congresso Legislativo do Estado de Minas 
Geraes ofcreta: 

Art. J. • Ficam creadas as seguintes ca· 
deiras de instrucção primaria: 

§ I. e No município do Pará uma do sexo 
femiaino na cidade. 

§ 2. e N•l município de Santa Luzia uma do 
aexo femiaino no districto do dapim Braaco. 

§ 3.0 No municlpio de Sete Legôas uma do 
sexo masculino na cidade, uma mtxb no pc
Toado-Tamanduá-no diatricto rla cidade, uma 
:mixta, no poToaJo- Machado- districto da 
cidade, uma mixta ne povoado-Mattos-parte 
do diJtricto da cidade e parte no districto de 
Mattosinbos, uma do sexo masculino ao po
"1'oado-Malas-do districto de Inha.úma, uma 
io sexo feminino DO poToado- Fortuna- do 
àiatroc\o de lnhaúma, uma mlxta no povoado 
-LI«oinba-do cli&trioto do Taboleiro Grande, 
uma m1xta no povoado-Pontinha, do diatricto 
ào Taboletro Grande. 

Art. 2.e R.evogam·ae asdisposiçõas emOOD· 
trario. 

Sala dt'"~ sessões, 11 de julho de 1895w
. TimOPIIILO MAaQUBS. - P A.Dax Joio Pio. 

Lida• e succeSBivamente em disou81ão as re
iacçõet ftnaes doe projec~ ns. 64, 86 e 102 do 
oorrente anDo, 79 de 1894 e 38 de 1892, á san
oçio se envia o ultimo, oommunicando·ae ao 
Senado, ao qual H remettem os quatro pri· 
aeiros. 

E' annunciado o proseguimento da 2.• dia· 
eu!IL), desde o art. I.·, do r.rojecto n. 62, do 
Senado, sobre peculio lep , oonjunctamente 
com a emenda n. 1 oft'ereolda pelo sr. Nune1 
Pinheiro. 

O er. ~enceelau Braz a- Sr. 
Preaidente, em hora adiantai& de hontem pedi 
a palana para fa1er algumas comiJer&çõee 
sobre o usumpto consignado no art. I. • do 
projecto. 

Ex:tranbei de faoto, ar. Presidente, que a 
qoeatio f011e deslocada dos seus verdadeiros 
term01, poiS quando se devia tractar da mate
ria contida DO art. J. •, tratava-se tambem de 
outros nssumptos que eram consignados em ar· 
tigos dlft'erentes (Gpoiadol). 

Sabemos, ar. P.rel!idente, que a 2.• discussão 
de qualquer projeoto vers&rá sobre cada artlro 
particularmente e Il.io se póde tratar de as
aumpto de outros artigos. 

Extranhei tambe~ que a ma teria 'consignada 
no art. I.· fosse impugnada por alguns colle
'gaa que tomaram parte no debate, porque, sr. 
Prl'sidente, é ma teria constitucional e já o con· 
gre880 passado em uma daa suas primeiras aes-

}es devia ter tratatlo desta materis de impor
to.ncia reconhecida, não eó pela Constituição, 
como tambem pelos legieladores daquelle 
tempo. . 

O art. 5. • da.s disposições transitarias de· 
clara o seguinte (lf). 

Vê-se que um pouco tardiamente vamos 
agora tratar de asaumpto importante e por isso 
extranhel que algugs deputados 1e levantas· 
sem impuinando a mater1a do art. 1.·, asso
ciaado outras que deviam ser tratadas em 
tempo opportuno. 

E' reconhecido que o peculio legal, conforme 
a Constituição, traçou as suas b1ses geraes; níio 
póde satisfazer plenamente os noasos intuitos, 
não pode servir de garantia solida para o fu
turo dos funccionar10s e especialmente para o 
futuro de suas familias •.• 

O sa. JoÃo Pio : -Tomo nota da declara
ção. 

O sa. WENCESLAU BRAz ••. mos, Sr. Presi· 
dente, e uma dispmlção constitucional que de
vemos respeitar, e !levemos votar o art. J. • 
sem esorupulo, sem ilsorepancia de um voto 
porque é o respeito a propria constituição do 
nos,o EstAdo (aJ'oicsdos). que determina positi· 
Tamente que devemos tratar do pecullo legal, 
que deTemos organizai-o segundo as bases ge. 
raes que a propria Constituição determina, isto 
é, sem onua para o Estado. 

Basta, sr. Presidente, isto, e não obstante, 
como declarei, o peculio legal não poderá tra· 
zer grande vantagem para os funccionarios, 
dou o meu Toto ao art. I.·, reservando-me 
para discutir ou aceitar emendas apresentadas 
por meus collegaa que tomarem parte no de
bate 11. respeito doa demais artigos • 

Levantei-me, ar. Presidente, para dizer que 
extranbei a impugnação do art. I.· por parte 
de alguns distlncto• collegas, pois que sua ma. 
teria é consignada na Constituição. , 

Sobre este artigo são estas as considerações 
que tinha a fazer (JlMito iem, mMito lm~t). 

Encerrada a diacussio, é approvado o artigo 
oom a emenda. 

P&BI&•Be ao art. ·2.· 

O er. Delphlm Moreira (não)te-
11108 o ~eu di.Jcul'IO.) 



O •r. Camlllo Pratee (idem.) 
En06rrada a discussão, ó approvado o &rt. 

2 •• 
O sa. CA:UlLLO PRATBS requer e obtem pro

ro(ração de hora par& serem discutidas e voti
d518 as ma. terias da J • • parte da ordem do dia. 

Entra em discussão o art. 3•. 

O er. J não Plo:-Sr. Presiàente, a 
na.& lei conatituctona.l exige a creação do 
peculio legal, e fundaa1o-se na suppressão da 
aposentadori& foi que o congresso constituinte 
julgou llever a~tender ao futuro dos Cuncclona
rlos publicos. Mas, sr. Pre~iden-te, o artigo 
qoe torne. o peculio legal obrigatorlo é atten
tatorlo da liberdade, (a1foiados, muito •em) e 
depois se eEse peculio lrgal é um favor que se 
faz ao empregado publico, se é uma instituição 
fii.Torave: a elle, niio é pre!lso a obriga torie
dade. 

Si é um favor que se quer fazer. não r.e lhe 
póde impor a obrigação de ac~eital·o, porque o 
Estado não póde ~er tutor. Dentre os funccio
narios publicos,segundo a dlvisãe de Blunts
chili ba empregados de confiança., h a empregá
doa neutralisad09 que rii.o juizes e magistrados 
e ba outros empregl\dos, que eão os professores 
e empregados das secretarias e etc. 

Esses empregades diese o mesmo auctor, têm 
a sua m.,rdade civil, ao pii.SSO que o empregado 
de confiança não tem tanta liberdade, porque, 
servindo ao &OTerno, são por isso obi"igadfis a 
sacrificar até o seu modo oie pensar, pelo go
nrno que servem. Mas, isto niio acontece de 
modo n6 nhum aos demais empugados;portan
to, esta obrigõtoriedade é anti-constitucional 
porque fere 1t. liberdade individual. 

UM !!R. DEPUTADO:- Anti-constituci;:\al, 
Biio. 

O SR. JoÃo Pio:-AtHrmo que é, porque a 
con!ltituiçã.o garante a liberdade individual ; e 
se niio garantisse al'reda.r-sP-hia das normas de 
um governo democratic,..,, no ca.thecismo de 
Emilio Castella.r, vem adifinição da liberdade, 
e a sua base é a liberdade individual. O Esta· 
do não póde, sem se arrogar como tutor dos 
funccionarios publicos, vir lhes impor uma 
obrigação. 

0 I!IR. 8UJtNO BRANDÃO:-Podemos fazer leis 
prohibitivas. 

OsR. JoÃo PIO:-Leis prohibitivas, são l eis 
geraes para o ~todo, mas não siio leis que .. ii.o 
directameDt9 fazer reco.hir uma obrigq.çã.o so
bre uma parte apenas da socieriade, uma parte 
pequena., que é a. classe dos funl!ccionarios pu 
blieos. E' uma. lei de exoepçã.o sobre liberdade 
individual. 

Depois, este argumento deve influir muito no 
espírito do. camaro.. Si é um favor que se estã. 
fazendo, porque se obrigar 1 

0 SR. C. SoARES I'ILUO:-EU SúU de opinião 
que o individuo para poder contra.ctar, por 
exemplo, o casamento. oi.we apresentar umu 
cert1d.ão de que é segurado de uma comptnhia. 

O sR. JoÃo PIO:-Com a theoria de v. exc. 
devemos fazer uma lei obrigando todo cidadão 
a faze r o peculio legal. 

Adoptemos, então as leis que existem na Ia
glaterra e na Franca que obr1gam 03 trabalha· 
dores aoo simples obreiros a. deposibr qua.u~ia.s 
em caixu econoJJliCQI. 

Façamos o peculio legal para todos os cida· 
dios. 

UHA voz:-E' uma lei prohibitiva. 
O liR . JoÃo Pio:-Já nspondi & isso. A lei 

prohibitivo. não Cerea liberdade, mas t<ctUi tra
ta-te de impor uma obrigação e não uma pro
hibição Eào couus diversas. (Cru.:am-s~J opa7-
tes.) 

0 SR . C. SOARES FILHO (clâ um apart~J.) 
O sn. JoÃo Pio:-0 tr&balho é uma lei social 

se u11im posso dizer. 
0 SR . C. SOARES FlLRO:-Mas uma vez que 

se diz é prohibido vadiar-se, é lei proh:bitin. 
O SR. JoÃo Pxo:-Perdão, não se impõe uma 

obrigação e aliàs não ba par1dade porque a lei 
·do trabalhG é geral e a ob: igação de que Ee 
trata é particular e 1mposta a uma pequena 
parte da sociedade. (<.'rtuam-se aparte1.) 

O SR. JoÃo Pio : - A paridade é que nego; 
og ra. é que v. exc. nega. 

0 ~R. C. SOARILS FILHO dá um aparte . 
O SR. JoÃo PIO :- Nego desde o começo 

Mas, é quo,.. exc. dava apartes parallelos, e 
não pedia ouvir a minha argnmeutaçã.o. 

Depois, ar. Presidente,a obrigatoriedade deste 
peculio se destróe completamente. Além das ar· 
KUmentações de muito valor apresentadas pelo il· 
lUstrado deputado pelo. 6.• circumscripção, que 
ra preciso estabelecer uma we da. mor talidade 

e uma base para. as contribuições, além desta 
argumentação que é muito Vlllio&a, é preciso 
notar que o empregado publico que concorreu 
durante dez e ruats annos com uma. contr ibui
ção não pequena. porque tem de rnlrar no pri· 
meiro anuo com todo o ordenado, e depois men
salmente com um dia de ordenado. 

UMA vez :-Ordenado de um mez . 
O sa. JoÃo Pro : - •••• e se e~e emprPgado 

fôr obrigado como sce acontecer a de•xar o em· 
prego e pedir demissão, perde o direito a todo 
o dmlleilo com que entrou, isto é, và. fa.Torecer 
nos outros empregado~ . 

0 SR. DELFIM MOREIRA: - Não apoiado. 
O m. JoÃo Pio : - E' o que está no projecto 
0 SR. DELEIM MOREIRA : - Não apoiado, O 

pr.jecto póde ser corrigido. 
O SR. JoÃo Pio : - V. exc. póda dar a sua 

opinião individual. Eu e!tou argumentando 
com o que está no projecto. 

Agora se v, ex c. va.e corrigi!- o não po.so ar· 
gumentar com sua intenção, aliás jà. é um argu· 
mentofavoravel a mim, p'Jis como obrigar se v. 
.:~xc . mesma julga. que o projecto precisa de 
correcçiio 7 E quem nos drz que ainda. depois 
das col'recçües de v. cxc. elle precisará de ou
tras 1 

Depois, sr. P1 esiden te. este artigo qt:e exige 
o peculio obrigatorio abre excepção para o em
pregado publico que tiver seguro de vida, e 
eu sinto -me contente para dacinrar a minha. 
opiniiio e d~tjo "esmo q-c.e ella 11ej · ouvida 
pelo E~tado apeZO.l' de nenhum valor(nã• apoia
dos geraes). 

Sr. Presidente, essas companhias Je seguros, 
exaepção feita de algumas nacionaes, sõ.o meio 
facll e engenhoso de levar o dinbeiro do Bl'azil 
para o extrang~iro (apoiados, muito be~) . . 

Sou de opin.ao que o C'>ngreseo Legislativo 
devia S(lbrecarrego.r estas companhias de peeaào 
imposto, porque os seus agentes percorrem o 
Estado, levantam grandes quantias e 011 



prejuizoesão quaai sempre certo?, intalliveis e 
inevitneia. (Apoitu.los gwa•s). 

B' preciso acauwlar \<>dos os mlnelros contra 
_.. companbtaa e:s:traugeiras que não têm 
pran&iw. · · 

0 IR. CAKILL080ARB8 FILHO:- Como oãol 
Tem deposito no tbeeouro. 

O sa. GoHB3 DA SILva :-Entra para elles 
quem quer. quem não quer não entra. 

O -n.. Joio Pio : - Apezar d'is:o os prejuizos 
aio innumeros. 
~ja-me permittide, sr. Preaidente, narrar 

um facto que tem se J'8~etido muitas vezes. 
Corre o interir do Estado de Minas um cid'-llão 
com respomabiliddde; ao menos apparente 
trazendo cartas de recommendações para o me
dico da locàlldade. que de ordinario é o da 
companhia, e de outras pessoas gradas ••.• 

0 IR, DELEIH MOREIRA : - Para O viga rio 
( riladas). 

O SR. JoÃo Pio :- Para o vigario, porque de 
ordinario é sempre um homem mstruido, vir
tuOIIO e benquibto na. localidade. 

Este homem, sr. Presidente. faz seguros de 
vida, os particulares entregam lhe o dinheiro 

· em troca de um recibo impre@SO e assignado 
com todas as formalidades, e além disso exag. 
gera o agente as vantagens da companhia que 
os nossos patrícios se convencem de que ator· 
tona lhes entrou pela casa, llntretanto esperam 
1 2 e mais annm sem ret~posta e, quando pre· 
tendem rebaver a quantia a companhia respon
de que nenhuDia responsabilidade tem e Eó por 
favor atteodt!rá á reclamação. (Apoiados), A.in
da agClra •ê-se pelos jornaes da Capital qlie, 
como ultima arma xem a ameaça de se reti
rar do Brazll. 

E' preciso notar sr. Presidente, que isso se 
passa no Estado de Minas sob as vistas dos jui
:tea de direito e promotores oe quaes nenhuma 
medida podem tomar porque a companhia tem 
lôr J especial' e. só póde ser proce&Eada no logar 
du sédesda mesma. Penso que não é neces~
r'o muito esforço para juridicamente se olaa· 

· ai ficar esse crime ••••• 
0 SR. PINTO DB MOURA : -E' um crime que 

deve ser punido. 
0 SR. CAMILLO SoARES FILHO :- Um furto. 
O SR. JoÃo Pio : - Ainda bem que v. exc. 

dá a tudo is~o o nome proprio. Mas é necessario 
que tomemos providencias (apoiados) para que 
não sejamos explorados tão indignamente e não 
é teso que faz o projecto pois colloca esses 
seguros -em fé de egualdade com o peculio, 
desacredita por Isso mesmo o peculio legal, 
portanto não podemos estabelecer a obrigato 
riedade, maximé reconhecendo ~e que é um 
attentado a liberdade individual • . 

Sr. Presidente, perante todos eeses incon
venien!es ao menos ponha a C&mara um cor
rec~ivo e é deixar o peculio legal facultativo 
desde que é uma instituição Ma ••• 

0 SR. CAMILLO PRATES:- Não como eírtá. DO 
projecto. · 

O SR. JoÃo PIO:- Perfeitamente; dou de ba
rato que a instituiQlo servii!Se, e dou de barato 
esta propoaição, pois tem, 1r. Presidente, 
•<tuillo que é bom, justo e honesto se impõe 
por et mesmo. 

O empregado publico vendo que a institui
ção é boa, é elle o primeiro a recorrer-se a 

ella, é o primeiro a depositar os seua fundos 
De! sa. instituição ; ae é má é apenaa uma ini
quidade ~ obrigatoriedade. 
~pero que resolvam este argumento. 
O SR. CAJIILLO PaATBS:- E quem responde 

pelos prejuízos, o Hstado não responde. 
O SR. Joio Pio: -Perfeitamente, é mais um 

argumento contra a inlquidade que se quer 
praticar. 

0 SR. BUENO BRANDlO:- E' dilpo!içio da 
lei obrigar. 

O SR. Joio Pio : -Perdão, v. exo. não deve 
dizer isto. Se toda lei obriga não é neC'388ario 
declarar isso; então deve-se supprimir por in
util a obrigatoriedade. V. exc. vem ainda em 
meu a.u:s:ilio. 

Vou apresentar uma emenda supprimindo o 
art. 3. • tirando a obrig . toriedade deste pro· 
jacto. 

E, ar. Presidente, qualquer q UA BEija. a sorte 
da minha emenda, c Estado de Minas e eens 
funcclonarios hão de conllecer, se bem que eu 
tenha plena confianv., na justiça de um con
gresso republicano, que não passou aem pro
testo essa lei injusta, iniqua e prejudicial como 
afflrmei e continuo a affirmar. 

Além disto eEsa obrigatol'iedade à prejudicial 
a t odos o:~ empr!lgados publ·cos, e todos elles 
devem protestar contra 1sto. 

Abolimos, sr. Presidente as aposen tadorias e 
hoje vamos atirar.ao funccionari.o publico esse 
~hamariz, mais t!o que isso uma ban Jeira com 
que s~ quer a cenarao empregado p•.tblico para 
deixai-o na miseria ••• E' •.. 

0 SR CAKILLO SOARES FILHO : - (com força) 
V. exo. não póde aiHrmar íl!So. ' 

O SR~ JoÃo Pio:- Afflrmo e continuo a afflr
mar (trocllm-se apart•s 1Jehementes e o sr . Pre· 
sidente reclama a atten-;llo. ( l' ausa) 

O sa. JoÃo Pio:- E' mais do que tudo is&o, 
sobre ser um assalto à fortuna particular (apar
tes, nao apoiado~) é obrigar o empregado pu· 
blico a depositar um dinheiro que nunca mais 
receberá. 

A propria Camara reconhece que esta insti· 
tuição póde não dar resultado como se vê no 
projecto. · 

0 SR. BUENO BRANDÃO:- E )IÓde dar, 
O sR. JoÃo Pio:-.•. mas mesmo assim que

remos obrigar o empregado publico a dar om 
passo no abyamo. (Não apoiados) · ·' · :;:,-... •'"'1 

E' o proprio projecto, ar . Presidente, que 
suppõe não dar resultado, porque se o fundo 
não fôr sufflciente. (Lê) : 

Logo si se J'Óde suppor isso nã.o &e deve ado
ptar .a obrigatoriedade. Vo_u concluir, sr. Pre
sidente, e a eamara votara como entender a 
minha emenda, mas a dtspos1çào do art. 3. • 
sobre iníqua é attentatoria. á liberdade indivi
dual. (Muito bem, muito bem) · 

Vem à meaa, é lida e apoiada e entra con
junctamente em discus~ã.o a seguinte : 

N. 2 
SuJ)prima-se o art. 3. •-consenando onde 

convier o paragrapho. 
S Ia dssse&õés, ll de julho de 1695.-PADRE 

JOÃO PIO-l''ERREIRA 1'INÕCO. 



O BR. DKLPHIM MoREIRA. fundamenh offe
reoe, é lido e apoiado, entrando conju'n-::ta
mente em discUBBão a seguinte. 

N. 3 
Ao paragrapho unico do art. 3. · 
Supprimam-se as palavras-cuja. aposenta.

doria. ou reforma. exceder de 2:000$ annual
mente:- o mais como está no pe.ra.grapho. 

Sala das ses..~s. li dl' julho de 1895.-DEL· 
PffiK MOREIRA.. 

O ar. Ferreiro. Tlnõeo:- Sr. 
Presidente, tratando-se de um projecto que 
vae prejudicar a magistra.tura, ao professorado 
e aos funccionarios publicos, desejo manifestar 
francamente a minha opinião. Hontem fallei 
vagamPnte sobre e•te assumpto e hoje vae vo
tar se o art. 3. · do projecto sobre o pecnlio 
legal e por. e~;te ~rtigo torna-se obrigato.rio 
e~te benetlc1o que JUigaw fazer aos funcciona.
rios do Estado. 

Sou infenso á esta obrigatoriedade e decla.ro 
votar pela em6nda que turno. faculta tivo o pe
culio. pois julgo "· dillposição consagrada no 
art. 3. • deste projecto um attentado a lioer
dade individual. 

Não vejo a razão para esta obrigatorifdade 
e não me parece que se ueva obrigar um (une 
cionario a acceitar um beneficio que o legisla
dor offerece ao mesmo funcclonario. 

Oa defensores do projecto julgam que a ins
tituição do peculio vem favorecer aos servido· 
res do Eatado e port.anto não devam tornai -o 
obrigatorio, porque o funccionarios devem ~er 
os primeiros em acceital-o. 

Mas, sr. Presidente, estes mesmos defensores 
affirma_m que o peculio facultativo é apenss 
uma le1 que fica no papel, pois o funcc:ono.rio 
publico não acceita. tal benetlcio. 

De facto, sr. Presidente, o beneficio é de tal 
ordem, a instituição do oeculio legal offereee 
tantas vantagens que é necessario torna.l -o · 
obrigatorio. 

Dizem alguns que é necessario Totar-Ee este 
proje?to l?aro. que seja cum~rido. u~o. disposição 
const1tumonal ; mas, eu nao acc~nto esta opi
nião e prefiro não cumprir a disposição consti
tucic,nal, a votar um projecto prejudicia l aos 
funccionarios do Estado e que não está de ac
côrdo com 0s princípios republicanos. 

Sou contrario ao cerceamento da liberdade e 
neste sentido votarei sempre contra todas as 
restricçQeS que se quizerem impor. Julgo o 
art. 3. · deste prJjecto um attentado a Iiberdo. 
de e d€cl&ro votar pelo emenda que mando. 
supprimir a obrigatoriedade . 

Se a instituição não subsistir senco facultati
va, estará provado o que hontem a ffirmei e 
torno o. repet!r: E' impossivel crear o peculio 
legal sem onus paro. o Estadn. 

A Camo.ra vetara este projet to e mais tarde 
veremos os beneficios re .ultantes de. ta institui-
ção. 

Não desejo prolongar o debate e apenas pedi 
a palavra para manifesta r francamente a mi 
nho. opinião contra a dispo içãt. consagrada no 
artigo que se acha em discusbão. (Muito bem). 

O 8r. •:;amlllo Prates :-(Não te· 
mos o seu discurso). 

Lida_ e o.poie,~o.. entra . conjunctamente em 
d iscu~ao a segumte 

N. 4 

~o ar~. 3. • DepoiS da palavra- cpeculio le· 
ga1•- d1go.-se :-será facultativo-e snpprima
se o rest•J do artigo-desde a palo.vra-effectivo 
até o resto. 

Sala das sessões, ll de julho de 1895.-C . 
PRATES.-SEV&RIA.NO DE RBZB:NDE. 

O 8r. Ferreira Tlnõco (pda ordem) 
faz declaração de haver votado contra os dois 
primeiros artigos. 

~ ar. A.ugu8to Clemenlino :
(Nao temos seu discurso). 

0 SR. KPAMINONOAS ÜTTONI fundamenta 
offerece, é lido e posto em discu~~ii.o o se~ 
guinttl 

REQUKRIMRNTO 

Requeiro o adiamento da. discussão do art. 
3·n do prrjecto n. 62, uo Senado, por 24 horas. 
Sala das ~~~B!ões,ll dejulho de 1895.-E. OT
T NI. 

E' approvado sem debate, ficando adiada a. 
discussão. 

Lido e em 3.• discussão, que se ('ncerrJ. Eem 
dt bo.te, é approvado, para subir á ~anrçiio, 
commumcando-se ao Senado, de on e emanou 
o projecto n. 60. relativo a estrada de ferrod~ 
Uberaba ao Rio Grande. 

Por artigos, depois de. lidos, entro. em 2. • dis
cul3!:ão o projecto n. 56, do Senado, conceden
do auxilio aos collegios t~alesianos em Cacho
eira do campo e Ponte Nova ; e, o.pprov&do 
sem debate, consente-se que passe á 3.• e vo.e 
o. commi~ão de orçamento. 

Lê-se, entra em 2. • discussão, que se encerro. 
~em debate,_ é approvado, resolve- se que passe 
li. 3. ' e envJO.·te á commisaão de c.bra.s publi
cas, o projecto n. 113, sobre estrada de fe rro 
que, psrtmdo da. barra do Jiquitlbá, và. á do 
Paraopeba. 

2.""PARTE DA CROEM 00 DIA 

E' lido e posto e n 1.• discussão o projeoto 
n. 64. do Senado, auctoriEando o dispendio de 
28:000$000 para cana lisação de agua. pota vel 
na cidade do Piro.ngo.. 

08r. '-'Venee@lt\u Braz: Pedi a. 
palavra. para rlizer·, sr. PresidPnte, que, 11e 
pa., sar o auxilio solicitado no projecto em dis
cussão, todas as c1ur.aro.s munic1po.es ped1rão 
tambem o mesmo auxilio .•. 

O SR . JoÃo PIO : Não estão nos mesmos 
casos. 

0 SR . 'V'EN\JII:SLAU BRAZ ... e nós, sr . Pre
sidente, ver- nos- hemos forçados a votar todos 
os auxílios para as camara~ municipo.es e con· 
selbos districtaes. 

Têm-me chegado ás mãos diversos pedidos 
desta natureza e em identicas circumst 0.1 cias, 
a. minha respo~ta é que o governo não pode 
dar esses auxilioa, visto que pela lei da dis:!ri
mina\ã.o de rendas tem os municípios, ou pPio 
menos devem ter, renda sufficiente po. ro. eP tes 
serviços; que é um dos mais impo.·tantes a. 
csrgo das municipalida:tes. 

A' vista disto, sr. Presidente, pedi a palavra 
para declarar que v to contra e~te projecto,por
que abrindo-se este precedente ver-nos-hemos 



allarbados com milhares de pedldc..'i (n&» apoitldo 
• apoiGclo.). . • 
De maia, er. Fresidente, ae no caso é uma Jn
demnizac;io não se póde estar pelo projeoto,por 
que acho que, em 1.• Jogar, o ~agreteO nio 
póde tratar de questões de indemnizaçio, e em 
2. • legal' o projeoto devia eatar inattuido com 
oertoe documentos que podeasem comprovar a 
junlça do pedido. 

Apenas venho declarar que voto contra o 
projecto (muito bnn). 

O •r. Camllla Soare• Filho:
(Não temos o seu diaourso). 

o •r. CamHio Pra te•:- (Idem). 
Findo o debate, é rejeitado o projeoto, que 

manda·se arohivar, communicando-se ao Se
nado. 

Sem debate encerra-se a 3.• dlaoos!ão do pro· 
jeoto n. 100, que oonóede licença ao 2. • escrivão 
de ol'phama do Rio Preto, sendo approvado e 
remeuido á commleeão de redaoçio. 

Dlspeneada a leitura, a requerimento do ar. 
L1:1eno B~andão, entra em 3.• diaouesão o pro· 
)edo n. 131 relativo a cadeiras de instrucçlo 
primaria. 

Sustentadas por seus autores, Bio lidas e apo· 
iadu e entram oonjunctamente em diacuStião 
aa 18gllin~s emendas: 

Do sr. ca.rlindo Pinto: 

N. 27 
Ao art. I·, § 41, depois du pala vraa-e ou

tra, aocrescente-~~e-mixta. O maia como no 
artigo. 

fala das BeSEões, ll de julho de 1895.-C.\R· 
l.INDO PINTO. 

Do sr. Gustavo Serrão: 
N.28 

Aoprojeoto n. 131. 
Emenda de redacção : 
Ao§ 4( do art. 1·-em Jogar de Muzambi· 

nho, <liga-se -Mucambo. 
Sala dl\s sel!liõea, 11 de julho de 1895.-Gus· 

TATO SBRRÃ.O. 
Do sr. Wenceslau Braz: 

N. 29 
Ao projecto n. 131: 
Ao a'·t. 3•, § t•: 
Em Vf' Z de- Dengó, diga-se-Sengó. 
Sala dJ.S s~ões, Il de julho de 1895.-WEN 

CESLAU BRAZ. 

O •r. Sablno Darro•o Junior: 
- (Não temo:1 o teu discmno). 

O orador termina otrerecendo a seguinte 
emenda. 

N. 30 
Aoart. 3·, § 1•: 
Supprima-ae até em Guanhães. 
Sala das testões, 11 de julho de 1895.- S. 

BAJlR(ISO JUNIOR. 
Yem malll á mesa u seguintes, sendo todas 

Udu e apoiadas e entrando conjunctamente em 
di&cnseão. 

N. 31 
Snpprims-se a ultima parte do § 46, wbre a 

cadeira do Ticôco. 
Sala das E688ÕPS, 11 de julho de 1895.-PADRB 

Jo~o Pu>. 

N. 32 
Ao art. 1· , §26: 
Supprimam se tooas u cadeiras oreadas no 

paragr6 pho, con1ernndo-se aómente a de La
golnha. 

Sala das Ul:!lrões, 11 de julh:> de 1895.-CA .. 
K1LLO PRA1'ES. 

Sem mailt debate, approvam-se o projectn e 
aa emendas, que vão á commluio de redaoçio, 
excepto a de n. 31, retirada a requerimento de 
NU autor. 

Finalmente aiJ.o lldue entram em diaous!ão 
unica as emendu do SenaJo 1\0 projecto n . 1 , 
da Camara t1 do corrente anno, concedendo li· 
oenç& a funccionarioa de juatiç ... 

Encerrada seiD debate, t~ão ellas approvadas, 
Indo com o projecto á commlssão de redacção. 

Nada mais haveodo a tratar-se o ar. Presiden
te designa- para amanhã, alem da parte regioien· 
tal, o seguinte : dlscuBilão das emendas do Se
nado ao prc·jecto n. 26da cama»a; 2.• discus
são dos proj ectos ns. 66 e 65 do Senado; 2. • do 
de n. 89d" Camara, de 1894; 3 . • do de n. E8 
do Senado; díscus~ão da prt> ferencia entre o pro· 
jecto n. 57 & o seu substitutivo e 2.• do que 
fôr preferido. 

Levanta-se a. sessão. 

ACTA DA 61.• SESSÃO ORDlNARIA, AOS 12 
DE JúLHO DE 1895 

PRBSIDENCIA DO 8R, MENDES PIMENTEL 

Ao meio-dia, feita a chamada, acham·se pre· 
a.entes os er. Mendes Pimentel, Ribeiro de Oli
veira, Manoel do. Silva, Manoel Al~es, Raul 
Penido, Sousa Moreira, Duarte da Fonseca, 
Ferreira Tinôco, Gustavo Serrão, Saturnino 
Dantas, João Pio, Francieco »essant>, Pinto de 
Mourro, Carlindo Pinto, Juçenal Pena.,Delpnim 
Moreira,Wencedan Braz, Freitas Castro, Nunes 
Coelho, Franofor&,Bueao Brandão. Severiano de 
Rezende, Gonzaga do. Silva,Nunes Pinheir~,Theo· 
philo Marques, Ignaclo Morta, Rodrigues C~~
ves,Camillo Prates, faltando com causa pa.rttCl· 
pada os srs. Eduardo Pimentel, Alberto Furta
do, Benjamin de Macedo, Silva Fortes, Getulio 
de ·Carvalho, Agostinho Pereira e sem ella os 
msissrs. 

Abre-se a se!!llão. 
E' lida e approvada. a a.cta da anterior. 
0 SR. I• SBCRBTARIO dá. conta do seguinte 

EXPEDIENTE 

O/fi cio I 

Dous do dr. Secretario d11 Agricultura , acom
panhando as informações solicitadas acerca da 
reclamação feita pelo contractante da ponte 
sobre o Rio Verde, em S. Francisco de Saltes 
e sobre as cadêaa de S. Gonoalo tlo Sapucahy e 
Fructal.-A's commissões que as solicitaram. 

Têm 2• leitura os pareceres ns. 86 e 87 e os 
projeotcs n. 146, 147 e 148, sendo Julgados 
objectos de deliberação 011 dous ultimoe.- Para 
a ordem dos trabalhos. 

Paaeando-se á apresentação de pareceres de 
oommiaaões, o sr. Manoel Alves, pela de com
merclo, es~tistioa, lnduatrias e artes, envio. á 
mesa e ne a Imprimir-se o seguinw: 
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N. 88 

A commi~ão de commerclo, estatistica, in
dustrias e artes, á qual foi prelflnte a petição 
dodr. João Martins da Siln, eoLre o estabele· 
cimente d'uma ra•rica de Tidros e para a 
t~ual exise tnores dogoverno; 

_ Consideranio que a associação do Estado, 
como acclonista, a industrla de que ae trata 
determinaria uma intrusão impertinente, 
prejudicial á liberdade de aoção e do moTimen
to de que a industria preJisa; 

Considerando que o desenvolvimento desta. 
tem o seu principal estimulo no interesse mer
cautil que em regra falta ao Estado; 

Censiderando que 0 :1 favores pecuniarios só 
se justificam para industrias que precisam de 
grandes ca.pitaes, não para a. que ex1ge recur
sos modestos; 

Considerantio que o Estado deve eomente au
xiliar as lndustria! de relações. istu é . áqual
!as que eão aecessarias e i ndispensa v eis ao alar
gamento do _commercio e ao aesenvolvimento 
dB producção; 

Considerando finalmeate que a fabrica. de 
que se trata encontra. nas proprias cvntlições 
da zona elementos de exito e que dispen:~arão 
a intel'Venção do Estado pela fórma. Policitada, 
é de parecerque SPja indeferida. 

Sala. das qommlssõe9, 12 de julho de 18J5.
CoNEGOALv&s.-JuvENAL PENA. 

Lidu e em 3• discussão, encerrando se e3ta 
sem debate, ~ ii.o approvadas e remettidas ao Se
nado as redacções flnaes dos projectos n~. 117 e 
1~6. relativos á. navegação do rio Pa.racatú e á 
legitimação áe terras. 

Entram em discu são, que se encerra sem 
debate, e ~ão approvadas, enviando-se á com· 
mi99âo de rtsdaccão cot:R o projPcto n. 26, as 
emendas ns. l e 2 ao mesmo oft'erecidas pelo 
Senado. 
Dispensada~ leitura, a requerimento do sr. 

João Pio, entra por artigos, em ~· discussão o 
projecto n. 66, do Senado, com emendas da 
oommissão e outrag. 

Sem debate, são approvados os arts. I·, 2· 
e 3·, com a re3pectiva emenda, da commissii.o e 
os art. 4·, 5', 6· e 7·. 

Em discussão , é appronioo art. 8·, depois 
de algumas observaçõesdosr. Raul Penido. 

Sem debate, são votados os arts. 9· e lO. 
Sobre o art . 11, com a et:Renda da commii!São 

supprlmindo os na. l e 2 e o paragrapho uni · 
co, ha observações dos srs. Raul Penido. Se · 
Teriano de Rezeade, Duarte da Fonsec'l (re1a· 
tor da commissão), Pinto de Moura e Wences
lau Braz; é a.Jopta.da a emenda, ficando preju
dicado o artigo. 

S m debate, approvam-se o art. 12 e as duas 
emendas da commissão ao art. 13, ficando este 
prejudicado. 

Em seguida adopta.·re o art. 14. 
Passando-se ao art. 15 com as emendas addi

tivas da commisEão requer o sr. Bueno Bran
dão e resolve-se que entrem ellas engloba.dl\o
mente em discussão, Tisio constituírem todas 
um só capitulo. 

Eaoerrada a discu~são, approvam-se o &r<i· 
eo e as mencionadas emendas. 

Con~~entlndo·se que pa188 á 3• discussão, vae 
o projecto á commissão de saúde publica. 

21 PARTE DA ORD!M DO DIA 

L~-se e por_ artigos entra em 2• discussão o 
proJecto n. 6.), do Senado, sobre a estrada de 
ferro de Theophilo Ottoni a Arassuahy. 

Trata-se do art· I· 

O ar. J,;naclo 1\lurt.a:-Sr. Presi
dente, tra.~ndo o projecto n. 65, du Senado 
da c?nstrucçã~ de uma Patrada. do ferro qu~ 
partmdo da c1da.-Je do ThGopltihJ Ottoui ou de 
outro ponto que SPj!l jul~lldO mais convenie~
te, vá ter á cidaJe de Ara~suaby, cumpro o de· 
'ler de, c_omo um dos 1 apresentantes duquella 
vasta e r1ca parte do norte de Minas, vir occu
para preciosa attenção desta !Ilustrada Cama
ra. para demonstrar-lhe a utihlade e luadiavel 
nGoessidade da referida elltl ada. 

Fallando p~r.-utc uma Caruara ilb·trada 
como es ta, não prec1so encarPcer a grtt11<.leza e 
e!llca.cia da v .ação ferre a par~ o desr·n volvi
manto da civilisação e progresso social politi· 
coe economico de um pa•z, pelo rapido' [lovoa· 
mento co s~u solo e extraordinar 10 augmento 
da riqueza publi03 e puticullir. 

Sem facei~ vias de communi~çiio. sem es
t radas de ferro, nenhum paiz ~>e de~en çolverá 
sendo im~roticuos outros melhoramento!!, po;
quanto so el!as servem para lenr-lhe a coloni
SilçàO e f'tcilitnr a. exportação de seus produ
ctoP. (Apoiados): 

Si grandes eão, sr. Presiden .e, os encargos 
do E~tado para a oon~trucção de was Pst:·adas 
de ferr.J, muito maiores . ão os resultados di· 
rectos e o.inda. mais os ind irectoa que com· 
•. ensam extrn<r diooriamente os ~acrifi ios f~l· 
tos para. o de.;en rolvimento de tão poderoso 
i &trumento do pro~resso. 

Sr. Prcsirente, o maior Perviço que ~& póde 
pre~tar a um!l. zona., o maicr be-neficio que se 
póde fazer a um pJvo é dar-lh!!s uma estrada 
de ferro, porque com ella terão o be:n e>star, a 
civilização, emfim o progresso em todnii B.:l suas 
manifestações. (Ap~iados) . 

Convencido desta verdade , nunca recusei o 
meu veto e fraco concur.:~o a fa vor dos proje· 
ctos de estrados do ferro, quer quando dPpUta· 
do á. antiga Assemb!éa Provincial durante os 
biennies de 1886 á 1889 em que tive a honra 
de representar o artigo 19.• dist r icto eleitoral, 
qaer tambem como deputado ao Congresso Mi
neiro nesta e na passada legislatura. 

Como consta dos annaes, sr. Presidente, es
forcei-me sempre para constguir tão importa
manto melhoramento para o norte e, sempre 
auxiliado efficaz e patrioticamente p~r meus 
illustres e dedicados collegas e oompan heit"OS 
de representações, conseguimos em 1889 me
lhorar a~ concessões e favoreR feitos á. Estrada 
de Ferro Bahia e Minas , e tambem a lei n. 
3. 704, de 27 de julho do dito anno, auctoriza.n
do o prolongamento daquella estrada até o Pon
tal, encanta.dol'a poTo'lção situada na barra do 
rio Ara.asuahy, a 2leguas da. cidade deste no· 
me, }Ai que tenho a satisfação de vê ~ hoje re· 
pNduzida no projecto n. 65, do Senado, agora 
em 2.• discussão nesta camara. 

Em 1893 foi tambl'm convertido na lei n. 46 
um projecto por mim apresen tado sob:-e a 
grandiosa estrada do Jequitinhonha, do Salto 
Grantle a Montes Claros, estrada esta que, em
bora aeja uma das mats importantes e futuro-
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8011 do Estado, não se terá tio cedo, peJa exl· 
goidade doa favores concedid011 aos oo~&tractan
tea da mesma, dr. Modes•o Bello e Barão do 
Seramenba, pois na aotualirJade é impo1111ivel o 
levantamento de oapitaes só com a garantia 
de 5 °/. I!Obre 25:000$000 por kilometro. 

O melo, pois, de terem os habitantes do nor· 
te e nordeste do Esta.db uma estrada de ferro 
com m'lis presteza é o F eu prolongamento de 
Tbeopbilo Ottoni para Araesuaby. (Apoiado do 
sr. Rodrigues Ch"'oe•). 

Poderia alargar-me. sr. Pre~idente, em con
siderações sobre as Vl\riadas e immenaas rique
zas naturaes supero bundantemente existentes 
naquella terr..1. abençoada e previlegiada ; h
mito-me, !'Orém, a fazer l igeira referenala ás 
me ·mas. 

Alli existe.n r1cas jaziãa de ouro, diaman
te,clu ys ,litba, turmalinas de varia.scôres, ame
thistas, a.guas marinb'lS, grapbito, ferro e ou· 
tros mineraes. 

No grande e fertilissimo valle do Jequltinho· 
Dhll. , em extecsas mattas virg ·ns. ricas de pre· 
cio~o.s e lindas ny.deiras, etistem optimas ter· 
ra.S para cultivo !lo cafêei_ro, cacau, canna de 
assucar, cerea!\s. algodão. etc. . 

H 1 lindas campinas e grandes chapadões de 
var1ada~ e excellentes pastagens natnraes para 
a criação.que já ci>nstltue alli importante fonte 
da riqueza, senrlo muito consideravei o nume· 
ro de bQis exportados annualmente para mui
tos pontos deste e doa Estados da BJ.hia e Espi· 
rito Santo. (Apoiados dossr1. Rodrigues Cha"e. 
e Manoel S•l"a). 

O seu clima é ameno "' salubre; as agua.s são 
excellentes, e o povo de bôa iniole, honrado e 
trabalhador . 

0 SR, NUNES PIENHIRO:-E.sta zona é uma das 
mais futur(lsas do Estado; pertence á região 
que Sa."nt Hilaire denominou-o futuro do Bra. 
:;il. 

0 SR. IGNACIO MUB.TA.:- E O sabio natura
lista francez, que percorreu em 1817 todo o 
ncrte e nordeste de Mina'3, que era profundo 
observador, não exagerou assim denominando 
aque!la parte de Minas que comprehende 15 
vastos e populosos municiipios nos fertillssimos 
valles dos rios S. Frc~.nclsco, Pardo, Jequitinh'l· 
nha, Arassuaby, ~ucury e Doce, que por suas 
variadas e abundantes riquezas naturaes por 

, si sô tem elementos para o mais grandioso por
vir. 

0 SR. DELPHIM: MOREIRA:- E CJm a viação 
ferrea muito progridirá, concorrendo para a 
grandeza de Minas. 

O SR. lGNA.CIO MuRTA:- E' exacto; só espe· 
ra pela viação ferréa para desenTolver·se ex
traordlnariamenie, ap:ooveitando·se de tantos 
e tão variados elementos de riqueras actual
mente Já. esquecidos e ingorados. (A1foiados). 

Sr. Pres:den .e, o digno e illustrado sr. Se· 
cretar1o de Estado da Agricultura e Obras Pu· 
blicae, dr. Francisco Sá, em •eu importante e 
luminoso relatorio deste anr.o, tratando da 
viação ferrea, depois de salientar a nova e aus· 
pioioaa pbase em que entrou tão importante 
.ervi,.:o e de demonstrar a neoeesidade da oau
tella e prudencia que deve ter o poder legls
latiTo em sómente c.lnceder novas concessões 
e favores a estradas de n~tdade inadlavel, 

acr~entou, em relação a esta estrada, o se
guinte á pagina lO do dito relatorio: 

Para satisfazer ás aspirações acLuaes e ocoor· 
rer ás necessidades que possam ser sentidas em 
longo periodo, pouco ree a a accreeoen ta r ás 
estradas de ferro ja concedidas e em via de exe . 
oução. 

Para completar o liiystema das noswas vias 
princl p&es, duas eão ae estraias que prt feren
temente me parece devem preoccupar a at• 
tenção do legislador mineiro. 

De um lado, compre providenciar-se para a 
ligaçiio da sova Capital do Estado á Estrada 
de Ferro Oeste de Minas, ligação que, com a 
linha já. concedida do Peçanha, completará o 
tronco das communicações de leste a oeete. A 
via ferrea que para esse fim fôr decretada, rea
lizará. ainda o grande pensamento político de 
estreit&r os vínculos da communhão mineira, 
aproximando do centro administrativo doEs
tado a \Tasta e opulenta zona do eul, breve
mente ligada ao tronco de leste á oeste pelo 
ramal de Lavras da estrada de Ferro de Mu
zambinho. 

Urge, por outro lado, cuidar-se, e des.!e já, 
de prolonga!' para o norte do Et:ltado a estrada 
de ferro Bahia e Minas. Deve esta chegar em 
Theopbllo Ottoni em menos de dous annos. E, 
para que se não retar·de o proseguimento della 
no momento exactamente em que se lhe de
param os m€1'hores elementos de trafego e em 
que podei.'á. beneficiar uma rica e extensa re
gião, torna-se necessario seja o governo habi
litadJ para, iniciados, desde logo, os trabalhos 
preliminares, prolongai-a para Arassnahy, de 
on le se dirigirá. para. o rio de s,. Francisco, 
pelos municip:os de Grão Mogol e de ~tentes 
Claros. 

Será esse, me parece, o meio de abrir-se 
para o norte de Minas, dentro em poucos a..:t· 
nos, o accesso ao littoral e de vivificar, pela 
circulação, as inoalcula veis riquezas alli en· 
thezouradas. Esse será tambem o meio mais 
prompto de supprimir os calamitosos effeitos 
dan seccas que, por vezes, ~ tlagellam alguns 
municípios daquella Z·Jna, e de evitar-se o des· 
povoamento de uma região opulenta, lastima
vel phenomeno economico que reclama a atten· 
çio dos poderes publicos. 

São, pois, estas duas estradas de inadiavel 
necessidade, sr. Presidente, para completar o 
sydtema de nossa viação ferrea. Já. a da nova 
Capital á estrada de ferro de Oéste de Minas, 
foi vota«a pela Camara, que boje discute a d0 
Theophilo uttoni á Arassuahy, que é uma das 
mais futurosas do Estado. (Apoiad9 do sr. Jollo 
Pio)· 

Além das considerações já. feitas sobre a im· 
portancla e conveniencia desta estrada, peço 
per missão a v. exc. e a Camara para ler o que 
na Ganta de Noticias ue 10 do corrente mez, 
publica o distincto mineiro coronel Arthur Tor
res, digno deputado federal pelo lO.• districto 
que tão brilh&ntemente tem representado. 
(•poiado•). 

Diz eUe o seguinte na alludida publicação: 
cO Senado Mineiro acaba de approvar em 3• 

diecnssão o projecto que auctoriza o prolonga
mento da estrada de ferro Bahia e Minas da 
olda.de de Theophilo Ottoni á cidade do Aras· 
suahy, e como naquelle Estado os melboramen-



tos de ordem public" têm sempre o apoio de 
todos os poderes, e pera se que a. c~mara. dos 
Deputados tPnha. o mesmo procedimeQto que 
teve o Senado, visto como trata -se de um as
sumpto de grande alcance para Minas. 

A linha ferrea q ue prJlonga-se p11ra Theophilo 
Ottoni em breve será uma propriedade da
quelle Es~ado : o prolongameato ora em dis 
cussão percorrerá. apenas uma extensão de 28 
Jegoas e cujos terrenos préstam-se admiravel
mente a esse mister, fazendo convergir para a 
Bahia e Mmas to· la a importação e exportação 
das populosas e ricas CO'Oarcas de Ara~suahy, 
Salinas, Rio Pardo, Grão Mogol e Bo11 Vista do 
Tremedal, cujo commercio ac~ualmente é leito 
pelas estradas da B~bia e pela arriscada navega
ção do rio JequitiDhonh!!. , sobre o qual desde 
já. deve-se tratar de c·•nstruir uma ponte, que 
será como que o entt•epoPt) do norte daquella 
região e a est.ra.d&. de ferro projectada. Os 
caminhos existentes não têm o.s condições ne· 
cessarias para .. ttingirem ao seu objectivo. 

1\ão se sabe o que !je 1eve admirar mois na
quella zona, st o indifferentismo com que os 
governos elo regimeu decahido a consideraram, 
si a riqueza e a fertilidade de seu solo, ai as 
suas boas condições para ser atra ve~sa'.la p ~ la 
linh& ferres. : A. cidade de Sslinas e~tá a 470 
metros acima do nivel do mar e a de Arassuahy 
a. 286 metros; ha, portsnto, uma differ .. nç>L 
de 284 metros em um percurso tie 18 legoas, 
eem ter de atravessar-se oontr&-fortes nem 
accidentes de especie alguma, porque a linha 
ferrea irá. acompanhando a directrtz do Jequi· 
tinhonha e do Salinas, seu affiuente. até á ci
dade desse nome. O megmo snccede em toda a 
zona que tem de ser atravessada. 

ConvertenJo se em lei a proposta ora em dis
cussão, prestar se-ha um relevante serv1ço ao 
Estado de Mmas. 

Sr. Pre. idente, o coronel Arthur Torres fala 
com pleno conhecimento da zona, de onde e fi. 
lho, e qúe tem por vezes percorrido. 

Finalmente,sr. Pre~iriente,é tão importante e 
vantajosa esta estrada que h11 capitalistas euro
peus que se propõem contractar a sua constru
cção, como se vê de um telegramma que o 
exm. sr. dr. Francisco Sá recebeu J o digno di
rector da Companhia Bahia e Minas, telegram 
m& que teve a bondade de enviar -me, e que é 
o seguinte: 

c Rio, 11 de julho.-Dr. Francisco Sá., Ouro 
Preto.-Capttalistas europeus aqui represen · 
tados me procuram pedindo informar sobre es
trada Tbeophilo Ottoni Ara.ssuahy ; têm capt
taes promptos, levam garantias, peço gentileza 
dizer que devo informar acerca ess& linha par& 
representao te seguir Ouro Preto conferenciar 
governo.-Bu.mo Brand{io.~ 

Sr. Presidente, não póde haver uma prova 
mais evidente da importanci&. desta estrada do 
que & facllitlade com que se offerecem capitaes 
para construll-a., na a.ctualidade em que elles 
tão retrahidos e '' ifflceis se mostram. (Apoi4· 
dor). 

0 SB.. RIBEIRO DE OLIVEIRA. :-Dou para.bens 
a v. exc. por hmanha felicidade. 

0 IR. lGNACIO MORTA :-Isto prova á. ultim\ 
evidencia que a estrada de Arassuahy será 
uma das mais importantes e vantajosas do Es
tado (muito• apoiador). Ella levará anlmaçã:> 

A. C.- 62. 

á lavoura e às industrias da.quella zona cujos 
habitantes, que tambem fazem parte d~ com
munhão mineira, que t&mbem se org•tlham de 
tão glorioso nome, terão tlnalmenttl os meios 
de, pela viação-ferre&, terem aproveitadas as 
immensas riquezas naturaes até hoje alli es· 
quecidas e abandonadas. (Apoiados). 

0 IIR. \VENCESLAU BRAZ :-Oeve es38. estra
da ser construída em bem me.qmo do Est&.do. 

0 SR. IGNA.CIO MORTA. -Perf~itamente I Com 
a approvação do projecro n. 65, a Camara dará. 
mais uma pron da solicitude com que atten· 
de as medidas que consultam os grandes lu
te r-esses do Estado e concorrerá p 'ra o maior 
beneficio do norte. 

O SR. JoÃo Pio :-Não é favor o sim justiça 
que ~e Cará ao ncrte do Esta 'o. 

i) SR. IGNACIO MuaTA :-Tendo,sr. Presiden· 
te, procurado, na medtda de minhas lorçu, 
pro var a conveniencia da m:~.teria contida no 
projecto em discussão, vou conclmr. congrs
tult.ndo -me C'lm o nP:-te d" ~i i na•, pua o qual 
soará. brevemente a hora, tão ardentemente 
dest-jada, de, ao sibilar da locomotiva, deilper
tar-tie d11. profunda lethargia em que tem 
permanecido, e, pujante de vida, mo.rchar na. 
gloriosa senda. do progresso 1 

(Muito b::m ! muito bem ! O ore~ dor é cum
primentado por seus collegas). 

O 8r. Juvenal Pennn: -Sr. Pre
sidente, pe1i a palavra parã mantiar á. mesa 
uma emenda ao projecto que ~e discute ..• 

0 SR. IONACIO MORTA dá um aparte. 
O sa. J. PBNNA ... eu não tenho intenção de 

obstruir ; v. exc. sabe que ha tempo de pas
aa r o projecto no Senado. 

Si apre ento a emenda não é com a intenção 
de crear :ifficuldade á. medida e sim ... 

( Ap11rt~s). 
UM SR. DEPUTADO : -Em est ~o.de.s da ferro 

não &!e embarca. 
O sa . JuvENAL Pa:NNA :-E' just&mente em 

estradas de ferro que se embarca e eu preciso 
embarcar nesta. 

O p~dido que faz o B&nco Constructor do 
Braz i I não traz onus a!gu , p!.ra. o E.stado, ape
nas pede o. Camara para e3tender seus trilhos 
até Cuiethé (apart~s). 

O SR. 8. BRANDÃO : -Sempre se começa com 
pedidos sem onus . 

UM SR . DEPUTADJ :- 0 pedido de garantia 
vi râ. depJis. 

O ~R. J. Pro : - Esta estrada vae o.lfendE>r a 
zona privilegiada de outras estrad&s jil. conce
didas. 

0 SR . JUVENAL PENNA :-Este banco tem um 
contracto com o governo ••. 

O aR. J. Pio: - A zona jà está. tomada por 
duas estradas. 

O SR. JUVBNAL Ps:NNA:-Eu offereço o mappa 
e v. exc. verá que não otienlle a zona alguma. 
(Apartes) . 

(Eit"betece•:rtJ uma discusslto ~ q~ todos 
fallrun menos o orador). 

0 SR. JUVENAL PENNA :-KU nã? tenho O in· 
tuito de ob3truir a pa..qgagem do projecto n. 65 
a favor do qual eu d&rei o meu voto (conti
nwam os aparltJs). 



Me parece que em relação ao norte, não sou 
um auspeito, porque appello para 011 represen
tantes daquella zona, ainda não neatuei o meu 
voto para um eó doa melhoramentos de que e&· 
rece aquella importante zona do nosso Estado. 

0 BR. CAMILLO PaATES :-Não ha. du'tida. 
0 SR. JUTBNAL PENNA:-EU ~tou certo que 

a emenda passaria. no Senado, mas, como não 
41uero de modo algum que os meus ilht<tres col· 
legas pensem que ll.SIIim venho concorrer para 
o retardamento da construcção de uma estra
da tão importante. e para sa.tisfdzer aos recla
mos dos meus dlstinctos collegas, peço permis· 
eão para declarar é. v. exc. que o meu fim pe· 
ciindo a palavra era. apreeentar uma emeuda 
ao projecto, o que deixo de lazer para não !la.
crifiear, como acreditam os meus collegas, os 
altos intere11~es do norte de Minas (muito bem, 
o orador • felicitado por qW!Si toda a Camara). 

O sR. ,J. Pro :-Nem outfl.l pod1a ser~ pro
éedlmento de canlheiro tão patriotiro (apoi•
c•s). 

Encerrada a discuseão, é adoptade o art. 1. • 
8em debate. são approvados os arts. 2. ·, 

3. · e ~. · e, consentindo-se qne pas:e á tercei ra 
liiecus.,io o projecto, remette-se eate á eommis· 
tio de obras publicas. 

E' lido e entra em segunda. discu~são, por 
artigos, o projecto n. 89, de 1894, sobre a es
trad& de ferro do Gandareh .. 

Yem à meia, é lida e apoiada e entra conjun
etameate em discussão a eeguinte emenda : 

N. 1 

.A.cerescente-se onde conTier : 
Art igo. Fica o governo auctorlzado a inno

nr o contracto de concessão da Estrada de 
Ferro do Alto S. Francisco á Serra das Araras, 
nas divisas deste com o Estado de Goyaz, pAra 
e fim de alterar o traçado, relativamente ao 
seu ponto de partida, renonndo-se os respe
et!Toe prasos para os estudos e co::strucção. 

Sala das aeMões, 12 de julho de 1895. - SE· 
T.SRIANO DI: REZENDE. 

O •r· .lu venal Penna.- Tendo 
,.rdido o expresso, vou embarcar no mixto, 
reeeioeo que elle de~carrille. (Riradas). 

Venho,lir. Presltlente, o.tferecer uma emen
da ao projecto que se • .ilscute e e~pero que seja 
ella approvada. O Buco .::.mstructor do Bra
zll, concessionario da estrada de ferro de Cata
guazM, pede privilegio para estender aeua tri· 
lhoe até Cuyeté e ah1 entroncar na e3trada de 
ferro da Vtctoria ao Peçanha. O Banco não 
:pede garantia Q.ejuros e nem subvenção kilo
metrica ; a estrada dt~ C&taguazes já está trafe
gando até Saat' Aana, e se ainda não chegou a 
santo Antenio do Murlahé, é tão eómente devi
do as dlt'l.coldades que tem encontrado no 
transporte do material neceasario, pala eJtra
da Leopoldina. 

.A. estrada em questão vae senir aos impor· 
tantes municlpios da Viçosa, Moriahé, Abre 
Oampo, Maohua111ú e C&ratinga. Disse-ae em 
apartes um dos meus nobrea colleras que esta 
estrada nm vtrender a ztna pre'tilegiada. Para 
demonstrar o contrario eu otreraço com a mi
Jllla emenda, o mappa e por elle nrà. o ; meu 
collega que está mallaf.>rmado; otrereoo tam
ltem o eontracto que tem o Banco com o gover-

r;to em que 11 clausula 6. • deae contracto lhe 
da a preferencla que hoje pede. DaTo tambea 
declarar 11o Cll8& que, tendo o Banco direito de 
vir pedir ao governo a garantia de juroa de 
trecho trafegado, não o fez e ao contrario de
ailtiu liea1e fnor. 

AB!Iim eendo, e vindo esta estrada prestar re
levantes serviços ao noeao Estado, sam nenhum 
onus para os cofres, porque ha.vemoe de negar. 
lhe o faTor que pede f 

Estando sr. Presidente, a hora adiantada 
não me deaoro mais neste assumpto espe
rando que a minha emenda BPja acceita. Man
do a mesa a emenda acompe.nha.da do mappae 
do contracto e conllo na j ustiça aos meus H
lustrados collegas. 

Vem a me~. é lida e apoiada, entraalio 
conjunctamante em disou~ão as seguintes 
emendas: 

N. 2 

Aoorescente-se onde co~ vier : 
Artigo. Fica o gonrno do E. tado auctoriza

do a contractar c: m o Banco Coastructor de 
Brazil, proprietario da estrada de ferro de Ca
taguazes a Santo Antonio do Muriallé, seu 
prolongamento, fóra da zona privilegiada de 
outras estradas, seguindo pelas proximidades 
de Arripiadoe, Abre rampa, valle do rio Cuye
thé, até sua foz no Rio Doce, entroncando-se 
ahi com a estralla da Yiçtoria ao Peçanha. 

Puagrapho. Esta co acessão será sem on us 
algum peouniario do Estado, ga.rantioflo-!18 a• 
concessionario o priYilegio de zons., direito de 
desapropriação e mais til.vores concedidos pelu 
leis estadoaes e federaes. (S. ft.,) 

~ala das sesaõss, 12 dejulho de 1895.-Jw
VBNAL PBNNA. 

O l!n·. Camlllo Prat.es:- Não te
mos o Eeu diecurso.) 

O orador conclue pela apresentação da se
guinte emenda. 

N. 3 
Acorescente-se onde con Tier: 
Artigo. Fica elevado o capital para a cons

trucção da Estrada de Ferro de Montes Clares 
á Extrema até a quantia necessaria não exce
dende o custo k.ilomstrico de 45 contoll. (S. R.) 

Sala das ses~ões, 12 de julho de 18g5.-C. 
PRATES. 

Lida apoiada e conjunctamente em discus
são. 

0 Blt. NUNES PINIIII:IRO, considerando que 
as emendas ora apresenta das en vohem altos 
interesses do Estado, fundamenta e otrerece e 
seguinte. 

.Requeri'ltumto 

Requeiro qu o projecto n. 89. com es 
emendas apresentadaa, volte á oommissão de 
obras publicas. para dar seu parecer. 

Sala das seasões, 12 de julho de 18g5.-Nw
NBS PINHEIRO. 

Apoiado e em discussão, é approvado 1em 
dekte, voltando o projecto com as emendas á 
commiBSão indicada. 

Sem debate, appron-se em terceira dis
cussão, remettendo-se á sancção, com &Tieo ao 
Senado, o projecto n. 58, d'ali provmdo, pelo 
qual é subvencionado um curso annexo á esco
la de minas de Ouro Preto. 



O aa. I.• SKC!l!ITARIO, obtendo urgencia, lê 
um otllcio do Senado, devolvendo com emen
das a proposição n. 15 da comarca, relativa
mente á. innovação do contracto com o Banco 
Iniciador do Melhoramentos, conces!'ionariCI da 
estrada de ferro R.io Doce. 

A imprimirem-ee u emendas. 
0 SR.. CAMILLO PRATES, precediJa egual· 

mente conce~•ão de urgencia, oft'erecendo a 
redaccão ftnal do projecto n. 26, sobre ensino 
a~ricola, com Me !Rendas do Seno.':! o, sol cita e 
obtem dispensa de impressão e intersticio, afl m 
de seguir ~e immediatamente a discussão e vo· 
taQio. 

As!im se proce:Je, appro,.a-~>e a redee
Qio, envia-se á sancl)io e communica.-se ao Se· 
nado. 

Jl'lnalmente, annuncia-se a discussão da pre· 
terancie, entre o projecto n. 57 e o substitutivo 
offerecido pela commissão de orçamento. 

O •r. Se,·eriano de Rezende, 
observa que a eommt•sã.o rte orçamento, redi
gindo o projecto n. 57, 'ornou mais clara a as 
disposições reterentes á lei n. 43, incluindo as 
clausulas que consagram os onus a que fi o& 
sujeito o estabelel!imento de que trata ~>quelle 
projec·o. Por iSilo,lbe parece muito acceitnel o 
sub~titutive que aquella commi~ão apresenta 
e por elle votn. (Muito b~tm. ) 

Encerrado o deltate, é preferido e entra, por 
arts. em segunda di!ICus~ã.o o sub>tituti v o. 

Trata-se do art. !.• . 
O sr. Joio Pio, otferece uma emenda pela 

qual autort!Sa o JCOVerno a fazer aos padres ~a
lesianos doação de um predio de prnpriedade 
do Estado ex1stente na. cidade de Barbacena, 
quasi em abandono e sem utilidade alguma, no 
caso rte que aquelles sacerdotes queiram ali es
tabelecer um instituto de educação. 

Umo, vez que o pretlio nenhum Perviç:> pres · 
ta, podP, doado aquelles eminentes educarlores 
da infancia, ser melhorado; e nes!e sentido 
redige a emenda que envia. á. mesn. (Muito 
•em.) 

Vem á. meso, é lida e apoiada e entra con
junctamente em disou~são a seguinte: 

Fie& o Presidente do ~stado auctorisado a 
doar aos Sale, hnos um proprio estartoa.l qoe 
ha em Bal'baceua na. ft~.zenda. do Registro. 
(S . R.)-JOÃO PIO. 

Encerrada o. d!scussã.o, é approvndo o artigo 
com a emenda. 

Sem debate, adopta-se o 11 ~t. 2. •. rendo o 
projecto remettido à. commi~il::J de orçamento, 
por coneent1r·se que p:1sse a terceira discus
são. 

Nada mais ha.veado a. tratar se, rlesigna. o 
sr~ Presid: nte pare~. am9.nhã, além d!l. parte 
regimental, o seguinte: continuaçio tia. ee,;un· 
da. discussao do prnjecto n. 62, do Senado; pri· 
meirc1 do de n. 67, da. mesma pr·ocedencia; di~· 
cussão das emenda:! do Sen'ldo ao pro1ecto n. 
17 da Carnara; segunda do de n. 124; terceir11 
dos de os. 42 e 69. 

Levanta·se a se~~ão. 

ACTA DA 62.• St!~SÃO ORDINARIA AOS 13 DE 
JULHO DE 1895 

(PRKSIDENCIA DO SR. RIBEIRO DE OLIVEIRA) 

Ao meio dia, feita a chamada, acham-•e pre· 
sentes cs srs . Rtbeiro de Oliveir.•. Gonzaga da 
Silva. Gustavo Serrão. uuarte da Fonseca, Au
~tusto Clementino, Saturnlno Dantas, Ferreira 
Tinôco, Delphim Moreira, Wenceslau Braz, 
Bueno Brandlí.u, Maneei Alvee, Theophilo Mar
quei!, Sousa Moreira. Frei tas Castro, R&ul Pe· 
nido, Severiano de Rezende, Juvenal Penna, 
João Pio, Francisco Bressane, Nunes Pinheiro, 
Pinto de Moura, Carlindo Pinto, Ignacio Murta 
Nunes Coelho; faltando l'Om causa particq>ada. 
os srs. Eduardo Pimentel, Alberto Furtado, 
Benjamin de Macedo, Silva Fortes, Getulio de 
Canalbo, Agostinho Pereira e Rodrigues Cbe
ves e ~em ella o~ taa.ls srs. 

Abre ~Se a se~ão: 
Não 11e acbar.cto presentes os srs . Jl're~idente 

e vice-Presidente, occupa a cadeira da preai
dencia o sr. Ribeiro de Oliveira, I· ~ecretario, 
que ronvida para O:! outros lagares da me~a os 
sra. Gonzaga da Silva e Gustavo Serrão . 

Lida a neta da anterior e não havendo nu
mero para aua approvaçõo, fica ella tobre a 
mesa. 

0 SR. 1• SECRETARIO dá conta do segu inte: 

EXPli:DIIi:NTE 

Officios 

Do sr. I• Secretario do ~ena.do, communi
cando qtie, appruvadas as emendas otfereci las 
pela Camara oo projecto n. 61 . alli iuiciado, 
aobre tl8trada de fe1·ro de Bello Horizonte á. 
06Jite de Minas, subiu elle à. sancção sob n. 
63.-Iateirada. 

O sR. JoÃo PIO envia á. mesa um officio em 
que a Com11ra de S11.bará transmitte um& re
presen!ação do padre Francisco de Pauta Lopes 
de Alvarenga., solicitando a doa.;ão de um pre
dio com terrenos ali i existentes para. nelle fun· .... 
ccionar um asylo de orphams. 

Confia e espera o orador que a commissão 
respectivo. não tardará em dar o seu parecer 
quando alli 1e trata de instrucc;iio publica e de 
beneficiar crianças desvalidas. - A' com missão 
de petições. 

O eR. GoNZAGA DA SILVA p!lrticipa que os 
srs . Camillo Soares Filho e Manoel fia "ilva 
deixam rte comparecer, p:. r motivo de furça. 
mawr.-lnteirnda. 

0 SR. RAUL PENIDO rE!quer a inver~iio ela 0 ;'
dem do dia, sem preju1zo das re,pectivae roa
terias, para eer discutido e votado o projecto 
n. 42. 

Qoanrlo houver numero lfgal, ~erá submet· 
tido a vota~ão o requerimento do nobre depu· 
tudo. 

Tem 2• leitura e tiro. sobre á mesn parn a or
dem dos trnbal bos o parecer n. 88. 

Pareceres 

EnviadC's â. mesa, são lidos e vã.o a imprimir 
os seguintes : 

A commissão de orçamento o.!l'erece rara tt r
ceira dlscu~!iio o projecto n. 56, do Senado 



õoneedendo auxUio·aoa oollegios de Saleaianoa, 
em Cachceira do Campo e na cidade da Ponte 
Nova, e é de parecer que seja approvado 00:::1 a 
mesma redaeção. 

Sala· das commi&aõe!'l, 13 de julho de 1895.
J. BUBNo BRANDlO. - AUGUSTI> CLEMKN
TINO. 

A' commiasã.o de saúde publica foram presen
te. o projecto .n. 66 do Senado, do corrente 
anno, so6re servioo sanlt.ario do Estado, e as 
emendas ao mesmo o1ferecidas ~ approvadas 
em 2.• discussão, e entendendo de maxima ur
gencia sua, na aftopção p..\ra evitar que dei:le de 
terregu:amentadoconveniantemente no corren
te anno, serviço de tanta monta e de tão vital 
interesae, é de parecer que sejam submettidos 
a 3.• discuasão e nesta approvados o referido 
projeoto e respectivas emendas, pera o que 
na fórma úo regimento, oJfereoe estas com a 
aegumte recfacçã.o : 

EloN DAS APRESENTADAS AO PROJB:OTO N. 66, DO 
SBNADO, SOBRE SERVIÇO SANITA RIO, E APPRO
VADAS PBLA CAMARA. DOS IIRS. DEPUTADOS B:lll 
2.• DUOUi;Slo. - N. I 
Ao art. 3.· Em Jogar de- temporaria

aente- diga-se: temperaria ou permanente· 
mente. · 

N. 2 
Ao art. lJ, ns. I, li e paragrapbo uni co

supprimam·se: 
N. 3 

·- Arti~o additivo. Fica o governo auctorizado 
desde já a fazer operações de credito para oc· 
oorrer á·J despesas eom a execução da pre
-ente lei. 

N.4 

Colloq ne-se onde convier. 

CAPITULO 
SIIRVIÇO GBRAL I!: PROPUYLAXIA 

Artigo. A ene serviço incumbem os traba
lhos de desinfecção na Capital e nos municípios, 
a remoção' de doentes e cadaveres de molestias 
contagiOsas e o isolamento de doentes remo· 
~08. 

Artigo. Para o desempenho destas funeções 
constará o serviço geral de prophylaxia de: 

c) uma estação central de desinfecção na 
Capital do Estado. 

b) tres e~taçõea sanitariaa collocadas, uma 
em Porto Novo, uma em Sernria e outra no 
ponto que, ajuízo du governo, fôr julgado mais 
conveniente no municipio de Pouso Alio, an· 
nexas todas á estação central; 

c) postos sanitarios nas hospedarias de im
migrantes. 

d) hoapltaes de i•olamento. 
Artigo. A estação central de desinfecção 

terá a installação que lhe permitta attender a 
todas as extgenciaa do serviço; terá pessoal 
idoneo e disciplinado, material fixo e imo· 
vel sumcientes para todos oe trabalhos de de· 
&infecção não só na Capital, como nos muni· 
clpics que os requisitarem e material de trana. 
porte para o ilolamento de doentes e remo. 

çio de oadaveres de molestlaa contagio
sas. 

Art. As estaQões sanitactas destinam-se 
principalmente a defeza aanltaria do Estado 
contra a lmporta<;á9 e di88eminaçã.o de moles
tias epidemtoas, e comprebendem :Uma secç6.o 
de desinfecção, e uma de observaQÕI's um a de 
isolamento de doe~1es. 

§ E~tas estações unitaria41 terão a insta.U&· 
ção e o material aufficiPntea para o fim a que se 
destinam, sempre promptas a tunrcionar. 

§ O seu pessoal permanente será-de um 
almoxarlfe ~ponsa vel p~lo material e doa ser
ventes necessarios á conservação deste . 

§ Quando tiverem de funccionar terão estas 
estações o ~ssoal necessario destacado da es· 
taçã.o central ou contractado para esse fim. 

Art. Os postos sanita rios das hospedarias de 
immigrantea ~m por fim proceder á de,i nfecção 
systematica das bagagens doa immigrantes, e, 
quando fôr necessario, executar as medidas sa
nitarias complementares. 

§ Terão e.'3tes postos uma secção de desinfe. 
eçã.o e uma SJCção tfe isolamentn de doentes . 

§ O pesaoal destes postos constará de um 
director que poderá tambem ser medico da 
hospedaria, um machinista e um servente. 

f Em tempos anormaes poderá ser augmen· 
tado o pessoal conforme necessario mr. 

