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ACTA DA 1.• SESSÃO PREPARATORIA PARA 
A 4.• SESSAO ORDINARIA DA 2.• LEGISLA
TURA DA CAMARA DOS DEPUTADOS, AOS 
12 DE JUNHO DE 1898. 

PRESIDENCIA. DO SR. JUSCELINO BARBOSA 

(2.0 Secretario) 

Ao meio dia, feita a chamada, acham-se 
presentes os senhores Juscelino Barbosa, Sa
bino Barroso Junior e Manoel Alves. 

Nilo se achand~ presentes os senhora~ : 
Presidente, vice-Presidente e Lo Secretario, 
na fórma do Regimento, assume a presiden
cia o sr. Juscelino Barbosa que convida _llara 
1. 0 secretario o sr. Sabino Barroso Jun1or e 
para 2.o o sr. Manoel Alves. 

Foi presente 'mesa o diploma do ar. Can
dido Eloy Tassara de Padua, deputado eleito 
pela 1.• circumacripçlo eleitoral do Eatado. 
-A' commise!W de -poderes. 

Nada mala havendo a tratar-se, o sr. Pre
sidente convida os senhores Deputados pre
sentes para nova aeselio preparatorla ama
nh!l, á nora regimental, e suspendem-se os 
trabalhos. 

ACTA DA 2.• SESSÃO PREPARATORIA DA 2.• 
LEGISLATURA, AOS 13 DE JUNHO DE 1898. 

PB.EIIDENCU. DO SR. AGOSTINHO PER.BIB.A 

(1.· Secretario) 

Ao meio dia, feita a chamada, acham-se . 
presentes os srs. : Agostinho Pereira, Jusce
lino Barbosa, Sabino Barroso Junior, Manoel 
Alvee e Carltndo Pinto. 

Nilo se achando ainda presentes os srs. 
Presidente e vice-Presidente occupa a presi
dencia o 1r. Agostinho Pereira, 11ervindo de 
I.o e 2,o seoretarioa 01 srs. Joecelino Bar
bosa e Sablno Barroso Junior. 

0 SR. l,o SECRETARIO lê .à Casa um tele
gramma de 7 do corrente procedente da ci
dade de S. Jo!W Baptista, em que o sr. depu
tado Ignacio Murta communica aclrar-se de 
viagem para esta Capital prompto para os 
trabalhos.-A .camara tlca inteirada. 

Nada maia havendo a tratar-se o ar. Pre
sidente d' por tlndoa os trabalhos e convida 
os srs. deputados presentes para nova sei
silo preparatoria amanh!l ' hora regimental. 

ACTA DA 3.• S&gSÃO PREPARA.TORIA DA .(a 
LEGISLATURA, AOS 14 DE JUNHO DE 1898, 

PRESIDJINCIA DO SR. TAVA.kBS DE MELLO 

Ao maio dia, feita a chamada, acham
se presentes os ara. Tavarea de Mello, 
Agostinho Pereira, Juscelino Barbos!l1 Ber
nardee de Fart~~o, Leopoldo Corrêa, Manoel 
da Silva, Manoel Afves, Sabino Barroso 
Junior, Jo!W Pio e Carlindo Pinto. 

O er. I·. s8oR•TARIO lê á casa dois tele
grammas1 um do sr. Ribeiro JunqueiraJ. de 
hon~m a.atado, procedente de Juiz :de .tróra 
communicando chegar hoje prompto para 
os trabalhos ; outro do sr. Silva Forte1 de 
hoje datado, procedente de Palmyra, tra
zendo ao conhecimento da Camara que, por 
motivo de molestta so poderá. chegar a eet& 
Capital amanh&ou ou depois.-A Camara tlca 
inteirada. 

NIW havendo numero legal de deputados 
presentes para a instalaç&.o do Congreuo 
amanhA, d1a designado por lei, o sr. P1'81t
dente na fórma do Regimento manda que 
ee omcte ao Senado, e ao dr. Presidente do 
Eatado, dando-lhes d'isso conhecimento. 

Nada mala havendo a tratar-1e, o ar. Pre
Sldente conv-ida aos srs. deputados para 
nova sessllo preparatoria amauhll, I. hora 
regimental, e suspendem-se os trabalhos. 
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ACTA DA 4.• SESSÃO PREPARATORIA AOS ACTA DA 5.• SESSÃO PREPARATORIA, AOS 
15 DE JUNHO DE 1898 16 DE JUNHO DE 1898. 

PRB8IDBNCJA DO SR. TA V ARBS DE MELLO 

Ao meio dia, feita a chamada, acham-se 
presentes os srs. : Tavares de Mello. Agos
tinho Pereira, Juscelino Barbosa, Juvenal 
Penna •• Manoel da Silva, Carlindo Pinto, 
Theophilo Marques, Joaquim Calixto, Leo
poldo Corrêa, Severiano de Re?.ende, Bernar
iles de Faria, Ribeiro Junqueira, Sabino Bar
roso. Junior, Francisco BresPane, Simeão 
Styhta, Alberto Furtado. João Pio, Manoel 
Alves e Carneiro de Rezende. faltando com 
cn11;sa participada os srs. : lgnacio Murta. 
e Silva Fortes, e sem ella os mais senhores. 

Abre·se a sessão. 
Lida a acta da .(!etzsllo antecedente é dada 

por approvada. 
0 SR. J.' SECRETARIO dà conta. do- seguin

te expediente : 
Officio 

Do sr. 1. • Secretario do Senado, partici
pando não haver ainda numero legal de se
nhores Senadores presentes para poder ter 
logar a installação do Congresso.-A Camara 
fica inteirada. 

Telegrammas 

Do sr. Desiderio de Mello, de h ontem da
tado, procedente de S. Paulo, communican
do acbar-so de viagem para esta Capital, 
prompto para os traballJOs.-Inteirada. 

Do sr . Camillo Pratas, procedente de 
Monte!' Claros. de hontem datado, trazendo 
ao conhecimento da Camara que, por motivo 
de força maior, parte hoje para esta Capital. 
-Identico despacho. 

Foi presente á mesa o diploma conferido 
pela junta apuradora ao deputado eleito 
pela 5.ft circumscripçlio eleitoral do Estado 
dr. Josó Gonçalves de Sousa.-A' commis
são de Podere1:1. 

O sr. SADTNO BARRoso, obtendo a palavra 
diz que a Camara dos Deputados, que é u~ 
dos ramos dos. poderes do Estado, não póde 
e com certeza não é indifferente ao des
apparecimento do chefe de um desPes pode
res. 

A Camara. tem conhecimento de haver fal
lecido hontem o exm. sr. desembargador 
Prestes Pimentel que, com brilhantismo ex
cepcional, occupava o cargo de Presidente 
do Tribunal da Relação que é o ultimo grau 
na hierarchia da magistratura mineira. 

S. exc. requer que, como significação de 
pesar da Camara, se consigne na acta um 
voto que exprima os sentimentos com que 
esta casa teve conhecimento do desappare
cimento de tão illustre quão distincto ma . 
gi strado, no que pensa interpretar os senti
mentos de todos os seus collegas. - Serà · 
attendido o nobre deputado. 

Nada mais havendo a tratar-se. o sr. Pre
sidente convidou aos srs. deputados presen
tes para nova. sessão prepara.toria amanhã, 
i hora regimental, para veritlcaçlio de nu
mero legal para installação do Congresso 
e suspendem-se os trabalhos. 

PRESIDENCIA DO SR. TAVARES DE MELLO 

Ao meio tlia, feita. a. chamada, acham-se 
prel!eqtes os senhores : Tb'.vares de Mello, 
Agostinho Pereira, Juscelino Barbosa, Juve
nal Penna. Manoel da Silva, Carlindo Pinto, 
Theophilo Marques, Joaquim Calixto, Leo
poldo Corrêa, Severiano de Rezende, Bernar
des de Faria, Ribeiro Junqueira, Sa.bino Bar
r_oso Junior, Francisco Bressane, Simeão Syt
hta, Alberto Furtado, Manoel Alves, Car
neiro de Rezende. Duarte da Fonseca, Jotio 
Pio e Benvenuto Lobo, faltando com causa 
participada os Fenhores : lgnacio Murta, Sil
va Fortes, Desiderio de Mello e Camillo Pra
tas e sem ella os mais senhores. 

Abre se a sessão . 
E' lida a neta da antecedente, que c sr. 

Presidente d:\ por npprovada. 
O Er. J.· SECRETARIO dá conta do seguinte 

EXPEDIENTE 

OfTicios 

Do sr. 1. · Secretario do Senado, trazendo ao 
conhecimento da Camara que naquella casa 
do Congresso ninda não ha numero legal de 
~enadores presentes para poder ter Jogar a 
mstallnção do Congresso.-A Camara fica in
tcirad:: . 

Do ~ ~· . Gonzaga da Silva , communicnndo 
que, J )r motivo de força maior, só poderá 
comp: · ecer hoj e para tomar parte nos tra
balho; da Camnra. -Identico despacho. 

Do ~ ·. Julio Cesar Tavares Paes,enviando o 
"'eu d ·!orna de deputado eleito pela 4.a cir
cums• ipção eleitoral do Estado. - A' com
missãv de Poderes. 

Teleg1·amm.a 

Do sr . Getulio de Carvalho, •le hontem da
tado, procedente da Conceição, communican
do se achar de viagem prompto para os tra
balbos.-A Camara fica inteirada. 

Nada mais havendo a tratar-se e não ha
vendo ainda numero legal de senhores Depu
tados presentes para poder ter Jogar a instal
lação do Congresso, o sr. Presidente convida 
os senhores Deputados presentes para nova 
sessão preparatoria amanhã, á hora regi
mental, e levanta-se a sessão. 

ACTA DA 6.a SESSÃO PREPARATORIA, AOS 
17 DE JUNHO DE 1898. 

PRESIDENCIA DO SR. TAYARES DE MELLO 

Ao meio dia, feita a chamada, acham-se 
pl'esentes os senhores : Tavares de Mello, 
Agostinho Pereira, Juscelino Barbosa, Joa
quim Calixto, Manoel da Silva, Manoel Al
ves, Celestino Soares, Francisco Bressane, 
Gonzaga da Silva, João Pio, Carneiro de Re
zende, Silva Fortes, Simeão Stylita, Sousa 
Moreira., Duarte da Fonseca, Alberto Furta
do, Ribeiro Junqueira, Juvena.l Pe1;1na, Sa
bino Barroso Junior, Carlindo Pinto, Theo-



philo Marques, Severlano de Rezende, Ber
nardes de Faria, Leopoldo Corr&a e Benvenuto 
Lobo, faltando com causa participada os se
nhores: lgnacio Murta, Camillo Pratas e De
slderlo dd Mello e sem ella os mais srs. 

Abre-se a sessão. 
Lida a acta da antecedente, à ella dada por 

approvada. 
0 I! R. l. • SECRETARTO dá conta do seguinte 

EXPEDIENTE 

Officio 

Do sr. Raul Penido, participando que de
vido a grave incommodo de saúde faltll:rá ~ 
primeiras sessões. - A Camara fica mtet
J'ada. 

Nada mais havendo a tratar-se o sr. Pre
sidente declara que achando-se presentes na 
Capital numero legal de senhores Deputados 
manda que se officie ao Senado e ao. sr. dr. 
Presidente do Estado, dando-lhes dtsso co
nhecimento, e suspende a sessão até çue se 
receba communicação do Senado para se de
signar o dia da installnção do . Congr~sso. 

Reaberta a sessão o sr. Prestdente mforma 
á casa não haver ainda numero legal de Se
nadores presentes, pelo que convida aos se
nhores Deputados para nov~ sessão prepa
ratoria amanhã, 6. hora regtmental, afim de 
receber qualquer corumunicaçlio por parte 
do Senado, e levanta-se a sessão. 

ACTA DA 7.• SESSÃO PREPARATORIA, AOS 
18 DE JUNHO DE 1898. 

PRESlDBI\CIA DO SR. TAVARES DE MBLLO 

Ao meio dia, feita a chamada, acham-se 
presentes os srs. : Tavares de Mello, Agos
tinho Pereira, Juscelino Barbosa, Bernardes 
de Faria, Theophilo Marques, Celestino Soa
res Soares Moreira, Silva Fertes, Francisco 
Br~ssane Manoel Alves, Desiderio de Mello, 
Ignacio Murta, Ribeiro Junqueira, Jollo Pio, 
Duarte da Fonseca, Manoel da Silva, Alber
to Furtado, Juvenal Penna, Joaquim Calixto, 
Gonzaga da Silva, Leopoldo Corrêa e Benve
nuto Lobo, faltando com cauHa participada 
os srs. Camlllo Prate1.1, Getulio de Carvalho 
e Raul Penido, e sem ella os mais senhores. 

Abre-se a sessão. 
Lida a acta da antecedente o sr. Presid:m

te a dá por approvada. 
Não ha expediente. 

Apt•esentação de requerimento 

o 11r . Silva Forte• (não temos o seu dis
curso). 

Vem á mesa, é lido, apoiado e posto em 
discusslio o seguinte : 

Requerimento 

'Requeiro que se consulte á casa si con
sente que se designe ao Presidente n no
meaçllo de tres membros interino!! que sub-

stituam os eft'ectivos da commisslo do Con
stituição e Poderes que se acham ausentes. 

Sala das sessões, 18 de junho de 1898.-
Silva Fortes. · 

Nllo havendo quem peça a palavra, encer
ra-se a discussll:o, tlcando adiada a votação 
do mesmo para quando houver numero. 

Nada mais havendo a tratar-se, o sr. Pre
sidente convida os srs. Deputados pre
sentes para nova sessão preparatoria ama
nhã, á hora regimental, aftm de a~uardu 
communioação do Senado relativamente Q 
numero leg~l de Senadores presentes para 
poder ter logar a installaçlio do Congresso. 

Levanta·se a sessão. 

ACTA DA 8.• SESSÃO PREPARATORIA, AOS 
19 DE JU:SHO DE 1898 

PRESIDENCIA. DO BR. TAVARES DE MELLO 

Ao meio dia, íeita a chamada, acham-se 
presentes os srs : Tavares de Mello, Agos
tinho Pereira, Juscelino Barbosa, Manoel da 
Silva, Ignacio Murta, Benvenuto Lobo, Jolio 
Pio, Silva Fortes, Desiderio de Mello, Duar
te da Fonseca, Alberto Furtado, Juvenal 
Penr.a, Theophilo Marques, Francisco Bras
sane, Ribeiro Junqueira, Manoel Alves, Sou· 
sa Moreira, Celestino Soares e Leopoldo 
Corrêa, faltando com causa participada os 
srs: Getulio de Carvalho, Camillo Prates e 
Raul Penido, e sem ella os mais srs. 

Abre ·se a sesstto. 
Lida a acta da ante~edente ê ella dada. 

por approvadn. 
0 SR. l. • SECRETARIO dá '"conta do se-

guinte ·-

EXPEDIENTE 

Offieio 

Do sr. l. · Secreta,.io do Senado, de hontem 
datado, participando nlo haver numero le
gal d~ Senadores presentes para · poder ter 
ll)gar a installaçito do Congresso. - A Cama
ra fica inteirada. 

o sr. PRESIDENTE declara que vae sus
pender a aessllo por meia hora, até que ve
nha communicaçllo do Senado si existe ou 
nlio naquella casa numero legal de Senado
res presentes para poder ser marcací.o o dia e 
hora para a imtallaçlio do Congresso. 

APRBSENTAÇÃO DE REQUERUfENTOS 

Oer • .JoAo Plo-(Não temos o seu discurao) 
Vem á mesa, é lido entra em discusslio 

aendo considerado mataria nova pelo sr. Pre
sidente, o seguinte : 

Reque .. imento 

Requeiro a eleiçlto de uma commisslio de 
reconhecimento de poderes, especialmente 
para dar parecer sobre a eleição de depu
tados que est.llo na cidade ainda n!lo reco
nhecidos. 

S. S., 19 de junho de 1898.- Padre Jof1.o 
Pio. 



O sr. SILVA FoRTES Jlede a palavra ficando 
por isso adiada a d1scuss!o para a sessll:o 
seguinte, na fórma do art. 77 do regula·· 
mento. 

Suspende se a sessll:o por meia hora. 
Reaberta a ses11&o, o sr. Presidente de

clara que recebeu communicaç&o do Senado 
de n&o haver ainda naquella casa numero 
legal de Senadores presentes para a installa
çlo do Congresso, pelo que convida os se 
nhores Deputados para a nova sessllo prepa
ratoria,amanh&, f. hora regfólental atlm devo
tar-se o requerimento do ~enbor Silva Fortes, 
discutir-se o do senhor Joio Pio, e aguardar
se, cominunicaçlo do Senado, relativa 
mente o numero legal de Senadores, para po
der ter logar a installaçlliJ. 

Levanta-se a se~sllo. 

ACTA DA 9.~ SESSÃO PREPARATORIA, AOS 
20 DE JUNHO DE 1898. 

PRBSIDENCIA DO SR. TAVARB8 DE MELLO 

Ao meio dia, feita a chamada. acham-se 
presentes os srs. Tavares de Mello, Agosti
nho Pereira., Juscelino Barbosa, Duarte tla 
Fonseca, Alberto Furtado, Silva Fortes, Be
nevenuto Lobo, Manuel da Silva, Francisco 
Bressane, Carneiro de Rezende, Carlindo 
Pinto, Sabino Barroso Junior, Ribeiro Jun
queira, Juvenal Penna, Desiderio de Mello, 
Nunes Pinheiro, Gonzaga da Silva, Jollo Pio, 
Celestino Soares, Siwello Stylita, Leopoldo 
Corrêa, Hernardes de Faria, lgnacio Murta, 
Theophilo Marques, Sousa Moreira e Manuel 
Alves, faltando com causa participada os srs. 
Camillo Prates, Getulio de Carvalho e Raul 
Penido, e sem ella os mais senhores. 

Abre-se a sePslio: 
Lida a acta da antecedente é esta dada 

por approvada. 
Nlio ba expediente. 
0 SR. SILVA FORTBS, obtendo a palavra, 

requer que se consulte à cMa si consente 
na inverslio da ordem do dia, afim de ser 
discutido o reqnerimento apl'osentado pelo 
sr. Jolio Pio, antes de ser votado um outro 
apresentado por s. exc., e que se acha collo
cado em primeiro logar, na ordem do dia . 

Consultada a ct.sa, concede esta a inver
slio requerida, pelo que o sr. Presidente 
annuncht a discussll:o do requerimento do 
sr. Joi!.o Pio, dando a palaYra ao ar. Silva 
Fortes. 

o 11r. SII••Fortu-(Nllo temos o seu dis
curso). 

0 -•r . 8ablao Barret10 .Jaalor (•) diz que 
nl[o sabe si o seu illustre collega, auctor 
das considerações que acabam de ser feitas, 
collocou a questllo em terreno pesFoal .... 

0 SR. SILVA FORTJU:- N!o apoiado, nllo 
colloquei a questlo em terreno pessoal. 

0 I!R. SABINO BARROSO JUNIOR ... e nlio 
importa o terreno da questAo, para o ora
dor é uma questllo regimental, de solução 

(') Este discurso não foi revi~lo pelo orador. 

clara e que se estabelece f. luz do iimples 
bom senso. 

O Congresso estA em se111ões preparatoriu, 
e ellas nlo alo feitas sinlo para os traba
lhos necessarios ao regular t'Uncoionamento 
do ramo legislativo, e entre esses trabalhos 
inclue-se incontestavelmente o reconheci
mento de poderes. No caso occurrente df.
se o facto de n!lo er.tar presente o orglo 
natural de informaçllo para se iniciar os tra
balhos da verillcaçll:o de poderes, e porque 
nlio existe este orglo nlo se ha ...te tratar 
de mataria urgt>nte ? 

Acha o orador que nlo é razoavel. Por
que modo, porém, ha de a Camara consti· 
tuir esta commissll:o, porque proces11o, com 
que caracter? O processo, ar. Presidente, nAo 
póde deixar de obedecer ao principio domi
nante da rP lresentação das minorias. (Muito 
bem do &r. JO{l() Pio) . 

Com que caracter se constitue a commis
slio, com caracter dfienitivo 1 Nlo, porque 
é uma commiss!o eleita em sesslles prepa
ratorias, que tem o caracter dest8.8 sessões, 
porque tudo quanto se faz nellas tem o ca
racter pre.Paratorio. 

!>- _commtsslio se constituirá. por eleiçll:o e 
inJcJarà os seus trabalhos, e si quando a 
commissllo permanente fOr eleita nllo tiver 
concluiúo os trabalhos, passará. para a com-
missão eleita todos os papeis. . 

Nlio é licito a nós outros, que formamos 
um ramo do poder legistivo, prolongar o di
reito que tenha qualquer eleito de ser mem
bro desse poder; a Camara deve no mais 
breve praso reconhecer ou nllo o direito. 

Supponbamos nós que as sessões prepara
torias se prolonguem por mais 8, 10 ou 15 
dias: devemos aproveitar o tempo estudan
do os papeis relativos ao reconhecimento de 
poderes, e esta é a praxe seguida em todos os 
parlam'lntos. 

Conclue o orador declarando que vota 
pelo requerimento do ar. Jolio Pio. 

Encerrada a discusslio, é approvado o re
querimento do ar. Jo!o Pio pelo que é con
siderado prejudicado o do sr. Silva For
tes. 

O ••· 811-ya F-.rtto• (pela ordem) requer 
que se consigne na acta que votou pela 
doutrina firmada no seu requerimento, por
tanto contra á. eleiçll:o da commissão. 

Será attendido o nobre deputado. 
O mesmo senhor, pela ordem, voltando a 

tribuna, diz que nll:o sabe qual o criterio 
para organizar a sua cedula, si deve decla
rar que fulano suLstitue fulano ou si com
parecendo um dos membros da commissll:o 
qual o que tem de sahir, si o menos votado, 
que representl\ a minoria ou si o mais vo
tado,que representa á. maioria e nesse eenti
do pede explicações a mesa. 

O SR. PRKSIDENTE declara que n ll:o póde 
antecipar juizo a respeito. 

Em seguida, faz-se a chamada para a elei
çll:o da commissll·l es~ecial de veritlcaçllo de 
poderes, sendo receb1das vinte e seis cedo
las que, apuradu3. dão o seguinte resul
tado: Carneiro de Rezende, 13 votos; Fran
cisco Bres·ane, 7 votos; Ignacio Mona 
4 votos; Ribeiro Junqueira, Sabin~áar-

/ ' 



roso Junior, Bernardes d.e Fuia e Duarte 
da Fonseca, 3 votos a cada um; Gonzaga da 
Silva, Manoel da Silva e Alberto Furtado, 2 
votos a cada um; Manoel Alves, Siha·For
tes, Sou•a Moreira e Celestino Soares 1 voto 
a cada um; tendo havido tres cedulas em 
branco. 

7 

O BR. PRBBIDKNTB declara eleitos os tres 
mais votados, e manda que a eata commis
llo se remettam 01 papeis ~ue se acham 
com despacho na Secretaria. 

Nilo havent.lo ainda numero legal no Sena
do, o ar. PresiJente convida aos sn. deputa
dos presentes para nova sessllo preparatoria 
amanbrí, á hor·a regimental, afim d~ aguar
dar-se qualquer communioaçlio sobre o as
sumpto por parte daquella corporação e 

Levanh-se a seullo. 

ÃCTA DA 10.• SESSÃO PREPARATORIA, AOS 
21 DE JUNHO DE 1898. 

PRESIDEl'\CIA DO SR TAVARES DE MBLLO. 

Ao meio dia, feita a chamada, acham se 
presentes os Sl.'nhores : TRvartos de Mello, 
Agostinho Pereira, Juscelino Barbo!a, Joa
quim Calixto, Desiderio de Mello, Juvenal 
P.mna, Getulio de Cahvalho, Sousa ·Moreh'8, 
Duarte da Fonseca, Alberto Furtado, Celes
tino Soares, Henvenuto Lobo, Ribeiro Jon
queira, Bernardes de Faria, Franciaco Rr~s· 
aane, Leopoldo Corrêa, Manoel Alves, lgna · 
cio Murta, Carneiro de Rezende, Simelio 
Stylita, Severiano de Rezende, Silva Fortes, 
Nunes Pinheiro e Gonzaga da Silva, faltando 
com causa participada os senhores : Camlllo 
Prates e RAul Pemdo e sem ella os maia se-
nhores. · 

Abre se a sessiJ.o. 
Lida a acta da antecedente e niJ.o havendo 

quem sobre ella faça observações, fica a 
mesma sobre a Mesa para ser approvada 
quando houver numero. 

Não ha expediente. 
0 sr. FRANCISCO BRES8ANE participa á Casa 

que o sr. Bueno Bran;llo tem faltado ia ses
sões p~r motivo de molestia em pessoa de 
sua família, mas .que comparecerá de hoje 
até ao dia 23.-A Camara fica inteir~tda. 

O •r. t ·araeJ- tle Beseade : - (Nlio te
mos o seu discurso). 

O ar . 8everl•ao de Belleade:- (Idem). 
O ar. Prealdea&e diz que achando-se pre

aente um dos membros da commi88ilo de 
Poderes, este poderia pedir a nome&ÇIJ.o in
terina dos dous outros ausentea; tendo po
rem, aCamara eleito uma _commisalo esplj
cial, parece a a. esc. que em virtutle da 
presença do sr. Getulio de Carnlbo, um dos 
membros e«ectivoa da commísslo de Pode· 
res, deveró. eate assumir o logar que lhe 
compete na commisalo, aahindo o menoa 
votado. 

NIJ.o havendo mais nada a tratar-se e 
achando se informado de que pelo ~rem das 
3 e 50 deverf. chegar um dos Sara. enador.ea, 
convoca uma nova aeasiJ.o para as quatro 
horas, afim de verificar ai ha numero legal 

para poder ter logar a inatallaçi'l.o do Con
greuo amanhl e 

l.evanta-se a se~silo. 

ACfA DA li.• SE!JSÃO PREPARA TO IH:\ AOS 22 
DE JUNHO m: 1898 

PBDIDB:SCIA DO llR. TAVARBB DR MELLO 

A'a 4 horas da tarde,fcita a cb;.mada,acham
se presenteb os srs : Tavures dc Mello, Agos
tinl.Jo Pereira, Juscelino B11rho~a, Joaquim 
Calbto, Deaiderio de Mdlo, Juvenal Penna, 
Getulio de C11rvalho, Sou~a Morei• a, Duarte 
d~a Fon:eca, Alberto Fu• tado, Celestio('l Suares, 
Benvenuto Lobo, Ribeiro Juuqueira, Ber
nardes de Faria, Franci8co Bressane, Leo· 
poh.lo Currea, Manoel Alves, Ignacio Murta, 
carneiro de Rezende, Se\·eriano de Rezende, 
Simeilo Stylita, Silva Fortes, Nunes Pmbeiro 
e Gonzaga da Sllv~t, fllltando com causa par
ticipada os ara. Camillo Prates e Raul P&
nido e sem ella os mais l!enhores. 

Abre-ae a aessilo. 
Uda a acta da -antecedente, fica a mesma 

sobre a Mesa para ser approvada quando 
houver numero. 

O sr. 1. ·Secretario dá conta do se6uinte 

EXPBI•IBNTE 

O !fi cio 

Do ar. 1. · Secretario do Senado, trazendo 
ao conhecimento da Camara que tendo-se ve
rificado numero legal de Senadores presen
tes para a installação do Congresso, foi de
signado o dia de amanhã, a uma hora da 
tarde para a sua installação. - A CIUDara 
fica inteirada. 

0 IR. PRBBIDB'ITR na fórma do art. 7.' do 
Regimento commum convida os srs. depu
tados para comparecerem amanhã no Paço 
do Congresao com a antecipaçiJ.o necessaria 
afim de ae eleger a commisslo que tem de 
receber o sr. dr. Secretario do Interior, In
cumbido de ler a Mensagem e manda que 
se offlcie ao sr. dr . Pret~idente do Estado, 
fazendo-se as demais communicações do 
estylo. 

Levanta-se r. sesslio. 

ACTA DA SESSÃO SOLEMNE DE INSTALLA
Ç O DO CONGRESSO MINEIRO, AOS 22 DE 
JUNHO D~ 1898. 

PREI!IDBNCIA DO SR . TAVARES DE .MBLLO 

Ao meio dia, feita a chamada, acham-se 
preaentea os ara.: Tavares de Mello, Juscell
no Barbo~a. Bernardino de Lima, Teixeira da 
Coata, Soua~t. Moreira, Joaquim Calixto, Josl
de Brito, lgnacio Morta, Camillo de Bri~!ú, 
Coata Sena. Frederico Augusto, Manuel Al
vea, Joio Pio, Manuel da Silv11, Gonzaga da 
Silva, Celestino Soar81, Ltoopoldo Corrêa, Al
berto Furtado, Bernart.les de Faria, Deslderlo 



de Mello, Getulio de Carvalho, Levindo Lo
pes, Ferreira Alves, M~llo Franco, Rebêllo 
Horta, Severiano de Rezende, Silva Fortes, 
Nunes Pinheit•o, Sabino Barroso Junior, Du
arte da Fonseca, Freitas Castro, Simeão Sty
Jito, Ribeiro Junqueira, Pedro Drumond, 
Franci8co Bressane, Juvenol Penna, Alva:oes 
da Silva e Carneiro de Rezende, faltando 
com causa participada os srs.: Camillo Pra
tas, Raul Penido, Joaquim Dutra, Gomes da 
Silva1 Oliveira Penno, Gomes Vulladão, Car
los Sa, Bueno Brandão, Nogueira e Roquette 
e sem ella os mais seuhores. 

Abre-se a sessão: 
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O SR. PRESIDENTE declara que nr. fórma do 
art. 7. • do regimento commum, vae-se pro
ceder ao sorteio da commissão incumbida 
Je receber o sr. dr. Secretario do Interior, 
que tem de ler a mensagem presidencial. 

Feito o eorteio, fica a commissão con
stituída d0 sr. senador Costa Sana e dos 
11rs. deputados Manuel Alves o Ribeiro Jun
queira. Suspende-se a sessão até que soja 
annunciada a chegada d:> sr. dr. Secretario 
do Interior. 

A uma hora da tnrde, reaberta a sesslio, 
-e annunciada a chegada do sr. dr. Secretario 
do Interior. 

O SR. PRESIDENTE convida a commissão a 
cumprir o seu dever. 

Introduzido com as formalidades de estylo, 
() sr. dr. Secretario do In•erior toma assen
to á direita do sr. Presidente e procede á 
leitura da seguinte 

MENSAGEM 

SRS. ~IEMBROS DO CO:\GRESSO LEGI$LAT1YO 
DE MlNAE GERAES. 

Em obediencia ao precei to contido no arti
go 57, n. 5, da Constituição Mineira, cabe
me mais uma vez a satisfacção de dar-vos 
conta dos successos e occurrencias políticas 
e administrativas que se deram em nosso Es
tado, em o período de intervallo de vossas 
sessões legislativas, e chamar vossa esclare
()ida atteução para as medidas de caracter 
legislativo, que parecem-me mais urgente
mente reclamadas para o bom andamento dos 
diversos ramos do serviço publico, e o faço 
começando por congrat ular-me comvosco e 
com o povo mineiro pelo facto de vossa aus
piciosa reunião, sempr.e promissora de bene
ficios para o Estado. 

Neste momento, em que iniciaes vossa ul
tima reunillo, a primeil"l. após os deploro
vais acontecimentos desenrolados na Capital 
Federal, em dias do mez de Novembro do 
anno passado, dos quaes fo i protogonista 
Uffi lOUCO llU fanatico, instrumento de mlls 
paixões de facções politicas sem apoio na 
opinião publica, cumpro o dever de assigna
lar, com honra para o povo mineiro, que ma· 
nifestações as mais sinceras partiram de 
todos os pontos do Estado e de todas as elas 
ses do nossa sociedade, condemnando o re
voltante e nefando attentado contra a vida 
do primeiro Magistrado da Republica, o do 
qual resultou a morte do bcnemerito Minis
tro da Guerra, .Marechal Bittencourt, que 

morreu gloriosamente, legantlo a Meus com: 
patriotas inolvidavel exemplo de verdadeiro 
civismo. 

Felizmente para a Naçno Brazi leira , o au
ctor e cumplices do nefando attentatlo, tlio 
insolito na historia política de noE~o Paiz, 
virum condemnados por todos os Brazileiros, 
sem distincções politicns, que nilo existem 
quando se trata da integridade da Patrla e 
da honra nacional, sua miseranda obra de 
destruição. E como não ser assim, si o at
tente.do contra a vida do Presidente da Re
publica ora uma triste prova de retrograda
ção política sem precedentes em nossa his
torio., em desaccôrdo com a indole ordeira. 
do nosso povo e com os nossos sentimentos 
moraes e religiosos ! 

Tive então occosião do ser interprete, jun
to do sr. Presidente da Republica, da ma
nifestação de solidariedade que os partidos 
e todas as corporações politicas e adminis
trativas do Estado dirigiram lhe, condem
nando e estigmatizando assim um ac•>nteci
mento antagonico com a. nossa civilização 
o com os nossos costumes. 

Pode-se dizer, sem receio do errar, que 
todos os mineiros manifestaram-se jubilosos 
por verem falhar a tentativa do louco assas
sino contra a vida da primeira a.uctoridade 
da Republina,e assim era de esperar-se, uma 
vez que desse modo livrou-se o Paiz, sinil:o 
da anarchia, pelo menos de consideravel e 
preju•licial desorganização, tanto mais de ex
tranhar-se, quando e certo que no Brozil 
operou-se a transformação de seu regimen 
politico sem abalo e commoções, e antes 
com o ap:;~lauso sincero de toda a Nação. 

A tentativa contra a vida do primeiro Ma
gistrado da Republica teve Jogar quando este 
voltava de saudar um punhado de bravos 
do nosso exercito, que voltava 'rictorioso 
da cruenta lucta. contra os fanaticos do Ca· 
nudos, no interior do Estado da Bailia. 

Felizmente, om nosso Estado, continuou 
quasi inalterada a ordem publica, ligeira
mente perturbada apenas em um ou outro 
ponto de nosso extenso territorio em conse
quencia da explosão de paixões p~rtidarias 
locaes, mas sempre promptamente restabele
cida às primeiras providencias tomadas quer 
pelas auctoridadeil locaes, quer pelas su
periores do Estado. 

A indole ordeira da população mineira e 
seu tradicional respeito á Lei e á auctoridado 
tornam facll a missão do Governo em Minas, 
satisfazendo-se o povo com a realização do 
ideal entre povos educados para o regtmen 
democratico, isto é, quo seja mant ida a or
dem e assegurada a tranquillidade publica, 
afim de que possam ser respeitados os direi· 
tos e a liberdade do cidadão. 

Com felicidaie para nosso Estado, os pode· 
res publicos souberam comprebender sua 
missão traçada em nossa Lei fundamental, e 
totlos os seus representantes trabalham har
monicamente e sem attritos para a realizaçlo 
do bem estar e commodidade do povo. 



• • • 
A ~agistratura tem continuado a fazer jus 

à. benemerencia dos mineiro!!, collocando -se 
uiA'nnmente em sua esphera de acçtio, ser
vindo de anteparo aos cb<>ques de paixões, 
oriundas muitas vezes de interesses preju
dicados, e realizando a suprema aspiraçtro do 
ideal de justiça, no funccionnmento normal 
de poder judiciario, bem organizado e con
stituído, garantindo todas as condições de or
dem e progresso, de liberdade e trabalho, 
asse$rurando aos cidadãos o uso pleno de 
uma liberdade completa. no modo de com
prehender e cumprir o dever privado, civi-:o 
ou politico. 
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E, tratando da Magistratura, uma nota 
dorida vem enlutar esta pagina, ussigna
lando o infausto passamento da sua mais 
elevaria nuctoridade. Refiro-me ao illustre 
Presiddnte do Tribunal da Relação, o integro 
Desembargador Francisco do Paula Prestes 
Pimentel, que ainda hontem era uma das fun-
dadas esperanças da justiça em Minas. _ 

Arrancado prematuramente ao sacerdocto 
que tanto nobilitou, deixa na historio. de !lUa 
honrarh existencia um titulo de gloria para 
o Estado, a quem desYeladamente serviu, e 
um nobre exemplo de virtudes cívicas, que 
servirão de poderoso e~timulo a quantos, 
como elle se enobreceu, se enobrecem tom
bem, no afanoso mister de distribuir justiça. 
Os poderes publicos do Estado de Minas Ge
raes lhe rondem este preito, que já lhe terá 
rendido o coração do povo, ao qual deu to
das as excellencias de seu alevantado cara
cter, e guardam-lhe a memoria como uma 
das mais puras tradições dn sua honestidade, 
do seu civismo e do seu devotamento. . . . 

todas as outras, sendo install&da definiti
vamente a séde do Governo em a nova Ca
pital, a 12 de Dezembro de 1897. 

Ficou, assim, d.mtro do curto praso deter
tninado na referida Lei, satiefeita a magna 
aspiraçno do povo mineiro, manifestada na 
imprensa, na tribuna, em meeting~ e no Par
lamento, por seus legítimos representantes. 
Cumpre agora aos noderes publicos do Es
tado ampararem a velha Capital, tl'ío cara 
aos nossos corações de mineiros por suas 
tradiçõAS de amor á liberdade, e por ser o 
berço de nossa civilização . 

Faço minhas as palavras de um distincto 
mineiro, exaradas em o voto com que fe
chou a noticia da trnnsferencia da séde do 
governo, em seu recente e precioso trabalho 
-Epheme1·ides Minei1·as : 

« Que o velho Ouro Preto, ora destituído 
dos seculares foraes, que elle honrou em 
todos os tempos e em todas as circumstan
cias de nossa hi toria, inspire sempre ao Go
verno e aos Legisladores do Estado a jus
tiça, a sympathia e n benevolencia quo soem 
suscitar os gol veados do Destino, após lon
gCI cyclo de puJança, de alevantados ideae!!, 
e de nobres commettimentos.» 

Mais uma vez demonstrou a po-pulação de 
Ouro Preto, pat·to integrante que e do povo 
mineiro, seu omor á ordem e seu respeito :\ 
Lei e á auctoridade, por occasião da mu· 
dança da séde do Govern(l. O proceder cal
mo e reftectido dessà população, em t al con
junctura, é mais um' titulo de benemeren
cia que conquistou, e mais ~m motivo para 
as sympnthias dos poderes publicas do Esta
do. . . . 

o Tribunal da Relação, o mais elevado re Como o Tribunal da Relação, tambem a 
presentante do poder judicinrio no Estado, Magistratura de 1.• instancia tem sabido se 
continu a a funccionnr regularmente, fazendo fazer credor~.~. da gratidão do povo pela re
rempro jus ao respeito e no acatamento que ctidllo de sem netos. 
soube, desde os primeiros t empos de sua N<>s relatorios que têm sido apresentados 
installnçlio, conquistar do povo mineiro, pela annualmente ao governo pelos Juizes de Di
decisão nalma, reflectida e justa das questões reito, e que têm sido publicados no jornal 
que ~lio submettidas á sua apreciação. oflicial, encontrareis descriptas~ minuciosa-

Desde o I. · de Setembro do anno passado, mente as occur rencias no tocante á adminis
achn-se eese Tribunal funccionando :nesta tração da justiça nas Comarcas do Estado. 
Capital. Chamo vossa esclarecida attençlio para esses 

Devendo dentro do praso de quatro anno3, relatorios, nos quaes os Juizes expõem as 
a contar de 17 de Dezembro de 1893, ser duvidas que têm encontrado na applicação 
transferida, de Ouro Preto para esta Cidade, das Leis do Estado. Muitas das apreciações 
a séde do Governo do Estado, conforme de- feitas por esses Magistrados merecem séria 
terminou o legislador constituinte em a Lei attençno do legislador, no intuito de reparar 
n . 3, addicional á Constituição, foram em lacunas e defeitos por acaeo existentes em 
tempo tomadas providencias para que den- nossa legislaçlio. ;; 
tro de um certo praso. e tendo-se em vista Na fórma da Lei, têm sido providas as 
o adeantamento das obras em construcçno Comarcas vagas, sendo promovidos os juizes 
na nova Capital , fossem transferidas as di- de entrancia inferior para as Comarcas de 
versas repartições publicas, que têm sua entrancia super·ior, e as de I.• entrancia 
séde forçada na Capital, evitando-se as diffi- por bachareis habilitados em concurso, de 
cuidados que advirtam com a transferencia, accôrdo com a legislação !lo Estado. 
a um tempo, de todo o pessoal de todas Para a Comarca de Bailo Horizonte, por 
essas repartiçoes. vós creada em vossa ultima sessão legislati-

Foi o Tribunal da Relação a primeira re- va, o classificada de 4.• entrancia, foi no
partição publica estadoal que aqui se instal-j meado um juiz avulso de Comarca de !., 
lou, vindo dentro em pouco reunir-ao a ella entrancia, certo o Governo de que, no silen-
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cio da Lei que o auctorizou a prover de 
·juiz essa COmarca, era-lbe deixada plena li
berdade na escolha do maglstrat\o, tendo 
allàs procedido da mesma fórma, e sem que 
esse seu acto tivesse suscitado reparo ou 
reclamaçAo por parte dos legisladores mi
neiros, quando tratou de preencher a 2.• 
vara creada na Comarca de Juiz de Fóra 
pela Lei n. 123, de 11 de Julho de 1895. 

•• . 
Tem havido concurrencia regular de can· 

didatos à habilJtaçiio para os cargos de Juiz 
de Direit6 em Comarcas de 1.• entrancia. 
DfsJe a data em que começou a ser po!!ta em 
vigor a d aposição constitucional relativa 
aos concursos para hatilitaçiio aos cargos 
de Juiz de Dire1to, têm sido habilitados 47 
bachareis em direito, dos quaes já têm sido 
aproveitados 24 para o preenchimento de 
Comarcas vagas. 

O ultimo concurso realizou-se, na fórma 
do Lei n. 118, de 7 de Junho de 1895, nos pri
meiros dias do corrente mez, tendo se inscri
pto 16 candidatos, os quaes foram julgados 
habilitados pela commi!!são examinadora. 

A experiencia parece aconselhar uma mo
dillcaçllo no motlo de se e.trectuarem as pro · 
va~ de l.Jabilitaçilo, atllgurando-se mais con
veniente exigir se dos candidatos um tra
balho escrlpto sobre tbéses geraes de direi
to, e limitando-~e os exames oraes a ques
tões de pratica do processo. 

Têm sido preenchidos em todas as Comar
cas do Estado os Jogares de Juiz Substituto 
e Promotor. 

. . . 
Nos relatorios apresentados em começo do 

corrente anno pelos srs. Desembargadores 
Presidente do Tribunal da Relação e Pro
curador Geral do Estado, e no do dr. 
Secretario do Interior, encontrareis des · 
criptos minuciosamente todos os factos 
e occurrencias relativos á administração 
da justiça no correr do anno passado, e as 
providencias que 11uggerem no tocante a esse 
ramo do serviço publico. 

Chamo especialmente vossa a.ttenção para 
as judiciosas considerações que expande o 
sr. Desembargador Procurador Geral a pro
posito da accumulaçlto dus funcçoes pro
prias do Procurador Fiscal e das do Sub
Procurador em um só funccionario. A expe
riencia tem demonstrado que dessa accumu
laçll:o nlio tem resultado vantagens para o 
serviço publico, bastando as func~,;ões inbe
rentes ao cnrt;o de Procurador Fiscal para 
ab11orver toda a attenção e actividl\de de um 
funccionario. 

Já se vae fuendo ~entir o prejuízo resul
tante dessa accumulaçlo. E' assim que ~em 
ficado atrazado o serviço de estatistica cri
minal, serviço inaugurado eob os melhores 
ausiJicios em 1893 pelo Procurador Geral de 
então, o sr. Desemb11rgador Saraiva. 

Póde-se mesmo dizer que o Sub-Procura
dor nlio tem podido preencher as funcções 
inherentes a este cargo, por ser constante-

mente aolicitado por serviços urgentes na 
Reoretarta das Finanças, e que por sua na
tureza deviam competir ao exame do Procu
rador Fiacal. 

• • • 
Chamo tambem vossa patrlotioa attençlo 

par11. a exposiçlo que faz o ar. Desembarga
dor Presidente da Relaçlo sobre a connnien
cia lle aer interpretada pelo Pod .. r Leglela
tivo a dispoaiçlo de Let relatlV<i. a procee10a 
crimes, em caso de aediçlo. Devido a lacu
nas existentes em noesa legishtçlo, tém con
se(zuído ficar impunes ~tté hoje os auctores 
.ios barbaros crimes praticados, em Abril de 
1800, na Comarca d" S. Francisco. . 

•• 
Durante o intervallo de vossa ultima aea

slio legislativa rt!alizaram se no Estado as 
eleições de Presidente e Vice-Presidente da 
Republica, e de Presidente e Vice-Presidente 
do Estado, aquellas a I.· e estas a 7 de Mar
ço do corrente anno. 

Ambos esses pleitos da mais alta impor
tancia correram livremente e sem a mais li
geira perturbaçlio da ordem publica, e vie
ram mais uma vez attt'star, pela excepcional 
concurrencia do eleitorado as urnas, que o 
povo mineiro sabe comprehender que é pe
lo suffragio que o povo em um regimen de
mocratico manifesta sua vontade e intlde 
em seus destinos. 

Realizaram-se t:Jmbem nesse inter.vallo, 
e em todos os Municipios do Estado, as elei
ções para a ren<'vação do pessoal das Cama
ras Municipaes e Conselhos Districtaes, e 
dos cargos de Juizes de Paz. 

Pleito de significativa importancia este, 
porque nelle, mais que em qualquer outro, 
o povo concorre directamente para a gestlo 
de seus negocies, correu elle hvremente em 
todo o Estado, sem a menor intervençlio de 
suas auctoridades, e sem alteração da or
dem. 

A concurrencia de eleitores neste pleito 
foi extraordinaria; toda a parte activa do 
eleitorado compareceu por essa occasilo ás 
urnas. Esse facto attesta eloquentemente 
não só que o povo mineiro está. preparado 
para o regimen dos governos livres e demo
craticos, mas ainda que elle confia na ver 
dade das eleiçõe~, e derime nas urnas suas 
questões e divergencias políticas. 

Como era facil de prever-se, em um ou 
outro Municipiv houve ligeiros attritos en
tre os partida r i os dos di.trerentes grupol, 
attento o ardor das luctas politicas locaes. 

Receiou-se mosmo que se déssem contli
ctos em um ou outro ponto, o que felizmente 
nll:o se realizou, graças já á prudencia e á 
indole pacifica du mineiro, já áS providencias 
tomadas pelas atJctorldadeB locaes e superio
res do Estado, para garantirem a inteira li
berdade da eleição 
E'-m~ grato consignar aqui que dos Mu

nicipios, onde mais ardente se travou a lu
cta eleitoral, recebi de representantes dos 
diversos partidos nas localidades testemu
nho eloquente da imparcialidade e isençlo 
com que procederam todas as auctoridaàea 
locaes. 
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A providencia contida nos arts. 2 e 18, da 
Lei n. 204, de 18 de Setembro de 1896, e que 
[LIOdlficou o processo de apuraçllo das elei
ções locaes, e estabeleceu recurso da deci
allo das Camaras Municipae11, sobre reconhe
cimento de poderes, pano Tribunal da l<.e
laç!o, foi uma medida salutar e cujos effei
tos já se vlo fazendo sentir. As declsOes 
calmas, desapaixonadas desPe Tribunal alo 
acceitas com todo acatamento pelos interes
sados noa pleitos, como a expreasllo da ver
dade, e poem termo á diapnta que, antel da 
deoretaçlo deasa Lei, e no reglmen da de n. 
110, nlo tinha multai vezes um recUl'lo 
legal. · 

Continúo a pensar aer de toda convenien
cia a reunilo em um só doa eleitorados f e. 
deral e estadoal, e adopçllo do .>fatema con
tido na leglslaçlo eleitoral federal para a 
qunlificaç!o do eleitorado estadoal. 

Com a adopçlo deua providencia, será 
talvez melhormente tlscalizada a qualitlcaçll.o 
eleitoral, "' 1ivitar se-hll.o os motivos de nul · 
lidada de eleição, que se verificam muitas 
vezes, por se utilizarem, em eleições do Es
tado, das listas de chamada. de eleitores te 
deraes e vice verPa. 

Parece me tambem de conveniencia. a. 
decretação de medidns qu" praticamente 
garantam a effectividade da disposil;llo con
stitueiúnal sobre a. representaçlio das mi
norias. 

Sendo os t~ystemas eleltoraes um recurso 
ainda insubst itutinl de consulta ã opinino 
activa., cumpre expurgai-os de todos os vi
cios, procurando evitar o mais possivel que 
cnbalistas eleitoraes invalidem os intentos 
honestos e patrioticos do legislador. 

As Municipalidades continuam a cuidar 
seriamente dos negocio& peculiures a seus 
respectivos Municipios, a, compenetrada& da 
responsabilidade que lhes cabe, nilo só pelas 
attribuições que lhe foram conferidas pela 
Lei n. 2, como pelus amplos recursos de 
que foram dotadas peJo legislador lloneti
tuinte, nno tem descurado doa melhora
mentos que proporcionem aos respectivos 
municipes conforto e bem estar. 

Quasi todas ellaJ têm cuidado, na. propor
çlio de seus recursos, de medidas attinentes 
a salvaguardar a. salubridade dos centros 
populosos, j à. por meio de canalizaçlo de 
agua para. consumo dos habitantes, já pela 
adopção de conveniente syatema de esgotoa. 

Da mesma fórma, tem quasi todas ellas 
cuidado da inatrucçll.o primaria e secunda
ria, e alguml18 mesmo da instrucç!o techni
ca profissional. 

Nos termos da Lei n. 145, de 23 de Julho 
de 1895, fo i garantido pelo Estado o empres
timo contrahido pelas Ca.maraa Munimpaes 
de Juiz de Fóra, Carangola, Monte Santo e 
Além f1arallyba, para custearem aa despesas 
a fazerem com o saneamento doa respectivos 
Municípios. Foi a.uctorizado o emprestimo 
no Yalor de I . 495:000.,000 para a primei r&., 
de 500:000-SOOO para a segunda, de 100:000-' 
para a terceira e de 400:000.1()00 para a ul-
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ti ma, de accOrdo com os Decretos na. 926, 
947, 966, 1.040 e L09l. 

Foi muito bem a.cceita a medida contida 
na Lei n. 224, de 16 de Setembro de 1897, 
e que aupprimiu os Conselhos Districtaea da 
séde doa Municípios. 

Tendo esses Conselhos attribuiçOes identi
cas, no respe~tivo distrlcto, ás que possuem 
as Camaraa Municipaea em todo o Munici
pio, eram constantes os attritoa entre o 
chefe executivo districtal e o municipal. 
Pasaando para &i1 Camaraa as attribuiçOea 
conferidas àquellas corpora~s na aMe do 
Município, e Jlrovidencianllo para que nlo 
fte&Sie prejudicada a autonomia do Dlstri
cto1satfsfez o Legislador a uma necessidade 
rec amada por quasl todas as Municipalida
des do Estado. 

• • • 
A salubridade publica foi felizmente bOa 

em quasi todo o Estado. Nào se reprodu
ziram no corrente anno as ep1demias que 
em annos anteriores ~tssolaram uma Im
portante zona de nosso Estado. Apenas no 
municipio de Car·angola, no llistricto de Fa
ria Lemos, appa.receram essaR febres, ex
tinctas felizmente em pouco tempo, attentas 
as providencias tomadas pelas auctorldades 
estadoaes e municipaes. O appareo.:iruento 
dessas febres foi attribuido à. im pcrfeiçllo 
do serviço de saneamento feito nessa loc!t.li
dade. 

Já. se acha elaborado o regulamento para 
execução da Lei n. 200, de 18 de Setembro 
de 1800, na parte relativa ao serviço de pro· 
phylaxia sanital'ia, e em breves dias será 
expedido o respectivo Decreto. Com os re
cursos c!ados por essa Lei ás auctoridades 
sanitariM, e desde que sejam postas en! pra
tica as medidas consignadas no r egulamen
to a que me r·efiro, estou certo de que nll.o 
mais reapparecerlio com tanta intensidade 
em nosso Estado as mortíferas opidemiaa 
que assolaram uma. parte importante do 
mesmo, em os annos de 1895, 1800 e começo 
de 1897. 

• • 
A instrucçíio publica primaria, secunda

ria, superior e profissional, vae continuao• 
do a. merecer dos poderes legislativo e exe
cutivo toda a attençllo. 

Com as medidas por vós decretadas, e 
conaignadas na Lei n. 221, e que serlio dentro 
em breve praso postu em pratica, com a 
expediçll.o dos regulamllntos que para eue 
fim já estno elaborados, muito terá. a lucrar 
esse ramo do serviço publico. 

Torna-se preciso, para complemento dee
sa.s meditlas, que doteis o Poder Executivo 
de recursos para construcç!o de casas onde 
funccionem as escolu do instrucçito prima
ria, e para acquislç!o do material preciso 
pRra melhor diffuaao do ensino, de acctri!ú 
com oa modernos preceitos pedagogicoa . 

Em muitas localidades, principalmente naa 
Cidades nlo existem edi licios para as ne
cessu;dee da instrucçllo e em muitas outras 
os destinados para esse tlm a1Lo de todo im-

• 
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prestaveis, quer se tenha em vista a bygie
ne e a pedagogia, quer as commodidades do 
professor. 

Em geral mal remunerado, tem ainda o 
professor primario, em muitas localidades 
do Estado, o encargo de pagar o aluguel de 
casa onde funccione a escola que rege, e a 
casa nepsas condições adquirida é quasi sem
pre má. l\lesmo os eclitlcios pertencentes no 
Estado, existentes em diversas localidades, 
e destinados ás escolas publicas, não satis
fazem ás condições exigidas pela. pedagogia 
moderna, e muitos delles precisam de con
certos radicaes para suo. conservação. 

Com o&. tscassos recursos que têm sido vo
tados nos orc:.amentos de annos anteriores, 
para acquisição de mobilia o materia l esco
lar para as escolas primarias do Estado, 
quasi todas as cadeiras existentes. nas ci
dades têm sido dotadas com este melhoi'a
mento na proporção da. verba orçamenta
ria. 

E' indispensavel habilitardes o Governo 
com os precisos meios para acquisição de 
mobilia c material escola!' para t,odas as es
colas primarias. 

Estas são hoj e em numero de 2. 1 ~0, não se 
contando as creadas e mantidas pelas Cama
ras Municipaes, Conselhos Districtaes, e as
sociações particulares, e é forçoso dizer que 
os sacriticios feitos pelo legislador o pelos 
demais poderes publicos do Estado em pról 
da instrucçflO primaria não têm sido com
pensados na proporção que era. para dese
jar-se, em parto por falta do recursos com 
que o professor possa mais facilmente minis
trar o ensino a seus alumnos, e em parte 
pela má distribuição de cadeirns em locali 
dades onde a população escolar é diminuta, 
com prejuízo de outras, onde essa popula
ção é avultada. 

Penso que, em vez de ser creado maior 
numero do escolas de instrucçll.o primaria, 
seria medida de utilidade fazer o legislador 
melhor distribuição das actualmento exis
tentes, remunerar melhor o professor c mi
nistrar-lhe material technico para maior fa
cilidade na divulgação do ensino. 

De accórdo com o que foi disposto na Lei 
n. 221, do 14 de Setembro de 1897, tem sido 
concedida aos professores de instrucção pri
maria, com exercício efTectivo de mais de 
10, 15 ou 20 annos, a gratificação o.nnual de 
5, lO e 15 ·f. !)obre seus actuaes venc:men
tos. 

Penso ser de justiça tornardes extensiva 
essa medida aos lentes e professores das Es
colas Normaes, Gymnasio e Escola de Pl.tar· 
macia. 

As Escolas 1'\ormaes do Estado e as Muni
cipaes que t~e acham no goso de prerogati
vas concedidas pela Lei n. 41, que as equi
pararam úquellas, vão funccionando rcgular
ment., e dando os benetlcos fructos que são 
de esperar de instituições dessa ordem. Ja 
se acha elaborado o regulamento para exe
cução da Lei n. 221, na parte referente a 
esses institutos '.le ensino, e dentro em bre
ve devera ser dado á publicidade, afim de 
começar a vigorar antes de iniciado o pro
ximo anno lectivo. 