Paragrapho Estes poetas Bó dizem respeito ás 
hospedarias destinadas aos immigrantea que 
vêm directamente de fóra do Estado, 

Art. Haverá na Capital um hospital de iso
lamento edificado com todos os ape! feiçoamen
tos modernos. 

Paragrapho. Como pessoal permanente terá 
este hospital um almoxarife e os serventes ne
cei!Sarios á conservação e &!seio do e~tabeleci
mento. 

Pal'agrapho. Quando ftinccionar esse hospi
tal contractará o governo o peS8oal cliniw e 
administrativo necessario. 

Artigo. Terá o serviço de prophilaxia o pes
soal que o governo julgar conveniente tl fica 
auotorizado a. contractar. 

N. 5 
A' respectiva. tabella de vencimentos accres 

cente-se: 
Almoxarife. • • . . . • • .. • . • • . . . . . • . • • 2:400$000 
Serve o te .....••.••..•.• , • • . . • . . • . I :000$000 
Director do posto sanltario......... 6:()( 0$000 
Machinistas ........ . •r•.... ....... 1:800$000 

Sala das com missões, 13 de julho de 1895.
DUARTE DA F ONSECA:.-NUNES PINHEIRO. 

A commissão de obras publicas etc., á qual 
foi presente o projecto n. 113, é de parecer 
que o mesmo sej~ submettido a terceira dis
cussão, com a mesma redacção. 

Sala das commissões, 13 de julho de 1895.
EPAMINONDA8 0TTONI.-NUNES PINHB:IRO. 

Por parte da mesma commiasão, é ainda 
aprel!ent.ado para 3.• diecusmo, ficando sobre a 
mesa para a ordem dos trab&lhos, o projecto 
n. 65, do Senado, que auotoriza a con!ltrucção 
de uma estrada. de f<lrro entre as cidades de 
Theophilo Ottoni e Ara.sauahy. 

Comparecem os srs. Camillo Pratas, Epami· 
nondas Otto.ni, Sabino Barroso Jumor e Benve
nuto Loto. 



Havendo numero legal, é approvada a acta. 
Submettldo á votação o requerimel.!to do ar. 

J:l,aul Penldo, é approvado depois de al&umaa 
absenac;ões do sr. Augusto Clementino. 
- Annuncia·se o proseguimento da 2.• discussão 

do projecto n. 62, do Senado, sobre peculio le· 
gal, a partir do art. 3.•, com as emendas ne. 2, 
3 e 4, eocerrando·ae ~ha sem debate, ~endo ap-
provado o artigo com a.s emendas 3 e 4 e reti
rado com aseenttmento da caea a de n. 2. 

Puaando se ::ucceseivamente aos arts. 4.0 , 5.• 
e 6.•, offerece o sr . Delphim Moreira as se . 
guintes emendas, que fundamenta, são lidas e 
apoiadas e entram conjunctamente em discos· 
são. 

N.5 
Ao artigo 4. •- Onde se àiz - ordenado de 

um mez - diga-se:- vencimentos de um mez. 
Encerrado sem debate, é approvado o art. 4. • 

com .. emenda. 

N. 6 

Ao artigo 5 .•- Onde se diz - ordeuado
diga-se :- vencimentos, o mais como no pro
jecto. 

Encerrado o debate, é approvado o art. 5 . · 
com a emenda. 

N.7 
).• 

Ao artigo 6.•- Onde se diz - ordenado
diga-~e :- vencimentos. 

2.• 

Supprimarn- se as palavras - dous terços 
da - ; o mais como no projecto. 

Sala das sessões, 10 de j ulho de 180Cl.- DEL
PIIIM MOREIRA. 

O sr. Jnvenal Penna :-Sr. Presi· 
deute, pedi a. palavra. para dizer alguwa cousa 
em relaç~o á. emenda do sr. D<.Jphim M•Jre ira. 

S. exc. pede que os serventuarios de justiça 
entrem para o peculio legal com toda a Jota· 
ção de um anno . 

Se os outros funccionarlos entram com um 
dia de vencimento, como quer exigir dos ser
ventuaríos ue j ustiça a lotação e de uma vez Y 

0 SR . DBLPBIM MOREIRA :-Não é a. lotação 
<ie uma vez, o calculo se fará. sob a lotação de 
waanno. 

0 SR. JUVENAL P!!:NNA :-A emenda de V, 
exc. manda supprimir Oi 2/3 consignados no 
projectJ, sendo a eobrança clllculada sobre toda 
a lotação ..• 

0 SR. DELPiilM MOREIRA :- Leia O art. 4. · 
0 SR. JUVENAL FENNA :-(depois cl~ ler) Isto 

e com relação aos empregados administrati-
vos ••• 

0 SR, DRLPI!IM MOREIRA :-E' engano, é re
ferente a todos . 

0 SR . JUViCNAL PENNA :-E a menaalidade ? 
O SR. D&LPillM Morumv .. :-Serâ. e:sa jola di

vidida por 30 e o quociente repreenta a lotação 
de um dia, que será a meoRBildarle. 

0 SR. NUNES PINHEIRO :-Si não fosse assim, 
Eeria então injusta a contribuu;ão. 

0 SR . JUTENAL P&NNA :-Então V. ex~. en
tende que se toma apenas a duodecima parte 
da lotação para e ottrar como joia ~ 

0 SR . DBLPIIIM MOREIRA: - Nã.o ha duv-ida. 
0 SR. JUVItNAL PENNA :-Neste CSSO não me 

demorarei ne:~ta discussão. mesm·t porque estou 
certo que nenhum funccionario de justtça que· 
rerá Bo>melhante presente. 

0 SR. AUGUSTO CLEMRNTINO :-EU sinto não 
ser empreg&do de justiça para entrar para o 
peculio. 

0 SR. JUVBNAL PENNA :-Si v.exc. quizer, eu 
faço as entradas em meu nome para v. exc., 
e depois me dtga quantos contos de réis lhe to· 
carão . 

O SR. JoÃo Pto:-No rateio. í Ri1adas) . 
Findo o debate, ê approvadc. o art. 6.• com a 

emenda. 
Sem debate, adopta-se o art. 7 .• 
S6gue-se o art. 8. • 

O Br •• João Pio:-Sr. Pre~i1ente, sin· 
ceros prolfalças devia eu d&r á !Ilustre corpo· 
ração que acaba de dar mais uma prova de de 
dicação á. Republica, rendendo preito e culto 
ao ideal democratico e prova de respeito á li
berdade indtvidual. 

0 Slt. PiNTO DE MOURA:-Enlã.o reprimir :\ 
vadiagem é tambemcerceamento da liberdade. 

UMA voz :-V. exc. e~tá. falando contra o 
vencido. 

O SR. JoÃo Pio :-Ja decla rei a minha idéa 
a respet to do projecto e não quero repeti r 
principalmente .•• 

0 SR. DliLPliiM MOREIRA :-Para não falar 
contra o vPncido. 

O SR. JoÃo Pto ..• para não olfender s Jsce
ptil>tlldade~:~ , nem melindres dos illustres colle· 
gas tão adeptos do projecto. 

UMA voz :-Desint<:reSI!adamente. 
Sr. Presidente, pensam alguns collegas çue 

este projceto é muito vantajoso, vou dar de ba· 
rato esta proposição, não o chamarei, como fiz 
outro dia, de um assalto ao bolso 11lheio, de 
uma. inutilidade, vou dar de bl~rat.o quõ seja 
util. 

0 SR. DELPHIM MOREffiA:- Então já modifi• 
C<m alguma cous~. j a não diz que a ca~ara 
quiz assa ltar o bolso dos empregados pubhcos. 

O sR. JoÃo Pw:-Sr. Presi.tente, se este pro
jacto é em beneficio do empregado publico, se é 
idea dn Camara patrocinar ao empregado que 
não póde trabalhar . (A I artes). 

0 SR. DELPHIM MORE:RA:- A idéa. e mui to 
nobre. 

O sR. JoÃo Pto:-Niio estou dizendo que não 
o srja .•• 

0 SR.. PINTO úE MoURA:-Chama-a apenas de 
assalto I 

0 SR. JUVJ:NAL P!!:NNA :-Mas OB empregados 
uetiça não têm nncimentos, toma-ee por 

se a lotação do oat-torio... O sa. JoÃo Prv: - Os nobres collegas pa"ece· 
· -o SR . DELPHW MoREIRA :- V. exc. tome a me não _me que~em ~uv•r _se bem reconheça 

lotação que representa a renda de um anno, nada ad1antare1 na dtscussao. 
d ivida por 12 mezes e terá. a renda de um mez, I O sR. IGNACIO_ MuRTA:- V. ~xc. é sempre 
que será coruiderada t\ joia a entrar . ouvtdo com mUito prezar (apo1ado1). 



0 IJR, PINTO DI: MOURA.:-V. exo. é tão 108· 
oeptivel, no entanto i a todo o momento, dá 
apartes violentos. 

o SR. Jolo Pio -Dou apartes mas não quero 
onTir os do nobre deputado porque não me 
convém onvtl·os. 

0 BR. P!NTO DB MOUJtA.:-Ha de ODVil·os; pol'· 
que não t 

O sa. JoÃo Pio:-Sr. Presidente, se ae quer 
lazer beneficio ao empregado publico, este pro
jeoto devia fundar-se, como jodlclosamente fez 
ver o nosso collega, o sr. Camillo Prates, em 
uma tabella de mortalidade, porque sr. Prosi · 
d~nte todas essas codapanhtas de ~Wguros ae 
fundam em uma tabella de mortalidade. 

Ora, ar. Pre3tdente, este projeoto dispõa que 
os empregado$ oublicos aposentados poderão 
eDtrar pat'P. 1 oeouli<l le>t'<ll. 

Aa apo38nfadorias foram creadas no Estada 
de Minas aó devido a edade; e apoaentava-ee 
quem tr•balhava 15 ou 20 annoe. 

Pois bem, podemos dizer que o empregado 
publico apo!l'!'ntado já tem edade avançada. 

Parece·me q11e esta atrlrmação nem preP.Isa 
ser demonstrada; o empregado publico aposen· 
tado que existe actualmente é empregado que 
tem alguma edade. 

Ora, se a média da mortalilade é de 2•r •• te
mos que a média para os empregados publico~ 
aposentados será de 30, 40 e 50 'I• ; esta ar
~mentação, sr. Presidente, chamo para ella 
a attenção da rasa, é clara, evidente. 

A média da mor&alidade cresce na razão di
reita da edade dos indlTiduos; a mortalidade 
entre Cfm mOQos, se é de 2"/. a media da m• ·r· 
talidade dos velhos, será de 20, 30 e 40 ·por 
tellto. . 

A mortalidade, nos apoeentados se .represen
tará por uma progressão, cuja raeão serà tanto, 
mait, quanto maior for a edade. 

0 SR, PINTO DE MOURA.:-Mas para uses, O 
peculio é facultativo. 

O SR. JoÃo Pio:-Sr. Presidente, os empre· 
gados publicos apoeentad;s são em pequeno nu· 
mero, mas, bas\ante autrlcleote para ,ezar BO 
peculio ltgal. 

Naturalmente, ar. Presidente, todos os em· 
pregados publicos aposentadas virão insere
Ter no peculio le&al; eerão os primeiros a mol'· 
rer ; portanto serão os primeiros a u-ufruir 
os beneftcios, se benetlclos existem, do peculio 
legal e farão istJ com prejuízo dos outros em
pregado-t publicos que não são aposentados. 

Se fu:1darmos o peeullo legal, daqui a de-.; 
annos, aquelles que usufruirão os seus frntoa 
serão os empregados aposentados que recebe
rio o beneftcio com prejuiso doa empregados 
que actualmente trabalham. 

O SR. W. HRAZ:- A sua argumentação te
ria resoltado sl o peculio legal tosse obriga to· 
rio; mas sendo facultativo não tem neahuma. 

O !IR. Jol.o PI0:-0 meu Ulustre colleg~ disse 
e ell vou responder ao seu aparte para mostrar 
que respondo aos apartes quando merecem res· 
pos~a: s. exc. di&.Q8 que a minha argumen
taçao ••• 

O SR. W. BRAZ :- Seria proooden te, si o pe-
cullo legal Co38e obri6atorio. · 

O SR, JoÃo Pio:- Pergunto porque v. exc. 
defendeo o paeulio obrigatorio, si reconhece 
que i!Re é procedente. (aparte1). 

Si o _projecto tinha MieS inconvenientes, .,. • . 
txc. nao devia querer tornai-o obrigatoriu. 

Como votar a obrigatoriedade de uma teí 
quando se conhece queella é ioconvenientet 

o aR. W. Bau dá um aparte. 
O eR. JoÃo Pto :-Neste caso v. exc. con

corda com a emenda que vou apresentar e já. 
alcanoei a.lguma coiaa de v. exc. 

O I!R, W. BRAZ:- Qaal emenda f 
O SR. Jolo Pio ; _:, Sr. Presidente, a minha 

emenda tem por fim obrigar oa em pregados 
aposentai08 a entrar com maior quantia do 
qoe os outros empregados publicas. E por· 
que, ar. Protidente t Porque si o emp;egado 
apot~entado já é mais edoto, morrerá, portan
t<~, primeiro, segundo todas previsões da tua 
da mortalidade, e entio deverá entrar com 
maior quantia. Esta é a praxe das companhias 
de aej{uro de vida. 

Tomemos um& comps oh ia bem organizada · 
ai o individuo que tem 20 annos entra com-' 
a-; outro que tiver .otO, anno~ entrará com 
duas vezes -a-. 

Aquelle que ti Yer 80 annos, entrará com 
quatro vezes-a-. Si a mortalidade cresce nt. 
razão directa da edade, a prestação tambem 
deve crescer. Portanto, si este p rojecto pas· 
sar como rutá , ai a minha emenda não fôr 
adoptada, ...amos fazer um peoulio legal que 
vae cahir nas mã•>S dos empregados aposenta
dos que hio recebido oa beneficios do Estado 
rom a aposentadoria, e ainda vão receber, á 
custa nio do Estad.o, porque a Con~tituição 
declarou aem 8nus para o Estado, mas á custa. 
dos empregados pubticos que concorrem para 
eates cofres. 

Sr. Presidente, a minha emenda diz o se
guinte (lê): 

O SR. JUVBNA.L PENNA. :- A emenda de v. 
exc. • tem por fim obrigar o aposentado a não 
natrcr para o pecnlio legal. 

O sn. JoÃo PIO: - E' justamente o que 
pretendo, à obrigar de moao delicado &. não 
farer parte do peculio legal, porque e injus· 
tita admittir-Fe qoe os empregados apoaentadot 
façam parte do peculio legal, pl'gando a mes
ma prestação de um não aposentado. 

O SR. W. BRAZ :- V. exo,• permitte um 
aparte ~ 

Se o 11 po:entado morrer antes de lO annos,não 
goaará de vantagem nenhuma. 

O SR. JoÃo PIO :- Se o aposentado morrer 
antes tle 10 sonos, foi apo~entado e nesse ca
racter recebeu dmheiro do Estado o nada mais 
tem a exigir delle. 

0 SR. DELPBIM MOREIRA:- E a fc1milia 1 
O SR. JoÃo Pio : - Agora a família ! Nesse 

c'eo se Yamos trazer á. di@cussão a família, de· 
vemos fazer peculio para todos os cidadãos 
porque todos têm familia e vemos muitos na 
miseria. 

Sr. Presidente, tendo impugnado esse pro
jecto devo fazer uma declaração que o meu 
oaract!lr exige. 

Sr. Presirlente, eu tenho a honra de ·ser um 
doa runccionarios publlcos do Estado. 

O SR. W. BRAZ : - Um dos mais distlnctos. 
O SR. JoÃo PIO :-Agradecido. 
Vozu:-Do. mais dtstinctos. 
O aR. JoÃo PIO:-Declaro, sr. Presidente, que 

para mim é completamente inditrerente o pe-



culio legal, porque tenho felizmente meios de 
subaiatencia sufflcientes e dispensarei em todo 
o temp ' nalQuer peeulio do Estado ••• 

0 SR . DELPBIM MoRB:JRA:-Presentemente V. 
exc. tem. futuramente Jó1e não ter. 

O SR. JoÃo PIO:-Depots, sr. Presidente, o 
peculio legal não A obrigatorio plr~ os funccio· 
narloa que têm seguros de vida, e eu devo de
clarar á casa que prefiro o seguro de vida ás 
medidas contidas nesse projecto. 

Sr. Preeidente, eu venho declarar isto por· 
que ouvi muito de longe qualquer insinuação 
que talvez me too~sse m11.s nunca rne alcançaria. 

Entretanto, j á que fiz esta declarar-ão, deYo 
dizer que sendo empr~gado publico de To defen· 
der a classe,mas absolutamente não me attingir á 
este projecto, que assalt& as algibsiras dos fun · 
oclonarios. 

E depois, sr. Pre!!idente, dizer·sP que exis
tem Cunc~ionarios publicas na Camsra. dos srt. 
Deputados e que elles intl.uem nas Totações é 
um engano man if&to. é uma phnue banal, 
porque todos n ós t emos independencia e nin
guam deve fuer ar •·hu daqui! lo que uesta casa, 
por fel icidade de Min3!!, não falta a quem quer 
que seja. 

Venho declarar da tribuna que defendo e 
continuarei 11 defenaer o funccwnal ismo nesta 
questão; não teaho outro fim amão cumprir o 
meu dever de representante do Estado de Mi
nas. 

Não tenho outro interesse sinão que esta 
como a..<~ tlen11is leis ee fct.cam Isentas tle erros 
e senões. 

0 SR.. PINTO DE MOURA : - A Camara faz 
esta justiç"- a T. exc., q ue muito tem trabalha· 
do (Apoiados). 

O !!R. JoÃo Pro: - Peço á Camara descul
par· me essa dedaraçü.o por ventura pe:;soal, 
mas que deTia fazer com a altaneria ...• 

0 SR. NUNES P!Ntii!!IRO : - Não havia. neceS· 
sidaue d'f sta declaração ; todos n63 considera· 
mos muito a v. exc. 

O sR. JoÃo Pro : - Para v . exe . não era 
necessario, porque v. exc. , sobre llonrar-me 
com sua amizade, conhece-me sobejamente, 
aa.a devia ra~ e-la p&.ra destruir uma insinu&. · 
Qão aqui levantada depois que a Camara To
tou contra a obrig&tori~datle. 

Vou ler a em&nda e para ella espero ou a 
votação da. Camara ou 41ue os meus argumen· 
to~ sejam destruidos. (Muito tem) . 

Vem á mesa, é lida e apoiada eentracODJUn· 
ctamente em discus~ão a seguinte : 

N. 8 

Ao artigos·- O• empregados aposentados 
entrarão com prestação tlurante lO anoos pari\ 
~osarem das Tantagens do peculio legal. -
PADRB JoÃo Pro. 

0 S!t. DELPHIY: MOREIRA : - ar. Presidente, 
venho expor algumas duvidas a respeito da 
emenrla que aeaba de ser apresentada pelo 
iUustre depntado, o sr. Jeão Pio. 

S. exc. disse qu& o tuaocionario apJBen. 
tado tem de concorrer com as presta-
ções no praso de 10 annos. 

Em primeiro logar, o pr(ljecto tem_ ~uu es· 
pecies de presta~ões, o mensal e a JIIa, e a. 
exo. não determina a qual dellaa se refere. 

O SR. JoXo Pro :-Rstá claro ~ue é a pl'98ta· 
çâ.o mensal, desde que a joia. ê paga de uma só 
vez. 

0 Slt. Dll:LPHIM MOREIRA :-Além disso, ar. 
Presidente, a emearlaconsi~na uma idéa, e isto 
é que é verdadeiro assalto ao bol~o do funcoio· 
nario publico: permitte que elle concorra com 
p1·estaçõe3 por prdso de 10 aono3 e, si per 
accaso fct.llecer no fim de 9 annos e t l me:r.IIIS, 
não aera a quantia restituida, nem tão pouoo 
estabelecida a pensão para a fct.milia. 

Isto, sr. Presidente, será tran formar o pe· 
culio legal em verdaueira comp.lnhia oe segu
ros, qut- em determinadas condiçõ~s não r esti· 
tue stquPr as prestações recolhidal!. 

Westas condições, e peior do que qualquer 
oompan h ia de segur~.M de v1da. 

Si o lltust re deputado modiHcas~e a emenda 
ou em qualquer outro art1go do projecto apre
ll&ntasse emenda !alvan:lo a hypothese, não 
haveria a mer.or duvida e daria o meu voto 
em seu favor. 

O SR. JoÃo Pro :-Pois v. exc. apresent& 
emenda neste st atido . 

Findo o debate, adia-ae a votação por falta. 
de numero. 

Em discussão o art. 9. • 
0 ~R. í)ELPIIIM MORii:lRA ~em ainda uma emen• 

da ao art. 9· pnragrapho unico. 
Diz o art. 9. · (lê). 
fl:ste art1go dispõ i que no c:lso do funcciona· 

rio perde!' o empreito por ~:;entencct. , e íc,. lhe 
serão em qualquer dos ca<os rPstJtu idas as eo
tradas, o que, e11tretanto, não acontecerá no 
caso de ser a demia~ão a pedido. 

AchaoorJdorq!leéuaH !: justiça, porque o 
funccionario que estiver servin.lo em um em
prego e julg-tr que não de Te continuar, por 
qualquer razão de ordem publica ou pri vatla, 
ficará tolhido de deixar o empresoru para nã'J 
perder a c n tribuição, as vezes considera vel, jil. 
por si feita. 

Em sua emenda não sob~a hypolhes3 alguma; 
em todos .. s casos serã. restituída a i:npurtancia 
das entradas; isto é que e justo e mais libe
ral. 

A emenda é a seguinte (lê): 

N. 9 

Ao art. 9. · paragrapbo unico. 
Em todas as hypotheses do artigo antecedea

te restituir-se -lla ao tunccionario a somma 
com que houYer contribuído.- D&LPHIY: Mo
REIRA., 

Lida, apoiada e oonjunctamente em discus
são. 

Encerra-se o debate, adiando-se a vota-
ção. . 

Sem debate, enoerr&.-se a discussão dos arts. 
10, 11 e 12, cuja votação tambem é adiada. 

Ao art. 13 olf~rece o mesmo sr. deputado, & 
lida e apoiaria. e entra coojuncta.mente em dis
aussão a seguinte emenda : 

N. 18 

Ao§ l. · Substitua pelost>guinte: 
§ 1. • N& flllta deataa peswas serão mencio

nados os nomes da mãe "Yiuva, ou que não te-

1 
nha sidocasada,dopae invalido, si não tiverem 
outro amparo, das irmãs sulteira'l ou viuns e 
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irmios menorea, si viverem a expensas de con· 
tribnlntes sob seu tecto e doe ftlhos maiores in· 
terdictofl ou lmpoesibiUtados de se mauterem.
DBLPBtH MORBIRA. 

Encerra·seo debate, adiando-se a votaçio. 
Segae-seoart. 14. 
SR. DKLPIDK MORRIRA. offerece tambem uma 

emenda ao art. 14, porquanto, concebido como 
re acha não marca a ordem preC~rencial entre 
succe~res. e outro julga oorador que é prere
rivel adoptar·se o segoíntesubstitutivo : (lê) 

Termina observando que todas as disposições 
contidas na sua emenda são e..QS&B estabelecida.• 
no direito ci vele por isso não é possinl que 
delle.a se prescinda na conCe~o da lei de peco. 
lio legal. 

O substitutivo é o eegointe : 

N. 11 

Ao (l.rL 14. 
Sub.>titua se pelo seguinte : 
.Art. 14. Por morte d1l contribuinte a impor· 

taocia. correspondente á metlide de seus v.:nci· 
ment.os, será percebida pelas peseoas da familia. 
inscriptas nos termos desta lei, na seguinte or-
dem proporcional : . 

I.· Pela viuva e filhos si aquella não estava 
divorciada e vivia em famtlia ; sendo uma 
parte para a viuva e outra parte para os filhos 
e as filhas indicadas no art. 13. 

· 2. · Pelos filhos A filbaP, com egualdade, si o 
contribuinte era viuvo, si a viuva estava di· 
vorciada, si nii.Q viv1a com o marido e filhos, si 
tornar a ca88r ou si vier a falleoer. 

3. · Pelos filhos maiores interdictos ou impos· 
sibllitadoa de se manterem. 

4. • P.ela mãe sem amparo e pelo pae inva
lido. 

5. · Pelas irmans solteiras ou viuvas e ir
mãos m•nores que se acharem na'3 condições 
do§ I.· do art1go 13. 

§ 1. • Quando a vi uva ficar gravlda na ép ·,
oa do fa.lleoimento do contrtbninte o filho p:>s· 
thumo, terá. direito a um9, quota da pensão que 
será. entreyue á. viuva, emqua.nto nao for de~ 
terminado o contraria pelo juizo de orphams. 

§ 2. • As disposições do artigo antecedente 
são appllcaveis ao Cunooion ;~ rio que se achar 
nas condi~ões do art. 7. · e enlouquecer ou fôr 
victima de desas~re ou de enfer.mida1e que 
inhabilite pua. qualquer occupação. 

O§ 2. · do projecto-§ 3. • 
§ 4.· Sl o contribuinte não tiver família nos 

termos dos artigos antecedentes poderé testar 
aómente da metade da pensão revertendo a ou· 
tra metade para o peculio legal e, se morrer 
inteatado renrterá toda a pensão. 

§ 5.· A instituição do peculio legal reconhece 
as causas de desherdação do direlto 'civil. 

Sala das &e88ões, 13 de julho de 18~5.-DB:L· 
FUi MORBIR.A.. 

Eocerr d() o debate, adia·se a votação. 
Sem debate, en ·erra·ee a dtscuseão doe arts. 

15 e 16, adiando-se a votação. 
Em discnl8ão o art. 17, vem ainda á me9&, 

é lida e apoiada e entra oonjunotamente em 
di&Óussio a~~e~uinte emenda: 

N. 12 

Ao art. IT.- acoreeceQte-&e-ill-{iM esce· 
ptuadas as pe~~~oas dos menoros, lnterdictOII e 

outros que, privados da direoçio de aus pes· 
sou e da administração de eeQI bens, esteJam 
sob tatella e curcdori ... 

Sala das Be88Ões, 13 de julho de 1895.-DsL
FIK MORBIRA.. 

Eacerram·ae o debate, doando adiada a vo-
tação. . 

Sem debate, é encerrada a discussão doe arts. 
I~. 19, 20 e 21 e adiada a respectiva vota
çao. 

A requerimento do sr. Raul Pebido, ado_JJta· 
do pela casa, é lido e entra em 3.• dii!Cu~eao o 
projeato n. 42, sobre garantia de emprestimoe 
a munlclpics invadidos por epidemias. 

O 8r. Raul Penldo:- Sr. Presi· 
dente não é preciso relembrar a import.> ncia 
do a!lsumpto que se diacute porque, em 2• dia· 
cuseãe de>!te projecto, que couaigna auxilio, 
por parte do governo, á1 municipalidades, 
afim de que possamos cancorrt>r para a saiu· 
brldade publica dos respeotivos municiploe, 
ficou, predominantd a idéa em vista de ter 
sido approva lo o art. I ·. 

Mas, sr . Presidente nos moldes em que está 
com a redac~-ão mantida pelo art. I· torna-se 
um corpo sem cabeça, uma medida. inexequi· 
vel, uma verdadeira burla, eJte auxilio pres 
tado pelo governo ás muaici,~:&lidades. (Apoi· 
ado1). 

Não é, em vão sr. Presidente que essas mu· 
nicipalidades ou nó3 por ellaa, v1mos 1 edir o 
auxilio do governo afim de que poss!lm levan
tar Oli c~pitaea necessaaios para o serviço do 
abastecimento de agua e esgotos, em fim, para 
tomarem as medicta; tendentes a tornar salu
bres os seusmunicipios ultimamente inCestados 
e devastados por verdadeiras molestias, mui
tas dellaa de causas desconhecidas ; mas que 
com to;Ja a certeza desde que se tomarem as 
prc: cauções neceStlarias, que por esses auxilioll 
p>dem ser tomadas, diminllirão, e veremos 
em breve senão complet~tomente satleada, ao 
menos perfeitam~oute salubre aquella. impor
tantliSima. zona. 

Assim, ar. Presiden te para que e~te auxilo 
torne-se real, para qu~ o projecto em 
disJu~ seja convertido em le1, eu remet· 
to á. mesa uma emenda. ampliativa em que se 
determina o modo pelo qual será garantido 
este emprestimo, o juro maximo, a quantia 
maxima, t udo de conCormidade com o art. 79 
paragrap:10 unico da nossa Constituição, para 
que não seja taxado de ter sabido desta ca
mara um projecto inoonstitncional. 

Sr. Pre31deute, a emenda é ampliativa; está. 
nos termos do regiment{) e assigoada por 28 
srs. deputados. (Jluito bem I Muito bem !) 

Apou!.da pelo numero de assignaturas, e lida. 
e entra conjunctamente em di8cusaão a seguin· 
te emenda: • 

N. 10 
Aoorepcente· so ao art. J. c : 
O governo no regulamento que expedir, es

tabelecerá. aa condições dos emprll"timos que 
o EsUldo tiver de garantir ás municipalidades, 
não podendo os Juros exceder ao maximo de 
8 •f,. annuaes e nem o capital ao maxlmo de 
5.000 cont"s de réis, de aooôrdo com o para
grapbo unico do art. 79 da Constituição Minei-
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ra, fazendo as operações de credito necesaa
rias para execuçao da preeente lei. 

Ooarte da. Fonseca. Pinto de Moura.-Raul 
Penido.-Wenceslau Braz.-Freitss Castro.
Nunes Pinheiro. -Augusto Clementino.- J. 
Boeno Brandão. - Dettlm Moreira.- Padre 
João Pio. - Ribeiro de O.iveira. - TheoJihilo 
Marques.- Saturnio·1 Dantas.- Ferreira Ti
nôoo.- Gustavo Serrão.-Conego Alv~I!.-Luiz 
Gonzaga da Silva.-ç:ouza MoreJra.-Severiano 
da Rezende. - Juveoal Penna. - Francisco 
Bres38ne. -Carlindo Pinto.-lgoaclO Morta.
K. Ottoni.-C. Prat.e~.- Bennnuto Lobo. -
Sabino Barroso Juni Jr. -Nunes Coelho. 

O e r. Camlllo Pratee :-(Nã.o temoe 
o seu oisourso). 

Vem a mesa, é lida e apoiada e entra con
juoctal.llente em discussão a seguinte : 

N.ll 

Sub·emeoda á emend11. n. I : 
Onde sediz-8 •f.: ·llga·se 7 •f •• 
Sala das sa~sõ~s. I~ de julho de 1895. - c. 

PRATB:\. -SABINO BARROSO JUNIOR.- CARLIN· 
DO PINTO. 

O SR. RAUL PENIDO :- Sr. Pre-sidente, a 
emeodaque tive a honra de submetter à con
sideração da casa niio é minha :é uma emPnda, 
post~o dizet·, da Cam.~ra dos Deputados de Minas 
e apenas tive a honra de ser portador. 

Mas, à v•sh das considerações do nobre de
putado, que m11nolou uma.sub-emenda reduzin · 
do os jurus de 8 á. 7 •f., eu creio .que não pode · 
mos fazer questãc, porque as consirleraÇÕ-;!S por 
elle expentlidas sâ.o neste p •Dto judici~s . 

Eu declaro pela minha parte que a ccei to a 
su!i-emenda do nobre deputado reduzindo o juro 
maximo de 8 "7 ''/o. porque quasi todos os em· 
prestimo11 ás muui"ipalirlades !'ii.o ~juro de7 ~f· 
e h!!. muitas que têm urn empre;tJmo propno 
a 6 •f •• 

Por conseguinte, ar . Presidente, parece me 
que não devemM reousar a sub emeOrJa apre
sentada paio nobre deputado. (Muito blffn!) 

Sem maie debate, encerra-se a. discus~. 
Pas3a-se à. votaçãt> daa matarias cuja diacus· 

são ee acha encerrada. 
São opprovado.'! todos os arts. do projecto n. 

62, do Seuado, sobre pecolio legal, e bem assim 
aa respectivas emendas, exce ;,~tuada a do sr. 

Jroo Pio, que a retira sem o assentimento da 
oasa; e, resol vendll·Se que p$S16 á. 3. • diBcossã.o, 
com aaemendas a.pprovadas, vae o projecto it. 
oommi&ão de legi~ lação. 

Em seguida ap,rova-se com as emendas ot
ferecidaseenvia-se á commisaã.o de redacção o 
projecto n. ·B. 

Lido e em 1.• discussão, encerrando-se esta 
eem debate, é approvado o projeoto n. 67, do 
Senado, sobrt1 estrada de ferro de Muzambinho, 
-adiando-se a vot.a.çiio por tal ta de numero. 

2. 0 PAR.TB DA ORDRM Dl DIA 

Lêm-se e entram em di3cua~o untca as emen
das do Senado á. prop0siçio n. 17 da Camara 
sobre reorgani.t.:açe.o de servioos a cirgo da se· 
cretariadas Fmanças. 

O •r· Bueno Brandão: - (Não te
mos o eeu discuao). 

A. c. - 63. 

Encerrado o debate, adia·se a Totaçio. 
Lido, entra em 2.• dtscul!llão o artigo uuioo 

do projecto n. 124, relativo á estrada de ferro 
entre as ci dadet! de Leopoldlna e S. João Nepo
muceno. 

O SR. RAUL PENioo vem a tribuna !ómente 
para declarar que trat11-se de uma u trai a de 
Cerro que não traz onus para o Estado e que, 
sendo de um ~queoo percurso, é, todavia, de 
grandea vantagens aos r untos por ella servidos, 
que sãõ bastante conhecido!! e de notavel im
pnrtancia . accre;r.endo ainda a circ1U.Dstancia 
de facilitar as o• mmunicações, toruando menor 
o percll i'BO da flstradli de ferro para rs habi
tantes da zona. 

Termha o orador dizendo que limita !oe a 
est~ li~eiras considerações, por ebtar certo de 
que a camara, tomaodo<'onhac;mento do pa~e
cer apre,entado pela !Ilustre commissão de 
obraa publ1cas, d::.rê. o seu patrioUco apoio ao 
projecto, que cons1gna mais um melhoramento 
para o E:!tado. 

Sem debate encerrado este, ado.iia.-se a. vota-
ção. 

Procedendo se a cbaml\dl\ para veriftCJ\?ão do 
mesmo, reconhece-~e bavarflm s" ansen to~~do os 
srtl. Duarte da. Fon~eoa. Sahmo !'Ja.rrc·so Junior, 
Epaminomlas Ottoni e Benvenuto Lob<>, tlcando 
portanto, de&fc&lcado o numero legal. 
Le · ~e e entrJ em 3 .• discussão, que ee enc.erra 

peru debate, o projectt:> n. 69, de cr,.ação de 
cadeiras nocturnas de ln~Lrucção primaria, 
addiaudc-se a ve.pP.ctiva votação . 

Narla mais h" vendo a tratar-se, rles;goa o sr. 
Presidente psra amanhã a egumte ordt>m do 
dia. :-votação das materiu encerrada~; 3.• 
c! iPcussão dos p rojectos 011. 66 e 65, ambos do 
:senado ; 2.• do deu. 125; di~cussão d8s emt>n• 
da.~ do :senado as proposições ns. 15, 8 e 31, 
t.oda~ dl\ Camara; 3.• di cu~ão do projecto n. 
56 do Senado; 2.• do de n. 37 da Camara; l. ' 
do de n. 142. 

Levanta·lie a sessão. 

-
ACTA DA 63.• SESSÃO ORDINARTA, EM 15 DE 

JULHO DI!: 189:> 

PRESIDENCIA DO SR. RIBB:IRO DE 0LIV1tl l't.A 

Ao meio dia, feita chamada. acham-se pre
sentes os &1'8. Ribeiro de Oliveira, Ribeiro Jun· 
queira, Gustavo Serrão, Silva. Fortes, João 
Pio, Delphim Moreira, Bueno Brandão. Car
líndo Pinto, Rodr1gueR Chaves, Nunes Pinhei
ro, Epaminondas Ottoni, Juvenal Penna, Frei
tas Castro, Raul Peo ido , Ferreira Tinoco, Ma
noel Alves, Wenceslau Brsz, Severiano de Re
zende. Benjamin de Macedo, Souza Moreira, 
Saturoino Dantas, Francisco Bressane, Gonza
ga da Silva, Tavares de Mello, Nunes Coelho, 
Pmto de Moura, Fra.ncrort, Sabino Barroso Ju
nior Ignacio Murta e Camillo Pratas ; faltando 
com causa partioipad~~o os sra. cam!llo Soares 
Filho, Manoel da Silva, Eduardo Hmentel, Al
berto Furtado, Getulio úe Carv11lho e Agost.inb() 
Pereira e sem ella os mais Sl'S • 

Abre·se a ses~ão. 
E' Jtda e aprovada'" acta da anterior. 
0 SR. l. • SBCR.RTA.RIO dá. conta do seguinte 



EXPEDIKNTB 

Officio. 

Do con.selho dilltrictal de Campo ,MJlltlco, fa. 
zenrto ver a neceeaidade de uma estrada de 
!erro que ligue o reapectlvo diatrlcto á oid,ade 
de Ouro Fino.- A' comml!são de obras pu
blicas. 

Do juiz de direito do Carmo do Parnahyba, 
10licltando a publicação de uma representação 
que dirigiu ao Congre&SO.- Tendo-se jà pro
nunciado o Congreao sobre a materla de que 
se trata,arcblve-se. 

llBP.ItESENTAQIO 
De Bernardo Alfredo Amblard d' Arena pro

testando contra a pretenção de Jamea W ells 
relativa a exploraçi.O de terx-enos diamantinos. 
-A' commiasão de industrias. 

0 SR. ·BBNJAKIN DB MACEDO transmitte á 
mesa uma repreaentação de Francisco Paulino 
de Araujo, re~rrendo da decifão da camara 
municipal de Jagnsry sobre materia de um 
contracto que com ella firmou.-A' commiaeão 
de camaraa. 

0 SR. RODRIGUES CHAVES, pela commiSBão de 
redacçio apresenta redigidos finalmente os 
proje.1tos ns. 42 e 138 da Camara assim como 
a proposição n. 7 da mesma. emendada pelo Se
nado. 

O SR. RAUL P&NIDO requer e obtem dispensa 
de impressão e de qualquer formalidade regi· 
mental para ser immedlatamente dit.cutida e 
votada a redacçio do projeoto n. 42. 

o sR. WJ:NOESLAU BRAZ pede e obtem egual 
dispensa relativamente ao projecto n. 136 e á 
proposição n. 7. 

Entram, por tanto, em dlscu111ão unica, que 
se encerra ~em debate, ee~do . approvadas 
aquellas redacções ftnaes. 

Ao Senado vão os projectos ns. 42 e 136 e á 
aancção a proposição n. 7. 

Passa·se á votação das matarias cuja Jiscus· 
são fioon encerrada. 

E' apJrov&do em 1. • discussão, resol 'endo
se que puse á 2.1 e indo portanto, á commi&
são de obras publicaa, o projecto n. 67 do SEI· 
nado, sobre estrada de ferro de Muzamblnho. 

Annunciada a votação daa emendas do Se
nado á proposição n. 17, da C&mara, sobre 
reorganização de servioos e cargo da secreta
ria das Finantu, requer o sr. Bueno Brandão 
e resolvHe que sejam votadas discriminada· 
mente as emendae na. 1 a 5, »adendo sel-o en-
globadamente as de ns. 6, 7 e 8. . 

Asaim procedendo·Ee, sã,(, appprovadas as de 
ns. I a 5 e rejeitadas.as de ns. 6, 7 e 8. \ 

Devolvam-se ao Senado a proposição e as 
emendai. 

Em seguida, approva48 em 2.1 dlscuseão o 
projecto n. 124, eobre estrada de ferro eotre 
u cidades da Leopoldina e de S. João Nepo
muoeno, reaolvelldo-118 que pa~se á 3.1 e indo, 
portanto, á commissão de obras publicas. 

E' finalmente, approvado em 3.~ discussão e 
remettido á commiJsio de redaoção o projeoto 
n. &9, sobre creação de cadeiras nocturnas de 
instrucçio primaria. 

Dispenaada a leitura, a requerimento do ar. 
Bueno Brandão, entra om 3.• diacwsão o pro-

j!cto o. 00, do Senado, com as emendas appro
vadu em 2.•, respectivamente ao aervioo sa
oltario do Estado. 

O er. Nunes Pinheiro: -Pedi a · 
palnra, sr. Presidente, para mandar à meea 
diversas emendas ao projecto n. e6 do senado. 

A 1.1 ao art. 1.· na lettraG, depois da pala
vra anb·dlrector- accrescente-se -e o secre
t&.rlo. 

.Apresento esta emenda, sr. Presidente, ·por
que pelo § 3· vê-~e que o snb·director é snbs
tl\nido pelo secretario, e como o au b-dlrector 
deve ser medico, penso que o logar de secreta
rio deve tambem ser prehenohldo por um ta
ctdtativO'. 

Ao § 8· lettra A, mando accrescentar in-~ ru
e pelo delegado de hyglene. 

Mando tambem outra supprlmindo a lettra 
C do mesmo pangrpho. _ 

Eu acho inutil a tettra C, creio que nao é ne· 
cessarlo attestados de auctortdades policiaes e 
judlciaes para licença de abertura de phar~a
cias, visto existirem os attestados das muDJcl· 
palidades e do "alegado de hygiene. . 

Mando finalmente outra a tabella: o venct
ml'nto do secretario em vez de 4:000$ diga-ae 
5:000$. 

Tenho uma snb·emenda á emenda da COIJ1.• 
missão de saúde desta ca&l'. 

Na lettra B em vez de município de Pouso 
Alto, diga-se: comarca de Pouso Alto. 

Vem á mesa, eão Udu e apoiadas e entram 
conjunctamente em l.!iscusaão as seguintes 
emendas: 

N. 6 
.\o art. I.· (lettra G),- depois das 

- sub-director - acc~escente-se : e 
tarfo. 

N. 7 

palavras 
o secre-

Ao art. 8. • (lettra A)- accrescente se : in
fine :e pelo delegado de hygiene. (Approvada). 

Supprim&·se - a (lettra C) do mesmo ar
-c;igo. 

N. 8 

Ao n. 1 da tabella dos vencimentos,-depois 
da palavra- Secretario- diga-se : 5:000$ em 
logar de 4:000$. 

N.9 
A emenda additiva, o1ferecida ~la commis

são, na (lettra B),- diga-Ee: comarca de Pou· 
so Alto - em vez de - município de Pouso 
Alto. 

Sala das seasões, 15 de julho de 1895.-NuNBs 
PINHEIRO. 

Sem mais debate, é~approYado o projecto com 
todas as emendas, enviando se á commissão de 
redacçio. 

Lê·"Mt e entra em 3.1 di~eusaão o projecto n. 
65. do Senado, sobre a Estrada de Ferro de 
1heophilo Ottoni a Araesnaby. 

O er. Rodrlgue• Chave•: -Sr. 
Presidente, se a minha abstenção da tribuna no 
momento em que se discute asaumpto de inte· 
resse Tital para a oircumacripção que repre
sento, não podesse Eer interpretadt. como ln
di1l'erença pelos negocioa publioos, eu não teria 
necesaidade de addnzir mais nenhuma oonli-



deraçio em favor deate projecto, além daqoel
las que se acham publicadas no relator io do 
corrente anno, apresentado pelo digno dr. Se
cretario da Agricultura, e que foram reoro:lu
zidas pelo meu oollega de representação. 

Sr. Presidente, as providencias energicas 
tomadas pelo governo, nos auctorizam a crer 
que a estrada de ferro Bahia e Minas, dentro 
de pouco tempo r.hegará a Theophilo Ottoni. 

Entretanto, o seu entllcionamento naquelle 
ponto; importará em prejulzo ao Estado. 

Como a C&mara sabe, a zona percorrida até 
all, apesar de seu desenvolvimentoactual e do 
mais lisongelro futuro que a aguarda, não 
pode por emquanto otrereoer vantagens de tra
fego, que correspondam aos saorificios impos
tos ao Estado, pelas difflculdades que surgem 
a cada passo. 

De outro lado os centl'08 que podiam forne
cer poderosos elementos de trafego áqoelle 
ponto, acham-se delle separados pela f~t.lta de 
Tiu de communicacão (apoiado do sr. lgnacio 
Murt11) que ficam interrompidas durante gran
de parte do anno, de sorte que o commercio 
de toda a região do nordeste de Minas é feito 
pela difflcil e perigosa navega~ão do Jequiti· 
nhonha, apesar de extensa e iUjelta á eventua
lidade de perda total, de preferencia a cara
valias. 

E88a8 condicções pouco se modificaram em 
favor da Bahia e Minas, quando ella chegar a 
Theopb.ilo Ottonl, porque, além das fc~.ttas que 
888ignalei, ainda fica a grande distancia dos 
centros productorea. 

Cumpre, portanto, aos poderes publicas pro· 
mover os meios de facil accesso do littoral a 
esses pontos distantes; meioa, Pr. Presidente, 
que não podem ser outros e nem mais acer
tados do quA o prolongamento da mesma es
trada á cidade de Arrasauab.y (apoiados) que 
sendo o ponto terminal na navegação do Jequi· 
tinhonha., tornou-sA por sua poeição geogra
phica, o emporio do commercio daquella. zona. 

Sr. Presidente. chegada nbi a estrada, t cda 
a importação e exportação que actualmente se 
fazem pelo Jequitinhonh& e que podem ser ava 
li&das em muitos mil contos, encaminhar-se
hão naturalmente para ella, revertendv em 
renda do E§tado, e todo capital e grande pe~
soal empregado nessa navegação, serão appli· 
cados em outro~ re.mos de lavoura ou daiodus· 
tria, con~tituindo ~a movimentação, outras 
tantas Contes de riqueza e de rtnda. parao Es
tado. 

Ac.1resce, sr. Pre;;irlcnte , que o prolonga
mento projectado, vae attrahir o commercio 
que ns cidades e pOvoações do norte do Estado 
fazem actualmente c Jffi a Bahia, concorrendJ 
tudo para o augmento de renda, que compen
sara vantajosamente o di,pend1o com a sua 
oonstrucção. (Apoiado do sr. lgnacio Murta.) 

Além degtas vantagens rle caracter econo
mico, ha outras que nii.o pa.~sarão despercebi
dsa á. camara. 

Coruo v. exc. saba, sr. Pres1dente, toda 
aquella zona que cnnstitue o norte de ~-1in<~.t~, 
abatida. pela. carencia de merclldos que oompen · 
sem o seu trabalho, desanimada !)ela falta de 
estradas que transportem os seus productos, 
vae pouco a pouco, ficando despovoada., pela 
resoluc.;ão d~~perada dos seus habitantes, que, 
não encontrando m~ios de empregnr a sua acti-

vidade, emmigram-se, dra a dia, para o Estado 
de S. Paulo .•• 

0 SR. WENC&SLAU BRAZ:-E para. O Rio de 
Janeiro. 

0 SR. RODRIGUES CHAVES ... de sorte que, a 
prosperidade e a. riqueza d~sa parte de Minas, 
que tanto tem concorrrdo para a granrleu do 
Estado, em breve ficara reduzida. á rulna e á 
solidão, si coniinuar a. ser desprotegida como 
até agora o tem sido. (Apoiados.) 

Ora, ar. Presidente. seri!L muito para lamen
tar que os podares publicoa. tomando na maior 
consideração o magno problema da immigi'a
ção, com o qual não se poup'lm sacrificios, ao 
mesmo tempo descuraa~em dos meios de pre
venir o desol&mento de uma zona. 

Entretanto, ar. Presidente, o projecto era 
di!cussão rPsolve favoravelmente tamanha difi
culdade. visto como, a sua realização otrerecer~ 
muitos recursos a esses lal:oriosos que aspiram 
somente franca sabida aos productos do seu 
tr11balho. 

Termino, ar. Presidente, esaas despretenclo
sas conairl:-rrações ás quaes poderia juntar mui
tos argument~s de iocontestavel procedeocla; 
si o pronunciamento unanime da camarn, ada
ptando o projecto em 2.• discussio, não dispen· 
sasse mesmo essas que fiz, mais para dar ieste
munho da minha satisfação, por ver cumprida 
a amrma.ção muitas vezes repetida. nesta casa, 
de não se regatearem ao norte de Minas, os 
meios de beneficial·o com estradas de ferro, do 
que para intlUJrem no animodaCama.ra. (Mui
to bem; mwito bem.) 

Sem maia debate, approva-se o projocto e 
sobe este á saocção. 
Lid~ e por art. entra em 2• dist ussõ.o, • 

paprondo sem dehllte e resolve-se que passe 
á. 3• , indo á commisaão de obras publicas o 
projecto o. 125, relativo a estr::~.da de ferro 
ao Porto Novo do Cunha ao Rio Pardo . 

21 PARTE DA ORDEM DO DIA 

Lidas e em discussão, encerrando se e. ta 
sem debate, são approvadas as emendas do 
Senado á proposição n. 15, da Gamara, acerc& 
da estrada de ferro do Rio Doce, remetten
do ae á commi&ão de redacção. 

Ao votar-l!e a ultima oarte da emenda. n. 
3, ausentou-se dtl recinto o sr . Silva. Fortes 
declarando a.ssi m proceder em conse4fuencia de 
referir-se fllla a. um proximo p.t.rente seu. 

Lidas e em discus:ão, encerro.ndo-~e e3ta 
sem debate, são a.pprovadas as emendas do 
senado â porpo>ição o. 7, da camara, sobre 
r.olonias correcionaes. - A commlssão de re
dacção. 

0 IR , PINTO D~ MOURA, por parte da mesma 
commi,são, tendo obtido urgencia, offerece, e 
vae a imprimir-se a seguinte redacção final. 

A commisaão de reda··ção de leis a que foi 
presente o projecto n. 131 é de parecer que 
sPja. adaptada a seguinte red&eção final. 

O CongreSl!o Leg1~lativo do Estado de Minas 
Oeraes decreta : 

Art. 1. • l:<'icaru creadas as seguintes esco
las de instruccão primaria : 

§ I.· No município de Sete Lsgôas . pc
Toado de Piodahybas de PoçõM, do di.!JtrJcto de 
Jaquitibá, uma escola rural para o . fXO mascu
lino e outro. rural mlxta. na povoa.no de Bre
jinhos, no rr.esmo distr!cto ; 



1 2. • No munfolplo de Bom Sucefuo, dfs· 
trioto da cidade; na esr.ação Je Aureliano Mou· 
!'lo, uma 1100la mfxta r'Ul'al ; · 

§ 3. • No munfclpio de Uberaba, dittrio\o da 
cidade, no bairro tlenommado-Barto Preto
uma escola rural do sexo feminino ; 

1 4. • No muof:)ipio do Piranga, diatrio&o 
de Braz Pires, uma esooJa do .exo teminino ; 

§ 5. • No muntolpio de Bambuhy, uma mix· 
ta na cidade do meamo nome : . 

§ 6. • No munlolplo de Diamantloa, povoa
çlo denominada- Grotta Grande, uo diatricto 
do Rio Preto, uma escola mixta rural ; 

§ 7. • No municipio do Carmo da Bagagem 
-dlstricio da cidl\de- uma rural no Jogar 
denominado - Santa Barbara-outra no Jogar 
denominado Pirapetinjla, outra rural no 
logar denominado Chapadão, distrioto de 
Agua Suja, uma no logar denominado
Doas Barras, di&trlcto de S. Sebastião da 
Ponte Nova - uma no lugar denominado -
itambé; 

8 8. • No munioipio de Cambuhy, uma se· 
«nnda cadetra do sexo maeoulino na cidade do 
m8@monome; 

§ 9. • No município de Santa Lusia· do Rio 
das Velhas, duas escola• mixtas roraes, sendo 
uma em joã.o Coogo. districto de Jabotio~ tubae 
e outra em Lagôa do Tavarea, distr1cto da La
gôa Santa; 

§ 10. No munlcipio do Machado, duas es
colas urbanas na cidade do mesmo nome, sen· 
do uma do sexo masculino e outra do sexo te· 
minino; 

§ ll. No municipio da Bagagem, duas es
colas ruraes, sendo uma ne logar denominado 
-Mutum- e a outra no logar denomiDado
Mottas, e uma distrlctat na aéde do dU;tricto do 
Rio das Pedraa; 

§ 12. No municipio do Piranga, uma esoola 
rural do sexo masculino no logar denominado 
8. Manoel, distrlcto de Calambáu; 

§ 13. No municlpio t.ie Tiradentes, uma es· 
cola rural do sexo maaculino, no Ribeirão, dis· 
tricto da Lage ; 

§ 14. No muni..siplo de Dores do Indalá, 
uma escola rural do sexo m&Eoulino, no logar 
denomtnPdo Antas, didricto da cidade; outra da 
meama categoria fm Olaria, diatrioto de At· 
terrado; outra de egual natureza na Serra, 
districto do Corrego do Anta; 

§ 15. No municipia de Juiz de Fóra, no 
Jogar denomi::ado Cachoeira do Kagado, .do 
distrlcto de 8. Sebastião da Cachoeira,uma es
cola ·oral do sexo masculino; 

§ 16. No município da Leopoldina, uma c&· 
deira rural do sexo masculino em Santa lza
bel; 

§ 17. No municipío de Bambuby, duaa es
colas urbanas, ~ndo uma do sexo masculino e 
outra do feminino na cidade do mesmo no
me; 

§ 18. No município da Viçosa, uma escola 
rural mixta no povoado denominado S. VHlt'n· 
te do Gramma; 

§ 19. No município de Ouro Preto, uma ei!· 
cola rural mixta no Jogar denominado Santo 
Antonio do Monte, diatricto da Cachoeira do 
Campo; 

§ 20. Nos monicipios de Uber<lba, ·Prata, 
Monte Alegre, Ar11guary, Carmo da Bagagem e 

Patroainio, uma e~oola mlxta em cada uma d&! 
cldadee Mdeed~IMU mUIIiOlploe. 

I 21. No município do Araguary, uma e~oo-
1" rural, no Jogar denominP do Palmito., dilt
trlcto, da cidade ; 

§ 22. No munlolplo do So.cramento, uma e•· 
cola rural mixta na estação da C<Jnquiata ; 

§ 23. No munlolpio do Serro. em Santa 
Cruz do Jacaré, distr icto de S. Sebaatião das 
Correntes, uma fsoola rural mlxta. 

1 2i. No município do Plranga uma escola 
rural mixta em TaquaraB&ú, dtstricto de Pi
nh .. lro; 

§ 25. · No município de Min&l! Novaa, uma 
escola rural mixta na povoação do Senhor Bom. 
ftm de Urupue;a, dbtrioto d~ Agua Bôa; 

§ 26. No muniolpio de Montes Clarot
uma rural mixta no po-woado-Lagoinha. 

§ 27. No mun icipio de Santa Luzia do Rio 
du Velhas- uma escola rural mixta na Pie
dade do .Ba.rreiru, districto de Jabotica
tobaa; 

§ ~8~ No mun1oipto de Caeté-uma mixta 
rural no povl*do Lagoinha, districto da Ur.lão; 

§ 29. No município do Berro-uma escola 
rural mixta no Ribenão de Areia, distrlcto de 
8. Sebastião das Correntes e outra no Mondo 
Velho. diStricto do Rio Vermelho: 

§ 30. No municipiodo Curvello-umaesoola 
"Oral mixta em Jaboticatubas, districto do 
Ipiranga. 

§ 31. No mun.cipio de Pit.anguy-uma ea· 
cola rural m1xta em Capoeira Grande, distri
cto de Sant.'Anna do Onça; 

§ 32. No muoicipio de Santa Luzia do Rio das 
Velhas-uma eaoola rural mixta em Cachoei· 
ra Grande, distrloto de Mattosinhos. 

§ 33. No município do Abaethé-uma. esco· 
Ia rural mixta em S. Sebastião das F10reu. 

§ 34. No munioipio de Diamantina- uma 
e&cola rural mixta em Cont&gem; uma escola 
nooturna na fabrica do Beribiry (aexo femi· 
nino). 

§ 35. No mcnioipio de S. Francisco - doas 
escolas do sexo masculino, sendo uma no dis
tricto de S. Romão e outra no da Conceição da 
Vargem. 

§ 36. No municipio da Jaoullria-tres esco
las ruraes do sexo masculino ntl8 Jogares dit 
nominados..,-Oihos d' Agua, Mi88âo e Oeraea 
nos districtos do Amparo, S. João das Missões 
e S. Caetano do Jacaré. 

§ 37. No municipio de M:t.rianna, uma 88· 
cola rural em S. Luiz das Aguas Claras, dis· 
tricto de S. Caetano ; outra no logar denomi· 
nado BicaP, districto de Camargos; outra em 
Fernande~. distrioto do Furquim. 

§ 38. No municipio de Pouso Alto, escolas 
ruraes do sexo masculino nos seguintes povoa
doa :-Conquista e Jardim, districto de S. Joeé 
do Picú ; Pe do Morro, districtô do Capivary, 
Moreiras e Jardim, districto da Virgínia ; uma 
do sexo feminino na e11tação do C~pivary. 

§ 39. No município de Pouso Alegre, eaco
las runes do sexo masculino noa seguintes lo. 
gllres : Cervo, di&tricto de Sant' Anna do Sa
pucahy; Coutinbos, districto de Congonhal ; 
ltahym, Anhumas e L1meira, districto da ci
dade de Pouso Alegre. 

§ 40. Ficam creadas as seguintes cadeiras de 
in~truoção primaria.: uma mtxta na Cachoeira 
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diatricto do Rio S. Francifco munícipio de 
Santa Barbara; uma dita na Conceição, dis
tricto do Alfié e outra no Alto Pra•a, munici· 
pio de S. Dommgos do Prata. uma rio sexo fe 
menino em S. Sebastião de Entre Rios, di~>trl · 
cto de S. Pedro dos Ferros, município da Ponte 
Nove ; uma dita no Morro de Sant' Anna, mu
nic•pio de Yarianna ; uoa mixta em cada uma 
das povoações- Fortalez& das Catingas, Santa 
Cruz e Cachoeira, ruumcipio de Salinas; uma 
do sexo feminino no dístr1cto da cidade do Rio 
Preto e outra do sexo masculino no me~mo Jo
gar, uma do sexo masculino e outra do femi
nino no diatricto do Boqueirão, município do 
Rio Preto, 

§ 41. No município de Mar de Hespanha uma 
etcola rural do sexo maaculino no pvvoado de· 
nominado -S. Domingos do Aventureiro. 

No :nunioipao du Pomna:-uma escola do 
sexo feminmo no arraial de Santo Antonio do~ 
SUveins. 

§ 42. No município do Pará,uma escola do Eexo 
masculino, no povoado denominado - Macha
na de S. Jcsé, 1Jistricto do Pequy e umP. ou
tra mi:xta nos - Paivas, distr•cto da cidade. 

§ 43. Fica CI eada uma cadeira do sexo feminino 
no povoado-Ilha Alrgre, districto de S. Pedro, 
município de Araasuah.v e outra mixta no lagar· 
denominado-Campo de Santo Antonio di~tricto 
de Taquaru&sú. 

§ 44. Em Poços de Caldaa, uma escola para o 
aexo feminino, em o lagar deoominaúo- Agua 
Alta, do diatrioto de S. Joaquim da Serra Ne
gra, mu.lioipio de Alfenas, uma escola rural 
para o sexo temi nino; 

§ 45. Em a cidade de Campo Bello, uma ca
deira para o sexo masculino ; 

§ 46.1J:m o mumcipio de Ouro Fino.rli8tricto da 
cidade e no :ogar denominado -Boa. Vista -
uma escola rural para o sexo ma~culino. 

§ 47. F1cam crea.das as seguintes cadeiras de 
instrucção primaria : 

a) No município da Santa Rita do Sapucahy, 
uma urbana, do sexo masculino, no districso 
de S. Sebastião da Bella Villa; uma rural maxta 
no Bom Retiro, distrlotu da citiaje; uma 
rural maxta no Atirado districto de Santa Ca· 
tharina; 

b) No município de Pouso Alegre uma rural 
do sexo masculino no bairro do Vintem dis
t-:-icto da cidade ; no município da Conceição 
do Serro, uma do sexo masculino e outra do 
aexo femiomo na cidade da Conceição. 

c) No município de Ouro Preto,uma mixta n11. 
povoatão do Soares districto da Casa Branca. 

§ 48. Fica creada uma cadeira do sexo mas· 
culino no povoado de Agua Branca, município 
de Arassuahy, e as 8eguintes ruraes do sexo 
masculino: uma no lagar denominado - Ri· 
beirão. outra no Jogar deoomln~do - Roça Ve· 
lha e outra no lol{ar denominado - Santos 
Claro, tOilasdo municipi:: de bocayuva, e uma 
2.• do sexo fEminino em Barra Longa municí
pio de Mariaona. umP. cadeira mixta. de instru 
CQão prililarta no Jogar denominado - Rancho, 
munwipio da Januaria, distr·icto de Mucambo 
e outra do sexo maeoulino no Jogar - Miogil 
- município de Bôa Vista. 

§ 49. Fica areada ume. cadeira de instrucção 
primaria para o sexo feminino, no districto de 

s. Gonçalo do Brumado, município de S. João 
d'EI-Rey. 

§50. No município de S.Gonçalo do Sapucahy 
distrioto da cidade uma escola rural m•xta no 
povoado dt'nomioado - S. Vicente, e uma 
rural do sexo masculino no bairro de San· 
ta Luzia, e uma dhtrictal mixta em Bello Ho
rizonte; uma eEcola rural para o sexo ma~cu
lino no bairro de Santa Izabel. di.strlcto da ci 
dade de Ouro Fino; duas cadeiras maxhs de 
instrucção primaria nos extinctos nucleos colo
naaes ue S. Jacintbo e de S. Benedir.to, no mu
nicípio de Theophilo Ottoni districto da cidade; 
uma do sexo mHsculino no município de Al
vinopolitl, Pendo uma no logar Alto Sem Peix~; 
uma escola rural mixta no Jogar denominado
Estouros, districto do Arepol.lg&, município da 
Viçosa. 

§51. No município de Msnhua~'Sú, uma 
escola do sexo masculino no All<l Jequ1t1bá. do 
c..ll~tricto de Pirapetm'(la; outra na P~sagem, 
outra na Naotividadeeoutra er:. ~.Luiz. 

i 52. No município de S. Manoel, comarca de 
Mt.riahé,umae~colado sexo mosoulioono Jogar 
denominado-Prata. 

§ 53. Fica cr~ada nma cadeira mixta no bair
ro do Tinôoo, cidade de C&ethé. 

AI't. 2. • Ficam t1ansferldas as seguintes es· 
oola1:1: 

§ 1. · Para a cidade do Bom t'ucoe88o a escola 
maxta exi~tente no bairro das Palmeiras, na
quella mesr1 a cidade. 

§ 2.n Para o Jogar denominado-Pito, distri· 
cto de Taquarussú, do muntcipio de Caethé, a 
escola, do Furado, no Rio da Prat~ . 

§ :i.· Para a ~éde do districto de Perdões. no 
muni oi pio de Lavras,a escola do sexo masculino 
existe nte no povoado do Retiro, do referido 
di trioto de Perdões. 

§ 4. • Para o bairro de Beija Flôr da cidade de 
Bocayuva, a cadeira que actualmente runcoiona 
no ba.irro de Pernambuco, da mesma cidade. 

Art. 3. • Ficam convertidas as seguintes es· 
colas primarias: 

§I.· AcadeiramiJtadaCBchoeira da Alran· 
dega districto do~om Jesus do Amporo, muni
cipto de Santa Barbara, em eEoola do sexo 
mascullno; 

§ 2. · Em nocturna, a e.~oola do sexo masculino 
da flabrico do Brums.do, município de Pitaoguy; 

§ 3. · A escola mixta da Taquara, districto da 
cidatle de Ita,:ecerica,em e~cola do sexo masculi
no ; em e~oola do sexo masculino, a escola mix
ta Jo povoado dos Antuned, no munioipio do 
Pará; 

§ 4. • Em escola do fexo masculino :a escola 
m1xta da estação de Captvary; 

§ 5.· Em mixta, a escola do sexo ma~oulino da 
C~pella da Boa Vasta, município de Pouso Alto. 
t!'&nsferida para o bait ro de Sengó. · 

Art. 4. · Revogam-se as disposições em con
trario. 

Sala das Commi&õeE~, 15 de julho de 1895.
PINTO DE MOURA . -C. PRATE:S. - RODRIGUES 
CHAVES. 

Leew-se e ~ntram em di.sou~ã.o as emendas 
do Senado á proposição n. 31, de 189<>., da Ca
mara, relativamente á concessão de pri vile
gios. 



O ar. 8ablno Darroao .Junior 
' (nio temos c seu diecurao). 

Findo o debate, eio rejeitadas as emenda~. vo· 
tando-se em •eparado, a requerimento do ar. 
Camillo Pratea, a de n.l, e englobadamente as 
outras, ll solicitação do ar. Bueno Brandio. 

Devolvam-se ao Senado o projeoto e as emen
das. 

E' lido e eotra em 3.• dlscusaão o projeoto 
n. 36, do Senado, concedendo áuxilio a eolle• 
gios de aaleeianos. 

O er. Ribeiro .Junquelra :-Sr. 
Presidente, tenho certeza quast que antecipa· 
da de que aa observações que vou f~W~r não 
enoontrerio eoho nesta casa ; ma!, para deaen
e&lgo de minha oonsoienoia,Tenho declarar que 
voto contra o projeoto em diacu85ão,como teria 
votado contra, n&. 1.• e 2.• discussão, si .esti· 
vesae presente. 

Ouço dizer todos os dias que as finanças do 
Ea~do estão exhauetaa, que precisamos muito 
de eoo!lomias, e, entretanto, vejo a cada hora 
darem ·se auxílios para institutos particulares 
e até de certa ordem reltgioaa. Não duvido, 
11'. Presidente, que oe collegioa saleti,nos ve
nham prestar grandes serviços ao Estado de 
Minas, mas tenho certeza de que outros de 
identica categoria e leigos poderão prestar 
serviços identicos e sem lneon~eni6ntese assim 
teremoe, não o direito, mas a obrigação de au
xiliar esses estabelecimentos. 

Sem t'ntrar em conaideração de natureza re~ 
llgiosa, porque sou o primeiro a reconheof'r 
que o povo mineiro é religioso em soa totalida· 
de, sou o primeiro a reoonheoer o quanto ha 
de grande na moral christã, não posso. todavia, 
d~ r o meu voto a este projecto,porque conside· 
ro-o, além do mau1,attentl\torio da Conatituição 
Federal, porque, ar. Presidente, diga-se o que 
se disser o que é certo é qae isto importa em 
um auxilio, embora indirecto, a uma seita re
ligioea (..ao apoiado•). 

Sr. Presidente, nio vejo, além disso, qual a 
conveniencia que posA trazer a adopção do prO· 
jeoto para o engrandecimento do Estado; vejo 
que se dá mais o auxilio de 60:000$ aos colle
gios salestanos, sem se exigir a menor compen
sação em beneliclo do Estado; não vejo que o 
projecto em discussão obrigue esses collegios a 
aoeeitar alguns pobre3 (n4o apoiado1). 

E' uma. instituição particular e como tal acho 
que o Estado não deve dispen1er quantias 
grandiosas para 11ua. manutençáo. 

Sr. Presidentts, lazendo o calculo da verba 
que se ha de di e pender em b~niftcio dos colle. 
gios salesiana11 Vt'jo qua com el!a. podemos sus
tentar 27 escola!! publlro.s nos quatro annoadu· 
rante as quaes deve ser dispendida essa q_uan· 
tia . 

Assim, pois, declaro votar contra o projeoto, 
assim como j á. o teria feito nas I. • e 2. • dtscus· 
8Õe8, si esti ve~se presente (muito bsm). 

O ar . .João Pio:- As · con&iderações 
ar. Presidente, feitas pelo nobre Daputado re· 
eidente ua Leop~ldina contra o auxilio ao col· 
lt'gio llos salesi~~oaos me parecem inteiramente 
liBpl'O<"edentes e nem eu esperava que esse pro · 
jecto fOSRe impugnado, e tão justa. a idéa nelle 
oontida. 

Compre-me Al'. Presidente, agradecer ao no· 
bre deputado ter declarado de modo perempto
rio que não tinha por ftm externar o odio 
contra a religião impugnando o p!'Oiecto, o que 
me leva a responder eom calma á argumenta· 
ção de s. exc.• • Dlsae s. exc.• que la-nos sub· 
venclonar um e!tabelecimento partitmlar, não 
sabendo que numero de alumnos pobres serão 
admlttidoe. Devo declarar que os Institutos dos 
ealesiano• não são particulares, é uma insti• 
tuição religiosa muito conhiclda na Eu
ropa e na Amerlca, que tem pro:luzido muito 
resultado em todos os paizea. 

Além dit380, en pergunto a s . eu.: as Irmãs 
de caridade não E&O uma instituição religiosa! 
Serão por i@SO consideradas particulares t 
· Entretanto, tal foi a dedicação dessas santas 
mui heres na. guerrB da Cri méa que os turcos 
deUas se proximavam para se certificarem se 
eram anjos ou entes humanos, eeriio tambem 
p4rticulares f.'BsaS mulheres a quem o auctor 
do cGenlo do Cbristianismo» Chateaubriand 
chama a mais completa apologia da religiãot 
Fechemos os nossos ~ospitaea porque as ir· 
mãs l!ão religioeas e uma instituição parti
cular; privemos a miseria dos desvelos tão ca
rinhosos desses entes sublimes junto do Jeito 
do enfa?mo. (Apoiado1; muito bem.) 

Não se tra·a da um collegio part ioular, mais 
de uma Institui~ rtligiosa muito couhecida e 
que não deve ser repellida pelo unico facto de 
ter caracte1• religioso. (Apoiados). 

0 Sa. PINTO DE MOURA:- Muito bem; nós 
somes catholiooa. assim como o povo mineiro. 

O SR. JoÃo Pio:- O nobre deput'l d.> não CO· 
nbecendo bem os Saleslanos perguntou quantos 
alumuos pobres recebem elles, e eu respondo 
que a educação é toda para creanças desva
lidas e que essa rdura~ão consiste em ensino 
profissional-artes e otllcios. 

O SR. RIBEIRO JuNQUEIRA :- Eu o~ co
nheço em S. Paulo e lâ. elles recebem penaão 
dos alumnoa. 

O sa. JoÃo Pto:- Di z s. exc. em aparte que 
em S. Paulo os Salesianos tem alumnos que 
pagam. 

Ha. de facto ~ nPS!e& collegios os alumnos 
paga.m mensalidade, mas nelles apenas se en
sinam preparatorios para as academias 6 de um 
modu admiravel. Na França fazem concur
rencia com o~ primeirv collegioa. 

V. exc. deve saber que em mathematicas, 
os p imelrl s oom,endios eão emanados dos ir
mãos da escola christã; vulgarmente se cha- . 
mam compendias de F. I. C. 
Es~es compendios Pão a-1op'ados na França e 

aotualmente no Brazil; não ha quem se apre
sente para uma banca de e:ume eem ter lido 
tod s esses oompendios de mathemaucas. 

Devo dizer as. exc. que para todas as mate
rias 1ue se rererem ao ensino ellfR têm sempre 
um compendio que fllz concurrencia. aos dos 
melhores e~criptores. 

Para citar as. exc. j á. um facto, devo dizer 
que, ha tres annos, uo curso que se faz do pa
charelado na França, dos alumnos dos ir mãos 
de e80ob.s christã8, apenas ae perder11 m dous, 
quando s. exc. sabe o desastre que costuma 
acontecer na l<' ra.nça para. salvar-se o exame de 
madureza. que em mà hora. foi introduzido no 
Braz li. 