Da mesma. sorte, o Externato e o Internato 
do Gymnasio Min~ire, funccionando hoje em 
predios apropriados e munidos de todos os 
apparelhos e instrumentos necessarios para 
o ensino pratico das matarias constantes de 
seu programmn de estudos, continuam a pre
star á mocidade escolar renes c inestimaveis 
serviços. 

E'-me grato consignar aqui, que no Inter
nato concluiu, no corrente anno, seus estu
dos, a primeira turma de bachareis em let
tras. 

Foi recentemente ex;Jedido pelo Governo 
r'ederal novo regulamento para o Oymnasio 
Naci0nal, e, na fórma do Decreto que equi
parou o Gymnasio Mineiro no Nacional, tem 
de ~>er reformado o regulamento expediuo 
com o Decreto n. 611. 

Ha no novo regulamento, mandado vigo
rar por neto do Governo Federal, algumas 
di3posiçoes que, acredito, serão dentro em 
pouco revogadas , pelas ditl1culdades que 
alias acarretam á descentralizaç&o do ensino 
secundnrio, medida. que teve em vista o au
ctor da reforma geral do ensino no Paiz, 
quando, em 1890, deci·ctou a obrigator iedade 
do ensino integrn l, o estabeleceu bases para 
serem adoptadas pelos Estados nos institu
tos de caracter officia!. 

Continúa a funccionar tambem com a 
maior regulari dade a E5cola de Pharmacin, 
que se acha I ·:jc munida de todos os appa
rell!os nccessn: .os para o estudo pratico das 
materias do 1'«:: ,Jeciivo curso. 

Tendo sido J tlido ao Gove:'no Federal o 
reconheciment · dos exa•nes das matorias 
que constituen :t 4.~ sêrie dessa Escola, res
pondeu olle, p< : intermedio do l\Iini$ti•o do 
Interior, decla1 ndo, depois do exame a que 
mandou proced.:r por um dos lentes da Fa
culdade de Medicina do Rio, que só poderia 
ser attendido esse pedido, depois que fósse 
creada uma cadeira especial de medicinaju
diciaria. Fazendo já parte do programma da 
4 ... série essa disciplina, resolvi acceitar o 
oíferecimento feito por um <los lentes cathe
drnticos da Escola, e designei-o para reger 
essa materia, destacando-a da 2.n cadeira da 
4 .• série, e constituindo com ella uma ca
deira. separada, neto que sujeito á. Yossa 
approvação. Ficou al'sim satisleita a exigen
cia do Governo Federal, e agora só aguardo 
a expedição do Decreto que venha dar-lhe 
validado, para poderem ser acceitos nas Fa
culdades superiores da Republica os exames 
das ma terias que constituem a série do be. · 
cl!arelado em sciencias pharmaceuticns. 

Concedida que seja ess~ prerogativa, com 
pequeno sacritlcio pecuniario p0derá o Estado 
crear a Escola de ~Iedicina, visto estarem 
bem montados os laboratorio~ e gabinetes da. 
Escola. de Pbarmacia e faltarem poucas ca
deiras para complemento do programma de 
estudos do curso medico . Com pequeno dis
pendio teremos, assim, no Estado, estabele
cimentos para o ensino de todos os ramos 
de estudos superiores. 

A Faculdade Livre de Direito do Estado 
continúa a funccionar com toda. a regula-
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ridade, e a prestar os excellentes serviços 
que tlella se esperavam. Já se acha func
cionando nesta Capital, desde o inicio do cor
rente anno lectivo. 

E' jà crescido o numero de bachareis em 
direito sahidos dessa Faculdade, e muitos 
delles vllo prestando relevantes serviços ao 
Estado, quer no. carreira da Magistratura, 
quer em cargos da adm!nstraçllo. 

Tambem a Academia de Comrnercio, utilís
simo estabelecimento de instrucçll.o, creado 
graças á iniciativa particular, pat riotica
mente auxiliado pelos poderes publicoa, vae 
funccionando com regularidade e dando ex
cellentes resultados . No corrente anno ter
minaram seus estudos e receberam o diploma 
de bacbareis em sciencias commerciaes, os 

·primeiros alumnos quo concluíram o curso 
de estudos dessa Academia. 

Acha-se submettida à vossa apreciação uma. 
proposta do Conselho Director dessa Acade
mia., pela qual ó Ceita. doação no Estado do 
grandio9o edificio e de todos os apparelhos 
e material technico pertencentes a esse es
tabelecimento, sob condição de continuar 
o Estado a manter a respectivo curso; e jà. 
transitou em uma das Co.maras, em vossa. 
ultima reunião, um projecto de lei auctori
zando o governo a acceitar a doação e are
formar o curso do estudos da Academia . 
Penso que serã. plenamente compensado 
qualquer sacrificio que os poderes publicos 
do Estado fizerem em pról desse instituto 
de ensino. 

dos institutos technicosprotlssionaes. Assim 
ficaria augmentada a verba de que póde 
disp6r o governo para a installaçilo desses 
estabelecimentos, e dentro de curto praao 
poderiam talvez estar todo'! fun<:cionando 
com grande proveito para nosso Estado. 

.. 
A Repax·tição do Archivo Publico Mineiro 

vae _prestando ao Estado inestimaveis ser
viços, graças à competencia, zelo e dedicaçlo · 
de seu illustrado director. Tem sido publi
cada regularmente a R6vi~ta do A1·chivo, sem
pre cheia de preciosos documentos sobre a 
historia de Minas. Acaba de ser tombem pu
blicada a valiosíssima obra - Ephemeritks 
Mineiras, onde estllo compendiadas, graças 
ao labor o à competencia provn da do director 
dessa Repartição. todos os factos importantes 
da. historia de Minas, desde as incursões de 
seus primeiros descobridores, até os ultimos 
dins do mez de Dezembro de 1897. 

• .. 
Continuam cordenes e assíduas as relações 

do Estado com o governo !la União e com o 
de todos os outros Estados. 

Niio foi ainda resolvida de modo definitivo 
a delicada questão de limites nas linhas con
finantes com os Estados do Rio de Janeiro, 
S. Paulo e Espírito Santo. F.stão já ultima
dos, entretanto, os estudos mandados fazer 
pelos Governos dos Estados do Rio de Janeiro 
e de Minas Geraes por commissões de protl.s-

Os lns.titutos zootechnico de Uberaba e sionaes nos limites destes dous Estados, na 
Agronomico de ltabira vão tambem funccio- zona ora em litígio, e proseguem com aoti· 
nando com regularidade, tendo ambos esses vidade os q11e foram determinados pelos Go
estabelecimentos dado, no corrente anno, vernos dos Estados de S. Paulo e Minas nos 
os primeiros alumnos promptos. limites dos respectivos Estados. E' ~e aspa-

Para dar execução á Lei n. 203, de 18 de rar-se_que, deante. deases estudos, t'e1~s por 
Setembro de 1896, expedi 0 Decreto n. 1.115, commrssões techmcas e obedecendo_ a mstru
com que baixou o regulamento para a crea- cções communs aos . dous Estados mteress&· 
ção dos institutos technicos prolisslonaes no l dos,_possumo~ yer dentro de breve praso r~
Estado. Em obediencia {J. disnoslçílo dessa solvrda defimt!vamente esta questão, CUJa 
Lei, foram determinados, no ·regulamento, solução t~~to mteressa ao nosso como aos 
os .Municípios onde deverão ser installados Estados vrzmhos, attentas as relações cor
esses institutos, tendo sido para esse fim de- deaes que mantemos com os mesmos. 
signados os da Capital, de Barbacena, do · • 
Serro, de Mar de llespanha, de Pouso Alegre • • 
e de Lavras. Já me tenho dirigido per diversas vezes ao 

Já foi expedit.lo o Decreto para installação Governo do Estado do Espil'ito Sa~to, propon
do primeiro desses institutos, na Cidade de do-lhe a nomeaçllo de uma commrssi\o mixta 
Barhacenu, e dentro em brove espero poder de profl11s~on_aes, á qual s~ja confiado o es
ver realizada praticamente uma. de yossas tudo dos llmrtes entr~ es~e Estado e o nosso, 
mais proveitosas creações. 11: e~cmplo do que for fe1to em. relação aos 

Nilo poude aintla ser installado o Conscr- llnutes com os de S. Paulo o Rto de Janeiro, 
vatorio do 1\lu ~>ica de Barbacena, instituição c, n~o ten_d? tido soluçã_o I_!li_n~a proposta., 
creada po:- acto do Governo Provisorio do provtdenc!al para que ~eJa tlllClsdo o traba
Estado, e para euj a instullação foi expadido l~o de levantamento da planta do nosso, na 
o Decreto n. 93:3, úo 7 de maio de 1896. Do- lmha confinante com aquelle Estado. 
vendo esse <!Sta.belecimento de iustrucção 
ser mantido á <matado beneficio de uma seria 
de loterias, par•a esse ft m concedida pelo Go- Tendo om vista reclamaçõo~, que cbegarare. 
verno Provisorio, torna-se muito precaria a meu conhecimento por intcrmodio de au
sua. existencia, dependendo e lia da sorte que ctoridades judiciarias e mun:cipaes de Palma 
tiver o. extracção dus loterias . Pemo será ll proposito de incursões e invasões, em ter
talvez accertado converter-se o producto I ritorio mineiro, de auctvridadcs policiaes e 
dessas loterias em 1:-eneficio da manutenção juuiciaria:> uo Estado do Rio, dirigl respeito-



sas reclamações ao Governo fluminense, que 
prompbmente providenciou para que ces· 
sanem os motivos da justa rec;amaçl!.o que 
eu lhe fazil\ . Attendendo a que tornavam-se 
constantes 11s incursõeR dessas auctoridades 
em territorio incontestado do nosso Estado, 
nlo obstante a11 provirlencias tomadas pelo 
Governo liaquelle, propuz-lhe a celebração 
de um accõrdo provisorio ou modus oivendi , 
para vigorar emq01mto não fosse ~elebrado 
0 acrôrdo t!eflnitiVO relativo RR diViSaS dOS 
dous Estados, e ttve a satiFfacçl!.o de ver 
acceito e!ltce alvitre pelo patriotico Governo 
do Estado vizinho, tendo t~ido para tal fim la· 
vrado o 11ccõrdo de 4 de Setembro do 11nno 
tlndo, us~ignado pelo Presidente do Rio de 
Janeiro e por um meu representnnt e junto 
Aquelle Gl), ·erno. 

Em Mensagem especial dar-vos -hei conhe
cimento desse accõrdo, e das bases acceitaa 
pelos dous Estados !JRra a resoluc:ão defini
tiva da questão de limites entre os mesmos. 

. . . 
Tem continuado felizmente regular o tra· 

balho do construcção de vias ferrens no Es· 
tado. E' assim qui.', durante o anno de 1897, 
foram entregues ao trafego 135,376 kilom. 
de estradas só de concessão mineira. 

Nestes ultimos quatro nnno!.'l, em que cou
be me a elevada tarefa 1lo governo do Esta
do, cresceu a rêde de vias ferreas de conces
são mineira na extensão de 523,199 ki1om . 
assim discriminados pelns differentes estra
das : 

Bahia e Minas . ... , . ... .. 
V.açl!.o Sapucahy .... .... . 
Muzambinbo . . ••..•. . ... 
Cataguazes .. . . .•..• . .. . .. 
Joio Gomes a Pyranga . .. . 
Ramal de Helio Horizonte. 

kilom. 75,000 
» 266,500 
)) 94,000 
)) 48,180 
)) 25,922 
)) 14,592 

De outro lado, conta mais o Estado em 
construc~·ão 612,416 kilom . tambem em li· 
nbas de concessllo mineira. 

Até 31 de Dezembro de 1897, existiam en
tregues ao trafego 3.404,492 kilom. de linhas 
ferreas, sendo 2.224,492 em estradas de con
cessl\o mineira e 1.180,000 kilom em estrada H 
federues. 

A's de concessão do Esta!lo têm sido outor
gado!!, até essa data, os seguintes favores 
pecuniarios :· 

Subvençllo kifometric•-â Estr11.da de Ferro 
Leopoldina, 2.241 :538!000; é Estrada de Ferro 
Oeste de Minhs, 892:302~ 000. 

Garantia de juros : 
A' Estrada Leopo1dina .• .. . . . 
A' Oe~te de Minas •.. .... . . . 
A' Bahia A Minas . •. . .. . . . .. 
A' Sllpucahy .. . ... .. .... . . . . 
A' Muzo.mbinho . . . .. . • . . .. 
A' Estrada de Joio Gomes a 

Pyranga .. . ..•.. . . . ...• . . . 

6.550:5331007 
5.717:620t737 
1.199:238$055 
5.721 :932···82 

140:438:845 

295:1?44!645 

19.625:707$771 
Dessa importancia total, 8.247:618 .807 fo

ram enlrdgues és diversas comp:~.nhias dur· 
ante a presente administ raçlo, sendo a Es-
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trada Leopoldin11. 783:522:!477 ; á Oeste de 
~i nas 2.784:3563789 ; á Bahia e Minas . • . . . •• 
247:43515697: á Muzambinho 104:2133215; á Sa
pucahy 4.032:145·984; A Estrada João Gomes 
a Pyrauga 295:944;.645 . 

De conformidade cow a Lei n. 64, de 24 de 
Julho de 1893, que o auctorizou a ''i.r em au
xilio de diversus companhias de viaçllo fer
re&, no intuito de act1var a conatrucçllo da 
respectiva rêtle, tem o Governo do Estado em~ 
prenad0 di•·ectamente a algumas dessas com
pn uhias as seguintes quantias : 

A' Estrada ue Ferro Bahia . . 
e Minas . .. . . . . . . .. . .. . . . 

.\' Muzambinho •..•. . ... .. . 
A' Espil·ito Santo e Minas ... . 
A • Sapucahy . • . . . . . . . . .. . . . 

4.433:6723108 
5.644 :412~050 
3.311 OOO,EOOO 
6. 920.0003000 

20.309:084$158 

Foi a empresa Viação Ferrea Sapucaby a 
que maior impulso deu á viaçl!.o com os 
favores no passado exercício recebidos do 
Governo. Conseguiu ella levar seus trilhos 
até o rio Eleuterio no ponto terminal da 1.• 
secção, nos limites do Estado de Minas com 
o de S. Paulo, entre~ando ao trafego 46,000 
kilom. de sua réde. Proseguem regul armente 
os trabalhos da 2.3 e 3.• secções. 

No mesmo período a Companhia Muzam
binho entrE>gou ao trafego 45,000 kilom., a 
Bahia e Minas 17,812, e a João Gomes a Py
ranga 26,564 kilom. nas respectivas linhas. 

Tendo o Governo, no intuito de accelerar 
a construcçllQ da Estrada Bahia e Minal:l, cha
mado a si o encargo da parte não construída 
dessa via-ferrea, conseguiu impulsionar os 
respectivos trabalt os, imprimindo notavel 
actividade aos serviços do prolongamento, 
sendo-lhe mui grato poder communicar-vos 
que dentro de breve praso será entregue ao 
trafego o trecho terminal dessa estrada, até 
a Cidade de Theophilo Ottoni, ficando assim 
completo o tronco da viação ferrea do extre
mo Norte do Estado. 

Attingindo, até 14 de Abril de 1897, a divi
da da Cumpanhia Bahia e Minas, para com o 
Estado. á elevada quantia de 20.029:616b401, 
não incluída a parte do emprestimo por ella 
lenntatlo em 1888, na Europa, e do qual já 
era o Estado credor, como possuidor dn quasi 
totalidade dos t·espectivos cltlbentures, rece
beu o Governo de Minas, em pagamento de 
parte dessa divida, o trecho mineiro dessa 
estra-ia, no valor da 18.281 :556:;031, ficando 
o restante da divida garantido pelo trecho. 
bahiano, de Aymorés a Ponta da Arêa, o qual 
o Estado recetoeu em escriptura de anti
chrese. 

O serviço de preparo do leito, nas duas li
nhas da Companhia Espirito Santo e Minas, 
está atacado na extensão tle 59 kilometros, 
sendo 37 na linha de Norte e 22 na de Leste. 
~:Rse serviço foi iniciado em Abril de 1895, e 
interrompido pela companhia em Agosto tle 
1897. . 

Ver.ficando o governo do Estado que essa 
intertupçlio excedera o praso de 3 mezes, re
solveu rescindir o contract0 celebrado a 21 de 
Agosto de 1893 com o sr. Visconde de Guahy 



IG -----·para a construo.lo dessas linhas, baseandO:- ciar novos, de conft•rmidade com a auctori-
se no§ 2.•, clausula 12, do Dec. n. 63Sf, de 7 zuçlio I!Ontida em Leis por vós decretadaP. 
de Agosto de 1893. Para esse fim, expedi o Não sofl'reram, felizmente, interrupção, 
D'!c. n. 1.005, de 18 de Janeiro de 1898. mas continuaram com toda. 11ctividade os 

Comprt>hendendo o Ooverno a con 7enien- trabalhos para a construcçiio da nova Capi
oia e a necesl'idade de fazer prosejluir ostra- tal, 11Hm de poder ser esta inaugurada no 
balhot~ do construcção de&>as linhas, expe- pr. so fixndo na :.ei n. 3, addicio'nal fl Con
diu, a 19 do MaTço, (I Der.. n. 1.114, que uu- stituiçlio, e, como já tive occa~1lio de vo.s re
ctorizou n. desaproprlaçlio das obras existen- ferir. dentro do curto pr11so fl x11do nessa Lei, 
tes, e prí•Videncia par~t que seja dada execu- poudo o Governo da•· cumprimento á deter
çl'l.o a eese Decreto, afim de que, quanto ao - minaçAo nella contido, graç11s f·m grande 
tes, po~sam proseguir os re~>pectin.o s traba- pnrte á actividude o zelv da digna Con•mis
lhvl' ; sno, a quo fo i confiada n ingente tar.- l'a da 

Em Mensagem anterior, jA vos dei conhe- construcçl\o da nova Cidade. Como jú con
cimento da raz!lo por que resolveu o GoYer- signo! incid .. ntemente, foi transferida n. 12 
no mandur fazer por sua conta f s estudoB do de Dezembro de 1897 a sede do Oove1 no, de 
ramal qt1e, par·tindo da E:: trada Muzumbi- nuro p, tto para t sta Capital, tendo sido 
nlio, vi\ ter iL Cidade d·• L1n·roP, de accOrdo para eFse fim l'Xpediuo Ut'SRa datu o Dt!cl'e
com o Dec. n. 904, de 25 de Janei rCl de 1896. to n. 1.085. 

P11ra dar execuç&o à LPi n. 138, de ~O de Para occorrer 110 custeio dos serviços· de 
Julho d l! 1895, e á de n. 139, da mesma data, constru.cçr.o e fnzPr face ás despesas com a 
mand<.u n Governo razt>r os estudos da Estra- transferenciu da Fétle do Governo, foram YO
da de Ferro de TheophiJ., Ottnni a Arassua- hu.los diversos creditos, no valor• rle 25 'mil 
hy o da que, p11rtint.Jo des!.'a Capital, vá ter conto~<,' e auctotizado o Governo a npplicar 
6. <·este de Minas nn execuçllo das obras as rendas proc<den-

Já estilo concluído~ os re~pectivos estu- tes d:~. nova Capital. Importaram t>ssas ren-
dos, e espero, dentro em breve, contractar da~. :1té 31 de Dezembl'o de IS97, em .. . .. . . 
a construcçlio destA. estrada, de toda a con- 806:086i666, quantia que, somnwdtL á de 25 
venienci11 e actualidade, por ligar directn- mil contos, eleva a 25.806:0863666 ~ auctori
mente a nova Capital á zona do Sul e do zaçl\o concedida pelo Poder Legislativo ao 
Oeste de nosso Estado. Dt' accOrdo com o Go,·erno do Estado para as de~pesas a faze
cot. t acto firmado a 23 de Agosto de 1895 l·om rem-se com a nova Capital. 
a Companh a t e~ te de Minas, e a coneessl!.o A despe!& feita com este serviço até essa 
feita a esta companhia pela Lei n. 109, de 24 data attinge á quantia de 25.004:548.:203, ve
de Julho de 1894, foram iniciados no de~urso rifican<Jo -~e assim um saldo da. quantia de 
do anno de 1800os trabalhos de construcçlio 801 :532t463 da auctorizacl\o votada sobre a 
do ramal de Pitanguy. despesa realizada até entilo. 

Tém si.to executados com muita lentidllo Antes de enunciar em minuciosa analyes 
esses trubalhos, d9 sorte que sómente agora o modo de applicação da mencionada quan
cbejlaram os trilhos á Cidnde de Pltanguy. tia, cumpre-me dizer-vos que, por Decret:o n. 
Confio que brevemente será Inaugurado o 1.088, de 29 de Dezembro de 1897, e usando 
trafego regular nesse ramal. da auctorizaçllo contida no a1t. 8.0 da Lei 

• n. 3, addicional á Constituição, creei na no-
• • va Cidade uma Prefdtura, á qual ficou con-

Ficou concluida. no decurso do anuo ondo fiado o serviço propriamente municipal da 
Capital. 

a construcçlio do edificlo destinado à alfan- Por Decreto o. 1.003 do corrente anno, foi 
dega om Juiz de Fóra. Com essa constru- extincta a Commifi!Jão Constructora da No-
cçlio deRpendeu o governo mineiro a quan c 'tal d · t d d o 
t ia lle 1 .~63:618$269, nos termos das auctori- va 8 P1 • crea a em vu· u e 0 ec. n. 

tlBO, de 14 de Fevereiro de 1894 passando 
zações contidas nas Leis os. 67, de 27 de parte dos servil:os que ainda estavam a. seu 
Julho de 1893 : 99, de 24 de Julho de 1894, e cargo para 8 1-'refeitura. e parte para as se-
227, tle 27 de Setembro de 1897. cretarins de Eswdo. 

A 5 de Julho de 1897, dei conhecimfnto No curto periodo de .mfnos Je 4 a nnof.l, foi 
ao . sr. Mmistro da Fazenda de. ac.bar-se co.n- f~ito 0 es~udo topogra.phico e geodesico de 
clu~da a construcçllo desse edll1cw e á d!ai- todo 0 teneno onde deveria ~;er constru lda a 

. p~su;l!.o do Governo Feder~J, estando. sattF- nova Capital; foi constru ido 0 ramal ferreo 
te1ta. a c_onuiçllo estabelectda. na Let.. que que a liga á Estrada de Ferro Central do 
creou eslí& alfand.ega. Ainda não recebeu o Hrnzil· executadl s t·S serviços de canaliza
Governo commumcaçll? alguma. do Go!'er~o I ção de' aguas e epgotof.l, dos editlci<•S destina
F~deral quan~ á accettaçl!.o desse ~dJftcJ~, , dos áe trl:!a Secretarias de Estado e â. Secre
altás const1•uu.1o de accOrdo com a ex1ge~~UI. tu ria de Policia, 224 casas para residencia dos 
deste Governo, uo tocante à rupecttva runccionarlos publicos, casas de residencia 
planta. do!! Secretaric.s de Estado e do Chef~ de Po-

licia e quui concluid.l a construcçl\o do 
• • Palacio, do Quartel, edificios destinados à 

Ape~tar das difficuldades que a deprecia lmpraol!a, ao Gymnuio, ao Tribunal da Re
çlio da taxa canlblal tem trazido aos Esta- laçiio, e outros. Foram executados diversQs 
doll, o Governo nAo descurou de fazer pro- trab11lbos de ~reparo do terreno, 0:1 qua~s 
seguir os meJbr,ramentos materlaes jà !meia- ct.nstam mioucwsamente dns relatorios or
doa em admin' l raçlJes anteriores, e de lni- ganizadoa pelo pessoal da Commissllo Con-

... 
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atructora e que encontrareis annexos ao do 
ar. dr. S~cretario da Agricultura. 

São os seguintes os actos mais importan
tes expedidos pelo Governo do Estado, para 
dar execução á Lei que determinou a mudan
ça da Capital. 

O Dcc. n . 640, de 14 do Fevereiro de 1894, 
deu organização á Commissão Constructora 
e firmou :1s bases para a construcção da Ci
dade. 

O Dec. n. 803, de 11 de Janeiro tle 1895, 
estabeleceu as condições para o levantamen
to da p lanta geral da Cidade, e providen
ciou sobre concessõe!1, vendas e distribui
çlo de lotes urbanos e sub-urbanos e para 
construcçbes na nova Cidade. 

O sorteio dos lotes gratuitps aos proprie
tarios do L uro Preto e aos funccionarios, na 
fórma do disposto no art. 2 .. o, ns. 7 e 8, da 
Lei n. 3 addicional à Constituição, teve Jo
gar nos dias 30 e 31 de .!ulho de 1895 

O Dec. n. 817, de 15 do Abril de 1895, ap
provou a. planta geral da nova Capital. 

O Dec. n. 818, da me>ma data, promulgou 
o regulamento par~ a construcção das casas 
destinadas aos funccionarios publicos. 

O Dec. n. 826, de 7 de Junho de 1895, al
terou o quadro do pessoal da Commissão. 

No dia 7 tle Setembro de 1895, foi otnci
almente inaugurado o ramal ferreo da Ca
pital, e assentatlas as primeiras ped1·as para 
edificação do Palacio Presidencial, Congres
so, Palacio da Justi a e Secretarias de Es-
tado. · 

A 24 de Março de 1896, foi lançada a 
primeira pedra para a etlitlcação da primei
ra casa pa.r·ticular na nova Capital. 

O Doc. n. 1.085, de 12 de Dezembro de 1897, 
declarou installada a Cilade de Minas e 
transferida para, ella a séde do Governo. 

O Dec. n. l.OR8, de 29 de Dezembro, do 
mesmo anno, creou a Prefeitm·a da Cidade 
de Minas. 

O Dec . n. 1.003, de 3 tle Janoil'O de 1808, 
ntinguiu a Commissão Constructora. 

Por acto de 4 de Janeiro, foi confiada à 
Prefeitura a direcção dos serviços tle aguas, 
esgotos, ramal ferreo, illuminação, Yenda de 
lotes urbanos, ficando a cargo da Secreta· 
ria da. Agricultura a vend.a d.e lotes sub-ur
banos, e a. conclu~ão dos editlcios publico~. 

Por Dec. n. 1.118, foi promulgado o regu
lamP.nto que provê sobre a concessão de ter· 
renos, por nforamonto, a particulares para. 
ediflcaçõ9s. · 

Acha-se adeantada e quasi concluida a 
construcção do ediflcio do Palncio Presiden
cial, cujas despesas importaram, aL~ 31 de 
Dezembro do l R~7, 0111 080:007$389. 

As despo•ns com a construcção dos edifi 
cios rlestinatlos ús ~ ecretarin'! do Interior, 
das Finanças e tla Agricultu ra attingiram 
i quantia de 2.012:027$784, assim discrimi · 
nados : 745:934 .:.035 impo1·tancia despendida 
com o primei1·o; 608:641$Gl ~, com o segun
do ; 457:451 .3232 com o terceiro. 

Com a construcção dos e di fi cios tl ostinados 
á ~ecretaria da Policia, ao Quartel, ao Ex
ternato do GymiHt,io, ao Forum, i lmpi'en· 
sa OIHcial do Estado, à Egrejn do Rosario, 
edificarl<t em consequencia tlo compromisso 

assumido com o ~r. Bispo da Diocese de Ma· 
rianna, por occasi!ío de ser demolida 11 an
tiga Egreja do Rosario existente em Bello 
Horizont.,, dcspendeu o Estado a quantia de 
957:552~593. 

Com a edificação de casas para. funcciona
rios publicos e para residencia dos Secreta
rios de E~tado e do Chefe de Policia, das
pendeu o Estado a quantia de 2.870:195$456, 
incluída nessa despesa a quantia paga por 
accrescimos rle serviços feitos em mmtas 
casa~, a pedido dos funccionarios, e de que 
o Estado serà reembolsado da prompto. , 

Na fórma do disposto no reguln.ment.:l ex
pedido para a construcção das casas dos fun
ccionarios, ficam estes responsaveis para 
com o Estado pela quantia para esse fim 
despentlida, a qual será paga em prestações 
mensaes e durante um praso variavel até 
30 annos. 