V. exc. conhece ainda o oollegio de Santa 
Roza ou melhor as otHcinas de Santa Rosa e 
po1' certo não deixou de visitar e&Be estabele
cimento e vi o a perfeiçio do trabalho e a diver
sidade de o!Ilcios que os Salesianos ensinam 
aos meninGs pobres. (Apoiador) •• 

Segue-se de tudo isso que Qinda mesmo que 
elles recebessem pensão dos alumnoe mereciam 
ainda o auxilio, deviPmos pagar para ter os 
Salesiauos, não procede portanto a argumen
tal)ão de s. exc. 

0 SR. MANOEL ALVES : - Muito bem; são op
timos eduCildores. 

O SR. JoÃo Pro : - Parece que o nobre de
putado não iaterpetrou bem á comtituição, e 
propositalmente não quiz entender a liberdade 
de cultos. e d6 facto dis.'*l s. exc. que a con.stl· 
tuição federal prcbibe subvencionar o culto 
religioso. confundindo lycêo de artes e oficios 
com religião. 

Pergunto a s. exc. Ee porventura o padre, 
80 porque é padre 80 porque traz a blltina está 
separado dascciedade 1 De modo nenhum. 

Felizmente a repubHca estabeleceu a egual
dade dos cidadãos, e hoje não se conside1•a 
mais a batina com o symbolo da ignorancia, 
como o habito de um homem indifferente á so
ciedade, á patria,um ser aparL. Não i~so é uma 
idéa atrazada para quem se diz republicano. 
(Muito bBm). 

O padre tem entra ;lo na sociedade, entra com 
a frente erguida porque deve ser · sempre um 
cidadão VIrtuoso e v. exc.• conhece os serviços 
que prestam os padres atirados no centro do 
nOIISo Estado, lançando a semente da educação 
e ao passo que se pede ao chele de policia a 
nomeação de um delegado recorre-se ao bi•PJ 
pedindo a nCimeação de um padre. 

S. exc. não deve ver nessa institu"ção o ca· 
rR"ter religicso, porque além de padres são edu· 
cado1es, apreciamos os seus serviç Js. 

Se s. exc. vie~e t!izer que os serviços por 
elles p't'estados não tem valor, que são má.os 
educadores ••. 

0 SR. RIBEIRO JUNQUEIRA:- Elles não po· 
dem de mane1ra alguma deixar de influir no 
eepirito dos disc1pulos a idéJ. de religião. 

0 SR. PINTO DE MOURA : -A Constituição 
não prohibe o ensino religioso. 

0 BR. IGNAOIO MURTA:- A felicidade do 
nosso Estado é ser religioso, Minas é fe lizmen• 
te catholica. 

O sn . JoÃo Pro: -Se s. exc. vle,~e dizer 
que estes homens nãosão aptos para directures 
de Jycêos de artes e otHcio~. conoorjaria então, 
negando o meu voto, mas s. exc. em aparte 
disse qus elles ao passo que ensinam o • otHcios, 
execut.em tambem o ensino rel igioso . Mas per
gunto à v. exc. que inconveniente há nisso Y 

0 SR. RIBEIRO JUNQe'ETRA:- Julgo de con
veniencia particular, mas não cem o auxiilo 
do Estado. 

O IR. JoÃo Pro :- Nós devemos saber que a 
dispo!ução da Constitui(}~ O Federal foi imposta 
por causa do sectarismo, é urna disposição 
errada, contraria a todos os brazilelros ((lpoia
clos). 

Sr. Prflsidente, a Constituição FedPral não 
traduziu o sentimento do povo brazileiro aftas· 
tando-se, como quer o nobre deputado, do e.l· 
sino religioso, o que aliás não está na consti
&uição e nem devia estar, 

O granda pensador SpBnct~r não nega a exis
tencia de Deos, e não se encontra em suas 
obras uma só palavra contra a religião ; mui 
pelo con\rario, no seu l1vro, princípios da Bio
logia, estabelecertdo um parall11lo entre o ma· 
~rialismo e o espiritualismo, esse escriptol', 
sr. Preaidente, parece admitt1r Deos occulto 
sob o nome de lncognoscivel. 

Não esperando a discussão não po8$o citar 
suas palavras textuaes: mas possC' atHrmar que 
não se enoontra a negação nas obras de Spen
cer (apoiados). Depois, sr. Presidente, eu ad· 
mitto o homem moral ou o Jm um systema phi· 
osophico, ou com a religião re si o povo não 
póde ter nm systema philosophico den ter uma 
religião que deve ~er ensinada ao filho do t?OVO 
(muito bem). 

Todos os escriptores querem o ensinJ reli
gioso, querem a religião e podia ci~ar Clorigny, 
Vessiot, Jule Simon, Vict r Hugo e outros, ta ~ 
rei uma citação unica e essa de mUlto valor. 
Quando, sr. Presidente, a revolução devasta v.., 
a França; quando na convençao, essa furna· 
lha, d:dse V10tot' Hugo, onde se forjava o p!'o
gresso, as paixões se de~ncadeavaru e a lava 
da. revolur;ão se atirava sobre a. Fra.n"a., um 
homem se levantou para dizer a mesma revo · 
lução -para, esse homem era Robespit\rre que 
decr- tou a existencia de Deos a immortalidade 
da alma. e accrescentava : o utheismo é a.rists· 
crata. (muito bem). 

Sr. Presidente, si o nobre deputado se decla
ra contra o projecto pJrque os salesianos incu· 
tem o espírito rel1gioso,AU declaro a v .ex c. que 
por isso meemo devemos subvencionar esEes 
estabelecill!flntos, (apoiados) porque precisamos 
incutir no povo a idéa • • . 

0 SR. RIBEIRO JUNQUB:IRA :-~OS partioUlllr
mente, mas não o Estado. 

OsR. JoÃo PIO .•• a idé:lfeligiosa; poi!l o ho
mem por n.ais desvairados momentos ha em 
que P obrigado, disse A. de Muss~t,a. Iavantar 
os olhos ao céo, e isso é um consolõ á humani
dade. 

Pela mesma razão porque condemnam os 11&· 
lesianos, por essa mesma ê que eu os a.ccei to 
da melhor vontade. 

UM SR. DEPUTADO :-Si fossem protestante!! 
v. exc. não falaria assim. 

O s~t JoÃo Pio :- Creia que sim. Si a. ex c. 
apresentasse um projectoconcedendo uma Pub
venção a qualquer· a&ociação protestante na 
qual eu reconhecesse utilidade para o Estado 
daria sem receio meu voto (muito bem). 

0 SR. RAUL PENIDO: -Não apoiado, eu ne
gava o meu voto (apa,.tes). 

O SR. JoÃo Pro :-E' preciso r espeitar á liber
dade e a li herdade estabelece a egualdade, e 
nem a religião póde desprezar o que é util p . r
que nãr.• e adepto seu, quem a.preseata uma 
idé'l (apoiado1), 

O nobre d11putado não teiil razão impugnan
do esse auxilio .•• 

0 SR. SEVERIANO DE REZENDE :- Especial· 
mente com relação ao povo mineira. 

O SR. RIBEIRO JuNQUKIRA:- E' oontra a 
consti tuiçã.o. 

O SR. JoÃo Pro:-- Não é. Subvencionemos 
o'i sa.leslancs como educadore'J que o são "Pti· 
mos, ensinam artes e officios (apoiados) e não 
tratemor; de saber si são padres. · 



0 IR. lilBJ:IRO JUNQUII:IRA.:-N•e CUO SOb
venclon.ar todoe oe estabelecimentoe. 

o sa. Jolo PIO; -E o que temoa reito até 
hoje Y Subvencionamos o Lyoeu de Theopbllo 
Ottoni, do ll'ructal. Ouro Fino. M!'rianna. 

o sr. CA.M•LLO PaA.TBS:-11: .. o orçamento au· 
xillamos a daver~os collegios. 

0 SR. RIBII:IRO JUNQUBI&A. dá um &p \rtf> • 
O sa. Joio PIO:-Vejo que sou maii dt>mo

crata e que accelto mais a liberdade de cultos 
de que s. exo., é a invereã·J dos no880a cpa
pels.:. O proprio budbisb q~e nos tt:ouxe•~.a 
uma idéa nova devíamos acceital·a, nao aooei
tando a s na religilio, isto manda a mes~a li· 
berdade de cultos, e s. exc. atacando os Mle
aianos at~u um dogma republicano. (Muito 
b.m!) 

O sa. RlBtnao JUNQUBIRA.:- V. ex c. andou 
beru negando o ensino religtoso nas c:>loniu 
correccionaos. 

O sa. Jolo PIO:- Já que v. ex. me repta 
dar uma explaoa._ão a respeito, ea vol-a darei 
com· todo gosto. 

A noasa Conetituição deh:a livre o eneino e 
não falia em eDstno religioso. •· unciL commet
teu tão irrandc~ erro, mas entretanto é nossa 
Con::.tituitão. 

F11llou-se em ensino rdigioao nas colonias, é 
s bsolutament<l neces.-ario isto, v. exc. conb ce 
perfeitamende todos oa oriminalis~as moderncs 
e deve saber que o proprio Lombroso, na. s~a 
obra-L'homme criminel-aoonselha a rehgaao 
como um doa ri pressore., do crime; 8&16 mesmo 
escriptor derla.ra que foi a r"li~lão il~e .~'llvou 
a moral nos tempos antagos, e e a rellgaao que 
dá a moral ao ·povo. 

Podia citar outros esc~"iptores que susten
tam a mesma opinião entretanto com isto que
ro apeou uizer a nose!L Constituição fez mal, 
&upprimindo o ensino relig•oso. 

Porque dei o-nao apoiado-quando um • oi
lega. pedia. QIBTl.Bioo religioso para as colonia.s 
correccionaee7 

Porque, sr. Presidente, para nó3 decreU.rmbe 
leis f~~olando em ensino religio'O é }.lrtciso que 
falemos contra a Constituição, e si noJ offen· 
demos a nossa Constituição, desorga01zamos o 
Estado. 

Foi por isso que d· i o-nao apoúr.do-, e si v. 
exc. apres• ntar um projecto para restabelecer 
o ensino I't li((ioso v. exc. póde contar com o 
meu voto contra elle, porque para votar a fa· 
vor é preoiao votar contra a Consti\uição. 
(Muito blmJ, apoiado1). 

Esperemos quando tivermos de reformar a 
Constatuição, si a inda eu tiver a subida honra 
de occupar uma. cadeira nesta casa hei de bater· 
me com toda Anergia para wtroduzir na Con
stituição o ensmo religioso (apoiado1). 

Mas actualmente votarei oontra qualquer 
idéa que importe reforma da Constitulçio, ma
ximé se ~e acobertarem sob a capa da religião 
para, otrendendo a carta constituc:onal, deaor· 
ganizar o l!!stado. (Muito bma). 

Sr. Presidente, penao ter .respondido á argll· 
mentação do illustre .:putltdo •.• 

0 SR . MANOBL ALVES:- Fel-o brilhante
mente. 

O SR. Jolo Pio . • • e ter mostradoques.exc., 
além de não ter razão na impugnação que fez, 
foi ainda de enl'ontro á doutrina da Republi· 
õa, e espero que &te projecto será votado, para 

• 

renderm01 preito não aó á proftolencia deae~ 
educadores oomo para satialazermos a neceut
dade do ensino protl.ssional tio descurado no 
Katado e ainda para provarmos que compre
hendemoe a liberd·,.de de cultos. (.Mi,itl) boma, 
muito bma). · 

O er. Nuoee Pinheiro : -(Não te
mos o seu discurso). 

O er. Milva Forte• :-:-Sr. Presidente, 
pedi a palavra, não para vir tra:ter novos 68· 
olarecimentos á. ma.tct ia do projeoto em diBCos
são, miU!, para Simplesmente explicar o meu 
voto a favor, porque não vpjo nelle o.lfen~a al
guma. ao arL I : n. 2 da Constituição Fede: aJ, 
que prohtbe estabelecer, subvenciona!' ou em
baraçar o exercício de cultos religiosos. 

O congrtBBO, votando o llUXilio que nelle se 
coo!iigna para o instituto dos salet~~an_!le, não 
'6m por Intuito aubnn01onar a l't'lhglao-a
b-ou-c; mas tem por ftm desenvolver o que 
prtoceitua o art. 30 da nosllà Coo&tituição no sea 
§ 27, que dá a.ttribuioiW ao Congresso de pro
mover no Ketado o deBI.'nvolvimento da educa
ção publica, da indur.trla, do commercic., da 
iiDmigração e das arte!!. 

11:, como v. exo., er. Prt>sidente, s&b~ per
feir.&mente, quando a Constituição do E tado 
nos dá. a attr1 buição preceituada. no n. 27 do 
art. 30, não tem por Intuito 1!3ber qne easa 
educação, que essa industria, sejam exercidas 
pelas Keites- a, b ou c-. mas por qualquer 
todlviduo que chamar a iniciativa de desen
v<.l vel ae no ~ta do. 

Voto pelo projecto, porque o auxilio que o 
E~tado concede soa salesia.noe não tem por in
tuito subvenciOnar um culto. porém auxaliar o 
desenvolvimento do ensino profissional no Es · 
tado de accôrd:l com a nosea Constituição, a 
qual' está em tudo cunforme com os pl"inoipio:t 
estabelecidos na Constituição Federal. 

ABSim pois, sr. Prel!idente, declaro votar 
pelo projecto com a. minhll coneciencia. t ran
qoilla, conscio de cumprir o meu dever de re
presentante do Eatado. velando sempre pela 
sua Constituição. (Muito b11m ! Mt~ito b11m) I 

Encerrado o debate, é approvado e remet· 
tido â. sancçiio o projecto. 

Lido e em 2. • diEonBBão, é approvado sem de· 
bate, resolve-se que pasee á. 3.• e vae á. com
missão de orçamento o projecto n. 37, que 
isenta de impostos as aguas mineraes do Es· 
tado. 

0 SR. RIBEIRO lUNQUIUaA, 1. • secretario, 
precedida. concessão de urgencia, lê um ofHcio 
ao ar. 1. • eecretarlo do Senado, devolvendo o 
projecto de orçamento com emendaa, as quaes 
vão a imprimir. 

0 8R. SBVERIANO DB REZBNDE requer dis
pensa de intersttCIO }.&ra. que o mesmo pro· 
jecto entre na ordem do dia de amanhã. 

O ar. Ca1DIIIo Pratee:- Sr. 
Presidente, v. f' XC. julgou que era queatão de 
expediente o deferimento feito ao requeri
mento do nobre deputado, sobre a discussão 
<las emendas apret!entadas no Senado ao orça
mento para que entrem amanhã na ordem do 
dia ; entretant 1, eo peneo que se trata da. dia· 
pensa de interstício e esta IÓ póje Eer conoe
pela votação dA Camara. 
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Não duvido, sr. Presidente, concor!'er para 
ieao, mas si me fôr assegGrado e á Camaro. que 
hoje á noite serão distribuídas e impressas 
aquellas emendas ; pois, ellas são em ná.o pe
queno numero e muitas de importo.ncia. Quan
do se tem de tratar de ma teria. de tanta rele
' ·o.ncia., não pó:fe·~e. apen&s com o estudo de 
uma hora. votal·a, p·Jrquanto os impressos se 
distri•uem aqui ao meio dia.. 

Entendo, sr. Pre~idente. que não se po:te es
tar o. da. r votos sem conhecer-se da ma teria. E' 
verdade que reconheço a urgencia dP se votar 
o orçamento, mas 1sto não deve, torlo.via, sa
critlc!l.r o pensamento d" Camara. (Muito bem). 

Consultada a casa, é rejeit&do o requerimen· 
to do 8!' . Severiano de Rezende. 

Lido e em I. • discussão, encerrando·!!~ esta 
sem debate. é approvado e vae ó. commis~ão de 
orçamento o p!'ojecto n. 142, que auctoriza abo· 
no de despes111 feitas pelo <>Ollector de Juiz de 
Fóra. 

Nada mais haveo rlo 11. tratar-se, designa o ~r. 
Pre~idente paro. c.manhã, além do. parte regi· 
mental da ordem do dia, 3.• di~cussão do pro
jacto n. 9 ; l. • do de n. 146 ; dil!culll!ão ria 
emenda do Senado á proposição n. 12 , Ja C&· 
maro., 2.• do projecto n. 89e discns5ão dos pa
receres os. 70 e 72 a. 88 . 

Levanto.·se a sessão. 

0 SR. CAMILLO SOARES FILHO: -Que, o.líáEJ~ 
não têm neohum. 

0 SR· GETULIO DE CARVALHO:- Como não 1 
Vou mOftrar que têm e que a emenda de v. 
exc. a.ttenta contra. elles p:>sitivo.mente. 

Sr. Presidente, a n tllS da lei n. n que con
fariu 0.03 escrivães de orphama o. competencia 
para. as causas diviwrias, oriundas de partilhas 
em qu~ houverem menore3 interessados e ain
da no regi meu do imperio, hJuveduvlda.s e va
riado.!! iuterpre~ações da lei a respeito dest& 
competencia. o que motivou a.v1sos do mmis
terio da justiça, provocados IYJr consultas de 
juizes de direito, que f. m muitas comarC$8, ta
:.:io.m ne!'sas cau~as funcc10aar os ~·crivães de 
orphams por entenderet.a que eram elles os com
petente~J. 

UM sn .• DEPUTADO : - E' verdad'-' i posso dar 
te~temunho. 

0 SR. GETULIO DE CARVALHO: -Posterior
mente, sr. r-residente, veio o. lei n. 72 de ju
lho de 1892 no seu art . 30 conferir taxativa
mente esta comp<~tencia o. e>ae.<~ escrivães, mo· 
delando tal disposição aliás equitativa e eabia, 
no direito inilludivel que tinham elles como es
crivães privativos de todas as CI!.U"!ls orphano
logicas ou em que fossem orphams interdictos 

DISCURSO PRONUNCIADO NA 
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2. 0 DISCU5SÃO 

ou o.usente3 interessados, porquanto, o que não 
é de f,cil concepção é admitttr·se um escrivão 
d'outro. categoria e dilferente competencio. func
cionar nessas causas que tem menore3 interes
sados. ficando o escrivão privativo. d'um modo 
puramente excapcionnl, privado d'um feito em 
qu~ tem competencia por direito originaria e 

DO fuodamen•al. (Cruzam-se dioersos apartes) . 
Qt'AL sÃo DKCRI!:· Entretanto. sr. Presidente. es•a di~posição 
I'ROCES~UARs E JU· de lei que vinha esclarecer as duvidas e fir-

mar de vez o. competencia dos escrivãe.q de or

O sr. Get.uilo de Carvalho:
~r. Pre3idente, a:1 emendas que acabam de 

ser offllrecida.s ao projecto n. 68, uma ten
dente a supprimir ou abolir a competencia. dos 
escrivães de orpllams paro. funcciono.r nas ac 
çõea de divisão e demarcação oriundas de par
tilha entre herdeiros havendo menores, tnter
dictos e ausente3, e outra a garantir-lhes a 
competencia para e~se.s causas na. hypothese 
de haver maioria de orphams inter~ados
são emenda~ que vêem olfender pt•ofunde
mente Oll direitos desse · escrivães e que devem 
ser unanimemente rejeitadas pela Camo.ra doa 
srs. Deputados. atteota. a justiça e o respeito 
ao direito alheio que devem sempre presidir 
aos nossos actoR como le~islaJore~. 

Sr. Presidente, quando 118 leis não se firmam 
em motivos de ordem publica, e ao contrario, 
suas dispos!çõ2s vão ferir os interesses de um11. 
cla89e são iniquas e tendem o. desharmouisar 
os elementos vito.es da soctedade que so1Ire 
com a. injustiça f~ita aos individuo:~. E e:.sas 
em~ndas. sr. President~ . além de se opporem 
ao art. 15 do projecto que restaura a compe
tenc:a. dos escrivães de orphams para as co.t•sas 
dlvie~ori'l8 em que são interessados menores, 
ainda uma dellas m&nda revogar o art. 30 da 
lei n. 72 de 27 de julho de 1892, com o que vai 
injusta c clamorosamente .~l63ar os direitos 
desses escrivães. 

A. C. - 64. 

pham~ nas referidas causas divisoriol:! foi bur
lada. pelo respectivo r egulamento . que ex
orbitando os limites dentro dos quaes devia Eer 
architP.oto.do, inutilizou-a criando obices para a 
sua fiel execução. 

O ~R . RIBEIRO JU!'\QUEIRA,- E não rr.e con
stn que tenbam reclamado contra isto. 

0 SR. G&TlfLIO DE CARVALHO: - Reclama
ram, sim; e se v. exc. não foi alvo dess11~ re
clamações, posso affirmar que têm sido 1eitas e 
tlll\'ez muitos de nosso~ ~ollegas as tenha.m ou
vido. 

E, depoiJ, me.;mo que os prejudicados pelo. 
regulamentação da lei n. 72 tenham se confor
mado com o (l· b•Jiho que lhe~ foi feito, porque 
cqui silet conscnttre videtur ,:& nós os legi~lado
res temos o dever de CC'Inbecer O$ defei\1)9 e la · 
cu nas das no!lsas leis, corrPgindo as por inicia
tivll propria. e independente de suggestões dos 
que nos collocaram no elevado posto de seus re· 
pr .. sentantes n&~ta ~".asa,t!l.nto mais quanto esse 
defeitos ou exorbitancias prE-judicam a uma 
classe dos no;sos coucidadãos. 

UM sn. . DEPtlTADO : - Mas lHlje não existem 
si não pJUC.JS eacrt vães de orphams . 

0 SR. 9B:TUL!O DE CARVALHO: - Mas porque 
existem poucos, 1r. Presidente, não havemos 
de t1rar lhe~ aquillo que de d1reito lhes per-



1ence; tanto mais quando, tendo a lei n. 18 
sopprl mido elite~ logares, conservou todaVIa 
aquelles que existiam no tempo da sua promul· 
gação e que permanecerão até que haja a 
morte ou resignação dos respectl vos serventu
arios, pelo que não podemos negar-lhes os mei· 
os de vida, de subsist~ncia, desde que o legis· 
lador constituinte o.>nservou-lhes a existencia. 

O llR. RIBEIRO JUNQUEIRA : - Si os me1os não 
chegarem, elles que abandonem ou resignem o 
legar. 

0 SR. GETULIO DB CARVJ.LHO :- Mas, sr.' 
Presidente, dar vida a uma criatura, dar-lhe 
a existencia e negar-lhe meios de subsistir e de 
viver é um acto tão barbaro que não póde dei · 
xar de ser repudiadn pela ci vilizaçã.o e os sen
timentos nobres. 

Eises escrivães eó têm os inventariO!I e os 
aotos consequentes delles. unica funte de ren· 
das para sua manutenção e muitas vezes de 
numeroSl\ família que os rodela. 

0 SR • CUULLO SoARES fiLHO : - Como é 
que viviam antes da lei n. 72 ~ 

0 SR. GBTULIO DE CARVALHO:- As nossas 
condições econowioas de hoje não resistem a 
um confronto com 118 de ontr'ora. A baixa in· 
tensi va do cambio, a depreciação da nussa mo· 
eda e conseq uen te alta dos preoos de todo o ge
nero de consumo, veto fatalmente aggravar as 
condições fie todas as claeses e nos provar de 
mo~o esmagador e doloroso que hoje é neetls
~rla uma renda triplicada para parcamente sa· 
tlBfazermos as necessidades da vida que n 'ou
tros tempos com um teroo e menos 'de um ter· 
ço de dispendlu eram satisfeitas confort.avel ·e 
abundantemente. 

E esses escrivães, sr . Presidente, sujeitos 
tambem como todos nós as dGrezas e eacrabo
sidades da crise, adstrictos a permanecerem nos 
seus cartorios a espera da morte deste ou da
quelle individuo, privados de exercel'6m de ou 
t~a lórma sua .1ctividade por embaraços deva
riada natureza, ainda hão de ser esbull.tados de 
um pequeno meio de renda a que têm inelu· 
ctavel direito e que jé. foi lhes garantido pela 
propria lei 1 

_Ao passo que as centenas de especie de ac
~ civeiA que existem e se agitam no fôro, 
MO todas de outra ordem de esori vães-os do 
Judicial e notas, que têm privativa competen
cia, fóra muitos outros actos sem caracter con
tenciooo que ~ão outras tantas f mes de cus
tas qne possuem e que os executam como ta
belliães de notas. 

Entretanto, sr. Presidente, os escrivães de 
orphame não podem funccionar em nenhuma 
dessas seções, não têm escripturas de espeoie ui· 
g~ma, nã:<> têm servioos proprios do notario pu 
bhco, e amda_ s~ lhes nega competencia para 
serem os escr1vaes das causas de divisão e de
marcação em que são intt~ressados os menores e 
que se originl\m de partilhas entre herdeiros a 
unica causa forense que pela natureza do car
go que exercem, não pedia deixar de ser da 
sua a.ttribuição I 

Es:;a emen~a, sr. Presidente, é injusta, é ot'· 
t'e~s1va dos mteresses desses funocionarios pu
bllcos, e a nós co_rre o dever de rejeital-a, para 
amparai-os providentemente, como já estatuiu 

a lei n. 72, restaurõda nessa parte pelo art. 
15 do projecto n. 68 (apt~rtu). 

0 SR. CAKILLO SoARES FILHO: -Os escrivães 
do judicial têm o servioo crime que não lhes dá 
custas. 

0 SR. GETULIOD!i:CARVALHO: -V. e:xc.sabe 
que o proprio serviço criminal {1. ·cargo d'elles 
é renumerado em parte. 

Porquanto. ou decabe a ju~iça publica, e en
tão percebem a metade du custas pelos oofres 
do Estado, ou triumpba ella, e nessa hypothe
se é sempre o réo condemnado no pagamento 
das custas. 

(Orulllm·se di,er8os apartes e nd'o se ouve o 
ort~dor). 

0 SR. BBNJAMIN DE MACEDO : - V. ex c. póde 
dar a razão da competencia dos e!'crivães de or
phams para as causas divisor1as em que são os 
menores intereBI!ados 1 

O SR. GB:TULIO DE CA!tVALHO: -Já eu de\ a 
razão que pede v. exc. Entretanto, me parece 
que essa razão basea se numa questão de pri n
oiplos e de direito, relacionada com a propria 
natureza dos seus cargos, que foram privativa· 
mente oreados para se occupar dos negocios em 
que fossem orphams interessados. 

0 SR. CAMlLLO SoARES FILHO:- Não vejo 
razão n ' isso. 

0 SR. GETULIO DE CA!tVALHO :-Como não f 
V. exc. ~tabe que sendo elles os escrivãt~s dos 
orphams privativamente, com muita razão, 
com muito direito devem reclamsr para si as 
divisões e demarcações oriundas de partilhas 
entre herdeiros que existem orphBms. 

0 SR. RIBEIRO JUNQUEIRA. : - V. exc. per
mitte um aparte Y Olhe para o relogio que a 
cama.ra está 11 tlltcta para votar este projeoto. 

0 SR . GETULIO DB CARVALI'IO: -V. exo. não 
deve se affiigir tanto ; e apezar de manifestar 
tanta. vontade de regeitar esta meti ida favora
vel a esses escrivães, deve ter a necessa.ria cal
ma de ouvir quem milita pela boa causa, pela 
causa da justiça. 

Deve convir que é justo apurar-se de mOllo 
definitivo as respnnsabilidaaes que assumimos 

. perante os nossos concidadãos, e Bão deixamos 
occultas segundas intenções. 

0 SR. SILVA FORTES :-V. e:xc. não pode as
tribuir segundas intenções aos collegas, que 
sempre visam o~ interesses geraes. 

0 SR. G&TUUO DB CARVAL"ftO :-Nem eu pre· 
oiaJ de advertenciss nesse sentido, porque sei 
sempre respeitar a attitude dos meus collegas, 
que tlmbem deverão respeitar as dos outros. 
Sr. P residente, vou concluir convencido de 
que a Camara mantendo-se sempre na alta es
phera em qu se colloca naf> suas sabias deci
sões, regeitará aa emendas apresentadas ao 
art. 15, conservando-o tal como está redigido 
com o que fará. justiça aos escrivães de or
pham • que tê m incontesta.vel direito a taes 
causas, firmando-se de vez um assumpto que 
controversamente têm sido entendido por esta 
ca~a e pelos juizes de direito das diversas co· 
marcas do Estado. (Muito bem) . 



ACTA DA 64• SESSÃO ORDINARIA AOS 
16 DE JULHO DE 1895 

PRESIDENCJA DO SR, MENDES PIMENTB:L 

1 O SR. RIBB:IRO DE OLIVEIRA, 1· secretario, 
requer se consulte a casa si <1elega á. mesa a 
faculdade de nomear cinco membros para a 
com missão de que se trata. 

Ao meio dia, feita a cllamada. acham-se pre
sentes os srs. : Mendes Pimentel, Ribeiro de 
Oliveira, Ribeiro Junqueira, Silva Fortes, João 
Pio, rlueno Brandão, Augusto Clementino, 
Freitas Castro, Delphim Moreira, Juvenal 
Penna, Leopolao Corrêa, Theophilo Marques, 
Gonza"a da Silva, Rodrigues Chaves. Ferreira 
T\nôco, Severiuno de Rezende, Sousa Moreira, 
Maneei Alves, Cal'lindo Pinto, Nunes Pinheiro, 
Gustavo Serrão, Raul Pen:do, Aenjamin de Ma· 
cedo, Epaminondas 0tto01, lgnacio Morta, Ca· 
millo Pratas, Wenceslau Braz, Saturnioo Dan
tas, Nunes Coelho, Francisco Bressane, Tava 
res de Mello, Beovenuto Lobo e Sabino Bar
roso Junior; faltando com causa participada os 
srs. : Eduardo Pimentel, Alberto Furtado, Ge
tulio de Carvalho, Agostinho PereiN, Manoel 
da Silva e Camillo Soares Filho e sem ella os 
mal~ sra. 

Abre-se a sessão. 
E' lida e approvada a seta da anterior. 
O sr. 1.0 secretario dá. conta do seguinte: 

EXPEDIENTE 

O/fi cios 

Da camara de Ouro Fino, pedindo providen
cias contra invasão por parte de auctorida 
des paulistas do Esp1rito Santo do Pinhal e 
Soccorro.- A' oommi~são de negooios inter
estadoaes. 

Do directorio do club republicano constitu
cio .. al de Abre Campo, commnnicando a sua 
installação.-Recebida com agrado. 

Dous do sr. I· secretario do Senado, commu
nicando hii.Ver sido rejeitada em se~são de 15 
a proposica.o n. 30, de11ta aamara, sobre reor
ganização do ~ecretaria da Relação, e enviao · 
do uma indicação no sen tido de Rer nomeada 
uma commi85ão mixta que, no intervallo da 
presente-á futura seasão, estude bases p~ ra o 
lançamento do imposto territorial como su
ccedaneo ao de exportação e proceda a uma 
conveniente revtsão do aotual regimento tri
butaria . 

lnteirnda a Camara respectivamente à.com· 
municação passa-se a tratar do objecto della, 
procedendo-se á. respectiva leitura. 

O @r. João Pio pede a palavra para 
c.leclarar que ê contrario á. indicação que aca
ba de ser lida. 
Ob~erva que se trata de substituir o imposto 

de exportação pelo territorial, o que é ex
temporaneo, porquanto a lei que regula o nos
so systema tributaria foi feita h& pouco e ainda. 
não é occasiã.o de modificai a. 

Vota, portanto, contra a. indicação e pausa. que 
usim deve proceder a Camara. 

Falam sobre o mesmo assumpto o srs. Sil
va Fortes, Bueno Brandão e CamiJIQ Pratas ; 
ma.a não temos as seus discursos. 

Encerrado o debate, é adoptada a indica-
ção. 

Approvado o requerimento, o sr. Presidente 
nomêa os sn.. Joã{) Pio, Raul Penido, Bueno 
Brandão. 'Wenceslau Braz e Camillo Prates e 
ordena que nesse sentido se officie ao Senado. 

0 SR. RAUL PINIDO, obtendo a pl la.vra, en
via á. mesa um requerimentodo bacharel Ago -
tinho P•mido, relativamente ao pedido que ao 
~ngresso havia feito sobre o invento de seu 
methodo de eusino. - A' commis. ão de peti
ções. 

0 SR. THEOPHILO MARQU~ transmit te va 
rias representações da ·:amara e dos conselhos 
districtaes de Sete La~ôas sobre cadeiras de 
instrucção primaria e uma do districto de ln
haúma, pedindo um auxilio pllra c mellzaçã.o 
d'agua potavel. ·- Afl uellas á. "'mmissão de 
instrucção publica; e~ta á de petições. 

PARECERES 

Enviado~ á. mesa, são lidos e vão a im primir 
os seguintes : 

N. 89 

A commtssão de commercio, estatística, indus
trias e artes, á. qual foram presentes as repre
sentações da camara mumcipal de S. João Ra
ptlsta . pedindo o augmeato de seu município, 
com desfalque dos tres visinhog, isto é: do de 
Diamantina, Peçanha e Bocayuva ; 

Considerando que nem na Constituição do 
Estado e nem na lei n. 2, de 1891, invocada, ha 
base para satisfazer o pedido da referidl\ cama
ra, é de parecer que sejam ellas archivaoias . 

Sala das commis,ões, 16 de julho de 1805.
~0NEGO ALVES.-LEOPOLDO CORRÊA. .-JUVENAL 
PENNA. 

A commissã.otle orç ,mento offerece pnra ter
ceira discussão o projecto n. 37, de 1895, isen· 
tandode imposto de exportação as aguas mine
raeo de Cllmbuquira. e outras fonte:>, e é de 
parecer que seja approvado com a mesma re
dacçã.o. 

Sala das commiesões, 16 de j ulho 1e 1895.
J. BUENO 8RA.NDÃO.-AUGUSTO CLKMENTINO. 

A commiseão de orçamento, a que foi pre ente 
o projecto n. 57,de 1895, é de parecer que seja 
o mesmoEubmettido á terceira. d1ocussão e ap
provado com 11. seguinte redacção, de accôrtlo 
com o vencido: 

O Congresso Legislativo do Estado de Minas 
Geraes decreta : 

Art. I.• Fica ext~nsivo a um estabeiPcimen
to de mstrucção di rigido pelos padres Sslesi
anOll, na cidade de Tiradentes, num predio otfé· 
recido pela municipal ida•: e o auxilio aucto
rizado pelo§ 2. 0 art. 1.• da lei n. 43 . de 22 de 
maio de 1893, sob condições es•.abelecidas nos 
os. 1 e 2 do citado paragrapbo da. menciouada 
lei. 

Art. 2.• Fica o Presidente do E t1.rlo aucto· 
rizado a dar aos Sale il\nos um proprio eshdo
al que ha em Barbacena-a fazenda do registro . 

Art. 3.• Revogam-se as disposições em con
trario. 

Sala das commis,ões, 16 de julho de 1895.-
J. BUENO BRANDÃO.- AUGUSTO CLEME:-iTINO. 
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A oommleeio de obras publicas, á que foi 
pl"eeente o projeoto n. 6i, do Senado, appro
ndo em )ll'lmetra diso1188ão, é de parecer que 
aeja elle eubmetttdo i\ agunda diacqlllio com a 
meema redaooio. 

Sala dal oommtssões, 16 d!5 julho de 1895.
EP.uoNONDA.S OrroNI. - NUNBS PINHBIRO. -
SILVA Foans. 

0 SR. RODRIGUES CRA. VBS, pela oommlssio de 
redacçio, o1rerece o Jlnal du emendas feitas 
pela Camara ao projeoto n. 66, dv Senado, re
lativamente ao eerviQO anltario do Estado. -
A imprimir·•· 

Llcfo e em 3. • dlsouulo, que se enoerra e em 
debate, é approvado e remew;tido á commi!ião 
de redacçio o projecto n. 9, consignando auxi· 
llo para construoçio de predio no oolleglo das 
irmia de caridade em Marianna. 

Dlspelll&da a leitura, a requerimento do sr. 
Carliado Pinto, entra em I. • discussão o pr je
cto n. 146, concedendo privilegio para expio· 
raçio.de oteos,vegetaes. 

O •r· Silva Forte•: -Sr, Presidente, 
pedi a palavra eoore O>projecto n. 146, de 1895, 
para declarar á casa que. de accôrdo com as 
minhas idéu exren:iidas desde que tenh~. as 
seo to ne'•" cau.. não posso de modo algum con
tribuir com o meu voto para as uiall08i*a con. 
aignada.- nomeemo pro1eoto. 

Sr. t>reside..ole, hO ulU t;OquatrieDD•" no c ,n . 
greaJO Mineiro, quaL.d > 89 rllscutiu a oonce&! 10 
de favof!lt sollcisados , ela companhiL -For.as 
e E~ta!Jiros -para a "xploração da\ industrllJ. 
do .erro, tive ocasião de ex pender lar gjS oon 
signaçõee no sentido de just ificar o neu voto. 

Si todos os oollegai que assistiram á discus· 
são de então ti vesaem aasento nesta casa, eu 
contentar me-hla em mandar à mesaa dect~~.ra
c;ão do meu voto para qae fizesse constar ao 
E3tado de Minas que sou adverso á. concessão 
de priviligioJ para iodustria5 que são acces
siveis a todas as olas&eS sociaea. E' verdade, 
sr. Presidente, que a acção do gl'lverno deve 
se e:xercitnr em beneficio das ' nduatriaa nas· 
oentes, mas, não é por meio de con0888Ões de 
privUegios que esta acção trará beneficios pu
bllcos. 

UMA. voz: -O projeoto acoarreta onw ao 
Estado f 

O sa. SILVA FoaT&B:- Pergunta-me o meu 
illustrado oollega si o projecto tr.,z onu1 para 
o Estado; fU r espondo a •• exo. que não traz 
directamente onu1 para o E~tado, mas traz 
Ottw para as cJornadas aociaes, que OODBtituem 
as cellulas prtmltlv98 do Estado, restringindo 
a liberdade de exploraçio du indastrias. 

"Não pr<~va!cce o argumento !laquellea que 
dizem que a concessão de privilegias para a 
exploração de tndustrtas não tru o"w para o 
Eetado: es~ ao alcance dos meus illustres ool· 
legas que quasi ·todas u concessõe'.l que têm 
sido feitas, deed.e oa tempos da assembléa pro· 
vinclal até hoje, eram sollolta<iaa no sentido 
de serem feitas sem o""'' mata tarde, porém, 
vinham pedir novos ~neftcios, eolioltaodo 01 
favores no Estado, " que acreditam não faltar 
reouncs. até para prot11ger iodustrlas que se 
desenvolvem naturalmente, pelas rlqaezu que 
em si ence.rnm, oomo bôa collocaçio de capl
tau. 

U11 SR. nUÜTA.no dá um aparte~ 
0 IR. SILVA FORTES : - 0 direito de peti· 

çio ê constitucional, mas ueim prOcuro ~ 
ponder ao aparte daquellee que dizem que a 
conr89!ão de prtvilejos nlo tra.z onua psra o 
Estado; si não traz hoje, trará amanhlo. 

Póde o conlli'B680 &atualmente não conceder 
certos f'avorfs e amanhã tazel-o. 

Sr. Preeidente, não sou ad veraario intranatgen 
te da~ induatrias ; aquelles que me conhecem 
ja sabem o meu voto nestas questões. 

Entendo que a conceder se privilegio para 
exploraçio de C'leos vegetaea. devemos tam
bem fazel· o para a iodustria do ferro, para 
todas ae indast.rlas, redundando em detrimen
to ao proprio povo, ftrmando o reglmem do 
monopolio. 

O aR. MA.NoBL ALVES:- Traz onus para o 
E~trdo 1 

ÜSR. SU.VA. FORTES : - Sr. ·Presidente, o 
meu ilJustre oollega pergunta-me si traz onus 
para o Estado, e eu pergunto ao meu illustre 
collega, naquella zonl a exploração de oleos 
vegetaea não é a~tvel és camadas sociaes, 
o povo n'aquella zona não procura explorar 
esta industria ? 

0 sa. MANOEL ALVli:S : - dá um apartt. . 
0 IR. SILT A. FORTES :- Sr. Presioeote, si 

a induatria é nova e não foi exerCitada alo· 
da no Estado, n'e&se caso o Estado qeveria 
exercer sua. acção beneficiaria, não por meio 
de privilegio, mas estabelecend'> premios 
áquell&a induatrias que apresentem melhor 
producto, que empreguem melhores e mais 
aper(eicoados machinlam08. 

Seria este o meio mais emoaz de protegera 
lnduatria. , 

Mas, ai a lndustria ja é conhecida, 8i não é 
nova, e si começa ser exercitada pelo braço 
particular, oonrorme informou -em e~se illus· 
tre collega .represe n tanta directo d'a.quella 
zona, não posso contribuir com o meu voto 
para a cóncessão do privilegio. · 

Nio recusaria o meu voto, sr. Présidente, si 
se procurasse estabelecer premio no sentido de 
animar a lniciatin particular, mas concessão 
de pr•vilegios que póde inutilmente tolher a 
iniciativa particular, isto nunca eu farei. 

Sr. PreBIIlente, as leis, quando eão feitas, de· 
vem ter em vista proteger eempre a ooll cti
vidade ou, por excepcão, prott>ger a qualquer 
ionividuo, desde quts eNe benetlcio não possa 
estender·!l9 á oollectividade. 

0 SR, JUVENAL PENNA:-Ptr exemplo, e5· 
tradas de ferro. 

O SR. SILVA FoRns:-Mas, er. Presidente, 
duvidas pairam sobre meu esplrito, não eei si 
a extracção ds oleoa vegetaes é uma induatria 
Já explorada na zona a que se refere o pri•i
leglo, isto é, nos muoiciplos de Sabará, Caetbé 
e Santa Luzia. 

A razão principal que actoou em meu espi· 
rito para categoricamente negar o meu voto é 
o ter-me Informado um oollega que as clusses 
pobres Já e xtrahem exponôaneamente oleo, 
qae alli constitue uma fonte de renda, um re· 
cureo de .que muitos se servem para suauubafs· 
tencia. 

0 SR. CARLlNDO PINTO:-Fstá WVO ahl. 
0 SR. MANOB:L ALVBS:-Peço que leia o pro

jecto. 
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O sa. CAllLINDD PINTo:-V. e:s:o. eaU cJn
atrúlodo oaiteUoe no ar. 

0 SR. SILVA. PORTJ:S:-Nio estou oonetruindo 
011tell01, eu compro o meu dever, e nioeei fa
zer cutell01- e nem viYer dél181. 

O n. GoNuGÂ. DA. 8ILTA.:-Mu "'· e:s:o. ago. 
ra -*' IIIOOl'l'epndo no oleo. 

0 sa. SIL"fA. PORTBS:-Ní\o OUVi O aea a,.rte. 
por f1110 nio o r81J10ndo; estou razendo a,ora 
outra ordem de oonslderaoõ38, de que nio me 
f*O deslocar para prea"r-Jhe attenoio. 

OsR. GONZA.GA. lU. SILVA.:-V. e:s:o. oontl
noa .. tli!OOrrepr. 

O sa. SILVA. Poaus :- O meu lllastre ool· 
lep di• Qae o projecto em diecaaã.o alva in 
tetramente o d~ito qae tem aquellu ::.-sou 
reeidentee ne11a zon~t de continuar a e:s:plorar 
oa oleoe ngetns. 

Si com e1f~tito o projeoto sonha isto ••• 
0 IR. LBOPOLDO CoaRi:~:- E' O que está no 

8 3.•. 
O sa. SILVA FvRTa! ••• como acaba de diaer· 

me, e eu verUlca no projeoto, então não eei o 
que sej• privileeio. 

' 0 SR. LBOPOLDO CoRRiA. dá Um aparte. 
O IR. StLVA F'oaT•s:- Mu si é aperfeiçoa· 

mento que vamos estabelecer, em que constate 
e~~te privileeio, li o§ 3.· torna livre facul
tativa a. todou exploração desse producto 7 

0 SR. CARLINDO PlNTO dá um aparte. 
0 IR. 81LVA PO'lTJ:S: -Bom, é mais ama 

ralão para combater-se o projecto. Si os con
oeastonarlos nio são os unicos capazes de e:s:
plorar a inl111tria pelos proce1101 mala aper· 
fetooados, porque se restiogtr a fiberdade dos 
demais cidadãoe Y (apoiadc,). 

Dealaro terminantemente que sou contrario 
a todos os privilegios que venham tolher o dee· 
envolvimento du industrlas nacionaes ••• 

UM SR. DEPUTADO:- Aqui não ha restri
oção. 

O sR: SILVA FoRTS:s:- Não posso conceder 
o meu voto a esta medtda dé restr~cçio ao des· 
envolvimento das iudustri&!l, que podem ser 
e:s:plorados por todos, por conetitulrem ~~eguro 
.emprego de oap!t&l, e f&QO esta declaração de 
TL to para uma vez tlcar tlrmado que entendo 
que a acçã:> benitl.olara do governo não deve ser 
uercida por meio de con~ão de privilegios, 
mas por meio de premio (muito bBm; muito 
b~). 

O •r. Manoel Al"·ee:- Sr. Presi
dente, poucas consideraQ<Sea rarei em attenção 
ao n ·bre collega que impugnou o projecto pela 
commissio apreaentado. 

COmo v. exc. sabe, o prime.ro parecer 
que ahi se acha exarado pela comm1asão de in
dustrlas foi de encontro ao que se previa, e ls· 
to devido· á. falh de esclarecimentos n' peti
ção formuiacla pelus seus auotores. 

Maia ta.rdu, porém tendo meu illastrado col
Jega residente em Sabará pedido que o projecto 
Tolta!llle á commil8ão para reoon~tderal-o, não 
me oppuz a isto, como consta da disotl83ão ha· 
vida nesta caw.. 

Neste tntui&o procurei estuJal-o, e não con· 
ft&ndo sómente no meu jutzo, oon.snltt>i pe880&J 
auctorJzada para*· que roi de parecer quer 
nenhuma dttficnl..iade poderia ha.ver, UJDa> 

A. C. -65. 

"fel que se resal vasaem u pequenu ir :laetriu 
e:s:llt.eDtes naquelle mllBioiplo. 

De facto, ar. Prelldente, trata-.. em prl· 
metro logar da. e:s:tracçio do oito de maoaha
ba. por meto de macblniamoe aperfeiçoados. 

Sabemos que esta idastria até ao ~resente nio 
tem sido e:s:plorada n 1quella localtda.de, salvo 
por meio de prc06111oe primitivos, que nenhum 
resultado podem trazer, e, por 181o, nenham 
produoto t6m dado ao Estado. 

Pergunto, portanto, ao llluatre ollle«a li 
havendo quem, com macllinismosaperretçoàdoa' 
possa produzir alli grandes quiDtlda!lel de 
oleo, st isto aerá ou não em benetlcio do Estado I 

0 SR. SILVA FORTES:- E' uma reatrloçio · 
porQuanto o prtvilegio nio é mais do que umá 
replia para um pa.rttcnlar ou uma em preza. 

0 SR. MANO'IU. ALVBS:- Neste caso, deve 
desappereoer a ldi de prJvileglo. 

U11 SR. DEPUTADO:· - , ão temoe a inda essa 
lei. -

0 SR. MANOEL ALva:- Foi Tot.ada ha poa-
001 d1ae, e, ai nio podemoa coJYJider privlle· 
gioa, rugamos _completamente essa lei como 
in u til ( ap«rtes.) 

Sr. Presidente, ai o• canlheil'OI qne ee a.pre
aentam a esta c~aa pedindo privlleeio para a 
e:s:tracção do d~ do côco at& por meio de ma
ohiniJmoe ap ,rfeiQO&doa vierem onerar o El
"do, como tóe acon\eoer com aquelles qae ee 
propõem a e~tabelecer qualquer induatria, a 
oom~iesão _vacilar á em formular o pr(ljecto ora 
em dl8cua.•ao, mas a hypothese é inteiramente 
di versa para e Estado. 

Supponho qne não se }:óie tolher a inici\ tiva 
particular, e foi essa a razão em que ae tuodou 
a oommi!Jiiiio para dar o parecer que ora é dis· 
cutido. 

A respsito da m"mona e do amendoim, que 
alli se procura eTplorar, v. exo. e a c1asa sa
bem. sr. PrMidente, que não ha ninguem no 
n0118o Estado qne não conheça esta peq..aena in
dmtrla, que até ao pre~ente poucos r"~ultados 
tem produ1ido. pelo modo grosaeiro por que é 
tratada, mM apparecendo agora quem com co
nhecimentos e machlnismos aperfeic;oa.dosquei
ra dar-nos melhores productos do que aquellea 
que &l)tualmente temos com grande trabalho e 
dispendio e, o qae é mais, por diminuto preço, 
é claro é intuitivo que devemos ac~eit:1r aquel
les que no11 vêm trazer novo3 melhoramentos, 
deixando os syatemas antigos, dispendiosos • 
grosset o.•. Do contra!'io, continuaremos sem
pre rotineiros, sem dar um só pwo no cami
nho do progresso material, com prejulzo de nos
sas rendas. (Apartes.) 

Temos o facto de todos 011 dias um pequeno 
Industrial poder produzir objeotos de optlma. 
qualidade, mas em tão pequena quantidade • 
e com tanto trabalho que não póde ser pre
miado convenientemente. E' o que temos viato 
e cu n tln uamos a ver. 

0 SR. GONZAGA DA 8ILVA:-Muitas vezes O 
premio não compenea o trabalho . 

0 SR. MANOEL ALVES:-Nio compenaa O t •a
balbo, porque, como v. exc.• sa.be, ha uma. 
dllfer• nça extraordinaria entre os productos 
extrahidos por meio de machinismos u tirados 
por1meio da força bruta. Eu entendo a lnJa. 
que o privilegio concedido vem trazer grandes 



~· 

Y&D.._gens \)Ira o Estado e a diminuloio do O •r. Epamlnonda• Ottonla -
prego do objecto proc!ustdo }ll)r melo de ' ma· pelA oommiaio de obras publicas, declara que 
cblnlamoe. Por OOJlleiUiDte, julgo que o meu a Camara nio podlà aooeltar a emenlia apre
nobre oollega. nio tem ru1o quando dls que aentaila pelo ar. Snerlano de Rezende ao pro· 
a OonCMIIo de prl vllegio ne obett.r o dea jecto n. 89, porque oontlnbá ·eJia uma dele
enTolvimento da pequena ladv•Lria do Es- PoiO ao poder executivo qual a de alter~&r o 
tado. ' ' traoado de uma e~tl'Ua de ferro, attribolçie · 

O SR. SILVA FoRTIS:-Já declarei; cão voto privativa do Cong!'eflo. . 
pelo'projecto, porque elle importa em mono- Pela emenda, diz o orador, alteraVF18 o 
pollo. • ponto de partida da e&trada, coneervand<He 

O &R~ MÀNoEL ALva: - Não ha monopollo, aJKnaa o ponto terminal, o 9ue nada mala era 
porque v. exc.•. Tio que l'eflalvou·se perfeita· ·do que uma nova coneemio. 
mente a pequen" iodostria, donde a pobr~za · Entretanto, á vitta da sob emenda pelo mes· 
tlraaauasustentação, iate floon salvo no pro· mo sr. c!eputado apl'f!sentada, nm o or':'lor 
jecto. 'Devo declarar a v. exc.• 11ue a commis- declarar que a oommilsio de obru publ!caa 
aio não teria dado o parrcer ravoravel ao prl · propõe a rejeição da emenda, acoeitaodo-ae a 
Tileglo que é concedido. si não resalvasse a sub·emenda que ac.;.ba de aer apresentada. 
pequena lndoatria, a lndustrla doe .,abres, dQJ Findo o debate, é approvado o art. I· com 
que vlnm desses Pfquenoa trabalhO!. aa emendas ns. I, 3, 4 e 5 enviando·!e á re· 

Tenho, por conseguinte, explicado as razões e apeotlva comml~. de conformidade com seu 
oa motivos que levaram a commlsaio ·a dar o ~~~r approva~o •. ~ emenda n. 2, para ooo-
pareoer ora em dlscw.l!ão. (Muilo bftn). atttutr proJeotod!stmcto. 

Encerrado o debate, é approvado 0 projecto Sem deliate sao approvados os arts. 2. •, 3. • 
e, colll8ntindo·ae que passe a 2.• diactl.SI!ão, n• e 4. ·.do· p~jecto ~ reaolve ·se que ~e elle á a oommlaeio de induatrlaa. 3.• «!tscnssao, enTJando·te á commtedo dare· 

dacoao. 

2.• PABTS DA ORDEM DO DIA 

L~das • em di!!lousaão, enoerrando·se esh eem 
debats, 8ão approvadas "remettidas á commia· 
aio de redaOQão as emendas do Senado á prc
poeltio n. 12, da Camara, sobre llcençu a run· 
ooionarios de justiça. 

A.nnuncla·se o proseguimento da 2.• disous
sio do projeeto n. 89, de 18\J4, sobre a eatrada 
de ferro do Gandarella. 

Trata·ae do art:- I.· com as re~pectivaa 
emendas. · 

O •r. Se veria no de D.ezende:
Sr. Presidente, a commi•ão de obras publicas, 
tratando da emenda n .1. fs 7 reparos relativa· 
mente ao faeto de se auctorizar o governo a ar
bitrariamente alterar o tra~o primitivo, 
danLio lao logar a uma conces!ão Bova • 

Para obviar o que contraria a 'Xlmmlssão, 
vou mandar à. mesa uma su"·e:t enda e e~pero 
que assim, deaapparecido o inconveniente apon· 
tado, seja a emeuda approvada. 

A. emenda determina que o governo fique 
auctorizado a lnnovar o contracto da concessão 
da Estrada de Ferro do Alto S. Francisco à ser
ra du Araras -para o. tlm de alterar o traçado, 
re1~tt.tlvamente ao seu ponto de partida, reaer
~o se os r&Jpectivos praso3 para os estud08 
e conatrooçio. 

A minha sub-emenda faz com que esta emen 
da diga respeito unlcamenh ao praso para es· 
t~408 e para I.T'icio da construcçao ; e é conoe-
1nda neetea termos (16) : 

N. 5 

Sub-emenda á emenda n. 1. 
Depol.s das palavras - para o fim - rediJa· 

se assim : - para o fim de renovar os reape
otlyos pra808 para os astudos e con..<rtrucçio. 

(S. R.). 
s.ala das see.;õea, 16 de julho de 1895.-Sxv.a:-

:at~o. DE RRZKND&:. , 
Apot&da e conjunctamente-em discuasão. 

O •r. João Pio (pela ordsm). obaer· 
vando que acha ·Ee J• impressa e dlstrlbulda a 
rede~ final do projecro n. 131, relativo a 
cadetras primarias, rrquer aéja ella immedlata
mente discutida e Totada. 

Adoptado o repuertmento e dispenaada a lei
tura. a requerimenro do ar. Bueno Brandão, 
sem debate•é approvada a redacção. · 

0 SR. NUNES PINHEIRO pede e ('obtem dispensa 
de lmpre!eão da red~o tlnal das emendas da 
Camara no pro;ecto n. 66, do Senado, sobre 
seniço aanitario, atlm de ser discutida e votada 
lmmediatamente. 

Requerendo o sr. Severiano de Rezende dia
pensa da leitura da redacção, deixa de ser at· 
tendidi>, após observações do ar. Ribeiro Jun-
quelra. . . 

Lida a redacç·· o. sEm debate é approvada, 
devolvendo-se no Senado o projedo com as 
emendas. 

Iniciada a leitura do, pareceres ns. 70 e 72 
a ·ss, é dia~mada a requerimento do sr. Bae
no Brandão, ,fendo sem debate approvadoa to
dos elles. 

Nada ma:s hr.verdo a tratar·se, designa osr. 
Presidente para amanhã, além da parte real· 
men"J• o S' guinte: d1Ecuseão das emtndas do 
Senado ao pr<'Jecto de orçamento; 2.• diacUSEio 
do projecto n. 79; 1.• do de n. 70; 2.• do de 
n. 119 ; 3. • dos de ns. 57 e 37. 

Levanta-te a se!lio. 

DISCURSO PRONUNCIADO NA SESSÃO DE 18 
DE JUNHO DE 1895 

ACHANDo-BB EM 2.8 "DISCUSSÃO O PROJJIICTO N. ~. 
DE CONCESSÃO DI: 50 POR CBNTO DB CUSTAS JU• 
DICIA.RIAS AOI HAQISTRADOS B PROMOTORES 
DB JUSTIÇA. 

() sr. "'ence•iau Braz:- Sf. 
Presidente, nada aurprehendeu-me, pelo ron· 
trario, já esperava pela oppoliolo ao meu pro
jeoto feita pelo Ulustrado deputado residente ( m 
Montes Clt.r01. · 

.. 



Tem sido cousa. pan mim particularmente 
nota nl que toda a vez que se levanta um de
putado neste recinto e apreaent.a uma medida 
qualquer de Justiça e utilidade, repreeentando 
os legitimoa Interesses da magistratura, s. exc. 
levanta·se sempre df'l arma em riste para im· 
pusnal-a vehementemente. . 

E' esta uma verdade ttr. Presidente, ja re· 
-conhecida no Esta1o de Minas e que não pre
ciso nltentar Desta can. 

Eu Tenho, porém, oppor embugoa ás consi
derações feitas por esse illnstre deputado, e o1l'e· 
recer outras, a meu ver bastante valiOII&II, 
maia procedentes do que os apresentadas por 
s. exc. 

E' sabido, sr. Pre:.idente, e principalmente 
por v. exc. que fez parte do Congresso Cons· 
tituinte que, quando tratou-se do proj!cto da 
Conati' uição ficou ldétl firmada, vencida, a abo· 
lição das aposentadorina. 

E' sabtdo ta.mbem que consequentemente a 
Essa medida era indlspensavel que os l~gisla:lo
res desse tempo augment.asdem proporciona! 
mente ou antes rasoavelmente os vencimento3 
dos tunccionarios publicos que viram-se repen
tinamente priva l'll.l dessa· garantia dJ futuro. 

De facto, sr. Presidente, o legisledor procu· 
rou dar solução a este problema; procurou au 
gmentar os vencimentos do$ funccionarios pu· 
blicos afim de que tives•em-nos corl'esponden· 
tes ás suall necessidades de momento e que ser· 
Tisaem tambem como garantia para o futuro 
de auae familiaa. 

Infelizmente sr. Presidente, uma das classes 
mais prejudicadas com oaugmento pouco raso
aval de &eus vencimentos foi innegavelmente 
a magistratura do nosso Estado. 

Eu não tnto das outras, porque o que está 
em discussão é o projecto que eleva em pouca 
cousa oa vencimentos da magistratura mi
neira. 

A abolição das aposentadorias, sr. Presidente, 
concorreu poder:>samente para as circumstan
ci ae eapeciaes em que se acha a elevada ma
gistratura. 

O SR. C. PRATES :- Foi ella a unica pre
judicada 7 

o. SR. \V. BRAZ :-Já diase e repito,sr. Pre
sidente, todas as classea por certo hão de so
lfL•er mais ou menos ae consequencias d&se 
acto. A meu ver a classe que mais profunda· 
mente som e essas consequencias é a da ma
gistratura. 

0 SR. C. PRATES :- Porque1 
O SR. vV. BRAZ :- CoJlocada em uma posi

ção suparior no seio da soo!eda1e, pesa.ndo to· 
bre ella a paz daa familias, a tranquillíüade e 
a ordem da sociedade, bem como o seu pro
gresao, por certo que esta clae~e deve ter \"en • 
cimeatos sufficlente!1, Cvrrespondentes á. digni· 
daie do elevado cargo que oecupa e que pos
sam garant!l-a de eventualidades futuras. 

OsR. P. DE MouRA:- Perfeitamente. 
O sR. W. BRAZ:- Por conseguinte, ar. Pre· 

sidente, a meu ver esta classe foi a mais preju
dicada. Vou mostrar a v. exc.• e á can que 
não obstante ser o intuito natural do legisla
dor augmentar os vencimentos dessa classe, no 
em tanto os vencimentos que percebia antea da 
organisação da magistratura do Estado, eram 
hUperiores aos que actualmente tem. 

E sagido, que com a modificação radical que 
so1freram u condições economicas do noaao 
paiz e do nosso Eatado, com a baixa repen
tina e temerosa do cambio, o papel moeda est& 
valendo um terço de seu valor. 

O SR. M. PIMENTEL:- Mas isto abrange a 
toda! as claeses. 

O SR. W. BRAI:- Eu já disse e repito pela 
terceira vez : estou tratando exclusivamente 
da magistratura porque, o projecto versa sobre 
ella. 

5.6'}0$ por conseguinte. que são os vencimen
tos dol magistrados de 1.• entranoia, magis
trados que constituem a maioria da nossa 
magi<;tratura, equivalem hoje a11 cambio a 9, a 
1:866$000. 

Ora, confrontando se, ar. Preeidente, estes 
Tencimentoa, com 03 veucimentos que tinham 
os magistrados no anno de 1R89, que eram de 
3:600$, que elevados hoje ao triplo dS<> 10:800$, 
além das custas, vê se per-feitamertte que as 
condições actuaes do3 nc:sos magistrados, são 
psiores do que •~ em que be achavam em 1889. 

UM SR.. DEPUTADO : - V. f ::CC, faça O mesmo 
em relação aos profesrores. 

O SR. \V. BRAZ : - Me prece que este facto 
é ba&tante evidente, claro e terminante. 

0 SR. P. DB MOURA: - Perfeitamente. 
(Cruzam-s~J di,u·sos apartu). Pausa. 
tr. Presideute, dizia eu, e a meu verdizia 

bem, que a ~ição da magtatratura em 1889 
era muito melhor do que é ltoje ... 

O SR. R. PENIDO:- Nesse ponto discordo de 
v. exo. 

O SR. W. BRAZ :- •.• porque eu já disse a 
v. ex o. sr. Presidente, q,ue actualmente um 
magistrado de J .• entran01a tem unica, exclu
sivamente 1:866$, isto sem custas, e sem apo
&entadoria ; ao paESo que a magistratura em 
1889 tinha 3:600$; al~m disco percebia custas e 
além disso tinha aposentadoria. 

Nestas oondiçoos ella tinha outras garantias 
que não tem hoje, porque vê-se sem a. mini ma 
parte das custas e apotent.&doria. 

Sr. Presidente, façamos mais. o confronto 
entre o magistrado de hoje e o jnõz municipal 
daquelle tempo. V. exc. l!abe muito bem que 
o juiz municipal tinha mais ou meuos 1.800$, 
alem do preparo de todas as oausas, prel"lro 
que produzia emolumentos que sommados com 
o:~ vencimentt s tornavam o cargo mais rendoso 
que o de juiz de direito; havia. comarcas sr. 
Presidente, em que a. posição do juiz municipal 
era muito superior a do juiz de direito quanto 
ao• vencimentos. 

Vê-se do que vae dito que quanto a venci
mentos eram preferiveis os antigos juizados 
munlcipaes aos actuaes juizadol-4 de direito e 
por conseguinte aos actuaes juizados •ubs~i
tutos. 

Eu poderei fa2'er mais o confronto entre os 
vencimentos do magistrado e os vencimentos de 
empregados de outros ramos de serviço publi· 
co, que a meu vêr são de catbegoria inferior, 
e não obstante melhor remunerados; assim, sr. 
Presidente, os consultores technicos de secre
tarias tem 6.6000$, procurador fiscal 6:000$, 
engenheiro de districto mais de 7:000$, "nge
nheiros ftsoaea de I. • classe 10:000$, secretatio 
de policia 6:000$ inspectores ambulantes 
6:000$, ft8caea ambulantes 6:0CO$, (dentro em 
breve terão 9:000$) chefe de policia e directo-



rt1 eM -eeore~ria 9;.000$, 8811do equi)I&Ndos 01 dar ee alpma oouaa á JDJ,wtrat.ura, a dar·se 
"Teaoiment.oe doe ohetes de Hoçio aos do ma· • poroeo&apm de oultu, teremos de -dar, JIOI' 
,Wrado de t.•enk'ancta. oerto, a metade, )IOis 30 •fo 6 ·i.niJgnUlcante, é 

A' visw. deetu ooDilde~:aQI*, m• pareoe ter 1lJ!I& verdadeira migalha. 
provado nio aer Iilonplro o _estado iia magil- E acredito que n-Jentiment.o .Yae o penear 
tra\bra mineira, havendo tnjuatamente para de muitos oollegu. 
oo,.a ella certa prevençio,no preauppoato de •· Nio haverá desfalque oomo pena a oommis-
.tar ella bem aquinhoada. · liio, porque pelas fdéas do projecto ruoavel-

1 egor&· chego a um ponto que de&ejava che" mente notillcadas pela emeada do nobre depu
gar o nobre deputado residente em \fontea tado, l'tlidente em Juiz de Fora, muiW.S attri· 
Olar.oJ que insistentemente declarou que nóa ~- boições puaam aos jui~e~euklt.ttutos e 6 ll!llbido 
preeentantee e sustentadoree do projeoto h a "la· li e tod01 nós que lidamos a a vida do tõro, que o 
mos noaftrmado nuiC'.a e exclmivamente no ar. accumulo de ~ervioos • attribuições que pe· 
gumento... . ~ aam sobre os hombros dos juizes de direito 

o sa. c. PaAHS :-Nio fui eu só que disse nio o deixam desempenhar os seus deveres, 
illo, ha um deputado formado em direito que porque ora t6m de aUeoder is suas attribufQl!el 
dt.e a meama coUM. na téde da comarca, ora tora, e algumas T8181 

P ~~~. W. BRAZ :-Rellro-me a v. exc. pel• em pontos diatant81. . . . 
101 iDJistencia no .-rgumeoto. E pela idéa da emenda, ba vendo dlBtl'lbUl-

. . çio de eervioos,- todos podem aer arrecadados 
_O SR. C. Purro :-Infelit:meJlte o argumento na prl porção de 10, o serio na de 20, á vista 

<\&~)& do parecer da oommis&io. do acoresolmo du diligencias e actos judi-
O SR. w. BRAZ :-0 nobre deputado l'eslden- ciaes. 

te em Montes Clamt. • • Nio preciso d!zer que muitas dtugenoiaa, 
O SR. c. PR.AUS :-Diga os nc bres deputa- muiua divltões na.o têm sido feitas, porque os 

dos, Já disse a T. exo. que nio fui eu só. joizes de direito não têm tempo para isso, mas 
o liR. w. BRAZ :,-Poli bem, vou atiafazer com ~ta ~iatrlboição de rervtooe, terio elles 

á v. exo. Oa nobres deputados que impugna tempo _sumotente e para os corres do Estaào 
nm 0 prnjeoto dlaaeram que 8888 argumento entrara.o aommas maiores do que as que entraJR 
era o1fensivo á oi~ da magi1t~tura ; m~. aotualmente. 
Ir. Presidente, o arpmento o1ferecidq não o E' sabido tambem que por acoumulo de at
foi pelo modo porque os nobres depo~os se tribuições dadas ao julz de direito têm dimi
!8Xprenaram; o que dissemqa foi que a poroen- nu ido extraordinariame-nte a verba de cuaS&e 
-.gem das cua\&11 aeria .maia um in~enti ro para jodioiarias e ieso ••••••• 
o magiatra~o &forçar-se além da exigençta na- o sR. c. PRATBS:- Tem mumo ••.••• 
t.or&l da Iet, para elle dobrar sua aotividade . 
além da que deve ter e felizmente telü no . O SR. W • BRAI:- O nobre deputado diZ 
éumprtmento de 1808 deveree• 11to ~ PoiS ~ nobre deputado devia entlo vo-

N.,_ ,~ -. á -•-~ d ....... t t tar pelo :ProJeoto que estabelece maior ft.Boali-""" vae o._, ouensa ...- a m"'e- ra U· zação. .. 
n abeolutamente ; pelo na.o espirito nio pas- ' • 
• o intuito de o1fender a essa claae nobilis· O SR. c. PaATBS • -V. exc. está eoga-
atma. nado. 

O aR. C. PaATa:-V. exc. converta o pro· 
jeoto em augmento de vencimentos que eu da
ni o meu voto. 

O aR. W. BRAZ :-Por occaaião de o.ll'erecer 
~ conaider&Qão da casa o proje~to ora em dia· 
~eu apreaen~fli e chamei par& is8o a at· 
tenção do nobre deputado, apresentei algumas 
razOes que nio foram ouvidu pelos illustres 
oollegu impugnadorea do proJeoto porque nio 
eetavam ·presentes n..1 momento ; eu dei algo· 
JDU razõel delle justitloattvas e d'entre ellas 
eata -que pes&valP sobre o. magiatratura ele· 
vados e (P.rduoa dever~. lU& - rMponabtlidade 
multo grande, que á par de&aa respolll&bttldade 
havia aooumulação de serviQOI ; cujo dnem· 
penho demandava ioquebrantavel esforço e 
energia, eaJeoialmente em algumas oomaroas 
1!o sal e da matta; outras razõel apresentei, 

ACuja lembrança éooloea. 
O SR. E. ÜTTONI: -Seria bom relembrar. 
O sa. W. BRAZ :-~quero malhar em ferro 

frio. . 
· 'Chego agora, li'. Prealdente, á emenda o1fe
l'eoida pela oommfsaão de orçamento. 

,Sinto ·e alnto multo estar em cleuooôrdo oom 
.a illua~re commls&io porque entendo que á 

0 SR. W. BRAZ : - S. exo. veio COD.f,el\ar 
ilto e vem dizer &gora que as custai não en
tram para os ootrel do Estado jiOr falta de fte· 
calização, a. exo. JaMmo é que diz e por iaso 
ao menos deve votar pelo projeoto. 

0 SR. C. PRATIS dà. um aparte. 
0 SR. W:-BRAZ:- Não ha augmento de 

imposto, é engano do nobre deputado. 
Sr. Presidente· me parece. ter J06tiflcado o pro

jecto que otfereci á consideração da casa •••••• 
O sa. JoÃo Pio:- Argumentou com muita 

vantagem. 
O SR. W. BRAz ••• e ato to declarar que voto 

contra a emenda o1fereoida pela commisl!ão de 
oroamento porque acho que ae deve dar i ma
gistratura o que é ruoa vele não insigni1lcan
t811 migalhas. · ·~~ 
~ Tenho:co~cluido. (Jlt4ii0btm-;-mttito h•m). -

C! 



ACTA DA 65.• SESSÃO ORDINARIA, EM 
17 DE JULHO DE 1895 

PRESIDENOIA. DO SR. KBNDES PIMlllNTEL 

Ao meio dia, feita a chamada, -.cham-se 
pre~entea os ara, Men les Pimentel, Ribeiro de 
Olinira, Ribeiro Junqueira, Benjamim de Ma· 
cedo. Manoel Alvea, Delpliim Moreira, Silva 
For~. Gonzaga do. Silva, João Pio, Wencedau 
Braz, Leopo!do Correia, Pinto de Moura, Epa
minondas Ottoni, Ferreira Tinoco, Juvenal 
Penn!t, Sousa Moreira, Severiano de Rezende, 
Nunes Pinheiro, Nunes Coelho, Saturnino Da.n 
tas, Igoacio Murta, Fraocisoo Bressane, Bueno 
Brandio, Ta"!ares de Mello, Augusto Clementi· 
no, TbeoJhllo Marques, Gustavo Serrão, Sabi
no Barroso Junior, Camillo Putes e Freitas 
Castro ; faltando com causa participada os srs. 
Eduardo Pimentel, Alberto Furtado, Getulio de 
Carvalho, Agcstinho Pereira, Manoel da Silva 
e Camillo Soares FUho e sem elta os mais se· 
nhores. 

Abre-se a aessão. 
E' lida e approvada a aota da anterior. 
O ar. J. • Secretario dá conta do seguinte 

EXPEDIENTE 

OQ'icios 

Dous do •r. l. · Secretar.\o do Senado, trazen· 
do o projecto o. 68, daquella Camara. que al
tera a lei n. 110, e communicando que o .. sr. 
dr. Presidente do Congresso resolveu convf)
cal-o para o dia 22 do corrente, a uma hora da 
tarde, afl.m de dar posse do cargo de vice· Pre
sidente do Estado ao sr. senador J ·,ão Nepomu· 
ceno Kubitscllek.-A imprimir-se o projeoto; 
ficando a casa inteirada. do objecto da commu
nicação. 

De José Thomaz Pereira Rodrigues e ~utros, 
pedindo a interposição dos bons omcios da ca
mara perante a deputação mineira no Coni5res
ao Nacional, a ftm de serem equiparados Ol!l ven· 
01men&os dos empregados do11 telegraphos aos 
que percebem os dos correios.-A' commissão 
de petições. 

0 SR. RIBEIRO JUNQUEIRA requer e obtem 
dispensa de interstício e mais formalldades re
gimentaes para entrar na ordem dos trabalhos 
o projeoto n. 68 do Senado.-Para a ordem dos 
tr.-balhos. 

O m. Bul!:NO BRANDÃo, pela ordem, fazendo 
ver a necessidade de serem convertidos em lei 
alguns projeotos pendentes de discussão, requer 
se consulte a casa se consente em serem convo· 
ca1as sessões Mcturnas até o dia 22, havendo 
uma utraordinaria no domingo. 

Na forma do art. 58 do regimento, submette 
o sr. Presidente á votação o requerimento, que, 
aem debate, é a.pprovad.o. 

0 SR.. PINTO DE MOURA, não tendo podido 
comparecer á ultima~. por mottvo de eau
de, envia • mesa, para ser inaerta na aota, a 
seguinte deolaraçiode voto contrario á indi· 
cação do Senado adoptada pela Camara. 

Declaro que, se estl v esse pre~en te á sessão de 
hontem, teria votado contra a lndicaoão envia · 
da pelo Senado no sentido de ser nomeada uma 
oommiJsão mixta para, no intervallo do~ pre· 
aeute sessão, estudar as bases do lançamento do 

imposto territorial no Estado como suooedaneo 
do imposto de exportação, e o faria por enten
der que a proprieU.de territorial no Estado não 
e3tá ainda ~m condioões de ser direotamente 
tributada, visto que na sua maior parte é ain
da inculta, devido é. ralta de braços, e por não 
haver cadastro organtsado . 

Eala das seasões, 17 de julho de 1895.-PI.NTo 
DE MOURA. 

0 SR. IONAOIO MURTA., tambem f 2 chegar Ó. 
mesa a seguinte declaração. 

Decl•ramos qu~ votamos contra a indicacão 
do senador Carlos AlTM !!obre o imposto terri
torial. 

Sala das 8638ões, 17 de julho de 1895.-Igna
clu Murta, Delphlm Moreira, Carlin .to Pinto, 
Wenceslau Braz, Rodrig.Ies Chaves, João P io, 
Ferreira Tinoco, Theop:.ilo Marques, Ribeiro de 
Oliveira, Conego Manoel Alves, Severiano de 
Rezende Tavares de Mello e Sousa MoreirE.. 

0 SR. RIBEIRO JUNQUJURA apresenta. para ~er 
enviada á. commisaão de legislação e pod drea, 
aftm de emittir ella o seu parecer, uma acta da 
eletção a que se procedeu a 15 de novembro no 
distrioto do ..:.armo do Rio Verde, municipio da 
Christlca.-A' commis!lão indicada. 

0 SR. DELPlliM MoREIRA manda á mesa um 
requeriment 3, acompanhado de dous memo
riaes. no qual o illustre industrial do sul do 
Estado, te ... ente-coronel A. Lion Perifeira, 
pede á camara auctorização para contractar 
·com o governo o fornecimento de mudas de 
vinha americana . 

Diz o orador que não precisa enaltecer o alto 
valor social e economico da industria vinha· 
teira em todos os palzes, e a prova é que o 
nosso Estado, por diversas vezes, tem coope· 
t'ado para fomentar e animar os nossos indu&· 
triaes, quando e tes se propõem des~nvol ver 
a indnstria vinbateira. 

Passando à mesa os referidoJ documentos, 
espero sejam remettidos á commissão, afim de 
que esta se pronuncie a tal respeito.-A' com· 
missão de petiQÕeS. 

Tem 2. • leitura e fica sobre a m(sa para a 
ordem dos trabalhos o parecer n. 89 . 

PARKCEltES 

Enviados á mesa, são lidos e vão a imprimil' 
os seguintes: 

A oommissã~ dP commeroio, estatistioa, in· 
dustrias e artes, é de parecer que o projeoto 
n. 146, do corrente anno, entre em.segunda 
d·lscuS&âo com a mesma redacção . 

Sala das commissões, 17 de julho de 1895. 
- CoN.OO ALVES .- LEOPOLDO CORRÊA.- Ju
VENA.L PBNNA. 

A commissão de Obras Publica.s em cumpri· 
mento á. resolução da Cam~ra, approvando o 
parecer por ella apresentado sobre a emenda 
n. 2 ao projeoto n. 89 de 1894, submette a 
pruneira d!Ecussão •> seguinte project~ : 

N. 149 

o Congresso Legislativo do Estado de Minas 
Oel'Bes decreta : 

Art. l. · ·Fioa o Presidente do Estado aucto
r lzado a conceder sem onus para o Estado ao 
Banco Construotor do Brazil, proprietario da 
E. F. Ca&aguazes a Santo Antoni<' do Muriahé, 
privilegio por fO annos, para construcção, uso 
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e goeo·do prolongamento da m'!Sma estrada, 
peaando pelu proxlmld~des de Arriplados e 
Abre Campo, Valle do Rlo CoietM até a sua foz, 
respéltando-ee as zonas das estradas anterior
mente eoncedldas e garantindo-ae ao concesaio
narlo privilegio de zona, direito de dellapro
prlaçiO e mai.Y favores communs á conceiiSÕee 
d'e•ta natureza. 

Art. 2. • Revogam-seu disposiQÕeS em con-
trario. · · · ::- _ 

Sala das oommi~. 17 de , jolho de 189a. 
- EPAHINONDAS ÜTTONI.- NUNES PINHEIRO. 
- SILVA fi'ORTBS. 

0 SR. EPAMINONDAS ÜTl'ONI, pela oommlasão 
tb agricultura, 1'-presenta ainda, para segunda 
óiscussio, ·o projecton. 57, doSenado. _ 

A requerimento dos ars. Bueno Branda.o e 
Juvenal Pealla, concede-se dispensa de interstí
cio, afim de entrarem para a ordem dos traba
lhos Be projeoto e ode n. 1(9 d,_ Camara.. 

o sa. PlNTO DE M'JutiA, pel9. commissão de 
redaccão, oft'erecendo o final dos projectos ns. 9 
e 69 e dae emendas do Senado á proposição 
n. 12, da Camara, requer dispensa de impres 
aio para· que se proce:la á discaasão e votação 
tmmediataa. 

Approvado o requeriment~, 6!i0 lidos e ~m 
debate approTadu as red!lCÇOe&,JDdo os y:roJe· 
otos ns. 9 e 69 ao &nado, a quem se commu
nica a remesaa do de n. 12 á nncoio. 

Dit!pensada a leitura, a requerimento do er. 
Bueno ·Brandia, entram em disooss!o ae emen· 
da• de ns. I a 22, ofl'ereoidas pelo Senado á 
propoeição o. 14, da camara, o:>ntendo o OI'Q!\
meoto do Estado para 1896. 

O er. Camlllo Prat.e& (não temos o 
seu discurso.) 

O er. Bueno ~randAo (Idem.) 
O er. Severlano de Rezende: 

-Sr. Presidente, ouvt as declarações que &.oa· 
bam de ser feitas pelo illustre retator da com· 
missão de oro:t.mento e oonfell80 que ao meu 
espirito bastaram para me levar a su.ffl'aga.r 
com o meu voto, a.s emendas do Senado ; salvo, 
poràm, a sob n. 10, que, aliá.l tambem impu
gnada por a. exc. em breves termos, envolve 
a violação 1hgrante da Constitoiçio, em dl
versos artigos e provoca protestos de nossa 
parte pela JDsistencia com que ncs é apresen• 
tada, ape11ar de ser a materia DPlla cJntida jà. 
l'Or duas vezes raleita1a nestt. Camara. 
(Apoiados). 

Si não fôt•a o receio de estabelecer praxe, 
que daria logar a uma serie de oonsequeociaa 
imp,.evistae, que viria talvez e~tabelecer de; · 
harmonia en~re as dua!l c!lS&S do par:c&mento, 
em attricto~ p3rigosos, "u apresentaria, como 
prelim:nar, á esta di10ussão um requerimento 
para que a emeoda consignada sob n. 16 fosse 
destacada do projeoto e devolvida ao Senado, 
visto como na lettra da nosaa Constituição ella 
não pode ser sujeita á nossá. deliberação, por 
tratar de ma teria rejeitada aqui-, nesta. sessão, 
e não póde ser reproduzida. (Apoia!to•). 

Neste ponto é clar.>, sr. Preaidénte, .o que 
dispõe o art, 42 da no3sa. Constituiç!.o (lê): 

« Os projeotos rejeitados ou não appr.lvados 
nos termos do art. 38, § 2. ·, não poderão ur 
renooado• na mesma sessão. • 

Estabelecem-se, como se vê, duaa hypothesea 
em relal,'io aos projeotoa ; uma, quando eão re· 
jeitados pela C&mara ou Sen::.do; outra quando 
não é approvado nos termos do art. 38, isto ê, 
quando o projeoto não tiver sido aancolonado 
pelo Presidente do Estado. . 

Sr. Pre,idente, eu não trataria desta questlo 
si o dever de deputado, que jurou manter, a 
Constitut.,.ão, não me ditasse a enunciação de 
meu voto tranoo e po3itivo nesta ma teria. 

A• o0!98s prercgativa.s conoulradu não me 
induzem tanto ao proceder que tenho st•. Pre
lldente, porque no correctivo prompto da rejei
ção, as salvaguardamos ; quero, enunciando
me, Jeixar ctaro o motivo principal de ordem 
soperior, constitocional, pelo qual, unanime se 
levanta na votação oontraria a citada emen.Ja 
e1ta C& mar a. ( ·\ltuto bem! Apoiaàos ) I 

Além ilo que prescreve o art. 42 não pode
ril\ ainda ella vir consignada nas disposi\:õe& 
orçamentarias, pois o art. 15 da Constituição 
de Minas determina que o projeoto de lei de or
çamento não pJderà. conter disposição alguma 
extranba a receita e despesa do Estado. (lê) : 

c O projeoto de lei do orçamento terá sempra 
pret'erenota na. discussão e nao poclerà contn
cli•po•iç6o alguma tP.~Jtranha á. receita e a des
pesa do Estado. • 

Ora, sr. Presidente, era preciso muito boa. 
vontade para· que se pudesse comprehender que 
o auxilio á uma companhia lyrioa fo38e daquel· 
les obrigados a figurar na tle~pesa ordinaria do 
Estado I ·Apoiados). 
. 0 SR. CAMlLLO PRATE3: -Inda mais dedU· 
zido d& verba instrucção publica I 

UM SR. DEPUTADO ! -Para ser pago desde já 
qua.,do o oroamento só entra em vigor em 
18961 

0 SR. 8EVERIANO DI!: REZENDE:- 0 art. 30 
da nossa Constituição ai::ds neste ponto .ferida 
pela emenda de que se trata dispõe o seguinte 
no seu § 3. • (lê) 

« Compste privativamenh ao Congresso re· 
gular a a~·reoadação e distribuição das rendas 
do Estado e, qu'lndo esta se referir a de1pescu 
de caracter local, precisará obter, pelo menos, 
os voto• de dous terços dos membros presentes 
em cada uma das Camaras. " 

Sr. Presidente, o auxilio consignado na 
e~enda é prestado a uma companhia Jyrioa 
que venha estabelecer-Ee na Capital do Estado, 
é isto nada mais nada menos do que uma des· 
pesa de oa racter local ; e não me c:>nsta, sr. 
Presidents, que no Senado esta. emenda fosse 
approvada segundo determina a Constituição. 
(Apoiados). 

Por estas simples observa~ões e por outras 
que sem duvida não escaparão aos meus illus· 
tres coll egas, nos achamo~ por um lado intei
ramente ineompatibillsados, para pronunoiar
mo-noa eobre a materia e por outro inhibidos 
de fazel-o, porque nol-o vedam determinações 
positivas e claras da Constituição do Estado. 
Sento-me certo de que a camara será una
nime na manifestação contra a emenda. (Multo 
bem, muito bem). 

Kncerrada a dlsoÚasão, requer o sr. Bueno 
Branaão e reeolve·se que a votação das emen
das se f•ça englobadamente, destaoando-l!e siJ a 
den. 10. 
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Sio assim approvadas, com excepção unica 
daquella, que é unanimemente rejeitada. 

Ao Senado devolveu·se o projecto com au 
emendas. 

Annuncia-ee a 2.• disc11a-.~ do projeoto n. 79, 
conoedendo auxilio aos hospitnes de Ouro 
Preto e Barbacena. 

O sa PRKSIDBNT&, por ser anctor do projecto, 
deixa a cadeira, que é occupada pelo sr. Ri· 
beiro de Oliveira, I. • secretario. 

Sem debate, encerra se a diJ~cussão dos arts. 
I.• e .:! . • do projecto. que é approvado para pe.s· 
sar á 3. • discuesão, Indo á commi~são de orça 
mento. 

2.• PARTE DA ORDEM DO DIA 
0 SR. PRESIDKNTE, re!lSSUmindo O EeU IOSlar, 

declara em 1. • discu~ão o projecto n. 70 que 
subvenciona o asylo de mendigo3 de Juiz de 
Fóra. 

Sem debate, é approvado, consente-se que 
passe á 2. • discuslão e vai a. com missão de or
çamento. 

Lê-se, e p::>r artigos entra em 2. • discussão o 
projecto n. 119, isentando de i "'·po3tos as ma· 
chinas de laticimo!', st~.bão, vellas ste!lrioa.s e 
formhid!I.S. 

Approvados sem rebate os arl!!. 1.• e 2.•, 
consente-se que pae~e o projecto á 3.• oLcus· 
são, indo á cammissão de industria:. 

E' lido e entra. em 3.• dlscussã ; o projectn n. 
57, Estendendo ao estabelecimento dos p:\dres 
salesianos em Tiradentes ae disposições da 
lei n. 43. 

O sr. Cnmlllo Prates:- (~ão tt.
mos o seu discurso). 

O sr. Severlano de Rezende:
Sr. Pre•idente, pedi a pa.lavi'a para satisfa.zer 
no nobre Deputado qu'3 nominalmente chamou
me ao debate pedindo explic1ções relatinmen· 
te ao projecto em tliscu3são; e fa.l·o·hei de modo. 
em pouo 18 palavras, que estou certo h1.:ie s. 
exc. su.!fragal·o c>m seu voto. 

A.s ex plicacões que terei de dar, sr. Presiden. 
te, serão as m~mas com que. em 2.• discussã.>, 
ao!ldindo ao repto de outro deputado que tinha 
eguaes duvidas em relação ao projocto, justill
quei o aqui. 

NãJ se tr&tll de ~e consign(lr 4:fa vore3;~ tra
ta·se unicamente de tornar extensivo o auxilio 
concedid~> pela lei n. 43 de 22 Je mai:> de 1893 
a um estabelecimento congenere na cida1e de 
Tiradentes. 

O lavor a que se refere a lei citada é de 
30:000$ ps.ra reparos d'um predio em Cach.)ei· 
ra do campo doado aos S11.lesianos para. o e,tabe
lecimento de um ln3tituto de ensino. O pro· 
jecto, em discussão, amplia a dispo3ição a um 
predio que a municip llídade de Tiradentea, 
trata de offereoer ao governo para o mesmo tlm; 
esse predio é exten83isglmo. de vastas propor
ções necessita de rep11ros tal vez superiores o. 
quantia consigaad:~. no projecto; mas au contv 
que a mutllftcencia publica. virá tamben em 
auxilio de obra tão meritor.a. 

O SR. C. Pn.ATES : - Ser·a melhor que nguar
dassemos um orçamento de:sas de~pesas e de· 
pois votas.emos. 

0 R. SEVI!:RIANO DE REZENDE :- 0 ()rÇ'.Io· 
mento Ee fará em oocasião opportuna. O nobre 
deputado sabe que em relação ao predio de Ca
ch:Jeira do Campo. não se tomou 11. cautella 
lembrada por v. exc. (Apoiados). 

Alem diêllo na ocoasião em que se tiver de fa· 
ur o de~!lendio, ou se requerer a entrega da 
quantia. necessarla ao governo, i~to se fara ob
decendo·se a um plano e projecto de obrae; e 
o •>rçamen•o será leito então. (Apoiados). 

0 BR. CAMILLO PRATES dá Um aparte. 
0 <R . SEVERIANO DE REZKNDE : - Jã respOO· 

derei a v. exc., que ali: ás na I.• discussão pa· 
receu·me muito favoravel ao projecto ••• 

0 SR, C. PRA TES : - Nii.o apoiado. Este pro
jacto não tem I .• discus~ão, foi emenda apre· 
sentada ... 

0 SR. ~EVERIANO DE REZENDE... V. ex c. 
esta. enganado; e3te projec.o tem tramitado 
pela. 1.•. 2.• ·e 3.• diseus>ões em que se acha e 
não ê como v. exc. suppõ~. oriundo de llma 
emenda. Da 1.• par<l. a 2.• discu~sã? foi sub
mettido ao estudo t!d c:>mmi~ãl de orçamento 
e hoje apresent'l·Se á 3 .• disc•t3l'ã'l, quasi que 
c:>m a responsabilidade exclusiva des~a com· 
missão. 

A meu ver sr. Presidente, tenho me explica· 
do quanto baste para tornar clara a espec:e de 
auxilio de que se trata, convindo accrescentar 
que no projecto redigido como o foi pela com
missão de orç'l.mento, se positivam «onus.. ao 
estabelecimento de que se trata t'lee c ~mo a 
admissão de meninos pobres Jesnlidos ..• 

UMA. voz :- Nã.~> ha sub3idio annual ~ 
0 SR. SEVEIUAi'iO DE REZKNDE ••• Não !!enbor. 

Aa clausulas t·e rerem·se unicamente aos conm)) 
correspondent 1s ao auxilio pr~tado. Já se >ê 
que a par desses auxilias tambem caminham 
conus~> que n:io sobrecarregam um est!l.beleci· 
mento que, collocado naquella zona.ba de pro
duzir bellissimos resultados. ' 

O SR. C. PRA.TES:- Nã1 se sabe que valor 
tem, e, entretantc, vae se fazendodoacã.ll de um 
predio sem mais nem menos. 

0 SR. BUENO 8 RA.NDÃO:- Peço a pl1avra, 
sr. Presidente. 

O SR. . SB:VERIANO DE RKZE:-IDE: - A doação a 
que v. exc. allude, constante do art. 2. · ad· 
dicionado ao projecto refere·se a um outro 
predio na fazenda do H.egietro, junto a colonia 
Rodrigo Silva. 

O SR. CA.MILLO PRA.TES :- De que valor é 
es3e predio 1 

O sR. JoÃo Pio : - Quer dar 3:000$ p:>r elltl ~ 
O 'R. CAMlLLO PRA.T(,;3: - V. ex c. póJe ven

del·o 1 
O sR. JoÃo Pio:- Posso. 
0 SR. CAMILLO PRATES: - Então O pretlio 

não é do Estado é de v. exc. 
0 SR. SEVERIANO DE REtEN'DE : - Eite artigo 

tem ori~em n'uma eJJenda, que flli apresenta
da em 2. • discussão pelo meu illu3trado collega 
os:. pa•Jre João Pio, e estou certo que elle jus· 
tiftcará. plenamente a inclusão desta medit.l!l. no 
projeoto. 

Tenho sr. Presidente, c~m esta~ considera
Qães Sltisfeito ao nobre deputado. (Muito b~m) ! 



O er. Bueno BraadAo (não temos o 
seu clliOuno). . 

O SR. JoÃo Pio :.-Sr'. Preeldeute, quando 
apreeentei a emenda que o. meu Uhulre ooUe· 
ga velu Impugnar~ •• 

0 sa. CUULLO PRATBS:-Iu Dlo impugnei, 
eat.ou apenas pedindo informações. 

O SR. Jo1o Plo ••. nãojuatitlquei-o; entretanto, 
já que o m'u llhutre ooUega quer intorma
Q6ea, eu pergunto a e. exo.• quando apreeen· 
tou o proJecto de despe~~~ de 800 oonloe para o 
Jl(lrte do Batado, deu Informações Y 

O sa. CullLLO PRA.TBS:-V. exc. • oomtiateu 
e votou contra. 

O SR. Joio Pxo:- Não deu intormação ne
nhuma. 

S. exo.• que é apresentante de projeotoa de 
grandes deepezas. vota contra- aa pequenaa ••• 

o ,sa. CAIIIU.O PB.ATBS:-Que deepezaa gran· 
dea que eu propuz Y 

O sa. Joio Plo:-Uma de l,I00:000$00<). 
0 sa. CAMILLO PRA.TEs:-A unloa, e contra a 

qual v. exc.• votou. 
O ea. Joio Pio:-E é pouco Y 
O sa. CAHILLO PaATBa:.:..Naturalmente pyoa 

o ftm que ó. 
O sa. Joio Pio:-Sr. Pl'e3idente, nós vota

mos 20:000$ para o Lyceu de Theophilo o~to · 
ni. não sabemos se aUi existem profeesores, e 
votamoe auxilio aem· informação. 

O sa. NUNB~ CoBLHo:-E' preciso subvencio
nar todos os oollegios particular& do E,tado. 

0 ~a. 8UBNO BJUNDIO:- Noa termos da lei 
n. H. 

O sR. Joio Pw-:N"ao nos deram e nem exl· 
gimoe tnformaçõet. 

Sr. Presidente, não as exigi porque estou 
oerto que que os meus collegas, que apresenta· 
ram oa prejectes, não eram capazes de consig
nar despeza não pequena se não se tractasse de 
um serviço nece83ario; é assim que julg a ho
noralidade dos nobres deputados. E~sa mesma 
justiça devias. exc.• me fezer, não j ulgando 
!0886 capaz de doar um proprio do Estado sE.n 
razão. 

E' apenas para mostrar s. ex c. • que oe seus 
es~rupulos não são geraes •• que friso es3e modo 
de proceder. 

0 SR. CAMILLO PRATBI:- Ora pelo &mur de 
Deus. 

O sa. Joio Pto ... e 11. exc.• tem sempre es· 
orupulos com aqoillo que apresento. 

0 SR. CUIILLO PRATJU:- ~OU dlscii)Ulo en 
tão de v. exc. • 

O sa.. Joio Pio:- Se é meu discipulo, e.>tá 
mais adiantado do que o mestre ( hílaridade). 

Sr. Presidente, vou .U.r a explicacão. A co· 
lonta de Rodri'(o Silva, que há. em Barbacena, 
abrange grande área de t~rreno, e dentro 
d 'este terreno existe um predlo que está se des· 
moronaodo, e se e3tragando compietamen.te. 

Não é habitado por colonos ... 
O sa.. CAMILLO PaA.T.&S::-Agora é que v. 

exo.• está na ordem, e não quando discutia o 
meu procedimento. 

O sa. Joio Pio:-E' uma honra para v. ex. 
o ser discutido aqui. Entretanto Já que não 
gosta não Q farei mais. 

Sr. Presidente, este predio não sendo habi
tado por colonoe, está ae estragando e muito 
breve doara dam:lidc&do. 

Levante u-18 em Barb&oeoa a. idéa de tundar 
alli um Lyoeu de Artes e Oftlclol, e lembraram 
immedlatamente doe Sallllanoe, falendo-lhtw a 
doação do predio que nenhum eerviço pree&a 
ao Bstedo. 

Se ellea aoeltarem este predio t'undal"io o 
Lyoeu de Artes e Ofllcloe que vira preatar 
grande lel'vtoo ao g.tado, como todu as eaoo
las prodssionaes. 

Ora, sr. Presidente, não eeri mais f'CJuomi
co para o Estado dal-o a quemquer que eeja 
para um 11ervtço de. utilidade Y Wao é muito 
melhor fazer esta doação~' .Fel por iato que 
aproveitei o projPoto ••• 

U11 SR. DBPUTADJ :-D'ahi em diante· virá 
pedir algum auxilio para conoertal' o p . edlo. 

O SR. Joio Pio:-Diz o nobre collega, que 
depois eu venho pedir verba pa:a recon.trulr 
o predio, talvez n'esta ~ão mesmo, não eStúu 
disposto a addlar o pedido ( ri•adtu). 

Não vejo porque não o pc810 fazer, se 01 Sa
lesianO! quiseram eetabeleoer·se no predio. 
(Apart•1). 

Infelizmente Pão padres, e oomo dl818 outro 
dia, é esta a razão de tanta animosidade da 
parte de v. ex c. • 

O sa. CA!IIlLLO PRATJ!!j;-V. ex c. • e~~U. le· 
vautando ~tellos para'1rerribal·os. 

O sa. Joio PJO:-Sr. Pre'Jidente, eu não 
discuto , projecto, a camara votara e ou dei
xara pred10 inutiltz&r·Be completamente, OU 
ce:Jel·o ha a quem o aproveite para beneficiar 
creançaspobres e desvalidas. 

Penso que satisfazem as tnrormaoões que 
dei. 

O eR. CAMILLO PaATES:- O predio está en
cerrado nos terrenos da colonia 1 

O sa. Joio Pio:-Não, senhor, porque o ter
reno ocoupado por uma. casa não é a colonia 
Rodrigo S.lva. 

Venho além d'isso apresentar uma emenda 
explicativa, eu disse: Fazenda do Registro e 
devia acnrescentar : na colonia Rodrigo Silvà, · 
e declarar o ftm da doação. 

A emenda é apenas expllcati va, tem por fim 
obrigar os Salestanos a fundarem um Lyceu de 
Artes e 0ffloi08, C&llO passe O projecto, e é con· 
cabida nos seguintes termos (lê). 

Vem á. mesa é lida e a.poiada e entra oon
j unotamente em discusaão a seguinte emenda 

N. 2 

Accreecenf.e.se:-N a colonia Rodrigo Silva
para. um iostiLuto de ensino protlBBional. 

Sala da.s 11essões, 17 de JUlho de 1895.- PA· 
DRB PIO. 

O er. ftlheiro .Juaqueira :-Sr. 
Presidente, o meu m· do de pensar a· reapeito 
deste auxilio está. manifestado nesta. casa, e 
apenaa para evitar mal maior venho propôr 
uma emenda ao projecto em disoue~ão ; sa
bendo de ante-mão a C&mllra que voto contra. 
o projecto, maa apresento a emenda. para não 
concorrer de modo a dar prejuizo ao Estado. 
(Ha umaparttJ do ~r. Jo6o Pio). 

V. ex o. não tem o direito de prejolga.r o 
que vou dizer ; o art. 2. • do. projecto (lê). , • 
«um proprio estadoal situado em Barbacena & 
fazentla do Registro.• 
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Ora, sr. Presidente, a fazenda do Registro é 
uma porção de terra demasiado grande e o Es· 
~aoo não deve de maneira alguma alienai-a. 

Creio piamente que a ldéa do nobre aprt>sen
tante da emenda. o sr. João Pio, é fazer dar 
o proprio estcl.doal, i~to à sómente o edificio 
existente nos terrenos, mas não estes. 

O SR.. JoÃo Pro :-0 erro é na fa tenda ; v. 
exc. tem toda a razão, mas a commissão de re· 
iacção corrigirá.. 

0 SR.. R. JUNQUE!RA. :-A CO!Dmis3áo de re
à&cção não poderá modificar o que se passsar 
Jta casa em ultima discussão, e, eis porque eu 
apresento a emenda, certo de que sanará. o 
mal. 

O SR.. JoÃo Pro :-Eu não era capaz de apre
sentar uma que envolvesse segundas inten-
ções. 

0 SR. RIBEIRO JUNQUEIRA. :-JUstamente; 
por acreditar oue o nobre deputado é incapaz 
disto é que venho apresentar a emenda (apar
te•), e faço tambem porque conheço aquelle 
proprio e vi que polia, mais tarde, a com missão 
de redacção, com o justo escrupulo de não mo• 
diftcar o que se paEsou na Camara, dar, nao o 
edifl.cio que existe aa fazenda do Regi>tro, mas 
a propria fazenda. 

O SR. JoÃo Pro :-Eu mesmo fui é. mesa per· 
guntar ao sr. Presidente, se a minha rPdacção 
não estava errada e se a reúacção devia ser 
outra. 

0 SR. RIBEIRO JUNQUEIRA:-Quando V. exc. 
pediu a palavra eu estava certo que ia apre
sentar emenda nesrte senti rio; mas vendo que o 
nobre deputado não apresentou a emenda, para 
sanar a duvida que existe em meu esp1rito 
vim apresentai-a, e não podia deixar de fd68l
Cl sob pena c..le mentir ao meu mandato. E~ 
emenda é a seguinte (lê) onde se diz 4:& fazenda 
do Registro-diga-se cna antiga fazenda. do dr. 
Francisco Penna na colonia Rodrigo Silva,» 

Creio que a Camara adoptando-a, terá. salvo 
qualquer responsabilidade futura. (Mu ito bem). 

Vem á mes<J , é lida e apoiada e entra con
junctamente em diEcuSPã.o a seguinte emenda: 

N.3 
Ao art. 2. • onde se diz :-A Fazenda do Re

gistro-diga-se :-Na antiga Fazenda do dr. 
Francisco Penna, na colonia «Rodrigo Silvn». 

Sala das sessões, 17 de julho de 1895.-Rr
BEIR.O JUNQUE!RA. . 

Fmdo \.1 debate, é approvado o projecto com 
as emendas, indo a commissão de redacção. 

Finalmente, e lido e entra em 3.• di!!CUisão 
o projecto n. 37, isentando de imposto as aguas 
mineraes de cambuquira e outr11s fontes. 

O sr. Silva Fortes :-Sr. Presidente, 
pedt a palavra para mandar a mesa uma 
emenda modificativa ao projecto em discussão, 
que é concebida nos seguintes termos (lê):-In· 
fine-diga-se-pelo praso de cinco annos. 

AprPsento esta emenda porque os meus il· 
lustrados collegas por diversas veze> já têm se 
manifestado o esta Camara-que todas &s vezes 
que procuramos diminuir as fontes de receitas 
do Estado, temos o dever de crear impostos ou 
de procurar eo-)nomisar a sua despesa para que 
• orça.men to não apresente deficit. 

A. C. - 66 . 

Entendo, que ae aguB.B medicinaes do Estado, 
constituindo fonte de renda, precisam ainda dEi 
estabelecimentos aperfeiçoacJ.os, para sua mais 
util applicação, tornando-as conhecidas nos 
mercados extrangeiros . 

E a entendo que o Estado prestará um gran
de auxilio a esses e~tabelecimentos isentando
os de pag tmanto de impostos ; mas. tambem 
acredito que não devemos fazer concessões por 
tempo indefinido e ne~as co~ições formulei a 
emend 1, mantendo a isenção de impostos, mas, 
estabelecendo que o praso em vez de ser inde
finido, seja de 5 annos. (Muito bem) . 

Vem é. mesa, é lida e apoiada e entra con
junctamente em discussão a sPguinte : 

EMENDA MODIFICATIVA DO PROJECTO N. 37, 
DE 1895 

In-fine-di~a-se :-pelo praso de r.inco ann~. 
S"la tias se~eões, 17 de julho de 1895.-SILVA. 

FORTE!!. 
Encerrado o debate, é o.pprovado o artigo 

com a emenda, indo á commissão de redacção. 
0 SR.. RI BEIRO DE OLIVEIRA., pela ordem, 

envia a mesa para ser inserta na acta a se
guinte declaração de voto: 

Declaro que votei contra a emenda do Se
nado ao projecto de orçamento em que consi
gnava-!e um auxilio a companhias lyriC88. 
~ala das sessõe~, 17 de julho de 1895 .-RI· 

BEIRO DE 0LIVB:IRA. 
Nada mais havendo a tratar-se, designa. o sr. 

Pre.;idente para amanhã, além da parte regi
msntal, a seguinte : Segunda discussão do pro· 
jecto n. fi7, do Senado; 1.• do de n. 142; I.• 
do de n. 144; I.• do de n. !16; 2.• do de n. 57 
do Senado e I. • do de n . 68 da mesma prove
niencia. 

Levanta· se a se~são. 

DISCURSO~ PRONUNCIADOS NA SE3SAO 
DE 16 DE JULHO DE 1895 

O sr. Du~no Brandão : -Sr . Pre
sidente, me parece que a C&ooara dos Deputa
dos accedtndo ao convitl3 do Senado não se 
pronuncia sobre a opportunidade ou inoppor
tunidade da decretação do imposto territorial. 

Accede a. Camara a um simple11 convite do 
Senado e a oommissão que houver de ser no
meada, depois de estudar a mataria apresenta
rá o fructo dos seus estudos, e a camara então 
terá de pronunciar se sobre esse parecer e terá 
o direito de rejeitar a sua conclusão se não 
eeti ver de a.ccôrdo com as id ~as e opiniões da 
respectiva commissão. 

Eu declaro que acho inopportuna a idéa, e 
que sou absolutamente infenso á. creação desse 
imposto, mas, nem por isso a Camara deve re
cusar o estudo da ma teria, mesmo por um dever 
de simples corte7.ia, para com a outra essa do 
parlamento mine)ro. 

A Camara re;ervar-se-ha, para mais tarde 
pronunciar-se sobre o parecer que a commlssão 
elaborar. E' dever do CGngresso estudar 
todas as matarias que interessem aos negocios 
do Estado, e esta é uma dellas, tant 1 que a. 
constituiwo incluiu-a em um do3 seus ar
tigos. 



Aesim, simplesmente pa"a aooeder ao con
vite do Senado, declaro qae voto pela indicll· 
ção. 

Acredito, sr. Pre.~Hente, c,ue a Camara vo
taodo pela Indicação do Senado terá em breve 
oocasião de pronunciar-se sobre a questão, para 
tranqaillizar . a população do nono Estado, 
amrmando de modo positivo que não ooglta.
mos, da creação do imposto territorial. (Muito 
bem.) 

-
o &r . .João PJo :-Pedi a palavra. sr. 

Presidente, para protestar contra a indicação 
cio Senado, pedindo nomeação de membros para 
uma commi~ão que deverá estudar o impo3to 
territorial c)mo succedaneo do impo.;to de ex· 
portação. 

Essa idêa, ar. Presidt>nte, é actualmente 
inopportuna e impatriotica. e vae lançer o des
contentamento na cl,Jese lo bJ~iosa do Estado, 
vae além disso sobrecarregar os proprietarios 
de terrenos e obrigar a lavoura a passar por 
uma terceira crise, mas esta muito séria. 

Sr. Presidente. Ahi fica a declaração do meu 
voto e aguardo qualquer projecto ne~e sentido 
para impugnai-o com todas as forç.1s, (Apoi:~
dos). 

0 ER. RAUL PENIDO :-Não apoiado. 
Penso que a Cama.ra nem devia acceitar esee 

convite e repellir íK limine esse imposto. 
0 sa. BUINO BRANDÃO :-Sou contrario a 

idéa mas é por delicadeza apenas, é pa.ra estu
dar a materia. 

O SR. JoÃo Pro :-Estimo muito conhecer a 
opinião de v. exo., entretanto eu repillo não 
concordamos qu~ ee deva acoeitar esse convite. 
(Multo bem.) 

A 'ITA DA 66.• SESSÃO ORDINARlA, AOS 18 
DE JULHO DE 1895 

PRESIDENCIA DO SR.. MENDB8 PIMENTEL 

Ao melo-dia, feita a chamada acham-se pre
sentes, os era. Mendes Pimentel, Ribeiro de 
Oliveira, Ribeiro Junqoeira, Sil'fl\ Fortes, Gus· 
tavo Serrão, Ferreira Tinôc~ Manoel Alves, 
Carllndo Pinto, Rodrigues Chaves, Juvenal 
Penna, Freitas C:astro, Nanes Pinheiro, Ignacio 
Murta., Souza Moreira. Benjamim de Macede, 
Gonzaga da Silva, Delfim Moreira, Bueno Bran
dão, Theophilo Marqn83, Leopoldo Corrêa, Se· 
verlano de Rezende, Saturnino Dantas, Tava
rea de Mello Epaminondas Ottoni, Aagasto 
Clementino, Francisco Bressane, Francfort e 
Wencesláu Braz ; faltando com ~ousa. partici
plda os era. Eduardo Pimentel, Alberto Far
tado, Getulio de Carvalh'l, Agostinho Pereira, 
Manoel da Silva e Camillo Soares Filho e sem 
ella os mais srs. 

Abre-se a sessão. 
E' lida e approvada a acta da anterior. 
0 SR. 1.0 SECRETARIO dá conta do seguia te 

EXPB:Dlli:NTE 

Otficiol 

Tres do sr. I. o S('oretarío do Senado, com
munioando ter subido ~ ~anQ\ão o projecto n. 
26, da Cemara, o qual~faz extensiva.<J acs pro· 
fessores e lentes estadoaes àisposiQÕe4 da lei n. 
100, e devolvendo (la prCljectos n. 10, da. mesma 
Camara, pelo qua: aão feitas alteraçõe.:~ no Gy
mnaslo Mineiro, e n. 31, de J892,sobre concessão 
de privilep:ios. - Inteirada.; ficando _sobre a 
mesa para a ordem dos trabdhos o )!rOJeoto n. 
n. 31 e indo a imprimir os emendas otferecidu 
ao de n. 10. 

Requerimento 

De Ernesto da Silva e Oliveira, ex cC~lle<:tor 
;!o muoioipio de Uberaba, pedindo rer,tituíção 
de quantia. que pagou so thee!iuro do Estado 
por alcance na liquidação de suas contas. -A' 
commiseão de petições. 

O sr. Bueno Brandão requer e resolve-se uma 
inversã() na ordem do dia, afim de ser discutido 
em primeiro logar o projecto n. 68, do Senado, 
sobre alteroçãoda lei n. 110, sem pr('juizo d&S 
demais matarias. 

0 SR. NUNES PINHEIRO, participa que O Sr. 
João Pio deixa de comparecer á sessão por mo 
tivo de saúde. -Inteirada. 

Paaeue á apresentação de pa recere3 de cum
miSEõee. 

0 SR. MANOEL ALVES, pela de r.ommercio es
tatistloa, industrias e artes, apresenta e vae a 
imprimir-se o e('guinte : ' 

As commisfões de commercio, esbtistioa, 
industrin& e art~s e orçnmento, ás quaes foi 
presente o substitutivo sobre o projecto n. 119, 
~ão de parecer que o ret~rill o sub~titutivo 
entre pl.ra a terceira rliscu!são com a mesma 
redaoçao e seja approvado. 

Sala das c"'mmi~ões, 18 de julho de 1895. -
CoNEGO ALVES.-JUVKMAL PENNA.- J. BUENO 
BRANDÃO.- LEOPOLDO CORREA. 

0 SR. RODRIGUES CRAVES, peh de ,redacção, 
apresenta o final do projecto o . 7, de 1894, de 
accôrdo com as emendas do Senado. 

0 SR. BUENO BRANDÃO, requer e obtem dis • 
pensa de impreseão des~ re•Jaoção. afim de ser 
discutida e votada immediatamente. 

Lida, portanto, e em diecus!ão que ae en
cerra sem deb,te, é ella approvada, envia-se á 
sancção e communica-se ao Senado. 

De accôrdo com o requerimento approvado 
do sr. Bueno Brandão, é lido e entra em I.• 
discussão o projeoto D. 68, do Senado, contendo 
ai te rações da lei n. 110, 

O •r. Bueno Drnnclão (não temos 
o seu discurso). 

O &r. Ribeiro .Junquelrn (idem). 
O sr. Augn•t.o Cle~nentlno 

(idem). 
O•r. Sevea•lanode Rezende:

Sr. Presidente, inutil, desuece:sario inoportu-
ao ••• 

0 SR. AUGUSTO CLEMKNTINO: - Prejudicial. 
0 SR. SEVKRIANO DE REZENDE ••• e prejudi

cial accreecenta o nobre deputado que acaba 
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de falar, o prajecto em discu~ão! mas aem du- • exi3tem elementos no fermento de paixões ce
vida o nobre deputado info~lizmente para as- ga.s em abolição. (Apoiados). 
sim pronunciar-se, esqueceu-se que uma gran· Cumpr11 ainda ponderar, sr. Presidente, que 
de parte dos nossos co e~taduanos, dois munici· si e, ta questão não fôr re!!(llvicla dentro do 
pios inteiros se ac'!lam anarchisados,dois muni· tr1ennio,- no seguinte, mai11 e mais se bora
oipios com sua vida social perturbada e reei a- lhará; e as duplicahs se hão d~:~ reproduz ir. 
mando do Congresso medid!ls urgentes e ener- Não julgue a camara que ha exag~ero nesta 
gicas que façam cessar este aft1ictivo estado de minha simples el'po~!ção; do que vem d1to 
couea.. existem documentos cnmprobatorio~ em mãos 

O sa. BRESSANE: - Ainda que se trata.sse da commisEão mixta, a qce foi subrnettido. a 
de um só muDlcipio, de um fÓ districto, não questão. # 

podíamos de braç..n cruzados a~sistir a ii!IIO. . . Nã.o são tambem ftlh').<J de minhas apprehen . 
0 SR. SEVERIANO DE REZENDE: - Ninguem sõesas consideraçÕf.\8 que t ('nl\o feito. 

ignora, especialmente, quanto d:z respeito ao Niio é aómente a minh~ simple! vóz de ob
municipio do Turvo, em que a dualidade de scuro representnnte (nao ap~iaàos) daquelfe 
camaras se estabelecsu; trazendo, não ~ó neste .nuoi<::üpio que se levant• , pedindo, reclaman lo 
ramo como mesmo no judicio.rio graves per- paro. que o Congresso se pronuncie em relação 
turbações. a tão grave assumpto . 

Conhecemos, que niio pouco3 são os incOJne· O facto que mereceu especial referen-!io. na 
nientee perturbadorês que tem produzido no mensagem que o í:1teg ro Presidente do Estado 
municip10 do Turvo a dualidade de cama.ras. dirigiu á esta casa, e por ma's de uma vez o 

Isto, a in Ja mais fe accentua levando a. per- assignala como daq llellas medhlas urgen tissi · 
turbação eocíal ao se1o daquella. populnção se m11s, que o Congresso na sua primei r;~ reunião 
attendermos a inda o que se dá. em relação a não podia se e~quecer, re~alvaguardando •·ssi m 
m ultiplicidade de juizes de p1z, que influem os i01eresses de dous municípios imp')rtantf's, 
h<Je w bre o ponto de v ista do. nossu. legislo.- e que se acham conTulsionados : o do Turvo e 
ça'1> em actos melindrosi!simo~. cuja nullidade o de Bomfi-::1. 
pode m'lis tarde ser levantada., levando a des· E' verdatle, que o proje~to em discussão não 
ordtii! e a perturbação ao aeio das fatr.ilias. v&m absolutamente remediar o m~~ol; iato foi no· 
(a~oiados). tado habilmente pelo nobre deputado rei· 

No muni :i pio do Turvo existem funccíonnn- dente em Leopoldina, com o qu~l nesta pl r ie 
do duas camaro.s com duas turruo.s de empre· estou de accôrdo. 
gados. · tt d No districto da. Piedade fuoccionam doiA Mas, pelo facto do proJecto não a eu er a:l 
conselhos di!ltrictae~ . seis juizes de paz, sendo mal a remeaiar, aos reclamos da oplniii.o pu-
que os dois primeiro• exercem eimultaneamen- blica, ao interesse soci ~ l. devemos rege i tal-o 

em pr meira di:cussão, quando é csrto que só 
te 08 cargos. se nos offerece opportunida.de de aperfeiçoai - o. 

Oro. St!ndo a jurisdiccão de um delles nulla, de emendei-o e corrigil-o na sPgunda di5cus;;ão~ 
consequentemente o ullos ão todJs seus actos, 
salientando se entre elles dos mais importao -. (Apoiados) . 
tes, qual o de celebração de cas~~omentos, cuja Sabemos que a primeira discu>Sã.o tem un•· 
nullidade mais tarde levan tada trarà a desor· camente em vista o reconhecimento da utllitia
ga.nização da família. (Apoiadcs, apartes). de e do. constitucionalida de de u m projecto; 

A camara, que !e julga legitima, convocou quanto a utilidade deste Pii.o podemo3 nt>gal·a; 
os juizes de paz e con~&lheiros districtueJ paro. não podemos absolutamente deixar de prover 
tomarem p.Jsse pera~te ella; e como os da ao mal que affi ige a dous municipio:i impor
cidade e de Bom JarJ im não o fizeseem dentro tantel! . 
do praso legal, aquella julgou vagos esses lo- UM sR. DEPUTADO :-Este projec.to não dá. re-
gares e vae se proceder á nova eleição pa~a medi o nenhum. 
preenchel·o!l, avolumando se e cada voz mats 
t0.1pando vulto a anarch ia perturba.dou (Apar• 
td'). 

A outra camara propoz acção de exbulho 
contu n primeira para reha.ver o arc'livo e 
occupação do edificio ~unicipal ;_e co~o o j uiz 
de rlireito e o substttuto se llcenClassem. a 
eccão corre perante o jUiz de paz. cujo logar a 
camara considerou VaiO-

Esta apresentou excepção de incompetencia 
d~» ruizo, que não o. aceitou . 

UMA. voz:-E' gra vissima. a situação d'aq uel
le município ! (Apoiados apartes). 

0 SR. SETERlANO DE REZEN DE : -pesde que 
saia a. sentenç:J,sr. Presidente, e Já. de ante 
mão se pode avaliar em que termo BeJa lavra
da a camara conlemnada. no.tur~~>lmente se 
re~girá resís ~indo ao veredictum emanado de 
auctoridade illegi ttma. 

A isto seguir se-ha processo de resistencia e 
d'ahi a perturbação sat.irá da esphera _moral, 
em que gír11, converte~do ·se em confhc_tos á. 
mão armada, para CUJOII attritos per1gosos 

o sR. Sti:VERIANO DE REzEN•E :-Em rP.lação 
a sua inconstitucionalidade a que aspecialmen
to se refer e t:m dos artigos do projecLo, niio é 
razão para in limine o rejeitarmos, tanto mctis 
quando o projecto teve de Eer :mbmettid0 ao 
e~ tudo da commi~ã.1 ; depois de app ·cl\•ado em 
primeira d ls•ussão e ella estudará. a questão e 
quand'• vier apresentai-o para ser submettido 
à segunda discussão trat&rá. de orientar a Ca· 
m11ra, e esta por sua vez ha de collaborar para 
que Hlia. do Congresso uma lei ~abia e pre
vidente. 

O nob· e deputado residente no Serro . no 
exaggero m3ticalose de interpetrar a O'lnstltut
ção ... 

0 SR. A. CLEMENTINO :- Antes todos fvESe· 
mos assim. 

0 SR. SEYKRIANO DB REZENDE. .. pretende 
negctr ao Congresio uma das competenoias que 
é consagra'la no no2eo pacto fnnlllamentall 

o sa. A. CL'&MENTINO -Eu aão uegaei. 
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O sa. SavEIUANO DE RBzKNDJI :-Isto é, pe.· 
rece-lhe que n~ podemoe, nos termos da oon· 
atltuiQio, intervir nos negooios mun!o!pa.ea; 
nós que Iegi@lamos relativamente á constitui· 
ção da maelstratt.ra, i organização munlolpal 
e outros ramos de servioo publico I Mas, o fiti· 
chiamo de s. exo. chega a ponto ... 

0 SR. A, CLE'MB::\ TINO :-Sou fitichiata pela 
oomtltuicão. 

0 SR. SEVJIIRIANO DB REZENDE... de julger 
que a lei n. 2 é um appenso constitucional; 
que tambem gOOJa dti!J vantagens do 11oli ,., 
tangere; quando é oerto que gyrando na orbi· 
ta das nosaas attribuiçõee, pOdemos desfazer o 
que está feito nessa lei, dando-lhe mais con · 
nniente organização, alterando-a, corrigin· 
do-a, Hegundo a epoca, e segundo a convenisn· 
oia publica (apoiados). 

Ora, tratando se de um mal que affilge a 
doue municiplos, tratando se do poder de r~
mellio prompto a fazer desappar11cer ••. 

0 SR. A. CLDIENTINO :--Q projecto não dá. 
0SR. SBVBRlANO DE REZENDE ... as lacunas 

que ee notbm na organização municipal, por
que não nos aohamOI' lnhibidos de fazel-o 1 Ou 
porque com indifferença criminosa havemos de 
cruzsr os bracoe 7 S. exc. negou que o Con· 
gresso podei!Se intervir ••• 

O sR. A. CLEM:I!:NTINO :- Perdão. V. exc. 
não pode dizer Isto. 

0 SR. 8EVERIANO DE REZENDE .•• em neg::clOI 
munioipaes, e tratando de ler textos constitu
cionaee em abono do que disse mettendo-se num 
becco sem sabida, não podendo concluir a lei· 
tura final do artigo, a que ee agarrou, e em 
que vinha det•minado que todas a leú, àeci· 
sõe8 e deliberações das camaras municipaes po· 
dem ser trazidas ao conhecimento do Congres
so, para que este resolvesse como julgasee con· 
veniente ao bem publico I E ainda, s. exc. 
sentiu- e surprebendido quando eu disse que 
em alguns caeos póde haver até a intervenção 
do poder executivo. 

OsR. A. CLJ:MENTINO :-Para manter a or
dem publica, apenas. 

0 SR. SBVERIANO DE REZENDE :-Não faz essa 
restr·icção a dispoeiçã.o constitucional; e para 
este _ponto até, chamo a at tencão da nobre com· 
ml!sao a que o projecto Eerá sujeito, porque é 
uma d&s questões que podem ser debatida e 
sujeitas á nossa apreciação:-em ~ez do alviire 
apontado, al"vitre inconveniente, inconstltucio· 
D&l de fazer revi ver as cam&ras do trlennio 
findo, cujo mandato expirou, eu julgo mais cu 
rial, que uma vez reconhecida a desorganiza· 
ção de um municipio appar3Ç& a intervenção 
do executivo, na fórma da lei decretada pelo 
Congreeso, podendo-se acceitar como prehmi · 
nar a nomeaQio de intendentes, que procedes· 
sem a orgc-nização desses municípios , que pre· 
Ridi&se a eleição, com recursos para o Con· 
gre.-o. 
. Passo á ler a disposiQio constitucl(lnal a que 

me referi e á que o nobre deputado procura 
interpretar uma restricção que Dão enchergo 
no texto constitucional (lé) : 

c Art. 75 •. Uma lei especial regulará a orga
niZ&ção dos municípios, respeitadas as bases ~:e
guintee : · VI. O governo do Estado não pode· 
rã intervir em negocias peculiares do munici· 

pio, 11n6o no caso de perturbaçio da ordem 
publica.• 

O SR. BRBSSANB :-Perfeitamente ; a lei re
gulará o meio deasa interveação. 

0 SR. A. CLE'MBNTlNO:-Para manter a or
dam·-publica. 

0 SR. SEVERIANO DE RESENDE:- Internm 
neste caso em negocios peculiares do município 
cu não1 

UK SR. DEPUTADO:- Na organisação muni
cipal. 

0 SR. SEVERIANO D.B RESENDB:-0 que é or· 
ganlsação municipaleenão negocio peculiar ao 
municipio1 

UM SR. DEPUTADO:-Abi é peculiar ao muni· 
oi pio. 

0 SR. SEVERIANO DE RESENDE : - Neste caao 
pode hanr a intervenção do executivo ••••• 

0 SR. A. CLIWENTINO:-A ordem publica alie· 
rada1 

O sa. SBVERIANO DE RE:ENDE:-V exc• quan
do está discutindo mostra·se tão agastado quan· 
do ee lhe dá algum aparte, e no entanto, pro· 
cura interromper-me á cada passo! 

Eu provoco que se estabeleça doutrina re
ferente ao art. 75 da Constituição porq11e, 
parece-me que dahi pode advir salutar alvitre 
que solva a questão; desde que o Senado apon· 
te um meio inconstitucional, absurdo mes
mo de reviver as camaras, transactas, cujo 
mandato findou-se para vir organisar de novo 
o municlplo ...• 

0 SR. A. CLEMENTINO:-Então está de accor
do que o projecto é inconstitucional. 

0 SR. SEVERIANO DE RESENDE : - Sómente 
quanto ao at-t. 2. •• 

Como ia dizendo sr. Presidente, desde que o 
Senado onde o pensamento devesahir com maia 
madureza, reflexão e prudencia, desde que ali, 
ar. Presidente, o alvitre lembrado no art. 
2. • do projecoo, me parece maia cabido aquelle 
que enggiro. apoiado na lettra da. Consti tu!çã.o, 
n. 6 art. 75. 

0 SR. A. CLBMENTINO, dá um aparte. 
O sR. SEVERiANo DE RESENDE : - Ora Sr. 

Presidente: eu não comprellendo que pertur· 
bação da ordem puhlica seja unicamente quan
do se trata de actoa de violencia phisica, ferin· 
do e matando ; a ordem publica pode ser pre
turbada de dinrsoe modos e pertu rbações ha 
que podem ter mais graves e funestas conse
quencias do que as de mão armada. (Apoia · 
dos.) 

A perturbação no fancolonam' nto dos divel'· 
aos ramos do serviço na questão dos negoc1os 
publioos, na administração da j Pstiça, não in· 
fluirá de um modo emoaz na baE.e da socieda
de, no seto da familia1 

O SR. W. BRAZ:-0 governo poder à inter
vir nos negecios municip\es para manter a 
ordem, no caso da camara estar rPconheoida, 
mas, no caso preeente não ha camara reco
nhecida • 

0 SR. 8EVERlANO DE RESENDE:-Pela Jett!'a 
da ConstituiQão, não ee trata de negoaios pecu
liares á ca mara, mas, de negocio:~ peculiares 
ao municipio e sua organisação etc. 

O município està deaorganisat.lo e precisa-se 
prover ao mal, é do que curamos; o Senado 
apresentou abitre que não me parece rasoavel 
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jlllgo, partanto, no meu direito, fundado na 
enterpretaçio do art. 75 da Constituição, lem
~rar outro que a meu ver é o mais razoavel. 
(Apoiado M ''· Brellafl•). 

Não quer isto dizer que eu ({Uelra impor nes
te ponto a minha opinião, quanto ma.ls que 
não sou legista, tenho sido apenis um mestre 
esc. la. 

Voza3:-V. exo. é competentlssimo. 
0 SR. B. BRANDÃO :-V. exc. é legi..sla

tlor. 
0 SR. SBVERIANO DE R&3ENDB:-0 que faço 

aqui, é unicamente devido á vontade que 
tenho de d~mpenhar o mandato que me foi 
confiado. 

Apresento meu alvitre, e quem aabe se como 
Archímtde1, poderei dizer: Eurekal e, si tal 
conteodr, caber-me-hagraade contentamento. 

0 SR. A. CLEMENTINO:-V. exc. tem medo 
da intervenção r!o poder jndiciarlo em nego
cios mnnicipaes1 

UK sa. DEPUTADO:-E' o unico competente 
para intervir nesto.s qnestõeP. 

(Ha um dialogo entre o orador e o sr. A. 
Clementino, que deixou de seu tomado.) 

O SR. A. CLliMIIlSTINO : - repete o ultimo 
aparte. 

0 IR. SEVERIANO DE REZENDE : - Quanto a 
isto, jà tenho me enunciadv; tenho muito medo 
de metter ma~istrado em política, porque sal · 
vo honrosas excepções elles fa.tem pap3l mui
to triste e desmoralisam a sua n bre investi · 
dura e saem dos pleitos, onde açulam paixões 
e convivem com criminosos, c~m a toga enxo
valna{;!a de lama; (apal't.,.t) podia de prompto ci· 
tar nm extmplo fdil-nte, de aotualidade ..... 

O sa. A. CLEMI!:NTINO : - Eu protesto em 
nome do podar judic1ario. 

0 SR. SEVERlANO DE RE3ENDE: -Pode protes· 
ta r e eu continuarei a dizer o que sinto ; oon
vindo tleclarar que os bona, os integres e in
corruptos msgistrados agradecem e rege~tam 
o presente que lhes querem dar de immiscul
rem-se em assumpto que tenha relação com a 
politica. (Apa,.tel) 

Sr. Pr~sidente, voltando ao projecto que se 
discute, eu entendo que <levemos acce!to.l·o 
ri et in qucmtum, em primeira discussão, reco· 
nhecendo sua. uttlidade e urgen ·!11. da questão 
para que depois de estuda.do pela commiesão, 
6eja apresentado á. ~egunda discussão en que 
nos é permitti .o otfareoer emenda.! . 

Tratemos cada um de nós nas cogitações de 
bem servir ao interesse publico, de concorrer 
para que o Congresao elabore uma lei previ
dente e que possa, quanto po!8ivel, em obras 
bumanll6, sahir pe1 feita, attendendo aos re · 
clamos :e dous municípios que tudo tsperam 
das loie• e sabedoria. do Congresso Mineiro. 
(Muito b.,m, muito bem.) 

Findo o debate, a.pprova.·se o projecto, reqoJ. 
Te se que p&l!se á segun·la diacu~sio e vae à. 
commlasão de c:tmaras. 

á segunda e ne á commi!são de obras publicas 
o projecto n. 1.(9 sobre a es~rada de ferro de 
C&taruazea a Santo Antonio do Machado. 

2.• PARTE DA ORDEM DO DlA 

Sem debate, após a respect!Ta Ie:tura, appro
vam-se em primeira dircuetão e conseRte-se 
que pa.;,sem á s~un Ja, indo á com missão de 
iostrucção publica, os projectos ns. 147 e 1.(8 
dispondo sobre cadeiras p~imariu. 

0 SR. EPAMINONDAS ÜTTONI, obtendo urgen• 
cia, otferece e ne a imprimir-se o seguinte 
parecer: 

A oommis..~ de obras publicas, viação ferrea, 
etc •. a que foi presente o projeoto n. 89, de 
1894, já approvado em segunda discu~ão, t en
do refundido no projecto principal a.s emendas 
approvadas pela Camara, apre•enta para ter
ceira discu~aão o referido projecto com a se· 
guinte reda.ctão : 

O <.ongreBI!o Legislativo do Estado de Minu 
Geraes decreta : 

Art. I.· Fica o Prt>sidente do Estado aucto
riza.do o. conceder á Companhia do Oandarella: 

§ I.· Privilegio por 50 annos para a con
strucção, uso e goso de uma estrada de ferro 
de bitola de um metro entre trilhos q'-le, par
tindo do ponto mais conveniente da Estrada de 
Ferro Central ou do ramal projectado de Sa
bsrà. a Santa Barbara, và á. Uoina do Ganda· 
relia. 

§ 2. • Garantia de juros d ~ 6 ' 1· ao anno, 
durante 30 anno~. sobre 30:000$000 por kilo-
metr o. · 

Art. 2. • Para garantia da execução do 
oontr..~cto prestará a. companhia uma fiança 
equtvaleute a 2 ·r. do capital gara ntido, de
vendo ser o. fiança prestada em dinheiro ou 
em tituloJ da. divida publica. do Estado ou da 
União. 

Art. 3 . · No contracto l!erá. fixado praso 
para ser iniciada. e terminada a comtrucção da 
estrada, sob pena de caducidade. 

Paragrapho unico. No alludido contraoto 
serão incluirias as clausulas garantidoras dos 
interesses do Estado e da execução do mesmo 
contracto, revertendo pua o Estado, findo o 
privilel io, a estrada em perreito estado de 
conservação com todo m.a teria! fixo n ro
dante. 

Art. .(. • Fica egualmente o Prt>sidente do 
Estado auctori7.ndo a prvr ogar os prasos esti
pulados para apresentação dos e3tudos e co
meoo dos trabalbos de construcção da E. F. 
Alto S. Fra.noisco á 'Rarra. r!ss Araraseo.ele
var até 35:000$000 por kilomt:t ro o capi tal ga
rantido á E. F. de Montes Claro3 ft. Extrema. 

Art. 5 . · Revogam se as disposiçõe:~em con
trario. 

Sala da~commi~ões, 18 de julho de 1895.
E. ÜTTONI.-8ILVA FORTES. -NUNES PINHEIRO. 

Lê-se e entr& em primeiro. discUS<ão o pro· 
jecto n. 144, relevando de multas o!! jurados 
da comarca de S . Francisco . 

Lido e em segunda discussão, por artigos, 
sem debate é approva.'.lo o projecto n . 67, do 
Senado acerca da ~: rada ue ferro do Muzam- O sr. Severinuo de Rezende: 
binho, ~onsentindo se que passe ó. terceira e - Sr. Presidente. em poucas_palavraa ~ustltl~
indo á. oommissio de obras publicas. rei o me~ voto contra. o proJecto em d1scussa~. 

Lê-se e entre. em primeira diecuesio, encer-1 Este proJecto -yne _ ehmmar .numa. ex?epçao 
ra.ndo-se esta sem debate, re!olve-se que passe odio~a. determmaçoes garantidoras da mstd· 

A. c. -67, 



Jacio do jury ; e não é DeoMII&l'la a cogi taoão 
tobre qne ver-.; porquanto o jurado que in
oorrer·em multa, indebitamente, tem oa recur· 
101 facultados pela lei. (Apoiado•). 

Elt&beleoendo·se 811t& prue do Congresso in· 
terferir n- penalidade, Imposta pelos presi· 
dente• do Triblllltol do Jury, ouU'u sollcita
QÕel aurgirio, desprestigiando a auctoridade 
que, no 010 de am direito, que lhe é conferido, 
mlilb o cidadio que 1e mostra remiaao no 
comprimento do seu dever deixando de aocu
dirt'l chamamento para repreaentar no tribu· 
nal do jory o papel nobre e ele:vado que a lei 
lhe consagrou de julgador de aeua pares. 
(Apoiodo1). 

Tenho, portanto, sr. Preaidente, juatiftoado o 
meu voto regeitando o projecto, nesta diiOUII· 
llio, por julgal·o tanto mais inutil, quanto 
attentatorio a ll&lutares diJpoFiQÕ88 de lei. 
(Jltcito hm, mwlto hem), 

O •r. "WVenceelàu Braz;- (Não 
temo• o seu discurso). 

O •r. Bueno BrandA.o: -(Idem}. 
O •r. Epa10lnonda• Ot.t.onl :

U.dem). 
O er. Augu•t.o CleJDent.lno :

(Idem). 
Findo o debate, é rt-Jeitado e manda-ae arohi

var o projecto. 
Lido e em primeira disoll.lllão, que se enc11rra 

aem debate, o projecto n. 26, coDiignando au
xilio aos hospitaes de caridade do Pará e Sete 
Lagoas, 1loa adlaia a votaQio. 

Lê·se e, por artigos, entra em eegunda dts
cu.esão o projeoto n. 57, do Senado, sobre nu
cleoa ooloniaea. 

O •r. 81lva Fort.e• : - (Não temos o 
seu ditouno). 

O orador termina otrereoando ao art. 1. • o 
aeguinte substitutivo, que lido a apoiado, en<.ta 
conjunctamente em diiiCUBIIio. 

N. I 
ilubetitua-18 o art. I. • pelo seguinte : 
Por conta elo credito aberto ao governo no 

art. 6, da lei n. 32 de 18 de jolho de 1892, eerão 
Mtabeleoidoa eeis nucloos oolonlaes, á mergem 
da 811trada de ferr.> e nos pontos julgados mais 
oonvenient811, a juizo do $'(>Verno. 

Sala das 18eSÕ81, 18 de JUlho de 1895.-SILVA 
FORTBI, 

O •r. Ribeiro Jun(jinelra diz que 
ooOJidera o poder executivo mais nu condiçõel 
de julgar os pontos que devem eer oollooadoa 
01 nuoleoe de que trata o preaente projeoto, e, 
portanto, convencido de que elle aberá reeol· 
nr eate problema com justeza e iaenoão de ani
mo, vem declarar que vota pela emenda do 
IJl'. Silva Fortel. 

0 SR. SILVA FoaTBi (para umCJ npl~ 
lHIIOal} : - Sr. Preeidente, pedi a palavra 
p ra dar uma e:xplioaQio ao meu Ulustre ool· 
lega, que honrou-me com seu aparte ha 
pouoo. 

Quando diversos colleps procuravam me 
interromper com aparte&, eu dia 9...ue não 
tinha habilitações para discutir a: questão de lm· 
migração (do CJ~'Qidos gerau), niO tinha a vel
eidade de procurar convencer os meus oolle-

• 

gu, mandando uma emenda no sentido :te 
deixar ao crlterlo do governo a d811ignac;ão 
4101 pontos para o eetabeleoimento dos nuole· 
os ooloniaes, 11em interesse por qualquer das 
zonu. 

Podendo-se inferir do que acaba de dizer o 
meu illustre oolleg~ que aou infenao a zona do 
sul do Estado, eu declaro que o meu intolto 
fol justamente attender a todo1 01 intereue• 
geraes do Estado, nio aó do norte, como do 
sol, leate e oeete. 

Feli.amente, todoa 01 meu• oolletns sabem 
perfeitamente que no terreno Individual nie 
aceito diacussão, e quando ee trata de inter· 
t'f'llle geral do Estado, tenho butante abne
pção para dar meu voto sem saoriftoar esta oa 
aquella zona. (multo blma). 

0 SR. JUVBNAL PBNNA vem á tribuna de
clarar que tinha confeooic nado uma emenda, 
de1ignando a zona da Leopoldina para um 
dos pontal onde ae estabelecesse um nuoleo 
colontal, maa, à mta da emenda apreaentada 
pelo ar. Silva Fortes, deixando ao governo a es
oolha dos lugares, destste de mandar ã mea a 
lftll emenda. 

O~· ~paiDinondae Ot.t.onl (nie 
temos o seu di10urao) •. 

O •r. "W"ence•lao Braz (idem). 
Encerrado o debate, 1loa adiada a votaQio. 
Sem debate, enoerra-18 a disouuão dos art. 

2•, 3·, 4·, 5', 6·, 7··, e 8·, adiando-se igual
mente a votação. 

Nada mais havendo a tratar-se, dealgna • 
sr. Presidente para a l8ll8ão nooturna a aeguin· 
te ordem do dia : votaçã? du materiu enoerra
du 3" dlaculllio do projeoto n. 113 ; dt101lllie 
das emendu do Senado á propoliçio n. 
31 de 1892 ; dlacUBIIão do parecer n. 89. 

Levanta·• a sessio. 

ACJfA DA 67 .• SESSAO NOCTURNA, A 18 DE 
JUUIO DE 1895 

(PRRSlDENOIA DO SR. M•NDE! PIMENTEL) 

A's 7 horas da noite, feita a chamada, acham. 
18 preaentes os srs. Mendes Pimentel, Ribeiro 
de Oliveira, Ribeiro Junqueira, Juvenal Penna, 
Benjamin de Macedo, Carlinio Pinto, Wencea
Jau Braz, Sousa Moreira, Bueno Brandão, Leo· 
poldo Corrêa, Freitas Cutro, Theophilo Mar
quea, Delphlm Moreira, Silva Fortes, Franoi•
oo Bre89&ne, Saturnlno Dantas, Severiano de 
Resende e Gonzaga da Silva ; faltando com oau· 
11 partiolpada os srs. Eduardo Pimentel, Al· 
berto Furtado, Getulio ele carvalho, Agostinho 
Pereira, Manoel da Silva, Clmillo Soaree Filho 
• Joio Pio e sem ella os mais srs. 

Abre-se a 11881ão. 
Lida a acta da antecedente e não havendo 

numero para sua àpprovação, ftoa ella sobre a 
mesa. 

Paaaa-ae ã apresentação de pareceres de com· 
mlasões. 

o sa. BU&No Baurolo, pela de camaru 
muniolpaes, oJrereoe o eegutnte, que 6 lido e 
vae a imprlmir-ee • 



A oommissão de camarae manicipaea é de pa 
reoer que o projecto n. 68, do Senado, seja 
submettido á segunda discnssão, aguardando
la J16ra opportunamente otrerecer emendas. 

Sala das oommiBSõea, 18 de julho de 1895.
J. BU8NO BRANDÃ0.-8oU8A MoREIRA. 

Nio havendo numero legal, oontinúa adiada 
a votação das material encerradas. 

E' lido e entra em 3. • diecUSião, que se en
oerra atm deb&te, ficando adiada. a respectiva 
Totaçio, o projecto n. 113, relatlTo á estrada 
àe ferro da Barra do Jequitibá. 

Paua-se a 2. • parte da ordem do dia. 
Lidas e em diBcnasão aa emendas do Senado, 

approvadu unanimemente por este e rejelta
d!l8 pela camara, á prop_osiçio n. 31, de 1892, 
eobre oonceBSão de priTilegios, à ella encerra
da depois de considerações feita! pelo sr. Wen· 
ceelau Braz, ficando adiada a ~otação. 

Encerrada eem debate a discuslâo do pareoer 
n. 89, egualmente a oia ae a Totação. 

Nada mais h a vendo a tratar-ae designa o sr. 
Presidente para amanhã a seguinte ordem do 
dia: votaQão du matarias encerradas ; 1.• dis· 
ollllllão do nrojecto n. 115; 1.• do de n. 116; 
diaotliBio das emendas do Senado á propoaição 
n. lO da camara; 1.• do de n. 143. 

Levanta·8e a 8881âo. 

DISCURSO PRONUNCIADO NA SESSÃO DE 18 
DE ABRIL DE 1895 

O •r. Silva Forte•:- Acabo, sr. 
Presidente, de ouvir u obeervaoões do meu 
mostrado collega, o sr. SabiDO Barroso, repre· 
eentante do 5. • distrioto, e e10usado seria reta
ta r as suas oonai'del'&QÕes, porque divergimos 
aómente quanto á forma. 

Fazendo parte da 2.• oommissão de veriflca· 
çio de poderes não tive outro intuito senão '> 
de apurar a verdade dos factoa, elaborando o8 
pareceres, que ti v e a honra de remetter á 

-meea. 
Não penao que as formalidades rl!iÍJDentaes 

sotrram, ou sejam eUas contrariadas, por
quanto foi já publicado o reepeotivo edital 
annunoiando que a oommlleão reoeberia qual
quer pe1110a que quizes~e contestar as elei
çõel. 

Ainda mais, mesmo que e~tejam na ordem 
do dia ~ pareceres, e appareoendo qual
quer oontestaoão aobre eeaas eleiçõea, seri a 
propria oommiseão que requererá para que lhe 
Toltem oa pareoere1. 

O meu requerimento versou sómente aobre 
a 2.• leitura dos pareceres. 

Estou de acoôrdo com o nobre oollega quan
do diz que os pareceres 88rão impressos, dia· 
tribuidos e 24 horas depola dad011 pa.ra ordem 
do dia. 

0 iR. SABINO BARROSO dá um aparte. 
0 IR. SILVA FORTBS : -Perfeitamente, é 

e1t& a d1Jposlção do regimento. A apresenta
ção dos pareoerea para aua lmpreBSão e depois 
dados para a ordem do dia não póde pl'eiiCindir 
de um lntervallo menor de 24 horas. 

Requeri a dl.spensa para. que fossem impree· 
108 perecere• e dad011 para ordem do dia de 
amanhã, como ha 01 divel'IOII precedentes fir
mados na casa. 

Annunciada. a. diacuseão dos mesmoe, cesde 
que entrem na ordem do dia de a~aohi, oa 
meus nobres collegas teriam liberda 1e de 
enunciar-se sobre os mesmos, teriam a liberdade 
de requerer que até voltassem elles nova
mente á oommisdo. 

0 SR. 8ABINO BARROSO dá um aparte. 
0 SR. SILVA FORTBB:- Não faltariam OS 

meios de defesa do1 direitos de quem quer que 
f0818, e ••. 