Em virtude de disposição contida nesse re
gulamento, requereram ao governo do Esta
do a construcçllo de casas em a NÇJva Capi
tal 205 funccionarios publicos. 

Com o serviço de canalização de agua, das
pendeu-se, até 31 de Dezembro de 1897, a 
quantia de 2.008:6243720, e com o de esgotos 
a de 1.309:897$510 

Com as desapropriações dos terrenos e 
predios do antigo arraial de Helio Horizonte, 
despendeu-se, conforme já vos dei conheci
mento em Mensagem anterior, a quantia de 
796:6668036. 

Com a construcção do ramal ferreo, in· 
clusive mA.terial fixo e rodante, a de .• • 
3.015:705$529 ; com o pessoal tochnico e ad
ministrativo da Commissão Constructora, a 
quantia de 2.424:122$596; com o movimento 
de terra<J, nas ruas e avenidas, construcç~o 
de algumas pontes provisorias e outras de
finitivas e com a conservaç!ío desses servi· 
ços, a. quantia. .de 1.949:439,!978 ; com a con
strucção de um matadouro, e custeio do 
respectivo serviço, a de 38:557$000 ; com a 
construcção do Parque, jardins publicos, a 
de 424:832$841 ; com a canalização do Ribei· 
rão dos Arrudas e do Corrego Acaba-Mundo, 
a quantia de 346:080$861: com a construcç!ío 
de um cemiterio provisorio e do definitivo, 
a. de 91:729$566 ; com os trabalhos topogra
phicos e geode!icos, para o levantamento da 
planta da nova Capital e cadastro do anti
go arraial, a quantia de 142:3433135; com a 
ajuda de custo aos funccionarios e despesa de 
Úansporte para a nova Capital, 170:395$811 ; 
com a illuminao,:ão publica, por electricida
de, 1.058:747.:5784, e, finalmente, com o come
ço da construcção do edillcio para. o Con
gresso, a de 180:442:700. 

Ainda não estão completos todos os servi
ços que se tornam necdssario~ na nova Ca· 
pita!; em o curto praso, porem, de quo dis
punha o Govemo, e co:n os l'dcursos que 
foram postos à sua disposição, não lhe era 
dudo fazer mais . 

Apesar de exces3ivamento oneratlo com os 
multiplos problemas que teve de resolver, 
para poder dar execução á determinação le
gislativa sobre mudança. d:~ Capital, não 
descorou o Governo de impulsionur outros 
mclhoramcnt::~s, quer no tocante .:~ v;açll,o 
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ferrea, â. instrucçllo publica, col\)nizaçtto, 
immigraçlto, levantamento d11. carta geogra.
pbica. e geodesica do Estado, construcçüo e 
reconstru0ção de cadêas, pontes e estradas, 
quer no sentido de auxiliar a industrin do 
Estado. 

Assim, durante a actual administração, 
foram construldas as cadêas : 
De Baependy, na importancia da 
De Lavra!!, na de . ...... .. ... . 
De Monte Alegre, na de .. . ....• 
De Muzambinho, na do . ....... . 
De Palmyra, na de . .......... . 
De S. José do Paraiso, na do ..• 
De Mar do Hespan h a, na do . . . 
De Piumhy, na de ...... ..... .. 
Do Rio Novo, na do . ......... .. 
De Oliveira, na de ...... ..... .. 

Acham· se em construcçlto as : 
Do Curv~:~llo, contractada por .• 
De Lima Duarte, por ......... . 
De Arassuahy, por ........... .. 
De Palma, por .... .. ... ...... .. 
De Ita,jub:1, por . .............. . 
De Grão Mogól, po1· ......... .. 
De Pedra Branca, por ••••.....• 

18:077$302 
ll2:~11S097 
19:300.)000 
20:040~001) 
26:8718423 
25:0003000 
55.:3~8~920 
37:500,3000 
33:820~690 
43:347~491 

392: ll6S923 

47:4318,186 
68:5753047 
4i:969.)620 
62:700.WOO 
61:744;5069 
~7:60-!:000 
0:8475768 

325:00l(i990 
Foram ainda rllconstruidas e reparadas, por 

conta da vorba- Obra3 Publicas-, durante o 
mesmo pe1·íodo, 67 cadeas, importando a 
respectiva dospeoa na qunntia de 283:849$079, 
salientando se, ontJ'O ollas, as de Araxá, 
cujos concertos attingiram á importancia de 
18.4088467, n do Darbacenn. á. do 42:108$392; 
a do Fructal, á de 17:523$420; a de Juiz de 
Fóra, à do 29:415$013 ; a de Ouro Preto, à. 
de 19:004$968 ; a de Queluz, â. de 17 :709,3772; 
e a de Uberaba, ó. de 21:7651764. 

Estão tambem em concerto mais 17 cadêas, 
cuja despesa foi orçada em 92:585S071 ré!s. 

Despendeu ainda o Governo, nesse per!O
do, a quantia. de 481:8033228 com a recon
strucçllo e concertos de diver!!os ediflcios 
publicos, e com o auxilio a diversas Muni
cipalidades para a construcçlio de Forum, 
onde funccionem as auctoridades judiciarias 
e administrativas da Comarca. 

8imelhantemente foram construídas di
versa:~ estradas, attingindo a lmportancia, 
com ellas despendida, i~ quantia de . .... . 
180:715!263, achando-se ainda em constru· 
cçllo as de Theopbilo Ottoni a Uruct\ e de 
Quatis a Rio Pa>:-do, cujos orçamentos ele
vam-se a 10.8778220 rs . Foram, da mesma 
sorte, reconstruidas e reparadas 39 estradas 
consideradas de interesse estadoal, impor
tando a quantia, neste serviço applicada, 
em ~58:244:819, achando-se ainda em recon
strucçi1o 9, cujo~ orçamentos elevam-se á 
quantia de 191:766,3996. 

Com a construcçlto e reconstrucçn:o de 
pontes despendeu tambem o Governo a quan
tia de 715:345!370, tendo sido, além disto, 
auctorizada a construcçllo de diversas pon

. tes, cujas despesas não foram realizadas por 
ainda nllo terem sido entregues a.s resp~:~ctl
vas obras. 

No quadro que se segue vereis a. despesa 
feita com o serviço de obras publicas no 
Estado, no periodo a. que me retiro : 
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Pelos Decretos ns. 960, de 22 de Agosto de 
1896; 975, do 27 de Outubro de 1896, e 1.001, 
de 16 de Jane1ro de 1897 e de accê>rdo com 
a auctorização contida na Lei n. 140, de 20 
de Julho de 1895, foi reorganizado o serviço 
referente ao ensino agricola. no Estado, s~n
do creados campos praticos de demonstra
ção e re~ormado o regulamento dos Insti
tutos Zootechnico de Uberaba e Agronomico 
de Itabira . · 

Foram installados, até a presente data., 3 
campos pra ticos, sendo I em Oliveira, l em 
Entre-Rios e l na cidade de Minas. Com o 
serviço referente a esses institutos e cam
pos pratícos, ba despendido o Governo, até 
31 de neze:nbro de 1 8~7, as seguintes quan
tias : 

Instituto Zootechnico de Uberaba : 
Installaçlio.................... 71 :789f9.13 
Custeio - desde 1894 a 1897.. . 126: I05f974 

t97:895ess7 
Instituto Agronomico de Itabira : 

lnstallaçllo . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . 22:877fl37 
Custeio - desde 1894 a 1897. . . 100:697$~76 

123:574!613 
Campo pratico de Entre Rios : 

lnstallaçllo e custeio ..••..••. , • 33:7273353 
Campo pratico de Oliveira : 

Installaçllo e custeio. . ... • • •• , 83:34~i()74 

Têm sido regularmente distribuídos os 
premios agrlcolas aos vinicultores e viticul-

o 
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toras do Estado, nos termos da Lei n. 42, de 
13 de Maio de 1893, attingindo já á quantia 
de 150:000;000 a importancia desses pre
mios, cuja conce!!Filo ba sido de excellentes 
result<~dos praticos para a industria Yinico · 
la em Minas. · 

Parece-me ser medida conveniente a reno 
vação da auctorizaçllo contida nessa Lei, e 
a ' concessão tle premio~ aos productores de 
outros ramos da industriA. mineira. 

O serviço do aguas mineraes e therma .. :: no 
Estado foi r eorganizado pelo Dec. n. 1.038, de 
Maio de 1896. Em rolaçllo ás 11gtu1s thermnes 
de Caldas, resolveu o governo aproveitar-se 
da nucterizaçí.\o legislntiva contida na Lei 
n. i47, de :?3 de Julho de 1895, encampan·lo 
a conces!>ão e nrrendando o estabelecimento 
a uma emprr s ·•, pelo praRo de 22 unnos, e 
nos termos do coutrücto celebrado a 30 de 
Maio de 1896, no qual fornm· estabelecidas 
clausulas que as~eguram a commo<l idade do 
publ ico. 

. 
O serviço de colonização contint'ta a ser 

mantido pelo Decreto n. 777, de J.o de Se
tembro de 18P4. I xistam actualmente 4 nu 
cleos cúlon iae-; mantidos pelo Estado: o de 
Rodriao Si!l·a , nas pi'oximidades de Barbace · 
na o"' de i\Iaria Custodia, no Município de 
Sab:1rri., o de Baneiros, nas proximidades 
desta Ca pital, e o de S. Jc•ão d'EI·Rey. A po
pulação exi:;tente nesses nucleos é de 1.9~0 
indivíduos, dos quaes 1.360 são extrangei
ros. Acham-se assim distribuídos por famí 
lias es~es colonos nos quatro nucleos : 156 
no d" Barbacena, com 850 indivíduos ; 45 
no de Sabará, com 245 indivíduos ; 125 no 
de S. João d'El-Rey, com 630 indivíduos ; 39 
no desta cidade, com 195 indivíduos. 

No anno findo, foi de 577:405$000 a pro
ducçflo desses nucleos, assim distribuída: 
368:737~ 900 no de Rodi'igo Silva; 118:460,3000, 
no de S. João d'El Rey; 73:16781 00 no de 
Maria Cu1.1todia, e 17:040.,:.000 no de Barreiros. 
A despesa feita no mesmo periüdo pelo Go
verno do Estado com a manutenção desses 
nucleos, foi de 40:Cl78740. Além destes, existe 
um outro nucleo denominado « Ferreira Al
ves », custeado e mantido por uma associa
ção particular no Município de S. João Ne
pomuceno. Nest.e acham-se estabelecidas 44 
fa.milias, cqm 250 indivíduos. 

Além destes nucleos regulares, diversos 
outros exis'tem em f ... rmaçio em e~:~tabeie
cimentos agrícolas part icularf' s , nos quaes 
tàm-~e collocado quasi todos os immigrnn
tes recebidos no Estado. Ja se acba elab
rado, e sel'it opportunamente expedido, o r
guiam ento para a execuç:io da Lei n. 15, 
de 20 de Junho rle 181>6, que auctorizou a 
creaçiío de mnis seis nucleos e a concessão de 
favores aos particulares que os quizerem 
fundar, nas condições do::~ nucleos colo
nines do Estqdo. 

Sendo de importancia vital para esta. Ca
pital o povoamento de seus vastos suburbios 
por pequeno.:s 11gricultores, e a . tlx~çn.o do 
pessoal opera rio actualmente aqUI existente; 
o Gonrno jà tomou providencias nesse sen · 

tido, fazendo medir e demarcar lotes para 
serem distribuídos e colonizados. 

No anno findo, foram introduzidos no Es
tado 17.558 immigrantes, elevando-se a 
61 . t'59 o numero introduzido no período da 
vigente administração. 

A despesa feita com este serviço no anno 
findo fui de 2 474: 151i658, elevando-se a 
7.214:413a793 toda a despe11a feita , a partir 
de 1893, data em que foi elle iniciado, inclui
da nesta. quantia a importancia despendida 
com a construrçilo e reparo de editlcios para 
ltoRpedarins e alojameuto dos immigrantes. 

O sen·io,;o de ullici;. mento e transporte des
tes está confiado á superintendencia que o 
Estado mantém na Europa, a qual trata o 
transpot·te dircct;Jmente com as cotnJJOnllias 
de navegnção e armadores, que se eucarre
gam des!,1e serviço e o executam â medida 
das auctorizaçi"íe5 que lhes silo dada s. Nlio 
tem, pois, o Estado contracto permanente 
para tal ser\'iço. 

03 resultados colhidos com a pratica deste 
systema tém sido consideraveis, já tendo-se 
em vista a qualidade do lmmi;zrante, já o 
p reço das passagens. Ao passo que em 1894 
custava ao Estado 190 fran cos a passagem 
de cada immil!rant<.>, está ella hoje reduzida 
a 120 e me~mo n 100 tranros, quando se trata 
de transpürte de immigrantes vindos a cha
mado de parente-s Jà estabelecidos em Minas. 

No anno findo, a partir do mez Je Abril, 
vigorou o preço de 1:!5 francos por pa~sagem 
inteira; este preço, po.ré n, será reduzido a 
I 00 francos. 

Continuam com toda regularidade os traba
lhos da Commissão da Carta Geograpbica e 
Geologica. de Estado. Durante a minha ad
ministração, foram levantados topographica
mente 12,162 kilometros quadradot! da carta 
geographica, os quaes sommados aos l-!,025 
jà levantados anteriormente, perfazem o to
tal de 26,187 kilometros quadrados, área to
tal do levantamento actual. 

Nessa área acham-se comprehendidos, to
tal ou parcialmente, os Municipios de Bar
bacena, S. João d'El-Rey, Prados, Tiraden
tes, Palmyra, Juiz de Fóra, Lima Duarte, 
Rio Preto, Turvo, Ayuruoca, Baependy, Cam
panha, Tres Corações do Rio Verde, \'nrgi
nba, Lavras, Campo Bello e Oliveira. · 

Acham-se promptas 9 folhas da carta, das 
quaes ~eis já estilo publicadas e distribui das. 

O trabalho de levantamento da carta geo
logica prosegue regularmente, estando já 
prompla para F.er publicada a folha de Car
rancas, no Município do Turvo. 

Para o estudo do clima possue a Commis
silo diversas estações meteorologicas, em que 
os dado~ necesscsrios sllo cuid~tdosamente re
gistrados. 

Como contribuição para o estudo de nossa 
flora, creou a CommisEão um llcrbario, no 
qual figuram divereas especies novas de 
plantas que muito interessam áquelle estudo. .. 

Proseguem tambem com regular activi
dade os trabalhos da Commis~>ão de limites. 
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Já está. con9luido o levantamento da zona ll
mitropbe com, o. Estado do Rio de Janeiro, 
faltando apen4181 ,para conclui~se este ser
viço, o estudo 4e uma parte das cabeceil'a8 
~.o Rio Preto. O levantamento da zona Umi
trophe com o Estado de S. Paulo acha-se tam
bem bastante adeantado, abtangendo jé. a 
faixa marginal a linha nominal de limites 
toda. a extensllo entre o pico do ltatiaya, nas 
cabeceiras do Rio Preto e as proximidades 
de Caldas. Esta faixa comprebende parte dos 
Municípios mineiros de Pouso Aho, ltajubá, 
S. José do Paraíso, Jaguary, Ouro Fino e 
Caldas. 

• . . 
Assim, tambem não ha o Governo d'lscu

rado do serviço de medição de terras· devolu
tas. No onno findo mediram-se 249.904.378,10 
contra 50.164.986,50 metros q':ladrados em 
1896 e 73 039 821,90 em 1895. 

Eleva s , dest'urte, a 379.209.186,50 metros 
quadrados a área total de terrenos devolutos 
medidos por conta do Estado no período de 3 
annos. A desp~sa feita cem este serviço, 
nestes tres anno111, foi de 302:941;~87!, assim 
discr·iminada por· exercicioR financeiros : 
114:3'W3318 em li97, 91 :4583430 em 1896 e 
97: :36$123 em 1895. 

78:284,112, a de quotas de 1lsoalizaç&o qu• 
apurou menos 93:986tl67 e outras que,jun
tas a estas, elevaram a ft5:041S408 a dltre
rença para menos entre a dotaçlo orçamen
taria e o seu producto e1rectivamente ar
recadado. 

Por outro lado, si o resultado que o eur
cicio de 1896 apresenta nlo é tAo ll•oiijelro 
como o de 1894, em o qual o aaldo da receita 
arreradada sobre a orçada attlngiu á cit'r& 
de 7.052:300t000, nlto deixa, comtudo, de 
ser de natuareza animadora; porquanto, ai 
aquelle saldo podia ser, até certo ponto, at
trtbuido a circumatancias de caracter transl
torio, que tinham por base a desv~tlorlzat;lto 
do meio circulante, determin11ndo em sen
tido inveno a elev11çllo do preço do café, 
pago em moeda nacional, de modo que o 
excesso de arrec11daçllo poderia dar-se por 
egu&l, mesmo na vigencia, sinão de uma 
contracçll.o, com certeza de estllgnaçllo da 
prcducçlio do F.stado ; o saldo verificado no 
exercício de 1896 n!Io tem explicaçlio sinlo 
no movimento ascendente da producç!Io e, 
port11nto, da fortuna publica ; visto como 
diminuídas as taxa11 do valor otflcial, por 
effeito d!l baixa no prr.ço do caré, o producto 
total do exerctcto em questão nllo poderia 
cobrir o de exercício~ anteriores, si o im
po3to fosse cobrado sobre eguaes quanti-
dades daquelle genero : din.inuida a taxa do 

Apresentam, flllizmente, aspecto 11atisfa- va'or official, ma~~, ao mesmo tempo, a.u
ctorio as condições economicas t.lo Estado, ~tmentado o producto total do impusto, o · 
cuja receita ha mantido a progresslo come- facto só eocontra explicaçlo no accrescimo 
çada com os primeiros dias da Republlca, e da producçlio que suppriu a differtlnça no 
embora a porcentagem do movimento ascen- valor da taxa. 
dente, comparada com a do anno anterior, Entretanto, a somma total dos recursos do 
tenha diminuído , ~tttenta a conhecida de- Thesouro, no exercício em questão, foi de 
pressão que nos mercados de consumo sof- 36.661:9648742, computando-se á. r• celta or
reram os preços do nusso principal genero ninaria a renda extraorJinaria proveniente 
de exportaçlio, ainda assim o exercicio de de emprestimos do cofre de orpbllos, opera
lôOO encerrou se com um saldo de...... çOes de credito, sal dos recebidoa do exerci-
3.446:637i>897 a favor da receita arrecadada, cio anterior e o liquido de depositos em di
excedendo, dest'arte, a previsão do orça- cheiro. 
mento : pois que este orçara a receita de Além das despesas ordinarias, devia o Go· 
ac ~ôrdo com a Lei n. 147, de 23 de Julho de verno attel'der ás de caracter extraordina-
1895,que regeu o exercício em 16.058:760$000, rio, determinadas por Decreto legislativo e 
e a arrecadada e:evou-se a 19.505:397$897, que tinham de ser custeadas com o pro
excedendo, por outro lado, tambem a somma dueto de operaçOes de credito, por intJuftl
verificada no balanço provisorio, deque vos cientes, como fora desde logo previsto, oa 
dei conta em a minha Men::agem do anno recursos ordinarios do orçamento ; a.eaim, 
passado, na importancla de 86:0251346. montando taee despe1a.e á somma superior a 

As rubricas que de preferencia contribui- vinte e cinco mil coqtos, como consta do ba
ram para o resultado apreciado foram prln- lanço, usou o Governo da faculdade legisl&:
cipalmente, como ha sempre acontecido, a tiva da Lei n. 64, de 24 de Julho de 1893 e 
dos impostos de exportaçll.o, onde o saldo foi nos termos do Dec. n. 856, de 14 de Setembro 
de 3 . 326:582$937, contribuindo tambem li· de 1895, suppriu a detlciencla do orçamento 
sonjeiramente outras, quaes a da taxa do por meio de emis~lo de apolice>~, letras do 
sello com 84:413$587, a de reposiçAo com Thesouro a certo praso e outras operaçOes 
137:0421336, a do imposto tJobre o ouro, de caracter \)rovisorio, liquidadas posterior
com {13:986tl67 e outras mais cujos saldos mente, habilitando-se, asshn,com numerario 
mantiveram-se em progresslio mais modesta, preciso para occorrer a taes despesas. o que 
conforme se evidencia dos lançamento do elevou a receita geral do exercício á jà ct
balanço do Thesouro; e mais lisonjeiro ainda tada im-portancia <Je 36.661:964,742. 
teria sido o resultado do balanço, entre a Nlo menos lisonjeiro é o aspecto que apre
renda orçada e a arrecadada, si algumas ver- senta a despesa do Estlldo, porquanto, fixada 
bas,pouco liberalmente dotadas, nlo tivessem a ordlnaria pela mesma Lei n. 147, de l$õ, 
ficado aquem da previslio orçamentaria, taes em 16.057:8171355, a effectivamente realizada 
como a do imposto de consumo, que attes- não excedeu á.somma de 15.592:567,168,assim 
tou uma dimiuuição de 218:028t598, a de demonstrando un1 saldo de 465:250.}87. Esta 
custas judlciarias tambem reduzida a. I economia verifica-se nos creditas com qu6 

A. C.-3 
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foram dotadas as Secretarias do Interior, 
onde a di1ferença para menos foi de ...... .. 
4-'7:216$096, e da Agricultura, cujo saldo foi 
de 247:087,472, perfazendo o algarismo de 
69-':303S568 que representaria a economia 
total realizada, si a dotaçllo de todas as ver
bas da consignaçllo destinada á Secretaria 
das Finanças tivesse coberto as despesas de 
seus respectivos serviços ; entretanto, tendo 
sido est.a dotação inferior ás exigencias de 
alguns delles, na importancia de 228:952$381, 
o saldo total foi reduzido á precitada quan
tia de 465:2503187. 

Varias foram as verbas da dotação desta 
Secretaria, que concorreram para a aggravn
çllo da sua despesa ; mas, as que mais a au
gmentaram foram as das custas judiciarias e 
Imprensa "'fficial, tendo sido excedida aquella 
em 119:221$429 e esta em 114:940$313, de 
sorte, que, sommados estes com outros exces
sos de menor importancia e balanceados com 
aiS verbas em que se realizaram economias, 
ainda resultou um deficit na dotação geral 
da Secretaria das Finanças, na importancia, 
como disse, de 228:9528381, que foi supprido, 
nos termos tla Lei do orçamento, por creditos 
supplementllres. 

o movimento destes creditos attingiu ú. 
importancia da 1.710:239$167, a1fectando de 
preferencia as verbas de exercícios findos, na 
importancía de 565:186$681 ; de soccorros pu
blico&. na de :~34:879$521 ; da magistratura e 
justiça do Estado ; de saude :publica; de Im
prensa Official e de custas JUdiciarias, em 
quantias superiores a cem contos, e outros 
em quantias inferiores a este algarismo, dei
xando, porém, de ser aproveitados alguns 
destes creditos, como nomeadamente o con
signado ao supprimento da verba de exerci
cios findos, em que figura a importancia de 
522:421$2$10, destinada á indemnizaçilo da 
E. de Ferro Central do Brasil, por passagens 
e fretes concedidos por conta do Estado, em 
exercícios anteriores, visto não terem sido 
devidamente apuradas as raspectivas contas. 

A despesa geral do Estado, entretanto, ele-
vou-se, neste exercício, á som ma de . ..... ... . 
42.063.,9321231 que se distribue pelas seguin
tes verbas: 
Despesa ordinaria... . ....... 15 .592:567$168 
Idem não contemplada no 

art. 2.0 da Lei de orçamento 2.234.586$380 
Restituição do cofre de or-

philos . ...•.•... •....•• . .•. 180:960$483 
6. 385:873$664 
3 . 091 :282$409 

Construcçllo da nova Capital 
lmmigraçllo e colonização .• 
Emprestimos a estradas de 

ferro . . . ................... 5.878:813$858 
Garantias de juros e subven-

ções ás mesmas estradas.. 2 .552:588$336 
Conversão dos títulos da 

Bahia e Minas...... . . .... 4 . 495:680$000 
Supprimento ao exercício de 

1895............ ........... 1.651:579$953 

42.063:932$231 
Destes algarismos devo destacar, em pri

meiro Jogar, a despesa ordlnaria, cuja de
ducção reduz o orçamento de deSf!eSas extra
ordinarias ao de 26.5\1:365$063. 

Esta importancia,. que re~res~nta a somma 
de sacrifiolos do Estado _em bem de' seu pro
gresso material, foi applieada, nà sua maior 
parte, eM despesas de caracter reproductivó, 
que SilO 8. e:rpreSdliO da· Solicitude dOS pode
res publicos por um dos serviçels de que 
mais depende o desenvolvimento da vida 
economlca do Estado e seu cons€quente en
grandecimento. Refiro me á sua viação fer
rea, e essas despesas, determinadas pela au
ctorização legislativa. da. Lei n. 64, de 1893, 
que concedeu emprestimos ás estradas de 
ferro mineiras ; por Outras que lhes garan
tiram juros e subvenções, e, por fim, pela. 
mesma Lei citada e Dec. n. 774, de 2-=. de 
Agosto de 1894, que auctorizaram a. conver
são dos títulos de obrigaçlio da. Bahia e Mi
nas, por apolices do Estado, elevaram-se O. 
importancia de 12.927:0828174. 

Como esta, devo tambem especialmente 
mencionar a somma de 3.091 :28~409, que foi 
eguahnonte applicada a. serviço, nem menos 
importante e nem menos r<'productivo, qual 
o da. sua immigraçllo e colonização, que l'' 
vae produzindo indiscutíveis beneficios, pe a 
acção directa produzida nos centros agríco
las, onde se concentram as primeiras fontes 
da r iqueza. estadoal ; de sorte que só a im
porta.ncia de 10.493:000 ;480 encontrou a.ppli
caçllo em ser vtços de mais tardio resultado, 
si bem que de não menores vantagans para 
os interesses mineiros. 

Como se vê, o algarismo da receita. total 
não poude cobrir o da despesa geral, do que 
resultou um d eficit, para esse exercício, de 
5.401:0678168 que, não tendo sido indemniza
do ate o encerrament . do balanço, passou 
para o exercício seguinte, pelo qual foi sal
dado. 

Assim, mesmo quando a anormal situaçllo 
financeira, que tão gravosamente peza sobre 
o paiz, não tivesse influído nas relações eco
nomicas do Estado, as forças ordinarias do 
orçamento não teriam podido por si só habi
litar o Governo a. attender a todos os serviços 
pelo legislador, em sua sabedoria, decreta
dos ; j á nlio é um facto pouco feliz que a. sua 
previl'llo, embora prudente como nunca dei· 
xou de ser, fosse excedida na parte referen
te aos recursos ordinarios que consignou á 
solicitude do Governo ; comprebendeu, en
tretanto, que taes recursos, quando viessem 
a exceder á sua. previsão, ainda assim se
riam insumcientes para execução dos em
prehendimentos que seu patriotismo lhe 
suggerira em hem do engrandecimento do 
Estado. 

Quanto a mim, nem melhor gloria ambicio
no do que a de ter podido ser fiel ao seu 
pensamento, sem que necessidade ti v esse de 
ultrapassar os limites pelo mesmo pensa
mento traçados. 

Passando ao seguinte e~:ercicio, o de 1897• 
ainda em liquidaçlio, não posso apresentar
vos mais do que dados que ainda silo susce
ptíveis de modificaç~o, ao ser definitivamen
te encerrado1 embora seja-me licito suppor, 
attento o aalantamento da. escripturaçllo, 
que a liqutdaçllo final não poderá determinar 
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slnlo ligeiras modificaçtJea no resultado de
monstrado pelo balanço fechado a 30 de Mar· 
ço do corrente anno, e que serve de base á. 
presente t~Xposiçllo. 

A rt>ceita apurada e referente às verbas 
orçamentarias jà se elevava nll.quella data 
ao lisongelro algarismo de 21.016:673e885, 
demonstrando um saldo de 4.262:873S885 
sobre a verba de 16.753:800:000 orçada na 
Lei n. 211, de 19 de Setembro de 1800, que 
regeu o exercício. 

Este resultado é dos mais favorayeis e um 
symptoma certo da progressllo ascendente 
da fortuna publica; porquanto, neste exerci
cio, como nos anteriores, sendo o producto 
do imposto de exportaçllo o que principal
mente contribuiu para o progresso da renda, 
só a um grande 11ugmento na producçllo se 
póde attribuir aquelle Pc.tisfactorio resulta
do ; visto como foi neste Hercicio que maior 
depresslo se f.,z sentir nos mercados de café 
e mais reduzida l!e viu a taxa do valor oftl
cial deste producto baslco da nossa riqueza, 
taxa que, descendo a uma média de 91 i réis 
por kilogramma, manteve a difl'erença de 
350 réis para menos, comparada com a mé
dia da que vigorou no exerci cio anterior de 
1896. Ainda assim, o resultado apurado, ao 
encerrar-se o balanço provisorio, attestava 
um excesso de 25 1/2 o{o sohre a prevls!o or
çamentaria e superior tambem á. porcenta
gem attlngida naquelle exc:·cicio. 

A renda geral do Estado. porém, somma
dos todoa os recursos á d • •posiçlo do The
souro, neste exercício, ele ouse ao impor
tante algarismo de 63.973: il9il61, para o 
qual contribulram, além ~ ~ 1 receita ordina
ria já mencionada, as segu; :1tes rubricas: 

Receita extraordinaria 
n!o centemJ?Iada no 
art. I.· da Le1 de orça-
mento .••.• .• .•..•••.• 

Operações de credito& •• 
Supprimento de 1898 .•• 
Deposito& . .•.•.•. .. •.••. 

671:9121181 
38.814:9321962 
34 470:0001000 

1001133 

42:956:9451276 

Sommam, pois, os recursos extraordina
rios, que concorreram para o equilíbrio de 
orçamento, em 42 956:945!276 e que foram 
applicados de conformidade com as auctori
zaçOes da Lei n. 211, de 19 de Setembro de 
1896 e de outras que prescreveram despesas 
extraorçamentarias de muito superiores as 
decretadas por aquella Lei de me1os. 

A desp;sa ordinaria encerrou-se proviso
riamente com um excesso de 3.541:524$378 ; 
porquanto, orçada em 16.646:200,575, eleva
va-se na data de 30 de Março passado a 
20.187:7248953. 
. Este excesso, porém, verificou-se apenas 
na dotaçllo dos serviços aft'ectos à. Secretaria 
das Finanças; sendo de notar que os saldos 
verificados nas consignações das outras Se
cretarias in~revem-se na somma de ..•. . .. 
l. 702:030,567, sendo, comtt~do, annullados 
pelo referi o excesso, para o qual princi
palmente concorreram as verbas de juros e 
amortização da divida e de passagens e trans-

11ortes em estradas de ferro, a primElira na 
1mportancla de 3. 793:511$548 e asegundá na 
de 682.023J839. 

Patentes, entretanlo, alo as causas de 
simelbante aggravaç!o de despesa; uma re
fere- se ao estado de profunda :lesvalorlza
çllo do nosso meio circulante, determinada 
por uma deprossllo cambial sem preceden
tes e a. cuja acçllo, como já. acc~ntuei, nío 
podia escapar a vida economica e financeira 
do E11tado; a outra, de caracter purámente 
transitorio, qual o transporte do pessoal offi
cial do Estado, arcbivos e mobilias de suaa 
repartiçOes publicas para esta Capital e ou
tros trantportes extraordinarias que o Go
verno teve de f11zer pela E. de Ferro Central 
do Brazil, cujas contas ainda não foràm d8-
vidamentd liquidadas e classificadas. 

A despesa, porém, que attingiu ao alga
rismo de 52. 774:787e960, demonstrava, na 
mesma data, um saldo de 11.198:8311201, e 
foi distribuída da seguintd forma : 
Despeea ordinaria......... 20 187:724$953 
Idem nllo contemplada no 

art. 2 do orçamento .•• 
Conatrucçllo da nova ( api-

t.al .......... ~ ......•.. 
lmmigração e Colonização 
Emprestimos a estradas de 

ferros .•..•.•• - . . ....•..• 
Garantias de juros e sub

,·ençllo âsmesmas estra-
llas ..•..•• . ••...•.•...•• 

Resgates de letras do The-
souro .. ... , ............• 

Supprimento feito ao ex
ercício anterior ••.•.••.. 

592:554~570 

I O. 861 :7041377 
2 686:826!547 

5 860:9444817 

2.439:476~089 

6. 11 O:OOOfOOO 

4 035:556,!627 

52. 774:787~960 

Aquelle saldo, poróm, sujeito ao <U~cit 
que veiu do exercício anterior e ao suppri
mento que o de 1897 tomou ao exerc1cio 
vigente, na importsncia, as duas parcellas, 
de 8.871:9671489, Gca reduzido a ........ .. 
2.326:8631712. 

Releva a;nda notar que aa applicações em 
empregos reproductivos, quaes a conat· ú
cçlio, subvenções, garantias de juros e em
prestimos a estradas de ferro e bem assim 
na immigração e colonlzaçllo do Estado, re
presentam mais de 25 °Jo da despesa extra
ordinaria effectuada, devendo, dentro em 
breve, além dos etreitos immediatos que I' á. 
se sentem, ter directa e decisiva infl'uenc a 
no movimento ascendente da renda publica 
pelo incremento e notavel expansllo, que 
trará a tod11s nossas industrias, melhora
ndo, dest'art,, fundamentalmente as con
diçõe:; da. vida economica do Estado. 

. . 
E ns~im dotado este, como se acha, pela 

pa.triotica. providencia do legislador, dos ele
mentos indispensaveis para não eó alargar 
os actuaea, mas tambem abrir novos horizon
tes nos recursos ·de toda especie, com que 
tlio fartamente approuve il. Providencia do
tnr o nosso torritorio, nll.o é licito duvidar, 
quando já. lloje bastariam, da sufficiencla. 

• 



de seus recur.;os ordinarios para fazer face 
aos serviços permamentes do Estado, cessa
do-i de vez, como a sabedoria do legislal.lor 
melhor lhe indicará, os orçamentos extraor
dinarios, que até hoje têm vinolo pesar sobre 
suas finanças. 

As despesas extraordinar·ias que approuve 
·ao legislarlor decretar, no sentido de appa
relh~t.r o Estado p~trli todos os commettimen
tos que a civilização Impõe aos povos lldea.n
tados, estilo feitata, e ~mpre~~:ados todos os 
recursos neste ponsam~nto liberalment~ con
cedido!!. O Estado acha-se doado, co~:-o disse, 
do que peste sentido pod1a exigir; é tempo 
pois, de parar nesta politica, aliás genero~a, 
que, levada a excesso, poderia desequ ilibrar 
o funccionamento regular de sua vida li
nanceira, accumulando-lhe encargos novos, 
que suas for~;as ordinarias nllo poderiam 
supportar, embora estejnm perfeitamente 
equilibrad11s para os compromi1:1sos já con
trahi!los . E' preciso deixar que os novos 
elemento!:! funccionom e que o J<;stado comece 
a colher resultadQ.~ compensadores dos sa
crificios que de bôa mente se impoz. 

Nas condiçocs actuaes, tenho firme convi
cçllo de queo Estado caminhará desassom
brado no funccionamento nurmal de seus 
recm sos ordinar-ios. mantendo as honrosas 
tradições de de sua proverbial honestidade; 
é preciso, porém, que política ditrerente não 
venha contraria r aquella que dita-me o pa
triotismo e que a taabedoria do legislador 
submetto, circurnscrevendo-se todas as des
pesas publicas estl>ictamente ás forças da 
receita orçamcntaria.. 

A divida passiva fundada, que era de 
Hl. :'68:000$000, soffreu pequena alteração, 
elevando-se a 18:193:000$000; porque, em
hora fossem resgatadas 1.175 apolices emitti
das para pagamento da Companhia Estrada 
de Ferro Espírito Santo e Minas, foram pos
teriormente emitti!las 2 500 oara ultimação 
da transacção iniciada com ô Banco da Re
publica para acquisição da Estrada de Ferro 
Bahia e Mmas, resultanolo de8ta operaçllo 
um accrescimo, nesta divida de 1.325:0001000, 
que a elevou á refer·ida importancia de 
18.193:000$000, havendo sido feito com ma · 
xima pontuali(,)ade o respectivo ser,·iço de 
juros. 

No emprel'timo externo nenhuma modifi 
cação ~e deu quan10 a SitUII~IlO de que VOS 
dei conta em a minha Mensagem do anno 
passadCl. Continuando nas praças europé11s a 
má ~ituação feitn 110s tttulos b azileiros, en
tendeu o Govnno prud~.-nte nllo sacriftcnr 
os que representam a par·te não subscripta 
do emprestimo e ante-i aguardar o momento 
opportuno em que possa collocal-os com a 
m11ior somma de vantagens para o the~ouro, 
~omanto que se me atil~~:ura avizinhar se, 
attento o ntovimento ascendente do cam
bio, que tudo faz suppor se firmará. Para 
este tlm, obtevt\ o Governo, da Banque de 

Paria ot des P.ays-Bas a prorogaç!W do praso 
convencionado para o adeantamento dos 15 
milhões de francos, a ·~ue me referi em a 
minha citada Mensagem, sem que d'ahi pro
viessem novos encargos para o Estado. . .. 

E'-me grato communicar vos a execução da 
L~' i n. 212, de 9 Julho do anno ·passado, para 
etrectividade dos auxílios à lavoura e indus
tri11s, tão sabiamente por vós decretado&, 
assim attendendo a(JS justos redamos das 
clas~es produ•,tora!:l. 

Publicauo o Decreto n. I 105, dd 15 de Fe
vereiro do corre!lte 11nno, que regulamentou 
uquella Lei, foi aberta a ne~es~aria concur
rencia, só tendo spresentado p roposta o Ban
co de cr. dito Real de Minas Geraes, com 
sé de em Juiz de Fóra. Nestas circumstanciatl, 
e tendo aquelle Banco acceito todas as con
dições e e(lmequentes clausulas decorrentes 
das disposições da citada Lei ;, regulamento, 
as qu11es, para tul tlm, incorporou aos seus 
estatutos, como parte integrante delles, com 
este estabelecimento de credito celebrou o 
Governo o contrac1o de 26 de Março passado, 
que o habilitou para a emissão de letras hy
potbecarias garantidas pelo Estado e destina
das á applicação na mesma Lei pravista ; e 
fetta a conversão a que se r ijfere o art. 2 § 
I da dita Lei, estando approvados J modo 
de emissão das letras, se.J typo e valor como 
preceitúa o art. 13 da mesma Lei, acha-se 
hoje aquelle Banco preparado para começar 
as respectivas operacoes, das quaes é licito 
esperar os muis promis~ores resultados. 

Acredi•o quo as condi~ões indostriaes do 
Estado nílo tardarão a melhorar sob a bene
nca acçll.o de tilo salutar providencia. 

Não menos importante é o accórdo provi
sorio que acabam de celebra!' este e o Gover
no fluminense, e do qual opportunamente, 
em Mensagem especi11l, olar-vus-bei con1a mi
nuciosa, regulando o modo de percepção 
do imposto e da exportação do café, de ma
neira que, devidamente salvuguardados os 
interesaoes ftscaes dos respectivos Estados, 
sejam const>guidas va ntagens flUe vão actuar 
direct .. mente em beneficio da lavoU! a, deso
nerando o productor de encargos actuaes, 
reconhecidamente dispensaveis. 

O commercio de guias, l10je por todos con
demnado por se ter to1 nado um gravame 
de mais pura a lavoura, pela inevitavel es
peculaçllo a que se presta; a diminuição de 
despesas cum escmaoios 1ransportes do café 
no mercado do Rio, dos pontos de desembar
que para. us armazens dos commiss11rios! des
pesas que sllo aceumuladas aoF gastos Já ex
cessivos qu~:~ tnntu pesam sobre o agricultor; 
o pagamento do imposlu pelo exportador, 
ãlliviando o producto rle simelhante onus, 
a que o sul:mettem a!' condições especines 
do commercio de c11fé entre nós, em que o 
primeiro impõe a lei ao segundo, taxando
lhe para o producto pr·rços que nem ~emp~e 
cobrem os gastos de producção, e &alllm, li
bertando-se de um onus, que em todos os 
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:;mercados do mundo a outro nlio com;pete ; 
foram us principaes vantr.gens que ~rutaram 
o Governo para a celebração do accôrdo em 
questllo e do qual contla que os melhores 
rt'sultados advi rll.o. 

Pende ainda o rt!ferido ccôrdo de appro 
vaçlto por parte tio Governo do Rio de J .
neiro ; e obtHa esta, que acredito nll.o se farf\ 
esperar, submettel o hei á vo~sa. na parte 
concernente á auctorizaçll.o lt>gislativa. que 
por ventura lhe falte. 

• . . 
De outro lado, interesses egualmente res

peit . v eis de outra p~trte de nossa claPse pro
ductora reclomum a attençào dos podert s 
publiros. . 

Retiro-me á industria. pastoril, ser·iamente 
pr~>ju(\rcuda pelo conhecido monopolio do 
abutecimento da curne verJe 110 grande 
mercauo d1t Cupitul Fe1dral. D<·s mais impor
tantes centros p111toris têm me chegado ás 
mãos repreaentHçOes, em que se soltcita a 
acção do Estado em beneficio desta sua tra
dicional industria, que urge ampur·11r, con
cedendo-lhe favores ou fltcul•ando-lhe meios 
eftlcazes de poder rontrub~tlllnç. o r os eJJ,.I\os 
deleterio!!, que as condições daquelle mt'r
cado lhe ucarretam. 

Forçudo o cr·htdor u vender o seu gado pelo 
preço r·uinoso que o monopolio lhe impOJ, 
sob pena tle vel o enc~trecido e, assim, mais 
depreciado pelas longas invernadas, si o niio 
perde ptla falta destas em condiçOes apro
priad-ls, é evidente que não poderia susten
tar simelhante situ&.~;ll.o sem a ruina da pro· 
pria industria. 

Usando das f11culdades que tem na Lei, o 
Governo vae attender com a possível solici
tude ao justo reclamo dos creatlores, mas 

· do Potler Legislativo dependem as medidas 
que poder·ão trazer remedlo efflcaz á presen
te situaçllo. Da vossa sabedoria espera o Go
vemo a orientação segura e a auctorizaç!Io 
que o hnbtlite a prover definitivamente so
bre este ramo do serviço publico. 

. .. 
Eis, Sr11. Representantes do Estado, os 

facto:~ mais importantes que occorreram du
rante o intervalto de vos~as St'St'Ot>s, rela
tivaJ?ente à ge11t.Ao doa nejrocios publico!l, 
a CU.Jil. frente collocou-me o autTr~t~io doa 
meus co-estadoanos. 

lnformaçl!ea circumstanciat.las de todos 
elles e de occurrencias de menor i mportan
cia, que se tenham dado nesse período, en
contrareis nos Relatorios dos meus honrados 
auxiliares, os lllustres Secretarios de Esta
do. p.ora os quaes parecem-me inexpressivos 
todos os louvore11, tl\1 o devotamento com 
que me 11companharam nll misslo ardua, 
embora bonrosissima, a cujo termo tóco. 
Devo-lhes a. cooperação dedicada de uma 
solicitude nunca desmentida i a orientação 
intelligente e af'gura de uma tompetencia 
na alrura dos mais graves problemas dr1 
administraçllo, junto ás excellencias de ca
racteres nobremente tymbrados, superiores 

aos desf11llecimentos, como aos impulsos da 
paixão i é-lhes profunda a .minha gratidllo, 
COmO imperecível Ferà. a lem bt ança desse 
periodo, em que purtilhámo!l a grne re · 
11ponsabilidade do governo elo Estado ; a este 
deixo apontados seus nomes benoquistos, 
certo de que o povo mineir·o saberá dHirla
mente compentoar a quem tanto soube me
recer-lhe. 

Aguarrlo com verdadeiro prazer o momento 
em que terei de pnssar a suprema gestlo 
dos negocios publicos 110 meu illu:~tre suc
cet~s,r, por tHntos titulos digno da elevada 
missfto, que o sutrragio popular acaba de 
confiar-lhe; e tanto maior é o meu cnnten· 
tnmento, quanto esse facto constituirá tn11is 
uma prova, e eloquentíPsima, do funcciona
mento regular e permanente das ínstituiçOes 
den.ocraticas no ~elo do povo mineiro. 

E ao dar as ultimas contas da mis ·ão que, 
em sua soberaniu, confiou eiit.e gener·oso 
povo á minha lealolade e patriotismo. conso
la me a consciencia de que a sua telicldade 
e engrandec·mento, e só elles, foram o ob,je
ctivo const11nte, vivido e tenRcisBimo do 
meu pens~tmento ; a elle de! todas as locu · 
braçõeto do meu e~.<pirito, todas as emergias 
de minha alma : acatei-o como as cousas 
sagradas, fiz delle uma rell~riiio civicll , a 
que nlio tenho consciencia de ter jamais 
r11ltado : e si me n!lo lisongeia a con.vicçlo 
de ter sempre acertado, fortalece -me a se
gurança de nlio ter conscientemente des
presado um Fó elemento ou um só ens~jo, 
ao meu alcance, para conseguir o alevan
tado ~mpenbo de conduzil o, dentro da es
phéra dos recursos que me foram faculta
dos, á conquista de todas as grandezas. Si 
o tiver conseguido, estarão satisfeit11s as 
maia raras e mais entranhadas a~piraçOes 
da minha existencia. 

1!, encerrando a presente Mensagem, slo 
meus ultimos \'otos, ardentt>s e ~inceros 
como mais Dunca os tive, que a st>ssno le
gislativa. que t!lo autlpiciosam~>nte hoje in i · 
ciaes, seja fecunda em result~tdos felizes 
para o engrandecimento da t · rra mineira, 
como, com fundada razllo, espera de vossa 
sabedoria e acr ysola•lo patriotismo. 

Palacio da Presidencia de Minas Geraes, 
na Cidade de MinaR, 15 de Junho de 1898. 

Ohrispim Jaoques Bias Fortes. 

Finda a leitura retira F e o sr. dr. St!cr etario 
com as mesmas formalidades rom que entrou, 
dando-se por findos os trabalhos. 

0 SR. PRESIDENTE declara al·bar-se instal
Jada a 4.• sessão ordinaria da 2.• ldllisiatura 
m11nda que se extraia copia uuthenttca d~ 
mensagem 1ttlm de ser remt!ttida ao Sdnado 
e levanta a sessl\o, depois de l1da e approva
da a presente acta. Tava1 eJ à~ Mello. Jusce 
lino Barbow. Berna1·d no de Li,na. 

• 
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1.• SESSÃ') ORDINARIA AOS 23 DE JUNHO I Agostinho Pereira, 24 votos; Jo1cellno Bar-
DE 1898 bosa 3 votos; Joaquim Cahxto e Freitat 

Castro 1 voto 11. cada um. 
E' proclamado I. • Secretario o sr. Agosti · 

PRXSIDENCJA DO SR. RIBEIRO DE OLIVEIRA 1 nbe Pereira, que, obtendo a palavra pela or-

(Vice-Presidente) 

1 

dem, agradeceaCamara a prova de confiança 
. que acaba de dar-lhe com a sua reelelçlio, 

mas por motivos que lhe slio peculiares re
SUMMAHIO : - Chamada.-Leltura e approvaç~o nuncia o Jogar para que foi reeleito. 

de acla3.-Elelç.'lo da Me~a .-Ordem do dia. Consultada a C:>mara rejeita esta unani-
memente a renuncia feita pelo senhor I.· 
Secretario. Ao meio dia, feita a chamada acham-se 

presentes os srs. : Ribeiro d'Oliveira, Agos
tinho 'Pereira, Juscelino Barbosa, Bueno 
Brandlio, Francisco Bressane, Carneiro de 
Rezende, Joaquim Calixto, João Pio, Simello 
Stylita, Freitas Castro, Silva Forte~, Alber
to Furtado, Severiano de Rezende, Nunes 
Pinheiro, Juvenal Penna., Gonzaga da Silva, 
Ribeiro Junqueira, Sabino Barroso Junior, 
Leopoldo Corrêa, Benvenuto Lobo, Bernar
dea de Faria, Manoel Alves, Celestino Soares, 
Manoel da Silva, lgnacio Murta, Sousa Mo
reira, Duarte da F'onseca, Getulio de Car
valho e Carlindo Pinto, fllltando com causa 
participada os srs. Camlllo Pratas e Raul 
Penido e sem ella os mais srs. 

Abre-se a sesslio. 
Lida a acta da 11.• sesslio preparatorla, e 

não havendo quem sobre a mesma faça ob
urvaçoes, o sr. Presidente a dá por appro
vada e bem auim as da 9.• e 10.• que 
se achavam sobre a mesma peudentes de 
approvação por falta de numero. 

Niio ha expediente. 

ELEIÇÃO DA ME3A 

E!eiçlto de presi1ente 

Procedendo-se a esta eleição são recolhi
das vinte e nove cedulas, numero corres
pondente aos senhores deputados pre
lentes, que, apuradas, dllo o seguinte resul
tado: 

Tavares de Mello, 17 votos; Ribeiro de Oli · 
veira, 2 votos; Duarte da Fonseca 1 voto, 
tendo havido 9 cedulas em branco. 

O sr. Presidente proclama presidente da 
Camara o sr. Tavares de Mello. 

Eleirlto de vice-presidente 

Procedendo-se a esta eleição são recebidas 
~9 cedulas que, apuradas, dão o ~eguinte re
sultado: 

Ribeiro de Oliveira, 26 votos; João Pio, 
Gonzaga da Silva e Silva Fortes, 1 voto a 
cada um . 

O sr. Presidente deixando a sua cadeira à 
esta occupada pelo sr. J.o Secretario que em 
vista do resultado proclama vice-presidente 
da Camara o sr . Ribeiro Je Oliveira que à 
convidado a tomar assento. 

Eleiç{lo de J.o Sec1· cta~·io 

Procedendo-se a esta eleição silo recebidas 
29 cedulas quo, apuradas, dão o seguinte 
resultado : 

Eleiçtlo do 2. · sec1·eta1·io 

Procedendo se a esta eleição são recebidas 
29 cedulas que, apuradas, dll:o o 1eguinte 
resultado ; 

Celestino Soares 15 votos ; Juscellno Bar
bosa 11 votos ; Manoel Alves e Joaquim Ca
lixto I voto a cada um, tendo havido uma 
cedula em branco. 

E' proclamado 2. · secretario o er. Celel· 
tino Soares que é convidado a tomar as
sento. 

ELEIÇÃO DOS SUPPLENTES DOS SECRBTARIOS 

O sr. Presidente annuncia a eleiçlio de 
supplentes de Secretarios declarando que 
cada Deputado deverá votar em dous nomea 
em uma só cedula. 

Recebidas 29 cedul&s são ellas apuradas e 
dão o seguinte resultado : 

Desiderio de Mello 14 votos ·i Nunes Pi- · 
nheiro 13 votos; Nunes Coe ho 6 votos ; 
Leopoldo Corrêa 5 votos; Freitas Castro, 
Gonzaga da Silva e Sabino Barroso Junior 3 
votos a cada um ; lgnacio Murta, Manoel da 
Silva e Ribeiro Junqueira 2 votos a cada 
um ; ~Jarneiro de Rezende e Simelio Stylita, 
Alberto Furtado, Camillo Soares Filho e Se
veriano de Rezende 1 voto a cada um ; 

São proclamados supplentes de Seoretarioa 
os dous mais votados, 

Nada mais havendo a tratar-se o sr. Pre
sidente designa para o dia 25 a seguinte : 

ORDEM DO DIA 

1.• PARTE 

Ate uma hora da tarde : 
Leitura e approvação da acta. 
Expediente. 

Até duas horas da tarde : 
Segunda leitura dos pareceres e dos pro• 

jectos depois de impressos e distribuídos . . 
Appresentaçlio de pareceres das commls

eOel!. 
Appresentaçllo de projectos, indicações, in-

terpellaçoes ou moçOes: . . _ 
Discussão de requerimentos, md1caçoes, 

interpellaçoes e moções. 
Approvaçiio de redações flnae!'. 

2.· PARTE 

Até quatro horas da tarde : 
Eleição das commissoes permanentes. 
Levanta-se a 1es~lto. 



2.• SESSÃO ORDINARIA, AOS 25 DE JUNHO Eleiçllo da commisslt9 de Con&tituiçllo /A-
DE 1898 gislaçllo e Poderes ' 

PRESIOBNCJA DO SR. RlDElRO DE OLIVEIRA 
( Vice-Presidente ) 

SUMMAIUO. - Chamáda.- Leitura e approvação 
da acta.- EXPEDIENTE.- Eleição de com missões. 
- Renuncia do~ srs. Hibeiro Junqueira, Jo~o 
Pio e Gonzaga da Silva. - Observações do sr. 
Bueno Dran!lão. - Ordem do dia. 

Ao meio dia, feita a chamada, acham-se 
presentes os srs. : Ribeiro de Oliveira, 
A~ostinho Pereira, Celestino Soares, Bueno 
Brandllo, Francisco Bressane, Carneiro de Re
zende, Joaquim Calixto, Jollo Pio, Símeão 
Stylih, Freitas Castro, Silva Fortes, Alberto 
Furtado, Severiano de Rezende, Nunes Pi
nheiro, Juvenal Penna, Gonzaga da Silva, 
Ribeiro Junqueira, Sabino Barroso Junior, 
Leopoldo Corrêa, Benvenuto Lobo, Bern~r
des de Faria, Malloel Alves, Manoel da Silva, 
Ignacio Murta, Sousa Moreira, Getulio de 
Carvalho e Carlindo Pinto, faltando com 
causa. participada as srs. : Camíllo Prates e 
Raul Penido e sem ella os mais srt~. 

Abre-se a sessão : 
Lida a acta da antecedente e não haven

do quem sobre ella faça observações,o sr .
Presidente a dá por approva,la. 

0 SR. ) • ' SECRETARIO dá conta do se
guinte 

Ji:XPEDIENTE 

O !fi cio• 

Do sr. Saturnino DantaP, de 8 do corrente, 
communicando que, por motivo de força 
maior, faltará ás primeiras sessões, promet
tendo comparecer nos ultimos dias do cor
rente mez.- A Camara fica. inteirada. 

Do sr. deputado Ferreira. Tinôco, declarando 
que renunciou seu mandato de represen
tante da 4.• circumscripçllo eleitoral do Es
tado, por ter acceitado um cargo judicinrio. 
-A' commissllo de Legislaçllo e Poderes. 

Do sr. I.· Secretario do Senado, communi
cando que na eleiçllo a que se procedeu a 23 
do corrente naquella Casa do Congresso fo
ram eleitos : 

Presidente, dr. Francisco Silviano de Al
meida Brandlo ; vice-presidente, Antonio 
Martins Ferreira da Silva, 1.· secretario dr. 
Necesio José Tavares i 2.· Secretario, dr. 
Joaquim Antonio Dutra, supplentes de se
cretarios, dr. Bernardino Augusto de Lima e 
José Pedro Drummond e para examinador e 
supplente nos concursos de magistrados os 
1rs : drs. C.amillo Augusto Maria de Britto e 
Bernardino Augusto de Lima. -A Camara 
fica inteirada. 

0 SR. NUNES PINIJEIRO participa á Casa 
que o sr. Camillo Soares, tJlho, tem taltado 
ás sessões por motivo de molestia . -A Ca
mara fica inteirada. 

Procedendo-se á esta eleição Pilo recebida• 
25 cedulaa, numero correspondente aos srs. 
Deputados presentes, que, apuradas, dão o 
seguinte resultado: Delfim Moreira, 17 vo
to&: Getulio de Carvalho, 14 votos; Pinto 
de Moura, 6 ,·otos ; Carneiro de Rezende 
Juscelino Barbosa, Joaquim Calixto e Juve ~ 
nal Penna, I voto a cada um, tendo havido 
4 cedulas em branco. 

S!l:o proclamados membros da commisslo os 
tres mais votado!!. . 

Eleiçllo da ciJmmissllo de Ot·çamento e ConttU 

Procedendo-se a esta eleição silo recolhidas 
25 cedulas que, apuradas, dl1o o seguinte re
sultado : Bueno Branlto, 16 votos ; Camillo 
Pratas, 12 votos ; Freitas Castro, 10 votos ; 
Severiano de Rezende e Jo!l:o Pio, 3 votos a 
cada um; Juscelino Barbosa, Camillo Soares, 
filho. e Manoel Alves, I voto a cada um 
tendo havido uma cedula em branco. ' 

S!l:o proclamados membros da commiRs!lo 
os tres primeiros. 