0 SR. SABINC BARROSO dá UID aparte. 
0 st. SILVA FORTES, .. V. exc. seria Inca· 

paz de defender com mais altivez 08 prinoipioa 
democra.tiooa do que <' orador. 

Sr. Prasldent~ . contmuo a. manter o meu 
requerimento pela. razão que acabo de expen· 
der. 

· Si, entretanto, a.pparecer qualquer reclama
ção serei o primeiro a. re41nerer que o parecer 
ou pareceres voltem á comml111ão, aflm de e:r.
aminar qu&lquer contestação, o que até este 
momento ainda não ae deu. 

São estas as oonllideraçõea que faço unica· 
mente para justificar o proceder da commil!l!ão, 
de que faço parte. (Muito b'm do sr. Wen· 
c•llat~ Bf'a:s.) -
DISCURSO PRONUNCIADO NA SESSAO DE 

17 DE JUNHO DE 1895 

O •r· Bueno Drandão:-S!'. Pre
sidente, a di,poaição contida no art. 7. · do 
orçamento, não é mais do que uma satlsti\Qio 
aos reclamos da lavoura em relação ao impoet. 
a. que está sujeito o café exportado para os mer· 
cados extrangeire1. 

Esta questão tem sido debatida desde mui
tos mez611 na imprensa da Capital Federal • 
do Estado de Minas e a vontade dos lavra
dorea tem ae manifestado, j~ em artigos na 
imprensa, já por diversas municipalidades; 
em repreeentações ao CongreYo e na sua 
quasl unanimidade .. , reclamações eram 
tendentes a libertar o produoto do pagamen· 
to do Imposto a sabida io producto do Esta 
do e, parece-me sr. Presidente, que mui
to bem andou a eo.nmillão incluindo no pre· 
jeoto do orçamento a dispoa1ção do art. 7. • 
que attende aos interease, (da. lavoura, sempre
judicar os do Estado. 

Sr. Pre1idente, é sabido que o pagamento 
do imposto na sahiada do producto do Kstado 
traz pal't\ a. Ja.vrador pe.>adisslmo onru, por
que terá elle de despender dezenas de oon· 
tos de réis, ou quando o lavrador não posa. 
de prompto satl.sfazer esse pagamc.nto terá 
neoessartamente de sa.cca.r a quantia. precisa 
oontra o reqeotiTo commi111ario ou inter· 
medlario. 

0 SR. WBNCBSLn.U BRAz:-E O produotor 
paga jurol. 

O SR. B. BRAN»Ão:-0 proüuctor está mjei
to ao pagamento dos juro• da quantia adean· 
tada pelos oommiasarioe que tendo necesaidade 
de grandee sommu entram no mercado de ex· 
portação oomo pedintes e~ não podem impôr 
o preQO dos generos que querem vender, ca
hlndo forçosamente o prejulzo, a difl'eren;)& 
do preço exclusivamente sobre o produotor. 



O sy.tema que se pretende adoptar, satisfa
zendo-se aos pedidos da lavoura, vem tomal ·a 
para o futuro. tanto quanto pofsivel, livre 
desta •peoulação. 

Nlo teri. neoearidade df' diepor do seu genero 
oom tanta presteza e poded. deixai-o em poder 
doa commt~arios por ulguns dias até que o pre· 
ço ao mercado favoreoa para que pos$a obter 
resultado eatief.~otorlo do producto do seu tra
balho. 

Auim, ar. Presidente, o unico melo de sa
tistuer-ae aos desejos da lavoura sem préjudi
car 08 lntere&'!fs do Estado é justamente a 
approvação do aocôrdo com 08 Eetodoa visinhos 
e exportadores do o"té, atlm de que o producto 
nlo tenha n.hida livre nos portos da Unlio. 

O governo, para satt.stazer a esta necesstda · 
de, ar. Pl'ellldente, tem urgencia de modtftc" r · 
• syatema de arrecadação de impostos. 

E' neoesaario,sr. Prtsldente, augmentar,e em 
grande numero, o ~oal da arrecadação que 
deve ser feita na Capital Federal, e é claro 
que todas eesas deepesu, todo eeae augmento 
de pesaoal vem sobrecarre~ar extraordinaria · 
riamente o orçamento, augmento eate Eómen. 
te no intui.o de attend~r-ae aos lntere~~Ses da 
la.voura, de beneficiar o productor e litertal·o 
das exploraoõee dos t xportadore#. 

Não é injusto, não é extranhavel, sr. Pre· 
sidente, que se conceda ao Estado uma COlll· 
peD.Raçio mini ma em relação !s despesas extra
ordlnarlas a que é obrigado a fazer. 

Sr. Presidente, tsndo de ser exigido o pa.
iamento do imp!lsto á sabida do product.o dos 
portos da União, é .neceuarlo demons~rar-ee a 
sua procedencia, é ne\lessa.•io que o eafé mi
neiro seja exportado como tal, para que os 
outros l!liJtados nio venham looupletar·ae com 
os impostes que pertencem ao noaso. 

O melo de demonst.rar a procedeucia do pro· 
dueto é exigir-se do exportador um oonheci· 
mento, um do•umento qualquer que o prove 
ter sabido do Estado de Minu. 

Nio 6, ar. Presidente, neoeanria a taxa de 
3:010$ pedida. no art. 7. o; é uma taxa mi
nlma,e a lavoura não fica . por eate fac~o, mais 
so brecarrtgada. 

A taxa cor,.esponde a 5 rs. p1r kilo ••• 
0 SR. RIBEIRO JUNQUEIRA:- dá Um aparte. 
0 SR. BuBNO BRANDÃO:- Quando O café 

estiver babado a 11$000 por 15 kilo9, o Con
gr8880 •ão ftea privado de modlftcar a taxo.; 
qwando este prõcluoto nlo comportar este pa· 
queno ~acriftcio que o .l!':<ttado pede ao lavra
dor unicamente para eatisrazer ae suas recla
mações, o Congreeso terá o nece,.;ario pe.trlo· 
tismo pera reduzir a taxa a proporções mi· 
nimoa, para elimtna.l-o. mesmo. 

Por i88u, accredito, sr. Presidente, que não 
é nece!sario no 'plano out!'ls oonsiderações 
para demon"'trar a necessidade da decretaoio 
aa taxa de 300 rs. por 60 k9. de ca.ré expor-
tado. · • 

0 SR. RIDII:IRO JUNQUEIRA dá um aparte. 
O sa.. BUENO BRANDÃo : - E' juatameate 

eata. a mis~ão do leg.slador- attendertáa ne
cessida.lies dos nossos contribuintes. Se amanhã 
nriftcarmoe que o lavrador não póde auppor
tar a imposição, Eeremos os primeiros a vir 
propor a suppre&Eão da taxa ; ai verificarmo3 
que a lnoura do café nio supp')rta cs 11 •I' a 

que eatá sujeito e proiucto, neste caso, oomo 
já di889, o Congres..<>o terá o neoe!eario 
patriottamo para modUloar este imposto. 

O sa.. Rm•xa.o JUNQUIIIRA : - Já grita que 
nlo supporta. 

O SR. IJuBNO BRANDRo :-No entanto, sr. 
Presidente.e•te sacrlftc'o sollcitadl) tlav.mra é 
applicado dtrectament-e ao seuJde~envolTimento. 

E' appllcado em grande -rarte na oonstru
ocão de estrada& de ferro, ao serviQG de lntro
duCQlo de immlgrantea no Estado: e mN~me 
com o ~~&neamento das crantles zonas oaféeirae, 
que toios 011 dias e com toda a jmtioa ·yêm 
aqui reclamar o auxilio do governo para sa · 
ttst'azer a~ urgrntlssima nece!atdade. 

Portanto, o ~Citado de Minas, que retribue 
com grande exceseo a pequena oontribulçio 
da lavoura, tem neate caso o direito de exigir 
do prodoctor o impoeto mineiro de 3oo réis 
por 80 kilos de café, impoeto este que vem 
substitmr o de 11 por cento que •.otualmente 
pes« sobre o exportador, llbertando-ae o la· 
vrador do di!pendio de rommas extraordina· 
riu, e pedin• o, sr. Pretidente, em troca des· 
se grande flvor a pequena contribuição de 
450:000$ na hypt>these de ferem exportados 
I. 500 saocoa th. café. 

0 I!R, 'W!tNOBSLAU RR.U:-Qs juros da qua.n· 
tia despendida. vão a mais de 300:000$. 

0 ~R. BUEDO BRANDÃ0:-0 juro a que está 
sujeito o lavrador pelo adean&amerato da quan
tia necessaria Qo pagamento dos lmpoeto• que 
é fornecido pelo oommissario, é multas veze• 
superior á tna de 5 reis por kllo consignada 
no projecto; é um juro que o pro}lrio lavra
dor não sabe que pega. 

No em.t.anto, o productor recebendo suu 
conto, oe venda e conhecendo, ás vezes, que é 
victima de espeoul~ã", não J:óde reclamar, sr. 
Presidente, porque acha·se na dependencla 
immedlata do commls38.rio, que fornece-lhe os 
meios 'leceiB&rios para. a exportação do gene
ro; genero este que o lavrador tem neoessida· 
le dispor immedlatamente para poder sat s-
razer aos oompromiSIIOS contrahtdos. , 

Este facto , er. Presidente, par alsó justiftça 
a taxa consignada ne art. 7. • 

0 SR. WENCESLAU BRAZ:- Apoiado. 
0 SR. BUBNO BRANDÃO: -AcaLeJ de demons· 

trar á casa que, mesmo no caso de se exportar 
1.500.000 saocas de oaré, este Imposto attiniirá 
á importanoia de 450;000$. 

Entr~tanto, as despesas que o II'Overno é 
abrigado a lazer para. satisfazer os reclamos óa 
lavoura, o prejubo que terà. o governo do im
posto que recahe sobre o café consumido na 
Capital Federal, Imposto em somllla superior 
á contribuição que exige. 

0 SR. RIBEIRO JUNQURIRA:-Não che«a a (QO 
contos e38a prejuízo.. . · 

0 SR. BUENO BRANDÃO:-V. ex c. comprehen· 
de que o govePno está tratando de organizar 
na Capit.al Federa.l uma mesa de renrlat, terá 
necessidade de retribuir bem a esses emprega
dos superloree; terá necessidátle de aul{men· 
tar extraordinariamente o pessoal de fiscaliza· 
ção, para que o prodooto não se desvie, J&.ra 
que o cafà não seja embarcado eomo contra· 
bando. 

E porque assim de~eja. proceder o governo do 
E!bdo 1 



E' para. satisfazer unicamente aos reclamos 
lia.-lavoura, porque, é claro, ar. Presldeat.e,que, 
si o cnerno de Eatado qui:zease unicamente 
aatisfazer os interesses do theaouro, não teria 
mais do que ebriiar o produotor a pagar o im· 
posto á. sabida do genero do Estado ; a ft ;;cali • 
zaç:to aeria muito mais enl~z e as arrecadações 
muito mais promptas. 

Mas o Estado, por esta concessão, procura 
estabelecer con nnios com os Estados produ· 
cto:es de café, e tudo ist:~ custa sacrill.cios aão 
pei[Yenos, tudo isto impJrta despesas algum 
tante uoltatias. 

Para compensar a • despasas que o governo é 
ellriiadO a fazer, tem necessidade 4e aolicitar 
da lnoora esta inslgnificaate contribuição, 
contriltuição esta, sr. Preatliente, como ja dia 
se Inferior á q•antia. a que é obripde o le.Tra· 
dor a pecar 4e juros do seu cr,rumi8.'!ario pêlo 
ade .. ntamento das quantias for ueddas para o 
pagamento do impJeto á sahida do product.:> de 
Estado. 

Sinto, pois, ~r. Presidente, em nome da com
missão de orça1nenttt, declarar que não a.ccei
tamos a emenda otferecid' pelo meu i Ilustrado 
amigo residente em ~far de Hespanha; s. exc., 
justo como é, verá que não e grande o sacrifi· 
cie que se pede á lavoura, ern compens~~;ão dos 
beneftclos inca.lculaveis que advir ãe da arro· 
cadação da taxa ne acto da exportação do ge
uro para fóra da União. 

Ao meu illustrado amt~o r dsidente em Leo· 
poldina seate taabem a commisaão dizer que 
não pOde acceitar 11. rtdacção proposta á emen
da, porquanto vem alterar os calculoa feitos, 
que attingem justamente á. quantia. de ... . .•• 
450:000$ ; calculos estes, sr. P rtsiden te, feitos 
coa todo o cuidado pela secretaria das Finan· 
ças, ttue tendo necessidade de pedir ao Con· 
greS!o esta pequena taxa, temou o trabalho 
de mandar fazer os calculos nec•ssarios para. 
determinar approximadamente a quantidade 
do café consumida na Cap1tal Federal • tam· 
'Item aa despe!aa a. que é obri(ada a f11 zer o 
Estado com o augmento do pessoal da fi ' cali· 
sação. 

Porta ato, sr. Presidente, eata ve-rba não 
póde ser modificaria sem alterar complet amen· 
te os calc•Jlos feitos e virá trazer ao fim do 
exerciciCI de>fal~tue ne calculo tia receita em 
relaçãe ao imposto 11elre o café. 

Tenho aasim, sr. Pre3idente, r êspondidg co
mo me roi possinl, por parte da commiasão 
de orçamento, á.s ar«umentações que foram 
adduzidas, decla.rando que a commi~ão pede 
á camara a appronção do art . 7. ·, conforme 
foi p:>r ella redigido, isto é, conservando a 
taxa de 300 por 60 kiloa, porque corresrontie 
aproximadamente ao liesfalque que terao as 
renliaa do Esta.do, u rna v e ' uue se determine 
a exportação livre do café, à. sahida desse 
prodooto da fronteira, fic11 ntio o lavraàor 
liberw.d.o do pagamento dos ll •;. (muitt bem 
muóto bem). 

V. ex . sabe sr. Presider.te, que o Congress() 
Legislativo, em 119•, votou uma lei creando 
aquellas ~colas e consi«naade o auxílio aa~ 
aua.l de 15 contos áa escolas norma.es munlci· 
pses de Barbacena e Tres Pontas e ainda mais, 
o Congresso Totou a lei n. 107, que em uma 
de suas disposições auotoriza o Governo a ln
stallar uma das tre ~ escolas creadas. 

O 111 ustrado sr. dr. St>cretar io do Interior 
d:.ndo em seu relatorio os motivo• que deter
minaram o geverno a nio usar da au"toriza
çã.o coatida. na lei de orçamento para 1895 pede 
que o Congre3So o h!!. b:lite com 01 mehs ne
cessarios para fundação das mesmaa eecolas, 
calculand• as de~pesas em 230 contos. 

Sr. Presítiente, a oomaissão de orçamento, 
embora tenha inteira liberdade de acçi.c, não 
póle collocar !e acim do Cocgresso, acima ua 
vontade da Ce.mara, não tem o direi to, sr. 
Presidente de deixar esquecidas no a.rchivo da 
seeretar1a o.slels vota·ias pelo Congres.!lo. 

Assim, pois, lncluiu no projccto a verba 
para a fundação Jessas escolas norma& e teve 
egua.l procedimento e'll relação a outra·, leis, 
com as que concediam auxil u;s aos bospiC'ios de 
alienados e a alguns t-&tabeleoimentos particu
laret de ensino. 

E, sr. Pre~idente, é sempre para lamentar 
que, quando se trata de ec Jnomizar pequenas 
migalbaa, a primeira 'ferba que desperta litten· 
ção st-ja a da instrucção publica. 

ão eatá demonstrado, sr. Presidente, que 
as esrolas normaes devam ser c, a!lemnadas, 
(apniaclos) e tanto é -.erdade que nenhuma lei 
se votou nem foi apresent11do proje•:to algum 
no intuito de reformar·se o ensino aboli o do se 
as escolas r.ormaes. 

Si algum e-stabelecimento não tem corre
spondido aos fins com I[Ue foi creado. não pre
stando bor;s serviços, não deve a instituiç}o aer 
couderonada, devemos melhorar a fiscalização, 
altera.1do se o systt~ma do ensino; porém ja· 
mais aupprimir se o ensino normal. 

0 SR. MANOEL ALVES:- Esta é a verdade. 
0 SR. BUENO 8 !tANl>ÃO:- Não é SÓ isto, sr. 

Pre.sidente, a Camara em Totações successins 
tem conced ido auxilio a e&colas normaes muni· 
cipa.es. Desde que o Congresso não t P.m revc
gado as disposições legislatins, a com~i&ão de 
orçamento não podia deixar de incluir ao pro
jacto a. veria neClessa.ria para esse ser viço 
(a}'oiadts). 

Em rtllação ás eseolas :aor_maes de Tres Pon· 
tas e Barbacena, como em relação á!! deme.i1, a 
commissão já deu as ratões do seu procedimen· 
to ; assim pois, sr. Presidente, a commi~ão tie 
erçamento não póde acceitar a emenda aup· 
pressiva tio nobre deputado residente ea Ouro 
Preto, p ; rque nã.e póde tielxa.r de satisfazer 
uma l~i que deve BPr executada. e cumpritia e 
que certaaente foi voteda para attender a 
aecassidades inadiaveis de ensino no Estado. 

Em relação á observação feita pelo illustre 
deputaio residente em Uberaba, tive gccasião 
de declarar á c&!a que tratando de reorganizar 

O e r. Bueno Drandão:-Sr. Pre· • ensmo airicola., e procuranào-se mesmo esta
sidente, a. commissão de orçr.mento já teve belecer novos moldes não era possível consi· 
occa.siã.o de informar a Caaara dos sr11. Depu- rnar·ae verba. pa.ra man~t~nçãe deaseJ . e.s!abele· 
tados os motiTos que determ!naram o seu pro - cimentos. e,_ nestas ~o~_tJçoea, ~ commtasae ou
cedimentG incluindo no proJecto a necessaria viu a a.uctGrtze.da oprmao tio tllastra Secreta
verba pore. installaçõea das .e•colas nermaea deJ rio da Airic~ltura e s. exo. _decl!'rou qu_e era 
Cataguo.zes, Januaria e Pouso Alegre. e convenlencta deixar a.uctor1zaçao na le1 que 
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trawse da reorganização do ensino · agrícola 
para a manuten~o elos institutos de Itabira e 
Uberaba. 

O m. D. DE MELLO : - O meu receio é que 
1\ lei não pa886 este !l.nno. 

0 SR. B. BRANDÃO :- !'este ca~O a lei dó. O 
necessario credito para a sua manuttnção e 
não fica. o governo sem auctorizacã:> para con
tinuar. a sustentar os institutos de Itabira e 
Uberaba, já. dotados com a neceasari!l. ver h no 
orça.men to vigente. · 

O procedimento da commissãe é tanto mais 
justilicavel sr. Presidente, q anto é certo e 
ninguem contesta que é opinião qus-si unani
me desta caea, e isto es1 9. demcn~·trado em 
votação successiva que a Camara dPseja, quer 
a reorgani1açâo do ijnélno agrlco:a. -

Vozs:s :- Apoiadcs. 
0 SR. BLENO GRANDÃO:- .•• e que dota O 

governo com os meios nece~sarios para a exe
cução das reformas. 

O m. C. PRATES :- (dà um aparte). 
U SR. B. BRANDÃO:- Os creditas supple

menta.res destinam-~;e a Eerviços já. creados e 
ugularmeüte organizados. 

Acredito, Sr. Presidente, que tenho reEpon
dido ás considerações feitas pelo illo.strado de· 
putado residente em Uberaba, dando explica· 
ção do Jrccedimento da commis!ão em relação 
ao ensino agrlcola, desfazendo os justitlaa.vels 
receios de s. exc., provando que, votado o pro
jecto como está. redigl4o, não ficarão as cida
des de Uberaba e Itabira privadas dos melho· 
ramentos que acl.ualmente gosam e nem tão 
pouco o governo ficará sem meios para man
ter os estabelecimentos de ensino 11gricola e 
fundar novos, de accõrdo com a lei que Ee 
vota (muito bem). 

DISCURSOS PRONUNCIADOS NA SE.'SÃO DE 
20 DE JUNHO DE 189E 

EM 2." DISCUSSÃO DO PROJECTO N. 99, CREANDO 
CADF:IRAS DE INSTRUCÇÃO PRIMARIA EM VA
RIOS PONTOS DO ESTADO. 

O ar. Sfh,·a Fortes:- Sr. Presi
dente, antes de entrar em consi~erações, seja
me licito mais uma vezexternar o meu modo 
de pensar quantonomeu voto a todo~:~ osproJe· 
c tos e emendass que tenllam por fim ore ar cadei
ras de instrucção primaria, que tenbnm por in
tuito dlffundir o ensino elementar no Estado. 

Já pensei, er. Prer.idento, diversamente ao 
modo que pe118o hoje já acreditei que, existindo 
duas escolas creada.s por lei em cada districto, 
tornava-se deaneces~aria a creoção de outrns ca· 
deiras, porque isso seria inl'.omprltivel com os 
recurs::>s orçamentarios e mesmo pela deficien
cia. de pessool habilitado para. regei-as. 

Já pemei, sr. Presidente, quando em outras 
ses!Ões emendas eram apresentadas oreando es· 
colas primarias em logares diversos, eem que 
fosse nesta casa reconhecida a ne~essidade por 
dados inconcmsos, que não devia sustentai-as 
e até acreditava que não 6e devia acceitar as 
emendas que propunham a creação de cadeiras 
d9 instrucc.:ão ptimaria nos lagares eru que não 
eram rornecidos os dadlS estatísticos que vies· 

sem contribuindo para a wa fon.:lsção, para 
assim evitar abusos que viriam a~rrehr ou
tros de maior gravidade. 

·Pedir a creação de cadeiras qua.ndo não se 
apresentam os dados estatísticos demonstrativo• 
da necell8idade dessa oreação, és vezes em Joga
res onde jà. existem outras e muitas della.s sem 
serem providas, é contribuir para. nulllficar o 
recenseamento escolar, cujas vantagens não po· 
dem:s negar. 

O SR. JoÃo Pio:- Quem disSe a v. exc. que 
estes documentosfnão vieram 1 

0 SR, SILVA FORTE :-Eu não dei um ~Ó 
apnrte ao meu bom collPga, gosto de manter o 
ntsso pacto (hilariclaà~). 

O f R, JoÃo PIO : - E.te meu aparte é neces
aaric. 

0 SR. MENDES PIMENTEL :-Mas todos Os pro
jectos vieram acompanhados de documentos 1 

0 SR. JoÃO PIO :-VIeram. 
0 SR. MENDES PIMENTEL :-Todos não, se· 

nhor. 
0 S">. SILVA FCRTES:-E, Sr. Presidente, O meu 

illustre coilegJI., que &e releriu a documentos, 
quer atnrmar á caea que todos estes projectos 
vieram acompanhados i:le dados estatísticos que 
demonstram a utilidade dcs pr<'jectos sobre 
instrucção elementar 1 

Eu contesto , sr. Presidente, formalmente, 
porque, si ex;stem e si o Congresso tives;e de 
basear-se sobre elles muitas cadeiras teriam de 
desapparecer por serem graciosos os seus fun
damentos e outras por serem infundadas as 
allegações, ~o "Visando o interesEe partidario, 
sem conveniencia alguma. 

Mas, sr. Presidente, te 1ho ouvido diversos 
collegas externando o seu modo de pensar 
sobre o alrazo do ensino p!'lmo.rio, mbre seus 
defeitos e meios de corrigll-os com etncacia e 
pruveito para este ramo de administraçiill,alle· 
garem razões que não po118oaoceitar, porque não 
são estas ns que contribuem para embaraçar e 
até mesmo atrophiar o ensino elementar do 
Estado. 

Entretanto, estou convencido de que o. opi
nião geral da Camara dos Deputados e que de
vemos crear cadeiras de instrucção r-rimaria 
por toio o Estado, que devemo3 diffundir o en
sino elementar por todos as camadas sociaes; 
e ncredito que não ha uma só voz dissonante a 
respeito. 

Tenho ouvido alguns outros, Er. Presidente, 
apontarem como defdto no eneino eltmentar, 
a falta de metbodos praticas na sua di.tfusão 
nttribuírem ao pe~soal incompetente que co:n• 
põe o professorado. Em parte concordo, sr. 
Presidente, que muitas radeiros no nosso Es
taJo Eão regidas por professores que deveriam 
tomar tambem o logar de alumnos, qug deve
r iam receber mais t-ducação cívica e elementar, 
para assim correspond~rem no intuito dos le
gisladores e cumprirem eeus deveres. Que 
far.er si não podem, por melho;:o vontade que 
lh83 a!!sista, augmentar sem conhecimentos 
protlssionaes, pelo desanimo que oa domina, e 
natural pelo desequillbrio social que tende a 
anarchiEar o regimen federatt1o contundindo 
attribuicões 1 

UM SR. DEPU'lADO:-Ap~iado; são verdadei
ros analphabetos. 



0 SR. SILVA FORTES:- Mas não e esta ara
zão principal, sr. Presidente, estas cadeiras po
dem ser p rocnl'&das por pessoas idoneas e o 
motivo priacip!ll não e a falta de pessoal ido
neo para o exercicio do magisterio primarlo ; 
porém a insufficiencia da remuneração que se 
dá a essa classe de funccionarios (apoiados). 

A estatlstloa, "r. Presidente, tem demonstra
do que, existindo tres~ esoohs normaes no 
nosso Estado, têm sabido dellas grande nnme
ro de prefessore3, e, no emtanto, apenas ex
ercem o msgisterlo publico diminuto numero 
de normo.listas, que correspondem ao terço das 
escolas effectivamente providas,porque a maior 
parte dos que se formam, dos que concluem 
sua educação nessas escolas ou nesses estabe
lecimentos de ensino, vão procurar occupação 
differente e melhor remuneradora, que os aco
berte das necessidade• imperiosas do. subsisten
cia e do decôro que devem manter, como espi~ 
ritos cultos, que não devem se equiparar a 
outros. 

O professor publico, sr. Presidente, tem en· 
cargo mais elevado que muitos outros empre
gados das diversas repartições publicas, e 
entretanto, percebam como remuneração aquil· 
lo que !e dá aos porteiros Je. sas r epartições, 
aquillo que percebs os leigos sem a menor 
parcella de responsabilidade, retribuidos por 
puticulare3, q •1e nunca pJderão conhecer das 
suas aptidões e merito profissional. 

Vê-se, p::~rtanto, sr. Presidente, que os defei
tos do ensino elementar não comistem Eômen· 
te na falta de idoneidade do pessoal, mas tam
bem na má. remuueracão e no menospreso que 
temos ti.Jo p1ra com esta classe de servidores 
do Estado, incumbida da educsção do1 nossos 
filhos, de implantar no espirit() d'l inf:~.ncia 
os elementos baslcos da democracia (apoiad os, 
muito b'm), que na ignorancia não póde viver, 
fazendo esta periclítar sua existencia . 

Eu falo, sr. Presidente, como retrogado, que 
sou . 

VozEs:- Não apoia<io ; v. exc. é um dos 
maiores evolucionistas. 

0 SR. SILVA FORTES:-Aiguns, ar. Pres\den· 
te, acreditam que eu qua.nao me levanto para 
combater qualquer idéa, o faço systematica· 
mente, mas eu EÓ impugno pretenr,:ões que não 
comportam o interesse publico' para poder
mos attendPr a cutras do ordem mais geral e 
de maior conveuiencia. publica , ou qu9 acar 
retando vantagens, não sendo prererenciaes , 
nõ.o podem s\cr ifLnr o desenvo!vimento e pro
gresso do Estado. 

O sR. CA.RLINDO PINTJ:- V. 'lxc •• na com
missã'l de quo faz parte , tem prestado reaes 
serviço 1 ao Estl\do. 

0 SR. SILVA FORTES: -Sr. Presidente, de
pois de3tas vagas consideraçõas que apresento 
aos mous nobres coll~gas a prJpo3ito dos de· 
feitos que contrariam o. dilfasõ.o do ensino ele· 
mentar, eu acredi~o que, corrigidos esses defei· 
tos , ainda assim não chegaremos a resultado 
prollcuo, sem que se trate de melhor rem•me
rar a classe dos professores primarias; é uma 
razão intuitiva, que não podemos combater 
com vantagem. 

Podemos crear escolas normae3 em t odos mu
niciplos, podemos subvenci>mar as escolas nor
mo.es muniçipaes ou os estabelecimentos de 

educação reconhecidos pelo Estado, pJdemos 
restaurar, como ha diTer. o.s pretenções, ~dei
ras de latim e francez e o en3ino prep\rat~ria
no pelo regimen an tigo, podemos emllm sub
vencionar \oJos os estabelecimentos que te
nham por intuito diffundir a instrucção pelas 
differentes camadas sociaes, porém jamais che
garemos ao nosso desideratum sem elevar o 
oi vel do prof~ssorado publico r emunerando se
lhe devidamante (11poiados; muito bem) . 

UM SR. DEPUTADO: -A questão é pcdermos. 
0 SR. SILVA FORTES:- Ouço O aparte do meu 

nobre collega que - a questão é podern;cs ; 
qual a ra?.ã.o por que não podemos melhor re
munerar os profes~ores publicos e podemos 
auctorizar o governo a fazer operações de 
credito e abrir creditos supplementares ; qual 
a razão por que subvencionamos outros e~J
tabelecimantos extranhos 9. admiaistração e 
de interesse local e v imos dizer que faltam
nos recursos para melhor remunerar-se o. clas
se dCis pro fessores publicas, pare~. remunerar
se aquelles que têm pernnte a sociedade, na 
esphera de euas r.ttribuições, tan tos encargcs 
C)tnO nós que somos r epresentantes do E~t'ldo1 
(Apoiados geraes; muito bem) . 

Sr. Presidente, caus1-me pejo e vergonh~ 
quando, compuls1n<io a legislação mineira.. des
de os nefanuos tempos da monarch·a até hoje, 
reconhec3m03 quA o p rofP.ssor pnblico, que ga· 
nlnvaannualmente diminu ta retribuição, pas
sou a ganhar á razão de I :'100$ e á de 1:800$, 
havendo ainda distincção entre professor nor
malis ta ou não par~~o j usti ti~ar esta ditfereoça 
diminuta de vencimentos e quando outros 
runccionarios só pedem equip!uação de venci
mentos. 

0 SR . MENDES P D!E:'>ITEL: -Di~tincção esta. 
muito necessa.ria pela. habi litação . 

0 SR. ~ILVA FORTES:-Perfeitament6; con
cordo. Será um estlmnlo para aqueltes que não 
!ão normalistas procurRrem augmentar o seu 
cabedal ecientillco, e em vez de conto de réis a 
conto e tresentoa, perceberem os mesmos ven
cimentos que 0 3 normalistas . 

Mas, E r . Presidente, é fa.cil de ser verificado 
por algum dos meus illustres collegas, dando
se ao trabalho de enminar o. tabella dos venci· 
mentos dos funccionarios publicas do Est1do .•• 

0 SR. C. 80ARE' FILIIO:- Já. cahiu este anoo 
um projecto elevando os vencimentos tios pro
fessores publicJs . 

o R . SILY.\ foRTF.~:-Não com o meu voto .. . 
e atltiJCiontld~,s ts 20 ou 15 por cento aos ven
cimentos de qualquer empregado de repartição 
publica, vamos chegar infelizmente o. esh tris
te verdade - de que o porteiro ou continuo de 
qualquer secretaria do Estado, para o qual não 
se exigem os predic'ldos do educador da. infan
cio., é melhor remunerado do que este, que as
Bim não póde ter meios de regular sub~iatencia, 
e dahi a origem de ou tras tristes cons€quen
cia.s . 

E' este o principal motivo que faz com que o 
grande numero de cadeiras primarias creadas 
não estejam providas; é este o unico motivo, 
ar. Presldente,e não quero.como pensam mui
tos,que o p rogramm11 do ensino consignado na 
lei n. H,de 3 de agoSlO de 1892, que reorgani· 
zou a ins trucção publica no Estado, sPj:L por 
demais adeanta.do, arredando os concurrentes 
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idoaeo•, que fogem dente sua oomplexi iade; 
nio aeredito que •Ja e~~te o defeito ou o atrazo 
aa 110loçio do macno prot>lema, que por alguns 
ennos ainda terá de occupar noaa attanção, 
que despertati. a acti"Yldade dos ~Jmpetentea, 
J&ra nio ter aoloçlo indeterminada, com ~!ft'ei
toe todos oontrarioa á evolução social que im· 
plantou a. democraria no n0880 Estado. 

E ,sr. Presidente,aol'Mito ~ue,estabelecendo·ae 
a obrigação de dados estatlatioos para a tnstalla· 
çio de eacobs primarias reduzindo-118 o pro· 
ll'amma de ensino primario, augmenta.ndo-se o 
numero das 8!colas .,aormaes para. podermo 
ter mb ior numel'$ ae professores, adaptando 
tJias aa medidas oemp~ementaree com paraly
Dçio de outros assumpto•, o probloi~ma tlcarà. 
sem solução, si não (permitta-se eese a ex
prlllio, que nada. tem de offensiva) a.ttrahir-se 
ao prufeuorado, eatlmuluado·o com uma. re
muneracio digna ju&t&mente do ene&rco que 
elle assume perante o Estado de Minas. E' uma 
verdade que preciso dizer, porque ntnpem 
Tin sem rtcorsos aomcientes, é preeiso bus
oal-os onde p08b& encontral·oa licitamente. Sr. 
Presidente, depois destas ligeiras considerações 
demonstrando que a crea<:ão de cadeiras não 
péde prejudicar, desde que a. lei n. 41 consigna 
e determina. a frequeucia de alomaos das nos
asa e100las primarias e desde que, creadu em 
numero determiaado ou indeterminado, estas 
ficarão em exeonção dentro dos reour~os orça.
mentarlos, l8to é, o provimento da~ cadeiras 
aó se fará dentro da verba.-instruoção publica, 
nãe veje razão para nos detel' nesta idéa gran
diosa 'que vem dissipar as trens em que vive
mOI!!. 

Mando á meaa doas e meneias, que f ão as se
guintes: (U). Embora, ar. Presidente,as ca.ma
ru municlpaes tambem cogitem do ensino 
elementar, auxiliadas pelos distrlctos, acredito 
oom boa razão que devo embarcar minhas 
emendas, porque, emquanto o ensino primarlo 
elementar não ficar a cargo doa municipios e 
o Estado s6 coglta.r do ensino secnnda.rlo, te
remos de legislar indt' ftnldameate e sem. pro· 
veito pratico, porque este só póde emanar da 
eJfectiTidade da medida, e para seu desidera
tom não se prescinde dos r ecursos pecunl&rios 
oon88grados nas dift'e\'entes rubricas do orça.
m~nto. PMsa.rei a justificar ligeiramente as 
emendas que ha pouco li. 

Quanto a.o districto do Formoso, recebi uma 
eatatlstica que demonüra ter t.hi numero de 
meninos na edadeescolar, dadoa que amanhã 
remetterei à. mesa. para ter convenieate des
tino. 

O iR. R. PENIDO: -V. exc.• devia ter do
cumentado a emenda. 

O SR. 8. FORTES : -Quanto ao diatricto de 
Dores de Pa.rahybana, é um distrlcto cuja po
pulação é de mal! de tres mil almas e existe 
neste logar uma unlca cadeira, acorescendG 
que a. população acha-se diueminada em di ver-
80S pontos. 

Deixo, ar. Presidente, de mandar á mesa 
uma segunda emenda, creando uma cadeir:~. 
em S. Vicente Ferrar, no logar denominado
Riieirão das Va.ccaa-porque o representante 
do 1. • districto, o sr . 1. · secretarie, acaba de 
dizer-me que ella está. incluida em outro rro
jeoto iniciado nesta casa. 

Teaho concluido. (Muito bem). 

!. 0 DISOUSSÃ.O DO PJLOJEOTO N • 81, DECllBT A.NDO 
ESTRADAS DE RODA.GICK QUI: LIGUEM A.S ESTA.· 
ÇÕSS DA. BSTRA.DA. DE FERRO IIAFUA. E MINAS A. 
S, MIGUEL DO JIQUITINHONHA.. 

O er. Silva Forte•:- Sr. Presiden
te, pedi a palavra para. explicar o meu vo
to oómo membro d" commiasio de obras pu
blicas, a.saignando venoide o parecer que foi 
su bmeUido á consideração da casa e ora em 
2.• diecossão, relati"Yo ao projecto n. lU. 

V. exo.• ha de permittir, 1r. Preaitlente, 
que eu expllqua o meu voto MDl que entre 
em materia. venoits, pois tenho o deYer d.e 
vir dizer á casa quàl a razão por que assignei 
o parecer com reatricção. Entendia, sr. Pre · 
sideate, que todos os an .. a consignando-se nas 
leia orQ&mentarlas rubricas especia.es e elen
dl\s para constrocção de pont~s e estradas, 
não havia n20189idade de um r rojecto man
dando abrir necea3&l'io credito para constru
cção de uma e~rada que l!ga1se os dinrsos 
monioipios do norte. 

Nlo desoonheço a. ueoessidade q_ue ba da 
constrooção de vias de commanicaçao dos mu· 
n icipios do norte entre t~i, porttu• tenho a. coa
vicça.o de que aquella parte do territorio mi
neiro é a. que mais preois1. actualmente das 
noseas vista•, porque della. depende o fu~uro 
e prosperidade (}e Minas, • devemos facilitar as 
relações commerciaes do aorte com o centro 
e com o •ul ,já por estradas de rodagem, já por 
estra.dàs de ferro que venham d83bra.va.r a.quel· 
las regiões ainda iacoltas e sem meios faceis 
para exportação dos productos exir.tentes. 

Assignando o parecer com restricção, não 
tive o intuito de combater o projecto, dando 
auctorização ao governo para abrir o credito 
em questão ; apenas entendia que o governo 
era o competente para abrir as eatradas de ro
dagem mais ;:rgente e inadiaveis, !!~(.' Eó na 
zona do norte como em outros pontos, conl'or
me a constracção desta ou daquella estrada 
fosse reclamada pelas conTeniencias publicas. 
Entretanto, sr. Presidente, em vista da. emen
d~ apresentada pelo illustre colleg& do 6.· dis
trioto, convenço-me de que o meu eaorupulo 
não era infundado e agora deaapparece, porque 
a emenda manda consignar que o credito para 
estas estradas será aberto saccesslnmente em 
di.tferentee eurcicioa, (apoiados) gastando-se 
aasim o que fôr possivel; já. vê que sendo este 
o moti"Yo que predominou em meu espirito 
para. assignar o parecer com restricção, elle 
deixa de existir em vista da emenda que de· 
clara ser o credito aberto no oorrer de dinr
sos exercicio!, e até mesmo porque, sr. Presi
dente, o projecto em seu paragrapho unico, au
ctorizando o governo a. appplicar o saldo da 
receita do exercioio n& constracção dessas es
tradas, torna · facultativa esta disposição, que 
não póde ampliar-se e servir para tanta. cousa. 

Assim sendo, a. r11zão que actuou em meu 
espírito para. que assignasse o parecer com 
restricção, porquanto eu não impugno o pro· 
jeoto e reconheço até a sua utihdade, deixo 
de a.llega.r outros mo ti voa para não diacutir 
inopportunamenté, os fJ.Uaes predominaram em 
meu eapirito para assiru proceder • declaro 
que aceeito a emenda do meu illustre collega, 
apresentada ao projacto que se discute. (Mwito 
iem.) 



3.• DISCU SSÃO DO PR.OJEOTO N. 53, DE CONOESSÃ.O DISCURSO PRONUNCBDO A SESSÃO D! 21 
DB AUXILIO AO INSTITUTO MUNIC IPAL DA OI · DE JUNHO DE 1895. 
DADI: DO FR.UCTAL. 

O er. Leopoldo Corrê a:- Pei i a 
palavra, sr. Preside& te, para &dduzir algumas 
considerações que venham justificar o justo pe· 
dido que se faz no projecto, ora em discusaao. 

Eatre os grandes commettimento• postoe em 
pratica pela patriotica cam~ ra municipal da 
cidade do Fructal, acha-se sem duvida o que 
oreou 11m externato e para o qual o presente 
projecto ooaslgna uma subvenção annual de 5 
contos de réis, auxilio que lhe é garantido pe:a 
lei n. 41, de 3 de agosto de 1892. 

A camara municipal do Fruot&l, sr. Presi
dente, tem sido incansavel na admini~traçio de 
11eu tuturoso município, promo~endo cGm uma 
dedicação inexoedinl todo11 Ge melhoramentos 
moraes e materiaes a 11eu alcance,com o fim de 
ir procurando nivelar a cidade sertaneja com os 
grandes centros de aotividade. 

E' &l!lim, sr . Presidente, queo governo mu
nicipal no afdn lounvel de prestar beneficios 
aoa seus municipes, já tem deseftvolvido sua 
esphera de aoção, creando e pondo em execução 
diversas medidas, que multo engrandecem o 
município e honram em extremo a orientação 
dos encar regados de sua direcçio. 

Creou elle o externato e para o qual ~e perle 
a ooaajunção do Estado, com um pessoal do
cente habilitadissimo, que, estou certo, muito 
lla-d·e concorrer para difundir na mooidade de 
uma extensa zona a instrucção l!ecundaria. 

Creou mais, sr. Presidente, sete escolas mu
niclpaes, distribuídas por tod& o municí pio ; 
uma das quaes exi11te nas divisas do Estado de 
Matto Grosso. 

Com estes mel horamentos, sr. P residente, 
dispende a camara daquelle município a ele> a
d~~o verba de 16 contos, o que não deixa de ser 
excessivo, num município da qual ns rendas 
não podem ser comparadas a de outros muni
cípios que dispõem de r~cursos fabulo os; e que 
por isso j ust ificam plenamente os in tuil os no
bres de seus administradores ( Apoi~do$) , 

Entre 08 diversos melhoramentos materiaes 
executados por aquella oa.mara existe salien · 
taado-se o predio, onde está coUocada a cadêa e 
na qual funcciona a mesma camar a. que na 
opinião de um distmcto engenbeiro, é um tlo11 
predios mai• elegantes e bem construidos do 
tria.ngulll mineiro. 

Ordenou ainda e poz em exPcução a con
atrucção de duas pontes, com as quaes gastou 
perto de 15 contos de réis e uma dellas nas 
d ivisas de Minas com Matto Grosso, wbre o rio 
Verde. o que denota de modo admiravel o seu 
graade desejo de facilitar os meios de commu 
nicação par a desenvolvimento de seu com
mareio. 

Como mais um attestado brilhante de sua 
dedic~~io pela causa publica está ainda. a ca· 
mara municipal fazendo construir um predio 
para o Instituto, cujas obras foram orçadas em 
50 contos. 

Ora, sr. P residente, todoeste masculo esfor· 
ço cheio de abnegação da camara do Fructll, 
creio muito ha.-de pesar para que •~t& casa do 
Congresso sanccionl'l em 3. • discussão a sub
venção peclida. (Muito bem). 

EM 1.• DISCmSÃO DO PROJ ECTO N. 114, RELATI· 
VO A I:STRA.DA D& FERRO DE liA.NT' ANNA DO 
SA.PUCAHY- MIR.I M . 

O ~r. Silva Forte!!§ :- Sr. Presiden
te, não venho impugnar systematic<lmente o 
projecto n. 114, de 1895, que ora se discute . 

E' verdade, sr . Pre 1ident:~, que, embora 
foSEe elle submetttdo ao exame e estudo da com
missão de obras publicas de que laço parta, não 
nm o parecer com a minha assignat ura por 
motivos independente!! de minha vontade; por
quanto grandes foram as du v1das que mo vie
ram ao espír ito, para que,represen r.ando 8 con
fiança da casa, como incompetente membro da · 
quella commissão .. . 

0 SR. . RIBEIRO DE OLIVEIRA:- Não 8 poio.do . 
Muito competente é v . e xc . 

0 BR . SILVA F ORTES ••• pudesse vir esclare 
cer o debate e, pensando embora d modo er
roneo1 d izer á camara o•1al roi o meu pensa· 
mento . 

Sr . Presiden te, penso que a E.@trada de S . 
Seb&stião á. Sant'Anna do Sapucally-mirim- nas 
raias do Estado de Mi nas com o de S . Paulo, 
tomando depois a direcção de Pouso Alegre, 
Alfenas e Plumhy .. . . até Bambuby, d\}ve me
recer e3tudo criterioso por pllr te da commis
eão. Ligando eu seria attenção a este estudo, 
revestindo-me de grande in teresse, tz·atei de 
tazel-•> em relação ás diversas conceosões já 
feitas de est radas de ferro que devtrâo ser 
atravessadas pell\ estrada do Porto de S . Se
bostião á Sant' Anna do Sapucahy-mirim e des
te ponto á cidade do Bambuhv. 

E' verdarle, sr . Presidente, q\.ie'não ha in
con~titucionalidade nem desvantagens no ;:>ro
jectl) presentemente, encarando-o sobre o pon
to de Yista technico. ~ 1 

Parece- me w -ãri) zão- ro;é_q_u_e_a.--e-et:-r-a.-;d_a_a_q-ue 
me refiro, atravessando a Central no ramal de 
S. Paulo, vindo atravessar,no seu limite extre· 
mo, a estre.da de ferro Oeste de Minas, ambas 
de cor;cee~ão federal, seria uma estrada comple· 
menta.r da vi"ção ferres. da União, e por este 
facto de grande mont<l. Não seria u o a cc nces
são sem nntagens; quando muito sc,.ia in . p· 
portuno, attendendo a.o~ grandes ou 1s que 
acarretaria ao E tado. l ri L u t 1l si attender. 
mC's de preffrencia á que 89 vastas regiões do 
E3tado, ainda não cruzadas pelas vias ftrreas 
tor nam-3e difflcilmente accessiveis ás correntes 
immigratorias que não se estabelecerão nesFes 
pontos, e os nucleos coloniaes não se fund · 
roo pel11. falta de vias de communicaçã.o pela 
dlfficuldade da exportação dos productos natu
raes, ou adquiridos pela cultura intensiva. 

A estrada i e S. Sebastiã 1, pas~ando per 
Piumhy e Tindoterminarem Bamlmhy , é uma 
estrada cuja utilidt..de é evidente e clara, em
bora sr. Presidente. já o Eitado de Minas t\mha 
concedide favores 11. diTer, as outras que cor
tam e• ta. importante 1.ona, accred itando eu até 
que elta via ferrea virà corrieir um d~feito, 
senão um erro, do plan o da viação do nosso Es
tad:>, si hnto ~ermtttirem actualmente os 
recursos do Estado. 



Humilde membr) da e:xtincta ãSSembléa pro
vincial, onde tlnbam usento mineiros dhtin
ctos tomei parte em Mlebrea seaFõ94, em que 
Je fizeram concessões de diversas estradas de 
ferro e ainda no ui ti mo o.:~ngresso ti v e de estu
dara mesmo assumpto, com relação especial
mente ás 81tradas de ferro S1.puoe.hy e Mu
sambinho, de modo á poder-me enunciar sobre 
os favores concedidos pela lei n. 64, de 24 de 
julho de 1893 q ~e velu cortar as pelas, que 
eram considerad.a como um embarltço á via· 
ção ferrea do Estado. 

Sr. Preeide1.1te, em 1888, quando, na assem
bléa provinolal,o. polltiea. procurave. suaple.n
tar l!ystematicamente todas as questões de tn
tel'efse vital doEitodo, foi então, por exc:l;~ção, 
um argument? valio~o. de effeito inverso, que 
motivou a concessão da via ferrea, Sapuca
hy; foram justamente aa conveDiencias politi· 
caa, a razão ponderosa que iqtiuiu uo espírito 
das diversas assembléas, onde tinham a~nto 
homens dos maia illustres do nosso Estado e que 
representam p!.pel l!aliente na. polltica repu
blicana, para darem elles s~rio Incremento ao 
magno problema da viação ferrea do Estado. 

Nessa ocea.sião a assembléa provincial di · 
vidiu-se: una pugnavam pela concessão da ga
rantia de juro,, outros comb:1teram ayathema
ticamente todas as l!ences!ões, e estes, poucos, 
tlve~m de ceder diante ra opin ião da maio
ria dos representantes do Estado, fazenJo se 
innomeras conoessões, de modo a merecermos 
a censura do sr. Visc:m1e de Ouro Preto, que 
disse estar o Estado de Minas em almoeda 
publica. 

O faturo, entretanto, sr. Presidente, veio 
demonstrar o contrario ; felizmente com 
aquellas conceB!ões de estrada!! de ferro nada 
perdeu o Estado, que, ao contrario caminha; 
sempre prospero e grande é o futuro que se 
lhe devisa (apoiados). 

Mas, sr. Presidente, pensando que a. con 
cessão de estradas de ferro deve merecer todo 
o nosso estudo e criterlo, entendia. n'aquella 
quadra que devia mos \er bastante cuidado, pro· 
curando conceder estradas que viessem inte
ressar o Estado, respeitando-se as zonas pre
vilegiadas das já concedidas. 

Hoje penso de modo contrario; entretanto, 
devo justificar-me pttra que se não me taxe, 
me cousiderem de incoiJerentt•. 

N'aquelle tóropo dizia se que a est rada S~pu
cally ·;inba. 11tlende r o.os interes:es do Sul de 
Minas, que seu traçado era uma conveniencia 
publica. e até necessario para eviiar a desa
gregação do territorio de Minas, traçado q11e, 
compoHto de liobas quebradas, mais de perto 
atteudia á exportação e importação dos dlffe
rentes povoados. 

Contribui pua elle com o meu voto, enoa· 
rando-o debaixo do p'lnto de vista político, 
porque O! defeito11 que se lhe aponta hoje, não 
enm então razões de conveniencia publica. 

Ainda o anuo passado, quando se discutiram 
os favores da lei n. 46, reclamados pelas estra
das Sapucaby e Musambinho, tive de enunci
ar-me por parte da com missão sobre esta ques
tão importantiiSima; entretanto, se escrupu
los existiam n'aquella occasiâo sobre utilidade 
e conveniencia. do traçado das estradas de ferro 
Bapuoaby e Mozambinho, estes esorupulos se 

me diuiparam 8obniettendo·me á opinião ha 
maioria, d'aqoelles que melhores eetudos ti· 
nham feito sobre a viação ferrea n'actuella 
zona. -

O que é facto, ar. Presidente, é que a Eaira
da. de Ferro de S. Sebastião a Bambnby corta a 
Estrada de Ferro Central no territorio paulista, 
vem ter ás divisas do Estado do Minas com 
S. Paulo em Santa Anna do Sa;moahy-mirim, 
entra no territorio mineiro, torna entrar e ,n 
•.erritorio pauli&ta e, novamente entrando n.e 
de Minas, vae seguindo o percurso de linha 
recta, atraveasando as estra.das de Mozambinho 
e Sapuc:tby, chega á Piumhy e dahi continua 
rumo recto á B-tmbuhy, cortando a Eatrada de 
Ferro Oeste de Minas, com um percurso appro
ximado de 587 kilometros. 

Sr. Pre~idente. é verdade que o no~so Estado 
tem encargos não pequenos sobrevindos das 
E~tradas Muzarnbinho e Sapucaby, e pela lei 
n. 64 o governo do Estado tem de conceder. 
por emprestimo, á. e!ltrada do er. Visconde de 
Oaaby o auxilio de 24 mil r.ontos, pagaveis em 
7 annos, tem de conceder à esrrada Sapucahy 
6.920 contos paga.veis em 2 ann· s, á estrada 
Muzambinb:» 8.000 contos em .3 annos e meio, 
á e ;trada Bahia & Minas 3.200 contos em dois 
anncs, o que importa p!\ra o Egtado em um 
c:>mpromisso de 42.000:000$000, daspresadas as 
fracçées, tendo já. sido entregues por .:onta das 
sommas a importar, a emprestar de 6.775:('00$ 
mais ou menos. 

Acredito, sr. Presiden te, que a estrada de 
ferro do porto de S. Sebs.stião a Bambuhy, pelo 
Cacto de cortar as esrradas Sapucaby e Mussm
binho que ji recabem favores não pequenos do 
Estado tornar-se-ha forçosamente o t ronco 
dessas estradas, facilitando por iss'> mes
mo ao governo a arrecadação dos seo.s impos
tes. 

Demais, esta estrada vem estabelecer directa 
communicação ao porto de Ubatuba, pela es
trada de ferro dP Amparo â. Taubaté e desta á 
Uba.tuba, vem collocar o sul e Oeste de Minas 
em communicação directa com dous portos 
ma.ritimcs, trazendo ainda a vantagem de re
duzir o percur1o a fazer-se nas est radas Sapu
cahy e Muzambinho, que servem act ualmente 
a zona do sol do Estado. 

!:!.' evidente tambem, ar. Pr!sidente, que a 
couceosã.o desta e3tr 11d:1. nii. ) deixará de preju
dicar act ualmente àque:t&s que já pesam bas
tante ao E4a.io, rlc·de que r.:l.o haja uma 
clausula expressa impondo o tro.fego mutuo, 
porque, diminuindo o percurso e tornando-se 
portanto mais vantajosa sua tarlf~tt, constituir· 
ae-ha o escoadouro dos pro:luctos das zonas do 
sul e oeste, depreciará. pois forçoi!&mente a 
renda das estradas Sapucaby e Muzamblnho, si 
não se m.tabelecerem, como disse, o correctivo do 
trafego routuo ou outras medidas prevent ivas, 
gue tambem virão diminuir os enoar~os que 
J:Í. t em o Estado. 

Sendo estes cs motivos que em meu espírito 
originaram etorupulos sobre a coqcessão que 
hoje se discute, t ive de fazer estudos espe
ciaes e firmou-se-me a convicção de que, ai 
for:nos respeitar zonas privilegiadas das con
cessões feitas, vamos concorrer para desvanta
gem do publico; mas com proveito para as fi
nanças do E~tado. 
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Que nos importa que as rendas deaSis oitra
das dimmuam, por um lado, quando o governo 
prucura do outro facilitar as communicacões 
do Estado de Ylinas com os pr rtos marítimos ? 

Além disso, o Estado eempre lucra quando 
proporcions, vantagens á população, quando e• ta 
póde exportar os seus productos com grande 
dlminmção de despesas. 

E, sr. Presidente, outro ar;z umento que 
actuou em meu espír ito de modo a contra· 
marchar foi justamente de~Pj lr coutribuir, 
ainda que indirtotamente, para que a zona ca· 
féeira, que nnquella r~>gião está b.lsta.nte des· 
envolvida, seja protegida de modo a enc:mtra
rem os lavradores sabida mais facil ao3 produ
ctos e tarifa!! meno3 elevadas para compenS&r o 
imposto que mantemos no Estado, imposto 
este que, ~eodü cobroào de uma só vez, era-o 
a:1tigamente pela Proví ncia e pato Governo 
Geral, e cuj!!. diminuição, Jeduzinuo as ren las 
do EstAdo e prejudlcacdo ae!>im muitcs serviços 
que redundam em beneficio pub,ico, não con
vem ser feito sem outro succedaneo, cu grava
me do actml regimen tributar .o. 

O SR. E . ÜTTONI :- Alli ha a reversão do 
Imposto . 

O SR . SILVA FoRTES:- E' que o percurso da 
estrada sendo menor, a tarifa forço~amente ha 
de ser menos elevada e o J,.roducto será. expor· 
tado com menos desp asa, não havendo por isso 
razão de diminuir-se o imposto de 11 •f, sobre 
o café. 

Mantemos o nctua.l regimem de impostos, 
JlOrque precis:1mos completar n viação ferre:~. 
do Est lll.lO, desenvoi ver as industrias e resolver 
outros poblemas de ordem publica. O E>tado 
cob1·a. impostos que pot.leriam pesar mais sobre 
outros productos, porque nestas zonas têm reca· 
hi Go mais direct-11ner.te 03 benoflcos eiieitos da 
protecção do Estado, e acredito que, desenvcl
ven<!o ·Se a. viação ferrea no~ pontos a.ínt.la não 
cruzados pJr este grande factor do prcgres,o, 
temos encontt·ado o momento p ropicio para I e 
va.ntamento da planta ci\da&tral e consPguinte 
ndo)lção do i rnposto succeda.neo do3 actuaes im· 
postos de export!lçiio, que tornar-ee-h!l então 
opportuno. 

A lavoura a.cceitará esta. medida , que evi
tará o. disproporciono.lidatle nos ditferentes 
pontos de renda no Estado, qul\ndo as ~i lia
rentes zunas estive:cm povoadas. a.s terras de· 
volutas occupadas definitivamente, con tito
indo nuc!eos coloninPs. como meio tle fix!lcii:~ 
das correute~ immi~r,\t)rins , que so es~abe
lecerii.o e~pontaneamente, üS h•oncoa principaes 
de vias ferreas liga.1as entra si por estradas 
vlccinaes, as diversas industrias, que consti· 
tuem seguro emprego de capilaes, de~envoh·i· 
das, coustituindo seguro ponto da riqueza. pu· 
blica e particular, a planta cadastral levan
tada., e aesim iremos contri boi r ai Jda. mais 
para o desenvolvimento da ia.vo ura. do café e 
deste modo dar maior incremento ás rendas do 
Estado, como meios necessarios p!!.ra a prompla 
realização das n ece35itladfs socia.Ps . 

Sr . Presidente, explicando deste modo por
que deixei de o.ssignar o pa.recor sobre o pro
jacto submettido á consideração da casa, expen· 
dtmdoest~ s ligeiras considerações no senti~o de 
jus t i ficar o meu voto a favor do p roJecto, 
tenho por intui\o tambem eEclarEcer a casa e 

dizer que as duvida~ que pairavam em meue•
pi rito estão hoje diss1padas , por out• os moti
vos J.e ordem public .t. que deixo de enu· 
merar . 

Nestas cnndições, poif', declaro votar pelo pro · 
j~:.cto orB em primeira. diEcussão, reservando
me tot1av1a o direito de, em ~egunda, apre· 
senta r algumas emend11s, de maneira a conci
liar os iuteresses da reft!rirla estrada. com cs 
daquellss jti exi!.tcntes, com as qua2s o E~tado 
anteriormente oontralJira. encargos., (Muito 
bem) 

2 . • DI CUSSÃO DO PROJECTO !'\ . 40, CON IG<'íAN DO 
\ 'ENCD!E!'\TO Á At;CTORIDA.DES P OLICIAES 

O s r. Silvn Fortes :- Fr. P re. i· 
!lente,estou infeliz hoje. rorque vejo as minhns 
idtlas pr imi ~ivas ~acriflcadas, mas tenho a ft li· 
c idatle de concorrer a di~cnsEão c convencer· 
me a bem do Es~ado . 

O Rnno r1a~sado fui um dos maiores propa
I!O nd lstas ua remuneração ti.d auctoridades po
lidaea do Es arl o. lui daquel! es que não usando 
1empre do. tr1buna.. mantinha com t odo o 
afinco o meu r.•mcurw li. favor das a.uctorida
des pul·ci&es e pa ra comPguir esse .desidera
tum as, um ia t•ltitude divers~ da que me 
impuz, tle corto r todas as despesas qne podiam 
ser au tad : S, cc. m O intuito de S:ttisfazer aquol
las que me pa.reda1n justific:ldas. 

Entretanto, ~r . President , hoje vou r.ontra
mol'rhar, ~em deear não devo fugir iJ. responsa
b!ii Iade do.s meus sctos perante esta. claEse, 
a.llegan•lo ~~ razõe3 por que impugno a medid:l. 
que se diecut a ; antes altivo devo ir a seu en
contro, decia.r~odo que niio pc~so dar o meu 
voto co art1go do prGjecto que monda consi· 
gnar ver ba para. cs delegados e m'liS auctori
dades policiaes de comarcas de 1.", 2.•, 3.a c 4.• 
entrancins, porque não quero saccor sobre o 
futuro, não d~sPjo contribuir com meu voto 
para medidas que podem per feitamente ser 
odiadas . 

Acredito , er. Presidente. que poderâ ha.var 
Ji6quenos enganos no meu calculo ; mas a dif
lerença não seril. grande ; creio que u. tabella. 
do projecto consignando nc,s delegado3 e sub· 
del rgadGs nuxi lios vem trazer ao Estado um 
onu:~ superior a 500 contos . 

Acredito que o o nus do Estado será de maiOl' 
c' frn , si o b1rc:>. pa r11 serem atta.Jdirlas as 
c m \·eniencia.l! loc:~ e> . receb3r carga superior ó. 
lotação, e con. eguir tra.mpor a.s traYessias e 
chegar a porto feliz. 

Ainda bontem , sr . Pre~idente, tive occasião 
de manifestar-me pela necessidade de nugmen· 
ta.r se os vencimentos da. classe dos prof~ssores 
publicas. manifestei-me pela nece;sidade ~e 
attender se a outrr~ serv1ços de conveniencn1 
publica, como a!'jam a vhçâo ferrea, e sei até 
que não poEso deixar de justificar-me, afim de 
que não me taxem de inct hereute, procurando 
elevar os vencimontos de uns e dl~cordando 
com relação a outros. quando os recla.mo3 ba.
seam-se no ~entimento r. espirito de justiç~ e 
desde qu~ sPj llm compatíveis com os interesses 
da. ordem publiC!I e conveniencia Eocial ou do 
Es~a.do. 
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v. exc. sabe, ar. Presidente, que ainda 
este anno sendo apresentado à oonsideraçio 
da cua um projecto creando um correio ser · 
vente, depois <te grande relucta~ola, a_ Cama· 
ra rejeitou este projecto em l. • dJBCUI!B&O, con
siderando deaneceasario ~te logar, cuja crea
çao era recle m.ada pelo governo, pelo motivo 
q u~ aotuou no espiri.to de meua oollegas, de 
que a 11uantia de 1.200$000 annuaes vi
nha prejudicar u fiinanças do Estado •• .• 
. O SR. Joio Pio-V. exc. tem uma mamo
ria admira vel. 

O sR. S. Foaus:-Pergunto, ~~ . Preaiiea· 
te rejeitando-se ba pouco um projeoto ~ue oon
aJguava a despesa de um :xlDto e du~entoe, a 
titulo de que o• ooftes do Estado não com
portam eete d1spendio, e cret.ndo-se hoje uma 
de~pesa superler a 500 co~tot para funoaione.· 
rios que exercem c&J"IOII gratuitos e que os 
acceltam por patriotismo, p.rgunto, sr. Pre
sidente, como serà classificado o prt.cedimen· 
to da Camarll W 

De mais esta dsepesa é reclamada como ~r
I&Dt.t, iilaclianl, 11ue não poderá. ser attendtda 
mt.ls para adiante W 

0 SR. MANOEL DA SILVA:-Sio cargos ho· 
norifioos os de del~gJ.dos de Poltcia ~ 

O sR. S. FoRTEB:-Resp .ndo ao nobre colie· 
ga dizendo que, si lãp cargos honoriAcos, el
lee são felizmenLe desempenhados com to1o Jl&· 
triotlsmo e iadependente de remuneração por 
p;~.rte do Estado, mas nA.o ficarão sendo cargva 
honorificas desde que se crêa o lugar de dele· 
gado auxiliar com os vencimentos de 6:000$ 
e se estipula a de 3:COO$ para o delgado de Po· 
lioia deJulz de Jo'óra. 

Mas, sr. Presidente, eu não pos>o de modo 
algum concordar com essa deaegualdade que se 
manifeat&, quando se procura est!!.beleoer ven:
cimeato ou gratificação aos delega!\os de Pol17 
cia, razendo·se dilferença dos cargos, como st 
a responsabilidade para oa agentes de segu
rança aão fo&<~em as mesmas (apoiaào1). 

Qual a reaponsabilida<!e que Justlftca a dift'e
renç& de vencimentos ptt.ra os deleuados de 
Juiz de Fóra e Ubera•a. qu11 ndo amboa.. têm 

· obriga"ões identicas, q1.1ando as suas attribui-
tões são as mesmas 7 · 

Não posso de m:ldo algum concordar com u 
disposições do p rojecto, porque até pe•so que 
deviames attender de pl'eferencia áquelles que 
se sacrificam pel cumprimento do dever sem 
terem as clstas amparadas pela força pu
bhca. 

Ouvi as considerações do meu illustre collega 
do 6. • districto, dizendo que iam<'s crear cran· 
de deepe!l&, quando o nosso orçemento apre
senta um a!t.ldo multo diminuto, e si aasim é, a 
C&mara, creando ueepesa aur;erior a 500 contos, 
terá o des.rrazer de -ver o nosso orçamento com 
Mficit. preju!iioando o credtto do E11tado e fll· 
zendo deoabir a conllança que inspira . 

E, 6r. Presidente, nom se poderá ao menos 
dizer que o governo fica auctorizado a fazer· 
operatõea de cre:lito pare. Falde.r o· deficlt oocl
llinoaado por dispendios desta ordem, porque 
isso seria um grande erro eoonomico, tratando
se de despe~u nii.o reproduct.i vas, além de tra· 
zer grandes saorificios para o Estado, a nio ~er 
uma lei para tlVolumar sómente nossas Cll· 
Jecçõea. 

Bu declaro, 11'. Pruidente, que, contramat
chando sem reoeio de odiOiidade, com a mlnlla 
oe!lSCiencia tranquilla, que tendo o anno pa8• 
!lado détendido a remuneraçio para u anotori
dades policia.es, este anao voto, não aó contra 
o projecto que ·se diacute, como o'lntra a emeu
d& da commiasão respectiva; porque assim me 
i111põe o dever e obeieQO a outros seatimentos 
da ordem publica. (Muit• •em,) 

PlSCUttSO PRONUr-lCl ADO N i SESSÃO DE 2t 
DE JUNHO DE 1895 

SOBRE OCCURRENOIAS BM S. PAULO DO MURIAHB1 

O 8r.li!Ulva Forte• :-Sr. fretiden
te, quaado na sessãó de hontem p 3d a pala· 
vra sobre o requerimento do meu 1Jluatre col· 
tega, representute d.o 2.• distrioto, pedindo 
informações ao genrna sobre os f!I.OW graves 
a ctue se referio, e que chegaram aa neaso co
nhecimento pelo telegramma publicado por 
um dos jornaea do Ria de Janeiro, the por In· 
tuito embaraçar justamente o pedido de iafor
maçõea formulad~ no requerilllenL do Ulustre 
ooUega. 

Não, sr. presidente, que pense que doYaiJloe 
se111pre eJabaraçar cs ped1dos de informações 
solicitadas pelo l>odedegislatiTo ao ~d"r exe· 
outiTo; entendo, &r. presidente, •ue com 
quanto tenhamoa de deliltcrar sobre assnmptos 
que referem-se aos interesses geraes do Esta
do, o corpo legisla ti To precisa de esclarecimen
tos para todos os actos sujeitos a 110U& ielibe
ração para harmonisar • uaesquer d.uvidas. 

Sr. -pres d~nte, procurei embaraçar o reque· 
rimento d~> iilustre collega porque o requeri
mente referia-se ás attribuições do poder exe
cutivo, que é o mantenedor d<~ ordem e segu
rança publica do Et~tado. 

Acredito, ar. pre3identd, que nem foi outro 
o intuit~> de meu illuatre ooUega, sinão o de 
saber ee o gonrno tinha adaptado medi·l as no 
~Jentidu de ser mantida "' ordem em S. Paulo 
do Muriahé. 
Entre~nto, 11. exc. hade permittir o reparo. 
Todos nós coaheceaos o zelo, crtterio e eapi

rlto de justiçSJ. que existem na aotu .i adminis· 
t ração, a poRto ar. presidente, de todos nós sem 
dlstincção, prestarmos todo o apeio a actu 1 
administração, por,ae é raconhecido o seu zelo 
e o fea empenho ea manter a ordem publica 
no Estado de Minas .•• (muito bem). 

0 SR. GONZAGA DA SILVA:- Nem este meu 
re,uerimeato tem por fim censurar a admi
nistração do Estado. 

O SR. SILVA F'ol't.TEs ... prilaclpalmeate quan
de se tr .. ta de factos que são verdadeiros at
tentadOII all poder publico do E~õotado. 

A ~bo, .;r. Presidente, que ~eriam sufficientes 
estas ra:rõe!l para que o illustre oollega desir
tisse do seu re,uerlmento, pois que nio se tra
ta de factos ,ae se referem á boa marcha dos 
negocies pnbliooe der.ta camata, trah 1e pe.Ur· 
se informações so~re attribulção do poder exe
cutivo, quando nó1 conhecemos que e5te tem 
tido o empenho de manter a oriem publica e 
c.>rreaponder á eapeotatlva daquell€8 quo o ele· 
ceram. 



0 SR. GONZAGA DA SILVA: -Estes pedidos eS· 
1io na oompeten01s da cama Ta. 

O sa.. SILVA fi'. RT&ll :-Sr. Presidente, o 
meu illu~treoollega, por umalmptes telt>gram 
••· cujH verrlade ,,io contetto, entenieu ror
molar o r qu,ri oento pedind lnr.,rmAçõea ao 
porte r exeo .• ttvo sabendo qaaes as medtdas que 
adop•ou o chefe .to poder exeout1vo J)f'ra 111an· 
ter a urdem publtca em S. Paulo do Muri&hé. 

Eu direi & s. exc. que a provi tencta era 
&qUf'll}a que •atava dentro d& et~pber<l le BU!l 
comp~teaoia, a de ~ranttr o poder constituído, 
nio eó na zoo&, onde a. exo. re~tde, c mo em 
outros pontos, onde tem·se dado eg.t&ea atLen
tados. 
· E, sr. Presidente fe.zendo juatica. ao> i ntui
toa do ill ustre coiiPga e para rtear, zer q uaed . 
quer davtdtt que patrem em seu esptrito, es · 
ol&rt>c ... ei a verrfa,Je. esclarecimento• q•te s. 
exc. m~smo pod:a obter, sem que me desstl 
hoje mott v" p 'r" oooupar a attenção da oa, a. 

O sr. Prtl·idPnte do Estado de \11na.s receben
do um telegrttm·na 1\0bre os r~ctos da tent•t
n de dep "'ção da C11 mara de S. Paulo do M u 
riahé, procurou manter o poder co 'ltttuido. 
r..tteúdendo ás medidas que reclamava o mes
mo po•t.-r. rer. rç.nrto o desta.oamento dll mes. 
ma m.I,Hie pare. toanutenção da ordem e se~u-
ranca. publicas. f 

Acredito &inda mais. sr. Pres1dente, que 
em r•ce da lei n. 2 de 14 de ~etembro de 189 1, 
est s a ttric to• po lem ae dar mu1ttt.S veze~. 'lOD· 
atitu10do um d1relto normal por pute daq el
les que 011 promuvem, sem qu .. p~>~llmJ:I in
tervir no~ neg lCi ~•a, porque trata-se da opi· 
niãn nac1ona1 sobre factos que não podemos 
prjf'IUl~tar. 

0 Slt. MENDES PIHB:NTB:L:-Eita doutrina é 
perigo~i!l.'li 10a. 

0SR. CAMILLO PRATB:S:-V. e:rc. está. pré
g&Ddu a revuluçà•l. 

0 SR. SILVA P'ORTE!! :-Não estou prég&nd•' 
a revolução; mas esta póde conutil.uir-se de 
facto e ele jure. 

E, sr. Presidt'nte, s. erc. ha de concordar 
com que t>m fllce da lei n. 2 de 14 de se, Pm
bro de 18tH, o p der exeouti v o do Estado nã" 
pó I e int rvir s .. bre negocios mun10ip1e~ si· 
não para manter a ordem ••• 

0 SR. SABINO BARROSO JUNIOR :-V. e:ro. 
po:- a h i vae mal. 

O sn. . S1LV A F'oRTB:S ••• e quando hAja re
qui~•t,:âo dos vo.teres locaes, no sentido de man· 
ter a ordt-m publica. 

Foi o que rdz o sr. Presidente do E~ta.do, 
attt>ndenrto ao telegramma de S. Paulo do Mu
riahe, que ped ta retorço para garantir a or 
dem publ •oa . remettend9 outras praças plr& 
o de~tacamento local. 

0 SR. UONZAGA DA SILVA dá um aoarte. 
0 SR. ::ilLVA Fou.TES:-EU n<• O pré ~o a revo

lucção. 
0 SR. SABINO FlAR.ROSO JUNIOR:-E diga-me 

..,. • exo. ~i pl'égcir a revoluçao é prégar um 
crime W 

0 SR. SILVA FORTES:- 0 que digll aos meus 
colltlgll~ é que a rtlvoluçã.o é uma medida. r e• 
C68:'ar1a para que o poTo opprii'IJido po~a li
vrar-se du jugo. qubndo não encontra recur
sos n s esphertt. legctJ. 

A, C. - 69 

0 SR. C. PRATKS:-Evidentemente a reVOo 
loção é um •ir .. i~o. 

O sa. 'ILVA fl't RTEs:-Não sou revoluolo· 
nario, mi\• entenli • que o puTo tenrto pruca
-ario to os os rtcur~ legaes, tt>m o di r .. • to de 
( .nçar mã·1 de medi·f&· e:ttrtlmma e nem por 
t:oao o p 1deremos coodemnar. 

0 11r. fi' A RIA LoBATO: -V. exc. está prégan
do a revo•ucá•• . 

0 SR. S. HARR••S'l JUNIOR;-V. f'IXC., portan
to, austentt o dire,to de revoluçã , 1 

0 SR. SILVA FoRTES: PerJã '• SU•tPOto em 
!)1\rte. !i;u &•tmtttu quando teuha m de•appa.re
•IO todo~ oa out os recUI."HOS. 

SU~JP· •nb"moi quP haja um poder, q ·Jfl com 
rnenn11pres'l da lei abu:sando Ja. autunúmla da 
lei n. 2, «ej• inittuo. 

O !IR. SB:TICRIANo oa: R&za:rws: - Prom 1T&· 
se a r .. sp •n .... blli l~.te •i& a.uotortdaie. 

O SR. SILvA FoRTES : -Prumo ver a re1p msa
bilidade rlll anctorict-.de quando o~ recur.os da 
lei não sejil.m efflMzee e ne~te o"so o P" ·ro t~ri 
nllce-sida.le de lanca.l" mão rte meio~ extremos, 
P•'r 1ue terá m p ,der irrespoa~ave1 de facto. 

O SR. J• •ÃO Pto:-;;;em rf'tvvlução não se fazia 
•I 15 ·18 Quv<mbrn. (811 out,.ol npa .. t~s). 

0 ~ R. SILVA PORTB:S:- Sr. p,·.,~ tdente, a(a,e
t " nrto-me um pouco do ter,.eno a que levar .. m-
101\0S meu- illustrtlll collegas re~umo • s esola
rect 'llent s que t nba te tr~~ozer á cae" sobre os 
acoute imdutul! t.ie S. P<lulo do Murt11bé, 11Zilndo 
•JU8, uor P"rte •to governo, as pr v1lleac as da 
let foram lada.s no !lt'nttt1o de manter· ae a Ol'
dtm publica. 

0 SR. S. AARRIISO UNIOR dá um 11p rtA. 
O sR. :o-ILVA ··oRTRs: -Como ~ (h-z um n ps,.t~) . 

Ja se ach~ re:~tbb- lectria a Or.Jt>m naquelle 
ponto, e ~i nu voe 1t tt>n ta dos 11 ppar·.-co rt~m, o 
governo ~ão se dJPCurar' do cumprimPut • de 
t!8U dever, gyran·lu na vrblta. que lhtl (oi tr&· 
.yada pela Constituu;ào e pelllS lei~ do E:~rado. 

Como ~areis. o j.,rn .. t • ffic:a.1 de hoje qae 
.. xprtme JUStamente a veroade , oonOrma o que 
acabo de e t pender. 

P'l.•So a I e •· o ~t~guiote trecho~ termi o o as mi
nhas con~idernQÕPS tobre o requtrim n o que 
11e dlt~cu te, que me parece inutil enetflcaz; po
rPm a Camara proeto1tlrá a rt'speito comu md
lh•'r entender (lé): 

São es,,ea sr. "'reqiden te, os e sela reei men
tns exarados no jo•·nal official em abono du 
constderaçõPs que acabo de fazer . e acredtto 
que elles ~a.ti:>f11rão aos meus it lustrados coe
legas. (Muito b~mJ. 

DISCURSOS PRONU:"l'CHDOS E\f ESSÃO DE 
27 JUNHO DE 1895 

BM 2. • DISCU:'SÃO DO PROJECTO N. 92, SOBRII 
INSTRUCÇ.i.O PUBLICA 

O ll!lr. De"'lderlo dt~~ Mf"llo:-Sl" . 
Pre·i 1ents, a Tl!lla !las decla.~ações que ao~ba 
de r .. zer o nut>re deputa.rl•' res•denLe em S. João 
d'El Rey. Vllnbo a.pre•entar ao projecto qua 
se discute uma emenda. que traduz justa re
pa.raçãu. 

Qu11ndo se tratou da crPação dos cursos de 
.. grim .. ••sura annex .. s ás ehcolas oor·mbe , • 
dt·ttnctu mineiro ex -deputado AleHndre B"r
buza conl!6gUlu que fl~a.sse determinada como 
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aéde de um dMIIell oonoa a escola normal de 
Uber&ba; ent.retaot.o. por engano da commis· 
do de redaoçio do ~enado, p&I$IIOU esse curso 
para a de S. João d'ltl- Rey. 

lt·se engano póJe ser ver•fload., folheando· 
se O@ annaes do Conllresso daquella epocha, 
D&>o nes\a casa mesmo lllXIstem 11lguoa nobres 
collegas toe. unJo toma..to parte na legtala
tura traoaaota poderã.ll con.lrmar o que ve
nho de addur;ir, e v, exo. mesmo, sr. Preai
iente, um doe dlatiactoa coUaboradores de Jet 
sobre a iols&ruoção publi'l&, podf'rri dar t .. ste
munho desse engauo, tão prejudicial á zona t..Jo 
trtaogulo. 

ltntret.auto, havendo o nobre deputado que 
prece.eo-me na \l'ibuna amrmaodo que o 
CUI'ltO de agrimensura em S. João d'EI 
Rey dn p ·eenohe o flm a que é destinado, 
eu veni1u reclamar um aow de justiç.J. pe4ic
do a sua tr11nsferenoia para Ubel'aba, ondt! 
po8IIO g~rantir. terá frequencia r f'gular e 
)M'eltará importante~~ 88rviç ... ás zonas do in· 
terior. Dlls quaes aa terrac têm-se valorisado 
coll!llderavelmente e onde luota-ae !Om incri 
Tell difflouldadee para a obtenção de agrimen
soree idooeo.· que 88 encarreguem dos ser v.· 
901 diVIIIÍODarl08, 

Nao eltou de .acôrdo com o digno deputado 
quando alftrma que os ot.rsos de agrimenRura 
aonex011 ás &ocolaa normaea devem ser sup 
prlmi.OIJ por inuteis. 

Pelo C• otrario, julgo-os de immed tata utili· 
dade. mórmente noa lugares mars btfaa•a.d• a d.s 
Capttal. E, ~~ o de e~ . João d'l!!l-Rey nao tem 
hequenci~~o, não se segu~ que sejam os demars 
oondemoados por 8888 muti•o. AccreeCt! que 
esaea cui'I!Ofl d~~otam de ponco tempo e é de 
Cl'er que Vll'ão mais tarde conco r·rtr rom grall 
de somma de seniÇl-8 ae Estado de Minazs em 
ger&l. 

Como iá declarei, no trrangulo mineiro, os 
proteai'OB diVi(l{lrto se paraly ·am pela careoc1a 
de proll•sionaee e é &ocusado lembrar os grtt.n
dee ioo •· veniente:l e t1erws prej urzos resultan · 
tfll das terl'lie em oo10mum. E' um tmj.18Crlh" 
ao dPSt-o "Oivimeoto tia lll vnura e mutt&ó •e
zee a origem de graves coullrctos PnLre os con
clommos. 

Ora, supprimir todos os curt10a, seria clamo
·YOI!a injus· iça; wa•, de,.de que o de S. João 
d'Kl K~i nà<> presta b8rl'rQ(la e de:sde que de 
direito ue,ra est~&r aonex•• á Escola Nnrmt~.l de 
Uberaba e ·t.•u convtcto de que a casa, com o 
eot~tumado oriterJo, votará pela emenda que 
apre·ento. pratrcaodo assim uma jllSt" repa
ração, llm acto de inteira justiça. 

Infelizmente o nobre deputpdo, não aet li por 
falta dfl oCCHsiio ou ai pur outro mottvo, nio 
desceo ao exame das multtp.as e dilfel'f'ntel 
~aus..a que a meu ver. muit· têm contribu1do 
para que o daa .. nTolvimento dR iot~tr·ocção pu· 
bllca em nosso Estado não corresç(onda aos es
f"rooa do IFg.sl•dor e à. gl"8nde somm" de di· 
nhelro que com tSlla despendemua annual
mente. 

V. axc., ar. Presidente. cuja competer.ola 
na materia que ora se drscute tod011 oó:t rPco
obecemO!I, ( Aposaá., gerae1) b~tde • ouvir com· 
mlgo em qua, entre e sa, mult•p!&ll e diffPreo
tell caos" a que concorrt>m p;. ra &te p· ogrt>dlr 
lento da instr·ucç:Jo pub ic.i entre nóro, temoaa 
'1U~tão do territorio ~o estado aotu"l do n 160 
prufessorado. ( 4poiad01) 

Um terrrtorio val!tresimo como o n0180, com 
uma pop .. lação rf'l~tivamente •• tmJDut.s, diSlle· 
minatta por torto elle . não permittJDtlo nPm ao 
mel!O~ o ensino daquell.-s eecC\1&11 ambulbntes 
que 88 encontr .m na ~ueda e na N•·ruega. 6 
um embat-aço ao desenvolvimen •o da rnst.ru· 
cção publica entre nós e só com o tempo pode· 
emoe veocel·tt, 

A outn causa, CC~mo diste, é o estatio actual 
do noa!JO profeEsorade publico, e não temo 
amrmar que ao profeJ·orado primarlo de Mi
nas bf'm se póde applicar aq••e•laa palavras 
que um etl~'rlptor portuguez applica•a ao pro· 
feii80T a do de seu parz : c Uma d.a ctt.U881! da 
lgnorancla publ ca é o pro•P880r.:. 

M 1 remuot>rado, re ebPndo um minguado 
ordenado com o qual t.. m de JrBgar casa para 
mour, comprar livros e papel. ahmeo.tar se e 
vestir se, accrellce arnda qut>, para u.elb"r mo
ralidade da iostrucção, o profe880r deve ser ca
sado e coneequeot.emeate ter uma familia que 
elle tem de mante•·,quandonãos ja cem •UXu,ae 
mt-nos com a necest-aria decenota exrgi .a pela 
sua p:;eiçio na aocred .. de. 

Além oisto, sr. Preside' te. tl'nrlo o n0880 
legislador consti•uinte abolido att ap .. Ren tado
riaP que er"'" ciJnOI'Idrdato aos empreg~>d•B pu
bllcos no anttgo rejliml'n o proftSSt ra•to publi
co, no qual não ba IICOOI'BOS, der:xou por isto 
mesmo do constituir h~>je uma veri&d· il a car· 
re•ra. 

O prof .. aaor po erá ter sido um morteL1 no 
cumorimento de seu11 d l:'Teru, pude á ter t-D· 
~ i m•do geraoões e geraçõ1-11, pod.-,• á ter aido 
bum e patt-rnal, poderá ter-• e enc. D• otdo e 
r o validado no ser•içc publico. nii.< • te• il , e•t· e
tanto •, merhor"do de 110rte, cont•nua á a r ce
ber 11S ml'llmos ven'Jimentos. Nãu for poot sem 
fundamento que o illu~t · &•lo "'epoutodo," q em 
por nze· já me tf'nho rtlfe 1 td... IIUilh flouo de 
cdeegraçadrBSima:. eeta nobre pr"fi·~ão que de-
vew08 t.nt. . quanto p. aaivel • ·evBr. 

OMl sr. Preai•lf'Dte, o indrv duo que aao an-
O •r. Carlh1•to Ploto:-Sr. Pra · tevê melhores dl&ll no 880 Cutur o wdivio~uo 

aldtmte. elltaodo a hora ja wuit.> ad"an\ada, ao 4Ual Cal ta uma carreil a, perde o eat• mulo 
prouurarer justr!lcar 11m puuC~>a palavras a para o trabalho e entre.ra·a., á ioercl ... E o que 
emeod • qut~ vou aprt!sentar ao projeo'o que acontece ao profes&.rado Jl'lmariu em noilll> 
ora 118 ·H~oute. Estado. 

O meu illuatra•lo !'miro. o llobre deputado Atteudende a Ntu eonaideraçõe~. eu, de ao-
retndt-n~ em Rarbaoeott., no brilhante dtiiCUl'IIO côrdo C•IRl a •gun • oollegu. vou a prf'&entar ao 
que pruCeriu n&!ta Cacnar~~o, no •Ütt. 10 do cor· -rojec.o a seguinte emenda. l'l'landaD•IO pagar 
reate. '"7 um lougo exam" do e~~t.ado da in· mais a quinta parte dos vencimer•t.OI a ... lente• 
atru~· publica e10 Minaa e oonclulu acouundo e profe11110re8 esta raaee que tlvl'P.-m oompletado 
um ctü~o•t ooloaaal• neate importante ramo da ou v terem a ouu.plet.ar 15 ann a de ueraioio 

.admin.a\raof,o publica. • (U): 
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F.o~~p:>ro, ar. Presidente, que e~ta Pmenda s"rá. 
acceita pel · C& u&rl'l d08 srs. DPputa !os, que. 
aporovando-a muit" cooperará para o de!!en · 
volvirtHIUto da instrucç<io publiCI!o em Mma,., e 
oonseq .. enternente para a grandexa do n011so 
Estado . porque. c m nos d1z um escrip:or 
trancez, o pa1z que po9'<uir &:f meloorPts e> c . la~ 
~era a primNI'll nacão do mundo, e que, SI ORo 
o~ b1íje, sei-o-ba amanhã.. (Muito bem. Mu ito 
hm.) 

ACTA DA 68.• Sli:SSÃO ORDI:-.lAIÜA, AOS 19 
DE JULHO DE 1~95 

PRB:SIDENCI.\ DO Sll. MENDES PIMENTEL 

Ao meio dia, reita a ch'lmarfa, acbam se 
prPseot&! o· ar·"· \1endPs Pimentel, R1belro dP 
OHvelra, Rtbeu·o .Juoquelra, Silva Fnrtes. Joã.fl 
Pio. Wenct>Slllu Br••z . Benjamin de Macedo 
Duarte da. Fon eca, Ferre1ra T1nôco, Gu~tav,. 
Serrão, Bueno Bran ão,Juvenal Penna. Fr e• tas 
Castro, Le •pvldu c, rt é~~o, Carlmdo Pinto, Tbeo· 
ph1.o ~tarque .. Nunes Coelho, S11turOJno Dan 
tas, Souz., MorelrtJo, Epamrnonr.fas Ottoni, Sa 
bino Barr o~o Juo10r, T11vares de M .. llo. Pinto 
de ~>~oura. . Gonz,ga da Srlva, JgnaCJo Murtu 
Franct.-c .. Br·8:1:!3ne, D· lplum Morerra e Camill 
Pr•ues, !.tltt~n 11. c ·m C-lUSa participada os ata . 
Edua.r·do Pimentel, Alber·to Fu rtot.tu. o .. tullo · 
de Carv . .Jno, Ago-ti!Jho :>ereira, M"ooel da 
Silva e Camrllo ;:,oares FJ!ho, e sem ella os 
mata srd. 

Abre ~e a sessão. 
L1ua a acla da ::18Ssiio nocturr.a, é approvada 

em ~ellUidrt a. do. ~es.ão dmrna, cuja. vohçã.u 
bavi~~o ti.:ado adtada. 

O sr. l. • Secr-etario dá conta do seguinte 

EXPEDIENTE 

R~presentaçül!s 

Do Club de Lavoura do Angustura contr11 .... 
imposto de 11 •r. eobre o café. -A' commissã~> 
de orçamento. 

Da. carua ra to C11 rmo da B-tgagem oontra o 
projt·ct.o que dec lara. livre de pedag itt a pont.P 
sobre o rio dtul Velha'.!. que liga aquelle mr. ni
cipio ao tlu ~cr.mleOti).-A· ..:omwissão ue 18· 
gi11lação. 

Os srs. Pinto de Moura o Baeno Brandão 
requert>:!l Feja. delegad" o. mesa a raculdflde de 
nomear membros que completem as commissües 
de redacção e orçamento. 

Com o assentimento da. c~Sci, são nomea.Jo. 
para a 1.• o sr. Freitas Castro, para a 2." o 
sr. João Pio. 

PARECli:RK 

Envjados a. mesa, são lidoJ e vão a imprimir 
os seguintes: 

N. go 

A commissão de camaras municipaes, a. que 
foram pl'esentes os ot:Hcios das cama· as munt 
oipaes de Bt\mbuhy e Piumhy, que reclamam 
solução do co_ngre~so relattvameute a. que~tã.o 
de dtvisas entre os dois municip1o:: : 

Considerando que s()mente rleJ)Oifl de não che
garem 11s municipahrlades em accôrdg p ,d,.rá 
o Congres~odecid 1r as qnestões que forem t!US· 
citadas ; 

Con@!dPI'IIDdo que as camar8.11 munioipae~< de 
Bamhuby e Piumhy "pezar de nii >se iõC('Orda.. 
rem ~to ore as divisa& das respectJ vas municipa
hd,..de:~ , det..ta"am eotretantOJ, dA remettP.r ao 
Con~re~so os documentos em que baeeam suas 
preteoções ; 

Requt>r que sPja n solicitadas do governo do 
Estado co pia'~ d .. a actas h.•fflslat.iva_~ sobre&>: di
vt~u uOB munlctpio!'l rie Bsmbuhy !' Piumby, 
bem Ci•mo do <hstrJcto de S. Roque. :c>obre o 
qua l PStaoolecPU·se o contl1~to ex1 ~ ~e nte entre 
u~ duaH carnaras, Policitanrlo 11e egualmPnte 
dPsta.~ rnunicipalida!tes a. rt>m~dos docUID-it:l
•us que a teapeito J'OliSUinm. 

Sal11 da~ o .. rr•ffiiB!!ÕPE, 19 ele julho de 1895.
BUENO ElRANoÃo.-~ouzA M<.REIR A. 

N. 91 

A commi Fão de camaras muni01 paes. a que 
f,Ji p1·e-ente o r•·cu•·so de d'Jv ~,rso;; ci hviiio- re. 
~tden le~< no municipio de S. Duml ngo" do 
P r a a. sobrA Alterações do ~~~tatu•u rr.u oicip><l 
rltlqufllle munic pio atlm de que possa pro
' u uciar·i'S Sr •bre o mencionado recurso rPquer 
4 Ur-! ~fljam equi~itad"s llS l'r •pta<l das actas elas 
se,rot-s ua. a..~eiT'bléa. mutdcipl\1 em que 101 du
cuttdo, be rn cu mo ce1·tidã" quA prnve li q unli
'"''e de coo t~1buinte.'l. doe rPcorrente.~ - e 
copia rio estatuto munictpal d11 S. Dommgü8 
do P ata. 

'n)a rlOS CClmlDtSSÕt>S, 19 011 julho de JS()5.-
J. 8 . llRA!'\DÀO.- SOUZA MOREIRA. 

N. 92 

A commis~ão ri<> camarae munir ipnes. :i que 
!'oi pre•ent.e o ufficio da camara mun1c•psl do 
Alto Ri10 D ce : 

C11neteler~on to que não apresentou esta. ca
IDRI'O. documento!' que suífraszuom o ~eu ped trio; 

t'<'USirleraudo, além di!íto qun nii·• foi ouviria 
a cama ra vi~inhtl, que pr de cuncordn r nu dlli
cordnr doo pe-1ido daquella., ó de parecer que 
se officie ll• cama r~;!' municipaes àfl Alto Rio 
Doce r> HsrbacPno. para que em pt a~o brevP r&· 
mt-tto~m ~o c ongre;l!o os t itrrloe e documento• 
Q"fl possuam afim de por elles, decidir-se as 
que,tõe!í di vi -0~11\~ entre amllas. 

~al o. oiPS MIU!Di ' >Õ[c!l, 10 rlfl j trl hn do \895 -
R A tiL P r.:-;:!lo -J . Bt:E:-;v DR.\:-; <Jlo - Sot:sA 
MuR6.11l.\ . 

A cowmis~iio de Cl.maras municipae3 a quA fo· 
rnm presl'ntes os po.pó'is reJa ti vos a que• tão de 
lltuii.t-B en tre os ó!~trJCtos de Sao tt~ Rita de 
lb1tipoca, do mun icípio de Rar·bacena e C"n
r:tkiiu ue lbitlpúra da município de Lima Du
nrtt-, depoi .. de pr0ceder o. minuc•cso exame J~ 
todo o" documentos, pnrccerps das respectivos 
comml~fÕO~ e informações prestad&.x polas mu· 
niclpll llda,!es, é d~ parecer que seja. aooptado 
o f>egmote proJecto: 

N. 150 
O Congt PS30 Legisla ti v o do Eet ado de Minas 

Gl!rat>s dF>crt ta : 
Art. I.· A~ divisas t.los di; t riclos rlP Sa11ts. 

Ri t<t. ofl l bitip• ca, do mun:cipio •e R- rb·· cena 
e Conceição de Jb:tipcca no município de Lima 
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J)ua,.tf>-•io pAio alto da SPrra da clbittJIC)Clb 
e ri ' Pirão cB .. ndeira:. c.u cP•·DiAl Alta». 

Art·. 2. • Revogam se u disposições em con
trario. 

Sll•ll daP cnmmi~õea. 19 de julho de 1895.-
J. liUKNO bRANDlo.-So uu MoRE RA. 

A oum'mte..ão . de jUbtiOI' civil e criminal, a 
qut> fol p1·esenteo pr<jeoto o. 50, dee~t1 aono.: 

Cootideraodo que. a F~&culdllde Li vre de LH 
reit.v nu a breempenho de oonce,.tar e cooRnli
dar a lejlu•laçào estado,t,Já tem prompto e vae 
sobmt>~ter á oont.itleracio o Con~rret'so um pro 
jectt.• õ.e oodign do pl"t ·~~· criminal, BS11lm 
~mo tt m ~>m elaboração um do proc8!'SO CtYil; 

Constder.ando que, o nu~ao ood•go P"D l está 
sujeito d18C••fd.o e, pot·tanto, a modlflcaçõ •s 
DO C"ogrc>P80 Ferleral, o que tira a pos~•biltda
àe de es·ab1llll"de ao prO<-es ·o que se lhe der; 

Con .. idf'IIID to que, a oo~Pa legislação civil 
nem "f'QU .. r t>etá coo olit111d" o que dtfflcolta 
sob r• m"oei1 a a •ua codiftCHçi•l procE>Iliual ; 

C O@iol ando ftoalmt>nte que só em pra~o 
mouu w~oior e m~:dlant~> uma aerta l'emu' era 
ção ~>e podtt ia levar a e1f"'t" & i<Jéa c ot1da n• 
pn•jt>ct• , d .. vtdo mo-smo a.'~ difficuldades inh"
rentt>s :o uma et•difi >a«;io proceo~~ual. ê de pa 
:reet>r· qut o pr~rjecto entre em 2.• d1scub8ão e 

' leja f't-Jelt11do. 
::;,. ,11 da• ' oll'mis;õea, 19 .Jp julho de 1895.

RlBRtR• JUNQURIRA.-S. 8ARRcSO JUNIOR. 

N. 93 

A cr m mi8!1ão de juAÜça civil e cl'irninal á 
qo .. fui p•e.•ente o requerimento dA d. R1ta C'.a
l<•hoa Tcl'l'f'B, just1fi\!8 n o o abt~-nduoo da ca 
deirs. prin.aria do Ma• uco, C· marca de ~. 
Domtnw - ot o Prata e pedindo indulto da penu 
quf' lht> f,.i impo~ta. 
Confvrm~n to·~e com u infnrmarÕPII dadas 

pelo d r·. :-e.::rt>t. r1o de Esta•IO d<•s NPgocios do 
Interior i> rte pa ecer qu .. sejt~. arcb1va<.1o o refe
riuo r · qu•r nwuto. 

l-a a 1111~ c"" mie~ões, 19 d~ julb11 de 1895-
RIBKIRu JUNQUEIRA - SAB.NO BARRoso Ju
tnoR. 

N. '94 

A commt~Eao de ju•tiça civil e orimioal á 
que f01 pre•• utE' a r Pc!amação do bacharel Ar· 

thur klbt'ir.J rte Olivelta.. juiz de direitO da 
comatca de Cat~thé cont· a ·hspoaição da leio. 
.(5 dP 6 de junbu de lfl9:l ; comideranolo qu~ 
JJellJPihr.ote disposição já r •i revoga •a pelo art. 
1. • da le1 n. 118 de 7 de junho do corrente 
anuo, é tle p!HE>cer que St'ja archivada a su 
pr tlcltada rt ch· mação. 

S10la du ~''' " ' m'~ões, 19 de julho de 895.
RJBEIRO JUNQUEIB.A. - SABU\o BARRoso Ju
NHR. 

N. 95 

A commiPsão rle justiça civil e criminrl, a 
qne foi preseute o officu. de Juão C'..ord1llo, da· 
tado de 18 d" n•aio de 1893, e que te •e entra
da na pasta da oommissàt• a 29 do me•mo mez 
e anno, pediodu providE>DCia& conlra os d.stur· 
b1os ba•idn" em S. J ueé dc111 Botelho& ; 

Cunsi lerandu que ao poder IE>gislativo fdlece 
competencia para tomar çonhecimento dos 

l't.ctoe apontados, que e1tlo IJUjPitoa á alçada do 
execo"Yo no eeu ramo pohoi .. l e ao poder Ju
dtoiario; 

Consid"'rando mo.ls que, si pa881vel, ~ eria ex
temporanl'a por demasiado tardta qualquer In
tervenção IPgiatativa, é de parener que ' ~a 
!lrCbtVI\dO O referioJO offlcio. 

&la das cnmmla.'IÕeS, 19 de julb11 d~ 1895.
RIB~tiRO JUNQUBIRA . - SABINO BARROSO JU• 
NIOR. 

N. 96 

A commi~são de negocio& ·ntfor estadoaea, á 
qual foi presen·e um offlo1o da. camara munici
pal d.e Ouro Fino, reclamando do O'on~rrt>88• • IA· 
git~lati vo t.lo <atado, providl'nc•as contra as in
vat-õe• por ,arte das auctoridildPS jud1ciariae 
do Estado de S. Paulo no te•·ritor1ó daq• elle 
municlpi ), é de pllrecer que o ue~mo omcto 
~oej. r emettido ao Governo •to E~·ado ara to
mat· 88 pr ovid~>ncla., que são reclamadas. 

Sala rla~ cnmmia,ões, 19 de julho de 1895.
CAR :..INDO PlNTO.-PADRII: Jolo Ptl.l. 

A commi~11ão de orçamento a que roi pre&e
te que" pr11jerto o. 79, de 1895. concert~ndo au
xtltn ans bOPpltaes de Oui'O Preto e Barbacena, 
ê •>e parerer que seja subm· tttdo a 3.• di~cus. 
ão e a pprovado, com a mP,m~< r• dacção. 

Sll1a rias o •mmis·ões, 19 de ;u bo de l~ 15.-
J. BUB:NO RRANDÃO- PADRB: JoÃO 1-'10, 

A co n i·bàt · de redacção •I~> lt·lt! , a que foi 
pre ente o pr~>jecto n. 37, de 1895, é de parel!er 
que s~>ja approvada a redacçãu t!t>guint : 

O Coogrt>sso Legislativo do Est.edo de Mmas 
Gerae:~ decreta: 

Art. 1. · 11.' declarada livre de impo11to pelo 
praso rle cinco aooos, a exp11rtação otas aguas 
w i ot>raes de Cambuq uira, Agutts Virtuo~a· de 
Cax · mbt'l, S. Lourencp e de quaesqul'r outras 
fo~:~tes " X stente" n•• E~t"do. 

Ar r . 2. • Revoga.m-ae as disposições em con
trarl • 

Sala das commissões, 19 de julho de 1895.
FRKITAS CASTRO. 

0 SR. ~.PHIINONDAS 0TTCNI, pela commi!.>são 
de ob1 as publicas, apr~seotando para 3.• dis
cu~eão o p 1 ojt>cto n. 67, do SFnado, s bre a 
ffltlada de Jerro de Muzam bmbo, nqu~ r • 
ubtem di~pensa de impressão. afim de ser ellt 
dado para a ordem do dia 81'1 .!in te. 

Para a ordem doa trabalhl)s. 
0 SR. PINTO DE MOURA, pela de redaC<"ão, 

e1ferecen o o fiual do projecto n. 15, reutivo 
á e:~ ti a da de ferro do Rio Doe~ e ~>men.tado 
pelo Senado, requer e obtem d1spema de im. 
prt>ssiio afim de ser immediatameate discutido e 
vo <ado. 

Em diso,.ssão, 6 approndo sem d~>bate, envi
ando-se á P&D< ção com aviso ao S• nado. 
Comp~~or,.oo o sr. Nunes Pinbeiro. 
Pa888ndo-se a votação du materias encer

radas, são approvados : 
E . 1.• diacussà••, remettenrlo se a commia

báo de orQ · m~nto, o projecto n. 96, que con
stgna aux11io aos hosp.tatos de caridade do 
Paf'á e ~e r. t.- L•gôu. 

Em 2. •, indo á com missão respectiva, o de 
n. 57, do Senado, sobre nucleos colunlaes, fi
cando prejudicado o art. 1.• pela apo.>rovaçio 
do seu substitutivo. 
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, ~m 3.1 , en•ia · do se á cnmmiBBão de redac 
oio o p roj eo to n. 1 ll, re lativo a 6 •\rada de 
ferro d .. b .. rra do J~quitrbà. 

Annu ci" Ml a vota<;ã ' das emMdas do ~e
•ado, approvadaa por e -te e rejettadas pela 
eama · a á propns·ção n. 3 1, de 189~. wbre con
oe8llão de priVI egiu~. 

O &r. l!ilablno B a rros o Junior: 
(pda ordem)- ('ão IPIII IIB o s .. u d i~c r :~o . ) 

0 SR. I<JBB!RO JUNQUS:!RA. pela l•l'ole m re 
qne·· e nbte •u que 1o11 emea.tas se Votem d•scri
mioadaml'lnt ... 

AS!!rm prt oe•1endo-se, Pão tortas approvartaF . 
indo ~om o prr jeotr1 á comml•·ã•l de rl'tiacção . 

Em SflgUlda approva be tamb~m o p11rece r 
n. 89. 

Vem á mesa a seguinte 

DII:CLARAÇÃO Dll: VOTO 

DPclaro que votei contra as eml'odas ns . I 
2, 3 t!, 10 11. 16 . 17 18, 19 e addili va~ 
os. I e t , otTerecidas e approvadas pelo Sena
do a o pr• ·je~to da Camar~~o s• b n. 31 de ld92 . 

~ala .ta~ 1188,õ s . 19 ue julho de 8 . 5. - :-.A.-
BIN•• BARROSO JUNIOR. 

L r•lu. e s . caes:n vamente 6ID 1.• dit>CUI!sàl', 
enc .. rr-anrlo- se esla Pem deb~ te , ~ã.o approvari•·S 
reaolve ... 1•·-ss quepa -se m á 2 .: e 1ndu a cum
m•"sa." rlt> insr ru çãu pub icll. os pr. jtct~ Dt! . 
115 e 116 sobre cadeiras primar h•s 

2. 1 pa ·te da ordftm rio dia: 
A w unc ra s~ a rllscu~.ã•> unic'\ das em e nd as 

do ~eOhdO á. prupoSlçàll O. 10, Lia C~ mar a 
110bre u Gym Dill!l rO Mrneir o . 

O Stt . PaE IDS:NTB: deix"' a sua cadeira , q ue 
e (•CCUp!l l&. .-ulo sr. 1. · Secre•ario . e . vindo 8 
tr1bun -. . por par te ria comrn i~ ·ã.o decla ra. se 
rem llC~ ih vfli!l hll e men r1rs3, 

E. -.-m d t~bate , são F- lias a ppr_.vatJHS, indo 
com n prujec•o á comm1s• ão fltl r e-i» cção . 

0 SR EPAMINONDAS ÜTT'l'>il obten-lu U r,!!'eD
cia, h p e~eut" e va.e a. imprim•r se o llt>guin tt
parecer 1 

A c •m mis•ão de obras publiCI\<~ á que f, ,, 
pres"<nte ,, proj "Cto o. 149. r1e JR95 . appro vadn 
em 1. 1 d r~cu --.ão, é de p!lrecer que ~"j" o mesmo 
sub·ue ttd o á 2. · discus~>, e appro •ado, com a 
m es a r A.ta rçã.o. 

Sa 'a. da~ C•tm•ni•sões 19 de julho dA 1895 . 
- E. ÜTTONI.- SILVA FoaTa:s . - NuNES Pr
NHB:IR •. 

O , n, PaB:SIDB:NTE, reassumindo o ~eu JogAr 
annuncia em I.• d lFCUssão o p •·•jecto tJ . 143, 
COD ~< l i!O&ndo auxilio á ~an a c; sa d ll mi~ericor· 
d111 de Passos, o qua l é a pprovado sPm de. 
barf' . resolve-se que passe á. 2. • e vae á com
mi11~ão de orçamento . 

Narla mata havendo a tratar · Fe , de.qi na o 
ar. 1-'r&tidt-nte para a manhã., a lé m da. par re 
regim· nt"l. o l!f'guiote: 2. • disru~l!ào do p r11 · 
jectu n. 6S do Senado ; 2. 1 do de n. 149; 3. 1 

do <le n. 67, do Senil dO, 3.• do de o . 89, de 
1894 da camara, 

Levanta-se .. seseão. 

DISCURSO PRO'\ UNCIADO NA SESSAO DE 2 
DE JULH•J DE 1885 

O 11r. Leopoldo Corrêa : - sr': 
Pre~irien • e, não prl'teud ia \o!I'ar tkmpo á Ca· 
mara d011 &r. DPputados para justificar· o p ro
Jt-cto em discuseão . m as como mos re•-me ia
tPre•Fado junto de m"us coJ . ega~ pela sua pas
l'l'gl'm tal qual se ! Cbl\ con<l" btdo, vrn bu apre· 
s•ntrsr vos 08 mottvos de meu empt~nl'o PX· 
ternaodn vos aJg .. ma s ligeiras con~idl'lraçõea 
em p•·ol do meem• e asaim dar um , sati>f~>çào 
a• s diHinctos membros oesta ca9a do -.flQ
IIresso. 

0 11 e,ror('(ls que hei empre{Zado. sr. P r t>si • 
dente, attl nt>o t e~ a fa zer pas.a r o proJI'OIO, 
··orno Fe ttcha e 1le re 1igi.to justifica m : e r~:<bal
m., nte ~ n tl' a~ r• ZÕI't! de or dem su perior q ue se 
nus aotolham poderN!BS. 

A mP•It r1a pediria no projecto em ri i ~cu~o~ã<' é 
.te irup P8Crod1 vel oMes.~idarle e de g •·a nrles 
" IIO tltflt-n~ para o E-·tarlo de Minas, qul'lr' C•Jll\0 
me trta compl llmeotar de nosso systt>" a de 
v1açã ·. qul'r a 11enrlendo·se à ubt:r dolle da zona 
que e I• vae percorr er. 

Ct•ano mertt dn u ti l e compleme nt ar da. gran rle 
rêd" de viaçã .. que Já po,smmos pr •VIl &e de 
uru m• do il Jc .. ntt>stavel com o- d1zeri'B d !'< illus 
trt~ do Sl'cr~>hrio da Agricul t u ra . que e,:s.m se 
!'X pr ime .- m t>P U relator oo : 

c r•ara O• m ,•letar o sy •t Pma das n ossa• v1as 
IJlinrlpH&<, tlua · >ãO as e~trarlas q ue pede ta
m.-a t,t, me pa rt-ce dt> vem preoccup11 r a attt-n· 
çãn do le!fi la•Jor mtne1ro. 

o. ()e um l"oo cumpre proviriPncia r el' P" r a a 
l ig~> Çiio da nova C~o pital do Esr ad u á li:H r aola 
de F~rro Oé·t P rl e M10as. h !(acão que , com a 
11oba do f.>,.ç• nbh, com ple •a r·á. o tronco daa 
cur11mu oiC1• ÇÕ• s ll e leste H oés te . 

(( ~ v1a fe rea que vara e.~e fi m !õrdFcrP ta da 
rea l1 za r á a inda o !(ra .. de penSHmento P• · Ltl~O 
le E'Stl'Pl t»r OI! ViOCUI IlS da C••llomun hã. t h.IUei
ra , a vr• xi mfi. U•Io du centro admiOISt'·a t iv., do 
~:s•"rlo a Vt<:-t~ e opttl · n •.a zona do !.ui, b eve
mf' o te lrgarla 110 t r ooco do le.- t l'l a OPst e velo 
•am -.J .Jp Lhvras , da E .- t rada de Ferro de Mu
z ~~o mb nh .. . :. 

t:M SK, DEPUTADO :- Só i:-tO basta pa1 a j us
ifiCbr u pr•·JI'Ctn. ( Apoiados). 

O S R . LE~<POLDO CoRRÊA : - A sua nec~~S~l
rlaJe ioa r11 .. vel oà·• r:ó e, porta nto, sr . P re.· i
rlente sutfrer c• ·nt~~taçãu . 

Ag ot'l\ , sr. P•·es1deote encarfl.ndo·se e. metii
r1a pet»s • an tal{eus que o ~tado vae u~ufruir 
.. m re l11 ção á f.- rt1 1l1daJe do solo a sua necea
>i l&iJe cl'e~ce muito de val, r porque, •r . P re
side nte, a ém ·•e •r ella incremen tar o dt'sen
voiVIlll~> D to da peq ueo~ lavour·a . pela fuc1li·tade 
que l's ta n ' ces8ar,amente hrsde e ucontl'ar com 

fa01 l t r·ll nepurle de :oeus p rouuotos pa r a um 
ct-n tr . p• pu.oso, romo seja a nov11 C&! • it~ l ; 

'11.1'1 a inua u ntmar 1 1ndustr ia, o commercio a 
agr icultura e mui l'speClalmente ao augn,e nto 
dv piao io ri" café já mu ita des.-nvolvido em 
q ua i t oda zona. pr10dpatmeote n fl mui rico e 
l'rusp .· ro di · tricto de Cla urli<', mu nicípio de 
Oll v .. rra , onde a ruella ara.nde rontl'l de no!lS& 
r •queza te m progredi,Jo de um modo assom 
broso. 

o ~R. FARI A. LoaA.To : - Produzindo uma 
colheita de café adm1ravel . 
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O sa. LaoPOL'DO C'ORBlA. : - E' verdade, 81'. 
Presl •len•~. produzindo uma colheita para mais 
dt 15 lllil e.rrobu de C'lfé. 
· Sr. Presidente mC'strado o valor incontelta· 

"Yel da E.trada de Bello Hortzonte à Oeste Mt· 
au pa.l'8Ql'8i a <ltl' as razÕPII da esrolba da etl· 
taQã.o e IJovçalves Ferreira psra seu ponto ter 
mlual. 

Estrada de B6llo Horlzootfl re as duas llnhu do 
teste. nó:~ encontramoe, tanto .,ara o sal o•·mo 

para o noroeste, o lDBI{lD•ftcaote desvto de 41e
guss, o que de nenhum modo póde aecar . etar 
11entlmentoe. 

Julgo, sr. PreFidentft, ·cumprir um denr 
dando t. C~tm~ ra dOI DPputados estes eaolarect
mentoe ~>m t .. vor do projPcto que <•ra E<e dtsnu- . 
te e, como não desejo cancal·a. por mais tempe 
-,ento-m_,convencidoque a Camara n"o deixará 
de llppro .,ar uma medida de tão grande vaJor. 
(M11ito bmt I) 

A preoisão de um dos po11tos em Gonçalves 
Perreira não é det,erminada por um mero tn 
1er8888 de I• cahdade e não mira tio eómeote o 
4esejo enor mto quR tenbo de ver o meu muni· 
olp o dlrectamente servido por esta estrada, 
que com oerteza •rá lhe presta~ grandes be· , 
oetlcios, maa tamb m sr. Pre•tdente, porque 
a preotaã(J do p mo de termio&çlo em GoBçal 
ns Ft~rretra vem e nsultar a intere>l8es não só 

-
de or.tem I'OOD••mica p ra o Estado, como de 
commudtdades para o~ passageiros que tenham 
atcl'SSithtde ·•e nel•a trl\oslta.r. 

Tr• . eoonom•a para o Estado, po•que o t ra
~otndieado llf'ndo o maia curto p '&alvel, dt· 
minue Ml1istan .. ias e concorre para não au
gmen ar o capital emprega<!o e, portanto, re
strJDgir as obrig, çõe , do Estado e nõ. • sobre 
carregai· com ouus pe.·ado os cofres publ icos. 

Au oontrario, ~r. Pres dente, sendo mais 
tarde o governo forçado a ligar a linha d~> 
Bello H·•rlzoo&e á Jlnb dn Oeste que parte de 
Barra Mauaa para Catal&o, aftm de complettt.r o 
qst.ema tle vt .çao, vae elle encon~r~r faci li· 
4ade e ~>conomia de serviço, porque já. partio 
do da E.tação de Oolçalves Ferreiru. um ra 
mal que se .trige á cidade do Jtap~>ceriea; o 
trab .. lho na lig~ão será unicsmente entre 
aquell,. oitiade e a da Formiga. cujo percurso c~ 
4• 5 a 6 leguas, o que vem diminuir matto as 
diJtaoc•&ll fi ecnnomtS>or os trabalhos de oon
atruoçao e de tempo e por conseguinte, do capi· 
tal tambem; podend • assim no mala curto pra 
so vermoa t l'amd'ormado em realidade este 
arande melhoramento para nosso Estado. 
(apoiCI'IoJ). 

Aln•la mais sr. PrMideute, evitt.m-se as bal· 
4eaçõell rPpetidas, o que é doloroso para quem 
tem de tra stt>~ r de quando em vez em linha:s 
ftrJ·eas, porque, sendo tÓ o ramal de It~pece · 
certO!l ·Je bitola &àtreita, convem muito o seu 
alarJ(ameoto, para. assim ser liÓ de um metro a 
bitola tia e-trad' a peroorrer-Pe. 

UM BR. DEPUTADO : - 0 que Ô de uma VOD· 
tagem extraor..t• n .. r ia. 

O sn .• LEOPOLDO CoRRÊA. : - Gonçalves For
r•ira, port&nto. sr. Presidente, é um ponto 
forç~t.do para a Estrada de Bello Horizonte e 
isto mesmo já atflrmou o tllustrado en
genheirJ rlr. Cy prl!UlO de Carvalho quan 
do teve de dl\r parecer eobre e3ta. mesma 
estrada e a.slm se expressou : 

cOe Beilo Horizonte a liaha demandará I ta ti· 
atu81!ú e d'ahi seguirá em dlrecção ao ramal de 
Ita~cerica, o qual devera ser prolongado até 
a Formiga. etc. 

Um" razão vem ainda mais em abono do que 
acabo de ex pender: é que a Estação de 6onçal
ns Ferreira vtm marcar o t erme medlo entre 
as diKtancitJS rJas zonas do ~ui e de noroeste, 
C!lDsultandt~, portanto, de um modo justo aos 
interesses dos habitantes destas :1onas. 

De facto, sr. Presidt'Dttt, procurando-se es• 
tudar 11 distancias furma.das em angulo pelo 

DISCURSO PRONUNCIADO NA SÉSSÃO DE ~ 
DB: JULHO DB: 1895 

Rlrl 2 • 1 DISOUSSÃ.O DO PROJ KOTO N • 131 
SOBIUI CADEIRAS PRIMARIAS 

O ar. Franclaco Bresl!Jane :
Sr. Pret~idente, pt.dt a pulavra unica (lOte 
para jtA:st•ftcar algu m>~s t~men•tas da com missão 
de instrucção publica. ao projecto em dt ~cua
•ão. A pnmPira reft>re ·se ao art. 2. • e diz 
(lê): cP~ra a séde do districto de Per<Jõea, no 
OJuniclpio de Lavra11, a e~cola do Bl'XO ma~cu
hno extstt>nte no povoado do Rt:tiro, do rete
rtdo dtst• ieto de Per<lões:.. 

Esta medida, sr. Presidente, na Nessõo do an
oo findo flli aqui proposta e nesta Camara pos
aou um proj t>.cto em que era ella eonsill! nada, 
pr•',jecto esse que fic'lu pendente de 2. • dls· 
cussão. 

Exis tem na aterefar io. de Camar.- rPpr~>sen
tac;õ.:s dos habitantes do districto de Perdões 
e do oovoado d" Retiro em que uns mo~tram 
a convenieooia da transfert>ncia d~tquella es
cola. e outros r:edem a. sua soppressão. 

A's mãos da commlt~sãe · acabam de chegar 
mais dou; docnmentos que provam a n~>c<>ssi
dade daquella medida, isto é. da tr~nsferencia 
da escola. Um, é o mappa geral da fl'equ~nola 
desde 1895 até hoje, pelo qual ~e vê que a 
escola tem sido frequentada apeniiJ'I por nove 
slumnos; o outro é nms ~epr&entação do re
speo ivo proftlssor mo,trando a neces.·idsdG da 
trll n~ferAncia, por havt'r nn. aéde do di~tricto 
de Perdõe:> avultado numer o tlt:~ crianças em 
edade escolar. 

A emenda segunda, referente ao art. 3.0 , 

.-.onverte em escola do sexo ma!!cullno a C'\dei
ra mixta do povoado dos Antunes. no muai
oipio do Fará.. ~~~· t llmbem uma me•lida justa, 
necessaria, pe lida peloll habitantes daquelle 
povoado numa recente representação, E!Ue se 
a.oba junto do projecto. Come a Camara tem 
votado sy~tematicsme-:~te contra con verões e 
transferenclas o e escolas, a commi!!~ão. por meu 
intermedio, julgou conveniente fundamentar 
as em~>ndas que submette á appre01ação da 
cn.aa, esperando sejam ellas approvadas. 

Mando á mesa. os documentos a que alludi, 
para que ee juntem ao projecto. e mais uma 
emenda creando uma escola pl'im:~.riP. em ~
Gonçalo do BJ·nm!l.<iO, mun icipio de 3 . João 
d'El·Rei. ( Muito bem .) 
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21 DISCUSSÃO DO PROJKCTO N . 102, CREANDG 1 ~imple8 grammatica, e QUe }:ela leitUra dO 
UMA CAIXA ECONOMICA ESTADUAL prujecto !'8 VÍ!io que a verha era uma e unie& 

O er. Fa·anch~co Dressane: -
Sr. Pre-8t ente quaudu apreaeO llli o pr• jecro 
em ' iseJ•ssáo á et'Clt~rt>C!da apreciação dos m11 
us illu:.tas collell8B, dt>dare1 del!de Jugo, "u .. 
o art. 8. • e ·a o quP m~~.1s P" c•aava d~>s luz&' 
da ~ amara. devido não á redacção, quem~ pa
recer bem clara, mas ao ~tump.o de que 
trbtl\. 

Eumman·lo leis e regob.mentoa reftlren
tes a e sas ins ritutçõe · em nenhum encontrei 
rlisposiçâ.l que dete1·min·· B~e melhur mo o dtl 
te retribuir o trab~;lho dos o.gentes. 

Enttmdo oue o a.rt. como está. red tgido, 
não pó.te soff• er duas interpret ações ; rl1z e11e 
(l§) cP~~ora " rati!lcar o trabt~ lbo d·•s ag~'<ntes 
o governo fixu. rà. uma po"centallem ruzoavel 
sobre >t eomma. dos deposltos mensalmente 
re~IIsados .,. 

'1 rata. se, pois, unicamente de estabelecer o 
melhor modo de remunerar o trnb• lho d· s 
&gt.ntes, determinando-se ou não o qu "~•• tum d11 
porcentagem s •. bre a qaamia entruua ••• 

0 SR. CA:MILLO PRATES:- V. ex. está jos
tific~ n ·lO a mrotHI uuv1da, empregando a pc~.
la.vra entraaa. 

0 SR. flRANClSCO RRISSANE : - Já disse que 
• art. não póJ" tiBr Intllrpretado por mi\IS de 
um modo ••• 

l• SR. lJAM!LLO PRATES :-Pt>rmitte um per
guot"to ? S1 houver na. c .. rxa Econom1ca 4:01.0$ 
e devois. no currer lfo rn >Z, rea.l•zartlffi · >e en 
tra.lt~s no · al •r de 10 cuntos. sob e qut~ impu-:-· 
tanoia far se-á o calcu·o da pa• Cllnlagem 1 

0 SR. FRAI\CISCU RRESSANB: :-Sobre OS 10 
contoe, si :ó tst~~. quant1~ tiVIlr entr11do durao 
te o m· z. 

Si no mez seguinte entrarem 4:000$000, a 
porc"utt~gern &e· à :.ubre e:~ta. qu11ntia. e nau su
bre o~ depo~ltos auteriu1·es. 

Entretanto, si v. exc . quizer. P"derá apre
aenrar "mPalia• que mdhor t>Bcla1 eo" o art•go; 
derxo de o f11zer, porqut! . a n1eu v11r, a redt!.· 
cção do artigo està bem cl~t. a, não adm•t•e 
41ua8 interpretaçõ~11. (mut t CJ •em, muito b1m1. 

DISCURSO PRONU , CIADO NA SESSÃO DE 10 
DE JULHO UE 1895 

DISCUT!NDO·SE A REDACÇÃn FINAL D('l PROJECTo 
N. 80 BuBR& ESTRADAS DE RODAGEM 

o er. Bueno Dra ndão:-Sr. 
Pres•deot9, como eabem v. exc. e 11. casa., nii.u 
aea.cbava. presente quand•J se liscutiu e vo 
tou em 2. • discussão o projecto cuja redac~ã· 
ora ae liiscute. Quando se tr~tou oe diS<'Util o 
pela 3.• vez, ~u leod••·o, affigorou-se-m~> à 
pr1meir" v1sta qoe tratava-se rte conct~der ~o 
go•erno a autoriseção de 1.100 CJntu 1 de re1~. 
porque o art. I.· autt)ri•aVII. a dB1-pe7.a dt> 
300.000$ e a. 2.• a. de P00.00l1$. Esta minhu 
duv1da ar. PreBirtente, roi euuncin.da. em a.par-
1e, re11pondido pelo nobre d puta to l'tltid_en!f' 
em Montes Claros, que a.mrmou ser questão de 

ao. rmpurtancia <Je 800:00U$. 
Sr . Presid( n te esta alft rm11ção do no Ire de· 

tJUta<to !oi am •a contlrmada. hoje. na casa, 
c&J U,.tiiO tu igualmente do discurso que tt . •xo. 
11rof~riu, just fi~ando a emend~~o que fJi nppro
va• ta. pt'lii Cáma··&. 

0 SR. J. PRATES:- Sem duvi ia. Foi essa 
• 111 oba intt>nç8u. 

O SR. BuENL BRANDÃo:- Por conseguinte , 
., .. ,... res·dtoute. p~Sra votarmos a red, cçà(; final 
de••e projecto. não podemos nos apartbr da
,utllo qu~> fui vencido 11a \amara. 

0 SR. RODRIGUES CHAVKS:- D•quillo que 
e là. escripto. 

O ~R. BuF.r;o BRANDÃO: - E, para conhe
cermo:. a 'p1nilio ven.:edora, não temo!>! ou
tros elf'ID~'ULOs ~rnào a di!loue~ào h11>ida n ~ 
i ustdlca~ã. ' do proj•cto e das t>mendas ; por 
c n~equeucra, a amara votando-o, t"m llq pro
v .• u.~ os mouvos juetific"tivos adduzid<>s pe ··s 
c !legas ·, ue se pronuucibram 11 re.•pe1to. e 
que ,,ão Ee apartou .o que &tá Hcrrl-to ne 
pl ojec~o . 

ICm rel&Çii o ao que di~so ao nobre De nu ~ado 
, e~1dente t!ffi Monre · Claros, não seria prec•~oo, 
11ort>m vou ler á Camara as rssõ• s qoe o de
t.-riiJinaram a apresentar a t>menda 

0 SR. C. PRATES : - Não e preciso, ja de .. 
de 111 rt~i .. nã.n rDII•Iu rte r•pmtão. 

0 SR . RURNO BRANDÃO : -Acredito. Ois..~ 
s. exc.• (tê) 

0 SR. CAMILLO PRATKS :-Sr. Pre !dente, 
e n~u to a v .. "xc.• bi ~o.;so mondar um art1go 
I\ Jd1t1vo uo proil'<' to. 

0 >R. PRES!DKNTE : - Pode. 
() Slt. C. • RATES : - V, 6XC.1 PDtiio h& de 

,:>dTrD1tt1r que 1 e l!Ja. a eu en,fa. (l?screoe) 
Sr . Pre.-H~>nte ja t i • e oc'casião de su~'~>ntar 

, p ojPcto que se rt . ~oc u te porque reconh~>ço a. 
,,.,:e-s1t1 a 1e ·I·· ,.e conbtrutrem estrhdas em 

d 1 qersos ruunicip1os ~u extremo norte do Es-
·•rlo . 

\1~ts , niio são Eórne te 08 municipios de que 
trat~~o o pr .. jecro, ::~ . Presirlen te, aquPIIe• que 

, ecitlllm li !'S e mellloramento, torlos O!'l mu i· 
cip1os d· nort resentem-se da Calta que o pro-
J- cto procurn aana- , e.le8 não pos uem e-tra

I . ~ de e~pec•e a 1guma salvo as fe1 tos pelos 
vl~<.i ~ n · es, quaado oercorrem aq ~.~ el!t s Jo
gares. 

Por outro lado ar. Presidente, reconheço '1118 
,, &.tlldo uâo JMjde <ie11pel"dE1r de uma ~6 vez 
quan ttaa el ~>vadaF com "oonstruc<ão dt>s~- 1'1 . s· 
r.rt~ das; por iBSo que, esgotar~>moa a • Arba
obras publicas - eómt~nt·- com es,e serviço ; 
rJe•xa,Hln d e~attend 11t o.~ outrus nã.o me .. o• ur
gt'u tes e neCf',saril•8. Por esta razão r. • r e· 
~~~lente. vou mandar á meza uma emenda. 
ct •mpr~henden •o no proJ• cro d ver•o." mnnJci
pto!l rio norte, elevando a verb~ a 800 000$ a 
qual será d&opendid R. p •r exero•cius llu•·~~ln
vo~ e de lllliDei r a 11o oiio sobreo1rrel(>\r o o r (I"· 
mento d., uma eó vez com uma despesa avul
to la. 

A emen<ia f! a seguinte, (lê) (Muito b.rm). 
V~:-m á mesa. é h•l&. e apoiada e eotra con· 

jun :tamentll em dia(IUBSlt,) a seguinte 



moNDA. A.DDITIV A. 

Sob!tltwr.-ee o ari. 2.• pelo aegolnte, ficando 
o 2.• como 3 • : 

Artrg .• f\ me~ma a'!lotorização ftoa oonre
dlda ao goTerno•para mandar o-metru. r ea 
tradu de :Magem para oa mu01cipios de Grão 
Mogol, Montes Claro:f, sahntt.N. Oramotn_tlna, R1o 
Pardo, Bô~ Vosr.a do Tremedal, São ll'ran· 
oboo fll Jaouar1a, elevaooo-se a vel'ba a 
SOO:oOO$ , qu~ l 11erá deApeodida em e:a:erc1cios 
IUcoet-11 V08. - (S. R.) 

&la da>- se -~o,s, 20 de julho de 895. -
CA.:MILLO PRA.TSS. - MANOBL DA. 8JLVA. 

1-'or constqLenc!a, ftcou oltt.ro qu" a vprba 
do projeoto er~ uma e uoica-Je SOO:Ouosooo. 

Em 3.• d1scu~eão. o illuetr·ado deputado, ~ eu 
,art1cular am1go, re idrnte em Ponte Nov~o , 
IevantoU·!>e e .. presentou a ementia que fu1 ap· 
provada reduslodo a verba a 200:00 $'1(10, 

Es•a emenda oonsubstan liOU, por a&~im •t1zer 
a opio1io de ~da a C&mllra, aucLorrZotodo o 
p r erno 11 C11zer os serviços COD&igoado& n n 
prt~jecto dis endendo uoica e exclusivamente 
a quantia de t'JO OOO$COO. 

De fa•·tol ~ur grr .. m duvidas em o meu espi 
rito, duvtdns qu~ for«im esclarPcirlu pelo nobre 
deputl!.d 'l, o sr. Epa mtn<•ndas Ottont, e outroa 
Ol'lldores q r I' to.naram parte no debate. De
claro: conv .. nc•·me de qua tratava se de uma 
nrba umca d6 800:000-tOOO porq e, sr. Presi
dente, a rt:d~>cçãu do proJecto t ·i teit" de tal 
mo·l" que o art. 2. • acha·se ligado ao art. 1. •. 
e eacae duvid .. a que enc••ntramos hoje puderlam 
ter desapparecido quando o projeoto velo da 
commiBI'âo de obras publrcas, de 2.• para 3. · 
diicu88âo. 

Enuetanto, aasim não ee fez, e meamo a 
oommllleão de (Jbras publicas nã.o trnha o dever 
de redil( ir o proj ,ato porque nã.o é a commilllào 
ie r11daoção. 

0 SR. C. PRATES :-Isso não. 
0 SR. BUBNO BRANDÃO : - Por CODlll'guinte, 

sr. Presi .. ente tendo o projE>oto pabsadO com 
as restr.cQÕ .. s mencionadas voltou, dA confor· 
mid,.de com o regimento, a commlasão de re
iacção. Pa · ecia-me que nenhuma duvtda po
dia surgir no f>11ph1to dos illu:itrados memLros 
da commi·são. redigindo-o de accôrdo com o 
nnciJo; is\o é, estabelecendo uma vt>roa uni-
ca ••• 

0 SR. C. PRATES :- Mas, a QUPstão é que a 
comw1seão não s. be o que foi veuci•lo. 

0 SR. BUENO BRA.NDÃO: - •.• de 200:000$, e 
oa membr()lj da commisaão. em sua mawri l\ Pe 
àav1am enunciado; porque o nobre deputad · 
res,dente em M .. ntes Claros. é membro dessa 
comm1tsão, e declarou e continúa a declarar 
que a verba untca é de 200:000$. 

O 11lust1'ado deputarto o sr. Fari& Lobato, Je. 
clar ou que a verba uma e unica é de 200:000$. 

Não podemos conhecer da 10tençào ou op: 
ni~ •lOS nobrea deputados sinão pelo seu enun
ciado. 

8 SR. CAMILLO PRATKS: - A rommis~ã.o de 
redaoção póJe interpretar o. votaroão da Ca
mara. 

0 SR. BUENO BRANDÃO:- V. exc. intprpre · 
tou como deputado, e oomo deputAdo taz parte 
da comwissão e por conseguinte não pode ter 

duas opiniõee; nio pode pensar de 11m modo 
01 mo deputado e de c utro como merubro da 
•:ommtaeão •le rtdacçiio. . 

0 Stt. C. PRATB8 rtá nm aparte. 
OsR. Ru&Nu ~RAI'IDÃ. :-Ma , 1r. Presirlea

te, e11ta queetào • JJã.o vem ao t·abo. As opmiõet 
tlns illusLrados m mb ()tj da commis8i·· d" red.., 
cçá•l estao oonb~:~dd,a e ftc .. u bem clara a ln
•eoçao .,. camara approvondo a emenda ofl'ere
Oidli pelo nOIISu collega randeott. em 1-'onte 
Nova. 

Vou (aliar 'eobre a emenda apres• o toda pela 
mai.u ia da oommr11 ã • de red~tcçà•J. 

A comm .. são tim•ta-f'e a llOPt"r o pr, j »cto 
não retJig•do. O que vertftcam " entá• Y 

Temos n•• arr. I.· auc•oriUtçào p~~ttll o ro
veruo oe.pender 300 cunt08 e no ~tr•. 2. • au
c•ot·iza~;ão p~>ra t~Utroe aerv.çoe reduzindo a ver
ba a t t.O ouoto.·l 

H.' uma v"rdhdeira inoonjlruenci" P'~' que V&· 
mo~ ter em a mesma lei um• verb:l no ~~ort. 1.• 
e (JU •.ra uo art. -.l. •• 

O sa. CAM.LLo PRATBB: - E' opinião de T. 
e:a:o. 

l) ~R. BUIENO BRANDÃO : - Não anoiado, a 
camara votou oonu a a Vt~rbrt de SOO conto11 ado
vtaodo a e -· enda do ar. Nunes Piuh,.iro, de 
200 conto1, que a meu Vl'r t•brec•a t~ulftc1eote 
111uão par11 OtJmple~ar o serviço, ao men010 para 
&tlU IOÍCIO. 

U &R. CAYILLO PRATBa dá um a p><rle. 
O SR. BtlBNu HRANuÃo:- V. ex o. não pódo 

atHr•uar tllt' eu v •• t.udo c ntr·a o J-rOjf'ct<J; lJC)il 
sempre o julguei de necei<Sid· de. I'O~demoaudo 
apt:Db8 o m do de Btl ' feito ; e voll'i ~cr o pro
jacto depu111 das h tHrmaçõ s do 01obr-e d .. pata
ctoo br. 1!:. Ottvnil(opoiaáo do 1r. E. Ottoni.) 

As im, sr. r>redict .. ntA, pHreL-e-m" q .. e se a 
Cama.ra aoceitar o primitivo part:cer da oorn
miesào ou o s bstit ti v por e1la apre~~eutado 
C<l rh·a em verd11ddra ID• ohart~Dcla, consi
gnando duas verbas ••• 

o sa. c. PRATICa:- A commidSão oopiou o 
que a J amsra r~z. 

O sa. ButrNo BRA.NDio:-Entã~ v. e:a:c. acre
dita que a emenda sub:mtuti va du art. 2· 
oonsign~~o verba o uva. . 

0 ~R . C. PRA.TES da um apartP. 
0 SR. BUB:NO HRANDÃO:-E bbhtl daqui nm 

pr,.jec'o iocompleto e em opposição ao que ft. 
cou vencido. 

O bR . ,; , PRATEs:-Poderiaser esta a opinião 
veoc1da na caoa. 

0 SR. BUENO BRANDÃO: - Bem é a opinião 
da oommiii.sàv d., redação. Então temo 3 r t da
l')Ões. 

O SR . C. PRATB:S:-Temos, e uma deltas é 
um pr,.j ecto _ovo. 

0 SR. RUENO BRANDÃO:- A minha questão 
é que a Camara dtl v e t er todo o ou 1t1 a 1 o, 1 odo 
o cnterio na votação desta reda• ção para não 
. ahir da Comara um pr jecto alterado, que 
não exprime o que fo1 approvado p~la ra•a. 

Sr. Prt'Bidente, nenhum outro mot1vo me 
•mpelle a tomar porte n'esta discusl>ào senão 
q ue a Camara vote de accôrdo eom o que 
ficou venc•do. 

0 SR. CAYlLLO PRATES dá. Um aparte. 
O SR. BuENo BRANDÃO : - E' a optnlão indi

vidubl de v. exc. Y 

' 



Admil que v. exc. tenha escrlpto couva 
diver~a do que pensa. 

Pttrece-me ar. Presidente, que o unico meil · 
da Cam~tra votar uma r~:dacção de accôrdt• 
com o veocido.é o que está consignado no sub· 
etttutivo apresentado pelo noeso collega Fa· 
ria Lt ·bato. 

Ao Preslrlente do Estado fica a bPrto o crf' · 
dito de ·:00 contos para a constru.·ção de ea 
de es\radas de rodbgem (ljJ). 

0 SR. CAMlLLO PRATES:- Munioipio de 
Aras~uaby. 

0: SR. 8t1ENO BRANDÃO:- Pergunto a V . 
exc o dibt•·,cto de S. Mtgue• de Jequitinho
nha não tlStá no mun ·cipio de Araa~uahy ~ 

0 SR. GAMILLO 1-'RATES:- itstá 
0 >IR . 8UKNO BRANDÃO:- Portanto t l'rn11 

apenas mai" olt~ro, m~.~s não tem pensameuio 
novo ••• 

0 SR. CAHILLO PRATKS : - E• pen~am~nto 
nOVu' . 

0 R. BUENO BRANDÃO :- Eu leio O parecer 
da commtssã" de redacção (le). 

Diz v. ex. na sua emenda (le): 
Sr. Presidente, a meu ver, o sublltitu t.lvo 

do sr . L b11 to concretiza ~rfdtamtntR a opi · 
nião ria Catt a r · li o• srs. Depu ·.alio•, porq u~<nto 
dev~"mos apen&.i de aooordo com o venctdo. 

· auc• or thr o !{overno a despender somente 200 
oorotus . 

1st< • é o que foi v~ncido e e' tá PfT(eitamen 
~ consuhstanct~~odo no sub.;tituttvo do i!r, ~&· 
ria L• ·bato. 

Accettar o parecer primitivo, e a emendH 
ag ra Hpre.-entada p~>la commi>t~Ao não P ma•s 
do que •l etxar cunstgnBdas auctortzat.;ões oon 
tra r tal! ao que foi vencido; ser•a na rerla•·çã .. 
alt..r><r .e tmJHrt n •es dispo~içõ e ao pr· ject•· 
approvado pelo\ Camara . 

A vtstl\ ao expo~to er . Pre· idente. decl ~ ro 
que vnto pel . substitutivo apre en tado pele • 
nosso iltu:.tre CíJUega dr. Faria L~ bato. (Muito 
hem). 

0 SR. JUVRNAL PRNNA participa que O «r. 
Carllo•lo Pinto, por m•·tlvo de rorça maior, 
oleixa de oompareoer.-lntetrada. 

Têm 2.• leitura e ftct~m ~ob e a IDP•a , para a 
•·rdem dos tr~ob~ lbos . o projecto n. 150 e o~ pa
t eo~r~s de ns. 90 a 96. 

PARECERES 

Enviado~ á. mesa, são ltdoa e vão a imprimir 
us t>E'Iguintes 

A commis·ão de oonstttuiçãn, legi~lação e po
r! !'Ires. 8 que foi prP~E'Iu te o pr• jeot11 n. 138, ea
libelece .. c~o co reg .s~ · o pohc•a1• é de part cer 

q ,. o m~mo p. ~ee 11 aegundl\ dbcus~ã, e seja 
~idOpt&du. 

S· lll lia" oommis•õ,,s , i>O de julho de lk95.
l ltLPHI!\l M· RBIRA. - FRKITAS CA TRO, 

A commissão de oun~ttlutção, legislação e po
t l er,.~,a que fot pre·en~" prl'jecr.o o. 6·! , do Se
n»do, B< •bre pPcuiiO 1 g .. l, "pprovado com emen
das em 2. • rl tscus.são 11 C.. mo.ra, é de pJrecer 
que eej11m submet•io~ os a 3.· dtSI!Ussão e nella 
a pyro 111do11 o prujeotu ., 118 emendas, para o que 
apreSi' ntu est. ~.~sim redigide.a : 

N. I 

Ao art. 1• depois tla p~ lavra areado- aoocres
ceote-se: desde já. 

N. 2 

Ao pRragrapho unico do a~t. 3. · ~upprima
s as J>ll lavras-cujR. " po..;entarloria ou rerorroa 
.. XcPder de 2:000WOO annualmente ; o mai1 
como e11tà. no paragrapbo . 

N. 3 
Ao art. 3. · depoi· dll palavra-peculin h•gal 

-diga·se: será t'tt.cultsttv--e supp•·tmt. s.e o 
r t'S•o do artigo-de:!Je a palavra-effectivos
b té o resto. 

N. 4 

Ao art. 4. • onde se diz-orflena•lo de um mes: 
-d1ga se : vencimentos de um mez. 

ACTA DA 69.• SESSÃO ORDINARlA, DR: 20 DE 
JULHO DE 1895 N . 5 

PRESIDENOIA DO SR . MENDE::I PIMENTEL 

Ao meio r! ia, feita a chamada , acham-se pre
aentes os sr11. Mendes Pimentel, Rtbeiro de 
Oh veir&, A@'O•t•nho Pereira, Albert" Ft.~rtari , , 
S•lva Fortes. M~~onoel Alves, íreltlm Moreira, 
Bueno Brandão, Duarte da Foos<>ca. Fnlitas 
Castro Gu•ta v o Serri o, João Pio, Sabino Bar
ro· o Junior, EpBminondas Ottoni, Soturnmo 
Dantas, Benja min de Mace.Jo, Rt betro Junqueira, 
Wenceslau Bra;:, Gon zaga da · ilva, NunPs Pi
nhet~·o. P'ranotsco BreBSane, Sousa \olrreira, 
Juvenal Penoa, Ferreira Tinôco, Nunes Coelho 
! ,eop,)ldc: Corrêa , Severiano de Re·tende, Tbeo
philo Marques. lgnacio Murta e Ca.millo Pra
t&l; fllltando com causa participa.rla os srs. 
Eduardo Pimentel, Getulio de Carvalho, Ma· 
noel Qa Salva e Camillo Soares Filho, e 11em eUa 
os mAis senbore!. 

Abre se a sessão. 
E' lirla e approvada a acta da anterior. 
N'\., ha expedten\e • 

.... c. - 70 

Ao art. 5. • onde se d •z-ordenndo-diga.;e: 
vencimentos, o mais oomo n , proj ecto . 

N.6 

Ao art. 6. · onde se dtz-ordenado-diga-se: 
vencimentos. 

N . 7 

Ao art. 6. · supprim m·!le a~ palavra&-dous 
terços do-o mais como no projecto. 

N. 8 

Ao art. 8.• 0 3 empregados aposentados en
trarão com prestaçõ s durante 10 ao nos, para 
gusarem dll.S vantagen do peculio IPgal. 

N. 9 
Ao art. 9.•. paragrapho unico. l!!m wdas 8.1 ' 

hypoth ses do arttgo antecedeo re retltituiN!&
hll 11 o funaciooario a som ma com que h ou v e L" 
cmtribuido. 



N. lO ' nino. em PNlllel e Venda Nova dlstricto de S. 

A:J art. 13. § 1. ·,substitua-se pelo seguinte: 
§ 1. • Nt t'alt!l. destas pessoas, <~ercio mencio

nados os nomes lia mãl viuva, ou que não te 
nh" sido ca-ada, do pai In valido, si nii<nivercm 
ootrl) amparo, das irmãs wlteirns ou viuvàfl e 
irmãos menores, se viverem a expensas-do con· 
1ribuinte, sob SI'O teoto, e os dos filbr.s maiore< 
interdiotos ou impo~s1bihtados de se mamerem. 

N. 11 
Ao art. 14. 
Substitua-se pelo SE~guinte : 
Art. 14. Por morte do contribuinte a impor 

tancia correspondente à met&de dft ~us r<en· 
cimentos ~erá percebida pelas pessoas da famí
lia, ia~c•• ipttls nos termos desta lei, na. seguinte 
ordem pteferen ial. 

I.· P t>la vi uva e tllhos, Ri aquella não estnv11 
divorc111.da e vivia em família, sendo uma -par
te para a viuva e outra parte para Ot\ ftlho3 e 
as fllbas indicadas nl'l art: 13. 

2. · Pel~ ftlbos e filhas. corn egoaldade, si o 
contribuin te era viuTo, si a viuva estava di· 
-voro•ada, si não vivia com o marido e filhos . 
ai tornar o. Cllsar ou si vier a fo.llecer. 

3. • Pelo'l ftlh1 s maioros, interdictos ou !mpos· 
eibHit.adoR de se mo.nterPm. 

4. • PtJia mãi sem amparo e pelo pai inva
lido. 

5. • t>elas irmane so teiras ou vi uvas e irmãos 
menores que se acharem nas oondiçõeJ do § , . • 
do art. 13. 

§ 1. · Qu:~n,Jo a vi uva tlcar gravida DI\ época 
do fallecimento, rlo oootribuinte, o tllbo p'ls
thumo tnrá direito a uma quota da pen ãn. 
que gerá entregue á viuva emquanto nii.o fôr 
determinado o contrario pelo juiz. 

§ 2. • As disposições do artigo sntecerlente 
são applica v e os ao funoo'onnr10 QUP se acha. r 
nas <'.ondtções do arL. 7. · e enloqueeer, ou fór 
-vict•ma dtl desat~tre ou de enfermidade, qae o 
inhabtlite para qu!Íiquer oecupação. 

O§ 2. · tio projecto- § 3. • 
§ 4 . • Si o contribuinte não tiver familia, nos 

termos dos art.ig. ·B antecedentes, . poderá testar 
sómente metade da pensão, reverte.Jrlo aloutra 
metade pHra o peculio legal, e, si morrer intes
tado, reverterá toda a. pen&ão. 

§ 5. • A 1n11tituição do peculio legal reconhLce 
as e&UJU de desherd&.Qão do direito civJI. 

N. 12 

Ao art. 17 aaorescen te-ae-1,.-tz"~: -exoeptua
daa as pessou dos menores !nterdtctos e out!·os 
que, privados da dlrecção de suae ptwsoas e da 
adminietração de seus bena, estejam sob tutella 
e curadoria. 

Sala das commiS!ões, 20 de jolho de 1895.
D&LPBIM WoRBIRA.-FnEtTAS CASTRo. 

A eommissão de re~acção, a que foi presente 
o projacto n. 99, crea.ado cJt.deiras de tn.truo
çio primaria, t> de p&reoer que seja adaptada 
como tln ~t l a seguinte redacção : 

O Congresso Legia1atlvo do Estado de Minas 
Oeraes deereta: 

Art. I.· Ficam orea.das aa seguiu te• ca1ei
:raa de lnstruação primaria : 

§ •. • No montcipio de Marianna, em Cafun
dó, distrtoto de Cachoeira do Br••mado, Palmei
:ru, districto do i'urqolm, ambas do sexo femi-

DommgOi, 11mbu do eexo maseuliuo, e 811 ee
ttul.nte• mlxtae: em M1guel RodriguA·, Ba~ro 
Br •nOol. e MonteTldeo, diatric&o de S. Gonçalo 
de Ubá. 

§ t . · No município de Grão Mo)l'ol uma mix· 
ta no Pé da Serra, dis:rioto de ltNcamb•ra, 
e .uma 110 sexo ma. oulino na c1d11de de Grão 
\iogul; uma no Eamer•l, no município de uuro 
Pr to, e uma mixta fim S. Pedro de UbeJ'abi
nb~ munictpio •fo mesmo nome e uma em Ta
qu~~.ra,>ú, municlpiu de P:ranga. 

§ 3.· No munocip•o de S. Jo~érlo Pe.raizo,em 
M.oraolort-s N<~VO'l , Lamba.ry e lmbiru!lsÚ bair
roi da cid de; em Bam\lú, du.trict1• dl' Sant'
A nua rlo S:'}mceb Y· mirim, P,; t..m buca. di~tr1 oto 
rle C•pinry. Fllrta.~. dit~tricto de S. Joáll Ri p
tisr.a •18.8 ~ cb •e• r os, to-lai do sexo masculino. 

§ 4.• No mo nicipio de Arassuaby,<' m ll ba. Ale
gre, PPrlr a Gr• n.Je, Barra. da Agoa ta Nova, 
todils do Bt'XO m •sculino, uma mtxt11. em Agua 
L mpa. municlpio tie Novas. 

§ ·, , • U•oll. mixh. em Bicudo!', districto de 
Amonio Dtas Abaixo, município de lt.abtra;, 
um~t mixta. Pm Mundéos, distr1cto da. Penha· 
muoicipiO .te Caethé; uma Pm Veredas, di-tri· 
cto d& S.IOtO Antooio ole ltao ~mblra. 

§ 6. • Urna. mixta no Gr .. mmB, dist.ricto de 
Matacachêta. município de Thet~philo OLtooi, e 
um!' rmxta em..; , José do Betune, distrioto de 
::;, Jcàod•Et-H. ... y. 

§ 7.• No rnuuicipio de Tiradente~, uma. do 
8exu fem10ino em VPridia.no Ve I• so; e m·xtas, 
as seguintes: tom Gndeira, C. rrPgo e A{ZUaB 
Sl\olas. d!strJCto da cJdade, e em Ribeirão, 
di,.tri~to da Lage. 

§ 8 . • Uont~ · m S. José, districto de Santa 
R1ta do Sapucaby,e outra na cidade do mesmo 
nome, ambas do sexo mafcullno. 
~ 9.• No município de BarbacenR-, uma no 

campinho. JistriCto do CurJo.l , nma em No~va 
Gruz, districto de Santa Rtta do lb1t poca, am· 
bas do sexo lll ii.Rt~utino; e um~ m•xh em Ca.· 
cbo irinba. di •.ricto de lbertiolla. 

§ ;o. Uma no Sapé e outra em Castro. mo· 
ni01pio de ~:o re Rioa, um& em 1-'inhll . muni
Cipio rle Palrnyra, uma. mixta. em B.•m J !lrd •m 
dtss Taiobei r u.~ . mun•otpio do Rio l--ardo; e uma 
do texo ma-culino em Espigão, do mesmo mu· 
nic1pio. 

§ 11. No município da Boa Vista. do Tre-
medal, em S PP ru, districto de Maor onll!l, 
Batxa Dant", districto de Santa Rita., arubas 
:o sexo mascu lino; Pm Pajebú, di ·t ricto do Bo
nito, Angloal, distriGto de Pernambuco, e Min· 
gú, di. tr1cto de Leoçóe~. mixtas. 

§ 12. No' munlciplo do Parâ, uma mixta 
em Te1xeíras.distrirto de Sant• Anna de S. João 
Acima, e uma do sexo femiomo Ut\ ciliada; 
uma em Cachoeira das Alma~~, diatricto de 
Mat!Jeus LPme, do l'exo masculino, e umB. do 
st~xo masoulinu em Matta. do :e,.:o. dilltricto da 
cidade. 

§ 13, No muníoipio do Sabarâ,"ma no Onça 
dis.ricto de Venda Nova e uma no J~oaré, dis· 
tricto da Capella Nova do Betim, ambas mix· 
t s. o 

§ I L Nv município de Guanbães, nma no 
T .. quar-:i.l,dl~trtc•o da cidade, uma no T11quaral 
dis~1·icto de N. : . dae Dores de Gulinbãe:f. am
bas do sexo masculino; uma no dietr1cto de N. 
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S. da Gloria., uma em S. João do Faria, do 
se:x 'emln•no. e uma. mixta no barro do can
tag •llo; uma du Eexo mascuhno no ArPabalde 
do Pito. 

§_ 15. Um" do sexo feminino, em Bom Despa
cho . mun1cipio de lnhaúma; uma do 11ex o mas 
culiuo em 1-'oçoa de Caldas; uma do sexo femi
nino oa. Estação do Capivary, município de 
Pous., Alto. 

§ 16. No município da Formiga, em S. Dom i· 
goa, di~tr10to de Arcos, em Car •osos, districto 
de Pa1os, Tlilbaa e Ponte Nova, district1• da ci
dadt>, todas do sexo masculino; 

§ 17. l\o mun•cipio de ltA ~eceríca, em,Serr a. 
Negra, dbtricto de s. Sebastião do Curral Bem
~ta. d•stricto da cidade, ambss do eexo mas 
culioo; uma do 8!!XO masculino .em Bur1 tyt~, dis· 
tricto d· • Dfste• rJ. 

§ 18. Uma rlo sexo feminino em Lagú~ San 
ta, mun1cipio de ~anta Luzia, uma m•xt'l. no 
porto- Rurttys da Estrada-districto do Pom 
péo. mnnicipiO de Pttonguy; uma em Ponte 
Luiz Ptrllira, clistrict•o de ~anto Antonio da La
gõ~. o em Jatahy, rlistricto de S11nta Rita do 
Cedro, ambas mixtl\8 e do município de Clll'
nllo. 

§ 19 Um& fim l odisburgo e outro em Pa,choal 
distr•c·o d Tttbolt'iro. município de Sete Lullú
as, ambas rio sexo feminin ; uma m•xta no ~la 
cho Stcco mu• IClplO de 'Januaria e uma mixta 
em Paty~ . muni01pio de Contendas. 

§ 'W. No ,·,,uuic•pio de Oliveira. em Martins, 
Baepen ty, d•strictos da cidade, em Morro tio 
Feno e St~smnritt, dt .t r\cto de PciSsateme, e 
em Bom l• rd1m da Pedra, districto do Japao. 

§ 21. Uma do SPXo "'!a&cnlino no Rio MI\DBO, 
um'l no c .. mpn ~legre e ou•.ro em Maravilhas, 
ambli-" mixtas no município de Du~m~ ntinu. 

§ 22. No mun cipio do Set·ro, uma. do sexo 
masculino uo Jogar- Arraial de Baixo; uma
rural n.J Porto dos Mendes, districto de S. João 
Nepomuceno de Lt4Vro.s; uma r\H'al m1xta no 
Sucuriu , dtstricto de Pernambnro; outr11. no 
distrtc\o d• Br·~jn dos Martyre:l , em G•omeleira, 
mun ctpio de Tremedal. 

§ 21. Ficam creadns : uma escola rural, do 
sexo ma!!r.ulino em Pedro Luiz, cabeceira do 
Ribeirão [t .. pecPricL, mun:cipio de Bom Suc
ces;o ; no mumcipio do Bomti:n, Ulll!l. do sexJ 
ma lculino, em Cuchoeira dCJs Juliões: diatric to 
da cida1le; uoa do sexo mn.•culino no muniCí
pio tle Cambuby, no ba: rro do. Serra dos 
llbéo>. 

§ 24. Uma rural, do wxo masculino em Ma 
rins d•strtcto da ciJade de Itajuba ; uma em 
Itaóca, distrioto de Serrancs município de 
Ayur• oca ; uma em Lo.vapé:~ , districto da ci
dade de S •. Ju.~ó do Parai?.o ; u •na do sexo fe
minino n L cldll.:l e do Turvo e outra do mesmo 
sexo na c~ da.Je Jo En;re Rios. 

§ 25. N 1 mu:1icipio rle Montes Claros ns se
guinte ruraes: d.>Sexo masculino em Rurity. 
Yieira, Pa. ·uby e Pont<J do S1miio. di:jtri.!to da 
cidade, e uma do Fexo Jn!is..:ulino na mesma 
oidane ; em Morriohos e C mnabrava , distrtctu 
do Brejo dHS Almas, no Prata e Patyt~, totlall 
do sexo masculino, no mnuicipio do Cont:md1s, 
na f11obrica de tectdos do Rm~hiio e em Sumi
douro. d ,,. r.r .cto do Corat;ü.o de Jesus, ttun beo 
do sexo mo.sculint'. 

§ 26. Uma no districto do Formcs:l e outn 
eru Dores do Par .. hybuna, ambas mixtas, no 
muni~lpio de Palmyra. 

Art. 2. • Revo5au -se as dieposiçõe3 em con
trario. 

Sola dascommissões, 18 de julho de 189!;. -
RODRIGUES liA YES - PlN'lO DE MOURA. - 01\.
MILLO Pl~A.TKS. 

N. 91 
A commiuão de justiça oi vil e criminal a que 

foi pre~enre um reque•·imento de Pedro Luiz 
Nuues Alvu e outros, rlenuaciand0 o conselho 
districtal de T .agõa Formosa de Patoi, por f'&lta 
de acçào no cumprimento dos deveras dese• 
O!lrgo e pot• outra~ irregularidade.s : 

Considerando que á ~emblt>a munioipal com
pete o conhecimtlnto d98 reclamR<õeB dos oon
r rtbuint~-s, contra os actoa do oc·nselho, e que 
,6 em gráo de recurso póde a camaN tomal·aa 
em cont-ideração; 

Considerando mais que, relativ~mente ao ex· 
traviv c.te dinheiros, no poder judicior!o tnoon
tram os reclamante• o rt'IJ'':ÂÍO nPc~ssario, é de 
parecer que seja archivado o respectivo reque
rimento. 

Sala dRs c<>mmissões. 20 de julho de 1895-Rt· 
BEIRO JUNQUBIRA- SAntNO BARROSO JUNIOR. 

A oommi~W•o rle agr•cultura, i\. que fui pre
sente o requ..rimento de James Welli:l , peuindo 
concessüo par a fll zer pesquiz .. s, explornr· e mi
nar ·r diantontf-8 na zona oompreheacli :a ent"e 
os rios P11.ranahyba, das Velhas. QuPbra Anzol 
e" Serrfl da Cll n<>otra, e di. e1to de dl·e&propria· 
<'àO Lll' ter:euo~ parttcularea t~m que furem en
CJ t; ad11!l jllotida11 de diamantes: 

Considerandu que pela Con t itUIC;lãO Federal 
as mm~ p rtenc"m ao pr::prtetario do fólo, 
~~~olvii.S a.s limitações estabeleotdas em IPi; 
ConeidPr~<n ·lo QUI! o CongrePso F"deral , pc..r 