Eleiçllo da commissão ele Força Publica 

Procedendo-se a esta eleição são recebidas 
25 cedulas que, apurada!.', dão o seguinte re
sultado : Severiano de Rezende, 18 votos ; 
Ribeiro de Oliveira, 14 votos ; Camillo Soa
res, filho, 8 votos ; João Pio, 3 votos ; Coelho 
de Moura, 2 votos ; Manoel da Silva, Manoel 
Alves e lgnacio Murta, I voto a cada um, 
tendo havido uma cedula em branco. 

São proclamadotJ membros da commissão 
os tres mais votado!!. 

Eleição da commisst1.o de Rep1·esentações, Re
qtterimenlos e Petições 

Procedendo-se a esta eleição são recebidas 
25 cedulas que, apuradas, d!l:o o seguinte re
sultado : Silva Fortes e Sousa Moreira, 16 
votos a cada um ; s;meão Stylita, 8 votos ; 
Manoel da Silva, 4 votos ; Manoel Alves, 2 
votos ; Ribeiro Junqueira, 1 voto. Houve uma 
cedula em branco. 

São proclamados membros da referida com
missllo os tres mais votados. 

Comparece o sr. Ignacio Murta. 

Eleiçllo da commissilo de Justiça Civ il e 
Ct·iminal 

Procedendo-se a esta eleiç!l:o são recebi
das 25 cedulas que, apuradas, dão o se
guinte resultado: Wenceslau Braz, 18 votos; 
Sabino Barroso Junior, 9 votos; Raul Pe
nido, 8 votos; Bernardes de Faria, 5 votos; 
Gonzaga da Silv:o, 3 votos; Carneiro de Re-
7.ende, 2 votos i Delfim Moreira, I voto, 
tendo havido uma cedula em branco. 

Silo eleitos os tres primeiros. 

Eleiçllo de Commissões Eleiçllo da commi&ilo de Camaras Municipae~ 

O ••· Presidente: - declara que na fór-~ Procedendo-se a esta eleiç!l:o são recebidu 
ma do Regimento vae-se proceder á chama- 25 cedulas que, apuradas, dão o seguinte 
da para a eleição das commissOes per ma- resultt>.do: Coolho de Moura, 16 votos; Car
nentes da Casa. neiro de Rezencie, 13 votos, Desíderio de 
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Mello, li votos ; Camillo Soares, filho, 3 
votos: Raul Penido e Ribeiro Jonqoeira I 
voto a cada um, tendo havido uma cedola 
em branco. 

Silo proclamados membros da referida com
mlss!lo os tres senhores mais votados. 

El~içllo d·' cummustlo de Commercio, Elltatis
tica, lndwtrias e Arte& 

Proceclendo-se a eetn eleição s!lo recebidas 
25 cedJ)ias que, apurada1.1, d!lo o seguinte 
resultado : Manoel Alvee, 18 votos; Manoel 
da S•lv11, 14 votot:; Juven~tl Penna, 8 votos; 
Tavares de Mullo o Ribeiro Junqueira I voto 
a cada um, tendo havido 4 cedulas em 
branco . 

Sll.o proclamados membros da commissllo 
os tres senl10res mais votados. 

Su11pende-se a se~~ão JlOr 10 minutos. 
Reabre-se n 11ass1\o. 

Eleição da commissào de agricultura, mi
nas, colonização, terras e bosques. 

P10cedendo-se a esta eleição silo recebidas 
26 cedufas que, apuradas, dão o seguinte re
sultado : 

Saturnino Dant~~. 16 votos; Theophilo 
Marques, 13 votos; Gonzaga da Silva, 8 vo
tos ; lgnacio Murta, 3 votos; Carlindo Pinto, 
2 vot1•S; Manoel da Silva e Celestino Soares, 
1 voto a cada um, havendo 3 cedulas em 
branco. 

São proclamados mom bros da referida 
commisslio os tres primeiros. 

Eleição '.ia com missão de obras publica!.!, 
viação ferrea, telegrapllol!l, navegação de 
ri os, estradas, pontes o canae~ . 

Procedendo-se á esta el uiçlio slio recebidas 
26 cedulas que, apurada!!, dão o seguinte 
resultado : 

Bernardes de Faria , 17 votos ; Epaminon
das Ottoni, 16 votos; Alberto Furtado, 8 vo
tos; lgnacio Murta, 2 votos; Joaquim Calix
to, Juvenal Penna. Agostinho Pereira, Duar
te da Fonseca e Nunes Pinheiro I voto a ca 
da um. 

Houve 2 cedulas em branco. 
Silo proclamados membros da commissli:o 

os tres mais votados. 
Eleição da commis~ão de negocios inter-

estadoaes. . 
Procedendo-se á esta eleição s!lo recebidas 

25 cadulas que, apuradas, dão o seguinte re
sultado : 

Benvenuto Lobo, 19 votos; Juscelino Bar
bosa, JO votos; Carlintio Pinto, 8 votos; João 
Pio e Joaquim Calixto, 2 votos a cada um; 
Carneiro de Rezende, lgnacio Murta e Si
mel!.o Stilita, I voto a cada um, tendo havido 
4 cedulas em branco 

Silo proclamados membros da commisslio 
os tres senhores mais votados. 

Elei~!lo da. commissão de lnstrucçli:o Pu
blica e ci \"ilização de índios. 

Procedendo-se á esta eleição sli:o recebidas 
25 cedulas que. apuradas, dão o seguinte re
sultado: 

Francisco Hressane 20 votos, Jolio Pio 19 
votos Rodrigues Chaves 8 vot, s, Manoel da 
Silva,' Raul Penido e Carlindo Pinto I voto 
a cada um. 

Houve uma cedula em branco. 
Silo proclamados membJ'Os da commlsélo 

os tres primeiros. 

Eleiçt!o da commi1sllo de Saúrfe publica 

Procedendo·~e á esta Aleiç!lo silo recebidas 
26 ce•lolas que, apuradu, dlo o seguinte 
resultado : 

Leopoldo Corrêa 19 votos, Nunes Coelho 13 
votos, Duarte dll Fonseca \1 votos, Nunee Pi
nht>lro 5 votos, Coelho de Moura 2 votos, 
Silva Fortes e Pinto de Moura I voto a cada 
um, tendo hllvido uma ce tu la em branco. 

Sll.o proclamados membros da commisslo 
os tres primeiro!.!. 

Etf'içllo da commissllo de Red<Jcção de lei& 

Procedendo se á esta eleiçllo slio recebidas 
26 cedul"s que, apurlldas, dlo o seguinte 
result11 do : 

Nunes Pinheiro 19 votos, lgnacio Murta 13 
votos, Ril•eiro Junqueira li voto11 Pinto de 
Moura 3 votos, Sabino Barroso Junior 1 voto, 
tendo havido 2 cedulns em brr.nco. 

Sl!.o proclamados membros da referida 
commis~ilo os t1 es primeiros. 

O 11r. Rtbelru .Jouqoelra obtendo a pa
lavra, pela ordem, decla•·a que resigna o lo· 
gar de membro da commi s~lio de Redal!çli:o 
de leis ~orque está convencido de que a 
sua eleil;i\o nào representa a vontade da Ca
mar,,, mas apenas uma satisfacçli:o á soa 
pessoa . 

O sr. Juão Pio declar4 que, prevale 
c~ ndo os me8mos motivos p(:j los quaes re
Bigoou o lagar de membro da commissão de 
lnstrucção publica em o anno pas11ado re
signa o logar para que foi novamente elei
to este anno. 

O 11r. Gousaga da Silva, pela ordem, 
fazendo suas as palavras de seus collegas 
que occuparam a tribuna, resigna tambem o 
logar de membro da commisslo de Agricul
tura, Minat~, Colonizaçlio, Terras e Bosques. 

O •r. Pre11t•eote declara que nli:o ha 
numero na casa para resolver sobre os re
querimentos dos srs . Deputadoa. 

Os sr11. Ribeiro Junquelra e Jo!o Pio vol
tando á t r1 buna declaram que nlio tinham fei
to requerimento que dependesse de consulta 
á. casa ma 'I que havia resignado os logarea 
para que tinham sido eleitoa. 

O 11r. Bueno BraodAo, pela !ordem, diz 
que si tivesse de votar sobre a renuncia 
apresent1111a por seus tres collegas, votaria 
rejeitand·•- a. Que, em relaçlo ao sr. Ribei
ro Junqu eira, seu companheiro de districto, 
fundamentaria o seu voto declarando, como 
interpreto dos sentimentos da Camara, que 
fôra s. exc. eleito, não por contemplaç!lo 
ou satisf<o cção á sua pessoa, oias por enten
der a casa, com toda a justiça, que s. exc. 
poo.iería lhe prestar relevantes serviços 
nessa cotumissão, e por isso ella lh'os pode
r ia pedir elegendo-o; e em relação aos aeos 
dous outros collegas que a necessidade dos 
seus serviços nas commiesões respectivas, 
o que bem reconhel)e a camara, o obriga a 
deixar de parte as razoes da renuncia para 
rejeital-a. 



• o l!lr. PINlllldeaM~: -..declara que em 
vista da manifeataçlo terminante tloa se
nhores Deputados considera existente uma 
vaga em cada "Uma daa Commlaaõea de Reda
cçlo das L11ia, Agricultura Minas, Terras e 
Bosques e Inatrucçlo Publica! e que na pri
meira aeaalo serllo preenchiaoa oa Jogares 
por nova eleiç!o que constará da ordem do 
dia. 

Nada maia havendo a tratar-ae o ar. presi
dente dAaigna para o dia 27 a seguinte : 

ORDEM DO DIA 

1.• PARTB 

Ate uma hora da tarde : 
Leitura e approvuçilo da acta. 
Expediente. 

Até duas horas da tarde : 
2.• leitura doa pareceres e doe projectoa 

dt~pois de impressos e distribuídos. 
Apresentaçilo de pareceres das commia

eõea. 
Apresentação de projectos, indicações, in

terpellações ou moções. 
Discussllo de requerimentos, indicações, 

interpellações e moções. 
Approvaçllo de redações tlnaea. 
Votações das matarias cuja discu111o ficou 

encerrllda na ultima sessllo do anno pas
sado. 

2.• PARTE 

Até quatro horas da tarde : 
Eleiçlo de um advogado e um supplente 

para a commisslio examinadora nos concur
sos de magistrados dt~ que trata a lei, n. 18. 
de 28 de novembro do 1891. 

Eleiçlio para preenchimento das vagas 
abertas nas Commissoea de ~dacçlo das 
Leis, lnatrucçllo Publica e Agricultura, Mi
nas, Colonizaçlio, Terras e Bosques, em vir
tude de resignação dos respt?ctlvoa Jogares, 
feita pelos ara. Deputados, e diacusslo do 
projecto n. 91, do Senado concedendo licença 
é. inspectora de alumnaa da Escola Normal 
de Juiz de Fóra, d . Ouilhermina Rosa Tor
res. 

Levanta-ae a sesslo. 

3.• SESSÃO ORDINARIA AOS 27 DE JUNHO DE 
1898 

PRg&JOBNClA DO SR. RIDIIRO DE OLIVEIRA 
( Vic6-Presidente) 

SUMMARI0-1 .· parte: Acta-Expediente- Apresen· 
tação de pareceres lle commlssOes-Uequerlmen· 
to do sr. Severiano de 1\ezende-Apresentaçllo 
de P•Ojt~dos, indicações, requerimentos e moções 
- Discurso e moçAo do ~r. Severlano de Rezen· 
de-Appronçllo de rcdnc\·Oes Ooaes-Votaç.Ao das 
materlas cuja discussão ficou encerrada- Apre· 
seutaçlo do parecer o . 3l19-2.· pa•te:-Elelçlo de 
um adfogado e um suppl~nte para a l'.ommlsslo 
examlnaóora de que trata a lei n. Jij de i8 de 
novembro de 1691- Eielçllo de um m<lmbro que 
preencha a vaga existente na commlssão de Ke
daeç!o das leis-Discursos dos an1. Ribeiro Jun
quelra, Juscelino Barbosa, Camlllo Pratea, Joio 

A. C. = 4 

Plo e Ribeiro Junquelra-Elelçlo de membro da 
commlaalo de lnetrncçlo pnbllca-Diecurso do 11' 
Joio Pio-Idem, Idem da commlsslo de Agrlclll: 
tnra-Discnno ·do ar. Gonzaga da Sllva-1.• dJe
cuasJ.o do P.rojecto n. 91, do !((!oado-Reqaerlmen. 
to do ar. SUva Fortes-Ordem do dia. 

Ao meio dia, feita a chamada, acham-M 
presentes 01 ara Ribeiro de Oliveira Agoe
tinho Pereira, Celeatlno Soares, Francisco 
Bressane, Manoel da Silva, Jollo Pio, Deldm 
Moreira, Leopoldo Corrêa, Severiabo de Re
zende, Ignacfo Murtat Souaa Moreira, Juve
nal Penna, Carneiro ae Rezende, Nunes Coe
lho, Nunes Pinheiro, Bernardea de Faria 
Freitas Castro, Silva Fortea, Juscelino Bar! 
bosa, Bueno Brandilo, Simelo Styllta Joa
quim Calixto, Manoel Alves, Ribeiro ' Jun
queira, Gonzaga da Silva e Camillo Pr11tea 
faltando com causa participada os ara.: R&\il 
Penido e Saturnino Dantu, e sem ella os 
maia sra. 

Abre·ae a aeullo. 
Lida a acta da aeAIIlo antecedente e nllo 

havendo quem aobre ella taça obaervaçõea 
é dada por approvada. ' 

0 SR. 1.0 SECRBTARIO d' COnta !o seguinte 

EXPEDIENTB 

Officiol 

Do dr. Secl.!etario do Interior, enviando a 
Mensagem em que o dr. Preaillente do Ea
tado pede um credito supplementar é. verba 
do n. XI § 1. · do art. 2.· da lei n. 211 de 19 

·de setembro de 1897 .-A' commlssllo de Or
çamento . 

Da C~mara Municipal da Bagagem, pedindo 
que se)& revertido em favor do Inatitu~ Mu
nicipal, por ella fundado, o auxilio que ti
nha sido concedido ao Collegio Progreuo 
jâ extincto -Identico despacho. ' 

Da Camara Municipal do Pomba, pedindo 
reducção do lmpoato de 11 ·t. cobrado sobre 
a exportaçlio do care mineiro.-ldentico des
pacho. 

Do Presidente d~ Camara Municipal de S. 
Manoel, enviaado uma reclamaçlio apresenta
da ! respectiva assembléa municipal contra 
lmpoatoa areados pela municipalidade.-A' 
commiaa~IA? de Camaraa Munlcipaes. 

Do Prestdent.e da Camãra Municipal de 
Barbacena, apresentando uma repreaentaQio 
de contribuintes seua pedindo que aeja au
gmentada a taxa de impostos a que eatllo 
sujeito& oa commerciantes ambulantes.-A' 
mesma commisalo. 

Do Presidente do partido ~Unillo Consti
tucional Republicana. de S. Joio Baptista, p&l'
ticipando ter-se organizado com aquella de
nominaçilo um directorio politico na. refe
rida cidade e enviando a lista dos membros 
deAse directorio.-A Camara fica inteirada. 

Do ar. 1.· Secretario do Senado, trazendo ao 
conheclmenio da Camara que o sr. vice
Presidente do Senado convocou para amanhlt, 
é. hora regimental, uma aenlo do congreaao 
para. tratar-ae da apuraollo da eleiçlio reali
zada a 7 de março do corrente anno para 
Preaiden~ e vioe-Preaidente do Estado. - A 
Camara fica inteirada. 



ou . .Ja•eellao Barbo•a, obtendo a pa
Javra diz que nllo tendo comparecido á ses
·sto passada, só pela leitura ao resumo dos 
trabalhos desta casa soube da nova prova 
de confiança e delicadeza que recebeu de seus 
collega11, sendo eleito membro da commisslio 
de Nogocios lnter-Estadoaes. 

Não pode, porem, acceitar esse cargo por 
motivos que melhor do que s. exc. a Camara 
conhece. 

o 11r . Pre•ldeate declara que a mesa 
tem adoptado a praxe de sujeitar á delibe
raçlio da casa os requerimentos de renuncias 
e por isso vae fazer. a consulta á mesma. 

u 11r, .Ja~~eeUao Barbo11a, pela ordem, 
voltando á tribuna, declara que silo nume
rosíssimos os precedentes e entende que o 
seu requerimento deve ser acceito pela Mesa 
visto não poder acceitar o Jogar, que e de 
confiança da Cumara. 

o 11r. Pre11ldeate declara que a Camara 
acaba de ouvir as palavras do orador e ele
vara se manifestar sobre o assumpto para 
ficar firmada a doutrina a respeito. 

Consultada a casa, nega esta unanime
mente a dispensa pedida . 

o 11r De11lderln de Mello envia ü. Mesa 
um requerimento de Joaquim José de Oliveira 
Penna escrivão do 1. • otllcio da comarca de 
Uberaba solicitando 3 annos de licença para 
tratar d~ saúde.-A' commissão do Petições. 

O 11r. Bueoo Braadiio participa á Ca
mara que o sr . Wenceslau Braz tem faltado 
âs sessões por motivo de força maior.-A 
Camara fica inteirada. 

o •r . Delftm Moreira requer se consulte 
a casa si delega a Mesa a faculdade de no
mear dous membros que preencham interi 
namente as vagas existentes na commissílo 
de Poderes. 

Com o assentimento da Camara silo no
meados os srs. Leopoldo Corrêa, Juvenal 
Penna. 

o sr. 8everlaao de Beaeade participa á 
Camara que o ar. Carlindo Pinto por motivo 
imperioso deixa de comparecer á sesslto.
A Camara fica inteirada. 
Apresentação de pareceres da! commissões 

0 sr. DBLFil\1 MOREIRA, por partida ~om
misBilO de Constituição e Poderes, env1a â 
Mesa os seguintes pareceres: 

N. 306 

• 
Sala das Commissões, 27 de junho de 

1898.- Delfim Moreira.- Leopoldo CoiTêa. 
- Juvenal Penna. 

N. 307 

A' comm!qsão de Constituição e Poderes fo
foram presentes o diploma, acta e mais do
cumentos referentes á eleição de um depu
tado, procedida a 15 de agosto de 1897, na 
4.• circumscripção eleitoral do Estado. Pelo 
exame desses documentos verificou a com
misslio a regularitlade de todo o processo 
eleitoral, e a legalidade das authenticas 
o1ferecidas ao seu estudo, excepção fei ta das 
authentic·as da 3.• secção da cidade de Ube
raba, e do districto de S. Miguel do Veris
simo, municipio rle Uberaba. 

Na primeira dessas authenticas encontrou 
a commi1:1são a irregularidade de nlio men
cionar a mesa o numero de eleitores com
parecidos, e a falta do livro de assi gnuturas 
dos eleitores, com o respectivo termo de 
encerramento; na segunda a mesa eleitoral 
foi incompetentemente organizada. pela 
commi~são Municipal. 

A' vista das disposições dos àrt!l . 55 , 200 n. 
4 e 63 § unico da lei n. 20, de 26 de novem
bro de 1891, os votos constantes destas duas 
authenticas deixaram de ser oomputodüs na 
somma total da. votação do dist ricto, por 
considerar a Commissão nullas essas au
thenticas. 

Deduzidos da apuração geral os votos 
annullados, ainda permanece inalterav"ll o 
resultado da eleição, tendo obtido o candi
dato diplomado -Julio Cesar Tavares Paes 
6.105 votos, ao passo que o immediato em 
votos somente obteve 898. 

NãG havendo sobre a mesma eleição con
testação alguma, e a Commissão de parecer: 

Que seja reconhecido e proclamado depu
tado pela 4.a circumscripção eleitoral doEs
tado o cidadão Julio Casar Tavares Paes. 

Sala das commissões, 27 de j unho de 
1898. - Delfim Moreira. - Leopoldo Cor
rêa. -Juvenal Penna. 

N. 308 

Examinando o diploma e toda as actas re
lativas á eleição da 5.• circumscripção elei
toral feita a 15 de agosto de 1897 ; t endo 
verificado a regularidade do processo elei
toral e a legalidade das authenticas enviadas 
ao seu estudo, pelas quaes se observa que 

A commisslio de Constituição e Poderes, obteve maioria de votos o dr. José Gonçal-
a ~ue foram presentes o diploma e actas d s (4 39n t ) ao passo que o 
re erentes a. eleloç"o realizada no l.o dls- ves e ousa, . "vo os' . . 

G immediato em votos consegum sómen t & 
tricto a 15 de agosto de 1897, depoil:l do 1 036 . e nlio tendo encontrado contestação 
necessario exame tle todos os documentos ou prote~to sobre a mesma eleição, é a Com
o1fereoidos ao seu estudo, verificou que 0 misslto de Constituição e Poderes de pare
candidato diplomado - Candido Eloy Ta~sa- cer : 
ra de Padua- obteve 4.1-\63 votos, e 0 lm- Que sei a reconhecido e proclamado Depu-
mediato em votos somente 646 votos. 01 o o li 1 •t a1 d Es 

N"o tendo encontrado gra·tes irregular!- tado pela 5.a CJrcumscrlpç o e el or o -
" tado o dr. José Gonçalves de Sousa. 

dadas no processo eleito ral, nem contesta- Sala dns commissões, 27 de j unho de 1898. 
çlio ou protesto sobre a. validade das elei- - Delfim Moreira -Leopoldo Corréa.-Ju
çõetl, e a mesma commisslio de parecer : venal Penna 

Que seja re~on~ecidt? e proc~amado d~- A impri~ir-se. 
putado pela pr1me1ra c1rcum»cr1pçlto ele1-

1 
d 

toral do Estado 0 cidadlio Candido Eloy 1 O sr. 8everlaao de Reaeade, p~ a or ~m1 , 
Tassara de Padua. pede dispensa dA impressão e mterst1c o 



afim de serem discutidos os pareceres que 
acabam de ser apresentados por tratarem os 
mesmas de mataria por Pua. natureza urgen
te, qual a tle reconhecimento de poderes. 

O IJr. Presld~ntc declara que em vista 
do art. I.· do Regimento, que e ter·minnnte, 
nílo pode al!ceitar o req~erimento. 

Apresentaçil!J de p1·ojecto, in::.icações, 1'eque-
rimentos e moçlJes 

0 SR. lGNACIO MURTA apresenta O se
guinte 

P1·njecto n. 339 

O Congresso Legislativo do Estado de Mi
nas Oeraes decreta: 

Art. I.· Ficam creadas tres cadeiras ruraes 
de ensino primaria para o sexo masculino, 
sendo: uma no povoado-Prata-do districto 
de S. João do Vigia, município tle Arassuahy; 
uma. no Porto da CidaJ.e do Arnssuahy, 
margem esquerda do rio, e uma no povoa
do -Santa Ct·uz, do município de Salinas. 

Art. 2. • Revogam-se as disposições em 
contrario. 

Salas das sessões, 27 de junho de 1898. 
-Ignacio J\lurta-1\lanoel da Silva.- Conego 
Alves 

Submettido a apoiamento vae a. impri
mir-se. 

O sr. Severlauo de Be~:ende:- Sr. Pre. 
si dente, no intervallo das nr ssas sessões deu
se um a<\ontecimento dean e do qual, nós, 
os representantes de Min~ .;, nll:o podemos 
ficar silenciosos por culpos.• indit!erença. 

Esse acontecimento, sr. !'residente, assi
gnala uma nova era na hif .:>ria deste Esta
do ; e é auspicioso para. S\ . • L prosperidade e 
engrandecimento. 

Aquillo que de longa. data, desde os tem
pos coloniaes, Jlóde-se dizer, era. uma aspi
ração dos Mine1ros, converteu-se em reali
dade. 

Refiro-me, sr. Presidente, à mudança da 
sede do governo para a nova. Capital. 

A tenacidade e o civismo das administra
ções, que nos ultimas tempos tem dirigido 
os destinos do nosw futuroso Estado, reali
zaram aquillo que, para muitos, era uma 
utopia, commettimento impossível de reali
zar-se. 

O SR. JuLIO BRA:'\DÃI) : -Apoiado, muito 
bem. 

O SR. SF;VERIANO DE RF;ZENDE: - G que pa
recia uma ousada empresa temeraria, tor
nou-se uma realidade, e, o que é mais no
tavel, em tl\o curto prat:o, vendo-se surgir, 
como por encanto, a esplendorosa cidade que 
nos hospeda llo E' . (Apoiados). 

Ne8sas condições , sr. Presidente, julguei 
do meu deYer·, interpretando os sentimentos 
da Camara dos Deputados, a rresentar a 
moção quo ú!Tereço ú con!;ideração e appro
vação dos mem distinctos collegas. 

E' concebida nos seguintes termo~:~.-(Lé). 
)Muito bem) ! 

Vem á 1\le@a a seguinte 
MOÇÃO 

A Camara dos Deputados, representando o 
Estado, cujas aspirações da mais remota era 

se realizaram no ousado mais patriotico em
prehendimento, que fez surgir aqui, em tio 
curto praso, sua Capital, congratula-se com 
o exm. sr. Presidente do Estado e consigna
lhe um sincero voto de louvor, por esse fa-
cto, tão auspicioso para o engrandecimento 
do Minas e para o qual concorreu sua. tena
cidade provada e seu inexcedivel civiamo
digno continuador da obra ingente, cujos 
alicerces foram lançados por seu illustre:e 
benemerito antecessor. 

Sala das sessões, 27 de junho de 1898, -
Severiano de Rezende. 

O Sr. Pruldente diz que 110. fórma do 
Regimento voe n moçtio a uma commissllo 
de cinco membros para sobre a mesma in
terpôr seu parecer. 

O Sr. Severlano de Resende, pela or
dem, requer a nomeaçllo da commiss!1o, 
ficando esta constituída. dos srs.: Severiano 
de Rezenr:le, Carneiro de Rezende, Manuel 
Alves, Nunes Pinheiro e Juvenal Penna. 

0 SR. DESIDERIO DE MELLO envia. â. Mesa O 
seguinte: 

p,·ojecto n. 340 

O Congresso Legislativo do Estado de Minas 
neraes decr·eta: 

Art. 1.· Fica o Presidente do Estado aucto
rizado a auxiliar com dous contos de réis 
annuaee á Santa Casa de Misericordia de 
Uberaba 

Art. 2. · Revogam-se as disposições em 
contrario. 

Sala das sessões, 27 de junho de 1898. -
Desiderio de Mello. - Bernardes do Faria.
Leopoldo Corréa. - Simeão Stylita. - Padre 
Joaquim Calixto. 

Achando-lia apoiado pelo numero de assi
gnaturas, vae a imprimir-se. 

Approt:açllo de redacçües finaes 

E' approvada a redacçtio final do projecto 
n. 2P3, cuja votação se achava adiadn.-En
vie ·se ao Senado. 

V.taçcio das materias cuja discussão fico" 
encerrada 

Suhmettidas á votação as matarias cuja 
discussão Ee achava encerrada, é approvado 
o seguinte: 

Pa1·ecer n . 305 

A Commiszlio de Representações, Reque
rimentos e Petições, á qusl foi nresente o 
dos engenheiros drs. Manoel Ribeiro da 
Motta Vasconcellos e Thomaz de A-:uino e 
Castro, pedindo privilegio por 10 annos e 
outros favores, para. medirem as terras de
volutas e lotes coloniaes, no Estado, é de 
parecer e requer: 

Que seja a dita petíçi$o remettida ao dr. 
Presidente do Estado para informal-a.. 

f;a1a das commisslles, g de setembro de 
1897.- Silva For-tes.- Simeão Stylita.- Sou
Ftl Moreira. 

E' egualme:Jte opprovado em l.• discussllo 
o seguinte: 

• 



ao 

Proj~cto n. 804 

O Congresso Legislativo do Estado tle Mi
nas Geraos decreta: 

Art. 1. · Ficam creadas duas segundas ca
deiras de instrucç!o primaria, do sexo mas
culino, nos arraiaes do Santissimo Coraç!lo 
dé Jesus e Jequitahy, do município de Mon
tes Claros. 
: Art. 2. · Revogam-se as dillposiçOes em con
trario. 