int"rpretaçii.o deste art•gr Bcon•titucional, en
Ieudeu que a• s E.'ltarios comj)Ate Pstabelecer 
e~~a~ lim1tsçõ "ac direito de propriedade , o que 
ain':la não se fez neste Estado; 

ConsiolerR n.to que nii.o convem adiar por mais 
tem po cuncesrõt!s destajnaturt>za, e que tambem 
-ó de1•em li lll itar o dtreitõ de pruprielade das 
tnlDIIS, de um modo generioo. poru llla loi espe
cial. à. qual devem lilt~tar sujeitas toJas as con
ce,sües congcne• es; 

Consid,.rnn lo que nõo C('nvém desviar Jlara 
t"st~~:~ explor·uçõe · cs brliÇ(1S, que aotualmente 8e 
empregam na l!\71)11ra, principal r.)nte da ri
queza publica é de parecer que seja adaptado o 
~eguinte project~ de lei: 

N. 151 

O Congre~so Legislativo do Estado de Minas 
decreta : 

Art . 1. · Fio~ o Presidente rio Estado aucto
rJzado a C"~uoeder a James \Vells. ou à c mpa
nhi • p 11' elle or ·an i:r.ada o d :retto de pe.•q ui
znr, ex plorar ou miner·· r diama::tt<·~ n~.- •erre
aos devol utas exi.tt'nt.es na zona compr< hendida 
entre os rios Pal·auabyba , dos Vt'lhn, , Quf'bra. 

nz 1 e a St'rra da. CanaHtra. podeo o ex 1Jlo r·ai
O.l t u rnb?m Ptn te l'renos pA.rticulorP!!. de accô•·rio 
~'>m o que fór posteriormente estab<> lec•do por 
le i. 



Pal'lgrapbo onloo. O c(.ncelllonarlo obrigar-
• ba a 1nt• odusir aonualmente no E3tado e a 
1oe&I1Zir do rance oe cioi'.O primei roa annoe, cem 
illlmig•antet de origem européa. 

Art. 2. • Revogam ae &lf d•aposlções em oon · 
trar1o. · 

Sala daa onmmiFIÕPs. 20 tfe julho de 1895. 
- EPAKINONDAS ÚTTONI - IGNACIO MVRTA 

O sa. Fa•ITAS C ASTau. pe1a evmmu1são fle re· 
dacção, ütf l't>Ot-ndo as 1l aes doa prJjeotos os. 
10. do oorrPDte anno, e :H . do de 1892 requer e 
obtem dl~penaa de 1mpre18ão, a6m deent•·al'flm 
deade logo em diBOutlSão e votaçã••, o que em 
aeg·,lda ae verlac•, ·endo ambal! approvadas e 
remPttidas á S>DOçio, oommunicand~ ae ao Se
ll&do. 

0 SR. RIBBIRO DB 0LlVII1RA. I. • 8eC1'Ptarlo, 
por par te tia cumm1s ão de policia em vtrtude 
doqued~spõe o reg. n. 6de 12 dejunboulti · 
mo, api&enta e maDo1a-se publicar o seguinte 

RBGULAKENTO DA SllmtBTARIA DA OAHARA 

A' meaa da Camara doa Deputados do Est~>il o 
deMinas Geraes. usando do facul ·lade que lhf 
eootere a resolução da Camarasob o. 6, de I~ 
de junho do corrente ao no. reorg,.niza a re-pe 
etiv~> SPcr,.taria . su, pr1m1Ddo as duas ~PCÇÕt!,.., 
cujos chefes passam a OO!lUpar os logar€s de of-
1lol&e8, ficando o da teguoda sPcção, que é o do 
arcblvo . como officiel e archiviHa. e o da pri
malra secção, como offichtl e enca.rregario do rP. 
sumo dos «Jebates e do n:tracto das St>Sl;ÕPB ; e, 
de accôrdo com a mod11lcação feita, apre~enta c 
aeguln te regulamento : 

CAPITULO I 

DA ORGANIZAÇÃO DA SECRBTARIA 

Art. I. o A secretaria da Camar~~o dos Depu . 
te.dos do Estado de Minas Gerae11, compõe- se d 
legtliote pessoal : 

1 director. 
1 sub director. 
1 offirial e arohivil'1a. 
1 otftu1al e encarregado do resumo doa d.,ba-

tes e fio extrao~o das. eessõea. 
1 offloial e bibllotheoario. 
1 otftcial. 
2 amanueose~h 
1 pt..rteiro. 
2 cont•nuos. 
2 aervente J. 

CAPITULO 11 

Dtu o'twigaç6es do1 empregtJios ~ dit~ittlo MG 
trabalhos 

SECÇAO I.• 

DO DIRBCTOR. 

Art. 2.• Compete ao director, como cbere 
da se·' retarla, ao qual ftcem subordinados todoa 
os empregados : 

§ 1. o lJirigir os trabalbos da secretaria, que 
eomecarão ás 10 1/2 horas da manhã e termi
narão ó.s 4 da tarde, podendo alterar a dura
~ dos tra~lhos, conforme a exigen01a do ser-
"fiço. 

§ 2. • Dar Po-e aot empregad01 que, pl'f'ata
rãu o reapecti vo juramento ou oompromisao, 

§ 3.• Expedir aa guiaa para pagamen'
fioe direitoe doe contractos celebrad s oom a se
cretaria. 

§ 4.• Determtouquaea os livros neces~arioe 
pr.ra os trab lhoe da secretaria, abril-os, nn
meral os. rubrioal os e encerrai-os. 

§ 5.• Aut9nticar, com sua a &Jgoatura. to
das as certidões, atteatadoa e mais documentos 
que teobam de ser expedidos pela seore"'· 
rta. · 

§ 6. • · AMigo ar tod' s os edftaee publioadOI 
pela secretaria, 

§ 7. • Mandar proceder a innn tartv de to
dua 08 movei.:s pe•·cenoentPe á secretaria e á Ca
mara, tran·crevel os em hvro para eille 11m de· 
~tioado, abrindu carga ao porteiro peloe qu..es 

, ftca re~ponsa vel. 
§ 8.• fl'azer, com auotorizaQã.o da mesa, a 

oompra do expediente para a aeoreta.ria e do 
que se ftzer oec&8ario para 08 trabalhos da meto 
ma e da Camara. 

§ 9.• Dtstribuir &08 empregarioa os traba· 
lhoa que lhet1 c• mpetlrem, e bem &BSim quhet
quer outros que se ftzerem neoessarios para a 
bJa regular ida te fio serviQO. 

§ 10. Justificar, mdependente de qualquer 
documento, até tres faltas por mez. de Ctlda 
empregado. 

§ 11. As11ignar, de oonformidade com o li· 
vro do ponto e sal v~ a d1spusiQão to par .. g~a
pbo antecndente, a folha de pa.gament•' dos em
pregados e enviai-as a eecrel.aria de F'maoç~s, 
no prtncipio de cada mez. 

§ 12. Organizar o expediente para c~a 
St>esão. 

§ 13. Admoestar, reprehender e suapeod., 
11 té oito dias, com recu rso rara o ~fc•e·ario 
neste ultimo C!Uio, os empregados que faltarem 
ao cumprimento de seus deveres e represeiJtal' 
á. meBIIo da ca.mara, quando reuniria, uu ao ee
c r·etario, oontra aquelles que não se corrtgi
rem. 

!:1 14. Mànilar orga01zar no lnt,.rvallo de 
Cllda seSfão. uma syoopse doa trabalhos dt! Ca
mara, precedida Je um breve relato. io. aftm 
de ser apr&~entada nos primeiros d1 hs da ~1!8-
oã.o seguinte, distr ibuindo esse aerv •ç • p..loa 
respectrvos empregados ; e bem ass1m fazer na 
do ult•mo aono da legislatura, uma ligeira re
capitulaç~o dos trabalhos de.!>ta. 

§ 15. Propor á mesa qua&quer medidas ne
ceijll&ria.s á boa direooão do serv1ço a t.eu 
cargo. 

§ 16. M"ndar fazer a oorreepondPncia otft
oial, segundo 88 intotrucoões que re~:ebe da 
mesa ou dos •eoretarloe. 

§ •7. Conferir todos os papeis que tiverem 
de ~ahir da secretaria. e paseaJ.os ao lfiCJal ar
chl VISta para dar lhPa deatino. 

§ 18. Redigir todos os otftci .a que tiverem 
de ~<er expedidO& pela secretaria, .fllzendo regi
stral-o .s noa Cl•mpeteotes livros. 

§ 19. Convocar os empregados para traba
lharem a noite ou am h ul'lloS extraordinariaa, 
, uaado bou ver rdlluenci11 de serviço. 

§ 20. Não consentir que entreru na secreta
ria uu della. sa. am pape1s sem que >~s parte~ •D· 
teressadaa tenham pago os reapecti vo~ di
J·eito:~. 
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§ 21. Man i ar fazer o índice doa annaeq dos 
tr&.b ·lbns d' Cama.ra . d striboindo e:~Se >e r v .QO 
pelos re•pecti vos empregados. 

§ 22. Organizar n·•s ultitDOI dia~ da Peuão 
uma relação d&9 leis remetttdas á sancçã' pe
las duas ca~as do CoogreiSo e a preseutu.t a ao 
Pre..idente para os ftn:~ convenientes . 

SS:CÇÃO 11 

DO SUB·DlRBOTOR 

Art. 3.• C'ompete ao sub dlreetor: 
S 1. • Sulutt,utr o dlrector elll sua ausen

eia. 
§ 2.• Encerrar diariamente o ponto. 
§ 3. • A su~t•r a todas as sest.õe~ pu bl •cas 

red1gll' a aota de .tooôr.Jo com as notas que re 
oeber doaeguudo seot'6tarlo. 

§ 4.• Ter a seu cargo e sob sua gU·lrda o• 
aur.·tl{rapbo:i . das msterias que uti verem na 
ordem •lu d •a, com os documento' que 1 hes to 
rem r ··lllti v<'s, devendo entregai-os ao Presi· 
dente qu~<ndo tiverem de entrar em dl!lCUs 
são re::~tltUIDdo·oa á secretaria, para ns fios 
oon v~n1eute , logo tenbam quRiquer solução. 

§ 5.• Apresentar a•• directo ·,nu fi 1u da sea
são di.Hia os apontamentos d11. aota,pa l~< à VIS 
ia de li .• lazer-be o PXpediente, e entrtgt~r·lhe a 
aota depots de approvada, atlm d~ ser arcb.i
vao~a, 

§ 6.• Verlftcar si a acta e o extracto das 
aes Õd~ são publicados no jornal da ca~a com 
exacLidãu ou 1:11 c .ntêm algum erro, incorre· 
oçã .. ,,u falta, e nPste caso informar ao dire
ctor I•R.r a p• ov1denciar. 

§ 7 . • Rever as ultimu provas typographi· 
cas. f zen.do uell88 as devtdas correcç\i&:~ . 

§ 8.• Organizar, porc Jpia . aacta de cada 
aes.'$ào. com o~ respectivos documentos, e entre· 
g&l >t. ao tt~chygrapho,depois de approvado o ori 
iin11l. 

§ 9. • r .• mar ~ara 1\ acta, com & ma10r pre3-
teza, as notlls sobre os proj~c·.os parec~re~. re· 
querimeo to• e ind10açõe:~ apresent11dos er11 cada 
tel!Sãt•, t> n ' i11 ndu-os logo á ~ecretaria para ~e
rem cop ados e reneLt1dos á imprens&. 

SECÇÃO lil 

DOS OFJ'ICIAES E AMANUENSBS 

Art. 4. · Aos empregados incumbe : 
§ 1.· Executar os trnbalho11 que lbt>sf•rem 

tistrl bu i ri< s pelu dtreotor, coauju varem se t> 
preetartm reciprocamente as informaçõ~s que 
forem pt't'C s~s. 

§ 2 . · Cop1ar para a imprensa todos os pro· 
jecws, emeudas, ' ddttivos, parecere~, uqueri 
meo •o'~ iodrcações e mais documentos que lhe 
!Orem di:stribuidos . 

§ J. · Registrar ern livros proprios todos os 
projectos, I go depoít~.de sua apreseotllçã•J, laa· 
Qan<tu nelleil 88 nut.as que tiverem no c •rrer 
da di!cus-ão e bem assim transcrever mtegral· 
me a te tortas 88 e ll'endas, sub·emend11 s e addtti
vos aos rnea nos trdrecido~. 

§ 4. · Registrar. com as competentes notas, 
ate final di'Cieio , os p~~oreceres, lndiocs ções e re 
qUPt'llneo tos apreeentarlos em cada sessão . 

§ 5. • Registrar em li vros proprios todos os 
pl'l.lje .!tos vindos do Senado, lançando nelles as 

nota~ que t iverem no correr da disco. são e 
t.r .. nscr .. venr.Jo tntegra.lmeate t<•d&.'l ss emPn•ras, 
~<dd 1t1 v o e t~ubstttutivos li O!< mesmos otrdre· 
cido-. 

· § 6. • Rt>gt•trar t~'dos 011 offic•os que tiverem 
lfl ~e r t-:1. p .. •nrlos pela secretblla. 

§ 7. · Rqli>trsr no iotMva,J,, das Bf''Sões os 
pruject• ·" rtornettidoe á sa t~rção e s~ DQ('Iun dOI, 
bem •·orno equ .. tlt>s cuja stlncçà.• lhe· f, i DPI{B.· 
ola, tr,.n:scrt-vendo juntodellt-11 811 r liZCes da não 
~ncçã r• . 

§ R.· ·, uteccionar a acta para ser lida na 
ses,íio '"~u· u te ' u na do me11m0 dia, na rurma 
t1u reg•lnl'n to. 

§ 9. · · a . e •· o extraoto de cada se~,ã.o e o 
r esu '"l' <ICl>' d · bate.~. 

§ 10 . C phr os projeotos que forem rE>me'· 
lldUS a ra !J t'<.:ÍLU e ao Senajo, 

SECÇÃOlV 

Art. f>.· Compete especialmente ao offlcial 
e enoa1-r• g ll.-lu do arohivo . 

§ I.· Man •Pr na ::..elh ·lr ordem e 11e~do o 
archt v o c1s sd'lc~n . lo e g ua rcltm •o os au ' ogra
pho". pa 1PI ~ findos , liVI'uS , fulbP ' O . im "re~sos 
e manu,;crt ptos que pertencer·· m á C'aú a rll. 

§ 2. · f'sz,. r • m ca talullO 01 mpleto de t udo 
quaut· e~tív+-rsLb sua guarde. . 

§ 3. • L11vrar t-m livros p• or,rio~ torlos os 
1 ermo~ de O••D tractos celtbrad•·- pP la Camara. 

§ 4. · La nçar em l i vro~ propr10s to •·S 01 
tt>rmos rlfl p •&e dos emprPgndu da spcre aria 
e rt>gl•tt ar a · portarias de l iCI'nÇil " este." oon
oedidas . lu nçando nell88 as r"•pecti vat~ notas, 
depoiS de p!ig<•ll os rtneitos. 

§ 5. · L'J'p:;r ar ó Camara e ao Congr f'!l&o to
.Jat~ as in(rn m• çõe!l que lhe f, rPm ex1gtdt>8 SO· 
baP II~SUffipl•S IPSU\Rttrlbukào . li 

§ 6 . · Mini~trar os dooum1 nt• •s que ,, rem 
ex l!lt rl c•s pt>lo s ~r- . Deput• rl< • ~' rr ed ia n tP rPot bo 
m pr• t • c l•o t>> P CJal, exceptu .. nd•>··P. porem, 

os aut u;.cr !l phos de leis, que nii o p de1 ãu ~llhir 
da ~tcretar · a. 

§ 7.· Extractar nos proto;•n llo~ ger11l P Elll· 
pectu t>s os utfl cios. represf n açô>'s. rt>quer.men
to6 e ma1s pape1s lidO:! em ex !Pdlfl• te t1P r~:~ d& 
sessão e expett il-os incon·in .. ott a seu d~stmo, 
oon forme o de~pscho DPlle~ prnferido. 

§ 8. · F11zer ~t>guirem seu rte,tlno t od11s 01 
pape1 1.1 que ti ver em ti de dhcu~ão e que n-c~ber 
o~ a sala do ui r ector, prE!cedendo as f.JI'1IJ8l1.tad88 
IPgaes. 

§ 9. · r ol ll'cci"nar as setas . dep01s dA Rp
prov das, )lU'& serem encardenarta s n tl'rupo 
propriu . 

§ 10. P~~ar, em virtuJe de de pacho, todaa 
as ceri.idõ ~::s requer idas á Cama ra dos Depu· 
ta dos. 

§ 11. Expedir attestado de cnmpr1mento 
de dever aos t~chygraphos, Ol·nrorme as orJens 
que J er o s•cretar •o . 

§ 12. Reg ~trsr, em livro proprio .ostit.ulO:i· 
dos empre,l{ll 10 e os Lermos de posse Jos ~ re 
sident se vice· . re~identes du Estado. 

SECÇÃO V 

Art. 6. • CompPte espeoi ~t lmeote a o ntncial 
encarrE>ga.rto do t-Xt t aoto das st>ssões e re<umo 
do:- debates, du r. nte as sessoe, : 



§ 1. • · ·Organisar diariamente um extracto· 
de cada se~ e um resumo dos deb,te:~, l.io 
1lel e de!envolvido quanto poaivel fôr. 
· 1 2. • Extractar todea as pEça& que ti vere~ 
de entrar em expediente de cada l!elll!âo. Ter• 
1lcendo si estio re•eatldas dM formalidades le 
gaes,e entregai-as ao porteiro para transcrenr 
ao liTro da porta o.t referi doa extractos. 

§ 3. • Auxiliar ante~ da 8elllio e, quando 
bouTer &empo, no 11m,á secretaria em eeu:i tra· 
balbos. 
· § 4. • Tomar as notu para a aota n& falta 
do reepaativo empregado e. neste cmso, fazer 
por ellas o extr&oto das sessões e o re11umo dos 
deba\es. 

SECÇÃO VI 

Art. 7. • Compete especialmente ao omcial 
enoarregadJ da b•bliotbeca: 

§ 1. • Inventariar em livro proprio, nume
rado e rubrieado pelo director. t8dos os movfie 
e, separadamente, todos os livros e mais pa
pei.l pertencentes á bibliotheca. 

§ 2. • Ministrar promptamente a qualqutU' 
Congrelllista ns obras que forem necessarias 
para seus estudos e consulta:~. 

§ 3. • Não pe t•mittir que S<\ia da blbliotbeca 
qualquer obra sen que o Senador ou Deputado 
,que a retJM}.t' li S~igna o competente rec1bo, em 
lino para esse fim de~tiuaJo, aberto, nume
rado e rubricado pelo direotor. 

§ 4. • Trazer ~~empre em perfeit9. ordem os 
livros e todo o mllter1al a seu cargo. 

§ 5. • Organiz9.r nos 1 inter~t'alll)l das ses;ões 
um catalogo completo, em ordem alphabetio3t, 

• d03 livroa, l'evis~ e ma1s p&peiS existentes. 
§ 6. • . Não consentir que nn bibliothec.1. 

permaneçtm passoaa extranhas. M Coogl'esso, 
salTo com autorização da mt!aa. ou sob a re
sponsabilidade de algum depa.tado, assumida 
por escr1pto. 

§ 7. • ProTidenciar para que na sala resp~ 
ctiYa além da ordem, asseio e c :>mn odidades, 
encontre o coogress1sta o silencio !lecessario 
para que possa estuJ.J.r. 

§ 8. · Colleccionar todlls as facturas de ob
ject..s c)mpradotl para a. bibllolhecll, bem como, 
as copias dos pedidos que para ello. forem fei· 
tos. 

§ 9. • Orpni7.1U',de accôrdo com o director, 
e apresentar, por intermedio deste, á mesa da 
C&mara. em principto de c~da se!Sáo, uma li:i· 
ta do~t objf'cto• neceSBarioa para a sala da bi
bliot beca, aim de ser pedida a verba. precisa 
para e&e fim . 

Art. 8. • (\ bibliof ecario Berâ. sub!!tituido 
em suas fdtas e impedimentos pelo emprega1o 
que 1t mesa. ou o se~retario designar, sob pro
poeta do director. 

Art. 9. • Fict. o bibll:>thec\rio responss.vel, 
não ró pelos livr~;s e mBis papeis, coma pelos 
moveis existentes na biblioUieca. 

Art. 10. Serão marcados todos os livros e 
documentos da b1bliotheca com um sineta que 
tenh11. em granrie relev!> o segumte dístico: 
Bibliotheca do cx,,.gre11o Monei,.o. 

Art. 11. De todos os impressas que forem 
pubi ic~dos na Imprensa ,ffle~al do Estado, re
latiTos á Camo.ra. dos Deputados, enviará o di· 

reator da secretaria, no dia da d&etribuiQio ou 
entregadoa mes:not, um exemplar a blltlie
theca. 

Art. 12. O blbliotheoa.rio ftca suJ"~ito a to
du as penas e vantagens oon~tantes deste re· 
gulamento. · 

~rt. 13. De accôrdo com este regulamento 
e com a resolução n. 4, será organ•zado pela 
mesa da Camara um regimento tn~erno par& 
a btbliotlleca, que aeri. destrlbuido, 1epoiJ de 
impresso, aos srs. Congreseiatas. 

SECÇÃO VII 

DP PORTS:lRO, CON'riNUOS E SlmVENTS:ôl 

Art. 14. Compete ao porteiro : 
§ 1. • Abrir a &eeretaria uma hora antes de 

começarem os r.rlf.balhos e fecbal-a logo depoiJ 
de terminados, devendo, além dHiSO, abril-a 
sempre que Ih'" ordeDar o director ou quem 
suas TezfiS fizer. 

§ 2. • Cuidar do asseio da casa e da co o ser~ 
vação dos moveis e mais objeotos pelos quaea e 
responsa vel. 

§ 3. • Aeeignar cargas llos objectos compra· 
d011 para a secretaria e responder por sua. ap
plto~ção. 

§ '· • Far.er as despesas pequenas da seore· 
taria com auotorização do 0.1rector, a ouem 
pr81!tará cont!ls. 

§ 5. • Ter em cr.nveniente ordem todos os 
livros, folhetos, joruo.~s e mais objectos que de· 
v11m ser distribuído!!. 

§ 6. · Providenciar no s•ntldo de serem 
tràtadas com urbanidade as peseona dec~>ote
mente trajl\Jail que desejarem as i~tir ás ses
sõe~:~, como faculta o rt'gimento da Camara,oou.
tanto que estejam desarmadn.a. 

§ 7. • Dar parte ao director ou ao 1. · se
cretario de qual quer facto que deva ser levado 
ao conhecimento da mesa, ooco;rirlo nas ~alas e 
galerias, Bujettas ó. sua inspec~-eomo fisca~. 

§ 8. • Expedir cr m prompttdao_ e re~ularl
dade a corret'pondencla dlf. BeCret.llru\,os JOrna.es 
e mais impressos vertencentes aos s·~~~. De
putados. 

§ 9. • Receber toda a correspon rencia da 
~ccretaria entregapdo·a no director,e f~~ozer col
Jec<;ão complt»ta dos joroaea recebido~. 

§ 10. Prover ás 'mesas dos empregadoa e á 
sala das sesiiÕes com o que tôr necessal'io para 
o3 trabo.lh~. 

§ 11. Receber o expediente que entrar na 
casa e lanÇ&.r seu extracto no livro da porta. 

§ 12. Fechar os 'Offlciose mais papeis que 
tenham de ser expoldidoa pela. casa e envial-os 
a seu destino. 

§ 13. .Manter a ordem entre os C!ontinuos e 
serven\es e distrib:.:ir por t'lles o servlço. 

§ 14. Representar ao rlit6ctor contra os 
empregados da porta que deixarem de cu_m· 
prir suas ordene relativas ao servt•;o da secft!
taí.•in.. 

Art. 15. O porteiro será. substituído pelo 
continuo que o t:lireotor designar. 

Art. 16. Os contlnuos e servcutes são obri
gados a compa1 ecer n9. sect·et~rla na mes~a 
llora designada para o portCJro e a cumprir 
todas as orden~ de serviço que llies for- m da
das 'por e~te, pelo d.irector e pela mesa e a. 
acudir aos toques de campanha. 



ótt 

CAP-ITULO lU 

DA NOMEAÇÃO DOS El\IPRRGADOi, SKUIJ ?tiNCI· 
HRNTOS, TANTAGilNS, LICENÇAS E PENAS A 
QUiil l"ICAM SUJIUTOS 

Ar~ . ';. O:~ empregados da secretaria serão 
nomeados peta m&~a da Cllmara. precedendo 
auctoriz-.cã•J desta. (art. 22 n. 2, do Regi
mento lnternu). 

Art. 18. Perreberõ.o elle.. 08 vencimentos 
cODSlllDtes da tabella annexa. 

Paragrapho uoic·J. E~ae11 vencimentos serão 
d ivididos e!ll duas parte11 eguaes, um~ •1&• 
quae_!l cun8t1tuirá o ordenado e outra. a grai\. 
ftcaoao. 

Art. 19. Os empregados, uma vez empos 
Eadoe. não poderão ser exonerlldos si não a re 
quer1mento seu ou por grave flllta de exacçiio 
no cump• imen~· · de seus devel'€'11, nos tPrmoa 
do art. 22 du regimento interno da Cllmara. 

Art. 20. Eguulmente pe!'c-berão todos os 
eeus vPncimentos, quando flllhrem é. repRr
tiçã.o por ID" tivo dellervi~J publico obrlgator1o 
e, durunte oito d1aa, por motivo de gala de 
ca.aamento ou nojo por f"llecimento de paes, 
ftlhos, irJnii.os ou conjagAS, 

Art. 21. O d lr otor poderá ab:>nar a cada 
empregado até tres f,,Jra~~ por mez . indepen· 
dente de qualquer docmmento, e neste caso 
perocberõ.o ue empregados todos os seus ven 
cimentos. 

Art. 22. Aos empregados da secretaria Bo 
serão concedidas licenças na tõrma do ari. 119 
da Cont~tttuição rio Estado, aendo até 30 dia~ 
pelo d1rector da secretaria, até 60 dias pelo 
liecretario erca.rregado do ex,.edlente, até tre~ 
mu.es pelo pr~sldente da camara e por esta 
por ma.i11 longo prazo. 

Pat al(rapho unioo. Além do que lhe é facul
tado neste artigo, podt: rào a me:~a, o secre
tariO. o d1rector pr rogar p 1r t-gual pr11so s 
licPDça. concedida p ><los mesmos, meulante novo 
attestt\dO mechco, quando para tratamento de 
saú.te, e indepeDdentemeate de--c:se documento 
quando para tratar de negocias, sem veuo.t
meato algum. 

Art. 23. Salvo o disposto no art. 21, perderá 
todos os vencimentos o tmpregado que fultar 
à. secretaria sem motiTo juanitlcado ou quP 
comp.1.recer a ella depois de encerrado o p•>nto, 
ret.tr~~or·se antes de tlndos os trabalhos e ~ha 
a quae~quer aervtcos extraordinarios para que 
tenbG sido COliVIdado. 

Paragrapho unico. Dellt& pena fie 1 ise~to 
:LqUPlle qu~ inCOI'ret• nestae fal t 11S por . ru .,uvo 
de força maior, devidalilente communtcada. e 
provada. . . 

Art. 24. Além da11 penas ae1ma men~·~na
du, tio , m os empre6ados da secretaria SUJSltuil 
ás seguintes : 

I Admoestação por negligencia. 
H Reproben.ão por desoh&diencia. 
lll Suspensão por grue infracção deste re

gu11lmento. 
IV Oemlssiio pelas reincldenclas nas faltaa 

dos os. li e IU. 
Art. 25. As pen<1s doa ns. I, li e m. pode

rão eer impoatas pelo secretario e pelo director 
da fecretarla; 

Ar· . 26. As penas do n. IV poderão 1er im
)l08tas pelo !ecretarlo ou pela mesa, porem na 
forma do art. 22 n. 2 do regimento interno. 

CAPITULO IV 

DISPOIIÇÕ!S GILRAEI 

Art. ~7. Ficam dispensados de novo t itulo 
c e em pre gc1dos em CUJOS logares oiio h ou v e al
tHsção. 

Art. ~8. Ficam supprimidos os lognr e!'l de 
sub dtrec tor, d~:.us smt nuemta e um El'rvente, 
á propurçào que v11garem, devendo ne:se caso 
st-r os re•pect1vos s~rviços fe1tos pel• s empre
gadns companbeirOl!, conforme fôr c.istnbuido 
pelo di1 ee or. ~ 

Art. 11\.1 . Te dos os actuaes empregar! os da se
cretar i:~. ser ã.• apra veitados nesta trgarqz Qii.o, 
mrleJ1PndPnte de Cflnsulto o casa, e ~uas no · 
meações serão feita li pt.~r ac~ da mesn, ll\•re de 
p~garut:utodequaestoer dir<-ttú~ visto comv 
uão ha alteruçiio alguma em r.eus venct
mento8. 

AI t. 30. Nas substituiçiiPs J:Or licença de 
qualquer E>mpregadL•, percebera o sLbs titutoa 
~r~ttficaç!io que perder o substit u1l-0, ~endo 
~o quelle designado pela mem, secretliTl<·S ou 
velo dtrector. 

Art. 31. Pll ra se tornar fflectiva n dispo· 
siçãu dG a.rt. U r elativa :i. demis~ãu do:< f' m· 
pregados, p l ceder Fe-ba o. prol E'S80 admini~>tr~· 
tivo perantt1 a commissão de pl>licJa , qut~. ver t· 
ficando a crd[AI btlidode do em~·re~;a,fto, prop(lrá 
a CBss sua dewisdio, na tó1·ma do bl t. ~2 do r e· 
gtmento int~• n u. 

1-'a ragrapllu unico. Fóra de te caso e do prc 
visco nu art . 27. será g.u>antida ao ~mpre"udo 
a effecti vid •I e de 11eu provimento . 

Art. 32. Ficam revogadas a resoh ção n. 5, 
de 8 de jtolho de 1893 e todas as c..tispos.çõcs em 
o ntrariu. 

Paço da Cama.ra doR Deputados do E>taclo de 
Minas Geraes, 20 de julbo de 189 . . - 0 Preei· 
dente, F. MENDES PIMti:NTEL.-0 I. • ~ creta
l iO F. RIBEIR DE OLtVElRA.-0 2 . · Stcr-eta
taria, AOOSTINIIO JOSÉ P&RSiRA. 

T .. bella de vencimentos a que se r efere o art. 
1:3 .,. ~te r rgulamento : 

Oirec·or ..... . ................. .. 
Sub cl1rector ................... . . 
I OfficiBl e orcllivista. ... . ..... . .• 
1 Official e encarregado do resumo 

do" debatos e extracto das ses-
~õ ·s .. . ........•...... . . . .. •••. 
Offidlll e bibliotbecario .. .•• . .• I Offici d....... ...... . ........ . 

2 Ama nuenst s a l :SOú$000 ...... . 
I Por 1e1ro .....••..••......•...• 
2 Continuas a 1: ~50$ 00 ........ . 
2 Serventes o 950$000 ....... ... . 

~ :500$000 
4 900$0GO 
4:tOu$uOO 

4:~0(1$'100 
~:6t 0$000 
3:3•10$010 
3: 61 10$000 
1 :tiOr '$000 
'l. fl(} $ll00 
1:900$000 

35 100$000 

Paco da Camara dos Oeputadrs do E.·Hndo de 
Mma, Ger . @!1, 20 de julho de 1895. - ·0 Prest
dt>nte, F. MENDES PIMENTEL.-0 I.' S~crrta
rto. F. RIBRIRO DE OLIVEIR A. . - 0 2.' St>CI'< ta· 
riO, AGOSTINHO J OSÉ PEREIRA· 

Liria e tm disru&iio. encerrando-se e; ta . em 
debatl', é approvad!i. para _remt-tte ~ .. , 110 St>D&· 
do a redac-;ã • final do proJeoto n. 37 que r sen
ta de impostos 11S agu:1s mtneraee de Cambuqul
ra e outros pontos. 
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Ann'l'ncla-t~e a 2.• diaeaBIIo, por artigna,dc 
projeoto n. 68 do Sfnado, alterando dtaposl
P' da lei n. 110. 
~m olebate approva-ae o art. 1. •. 
P&&oe-se bO art. 2. •. · 

O ar • .JoAo Pio : - (Não tem01 o leU 
ÜIOUr: O). • 

O er. Ribeiro .Junquelra : -
(ldtm). 

O e r. Camlllo Prate• :-(Idem). 

O er. Bueno DraodAo: - (ltfem). 

O .. r.8ablno Darroeo .Junior: 
-(pela ordem ; Idem). 

O ar. IWuoPe 1-lnhelro : - E:r. 
PrtetdPnte. pedi a palavra para mandar á mesa 
•ma emeo '" 110 projecto, a qual é &·lnm oon
oebtda : (U) 

Aprest~nt> • esta e -n entfa, sr. Presldent.,, para 
•ne não a·· dê o abu~o que tem 11ido obs.-rvado 
)IOr di •ersa. velel!, de ac~ de agentes execu 
tlvoA praticados st-m a neceo.aria auctorização 
das camara mun1cipaes contra u leia em vi-
lO'· A emenda vem tornar mait clara a dispoeiçãn 
•alei. 

E' claro que os actoa doe agentes exec•JtiV'C'B 
praticado• tóra da lei e sem auc&orizaçã.o das 
~mar411 •~tunioipt~es sio illegaea, e, por a~llO,de
vem t-lles ser r8t!ponAbtltsado•. 

Mas. tPodo se tia 10 o facto de di vera"• assem· 
bléas muo icip"u tere•n approvado actos llle· 
gaes dos AgeoU!e executivo!j e até das Clllmaras 
municlpau•, apresento a emenrla f.~endo oom 
que a competencla ias assembléas municipaes 
aio se extenua á appronção de toeaactos.(Mwà· 
lo 1Mn !) 

Vem á me~. são lidas e apoiadas e entram 
oonjunctameniAI em di110018io as ~guintee 

JDONDAS 

N. I. 

O chefe executivo municipal niÕ póde aer re• 
eleito. 

Sala das 881!8Õea, 20 de Julho de 1895. -PADRB 
JOÃO PIO. 

N. !. 

Ao artigo 2. •. Sabatltua-te pelo eeguinte : 
-Para oa munacipi.JS em que ha dualtuade de 
oamaras, o governo nomeara uma intenllencia 
municipal, que tlcará investi ~a de todas as at
tribuiçõee da oama.ra muntclpal. até que seja 
reaolvtd•. o recur110 Intentado nos termoa do art. 
75 n. VIl da Conetituiçio do E~tlldo. 

Sala da~ 181l!Õ81, .c.O dejolbo de 1895. -RI
BBIROJUNQUKIR&. - fRANClSOO BRBSSANE. -
Rmstao na: OLIVBIRA. -SILVA FORT~. - Ss
vaRIANo OI: RBZIINDE. 

N. 3. 
SubetituUva : 
Artigo. Nos muni c l'ios em que h ou ver du

alida·:le, o promotor de )nstiça reqoiBitará e re
metterá á Relação todos 01 papaia relst1Toe á 
apuração eleitoral. 

Artigo. De posae ld88181 papela. o Trlbllnal 
~ pronunolará, decidindo sobre a validade dOI 
daptoma11. 

&la das 8f'S8Õell, 20 de Julho de 1895. - C.a..
IIILLO PRATa. 

N. 4. 
.In ·lua-se onde convier o aeguinte : 
Artigo. A oompetenoia das &888mbléu mu

nici p~es, ~tabeleclda no arttgo 62 , § 1.0 da lei 
n. ~. de 189 • não se estende á appr<>vação doa 
ao' O!! praticados pelos agentes exeouttvo~ sem a 
oece:<Saria a~uctorlz.ação daa camaraa m.lDictpa
es ou das leis em vigor. 

Parag• apbo untco. As aasembléas moniclp&· 
es que approvarem actos il18llaes dat1 camaru 
"'untcivaes e agentes t! XeoutJvos serão r apon
at~btlisadas. 

Sala dHtl sessões, 20 de julho de 18:}5.- Nu
NBS PINHIIRO. 

f:ltf1 uo o deb1te, requer osr. Sabino Bart•oao 
e "'aolve-iie q,ueeeja nominal a vutação. 

0 SR. PRIISIDIINTB: 8UbiOMtte em orimeiro lo
gt r o substituüvo n. :, do sr. Rtbeiro Juri .. 
queira. 

Feita a chamada, respondem -1lm- appro
vandn o, oa seguintes era : 

R beiro de Oliveira. Agostinho Pereira, ;1.i
l!e• ro Junqueira, Freitas C&11tro. Duarte da 
fun~ec" . Leopoldo (;orrêa, Wenceslau Bra1, 
s .. us.o Mol't'ir&, Dalphim Moreira liu~no Br .. n
dão, 8fnjamln de Macedo. 1-rancisco Br~ne, 
M .. noel Alves, Beveriano de Rezenrtt-, Go·nzaga 
da Stlva, Gustavo Serrio e Alberto Fua tado 
(17). 

H.esp!inrlem-não-, rejeitando·o, os srs. Fer· 
reJra TJnôoo. NunPS Pinru IN s~ bmo Flarroao 
Junior, Joã" Pio, Epaminondas Ottoui. Camtllo 
Pr11tes, The pbilo Marques e &turnmo Dar. tas 
(8); pelo que deelara ·se approvado o substt
tu\Jvo, 

0 sQ, WENOB:SLAU BRAZ funJamenta e o1fe-
rece o begumte · 

RBQUJmlMKNTO 

ReQueiro o adiamento da ~..e~randa disonaão 
do ,Pr .. jeoto n. 68 por 48 horas e que volte o 
pro)ecto á oommi&ão oom as emenda.~ . 

Sala rias se~sões, 20 de julho de 1895.-WJEN
c&eLAU BRAZ. 

Apoi .do e em discu.seão, encerra-ae esta sem 
debate. 

Devendo seguir-se a votação, manda o ar. 
Preaidente fazer a chamada e veritlca-~e tert>m· 
se retirado os srs. Ferreira Ti ôoo, Sa bino 
Harro~o Junior. Silva flortPs, Juven"'l Peona, 
Epaminondas Ottoni, lgnacto Mut·ta. camillo 
Pratc.~ e Nunes Coelho, tlcando, portanto, lldia
da a votação d:> requtlrimeoto. 

Sem t.lebate, encerra se a diactwão dos arts. 
·• ·, 4. • e 5. · do projecto, cuja votação tambem 
é adiada. 

Lê se e entra em 2.• disousPio o projecto n. 
149, reldivo à. estrada de ferro de Cataguues 
a Santo Antonio· do Muriabé. 

Ao art. I.· oJrerece o ar. Ft'eitu Castro, é 
lida e apoiad , entrando oonjunetameote em 
disouesão, a seguinte 

aiiBNOA. 

Fica auctorlzado o goveruo a innovar o oon
tracto feito com o dr. José Alexaodre de Mou· 
ra Costa. concessionarlo da eatrada de ferro 
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Tlcoinal do Ba.rro8o ao Pomba, e com a Empresa. 
de " elho,.am• ntoe do Brazíl, soei& na explora
ção.tmedlan ce o 118guin •.e : 

(a) Suppre~são da:~ clausulas de colonização, 
...tornando a estrada ao regimen commum ; 

(b) Augmento do capital garantido a 40:1)()0$ 
de réis ; 

(c) Prolongamento da eetrada ao Mar de Hes 

r.nha, dit~pensadOB neste o privilegto e garan
a. (S. R.). 
iala das &e81Õe8, 20 de julho de 1895.-FREl· 

TAS CASTRO. 
Encerrado o debate, adla·Ee a votação. 
Sem debate. encerra se a discu~o do 1\rt. 

2. · e egualmente adia-se a votação. 

SII:GUNDA PARTE DA ORDEM DO 1JIA 

Comparece o sr. Tavares de Mello. 
Sem debate. encerra-se a 3.• discu são, adi· 

ando 11e a vot.P. ÇÜI, do3 pr(\ject ua os. 67. do Se· 
nado, sobrt a. estrada de ferro do Mozambinbo 
e 89. de 1894. relativamente à do Gandarela. 

Nada mais havendo a tratar, o ar. Pre iden· 
te declara que no proximo dia 22 se procederá 
ao encerramento doa trabalhos da Cama r a. 

Levanta-se a seseão. 

DISCURS8S PRONUNCIAD 1S N \ S SESSÕES 
DEI~l2El8DEJULH~DEI~5 

O sr. "'ence•Iau Draz:-Sr. Pre· 
sidente, não &88isti á 2. • diacussão que se tra 
vou nesta casa com rererencia a materia do 
projeoto cuj& redacção ora Ee dtscute, mas so
mente á 3.• em que tomaram ptrte diversos 
oradora>, entre elles o illustre dtl pUtado resi
dente em Montes Claros, e o illustre deputado 
resi<&t>nte em Tbeophilo Ottoni. 

A' primetra vista,sr. Prendente, p"-receu-me 
q•e •j e tacto, o projecoo, consignando no art 
1. • a verba de 300:000$ e no 2. • a de 800:000$ 
consignava a verba total de 1.100 contos de 
réis. · Lenntando se tluvidas em o meu espi 
rito, eu, do mesmo modo que o meu illostre 
collega que aoa.ba de f•llar, dirigi-me em apar 
'es ao illustre deputalio sr. Camillo Prates, 
perguntando se a Terba total era de 1.100 con· 
toa de réis, ou de 800:000$ somente. 

i. exc. declarou-me terminantemente que 
a nrba total e ra de 800:000$ e não de 1.100 
contos de réis. O nobre d -;:putado residente em 
Theophtlo Ottuni, declarou tambem que a verba 
total era de 800:000$ e não de 1.100 con10s 
como me parecia • 

De facto, sr. Presidente, preatando mliiS de 
morada attencão, eu verillquei que realmente 
usim era, porque no art . I.· se determina 
que se eleve a verba a 800:000$. Or:&, sr. 
Presidente, é claro e termtnaote que, elflvan. 
do-se a nrbo. no art. 2. • a 800:000$, por certo 
iea'l pparece a verba do art. 1·. E tanto isto 
• nr 1ade, sr. Presi·iente, que no substitutivo 
apresentado pela oommissão, ass1m se declara. 

Outra interpretação não póJe resultar do 
confronto. entre o art. 1. • do projecto da oom 
mi.l!lào de rédacçio e o art. 2. ·, isto é do 
substutivo. Isto posto, ar. Prestdente, e ver i 
doado que a verba era de 800:000$ somente, e 

A, C, :=-71, 

não de 1.100 contos de réis, o nobre deputalio 
realdente em Ponte Nova. o ar. Nunes Pinhei
r~, apresentou uma emenlfa ao art. 2. • redu
ztndo a ver·b!l. de 800:~ á 200:000$; ficou, 
por consegulnte,sr . Prestdente, vencid<> isto que 
~ão póde eo.fl'rer duvida, a minima rombra de 
mcerteu, 

0 SR. C. 8oARII:S f'ILHO:-V. UO, dá licença 
para um aparte f A camara póde decretar que 
está chovendo e• posso não abrir o meu cha
peu de sol. 

O sa. W. BRAZ:-Nãosei que referencia poe
~a baver entre o aparte do nubre dep tado e ll 
que oor mim fo• dito. Chamo a at tencão do 
nobre deputado para o ponto a que me rPflro. 
Fo811e a verbs de 1 .100 contos ou de 806:000$, 
a emenda do nobre deputado o &r. Nunes Pi· 
nheiro, redusla essa Terba a 200:000$, porque 
a reduzia para todos os serviços a eHa quaa
tia, na phrase da propria emenda. 

0 SR. RODRIGURB CRA Vli:S (dd um apart~.) 
O sa. W. BR.Az:-0 art. I.· ~•· . Pre~idente, 

tinha relação intima com art. 2. • e agora,coa
esfso ao aobre deputado que a o'lmlilts iie de 
obras pub1tcaa não tez bem em redigir para a 
3.• dtscussio o projecto tal qual fut apresenta
do mas, o que não póde admittlr duvida, . 
para esse ponto eu chamo a attenção da Camae 
rA. é que a verba do art. 1. • desapparece• 
c?m a vet·b~ de 800:000$. O art. 2. ·, ar. Pre-
8t•Jente, ele,..aodo a verba 'l 800:000$ rez d&soi.· 
pp~trecer a Terba de 300:000$, • isto foi dito 
pelo nobre deputado, o sr. Camillo Prates, • 
pel? nobre deputado o sr. Ep.1.minondas Ot
tont. 

A Trsta disto, sr. Presidente, não sei porque 
razno levanta-s uma dt~oussão tão f,lrte como 
e:~ta. porque a mo~u ver, pelo menos, e de to
dos que To~r•m pela emenda,o espirttu da Ca
rnar6 fot reduzir toda a verba. quer sPja de 
800:000$ contos, quer seja te 1.100 oontos & 
200:000$ . E, sr. Presidente; tenho o prazer 
de declarar a esta casa, que f' nobre d <>putado 
o sr . Camillo Pratas, eslá de aooõrdf} com
noaco. S. exc. derlarou mais de uma vez, 
que na sua opinião individual a verb~& total ficou 
reduztda a 200:000$. 

Ora, !e, s. exc. assim entende, sr. PresJden
te, como se explica o parecer por a. exc. &Sii
goado para redaoção lln~> I 7 

StJ h« dous membros que entendem que o es
ptrito que ficou vencid, for a r educção a. •• ••• 
200:000$ t·omo no I.· hr t . d11 redao\ií.O finlllae 
dá. 300:(J()()$ e no 2. • 200:000$1 

0 SR . NUNES PINUBIR0:-0 n<.bre deputado 
realdente em Monte:~ Llaros declarou no tlm da 
3. • db;cu!!São que a Carnara la votar 800:000$ 
e nií.o 1 . 100 contos de ré i ; a l..&ma.r a não podia 
votar de morio diverso daquillo que o nobre 
deputado psdia. 

O SR. \V. BaAZ:-A discussão, nesea occa~ião 
fol bastante clara e explicite; o nobre deputa
de, o sr. Nunes Pinheiro, apreaen•ando a emen
da redwin to a verba a 200:000$ foi interpella
do, si era a verba total que ft~va assim redu
zida, e s. exc. declarou que era a verb!i total, 
e por is~o mesmo teve ocntra a SUl\ emenda to· 
dos aquelles que sustentavam uma veroa maior 
para oa diversos serviços conslgn:\d.O.f nos arts. 
I.· e 2. • do projeoto. 
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Sr. Presidente, eu já. declarei uma vez o rel 
pito que o proptto apresentante da emen1a que 
elevna a verba a 800:000$ declarou perante 
esta casa, e terminantemente, que é sua opt 
nlão indlvidu~l que toda a verba ficou redu
sida ll 200:000$. Ora, sr. Presidente, q .em 
maia competente, pua dizer Isto do que o no
bre deputado que apresentou a emenda 1 Quem 
mai.s compe ente para dizer qutl o pensamen· 
to da emenda que reduziu a 201:000$, do que 
o nobre deputado, o sr. Nunes Pmheiro, que 

· foi seu apresentante, e que sabe melhor do que 
todos qual o seu pensamento, qual o seu in
tuito Y 

0 SR. \VS:NCESLÁU BRAZ:-A ~ista d'isto, 
sr. Presidente, não póde resaltar a m~nor du
vida no espírito dos meus illustres collegas. 

Vetar o contrario, sr. Presidente, é votar 
terminantémentecontra o vencido, votsr con
tra, a decisão da camara; e Totar pela Ndacção 
que a illustre comml~o quer, é moditl.c\1' fia· 
grantement3 uma questão que foi deb:~.tida e 
sobre a qual acamara já se pronunoioJ. 

0 SR. EPAMINONDAS 0TTONI:-A votação de 
hoje vae determinar qual foi o pansamento de 
cada deputado. 

0 SR. vV. Bn.AZ:-88 passar, sr. Presidente, 
a reda.cção apresentada pell\ illustre commis
são, 6 ·a tlrmado um precedente funestíssimo e 
perigoso, qual o de modillcar se um projecto, 
quando se 'rata de sua redacção. 

UMA voz:-0 AUbstitutlTo do sr. Lobato é 
que modifica tudo. 

O SR. \V. BRAl:-V. exc. sabe, ar. Prcs!
dente. que se trata de ,redacção e não se pode 
modificar o que fioou resolvido em tres discus
sões de bastante lucta mental. 

Sr. Presideute, levantei-me apenas para con· 
signar o meu voto e censignar o meu protesto 
energico contra o precedente perigoso, que se 
quer adoptar, com 'Prejulzo do bom andamento 
das discussões n'esh casa e devitaes intereS3es 
do Estado que nó3 representamos (muito bem. 
muito bem.) 

Osr. '-"'enceelau Draz:-Sr. Pre· 
sidente, em pJuc1s palavras, direi quaes as 
razões em que me fundo para dar o meu voto 
a emesda apresentad<t. pela lllustrada commis· 
Eão de saúde publica. 
. O illustrado collega que acaba de fallar 
disse, e, disee m it.o bem, que as medidas con
signadas no art. 11 do projecto de saude pu
blica invertem completamente as normas do 
direito. 

E, assim o é, sr. Presidente, porque, pelas 
norml\8 do direito não é regular a imposição 
de uma. pena sem qtie haj!l recnrso p!i.rll uma 
auctoridade superior. 

No, emto.nto, quem ler o art. 11 do t>rojecb 
vê decde logo que os juizes de direito fic§.m com 
faculdade !l.e impô r a multa, de 100$ á. 200.~ 1!-s 
auotoridade!l ll!lnitarias que · commetterem os 
actos tax11dos no3 §§ I.- e 2.-, de1se artigo. 

Nenhuma outra auctoridade pode alltviar da 
multa a auctoridade sanltarla, não obstante 
mesmo ella ter cumprido os seus deveres ••• 

UM sa. DtrUTADO :-V. exc. lembrou bem; 
não ha recurEo-

0 SR. WENCESLAU BRAZ:-••. não obstante 
mesmo estar a a l!toridade sani tar1a dentro 
d& let. 

Graves inconvenientes podem result.ar tam
bem da medida consignado. nobte artilfo, e me 
)larece mesmc, ate offensivo do texto constitu
cional. 

Da raptB o artigo do prl.'jecto colloca. o ma
gistrado em uma posiçãn de auctnrida.de sani
ta.ria. Por e31e artigo, o juiz de direito terá 
de conhecer si a nuctorida.de sanitn.rlo. é~iu 
dentro das leia e dos r rgulamentos sobre sauife 
publica. 

O juiz de direito terá de ver si & auctori
dade sanitaria obcsou, !e sahíu tóra das leia 
e regulamentos da saude publica.; p)r conse
guinte eu avanço a proposição de que o proje
cto colloca o juiz de dirE-ito na po!!ição de au
ctoridade sa.nita.ria sup•rior aos delegado3 de 
bygiene e a qa:1e~quer outras auctoraladea sa
mtar!ae. 

V. exc. sabe muito bsm , sr. Presidznte, le
v~ndo a questão para um oa trJ terreno que 
e~SilS delt\gados de hyglene ~ã 1 futJcciona.rioa 
gratuitos, nada percebem dos co!reg publicos, 
n nã.o ser uma mig~lha., a titulo, talvez de ex
pediente. 

Pnis bem, a todos os funccionarios sobro 
quem pas!im quaesqc.er multas, quaesquer po
n~lidit.dea ha recursos necessarios ou volunta· 
rios. 

No em tanto, não os ba exnctamfn te psra 
esses funccionario11 que são verdadeiro~ abne
gados, que vêm prestar seus serviços ao Estado 
e ao município sem intereEse de e~pecie al
guma, a não ser es3e interesse que todos deve
mos ter pelo bom andamento dos negocies pu
blicas, pela. saudo privar1a e peia Eaudtl pu· 
blicC~.. 

Por estas consideraçõss. sr. Presidente, con
siderando esta pem.hdade impo~tl\ pelo pro
jacto, uma. verdadeira violencia, (apoiado do 
sr. Duarte da Fonseca), e além disw, uma 
verdadeira inutilidade, pJrque todos os factos 
taxados nos citados§§ 1. • e 2. · do a:r:t. 11, 
são verdadeiros crimea expre ,sos no c~digo pe
nal, declaro que voto a favor das emendas 
suppressivos desses paragraphos. (Muito bem). 

O sr. 'Vence8Jáu Braz : - Sr. 
Presidente, venho oppor algumas con!>iderações 
ás que foram feitas p3lo illustrado deputado 
que acaba de ft1llar. . 

S. exc,-oppoz-se ao art. J.· do prr.j~cto em 
discn~ã.o d1zendo q~:e elle vinha trazer graves 
contsequencins para a lavoura; impedir a cor
ren..e immigra.toria para o desenvo!vimento 
da lavoura do Estado que necesEib de uma 
quantidade enorme de bra(})s. 

S. exc. augmentou dizendo qos era um des
ra.tque na verba de 5.000 coJtos votada. pelo 
Congresso passado; desfalque qu9 viria preju
dicar o in1J1spensavel augmento de braços para 
nossa lavoura. 

Deu a entender até, depoi'! de um aparte 
m~u, que haveria um desfalque completo; 
s. exc. ~orém deveri~ ter comprehendido 
queseruuornente um de3fd~ue de 1.200 con
tos. tlcl.odo quasl integral, a ,·erba de 5.006 
contos. 
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1: demai11, sr. Prfsi lente, o nobro ·deputado 
tambem sabe que mesmo desapparecendo toda 
a- verba de 5.000 contos, Jâ. com os nucleos 
coloniaas, já cama o1rrente immigratoria as· 
ta beleclda4a no Estado, não fica remos privados 
faturtmente de votar uma nova verb\, visto 
I(Ue ó a3eumpto de grande importancia tncrc · 
mentar a lavoura que solfro, que é uma dls 
pri11cipaes, senão a unica. fJnte de renda do 
•o so ll:itado. 

Não acho poisruão em s. exc. quando não 
cont.eat.mdo a vantagem da creação dos nucleos 
coloneaes, ataca o projecto sómen te, por este 
lado. 

Desfalque houves;e, e grande do. verba de 
5.000 contos nã.o seria rasão sufficiente, pua 
o projectoser abca·Jo, quando se considera a 
creação des;e3 nucleos de to:la a conveniencia 
e necessictado. 

De parte est'l queRti'io, seja-me parmittido re· 
ferir á. parte Sul do E.tu.-lo que tem sido posta 
de m!lrgem r.e3tas que~tões de immigração 
pelas clrcum6tancias especiae3 em que se a-cha. 

Em que&tão de tmmigração não attet~dendo 
a esta ou áquella zona, mas a todo o EstadJ, 
que tem neceesldatle do braço" para o desen· 
volvimento d ~ ls.vour,.; pot·é m, como repre· 
aento.nte clirectf) do s ,, l de Minas, C\hlbec ·ndo 
bem as conrli çõe~ e! pecin e~ em qua Fe o.cha 
aquella zona do Estado, sej:~.-me permiltido di· 
zer, que o p<"ojecto em discu•são, vem so.lvsr 
os seusalto.s interese~ . e, por conseguinte os 
altos intere:>~ e!! do E~t!l. ·"l o. 

V. exc. Si ba, sr . Pre;tdent ' , qua a zona do 
Sul Está. lig~tia intimamente com o Estado de 
S. Paulo, e v. exc. tambem sabe que os s;~. l a· 
rios do Estado de S. Pd.Jio ~ão muiro m'\is elo· 
Tados do qus 0 1 S)lario'l de qualquer zona 
tio aosso Estado (nao apoiado). 

Posso dizer quo nen hurn~~o zona do Eitado de 
Minas, paga sala rios t i 1 elevados co ;no os de 
São Paulo; posso dizer. porque ostou muito a 
par dos sala.rios dnquello Estado e tambem 
muito a par dos que se pagam em o nosso. 

UM SR.. DEP UTADO : - 0 preÇ) do S!llario 
varia conforme as diversas épooas do anuo. 

0 SR. "WENC&:;> L :\U Bn.u:- E' uma verda· 
de inquestioMvel que a la.vvut•a do café no 
Estado de S. Paulo. tom dado m!liores resulta · 
dos do que ne~te E~tado, mesmo na. zona da 
matta: 

Este facto, p1rece que nã'l pó:le sar contesta· 
do pa!os illustres dllputs.dos, me?mo pelo3 que 
residem ne3ta. z•ma. (aparteJ). 

E' justamente p; r est s tacto de que a lavou· 
ra alli dá muito maior resultado qus c,s fazen· 
deiros pl ul ist'ls não fazem que~tio de pag!ll.' 
maiored salarios, principa.lments quando a pr~· 
duoção do cafe é m:1.ior em certas e determt· 
nadas epocs.s . ( Troc~m ·Se muitos apartes. 
l'auta.) 

Mas, sr. presidente, eu ponho de lado . estas 
considerações, se na zona d\ ma.tta é mats ou 
menos elevddo o ~nlario do que em S. Paulo; 
mas o que posso garantir, sem medo de ser 
conte:.tado, é que o Silario em S. Paulo é mais 
elevado do qus em todas ns zonas do sul de 
Minas. 

E' nll.tural que os immigt•antea no sul de Mi· 
nas sejam arrebanhados e que expontaneamen
te, de motu proprio, elles procurem S. Paulo' 
como tem acontecido. 

\ . 

0 SR. BUENO Bn.>,.ND.:\.0 :-Em vista da falta 
de bruços no Sul de Minas, já o ferviço é feito 
de parceria . 

0 SR. "\V. BRAZ :-A Vittn. dis!!O, e como 
COD! equencia natural das comidHações que 
vão feitas, é que amrmo que a. medida consi
gnada vem m1 v ar, em grande par te, c.s in ~eres· 
ses da lavoura de nosso Estado, espzcialrnente 
do sul de Minas, que possue terrenos fertilis
~imo3, que exigem promptlls providaccias para 
o ~eu desenvol vime o to. 

DcsJe quo tenhamos no sul de Minas alguns 
nuc!eos c .>loniaed, h!.H.Ie ile desenvolver ~ra 
ló, inevitavelmcn\e, uma grande corrente tm· 
migt•atoria, natural e expontan a. porque en· 
tão c.s estrangeiros reconhecerão, que 11 p .. r de 
ter,.onos nberr lmos, aquella. zona. possne um 
clm·a a.druiravel, igus. l, talvez, ao do p, iz que 
lhes deu o berço ••••.•• 

0 SR. RWEIRO JU:"\QU&:IRA :-Ou mesmo me· 
lhor. 

O sn. 'V. BRAZ .. • ou me< mo md hnr. oomo 
diz o illustre collega; encontr~ rão terrenos 
far ti li5simos e aprop:·iados a qmdquer gonero 
de r.ulturd. 

Eu J:O s0, ~o r consegu!n tt>, dizer que f\ medido. 
consignada no pr0jecto trará 1 e~es e grnndes 
Vtlnt!lgens p\ra o a::stado, de~cnvc l >endo •• la· 
voura, tornando co o llecida uma zona impor· 
tantissima de no:so E' tndo(npoiados ). 

Ft>ita~ esta3 cun.!ideraçõ?s, eu venho declarar 
a v. f XC. o 11 casl que, dando arrhas tio que 
nã•> en·~r.ro a quest o de immigrnçii.o por um 
!!Ido tão Ji<'quenino, qual o de zona ..... 

VozEs:- Ninguem encara a~sim. 

o SR. W. BRAZ :- Mas v . ex c. estâ. toman
do a nu\"em por Juno; S<>U inc1paz dtJ fazer 
•·erereucias pessoaes, sou incapaz da olrender 
gratuitamente a quem quer que eej!l.. (Apoia
dos). 

Estou tiruplesmente o.ffi.rmen.to que não en· 
c!!.rO esta questão pele lado de bairrismo, e o 
que quero que fique claro, é que .a zona do sul 
precisa dos nossos estorços, preCisa que volte· 
mos nossas vistos para. ello. (apoiados) afim de 
que não fique ab!l.ndonada pelos pcderes pu
blicas. (muito bem). 

N i o faço '1 uestão à e votar pala. e rr enda o pre· 
sentada pelo iltustre deputado, re~idente em 
Palmyra., porque o governo do Estado. c~nfla
do n. um bom administrador , tem conhewnen· 
to da zona do sul e sabe que .:~lia é merecedora. 
da sua attoncão, e que será ponto obr· gado 
pa.ra. a fundação de nucleos coloniaes , pelas 
condições especiaes em que e lia Ee acha . 

Desenvolvendo-se alli, ar. presidente, a cor· 
rente immigro.toria para. o desenvolviment~ da 
Lavouro, da industria e das rendas publicas. 
muito lucrará o Estado. 

A vista destas comiderações, declaro a T. 
exc. sr. presidente,que voto ;ela. emenda sub· 
stitutiva. do art. I.·, porque estou certo que 
o governo attenderá ás necessidad.as da zona 
do sul de .1! inas. (Muito bem ; mu.to bem) . 



ACTA DA 70.1 SESSÃO ORDINARIA, AOS l2 
DI: JULHO 1895 . 

PIIDIDZNCIA. _, r:a, IUliBIJlO Dll OLITJD:RA 

Ao melo dia (l,tta a chamada, acbam-ae pre
.en~a o• Fl'l'. Ribeiro «e Oliveira, AgostJDho 
Pereira, Ribeiro Junqueira Saturnino Dantas, 
•uarte da F· DEf'C8, Nunt-s P1nbelro, Alberto 
Furtado. Fl'ancrort, Aoguato Cltmentino, 
Tanrea de Mello. ~ ousa Moreira, Leoooldo 
Corrêa, Maaoel Alvet~, Snerlano ele Rezende, 
Beng8min de M&IW'do, Delfim Moreira, Buf'no 
Brandão e Francisco Bressane; .r.Jtando com 
•uM particlpaua 08 en. Edu11rdo PiJ.T,entel, · 
Getullo .de carvalho. Manoel da Stlva, Camlllo 
ao.res Filho • O&rlindo Pinte e sem ella os 
mata 81'8. 

Abre-:ae a 1188!io. 
Lida a aota da antecedente e não havendo 

numtoro para aua approvaoii.o, fica ella aobre a 
mua. 

Oar. Preridente declara que, o flm da pre
IEDte seaeão, é encerrarem-se o8 trabalho• da 
C.mara relativamente á 1.• ~eBBão da 2.• le· 
r íalatura. 

Lendo, portanto, a aynopse dei'Pea trabalhos 
em Bf'guida designa para encarrf'gar se do t-x 
ptdiente da me~ma Camara no intervallo das 
&e8f~Ps o ~r. deputado &hino JjarrDI!o Junior, 
lenn.to-se e ta nomeação ao conht-cimento do 
clr. Presidente do E tado e conv1da os era. 
deputados para assistirem áa eeg.•Ões aolemnea 
ele poase do vlce-prt-sidente do E'taôo, hoje, á 
uma ho· a da tarde, e de encerramento dos 
trabalhos do congres,;o, amanhã, bO meio dia. 

~ 

RESUI\10 -
DOS 

Trabalhos da Camara dos Deputados 
Relativos á I." aeBSão da 

2. I Legislatura do conmsso Mineiro 
.LBIB 

Foram remettidaa á aancção durante a pri
meira sel!aâo ordinaria da egunda legislatura 
.to Congre!Bo Mineiro, as seguintes: 

PELA OAMARA DOS SRS. DEPUTADOS 

N. I, de 5 de junho (iniciada na Camara t~m 
1894, sob n. 2) revogando o a r t. 1.• da lei n . 45, 
de 6 de junho de lti9'i, relarivas á remoção de 
juizes de direito de 1.1 entrancle.-Sancclonada 
10b n. 118. en:. 7 de junho. 

N. 2 de 6 de junho (Iniciada no SenatJo e 
nbmettida a Call'ara t-m 11:194, sob n. 47) mo
diflcantlo o art. I. • da lei n. 32, de 18 de junho 
de 1892, relativo a indt>mnisação de pasa&gem 
d l & immlgrant~ deatinadoil ao Eetad.o.- San
~ionada sob n. 117. t.m 7 de junho. 

N. 3, de lO de junho (Iniciada no Senado • 
remf'ttida á Camara, em 1895, aob n. 5~) tnter
(lretando o art. 163 da lei n. 18, de 28 •l• no
nmbro de 1891, que trata de an,igaidade dOI 
juizes de dirtito e deaembargador88.- Sanocio
nada sob o. 119, em 11 dejunbo. 

N. 4, de 12 de junho (iniciada no f::enado • 
remettida á Cam&ra em 1895, eob n. 53) aucto· 
rizando o gonrno do Ketado a tomar todaa u 
medtdaa neCf'&ariaa para regularizar oa aervi· 
001 de transporte na Estrada de Ferro Leopol
dlua.- Sancclonada 10b n. 120, em 18 <1eju
nbo. 

N. 5, de Q de julho (Iniciada na camara em. 
1895, sc,b n. 3) elevando o numero de deaem
bargadC~res da Relacão deste Etttado.- Saaco!o· 
Dada sotl n. 122, em I l de·ju)ho. 

N. 6, de 9 de julho ( iniciada na Camara em. 
1894, sob n. 61) creando em Ouro Preto, uma 
repartição Intitulada - Arcbi q) Publico Mi· 
neiro.- Sanccionada sob n. 126, eua 11 de 
julho. . 

N. 7, de 9 de julhó (iniciada na Camara em 
1895, sob n. 28) Jlxando a torça pu bh~ do Ea· 
tado para o exercício de 1896.- Sancclonada 
sob n. 127, "m 11 de julho. 

N. 8, de 10 de julho (iniciada no Senado 1 
remetti tia á camara em 1895, aob n. 63) creando 
na Imprent~a om01al do Estado o legar de aja
dente do dirf'ctor-redaotor, e mcd1ftcando a lei 
n. 40. de 21 de jnlho de 1892. 

N. g de 12 de julho (iniciada no Senado 1 
remettlda á Camara em 1895. sob n. 60) o~ando 
eaclareoimentos sobre a 8'\rontia de j1,1ros 
concedida pela lei n. 83, de t. • de junho de 
1894. r elat1va á construcçã.o da Ji!·trada de Fer; 
rode Uberb ba ao Rio Grande, na C11ohlleira do 
Maribondo. 

N. lO, de 12 de julho (Iniciada na r amara 
em IR9t sob n. 38) auotor1zant1o o Presidt>Dte 
do E.~tado a conceder á Companhia E trada de 
Ferr<> Leo poldina, ou a quew mai11 vantagens 
o1fereoer, privilPglo até 50 annos para a con
strucçâ{l u~o e go!!O de um ra ai rerreo q::e 
par indo da Estação cStlveira Lobo• no ramal 
da Serraria, vá terminar na razend& do Traves
são ou suas proximidades, junto a Barranca do 
Rio Preto. 

N. 11, de 13 de julho (iniciada no Senarlo e 
remmettida á Camara em 1895, eob n. 58) au
ot<irizando o governo do El>tado a subvencio
nar com " quantia de 20:000$, a um curso 
annexo a Escola de Minas de Ouro Preto- San· 
ccionada eob n. 128, em 17 de j ulho. 

N. 12, de 13 .te julho (iniciada na Camara 
em 1895, sob n. 26) mantendo o tn-tituto Agro
nomico de t ~abll'a. e o Zootecbnlco de Uberaba, 
e mndifle&ndo o plano de ensino nessAS estobe
leclmPo tcs. 

N. 13 de 15 de julho (iniciada na Cam~ra em 
1895, aob n . 1) oonoedenrlo licenÇ& aos ta belliães 
tenente-coronel Jo é Luiz Campos cio Amaral Ju· 
ntor, de ~. Sebastião do I aral~o. João Cbry
sóatomo Pimentel Rarbo€a , de Jui& de Fóra, c&· 
pitão Pedro August.o Novaes, de Lnres, e aoa 
escrivães de orphams, Luiz JoPé de Cerqueira, 
de llapecerica. P'ilelo Alves Vlle!la. do C~mpo 
Bello. Cbernblno Santos, da. Bag11gem e capitão 
Jorll'e Rodrigues do Cou ra. da L~ opold lna.-S&n- J 
ccionada sob n. 131, em 17 de julho. /; 

/. 
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N. 14, de 15 de julho (iniciada no SPnado e 
r.mettlda 6. camara em 18\)5, sob n. 65) auctori 
aand9 o ~overno do Estado a contracta. a con
ltníoçio de uma Estrada de Ferro de bitola 
estreha, que. p-.rtindo da cidade de Theopbilo 
Ottoni ou qualquer outro ponto, vá ter á oi· 
dade de Arasl!uaby. 

N . 15 de 15 de jolbll (iniciada no Senado e 
remettlda a Camara, sob n. 55, em •895) aucto· 
riz•ndo o_governo do Estado a auxiliar as obras 
doa COllegios - Salesianos - da C&choPira do 
Campo e da Ponte Nova, aqueUe co:n 20:000$ e 
este com 10:1)()()$ 

N. 16, de 17 de julho (iniciada na Cam traem 
1895, aob n. 47) auctorizando o governo do Es· 
tado a conceder para tratamento de saúde dous 
annos de ticença ao cidadão Frnncisco Janual'io 
de Magalhães Portttno, eeorivão do jur·y e exe
cuções .orlmtaaes de S. Paulo do Muriahé, e ao 
tabelliii.o da comarca de S. Sebasttão do Pa
raizo. Antoniu Jo~é Ribeir,,.- Sanccionada sob 
n. 132, em 7 de julho, 

N. 17, d2 19 de julho (iniciada na Camara, 
em 1894, sob n. 7). auctorizando o governo do 
Estado a fundar nas comarcas que julgar mais 
convenientes du&.a oolonias correccinaes agri
onlas. 

N. 18, de 20 de julho (Iniciada na Camara. 
em 1894. sob o. 87), auct.ur izao1o o governo cio 
Estado a inoovar o contracto com o B.tnco Ini 
ciador de Melloramentos, conce•siunario da E. 
F. Rio Doce>, elevando o capital garanttdll de 
30 para 45 oontos por kilümetro, e a prorogar 
por tres r.nnos o praso para conclusão das 
obras. 

N. 19, d~> 20 de julào (in i iada na Cama r&, 
.em 1895, sob o. 18) . altera.ndo a !Ai n. 41, de 3 
de ago to de 1892, na parte r .,Jativa ao Gym
nasio Minei ro. 

N. 20, de 20 de julho (iniciada na Ca:nn. a, 
em 189t , eob n. 18), estabelecentto ba.es para 
u concea·ões de pri legios. 

Resolução n. 7, de 12 de junho, auctoriz .. ndo 
a mesa a reorg~tnizar a re~pectiva aecretaria . 
-(Publicada pela Camara.) 

PELO SENADO MINEIRO 

N. 58, de 22 de julho (iniciada na Camara 
em 1894, sob n. g4 ), concerlen•1o ao ballbarel 
Jose Carlos Matryok Pires Nabuco, ex- j uiz de 
direito da comarca de Philadelphia , indulto 
do resto da pena que lhe foi impo .• ta pelo tri
bunal da Relação p.,r aocordam de 4 de feve 
reiro de 1893. 

N. 59, de 1. o de julho (iniciaria na Camare. 
em 1895, sub n. 7), marcao lo para .>dia 15 de 
j u i h o de cada anno a abertura. daq aessões 
ordioarias do Congres•o mineiro . -SanccJonuda 
sob n. 124 , em 11 de julho. 

N. 60, de I. o ds julho (Iniciada na Camaro, 
em 1895, &ob n • . 11), conoed&ndo um auxilio 
annual de 15.000$ a cada ama das escolas nor
maes da,, cidarles de Itajubá, Serro e Sete La. 
goas. - Sancoionadasob n. 125, em ll de ju
lho. 

N. 61, de 8 de julbo (iniciadq no S"na.do e 
remettlda á. C&mara, em 1894, sob n. 50),crean
<\o mais uma Vllra de direi to e uma sea- o~ n a 
~motorla de justiça na comarca de Juiz de 
FO"A..- Sanccionada sob n. 123, em 11 de ju

' lko. 

N. 62, rle li de julho (iniciada na. Camara 
em 1895. sob n. 68) contendo diversas dispe· 
siQÕe8 B•. brp leta proceasuael! .-Sancolonada sol~ 
n. 133 em 17 dejulho. 

N. 63, de 12 de julho (iniciada no &>nado a 
reme t td \á Camara em 1895, sub n. 61) aucto· 
rizando o governo d'l E, tado a contr11ctar • 
oonstrucção t.le uma estrada ferrea de b1tola 
e· treita . que llaue a non Capital á E. F. 
c0é8te de Minas». 

N. 64, de 17 de jul,ho (iniciada na Camara em . 
1895, IK!b n. 74} tornando exten-iva s oR pro
ft~Ssores e lentes do Gymnssio Mineiro e Eicolaa 
Normae~ . a d1aposiçãodo art. 4· da lei o. 100, 
de 23 de julho de 1894,e reTn11ando nes á parte 
o art. 199 da lei n. 20 de 26 rle novf' mbro de 
1 891.-Sanc~ionada sol~ n. 127, em 17 de ju· 
lho. 

N. 65, de 19 de julho (iniciada na Cam•l ra 
em 1895, sob a. 88) orçando a r ecei1a e tluode 
a. desptol'a do Eatado para o ~x e1cici de 1896. 

N. 66, de 19 de julho (iniciada na Camara em 
1895, ~>ob n • .1 l) a uctorizanJoo auverno doEs· 
ta.do a reorgani ar a secretaria das F'manças. 

N. 67. de 19 de julho (iaioiada nn ramara. em 
189j, sob n . 4'!) a.uctoris•ndo o governo do Es· 
tado a garant1r em prestimo para." sa.oeamento 
d"s mun ioiplos invadia~ por ep1demias. 

N. 6~. d .. • 9 ue jnlbo (m ic1auo n.. Cómara 
em 1895, ~ob n. 45) relevando dbs mulLas i'Or 
f11 lh rte pagamento dos ret~pectivca imposlo!l, os 
tl r r n.ta.~lirto,q de terrenos diam~t ntJous d•·S mu
otcl'pioa de Diama:1ttna, Grão Mogol, Serro • 
Conce11;'ã.o. 

N. 69, de 20 de julho (iniciada no Ren rl o e 
rerue ttidto á amara em 1895. >ob n. 661 orga 
ntZ'< odo o aerv i1;9 samtario no Eetad•·· 

PROPOSIÇÕI!:S 

Foram remettidas ao Senado as ~egu iotes : 
N. I, de 6 ri e maio (i nic·ada ~ob n. 7~ em 

IR94) auctcrizando a innovaç~o lo contracto 
re lat1vo il estrada vic\nal de • orto Nuvo de 
Cunhll ao Rio Pardo. 

N. 2, de :5 de maio (iniciada sob n. 9t, em 
1894) cooce!lendo indulto ao bacb .rei Jr 8é Car
lo!! M<~ yr , nlt Pires Nabuco, ex-juiz de dueito 
df\ comarca \le Philadelpbia, do resto da pena 
que lhl) fui imposta pelo Tnbunal da. Re
lação. 

N. 3, de 25 de m6io (iniciAda sob n. 7 em 
1895) mudando para 15 de jut•ho de cada 11 nno 
a reuuião do Congre,sc Mio• iro. 

N. 4. de 27 de maio (iniciad sob n . 3 em 
IR95) elevand o o numero de desembargadores 
da Relação . 

N. 5 de ~ 7 de maio (iniciada eob n. 5, em 
1895) estabelecendo que a exigt>nria de folha. 
cor r1da. nos casos em que a. le• p1'escreve & 
.. xhibição dease document ' • niio se entenderá 
com os cidacl iio~ que ~xarr.em as funcções pu
bltcas de 01dem administrat iva ou j udtcJarla . 

N. 6, de 31 de maio (Iniciada ~ob o. 28. em 
1895) t}xando 11 força publica do Estado para o 
t>XercJCio de 1896. 

N. 7. d" 5 de junho (inicia 'a sob n. 1, em 
1895) concedendo licença o.o tllbelhã. > de S. S~· 
b~stião do Paraizo , tenente coronel José Lutz 
Camp do Amaral Junior e a outros tunccto
narws de j ust•ça . 
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N. 8, de 6 de junho (iniciada sob n. 7, em 
1894) auctorir.an {(I o governo do Estado ~ fun
dar dt:as colonias correccionaes e orpilanolo
glc31!. 

N. 6 de 7 de junho (iniciada 5ob n. li em 
1895) concedendo um auxilho annoal de 15:00(·$ 
a cada uma. dM esc , iS normaes de Itaju bà, Ser· 
ro e Set!l Lagô.1s, creadas pelas re!pectiva<J mu· 
nicipalidades. . -- ~.:-:r. &l • .;,.o.~ 

N. 10. dl\ 8 dejunho (inlcia.da- iob--n.-18, em 
1895) modifica.ndo a lei n. 41, de3 de agosto de 
1892, na p1rte referento ao Gymnasio Minei
ro. 

N. 11, de 8 junho (iniciada s b n. 14 om 
1895) crean:io mais uma ~cyão na secretaria do 
Interior e autGrlzando ogorerno a reorganize.r 
a referida secretaria. 

N. 12, do 12 de junho (iniciada ~ob n. 47, 
em 189:J) auctorizando o prtsldente do Estado a 
conceder dois annos de licença, para tratar de 
saúde, ao cidadão FrancisCfl .Tanuario de Maga
lhães Portilho, escrivão do jory a execuções 
crimlna~s de S. P"ulo do Muriabó. · 

N. 13, de 21 de junho (iniciada sob n. 26, 
em 1895) auotori.zando o governo do Estado a 
reorganiz\r o ensino agrlc!.~h, Hob diver.;as con· 
iiçõer. 

N. 14, de 2~ . de junho (iniciada. sob n. 8S, 
em 1693) orçando a. receih e fixan,fo a deepesa 
do Estado paru. o exercício de 18?6 . 

N. 15, de 28 de junhG (iniciada sob n. 87, 
em 1894), auct•Jrizo.ndo o Presidente do E~'tado 
a imovar o contracto com o BancJ Iniciador de 
Melhoramentos, conces3ionario do. E. F. Rio Do 
cé. 

N. 16,de 27 dejunho(iniciada sob n. 8t,em 
1895), auc'tGriz3ndo o presidente do E3tado a re· 
organizo.r a secretaria da Agricultura, com di
-versas mod1tlcações. ' 

N. I?. de 23 dejunh) (iniciada sob: n. 31, 
e;n 189;>), auctorlundo o Presidente do Estado 
a reorganizar o. secret!lria. das Finançss. 

N. 18. de 28 de Junilo (inici11.da sob o. 30. 
em 1895), auctorizando o Presidente do Estado 
a abrir um c! edito supplPmentar de 36$ á ru
brica do n. 8. § 3.•. art. 2.• da :lei n. 107, 
de 26 de julho de 1894. 

N. 19, de 2 de julbo (iniciada sob. n. 39. 
em 1895). estabelecendo que o exercício simul
taneo de serviços publicos federaes, e sta.doaes e 
municip3e3 não deve se considerar como nc
cumuleção de cargos differentes, para applica· 
~do flnal do § 29 do nrt. 3.• da LContttui· 
çao. 

N. 20, de 2 de julho (iniciada sob n. 68, em 
1895) contendo diversas dispollições s;,bre leis 
procesauaes. 

N. 2l,de3<lejulho(iniciado. sob n. 109,em 
1895) estabelecendo que os autos que, dentro 
do pra1.o de 90 dias de sua entrad" da eocreto.· 
ria do Triounal da Relação, não forem prepa
rados, serão devolvidos á 1. • entrancia, pelo 
presidente do respectivo tribunal. 

N. 22, de 3 de julho (iniciada wb n. 53 em 
1895) auctoriza.odo o Presidente do Estado a 
subvencionar annualmente o inst1tuto munlci· 
pai do Fructal, com a quantia. de 5:000.;,, du 
rante tres annos, de accôrJo com a lei n. 41 
4e 3 de agosto de h!P2. 

N. 23, de 3 de julho (iniciada. sob n. · 89, em 
1895) auctorizando o Pre3idente do E:.tado a 
conceder annualmente um auxilio de 2:000$ 
aos ho1:1p1taes de caridade de Ubero.b!l, ltapece
rica e Oliveira. 

N. 24, de 4 de j olho (iniciada sob n. 10 e rn 
1895), auctori7.ando o governo do E~tado .a au
xiliar a Academia de Commercio de Ju1z de 
Fóra, p.:~ra continuação das obras doa respect\· 
vos edificios, com a quantia d~ 40:000$. consi
gnado. na lei n. 107 de 26 de julho de 1894, 
art. 3.• § 3.• n. 13; como subvenção ó. esc.oll\o 
agricola c..lo. referida cidade. 

N. 25, de 4 de julho (inioiada sob n . .f5, em 
1895) relevando das multas em que incorreram, 
por falta de pagamento do respectivo imposto, 
os arrendatarios de terreno• diamantinos, nos 
municípios de Diamantina., Grão Mogol, Serro 
e Concei~;iio. 

N. 26, de 4 de julho (iniciada sob n. 7 i, em 
1895) tornando extensiva aos pr fessores e len
tes est~ donei a disp-Jaição do artigo 4. • da lei 
n. lOO,de28dejulhode ~ 894. 

N. 27 de 8 de julho (iniciada sob o. 40, em 
1895), creando o Iogar de delegado .auxiliar de 
chefe de Policia. e alterrando a le1 n. 30, de 
16 dejulho de 1892. 

N. 2a, de 8 de j~lho (iniciada I!!Ob n. 92, em 
1895) alterando as leis n. 77, de 19 de dezem
bro de 1893 e 41 de 3 de agosto de 189.!.. 

N. 29, de 8 de julho (inic'o.da. sob n. 114, em 
1895) auctorizando o Presidente do Estado o. 
cmceder gara.ntia de juros de 6 °/o no an~o 
sobre o capital necessario pua a. const.ruc~ao 
da Eetrado. de Ferro :sant'Anna tio ·apucaby
miJ·im, não excedendo de 50;000$ o p reço kilo
metrlco. 

N. 30, de 9 d( julho (iniciada sob n. 134, ~m 
1895) estabelecendo qun o serviçll rle e tat1stt?a. 
judicioria do Estado será feito pela secretaria 
do Tribunal da Relação, e apre~en t ao lo u~a 
nova. tabella de vencimento'3 para os !'espectl
vos empregados. 

N. 31, de il de julho (iniciada :;ob n . 81, em 
1895) auctor1sando o Presidente dn l!:stedo _a 
abrir um credito de 2:000$ paro. cons r ucçao 
de eE.trado.s de roda!(em nos mun icipio'3 de Aras· 
suaby, S. Migtel do Jequitinhonha, Minas 
Nova::~, S . João lhptista, Grão M<•g•l , Montes 
Claros, Salinas, Diamantina. , Rto !Ja rd'>, Tre
medal S. Francisco e Je.nuaria, llgnod<H e os 
tres prim~:iros á Estrada de Ferro ~B·• h ia e 
Minas .» 

N. :12, de 12 de julho (iniciada sob n. 64, 
em 1 9'l) concedendo anuualmeme os ~ t-guintes 
auxílios: 

De IV:OOO$ a Jyceu de Theophilo Ottonl, de 
2:000$ ao externato de S. Luiz Gonzf).go., em 
Bom Despacho, município de lnhau rr a: de 
2:000$ ao externato-Progre;so Bra~1le1ro- ~a 
c ida 1e da Bagagem, e de 5:000$ co colleg1o 
Macahub1s, em Santa Luzia do Rio da:~ Ve
lbas. 

N. 33, de 12 de julho (iniciada ~ob n . 8&, em 
'1895) concedendo um auxilio de 8:000$ ,:ara a 
o. nclusão das obras do collf. gio Ubet'll~nse,cm 
uma só prest ção. 

N. 34, de 12 de julho (iniciad&scb o. 97, 

conceder annualmente o auxilio de 5:00 , ncs 
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lnst\tutcs de Ouro F ino , Pouso Alto e ltapece
rica; e egual qU1.ntia ao3 lycaus de artt~s e om 
cios de Arassuahy e Diamantina. 

N. 35. do 12 de juluo (iniciada s ... b n. 10:!, 
em 1895) crNtndo uma caixa ecJnomicl do Es
tado, c.::lm séJe na. capital o subo .-di n1da a Se
cretaria de Finanças. 

N. 36, de 13de jult~ o (i ni ciada sob n. 117, 
em 1835) auctorizando o govarno do E>tado, 
caso não e3teja. iostallada a navegação a v c> por 
do rio Paracatuaté 27 de julho, a mandar fa
l'.er l\tlministrat1vamentc ou pJr concurroucil 
publica, a. des:~b3trucçlio do meuciou • do rio, 
abrindo para ü .' o um credito até 500:000$000, 
si não llou vt>r diaponiv<!is saldc.s orçlmenta
rios. 

N. 37. de 13 de julh) (inicla1a sob n. 12B, 
em 1835) trat·lOdo de legitimação de tenus pu
blicas. 

N. 38, doi5dejulbo(iniciada. sobn. 4~, em 
1895) nuc~or1za •. do o gJverno do Eitl:l.do a ga
rantir emprestimos para o ~anenmento dos mu
mcipios in ;adi do~ pot• epidemias . 

N. 3J, dl! 15 dej..~ l ho (inicmda. sob n. 126, 
em 1895) t.uctoriza l do o go verno do Estiluo a 
cor.cerler ao ddadiio Aureliêlno Augusto do 
A ·ais Tole'.lo, 2. · escrivão de orpha.U!e tia co 
marca do Rio Preto, quatro a ·Jncs de licença 
}Jal'a tratar do su'l ~au•1e, e ao cscrívão d9 paz 
110 districto de Santo Antonio de lbertioga, 
comarca de narbacena, c:dadiio Jose Custodio 
de Oiiçeira, um anoo de licença plra trn.tar de 
negocias. 

N. 10, da 18 ue julho (in:cia:la sob n. 9, em 
1895) auctorizand 1 o governo do E~tado a au· 
xiliar c.; m a qm.ntia. de 5:000$000. em uma 
ró prostnção, a. reconstrucção dt- um predio 
no collegw das irmaas da Caridade , em Ma · 
rianna . 

N. 41, de · 8 de julho (iniciada sob n . 69, 
em 1805) creando duas escolas nocturms de 
instruc,·ão p:·imario. para o sexo mascullm, 
uma. n~ c1d~ ue do ~ . Jo~é d'Al&m Pa!·abyba 
e outra n1 dJ Pomb!l., e rn~is um1 para o ~exo 
feminino na Fabrica de Tecidos do Bom Jesus 
d'Agua Frw., dist rict.::l uo l tinga, município 
de Aressuahy, e ou tra. no districto do Ta bJ· 
leiro Gran.Je, mun:clpio de &te LagôJs. 

N. 42, de 19 de julbo (in iciado wb n. 131, 
em 189:'>) refundin~o diversos P!vj :ctos s~bre 
creação, transfdrencla e conversao de ca.de1ras 
de instrucção primuia . 

N. 43, do 20 de jullw (inic:ado sob n. 37, em 
1895) declo.rando livre de impo~to durante o 
praso de c inco snnos .a q:~:portaçao da.~ aguas 
minerae~ de CambuqL Jril, Agua.l VIrtuosas de 
Caxambú, S. Lourenço e de quaesquer outras 
font~ s existente~ no Estado . 

PROJECTOS 

la3 nocturnn~; n. 81, sobre esh·adas de rodagem 
n os municipio:! do nort!.' , n. 8t, s0bre ,, ~ r.cre· 
h. ria de Agr icul to ra ; 11 . 86, ~obre o cot:egio 
Uberab~nse, n. 8(), refundindo m' p;·ojectos n~. 
13 e 20, sobre auxilio a hospitae9; u . 00 , so· 
brecredito supplemeotar; o . !->2. w t.>r ealtera.
ção das leis de lostrucção p11b l i~l ; n . 102, 
wbre caixa ecr nomicl do Estado; n . 114, sobre 
estrada dtl ferro de Sant'Anna elo StliJUcshy · 
m~rim ; n. 117, wbre nav<'ga<ii,> úo riu Pa ra
ca.tu; n. li:6, sobre legitima.,:ao de terra,· ; n. 
131. refu ndindo cs prnjecltJ5 os . n., 13, 16, 
78, 82, H3. 85, 93, U5, 97, 98, 100. 101, 103, 
104, 105, 106, 108, 110 e lll roobrtl c'lderr·a de 
iostrucção primuria; n. 136, sobre r :c ~ t:ça au 
2 .• escrirão de orpliams du comnrca d•.> R!o 
Preto; n. 139, sobre preparo do aut .~ ; n. 
76 de 18\J J, sobe estratla VJc:onl do Por to Novo 
do Cunha ao Rio Pard,,; n. 97, do I ().J, H bre 
institutos munic:po.es de Ouro l;tuo e Fouso 
Alto. 

PENDE:'\TES :'\A CAMARA 

De redacçtfo final 

N. 90, refundindo os de ns. 12, 15, lô, 22, 
23, 2! , 27 ' 29, 30, 32 33, 35. ::6, ~18 , 41. 44. 46, 
48 , 49, 51 , 5~. 55, 58. 59, co. 61, ô2, 6l, 6l3 e 
71, sobre cadl.'!l'a.s de instrueçãu p1•i muri o. ; n . 
1, de 1894, interpretnnJo o art. 3 . • § 3.0 ua lei 
n. 60 I, de 18 de setembro de 18::.0. 

D6 par-ecer p ·ra redacçiio final 

N. 57, sobre o e~t:J.belecimento di rigiJo pelos 
Sale8ianos. em Tiradentes; n. 113, sobrd K. I<'. 
da Ull'ra do Jrquitibá. 

De 3 . • dis cussão 

N. 79, sobre os hrspi taes u-3 Ouro Preto e 
Barbacenn; n . 11 9, sobre li c< nc1 ue i mpo~>t · s; 
n. 124, sobre a E . F. ent ro as cidarlaa r. e Leo· 
poldina e S. João Nepom uceno; n. 1:25, sc.bre o 
prolongamento da E. F . J •l Porto Novo do Cu· 
nba; n . 89, de 1804, sobre a E. F. uo Go.nda
rella (votação). 

De parece1· para 3 ." discussJo 

N. 52, sobre o sello para exames; n. IOIJ, sobre 
pror0gnf,:âo da licença do juiz de aireito de 
Catagunze!!l; n. 123, sobre auxilio á constru
cçiio de estradas ferrt a~ . 

De 2 . • discus!ão 

N. 50, sobre com'llissiio para f1rmubr o c;,
digo do processo civil e r.ri mi n ~ l; n. 138 . sobre 
ampliação da lei n. :~o , de 16 de julho de l ~IJ:?; 
n. 14:>. sobre concrs;ão e venda tl e loterias e 
n. 146, sobre privilegio para a extracçã <J de 
oleo de rõco etc.; 

N. 149, (votação) sobr~ prolongamento da E. 
de F. de Cataguazeg. 

Ficaram p3ndentes de deliberação do. ~enado 
os seguinte: N. 9, con~edendo auxii_JO aos 
collrgios da Irmo.ns de Caridade, em ~artnnna; 
n. 10, E obre Academia de Com~erCJO de JuiZ De parecer p ara 2. • discuss~o 
de Fóra; n. 14, sobro a €ecretana do InteriOr; . . 
n. 37, !obre exportação tle nguas miaeraes, ~';! . 17, sobre cade1ras de ~ it1~ e france;o de 
n. 39 sobre acoumulação do c.1rgos fa:lero.es, Orao-Mogol; n. 25, sobre !Dsp: ctores am~u
estad~aes e muni.üp1e3 ; 0 • 40, sobre alteração Ian~e3; n. j3, ~~~· b 1·e. t:ansforenc1a de cade1ras 
da. lei de organização policial ; n. 53. sobre o de IDotrucçao pr1~ar1s , n. 67, sobre o nssu1~pto 
instituto municipal do Fructal ; n. 64 . sobre o ante~edente; n .. tO, sobre ~ Asylo de Mend1gos 
lyceu de Tlleophllo Ottoni ; n. 69, sobre esco- • da c1dade de .lutz de Fóra, n. 75, sobre o hos-



'pltal de oartd&de ·de s. Sebutilo do Parallo; · aleLD. 20, de 16. de .aovembro de l89I,· aà 
a. 77,10bN o.im~ de DO'fOI • YelhOI dlrel~ ~ relattft A IDOÕmpatibllldade tara a elll· 
-.; a. 80, IObre cadetru de JDIVaaçlo prl- Qlo'de nr-3&doree; a.· 8 (em lllllo de 6 tCe 
11ar1a em GOtoalt. tn.Upoa; a. 90, eobre o lm· àtalo) eobre ~uda de 0111to aoe Jut .. de direl
pclllto do o'té; n. 00, rbre .ot hoep~taet de oa- to e IUbe&L&ato-rn. 21 (em ..._. de 11 de 
i'ldade de Pará e Sew LtiOM; n. 115, 10bre maio),·IObre auxilio aoa profesaol'el da 4~· otr- · 
oadetra1 de ladruc!lio prliiW'i~; n. 116, 111bre cumiCI'IJIÇio lltteraria; n. 34 (em lledlo de 17 
o ~881110.&11bmpto; n. 118, 10bre lloen~ ao de Junho), 10bre equlparaçio de noct.mentc!a 
1.• eacrl'fio de orpbams de Lima Q.uarte; n. doa empre,~&do• da 88Cl'etarla da Celáara dOI 
130, eobre aa.aclaoiopromotorade lne&rucgio, Dfop .. \Woa; n. 56 (em seallio dt~ 10 de junho), 
em ~r de Hee,..aba; ·n. 132, 10bre licença a . 10bre a "reação d~ um in_tiluto de Jal'noret 
)ll'Ofeaon d. Aurora &ugalta da Rocha. do &l'&iftoiee; n. 13 (em aelaio de 15 de Julho,no 
di1&rlcto do Corrego d'Anta; D. 133. 10bre U Senado), sobre o senloo de e~tatiatioa -ju licla-

· OêDO& a d. Pranolloa da Concetçio P'erreira, rla do Eo~tado · n. 144 (em _.o de !8deju
prof8110r& em Ouro Preto; n. 135', ~bre lloenoa lho), 10bre isenção de multa~ aoa juradoa da 
a d. Adellna P"raociloa da Cruz, prof811lora em comarca de s. Francisco. Impostas no corrente 
s. CaeVollo do Cbopotó; n. '137, 10bre eqttl para· auno; n. 69, de 189,, (em aBltSão de-~ de a;bnl, 
~ de nnolment.es doa emprepc!,oa da Junta no deolldo), sobre prorogação Je pr.-80 para 
Oommero•al; D. 142, 10bre paga~nto w 001 exames doe alumoos daa . escolas normaes; n. 
leotor d , Juiz de Fóra,AD"»nlo C&etano Rodri· 91, de 1894 (em ~euio de 1. • de mato), aubre 
pee Horto; n. 143 , eobre auxUio a s~nta caaa a creaçio de um logàr de oorreio-aerveote na 
de Mlaerfoordia -da cidade de Pa8808; n. 147. Janta Co.umercu~l Jo Estado; n. 83, de lW. 
aobre &rao•ferencla de cadeira mixta de taetru· (em aee·'io de lO de maio, no Senado), intftrpre· 
oo1o primaria; n. 148. eobre oreaçio de oadel- tando a lei n. 72 de 27 de jalbo de 1893; a. 
rude lnltroa.oio prl~ria; e n. 64., de 1894 28, .de 1894 (em aellâo de ,5 de maio, no Se· 
(oontlouaolo da I • dlaeUIIio) eobre a oreaçio nsdo). •.,bre ltoba de corre1os no aorta do E•· 
ele uma repartloio enoarrepda da orpni.zação tado; e n. 9, de 1892 (em ltlallâo de 16 de 
da ea&atll&foa do Ka&ado. maio, no Senado), aobre estrada de f.,rro da 

IH prinuira cl!lctUib 

N. N, 10bre oa vencimentos do medico da 
h01pedaria de lmmigrantel- Horta Barbo• -
de Jois de P'óra; n. 107, sobre auxilio ao boa· 
pltal de Sabará; n. 112, •obre atteraoio do 
regiQlento in\erno; n. 120, eobre auxt io para 
a oonstracoao da estrada de rodagem de Ma
aba~u lo() carangola; n. 121, aobre creaQio 
deoadeirudeloatrnooio prlJ:Darla; n. 122,10bre 
iat.erpretaçf.o do art. 38, § z da lei n. 2, de14 
de ·~e\embro de 1894; n. 127, lúbrc_ o julp
mento _.e ct.UI&8 oi veta e admiota&ra&ha ; a. 
128. sobre a preeldeoola du deligeoout.a reaU
zadu fóra das sédea daa oomarcaa em innn· 
tariol, arreoadaçõea etc. in. 129, sobre lloença 
ao oapl~ Pr•nolaco Jose da COita Guedet, do 
t.eroeirc batalbio da Brigada Policial; n. 145, 
10bre au:zlUo ao lyceu do artes e offloioa, da DI•· 
JDD&ins; e n. 150 sobre estrada <ie ferro entre 
oa dietrlotoa de santa Rita da lbltlpooa, mu
llioipio de Ba'rbaoena e Conoeioio do lbl&ipoo•, 
municlplo de LIJD Duarte. 

Remetciclol d 1.c,.et11ria da Agricultura. pa,.a 
,. towar em cOmitlertJ~ quanto ao pMmeire 
• prutar ifl(ornetJÇiJe, qMGttto ao ••gwtttlo. 

N. 19. Sobre reoonttrucçio da ponte no 
rio Santo Antonio, o:dt.de de Ferros, e eatrada 
tCe rodaaem de Santa Maria a s. Miguel de 
Guanbiel· n. 65, sobre garantia para a oon
•vuoçio da Estrada de Perro Valle do 'Parao
peba. 

.P'oN"' ,.ejtlittatlol os ~egwintu 

N. 2 (em l8aio de 18 de jalbo), sobN' .ar· 
oeatagem MS joi&e• remuneradoJ pelo Elt&do e 
aoe promo"»rel de J1l.8ilça; P. 4 (em aeuJo de 
16 de mato), eobre permuta entre aenentua
rlOI de jua&l~; n. 5. (em 88ISio de' 5 de Jaubo, 
pelo Senado), 10bre exrgelicla de folha oorrlda; 
n. 6 (el!IIUsio de zg de maio), 1Dterpre&an1o 

cidade de Plumby a entroncar-se na lloba de 
Catalio. · 

Foram &r"'bivadoa, por ae acharem prt>jadi
oadOI!, os de a •. 90, de 189' (e•n aeaeio. de 2:7 
de "b ·li) aobre licença ao tabAiliãu da oomal"C& 
de Piumhy, Tbomaz Joaé Barbosa, e n. 81, 
de 18". (em 88SI!io de ~9 de abr·tl), sobre li
cença ao .tabelliio dtl S. Goaçalo do SApuoaby, 
Pedro Toledo, tendo aldo retirada a de n. 141, 
de 18~5. (em 888~ de 8 de julb' ) subre 88· 
trada de· rodagem de Alvinop-.~lis á Vargera 
Alegre. 

PROJICI'OS DO SPJADO 

D• 9.• llilcttlscfo : 

N. 62, aobre peoulio legal ; o. 67, ·( votaoio) 
sobre in novação do contracto relativo á E•tra
da de Perro Muzamblnho. 

.D; parece,. parti 3.• tli1etÚ16o : 

N. 67, aobre nuo1eos C!)loniaes. 

IH 2. • clilcttll4o : . 
N. 68, sobre u leia n.-110, de 24 de julho de 

1894. e n. 2, de 14 de setembro de 1891. 

& pa.f.ttcer pGN 2. • diletU1cfo : · 

N. 55, sobre a pe:rmanenoia do Externato do 
Gymnaaio Mineiro em Ouro Preto; a. 44, 10-
bre premio• 1o011 Snl181 de direito; n. 51, sobre 
ooncunoa ~ra oom&l'OJII de 1.• eotranota; e 
n. 42, sobre oadêu oentraes no Estado • 

Foram rej.Ua4o• o• ~egwintu : 
N. 52, (em aeulo de ~ de máio) sobre ooa

cu,·eos reglOD&81 agrioolu e putorll ; D. 50 
(em 181~io de g de julho), sobre auxlUo a em
prel&l de operas lyriOM ; e n. 64 (em 1elllo 
de 11 de j :Jbo), aobre auxilio á camara muni· 
oipal do ~lranp. . . 
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PARKCJ:R »B COl10118SÕBS 

Foram apreaentadoa 97, sendo todos appro
vados, com excepção doa seguintes : 

N. 27, rejeitado em seasão de 9 de maio ; n. 
66, considerado prejudicadJ, em 11 de julbo, 
pela apresentação do projecto n. 146 ; ns. 44, 
90, 91, 92, 93, 94, 95 e 96, pendentes de liiscus
sio, n. 97, de 2.• leitura. 

REQUERIMENTOS 

Foram apresentados 8, sendo todea approva
dos, oom excepção do de n. 6, que foi retirado 
em &e86ão de 20 de julao. 

INDICAÇÕBS 

Foram apresentados 5, asndo approvadas as 
de ns. 4 e 5, a : chivada pela approvação do 
parecer n. 24 11. de n. 2, ficando pendente da 
discus~ão do parecer n. -!4 a de n. 1 e de 
apresentação de pa1•ecer · da comm E!ÃO a de 
n. 3. 

Secretaria da Camara dos Deputados do Es· 
tado de Minas Geraes, 22 de julho de 1895.
O director da seoretaria. - Al(rt1clo Fur1t. 

Levanta-se a setsão. 

ACTA DA SESSÃO SOLEMNE DO CONGRESSO 
LKGISLATIVO DO ESTADO DE MINAS GE
RAES PARA POSSE eo VICE PRESIO!i:NTE 
DO ESTADO, AOS 22 DE JULHO DE 1395. 

PRESIDENCIA DO SR. SILVIANO BRAN!)ÃO 

A' uma hora da tarde, feita a chamada, 
acham se pruentes os s1·s. Silviano Brandão, 
Ribeiro de Oliveira, Necesio Ta vac•es. Ferreira 
Alves, Agostinho Pereira. Ribeiro Jnnquei•a, 
Saturnino Da.ntas, Severi!J.no de Rezende, Du· 
arte do. Fonseca, Nunes P10heiro, Alber·to Fur
tado, Francfort, Augusto Clementino, Tavares 
de Mello, Manoel AI VPS, Benjamin de Macedo, 
Delphim Moreira, Bueno Brandão. Francisco 
Bressane, Theophilo Marques, Freitas Castro, 
Epaminon tas Ottoni, Nunes Coelho, Gomes da 
Silva, Rebêllo Horta, Co~t." Sen•, Levindo L'l · 
pe~. Frederiro AUji:UFto, Xavier da Veiga, ca
millo Pratas, Mello Ft'&nco, Camíllo 11e Britto, 
Sabino Barroso Junior e Carlos Sá.; r .. ttando 
com ca.u.a participada os srs. Eduardo Pimen· 
tel. Getulio de rarvalho, Manoel da Silva, ca 
millo Soares Filho e carlindo Pinto e sem ella 
os mais senhores. 

Abre-se a seesio. 
Procelie-ae ao sorteio da commissão que tem 

de receber os srs. Presidente e v ice-Presiden
te do E~tado, tendo o sr. Presidente declarado 
que o flm da presente se~o é conferir a posse 
do respectj v o cargo ao ar. João Nepo...-. ~u,''lO 
Kubitschek, eieito vice-Presidente do Es~adó. 

Sio eorteadoa para a oommtáo os m. aeDa· 
dores Ferreira Alves e Costa Sena e deputadot 
Augusto Clementino, Leopoldo Corrêa e Bueno 
Brandão. 

Aonunciada a presença dO'I srs. dr. Chrispim 
Jacques Bias Fortes e eena1or João Nepomoceno 
Kubitschek. o ar. Presidente convida a com
missão a cumprir o seu dever. 

Com as solemnidad~ regimentaes, erguendo· 
se todas as pessou presentes, são recebidos es· 
tes srs. no recinto do Congresso, tomando as
eentoa.o lado da mesa, á direita o ar. Presiden
te do Estado e á esquerda o ar. vice·Presi· 
dente. 

Em seguida, o sr. Presidente do Congresso 
recebe do sr. senador João Nepomuceno Kubi
tschek o compromis o de bem e fielmente rer
vir o caJ•go de vice-Presidente do Estado e de
ciara·o empossado delle. 

Lido pelo sr. 1. • Secrebrto o termo respe
ctivo, t!l este a~signado pelo sr. renador João 
Nepomuceno Kubitschek e pela mesa ; depois 
do que, com as mesmas solemnidades co'll que 
entraram, retiram-se oa srs. senador Kubits
chek e Bias Fortes. 

Finalmente é lida e appronda; a presente 
acta. 

Levanta-se a sessão. 

ACTA DA 3.• SESSÃO SOLEMNE, PARA EN
CERRAMENTO DO:l TRABALHOS DO CON
GRESSO LEGISLATIVO DO ESTADO DE MI
NAS GERAI!.S, AOS 23 DE JULHO DE 1895. 

PRB:SIDENCIA DO SR. SILVIANO BRANDÃO 

Ao meio dia, feita a chamada, acham·S3 pre
sentes os srs . Silviano Bt'Bndqo, Necesio Tava
res, Agottin bo Pereira, Gome3 da Silva, Duarte 
da Fonseca.. Alberto Furtado, Manoel AI ves, 
Rocb \ Lagôa, Leopoldo Corrêa., Francfort, Fer· 
reira. Alved, Frederico Augusto, Nogueira, Del· 
fim Moreira, Benjamin de Macedo, Bueno 
l:lraPdào, Nunes Pinheiro. Francisco Bressane, 
Augusto Clementlno, Tlleophilo Marques, Sa· 
turoino Dantas, Gamillo de Brito, Fr1.11tas Cas
tro. X~v1er da Veiga., Sousa Moreira e Tavare$ 
de Mello; faltando com cans11 participada os 
!lrs. Eduardo Pimentel, Getulio de Carval bo 
Manoel da Silva, Camillo ~oares Filho e Ribeiro, 
de Oliveira, e cem ella os mais srs. 

Abre·se a sessão. 
O sr. Prestden te dMlara que o tlm da pre

sente se~ão é encerrarem-se os tra~bos do 
Congresso; pelo que, na fórma do regimento, 
declara que está encerrada a I. • sessão da 2. • 
legistura do Congre:JSo do Estado de Miou Oe· 
raes. 

Lida e approvada a preaede acta,Ievanta·te 
a eessã.o. 
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Ao pro)ecto n. 68 .......................... .. 
Ao projecto n. 131. ......................... . 

Do(11r. Camlllo Prate• : 

Ao proiecto n. 87, de 1894 .................. .. 
Ao prolecto n. 18 ...... . ...... .. ............ . 
Ao prOJecto n. 14 •... . .•..•. . ....•.. .• ••• ••• 
Ao projecto n. 26 . . . . .... .. .... .. ...........• 
Ao proJecto n. 88 .......................... .. 
Ao projeclo n. 81. ..... . . . ......... . .... . .. . . 
Ao projecto n. 9~ . ... . .. ..... ....... .. .. ...• 
Ao pro]ecto n. 40 .... . .. . . .. . ... .. . . ..... . .. . 
Ao projecto n. 92, 365, 383 e ...... ..... .... .. 
Ao projecto n. 131, 421 e. . . . . . . . . . . . . . . . . . • 
Ao projecto n . 97, de 1894 .... .. .. . . . .. .. .. .. 
Ao projecto n. 126 . . . .. .•. . •.. • ... ..• . • ••. • •• 
A redacçAo final do projecto n. 81 . ••••••..•• 
Ao projecto n. 62, do Senado ... ..... ...... .. 
Ao pro]ecto n. 89, de 1894 .................. .. 

Da mesa provisoria, 5 e. : . ....... . ...•.... . .. 
Primeira e segunda de poderes,~. 6 e . . .....•.. 
Das commissOes permanentes, z8, 29, 36 e ...• 
Da commissão examinadora nos concursos de 

A<>Jprojecto n. 42 .......................... .. 

6 AoJpro]ecto n. 68, do Senado .. .............. . 

magistrados . . .. . ...... . · ........ . ........ .. 
De membros do Tribunal de julgamento ..... . 

EJY.J:EN'DAS 

:Oo er. Augusto Clementlno: 

Ao projecto n. 47. do Senado .............. .. 
Ao proJecto n. 26, 236 e .................... .. 
Ao protecto n. 84 .................... ...... .. 
Ao pro1ecto n. 40 ........................... . 
Ao pro)ecto n. 42 .. .. ....................... . 
Ao protecto n . 92 .•... . . ..• .•. ••.. .. •....•... 
Ao prOJecto n . 102 . ...... .. ............. . . .. 
Ao pro]ecto n. 131 .. .. ... ..... . .... .. .•••• . •• 
A redacção final do projecto n. 6 . .. ......... . 

7 
37 

Do •r.tDealderlo de Mello: 
Aorprojeeto n. 9!l . ••. • .••.••••• . •.••••••••••• 

37 Ao projecto n. 68, 349 e . ......... . ......... .. 
37 Ao projecto n. 40 .. .. .... .. ............ .... .. 

62 
331 
262 
306 
396 
406 
418 
422 
423 

Ao projecto n. 92, 392:e ..................... . 

Do;.r. Delpblm Moreira: 
Ao projecto n . .2 •••••••••••••••• • •••••• • ••••• 
Ao projecto n. 99 . . . ........ . .............. . 
Ao proJecto n. 40 ........ .. .........• . ....•• 
Ao pro)ecto n. 68, 3<l9, 351, 352 e ............ . 
Ao projecto n. 61, do Senado, 400 e .......... . 
Ao prOJeCtO n. 134 ....... ............ .. ..... , 
Ao pro)ectn n. 131 . .• ••••.•.•..••..•.... .•• .• 
Ao projccto n. 62 .........•....... . .......... 
Ao projecto n. 62, do Senado, 4f>7, 459, 460, 

505 e ... . ................................ .. . 

Do.ar.!Daarte da Fon•eca : 

204 
323 
328 
369 
353 
421 

143 
147 
156 
242 
273 
382 
336 
344 
384 
450 
424 
431 
437 
449 
454 
561 
512 

337 
352 
369 
383 

317 
337 
347 
353 
409 
414 
<l20 
449 

.!i06 

Do er •. Agoatlnbo Pereira: Ao projectoJn. 1.... . .. . .. .. .... . .. ... .. .. . .. 4~ Ao projecto n. 88...... ......... ............ 299 Ao pro)ecto n. 66, do Senado, 443 e .......... . 

Do sr. Benjamin de MAcedo : 
Ao projecto n . 92 .. . .. .. .. .. .. .. • .. .. .. .. . .. 37l 

Do sr. Uen reauto Lobo : 
Ao parP,..er n. 15 . . . • . . . . • • . . . . . . . . • • • • . • . . . • 49 
Ao projeclo n. 65 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . . • . . . 302 

Do sr. Bueno Brandão : 

lo parecer n. 13 . . . . .....•.••• • .. . .•••••.••. 
Aos projectos ns. 10 e 11 .................. .. 
Ao proJecto n. 50, do .;enado .............. .. 
Ao pro)ecto n. l<l, 129 e .................... . 
Ao projecto n. 88, 247, 273, 275, 276 e ...... .. 

\ 

• 
74 

125 
128 
156 
277 

Do •r· Epamfnondaa Ottonl: 

Ao projecto n. 87, oe 1894, 137 e . .......... .. 
Ao proJecto n. 26 ..... . ... .. • . . . .. . ....•..... 
Ao pro)ecto n. 64, 323 e .... .. . ... . ....... . .. . 
Ao projecto n. 81 ....................... . .. .. 
Ao"protecto n. 131 . ..... ................ . ... . 
Ao pro)ecto :1. 126 ...... ............ .. .... . .. 

Do •r· Franclaco Bre••ane : 
/ 

Ao parec~r n . 65 . .... . . . ...••.•• ...• . • •..••• 
Ao protecto n. 99 .. . ... . ................... . 
Ao proJáelo n. !12, 376, 37'7 e . . ........... .. 
Ao pro ecto n. l<l.· .......................... . 

142 
212 
43S 
418 
421 
432 

917 
SS7 
406 
417 



Xlll 

Do .., ... Frelta• C a111tro: 
I 

Ao projecto n . 87, dd 189-1. ............... . .. 
Ab pro)ecto n. 1. ......... .. ...... ... . ... . . . . 

PAGINAS 

137 
203 
302 
421 
512 

Ao projecto n. 65 .. ......... ............... .. 
Ao proJecto n . 131. ........... .. ......... ... . 
Ao projecto n. 149 . .. .. . . . .......• •• .•. •••.. • 

Do sr. Mendes Pimentel : 

PAGINAS 

Ao projccto n . 18, 145 e .... .. .. . ...... . .. ... 146 
A re«lacção final do projecto n. 18....... . . . . 254 
Ao projccto n . 68 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349 
Ao projecto. n. 92..... .... .... .... .......... 384 

Do 11r. Manoel da Silva: 
Do sr. Ferreira Tinoco : 

146 
Ao projecto n. 88 . ......... . .... ....... .. . ... 273 

Ao projecto n. 18, 145 e. .... ....... .. .. ..... Ao projccto n. 99........ ... .. . . . . .. . .. . .. .. . 337 

Do 11r. Franefort : 

Ao projecto u. 92. ........ .... ..... ... .. .... . 365 

Do sr. Faria Lobato : 

Ao pro)eclo n. 42 ........ .. . .. .............. . 
Ao pro)ecto n . 1:H ...... .. .. ............... .. 
A redacção final do projcclo n . 81 . ... .... . . . 

Do sr. Gustavo Serrii.o : 

396 
420 
437 

Ao projecto n. 131, 421 e . .. ........ . ........ 450 

Do sr. Getulio de Carvalho : 

Ac ;>rojecto n. 26, ~36 e .. ..... . .. .. ... .... .. 
Ao projecto n . 34 ... . .. . . . . . .... .... ..• . .. .. . 
Ao projecto n. 99 ... .. . .. . . ....... .. .. ..... .. 
Ao projecto n . 68 .... ........•... .... . ..•.... 
Ao projecto n. 92, 360 e .... .. .. . .... ....... . 

Do sr. Gonzaga da Silva: 

288 
289 
337 
350 
383 

Do sr. Manoel Ahes: 

Ao projcrto n . 26, 253 c ........ .... ....... .. 
Ao projccto n. 99 ...... .... .. .. ... ........ .. 
Ao projccto n. 45 .. . ..... ....... .... .. ..... .. 

Do sr. Nunes Pinheiro : 
Ao projcc to n. 99 .......................... .. 
Ao projccto n. 114, 403 c .. .... ..... . ........ . 
Ao proJccto n. 81. . ... .. .. .. . .. ........ .. .. .. 
Ao projrcto n. 131. .. ......... .. ..... . ...... . 
Ao pro)c.:to n. 62, do coado, 440 e .. . .... ... . 
Ao projecto n. 68, do Senado ... .. . .... ..... . 

Do 1111r. Pinto de 1\loura: · 

Ao projccto n . 2 ............ ... .. ... ....... .. 
Ao projecto n. 40 . . ..... ........ .. . .. ..... .. . 
Ao projecto n. 68, 349 e .. . .. .... . ... . .. . . , . . 
Ao projccto n . 50, do Senado· ... .. .. . .... . .. 
Ao prOJCCto n. 42 ... ......... . . . . .. ... . .... . 

331 
337 
368 

335 
418 
408 
421 
462 
512 

312 
344 
350 
368 
397 

Ao projecto n. 74 . . . ...•..... . ... ....... ..... 
Ao proJCClo n . 68 .. .. .. .... .. . .....•.. . •..•. 

~~~ Do sr. Ribeiro de Oliveira: 

Ao projecto n . 92 .. ... ............ . .. .. .... .. 406 Ao projccto n. 99 ........ . ... .. .. ... ........ . 336 
Ao projecto n. 131 ........ . ...... . ..•... .. ·. 421 

Do sr. lgnaclo llurta : 

Ao projecto n. 126.......... . . . . . . . . . . . . . . . . . 402 
Ao pro)eclo n. 69 .. .............. ·......... . • 424 

Do sr. Juve nal Penna : 

Ao projccto n. 5u, elo Senado . .. .. ... . .. . . .. .. 128 
Ao JHOJt'Clo n . 1. .. .. . .. . .. .. .. . . .. .. . . .. .. . . 203 
Ao projecto n. 6... .. ... . .... .. .. .. . .. .. . •• .. 208 
Ao pro)ccto n. 40.... .. . ... .. .. .. .. .. . .. .. . .. 344 
Ao projccto n. 68, 350........ ..... . .. ....... 353 
Ao prujer:to n. 92. . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 372 
Ao prO)eelo n. 42, 395......... ... • .. . .. . .. .. :i06 
Ao projecto n. 134 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . 414 
Ao projecto n. 131 .. .. ......... .... .. ........ 420 
Ao pro)ccto n. 89, de 1894... ... . ............ 4!>4 

Do sr. João Pio: 
Ao reprerimenlo de adiamento da discussão d11 

parecer n . 13..... . ..... . .. . .. . . ........ . . . at 
Ao projecto n. 18, 114 c...... .. .. .. . . . . .. .. . 144 
Ao projecto n. 87, de 1894 ............. ...... t3fl 
Ao projccto n . 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 
Ao projccto n. 26, 19G, 252 e.... ............ . 252 
Ao projecto n. 92, 307, 360, 372, 383 e. .... .. . 406 
Ao pro)ecto n. 64....... .. . .... . .. .. .... .. .. . 323 
·Ao projecto n. 40............ ... .. .. .. .. .. .. . 3115 
Ao prOJCClO D. 68 .. .. .. .. . .. . .. .. .. . .. .. . .. . s.~2 
Ao projeclo ((Ut refunde diYl!rSOS cJUlros sohrc 

crcaçll.o rle cadeiras. primarias... . ..... . .. . . 355 
Ao projecto n . 131, 420, 422 e ...... ..... . .. . 450 
Ao proJecto n. 97, de 1894 .. .. .. ..... . .... .. 425 
Ao pro~eclo n . 62, do Senado, 448 e . .... . .... 459 
Do prO)CClo n . 57, 455 e ........ ....... ...... 480 
Ao pro]eclo n. 68, do Senado.... ......... ... 512 

Do sr. Leopoldo Corrê a : 
Ao projecto n. 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 83 
Ao pro1ecto n. 1S.. .. .. ... ... .. . . . . . . . . . . . . • 150 
Ao pro1ecto n. 99...... .... .. ... .. • .. • • • .. .. :J36 
Ao projecto n . 131 . .. ... • • .. . .. . .. . .. • .. .. .. 422 
Ao projecto n . 97, de 1894.... .. ............. 424 

Do 11r. Raul Peuldo: 
Ao parecer n. 27. . ...... ... . . . . ... .. . . . . . . . . . 112 
Ao projecto n. 18 . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229 
Ao prolecto n. 92. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 384 
Ao pro)ecto n . 42, 396 e.. ........ . .. .. .. .. .. 460 

Do 1111r. Ribeiro Junquelra: 
Ao projccto n . 1 . .. . ......... .. . .. . . . .. ... .. . 
Ao prnjr•rto n . 6 .. .... ..... . .. . ......... . . .. 
Ao IH'OJ•'clo n. ::1 • •••••• ••• •••• •• •• •• •• •••••• 
Ao prCij ·•· In n. 50 do Senado. 1 t6, 1 ~8 c .. . .. . 
Ao !HOJ('(' lo n. RS . . .. ... .... . . .. . ... ... . .. .. . 
Ao pruj,·•·lo D. 6tl, 350 P ••.••• . • •• • • . •• • ••••• 

Ao prOJCCIO n. 42, 304 .... .. . . .. .. .. .. . .. .. .. 
Ao prnJ('ClO n . 57 ..... . .. .. ... ... . ... . ..... . . 
Ao projccto n. ,68, do Senado . .. . . . .. ... . . .. . . 

Do 11r . Uod111gue1111 Chave1111: 

83 
96 

103 
283 
301 
354 -
396 --\ 
4R1 
:>12 

Ao projccto n . 9~. 383 e .. .............. .. . .. 384 
Ao pro]ccto n . 131, 420..... . ... . .. . . .. .. .. . . . <!2 1 

no !Or . Sabino BarrOIIIIO: 

Ao projrc tn n . 88.... .. . . .. . .. . .. . . .. . .. . . .. . 301 
Ao projccto n . 68 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 389 
Ao projccto n. 1:11. ...... . . ..... . .. . .. .. . .. . 450 

Do sr. Silva Fortt>llll : 
Ao projecto n. I... . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . • . 131 
Au pruj t•rtn n. 65 .......... . .. . . . . . . .. .. .. .. . 283 
Ao projecto n. 99 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 337 
Ao projccto n. 92.. . .... .. . .. .. .... .. .... ... . 382 
Ao projccto n . 37.. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 481 
Ao projecto n. 57, do Senado ...... .. .... ... . 4&3 

Do s r . Souza 1\lorelra : 
An projcrto n. 99.. . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 335 
Ao prO]CCIO n. 131 .. ....... ..... . . . ....... .. 420 

Do sr. SeYerlano de Rezende: 
15:;; Ao projecto n . 2.8 ....... · .. · .. · · · .. .. 
302

v 

Ao pro)ecto n . 65 .... .. ..... .... .... . 

/ 



PAGINAI! 

Ao profeeto n. 28........................... 831 
Ao pro ecto n. 99 .......... ;.. • .. .. .. .. • . .. .. 333 
Ao J11Q ecto n. 92, so·l, 372, 383 e............ 4()6 
Ao prolecto n. 61, do Senado: 400 e....... .. 409 
Ao pro ecto n. 63 ............................ 419 
Ao pro ecto o. 131... ... .. . • .. .. .. .. .. • . . . . .. 422 
Ao pro ecto n. 126.. .... ... ...... • ......... •• 431 
Ao pro ecto n. 89; de 1894, 454 e ......... : ... 474 

Do ••· Sataralao Dant••: 
Ao proJecto n. 64....... . .... .. ..... .. .... . .. 323 
Ao proJecto n. 131 .. :.. . .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. 421 

Do ••· Tbeophllo M••••e• : 
Ao projecto n. 69. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • <124 

Do ••· Weaee•láa Braz : 
Ao parecer n. 14 .. . . .. .. .. . .. .. .. . . .. . .. • .. . 34 
Ao pro}ecto n. 102.... ... .... .. .. ...... .. .... 419 
Ao pro ecto n . 131, 420 e.................... 450 
Ao pto ecto n. 64 . . . . . . .. . . .. .. .. .. .. .. .. . .. 433 

I 
Jadleaçõe8: 

PAGINAI! 

Do mesmo, enviando uma mensagem pedindo 
credito para occorrer as despesas da reparti. 
ção da Policia . • .. . .. • . .. • . • • . . . . • • . . . . . .. 366 

Do mesmo, P.nviando uma mensagem em que 
pede credito para diversas verbas dos orça. 
mentos de 1894 e 1895, um credito exlraor
dioario e approvação do decreto o. 808.. ... 407 

o 
Offtelos dos •••· DeputadDIII : 

Do sr. Souza Moreira, apre~entando o seu di· 
ploma ........ ..... . ... .... ....... . .. .. .. .. . 

Do sr. Hodrigues Chaves, apresentando seu di-
ploma .....•...... . •............... . ....• 

Do sr. Saturnino Dantas, partlcipandtr que 
comparecerá nos primeiros dias de sessão .. 

Do sr. Deovenuto Lobo, participando n!io 
pooer comparecer a sessão por motivo de 
molestia .. .... . ...... ......... ... .... . ... . 

Do sr. Faria Lo bato, enviando o seu diploma 
Do ar. Juvenal Penna, participando que, por 

motivo de força maior, deixa de comparecer 
por alguns dias ás sessões.......... .. . .... 

Do sr. Gonzaga da Silva, partidpandn não 

~e·r·. ~~~~~~~~~~. ·á·s·. _s:~~~~~ - -~~~. ~i·g·~~~ 

5 
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9 • 

40 
61 
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271 
Do ar. Weoceslâu Braz, sobre regularidade do 

trafego na. E. F. Central. 43 e ......... .... . 44 Do Senado : 
Do sr. Juveoal Peona~ 8Qbre regularidade do 

serviço na E. F. da wopoldina, 58 e ........ 
Do ar. Ribeiro Junqueira, pedindo que as duas 

casas do Congresso se pronunciem sobre a 
Uleglbllidade dos recem-rormados em acade· 
mias de outros Estados ................... .. 

Do sr. Delpbim Moreira, pedindo que as com
missões de justiça civil e criminal das duas 
camaras estudem os relato rios dos juizes de 
direito para elaborarem um projecto que 
atenda ás reclamações r.onstantes dos mes· 
mos ............. ....... ....... ......... .. . 

Do Senado, convocando as commissões de Ca
maras das duas casas do Congresso para es
tudarem as questões nascidas da organinção 
muntcipal do Estado . .................... .. 

Do mesmo, propondo a eleição de uma com
mlssllo mixta que estude as bases para o 
lançamento do imposto territorial. ..... , ... 

M 
lleçõM: 

Do sr. Benvenuto Lobo, lamentando as occur· 
rencias que se deram nesta Capital, no dia 6 
de junho .•..••••... .. .......•• . . . ......... 

Do sr. Mendes Pimentel{ consignando na acta 
um voto de pezar pe a morte do 1\larecbal 
Floriano Peixoto . ................... . ..... . 

Mea•agen•: 
Do dr. Presidente 1o Estado, para installação 

do Congresso ......................... . .... . 
Do 111esn:o, enviando a proposta para fixação 

da força publica para 1896 ... .. .......... .. 
Do mesmo, envil\ndo a proposta da receita e 

1lespesa do Estado para 1896 . . . •..•... . .•.•. 
Do mesmo, pedindo credito para as obras da 

Nova fap!t.1l ................... .......... .. 
Do mesmo, enviando uma mensagem em que 

pede credito para occorrer as despesas com a 
Junta Commerclal .. . ......... .. ; .......... . 

Do mesmo,· enviando uma mensagem pedindo 
credito para execução da lei n. so ......... 

\ 

59 
Participando a eleição da mesa da commissão 

examinadora em concurso de magistrados e 
·membros do tribunal especial. . . . . . . . . . . . . . 39 

Sobre a fusão das com missões de camar~ para 
adoptar medidas referentes a organização mu
nicipal do Estado... .. ...... .. ............. 61 

Devolvendo o projecto n. 26, da Camara, de 
79 

1894.......... .. .. ............ . ...... . . ... 66 
Enviando com emenda a proposição n. 14, de 

1894 ......... . ................ .... ......... 127 

88 
Participando a rejeição do projecto n. 44, de 

1894 ..... . ....................... .. ..... . .. 115 

61 

471 

254 

398 

20 

Participando a rejeição das proposições os. 16 
e 40 de 1894, devolvendo com emendas a de 
n. 43 e enviando as de ns. 52 e 53........ 135 

Devolvendo com emenda a proposição n. 47 
e enviando a de n. 54....... . .............. 167 

Participando ter sido approvada a indicação do 
sr. Delphim Moreira.... .. ... .. . .. . .. .. . . .. 211 

Devolvendo novamente com as respectivas 
emendas o projecto relativo ao Arcbivo 
Publico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 219 

Enviando o projecto o. 55 ..... .. , .... .. . .... . 246 
Enviando o projecto n. 54................. .. . 304 
Participando ter sido rejeitada a proposição 

n. 5 ...... ............. .. . .. .......... .. . .. 253 
Enviando o projecto n. 57................... 325 
Enviando o proJecto n. 58 e devolvendo a pro· 

posiç.'\o o. 6 ...... .. ............. .......... 338 
Enviando os projectos ns. 59, 60 e 61........ 354 
Participando ter subido â sancção a proposição 

n. 2 e devolvendo com emendas a de o. 4. 366 
Enviando os JJ.ojectos L~ . 62 e 63 ........... ' 385 
Devolvendo com emendas a proposição o. 4. . 397 
Enviando o projecto n. 64, devolvendo o de n. 

6 e participando terem subido á sancçãh os 
de os . 59 e 60 ...•.. •. •• ••.• ..•.... ... ..... 399 

6\1 Enviando os projectos ns. 64 e 65 e devolven-
do os de ns. 7 e 12......................... 423 

72 Communlcando ter subido á sancção o projecto 

157 

220 

246 

n. 50 ........... ... : ........... . ......... .. 429 
Devolvendo a proposição n . 13... .... .. .. .. .. 434 
Participando ter subido á sancçgo o projecto 

n. 61 ...................... ................ 455 
Communicando a rejeição da proposição n. 30 

e enviando uma mdição ·sobre imposto ter· 
ritorial.. . . .. .. . .. . .. .. . . . . . . . . . . .. . . . . .. . • . 471 
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PAGINAS 

Enviando o projecto n. 68 e communicando 
ter si !lo con vocal.lo o Congresao para dar 
posse ao vice-Presidente do Estado....... . . 477 

Communicando ter subi!lo à sancçã,, n projecto 
n. 26 e !levolvendo os de ns. lO a 3t , de 
1892 . . . .. . •• . . . • . . • • . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • 48:C 

Da Secretaria d9 Interior: 

Enviando uma representação do Externato 
do Gymnasio 1\linciro, uma da Escola 
de Pharmac•a. urna da camnra munici
pal da Leopoldina. um officio da assembléa 
municipal de ltajubll c uma represcntaç;lo 
rlo conselho distnclal da Fortaleza, em ::sa-
linas... . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 

Envianrlo uma representação do lustitutu mu
nicipal rto Fructal, uma da c'lmara munici
pal da me~ma cidade e outra de ~lauoci Go-
mes de Araujo ........ .. .. . . · . . . ......... . • 4-J 

Enviando livros e !locnmentos referentes ás 
eleições da 6. · circumscripção... . ... .. .. .. . 66 

Enviando ;\ n:ensagem que coutem a proposta 
para nxaçl\o 1a força publica . . . . . ......... 69 

En,·ianrlo a prvposta do Internato do Gy rnna-
sio Mineiro.. . . ... ... .. ... . ... ..... .. . ... ... 115 

Devolvcndn informado o requerimento da pro
fessora lUla Carolina Torres . . .. . . . .. . . . . . . . 115 

Enviando um requerimento do major 1'i icolàu 
Tassara. . .. . .. ........ ... .. . . . .. .. . .... .. . . 123 

Enviando requerim•Jntos em que alguns offi. 
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