Sala das sessões, 28 de julho de 1897.
Celestino Soares.-Conego AlveF.-Getulio de 
Carvalho.-Duarte da Fonseca.-Manoel da 
Silva. 

officie-se ao governo quanto ao obj'3cto do 
parecer, remettendo-se o projecto à. Com
missão de Instrucçlio Publica. 

Submettendo a votaç!lo o requerimento do 
sr. Silva Fortes, pedindo o adiamento da 
discuss!o do projecto n. 90 do Senado, aquel
le senhor vem é. tribuna e declara que vota 
contra o requenmento que havia leito em 
nome da Commiss!lo de Petiçlio, por julgai o 
pr~judicado. 

E' rejeitado o requerimento pelo que, con
forme decislio da mesa, é dado para a ordem 
do dia seguinte a continuaçn.o da I• discus
slio do projecto n. 90, do Senado. 

O ••· 8everlaao de Rez~ade, pe ·a or
dem, obtendo urgencia, por parte da Com
missão especial, apresenta o seguinte: 

Parecet· n. 309 

O.trerece a Commiss!lo á discussão a moçllo 
tal como se acha redigida 

Sala das Commissoes, 27 junho de 1898.
Severiano de Rezende -Carneiro de Rezen
de.-Conego Alves.-Nunes Pinbeiro.-Juve
nal Penna. 

A' vista da urgencia requerida pelo mes
mo sr., entra immediatamente em discusslio 
e é approvado sem debate o parecer e bem 
assim a moção; pelo que manda o sr pre
sidente que se officie a respeito ao sr. dr. 
Pre11idente do Estado. 

2. • PARTE DA ORDEM DO DIA 

Eleiçllo de um ad'llogado e um supplente para 
a Commiullo ea:aminadora de que trata a 
lei n. 18 .de 28 d~ novemlm.1 de 1891 

Recebidas vinte e sete cedulas, numero 
correspondente aos senhores Deputados pre
sentes, silo ell~ts apuradas e t'lio o segu\n
te resultado: examinador, dr. Francisco 
Luiz da Veiga, 13 votos; Sabino Barroso Jq. 
Junior, votos; Mello Franeo, Camillo de Brit
to e Carneiro de Rezende, 2 votos a cada um; 
Gastlio da Cunha e Carlos Ottoni, um voto a 
cada um; Supplente, Camillo de Britto, 13 
votos; Estevlio Lobo e Carlos Ottoni, 3 
votos a cada um; Freitas Castro, Mello 
Franco, Bernardino de Lima, S~tbino Barrozo 
Juninor e Franeisco Veiga, 1 voto a cada um, 
tendo havido um11 cedula com um só nome. 

Sito proe1lamados, examinador, o sr. dr. 
Francisco Luiz da Veiga, e 1upplente, o sr. 
senador Camillo Luiz Maria de Britto, 
aos quaes o sr. Presidente manda que se 
officie: 

Su1pende-se a seas!lo por dez minutos. 
Reabre-r,e a sesslo. 

EleiçllQ de um membro que preencha a vaga 
tt»i&tt!nte na Commissdo de Redacçi%" dtu 
Lei I. 

Procedendo-se a ~sta eleiçílo l!!o recebidas 
27 cedulas que, aput adas, dão o seguinte 
resultado : 

Ribeiro Junqueira, 12 votos; Nunes Coelho 
4 votos; Desiderio de Mello e. Joio Pio, 2 vo
tos a cada um; Gonzaga da Silva, Joaquim 
Calixto e Freitas Castro, I voto a cada um 
tendo havido uma cedula em branco e tre~ 
com a epigraphe «para Commissllo de Agri
culr ura », cedulas estas que nlLo foram 
apuradas. 

E' reeleito o sr. Ribeiro Junqueira que, 
obtendo ~ palavra pela ordem, diz que pelo 
modo porque si manifestou na ultima sess!o, 
deveria a Camara ter comprehendido que 
nAo era seu intuito pedir a esta uma prova 
de confiança. 
. Declara n!o poder acceitar o Jogar, que re

signa terminantemente. 
O Sr. Pre.ldea&e, fazendo ver ter-se es

tabelecido o precedente de fazer-se consulta 
é. casa, vae consultai-a sobre a renuncia feita 
pelo ar Ribeiro Junqueira. 

O •r . .Jo•eellao Barbo .. , pela ordem, diz 
que se o sr. Presidente refere-se é. consul
ta feita á casa com relação a sua pessoa na 
qualidade de membro da Commissno de Nego
cios Inter-Estadoaes, declara que protesta 
contra a decis!o da Camar&. considerando-se 
exonerado de membro da referida commis
s!o, pois que resigna o logar· 

o •r. Camlllo Prate•, (nilo temos o seu 
discurso). 

O ••· .JoAe Pio, (Idem). 
O ••· Ribeiro .Juuquelra, (idem) 
Tendo o sr. Ribeiro Junqueira appellado 

para a Camara no sentido de se manifePtar 
esta si qualquer deputado póde ou n!o re
nunciar o Jogar de membro de commiss!lo 
para que tenha sido eleito, o sr. Presidente 
submette esse requerimento é. apreciaçllo 
da Camara. 

Feita a consulta â. Camara, responde esta 
pela negativa. 

Eleiçiio de membro da Comrnisslto de Instru
cçllo PubZic' 

Procedendo-se é. esta eleição alio recebi
das 27 cedulas que, apuradas, dlio o seguin
te resultado : Jo!lo Pio, 19 votos; Sousa Mo
reira e Camillo Pratea, 2 votos a cada um ; 
Carneiro de Rezende 1 voto, tenho havido 
3 cedulos em branco. 

E' reeleito o sr. Joll:o Pio. 
O ••· .JoAo Pio, pela ordem, vindo é. tri

buna, discerda da doutrina firmada pela Ca
mara e, manifestando motivo1 particulares, 
pede se consulte ti casui concede-lhe dispen
sa do cargo para que foi reeleito e senta-se 
certo de que a casa nlo negar-lhe ba essa 
gentileza. 

Consultada a Casa concede esta a dispensa 
pedida. · 
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EleiçlUJ de um membro da CommirslUJ de 
Agricultura 

Procedendo-Fe ll esta. eleiç~, alo recebidas 
27 cedulaa que, depois de apuradas, dllo o 
seguinte resultado : Gonzaga da Silv11., 14 
votos; Ignacio Murta e Joaquim Calixto·, 2 
votos a cada um; Jollo Pio, Francisco Bres
eane, Rodrigues Alvares, Silva Fortes, P'r11i · 
tu Castro, Juscelino Barbosa, Camillo Pra
tas e Simello Stylita, I voto a cada um, ten
do havido uma cedula em branco. 

E' proclamado membro reeleito da com
missão o ar Gonzaga da· Silva . 

O ••· Goaaap4a 81lva, não temos o t<lU 
discurso. 

f .• di.rcusrlto d·J projecto n. 91 do S811atfo 

E' lido e posto em 1. • diacUttsllo o proje
cto n. 91 do Senado. 

0 IR. SILVA FORTES, envia á Mesa O se
guinte 

Requerimento 

Requeiro que o projeeto n . 91, do Senado, 
volte â Commiulo de Representações. 

Sala das sessões, 27 de iunho de 1898.
SII v a Fortes. 

Em diacusallo o requerimento, é este sem 
debate approvado, pelo quo volta o projecto 
A commtRsllo na fórma requerida. 

Naaa maia havendo a tratar-se, o ar. Pre
aidente diz que tendo amanhA de reunir-se o 
Congresso, para tratar das eleiçllea de Preai· 
dente e vice-Presidente do Estado, fica desi
gnada. para o dia 29 a seguinte : 

ORDEM DO DIA 

1.• Parte : 
Até uma. hora da tarde : 

Leitura e approvaçllo da. acta. 
Expe«!iente. 

Ate duas horas d& tarde : 
2.á leitura doa pareceres e doa projectos 

depois de impressos e distribuídos. 
Apreaentaçlo de pareceres das commis

allea. 
Apresentaç~ de projectos, indicaçõea, in

terpellaçOell QU moçlles. 
Dl•cullallo de requerimentos, indicaçlles, 

tnterpellaçoea e moçõeR. 
Approvaçllo de redacçlles ttnaes. 
Elelcllo de um membro para a commisallo 

de Inatrucçlo Publica na vaga aberta pela 
renuncia do ar. Jo~ Pio. 

2.' parte: 
Até quatro horas da tarde : 

Continuaçlo da 1.• discussllo do projecto 
n. 00, do Senado, concedendo casas a tun
cclonarioa publlcoa. 

Levanta-se a sessllo. 

4.• SESSÃO ORDIN.-.RIA, AOS 29 DE JUNHO 
DE 1898 

P&BIJDB~CU. DO IR. RIBBIRO DB LJVJURA. 

SUH ltARIO :-L' parte da ordem do cua.-Acta.
Kxpedhmte.-llequerimeuto do 11r. Joio Pio.-

'l.· leitura de parecert'K Impressos. - Apre~l'llfa. 
çAo de parecer.·-·Apresenla\·iln do projt'ctos .
D•~cur~os ri•'! srs. :'e,·erl:tno de Hezeod~ e Car
neiro rte l\'l7en r1•' .-2.· p:•rtP.-footinuaçã" da 
rllscus~llo do proj••clu n . f•O do enatln.- 1\••que
rimfl"to do sr. J·':lu l'iu.- Onlem du dia ·se-
guinte. · -

Ao meio dia, fe ita a chamada acham-se 
presentes os &1'8. : Ribeiro de Oliveira, Agos
tinho Pereira, Cele~tino Soare~. Manoel da 
Silva, Jolo Pio, Silva Furtes, Simelo Styllta, 
JUvenal Penna, GonzHg& da S•h·A, FranciFCO 
Breaaane, Carneiro de hezenrie, Fr.,it:~ R Cas
tro, Severiano de Rezende, lgnacio Murt&, 
Bueno Brandão, Daltlm MoreirH, NunPs Coe
lho, Nunes Pinh•lro, Leopoldo CorreR, Ber
nardea de fl'al'ia, Sou~a. Moreir.t, Juscelino 
Bar·bosa e Deside r-io de Mello, faltando com 
causa participad:L os srs. : Raul Penido, 
Wence~lau Braz, Satu rnino Dantas e Carlin
do Pi nto e sem e11a 03 mais senhores. 

Abre-se li se$~ão : 
E' lida 11. acta da antecedente e não ha

vendo quem soobre a mesma faça ooserva
ções tlc•l ella sobre a mesa para. ... er apnro-· 
vada quando houver numero. 

EXPE DIENTE 

Não ha expediente para ser lHo. 
O ••· .Jolio Pio, obtendo a palavra, diz 

que a Cemara. dos srs. I>eputartos ni'io póde 
ficar inditrerente ante a glorificação nacional 
que celebra . a memori11. do grande morto 
Floriano Pelxoto e, julgando interpretar os 
sentimentos da mesma Camara, requer que 
se nomeie uma commisP.ão para represen
tai-a no prestito civico e que se lance na 
acta. o seguinte voto de glorificação ao emi
nent~ heroe brasileiro: 

A Camara dos Deput<~ dos do Estado de Mi
nas Ge raes curva 11e respeitosa e agrade
ci ia deante do tumulo do grande brasileiro 
Marechal F'loriano Peixoto e passa. á ordem 
do dia.-Padre Joil.o Pio.-Camillo Prates.
Simello Stylita.-Ago!ltinbo Pereirn.-Celes
tino Soare!l. - Freitas Castro. -Francisco 
Bressane.-Severiano de Rezende.-Gonzaga 
da Silva.-Carneiro de Rezende.-~anoel da. 
Silva.-Ignacio Murtot.-Nunes . Pinbeiro.
Nunes Coelho.-L'3opoldo Corréa.-Bernardes 
de Faria.-Deltlm Moreira.-Jul!celino Bar
bosa.-SousA. M·lreirii .-Desiderio de Mello. 

o ••· Pre•Jdeate. satisfazendo o reque
rimento do ar. Jolto Pio, man la que se in
sira na seta o voto apre~'3ntado e nomeia 
para a commissllo os taenhores: Sever iano 
de Rezende, Nunes PinbeirJ, Gonzag<\ da 
Silva., Francisco Bressane e Leopoldo Corrêa. 

2.• leitura 

Têm 2 .• leitut•a, são julgados object'l de 
deliberação e ficam sobre a Mesa pa.ra or
dem dos trabalhos os projectos n~. 339 e 
340 e os p:1receres ns. 306, 307 e 308. 

Pdasa-se ll apresentação de pareceres das 
c.)mmiasoes. 

0 SR. CA.RNBJI\0 DE RBLF:NDB, por parte da 
commiaslo de Camaras Municipa.es, envia á 
Mesa o seguinte 



Pat·ecet• n . 310 

Tendo por fim a asFemblêa municipal jul
gar as contas ~ conhecer das recla~~ções 
aobre leis e dec1sões da camara. mumCipal e 
dos conselhos districtaes, que devem ser 
encaminhadas ao Congresso Legislativo es
bdoal para este re~olver conforme deter
mina ~ Constituição mineira e nunca delibe · 
r·ar sobr<~ assumptos da exclusiva. competen
cia tla Camara Municipal, pensa a commis
sl!o 'das camaras municipaes que deve ser 
archivada uma representação de contribuin
tes dos cofres do município de Barbacena, a 
ai prefente, pedindo a re!:pectiva a~sem
bléa, em sua reunião do corrente an_n?, o 
a11gmento do imposto a que estão suJeitos 
os commercinntes ambulantes naquelle mu
nicípio. 

Sala das commissões, 2!J de junho tle 1898. 
-Carneiro de ftezemle .-Desiderio de Mello. 
-A imprimir-se . 

Ap1·escn tação úe p1·rj (ctos 

Passando-se à nprcsentação de projectos. 
requerimC:ntos, indicações e ; moções o Er, 
Severiano do Rezende envia it 1\'lesn. um pr o
jecto mudando a denomina ção de Minas, 
dada á Cnpital do Estado, para a de Bel lo Ho
rizonte. 

o sr. I•reshl<>nte-, diz que, em face do art. 
13 da Constituiçll o do Estaclo, a .Mesa niio 
póde receber o requerimento que é incr.nsti 
tucion al. 

O ,.r. Sc\'<'l'lnno ele Rczeltclc>:- (pcla Ol'

clem) Sr. Presidente, essa questão póde ser 
venti!ada na 1.~ discusEão do projecto, visto 
como essa é a occasião asada para tratar 
da constitucionalidade on não do pro)ecto, 
e então provarei á casa que não incid'e elle 
na infrncção da Constituiçl!.o. 

Isto é de facil cc·mprehonsão : quem póde 
mais póde o menos, e nós sabemos que em 
virtude da Constituição é attribuição do Con
gresso mudar a Capital do Estado ; tem o 
Congresso, bo,je como aman hã, attribuição 
para transferir daqui para qualquer outro 
ponto a sede do governo, e s i nós podemos 
fazel -o, como nito podemos deliberar a re
speito da mudança de titulo da Capital 1 

Isto po::~to e partindo das considerações 
\}Ue acabo do fazer, noto a v. ex., sr. Presi
dente, que não é occasião de tratar se da 
consti tuciona lidade ou não do proj ecto que 
tive honra. de submetter á consideração da 
Camara dos srs. Deputados. 

Pelo regimento, mais do que ninguem v. 
ex. saht>, a 1.• uiscmsão versa j ustamente 
sobre este ponto . 

0 SR . PRESIDENTE:- V. ex. tambem sabe 
que o regimento nfto permitte á !\lesa rece
ber em projccto inconstitucional. 

0 SR. SEVERIANO DE REZE~DE :- Mas quem 
julga da sua consti tucionalidade ou não 1 
E' a casa. 

O m. PRESIDENTE: - decla.ra quo mantem a 
decisão. 

O sr . ( '11 rn<'iro tle Reze nele, (prla cr
dem) :-Pedi a pa lann, sr. Presidente. para 
declarar que a l\lesa da Ca mar a <:!os Depu-

tados não póde acceitar o projecto oft'ereci
do pelo meu distincto collega, o sr. Severia
nó de Rezende 

A Co.mara ,;abe que quando tratou-se da 
mudança da Capital de Minas na lei !'!· 3, 
addicional, esta.Leleceu-se que a nova c1dade 
denomina.r-se-hia Minas. 

Ora a lei n . 3, de 17 de dezembro de 1893 
é addicional á Constituição e, portanto, parte 
integrante da mesma .•. 

0 SR. SEVERIA~O DE REZENDE:- Derogou a 
attribuição do Congresso mudar a Capital 1 

0 ER. CARNEIRO DE REZENDE:- Não póde 
ma is mudar .•• 

0 SR. SVERIANO DI,: REZENDE:- Então é Um 
artigo inutil na Constituição. 

o sR. BuEr;o BRANDÃ o:- Dentro do decen
nio não podemos mudar. 

0 SR. CARNEI RO DE REZENDE:- Não pode
mos mudar a Capital sinão depois d~ rt!ldo 
o decennio; e depois quan~o na_ Col!stttUtç!to 
se determinou que compet1a pr1vat1vamente 
ao Congresso mudar a Capital d.o Es~ado foi 
no intuito de respeita r outra d1spos1ção da 
Constitui<;ílo que determina em quanto não 
se findar o praso de lO annos.-. 

0 SR. SEVERIANO DF. 11 EZENDE:-No e~ tanto a 
Ca mara creou a com~:~rca com o titulo de 
Bello Horizonte !. 

0 SR. CARNEIRO DE REZENDE:-Engana-se 
v. ex. a Carnara não creou, a comar?a est~va 
creada pela lei n . 3, o que ella fez fo1 acce1tar 
uma emenda qu e npresentPi dando á co
marca o nome de Bello Horizonte, o que não 
póde ser tomado como inconstitucional. 

Nestas condi ções v. ex. procederá corre
ctamente não accei tando o projecto ofl'ereci
do pelo nobro collega . 

1~ eu penso, sr. Presidente! que quando s_e 
tratou da mudança dr. Capital par.1 aqUI, 
devia se ter r espeitado o nome de Bello Ho
rizonte ... 

o sR. JoXo Pro:- O nome tambem não era 
tradicional ... 

0 SR. CARNEIRO DE REZENDE:- Tornou-se 
depois. 

0 SR. SE\'E <IANO DE REZESDE : (dirigindo-se 
ao s1·. Joilo Pio) :-Qual era o no ma tradi
cional ? 

O sn. JoÃo Pro:- Curra.l d'el-Rey (riso). 
0 SR . CARNEIRO DE REZE!'\DE:L- Então O Con

gresso devi a. ser mais prudente não distribu
indo nome a este local. 

0 SR. FRANCISCO BRESSA. 'E:-Deixando á mu-
nicipalidade que é a. competente. . 

0 SR CAR' EIRO DE RBZENDE:-ASSIID, sr, 
Presidente, o requerimento nllo deve ser ac
ceito porque é i.n t ei.ramente ~ontrario á uma 
disposição cont1tuc10nal (Mwto bem). 

0 SR. SEVERIANO DF: REZENDE:-Dennte de 
taes ascrupulos curvo me. 

Não haven do numero para votação e adia
da para am anhll. a eleição de um m_eml.Jro 
para a commissão de Instrucção Publica. 

2 .a parte 

Contin! a :ao d a 1. • discussao da pro posição 
n. 90, do Senado, c?ncedencl? casas a {Mn
ccionari?s puiJl ·cos. 

E' annunci::.da a discussão do seguinte : 



•• 
Proposiçl!o n. 90, do Senado 

O Congresso do Estado de Minas Geraes 
decreta: 

Art. 1. · Fica o governo do Estado aucto
rizado, de conformidade com os decretos 
ns. 818 e 849, de 15 de abril e 29 de agosto 
de 1895, a mandar construir, na nova Capi
tal do Estado, uma casa de residencia. para 
o dr. Gabriel Corrêa Rabàllo, lente do Exter
nato do Gymnasio Mineiro; outra para Fran
cisco Luiz Maria de Britto, chefe de secção 
da Secretaria da Agricultura, e outra para 
Francisco Carlos Bueno Deschamps de Mou
ra, amanuense da Secretaria das Finanças. 

Art. 2. · Revoga·u-se as disposições em 
C)ntrar·io. 

Paço do Senado de Minas Geraes, em Ouro 
Preto, 3 do setembro de 1897. - Dr. Fra~
oisco Silviano de Almeida Brandão, prest
dente.-dr. Necesio J:..sé Tavares, 1. • secreta
rio.- dr. Joaquim Antonio Dutra., 2.· secre
tario. 

Ou . .Joi\o Pio:- (Não temos o SAU dis
cureo). 

Vem à Mesa o seguinte : 

Requerim~nto 

Requeiro o adiamento da discussão do pro
jacto por 24 horas, 

~a~a das sessões, 29 de junho de 1898,
Jono Piu. 

Em discussão o requerimento : 
O •r· Sousa Moreira:- vem á tribuna e 

declara que a commissão de Petições e Re
querimentos, acceita-o. 

Fica a votação adiada por falta de numero. 
Nada mais havendo a tratar-se o sr. Pro· 

sidente designa para amanhã a seguinte : 

ORDEM DO .DIA 

1.• PARTE 

Até uma hora da tarde : 
Leitura e approvação da acta. 
Expediente. 

Até duas horas da tarde: 
2 . • leitura dos pareceres e dos projeotos, 

depois de impressos e distribuidos. . 
Apresentaçlio de pareceres das commas

sões. 
Apresentaçll:o de projectos, indicações, in

terpellações ou moções. 
Discusslio de requerimentos, indicações, 

interpellaçoes e moções. 
Approvaçlio de redacçGes 1lnaes. 
Votaçlio do requerimento do sr. João Pio. 
Elelçllo de um membro para a commis-

slio de Instrucçll:o Publica, na vaga aberta 
pela renuncia do sr. Joll:o Pio. 

2.• PARTE 

Até quatro horas da tarde : 
Discussão dos pareceres ns. 306, 307 e 308, 

reconhecendo deputados eleitos, pela I.n 
clrcumscripçll:o o sr. Candido Eloy Tassara 
de Padua ; pela. 4.• circumsoripção, o sr. 
Julio Casar Tavares Paes e pela 5.•, o sr. 
dr. José Gonçalves de Sousa. 

Levant!l-se a sessll.o. 

5.• SESSÃO ORDINARIA AOS 30 DE JUNHO 
f: DE 1898 

PRElliDENCIA DO SR. RIBEIRO DE OLIVEIRA 

SU)DL\1110: - Acla.-Expedleule. - llequcrimento 
elo ~r. Bueno nraudào.-Di ·curso do sr. Scvt! rlano 
de nezcnde. -Hequerim~nto do sr. Juscelino IJar
bosa.-Ju\enal PeunJ.- Heqncrlmento do sr. Seve
riano dP. Hczcnde.-2. n lei tura de pareceres.
Aprcsenlaçào d 0 proj~clo 11. 3H. - Discus;ào <los 
pareceres ns. 306, il1J7 e illlS, reconhecendo clcpnh
do3.-Pcdirlo dl! ur~encia para leitura de expedi· 
entc .- 2.· pari •. -Votaç:)o do requerimenlotlo sr. 
J o~o Pio.-!:ontinuação da discu ~s~o ele projccto 
n . !lO do Senatlo - Discu sr·s dos srs. Sil va For
lt!s. Camillo Pralcs c Jnseelino narbosa.-Aclo lle 
comprom1sso !lo sr. r.auclido Eloy. -Eiclção de 
t membro da commlssf10 de instrucç!\o publica.--
0 sr. Gonzaga da ·:tva. - Ordem do dia. 

Ao meio dia, foita a chamada, acham-se 
presentes os sr.; : Ribeiro da Oliveira, Agos
tinho Pereira, Celestino Soares, Delfim Mo
reira, Silva Fortes, Leopoldo Corrêa, Manoel 
da Silva, Soveriano de Rezende, Gonzaga d& 
Silva, Bernl\rdes de Faria, Desiderio de Mello, 
Simelio Stylita, Francisco Bressane, Juvenal 
Penna., Freitas Castro, Bueno Brandão, Nu
nes Pinheiro, Carneiro de Rezende, Joaquim 
Calixto, Theophilo M11rques, Ignacio Murta, 
Sousa Moreira, Manoel Alves, Juscelino 
Barbosa, Camillo Pratas, e Nunes Coelho, 
faltando com caus11. participada os srs . Raul 
Penido, \Venceslau Braz, Saturnino Dantas e 
C11.rlindo Pinto e sem ella os mais senho· 
res. 

Abre·Sil a sessão : 
Uda a actn. da antecedente é ella dada por 

approvada assim como a da sessn.o de 27 de 
junho cuja votação se achava adiada por 
falta. de numero, 

O SR. Lo SBCRETARIO de conta do seguinte 
expedieitte : 

O !fi cios 

Do sr. 1. • Secretario do Senado, de 14 de 
setembro do anno passado participando terem 
subido â sancçlio as proposições ll6 e 127 
e enviando a proposiçiio de lei n. 93, que 
prohibe os praticos de funccionarem como 
agrimensores nas divisões c demarcaç~ de 
terras.-Inteirada quanto á I.n parte, indo a 
imprimir-se a proposiçllo n. 93 . 

Do mesmo senhor secretario, devolvendo 
com emendas a prop,,siçll:o n. ll5, enviando 
a de n. 92 e participando terem subido i 
sancçlio as proposições ns. 123, 119 e 122. 

Inteirada quanto ao objecio das commis
sões e vão a imprimirem-se as emendas. 

O u. Bueno Brandilo diz que na 2. · par
te da ordem do dia, e3tá Incluída a discusdo 
dos pareceres ns. 306, 307 e 308, reconhe~en · 
do os deputados eleitos pelas 1. ·, 4. · e 5. · 
circumscripções eleitoraes, e como o reco
nhecimento de poderes é considerado ma
teria urgente, requer a invençiio da ordem 
do dia. 

Submettido a votos o requerimento, é slle 
approvado, na fórma do regimento, por doue 
terços. 

O sr. Severlano de Bezendea-Sr. Pre
sidente, communico á. casa que a commis-

• 



alo nomeada desempenhou-se da honrosa 
tarefa que lhe foi incumbida de representllr 
a Ca~ara no prestito cívico em homena
gem ao glol'ioso marechal Floriano Peixoto, 
cujo renome embora a ingratidão dos ho
mens busque recalcar na profundeza do 
tumulo, que guarda-lhe os preciosos despo· 
jos, dali i e1plode em ~cintillações brilhantes, 
animando o espírito nacional (Muito bem). 

A Camara fica interrada. 
O 11r .Jo11eellno Barbo11a diz que o seu 

collef!:a, o sr. Ribeiro Junqueira, incumbiu· 
lhe de dizer à casa quP, por motivos impe
riosos, deixa de comparecer às sessões por 
alguns dias. 

Aproveita a oppor-tunida-le para fazer um 
pedido. 

Na penultima 8essão ficou estabelecido, 
si bem que irre~rular no modo de ver do 
orador, qne o deputa·!o n!lo tem o direit•> de 
renunciar os cargos par a que for eleito, e 
conformando-se com a doutrina vencedõra, 
porque de,·e prevalecer a opinião da Ca
mara A nl\o a sua, vem appellar para a de
licadeza dos sells collegas atlm de que lhe 
se a concedida dispensa de membro da com
miFsl1o dos negocias intPr ·estadoaes, cargo 
que nlto acceita por motivos imperioso;o. 

Consultada a ca~a, é acceita a renuncia, e 
o sr. Presi Jente diz que na primeira sessno 
se fará eleiçl\o para preenchimento da vaga. 

O sr . .Jan·ennl Penua : - Pedi a palavra, 
sr. Presidente, para mandar f> mesa um re
querimento em que o cicl11dão Joaquim Baét.a 
pede lil:ença.. por um nnno, para tratar 
de sua sauje, mfellzmente a muito tempo 
alterada. 

O requerimento está de·vidamente instrui
do de documentos que comprovam a sua 
necessidade. 

Como sabem v. exc. e a ca11a., o governo 
pode apenas conceder licença por preso de 
um annc, e o cidadão Joáquim Baêtn, I.· ta
bellião da comarca do Pomba., tendo esgo
tado a licença, não pode infelizmente assu
mir as funcções de seu cargo. 

Assim, pois, peço a v. exc. para quanto 
antes remetter os papeis á digna commissllo 
de potições e requerimentos, e della solicito 
a fineza de dar o seu parecer, que espero 
ser f11voravel, porque é de inteira justiça a 
concessão da licença solicitada.-A commis
sito de Petições. 

O Mr Sev~rJnno de Rezende pede para 
ser incluído na ordem do dia de aonanbtl. o 
projecto n. 336, referente a disposições le
gislativas da Camara Municipal de Ouro Pre
to, e por cuja solução acham-Fe interessados 
os habitantes daquelle D-lUDICipio. 

Será attentlido o pedido do nobre depu
tado. 

2.· Leitura 

Tem 2. · leitura e tlca sobre a mesa para 
ordem dos trabalhos, o parecer n. 310. 

Não havendo apresentação de pareceres 
das commissões, passa-se â-ApresentaçlJ,o de 
projectos, indicações e moções. 

0 SR. BEHNARIIES IJB • .to•ARIA apresenta O 
seguinte 

Pro;ecto n. 341. 

O Congresso Legislativo do Estado de Mi
nas Geraes decreta : 

Artigo 1 . • Fica o Presidente do Estado 
auctorizado a conc.,dar ao Externato Forml
guense o auxilio annual de 5:000fCOO. 

Artigo 2. · Revogam-se aa disposições em 
contrario. 

Sala das sessões, 30 dd junho de 1898.
Bernardes de Faria. -Leopoldo Corrêa. -
Severiano de Rezende. - Carneiro de Rezen
de. - Desiderio de Mello.- Padre Joaquim 
Calixto. 

Achando-se apoiado pelo numero de assi
gnaturas, vae a. imprimir se. 

n ·scussao dos parece,·es n1. 306, 307 e 308 
reconhecendo deputados eleitos tJelas f.·, 4. • 
e 5.· cil·cumscripções eleitorae1. 

Em virtude da inversão da ordem do dia 
concedida pela Camara, o sr. Presidente 
t>ubmette á discussão os pareceres n!:l. 306, 
307 e 308, que são sem debate approvados, 
pelo que o !Ir. Presidente declara reconheci
dos e proclama Deputados pelas I .• 4.a e 5 
circumscripções eleitoraes os srs. major 
Candit.lo Eloy Taseara de Padua, Julio Cezar 
Tanres Paes e dr. José Gonçalves de Sou
sa . 

O 11r . Ago11tJnho PereJra (I.· Sec1·etario) -
pela ordem, outendo urgencia, lê um officio 
do sr. dr. Secretario do lntarior, enviando á 
Camara a proposta para a lei de fixação de 
Força Publica,uo futuro exercicio.-A' com
missão de Força Publica, depois de impressa. 

Continuação da f.· discwsllo do projecto 
n . 90 do Senado. 

Submettido á votação o requerimento do 
sr. João Pio, é elle rejeitado pelo que conti
núa a 1.• discussão do projecto n. 90 do Se
nado sobre casas a funccionarios publicos. 

O 11r . SJiva Forte11 : - ( Nilo temos o 
seu discurso ). 

O 11r. C::amJIIo Prate11 diz que o negocio 
de que Feestá tratando nll:oé de tão pequena 
importancia que possamos dispensar todos 
os esclarecimentos para que a Camara de
cida cor·rectamante. 

A Bornmissão de Requerimentos acaba de 
declarar que os documentos apresentados e 
que instruíram o projecto do Senado nllo 
for11m pr·esentes á Camara., por isso pensa 
que e indispensavel a apresentaçlio destes 
docume11tos. para. que a Camara possa julgar 
com con11ec1mento de causa, e neste sentido 
manda li mesa um requerimento. 

o •r Pre11Jdente faz ver ao orador que, 
na fórmiL do Regimento, não pode a Mesa ac
ceitar o Requerimento, por Já ter sido na 
presente sessll:o regeitado um requerimento 
de adian1ento do mesmo projecto. 

O •r . .Jo~~eellno Bar"- diz para que a 
Camara mai11 tarde nlo sinta doer a sua 
consciencia regeit!tndo a medida do projecto, 
pensa que este devia ser approvado em 1. • 
discussão, indo depois á Commisslo respecti
va para_ estudal:o calmamente, dando !!eu 
parecer a respe1to. 



Nas discussões seguintes, então, a Casare
aolverá como for de justiça, ( Apoiados). 
· Sendo encerrada a discuaalo. é approvado 
o projecto que vae á Commissito de Repre-
sentações. . 

O •r. Ago•&luho Pereira:- ( f.o Secre
tario ), pela ordem, obtendo urgencia, lê um
otlloio do ar. dr. Secretario das Finanças en-
1lando a proposta de orçamento para o ex
ei'elcio de 1800.-Envie-se á Commissito de 
Orçamento, depois de impressa. 

O 8r. 8e-..erJauo cfe Rezende (pt:la or
dem), ta1.en~o ver achar-se na ante sala o sr. 
deputado racem-eleito, m~~:jor ·candldo .Eloy 
Tassara de Padua, requer uma commll!Sito 
para recebei-o 

O 8r. Prettldeate nom&ia paro. a referida 
commiss:io os &rs. Sever;aoo de Rezende, 
Carneiro de Rezende e Manoel da Silva e 
conYida-os a cumprir o seu dever. 

Com ~: s formalidades rt>gimentues é intro
duzido no rec~nto o sr. major Candldo Eloy, 
que presta o JUramento e toma a~ssento em 
seguida. 

E!eiçilo de um m embro para commiuilo 
ele lllstrucçdo Pr•hlica 

Foita a. chr1mad'l. para a eleiç!l:~ de um 
membro da co111missão de lnstruc~lio Publt
ca, são recebidas 25 cedulas que apuradits, 
dão o seguinte rel!ultado : Gonzaga da Silv11 
22. votos; Candido Eloy 2 votos; Joito Pio l 
voto . 

E' proclamado metnbro da commisslio de 
lnstrucção Publica o ~r. Go.,zaga da Silva. 

O Sr. Gonzaga da 8Jh'a (p~la ord•:m) 
~r. Presidente, mais uma vez sinto-me satis
feito por ver-me cercado pela confiança ... 

0 SR. SBVBRIANO DE REZENDE:-Que Sempre 
mereceu. 

0 IR. GONZAGA. DA SILVA :-Obrigado ... de 
meus collegas. 

Acerrimo defensor de uma das Instituições 
maia elt\vadas que concorrem para o desen
volvimento de um povo-a instrucçl\o publi
ca-por occasilio dos desastres havldoe no 
municipio que ora administro, sinto ·me ver
dadeiramente contrariado vendo alli comple
tamente abandonad•l e~ae ramo de ae"i~ 
publico e de progresso do Estado. 

Hoje, porem, Sr. Presidente, sinto-me &&tia
feito o dou parabena a mtm mesmo e a meus 
companheiros de municipalidade, por termos 
dado uma orientação á administraçiO do 
mqnicipio e concorrido ingentemente para 
que a mstrucçlio alli seja uma realidade. 

Distinguido pela camara. doa srs. Deputa
dos para uma. das suas mais importantes 
commissõca, eu procurara! esforçadamente 
cumprir os deveres do cargo para que fui 
eleito, concorrendo, com oa fracos conhe · 
cimentos de que dispo.nllo, (n4'o apoia~), pa
ra satisfazer as necess1dadea mala pnlpttantes 
da instrucçlio publica do Estado. (muito bem) 

0 SR. SEVER'ANO DE REZENDB:-E' Um COm• 
promiaso . solemne o que v. exo. acaba de 
assumir. 

o ••. 811•• Fone., (pela orde.m ), obtendo 
urgencia, envia á meaa um requerime~to 
do funccionario publico Francisco Moura 

A. C. = 5 

acompanhado de uma c.ertidlo da Secr~taiia; 
d'Agricultura, relativa 6. conceaaio de lóte 
ao mesmo tunccionario.-A' Commiss&o de 
Requerimentos e Petições, · 

Nada mais havendo a tratar-se o ar. preai. 
dente designa para amanhl a seguinte 

ORDEM DO DIA 

PRIMIURA PARTB 

Até uma nora da tarde : 
Leitura e approvaç!o da acta. 
Expediente. 

Até duas horas da tarde: 
2.• leitura dos parecera~ e doa projectoa 

depois de impressos e di é f ribui .Jos. 
Apreaentaçlio de pnr .,reres das commis

sões. 
Apresentaçlto de pr"Jdctoa, indicaçoes, in-

terpellaçi'.!es ou moções. . 
Discusalio de requerimentos, indicações, 

i nterpellaçoes e moçõea . 
Approvaçlo de redacções tlnaea. 
Eleiçlto da um membro para a Commlsslo 

de Negocios lnter·Estadoaes, na vaga aberta 
, pela renunc'a do ar. Juscelino Barbosa . 

I!BGU"DA PARTll: 

A te quatro horas da tarde: 
Primeira. discusslio do projecto n. 338, con

concedendo á associaçilo de Santa Izabel de 
Hungria, fundada em Ouro Preto, o proprio 
estadoal, sito á rua Nova da referido. cidade. 

Primeira dita do de n. 231, de 1800, sobre 
nomeaçlio de pt:ofessores l)roviaorios e sub-
stitutos. · 

Discussão do parecer n. · 303, sobre a peti
çlto de Amaro Carlos Nogueira, pedinao me
lhoria de aposentadoria. 

S11gonda discuaallo do projeoto n. 336, anul
lando disposições da Camua Municipal de 
Ouro Preto. 

Levanta-se a se11slo. 

6.• SESSÃO ORDINARIA AOS l. · DE 
JULHO DE 1898 

PRBBIDBNCIA DO SR. RlBBIRO DE OLIVEIRA. 

SUMM!RlO: - 1.· parte da ordem do dia.-!cta.
Expcdlente.- Requerimento do ar. S~verlano . de 
nezende.-2.' Leitura•-Apresentação do parecer 
n. · 312.-ldem do projecto n. · 342.-Eielçllo de 
um membro para a com missão de 1\egoclos In
ter·Esladoaes.-2.· parte.-l.· dlscu,sAo do proje 
cto n ·. 338·-idem do n. · 2lll.- Dl.;cursos dos srs. 
Fraoc!sco üressalle e Gcr.zaga da Sllva.-Dlscus. 
eAo do parecer n. · zos.-2·• do projecto n. · 336. 
-D!scnrso do ar. Carneiro de nezende.-Re· 
querlrrii!nto do ~r. Si h· a Fortes,-ürdem do dia. 
Ao meio dia, feita a chamada, acham-se 

preaentes os ars.: Ribéiro de Oliveira, Ago.ati:
nho Pereira, Céleatino Soares, Silva Fo~tea, 
_Manoel da Silva, SHeri~~tno de Rezende, 
Francisco Breuane, Bueno Brandllo, Delftm 
Moreira, Candido Bloy, Freitas Castro,· Pinto 
de Moura, Juscelino B&r~, Ca1netró de 
Rezende, Gonzag'a da Silva, Leopoldo Corrêa, 
Theophilo Mat:q,uee, R,odrigues Chaves, lgila_ 
cio Murta, Simelo Stylita, Joaquim Caltxto, 
Camillo Pratas, Bernardee de Faria, Dealde. 

• 
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rio de Mello, Manoel Alves e Nunes Pinhei
ro, faltando coln causa participada os srs.: 
Raul Penido, 'Venceslau Braz, Saturnino 
Danta, Carlhdo Pinto e Ribeiro Junqueira, 
e sem ella os mais srs. 

Abr&:se a..aessão. 
Lida a acta da sessão antecedente e não 

havendo quem llobre ella faça observações o 
sr. Presidente a dá por approvada. 

0 SR. 1.' SECRETARIO dá conta do seguinte 

EX PJIDIENTE. 

Otficios 

Do dr. Secretario do Interior envianda 
uma representação da Camara Municipal de 
Bomfi~ solicitando auxilio para o instituto 
de humanidades que fundou.-A' Commisslio 
de Petiçõel!. 

Do age r= te · executivo de S. João d'El-Rey 
transmitindo uma reclamação de contri
buintes daquelle município contra actos 
da respectiva camara.-A' Commissão de 
Caroaras Munlclpaes. 

Da Camara Municipal de Araguary envian
do documentos referentes a uma reclamação 
de contribuintes seus, reclamação easa que 
jã submetteu li. consideração do Congresso. 
-A' mesma commisslio. 

Da Camara Municipal de Carangola re
presentando sobre conveniencias de ser 
reformada a constituição no sentido de ser 
restabelecido. a aposentadoria dos funcciona
rios publicos.-A Commissão de Legislaçlio. 

Do 1. • Secretario da Camara dos Deputa
dos do Estado de Gr. yaz, participando ter se 
installado o Congresso daquelle Estado em 
13 de maio p. passado.-A camara fica in
teirada. 

Do dr. Secretario d'Agricultura enviando 
as informaçõe!! pedidas em offlcio n. · 139 de 
31 de agosto de 1896, relativamente a uma 
ponte no rio Parabyba e ao desvio do leito 
do mesmo.-A' Commisslio de Obras Publi
cas. 

Da. Camara Municipal de Barbacena pedin
do reconsideração do acto pelo qual foi ap
provado o parecer n. · 248 que mandou ar
chlvar os papeis referentes a divisas do 
districto de S. Domingos do Monte Alegre 
com o município do Alto Rio Doce.-A' Com
misl!lio de Camaras Municipaes. 

Requerimento 

De José Francisco de Abreu, vereador da 
Camara Municipal de S. João Nepomuceno, 
reclamando em grAu de recurso contra uma 
deliberação da mesma Camara.-A' com~eis
são de Camaras Municipaes. 

O I'Jr. SeYerlano de Rezende, fazendo 
ver achar-se desfalcada a commissão de For
ça Publica de que faz parte, pela I'Usencia 
de um de seus membros e pelo impedimen
to de outro, requer se consulte á casa si de
lega á Mesa a faculdade de preencher inte
rinamente os logares vagos. 

Com o assentimento da casa, alo nomea
dos os senhores Deltlm Moreira e Nunes 
Pinheiro. 

2.• leitura 

Tem 2.• leitura e é julgado objecto de de
liberaçlio, e fica sobre a Mesa para ordem dos 
trabalhos, o projecto n. 341. 

Apresentoçtlo de pareceres das commissües 

0 SR. SILVA FORTES, por parte da commiS·· 
são de Petiçõe!cl,lê e envia á mesa o seguinte 
projecto n. 342 : 

A commissão de Representação, Requeri
mentos e Petições, a que foi presente o do 
tabellião da, comarca do Pomba, pedindo 
um anno de licença para tratar de saúde, é 
de parecer que se adopte o seguinte 

Projecto 

O Congresso Legislativo do Estado de Mi
nas Geraes decreta : 

Artigo unico. Fica o Presidente do Estado 
s:tuctorizado a prorogar por mais um anno 
a licença concedida ao tabellillo da comarca 
do Pomba, Joaquim Baeta, para tratar do 
sua saúde ; revogadas as disposições em 
contrario. 

Sala das commissõe11, I.· de julho de 1898. 
-Silva Fortes. - Simeão Stylita. - Sousa 
Moreira.-A imprimir-se. 

0 SR. CARNEIRO DE REZENDE, por parte da 
commissílo de Camaras Municipaes, envia a 
mesa o seguinte parecer n. 311 : 

A commissão de Camaras Municipaes, a 
que foram presentes novos documentos rela
tivos ao recurso de contribuintes dos cofres 
municipaes de S. Domingos do Prata, sobre 
alterações do estatuto municipal, apresen
tado a esta Camara em 1895, considerando 
que a assembléa municipal de S. Domingos 
do Prata não podia deliberar sobre o proje
cto de reforma do estatuto municipal, como 
o fez, visto como suas attribuições estão 
claramente determinadas no art. 77 e no pa
ragrapho unico da Constituição mineira, e 
no art. 62 da lei n. 2 de 14 de setembro de 
1891, é de parecer : 

Que o mesmo recurso e demais papeis se
jam archivados.-Sala das Commissões, 1.· 
de julho de 1898.-Carneiro de Rezende.
De!!iderio de Mello .-A imprimir-se. 

Elei~llo 

Passa-se em settuida a eleição de 1 mem
bro para a comm1ssão de Negocios Inter-Es
tadoaes, na vaga aberta pela renuncia do 
sr. Juscelino Barbosa. 

Feita a chamada, são recebidas 26 cedulas, 
que depois de apuradas, dão o seguinte re
sultado: 

Candido Eloy, 24 Yotos, e Pinto de Moura, 
voto, tendo havido uma cedula em branco. 
E' proclamado membro da commisstto o 

senhor Candido Eloy. 
Comparece o senhor Sousa Moreira. 

2.• PARTE DA ORDEM DO DIA 
f. • discussão do projeeto n. 338 

E' lido e posto em 1.• discusslo o proje
cto n. 338, auctorizando o Governo a conce
der á Associação de Santa I11abel de Hungria, 
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fundado em Ou.,.o Preto, o proprio estadoal 
sito á rua Nova para nelle estabelecer-se o 
asylo de orphll:os da mesma associaçll:o. 

O •r. Pinto de Monra :-(N!o temos o 
seu discurso). 

Ninguem mais pedindo a palavra, encerra · 
se a discussll:o, sendo approvado o projecto 
que à enviado a commissl1o de Requerimen
tos e Petiçlles. 

E' lido e entra em 1.• discussl1o, o se
pinte projecto n. 231, de 1896: 

O Congresso Legislativo do Este do de Mi
nas Geraes decreta : 

Art. 1. · Os professores provisorios e sub
stitutos só serão nomeados pelo Presidente 
do Estado. 

Art. 2. • Deverão prestar exame mostran
do-se habilitados para o ensino primario, 
conforme a cathegoria da escola, cuja re
gencia requererem. 

§ 1. · O exame serà. prestado perante uma 
commissão nomeada pelo Presidente do Es
tado, ou perante commissões examinadoras 
das Escolas Normaes. 

§ 2.- Poderão, com o certificado do exa
me, ser transferidos ou novamente nomea
dos para cadeiras da mesma cathegoria, in
dependente de nova prova de habilitação. 

Art. 3. · Revagam-se as disposiçOes em 
contrario. 

Sala das sessões, 7 de agosto de 1896.
Padre João Pio.-Francisco Bressane. 

O •r. J.'rancfsco Bres!llaue :-(Nilo temos 
o seu discurso). 

O Sr. Gonzaga ela Silva:- Sr. Presi
dente, divergindo completamente eru um 
dos pontos da argumentação do mou illus
tre collega da commissllo de lnstrucção pu
blica, tenho a declarar á Uasa que não posso 
me convencer de que deva. haver receio por 
parte da Camara dos srs. Deputados em fi
car a fiscalizaçlio dos exames prestados pe
los professores provisorios a cargo das mu
nicipalidades ; porquanto si esta razllo fosse 
admittida, chegaríamos ao absurdo de que as 
municipalidades eram incompetentes para 
fiscalizarem a instrucção publica, quando 
ellas tém o dever e verdadeiro interesse de 
concorrerem para que a instrucçll:o seja 
uma realidade. 

Assim, sr. Presidente, de accõrdo com as 
propr ias condições do projecto ora em dis
cussll:o, de accõrdo com a lei existente rela
tiva á instrucçllo publica, eu entendo, sr. 
Presidente, que nno podemos receiar de 
que influencias politicas locaes venham con 
correr para que a instrucçlio publica não 
seja corracta e precisamente fiscalizada. 

0 SR. FRANCISCO 8RBSSANE :- E OS afilha
dos Y 

0 SR. SBVERIANO DE REZEN: E : - Os afilha
dos passarão do mesmo modo com as con
dições estahlccidas no projecto. 

0 Sr. GONZAGA DA SILVA: -Convencido 
de que as razões do meu illustre collega não 
podem convencer á Camara dos srs. Deputa
aos, estou certJ de que ella acceitará as me
didas contidas na lei de instrucçlio publica, 
considerando o projecto actualmente em 
discussllo como mataria ociosa. (Muito bem). 

Ninguem mais pedindo a palavra, encer
!'&-se a disoussllo, sendo approvado o pro
Jacto que vae á commisslo do Instruoo&o 
publica. 

Discwsão do parecer n. 303 

E' lido e posto em discussllo, sendo ap
provado sem debate o seguinte projecto, 
n. 303: 

A Commissil:o de Representaçoes, Reque
rimentos e Petições, a qual foi presente o do 
cidadlio Amaro Carlos Nogueira, professor 
da extincta cadeira de latim e francez de 
Ba •. pendy, pedindo melhoria de aposenta
doria: 

Considerando que o requerente foi apo
sentado, por acto de 16 de janeiro de 1890, ex
vi da lei n. 3.777, de 16 de agosto de 1889. 

Considerando que as aposentadorias foram 
abolidas e que as leis nAo tém etreito re
troactivo (Constituição do Estado, arts. 104 
e 3 § 30)1 é , pois, de parecer : 

Que seJa arohivada a petic;ll:o do cidadlo 
Amaro Carlos Nogueira. 

Sala das sessões, 3 de setembro de 1897.
Sil v a Forte~s. - Simeão Styllta. - Sousa Mo
reira.-Archive-se. 

Segunda discussllo áo rwoje~to n. 336 

A Commissão de Camaras Municipaes, a 
que foi presente uma representação de com
merciantes de Ouro Preto, pedindo ao Con
gresso annullaçllo do acto do Agente Execu
tivo Municipal, pelo qual mandou apprehen
der, sem intervenção da auctoridade judi
ciaria, para pagamento de imposto e multa, 
uma besta arreiada de propriedade de Ma· 
uoel Anicio do Rego : • 

Considerando que, em face do § unico do 
art. 43 da lei n. 2, <ia 14 de setembro de 

1891, é competente qualquer cidadão para 
recorrer ao Congresso, pedindo annullaçllo 
de deliberaçoes de camaras municipaes que 
forem manifestamente contrarias á Consti
tuiçllo e ás leis ; 

Considerando que o acto do Agente Execu
tivo Municipal, posto que arbitrario e ille
gal, deixou de produzir atreito ou de existir~ 
visto como Mllnoel Anicio do Rego pagou 
o imposto e multa, em que incidiu, segun
do certidão junta da secretaria da Camara 
Municipal ; 

Considerando que a lei municipal de 24 
de outubro de 1896, que orçou a receita e 
fixou a despesa do muPicipio de Ouro Preto, 
para o exercício de 1897, creou, no § 7.o do 
art. I. o e no annexo ao citado §, sob a deno
minação de - varias taxas,- impostos de 
importaçlio e exportaçllo, ferindo, posto em 
linguagom euphemica e de um modo subre
pticio, a Constituição Federal em seu art. 
7.0 , n. 1, e a lei n. 2, de 14 de setembro de 
18ül, em sou art. 53; 

Considerando que devem ser abandonados 
os meios illusorios, afim de que seja a im
posto claramente lançado e arrecadado de 
todos, como uma condiçllo essencial 6. vida 
commum civilizada das municipalidades; 4 
de parecer : 

• 
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Que se annullem aEt referidas disposiçOes 
)egislativas da Camara. Municipal de Ouro 
Pret·•,.para. o que apr·esenta. a seguinte re
solução : 

O Congresso Legisllltivo de Miu11s Geraes, 
resolve : 

Art. 1.0 São declllrndos nul los o § 7." do 
art. I.· o o annes:o ao mesmo §, sob a. deno · 
minação - varias taxas, - da lei n. 24, de 
outubro de 1896, promulgllda. pela Camara· 
Municipal de Ouro Preto. 

Para~;ra.pbo unico. Fica exceptuado o im
posto toobre rez.ee 11 batidas pa rtl o consumo 
publico. 

Art. 2.0 Revogam-se as disposições em 
contr·ario. 

Sala das set~sõe~, 27 de a,rosto de 1897.
Carneiro d~ Rezende.-Det~iderio do Mello. 

E' li•lo e entra em discussào o artigo I.· 
do projecto. 

O 8r. <:arnclr•• de Rezcude :- Sr. pre
sidente : l m dos mais brilhantes postulados 
do partido repuc.licano brasileiro, quando 
acbavamos ainda sob o dom:nio nefasto do 
governo monarchico, foi por certo a auto
nomia municipal, isto- à, a independencia 
e a liberdade na. administração de seus 
i nteres~es. 

Devendo se:r, sr. presidente, a autonomia 
municipal a base da futura ort aniznçlio fe · 
der..t l, com a qua l já sonhavam ns proceres 
da republica, naturalmente que ella havia 
de figurar como uma d11s p r!rr.eiras theses 
do programma do partido republicano de 
então. 

O SR. CARNF:IR.o n& REzF:NDE :- Eu desafio 
ao meu nobre collega que aponte-me um só 
daquelles estados onde a autonomia mu
niciplll não tenha amplas garantias ! 

O SR. SILVA FoRTLS: - Da união america
na do norte, sim. 

0 ~R. CA•<f"EIIW DF. REZENDE :- Pelas con
!ltituiçõos dns estados america.not~, não tte 
póde annullar neto ou resolução "das cama
ras munícipaes, contrnrios á lei, a nlio ser 
wodiunte vs canaes compc;tentes, a não ser 
med~ante os tl'ibunnes j udiciarios, de accOr
•..:.o, as~im, com o principio da divisão dos 
poderes e especiflca,.:ão das respectivas fun
cçõe.i. 

Entretanto, neste ponto, a coustituiçll:o 
ndneiru., C•J lllU as constituições dos outl'O.i 
estados, n:1o estabeleceu doutrina Yerdadci
J'U e logica ; é ass im que, infelizmente, ve
mos ustabe1ecido em seu seio-que os actos 
e decisOes das cnmar·as munioip~oes, quando 
fvrem manlfestau.ente contrarios á-1 consti
tui liOes o ús leis,-nfto pod~m nem Jovem 
ser annullados sinão pe>lo congresso legisla
tivo. 

Sr. pre ,: iddnte: Eis ahi uma garantia fa
lha e um perigo para a autonomia munici
pal, quo as:-iu1, pat·ece ·me, acha-se quasi 
que inteiramente fa l ~itlcatl :l e sem gar·au
till s scgur[LS em qualquer eventualidade po
lit.ica. 

A doutrino. legitima e jurídica e aquella 
que não confere ess~t 11rave attribuição aos 
corpos logislativos, porque elles silo eminente
mente pol íticos, C!! pazes do paixõe~ partidarias 

Prochunada a republica ao nascer do sol o não portem rlocidir o!:t:JS que!ltões com a 
de 15 tle novembro de 1889, eis que tive · isenç:lo de animo e com a inflexibilidade 
~O:! o pr·incipio da autouomia exar-ado ttJr- dos tribunaes .iudiciarios. F.lla de,·e portEm· 
minantemente na c•m3tituiçào f't~deral ; e, cer ao poder jud·ciario, mesmo porque, sr. 
depois , 'quando or·ganizou -se o estado do prcFidente, não s:\o os c ·rpos legislativos 
Mina~. esse principio roi , e não poderia ser os tribunaes mais compot~ntes par<\ a in
por outr·a forma, consignado em o nosso t erpretaçi\o ri A leis constituicionaes, por
codigo político. quanto e~h. mbsão devo pertencer às côrtes 

E' quo a nobre idéa já estava imposta e supremas de justiça, ao poder e t ribunaes 
vencedora em toda linha, o os democratas judiciat•;os do paiz 
brasiloit'O!I, desde m•rito tempo, tinham abra- Ahi Pstã. um erro na constituição mineira, 
çado o principio doutr·ina.rio do emerito pu- não ob~tante eu reconhecer ser e lia um codi
blici!lta chileno, o sr. Lastarda, muito bem go politi<'o, um trabalho quí' faz. honl'a ao 
expresso nas seguintes palavras : « u inda- nosso estu•lo (apoiados), onde estatuiram
pendencia do mu01cipio é a base de todo se princ:pios s .• bitJ s e liberaes; porém, nin
gov4jrno livre.» Sr. presidente : nos paizos gu C' m dusconhcco que, sondo a intelli goncia 
que são regidos por instituições republica- humRna de limitad11, não pode haver obra 
nas ó idéa em ger;tl acceitn. que a autono humann completa e pcr:·eit'l . . .. Não propo .. 
mia muuicipal deve ser cercada de todas as 1 ria eu, sr·. presidente, ql•t3 procedessemos 
gara ntias pos•iveis, a tlm de que sejam ovi· 1 C\·1110 o Jeg;SIHrlor da Calil' .rnia; lá, devido 
t.arla!l as int.erTcnções extranhas. , ;,o grau de cu ltura de seus tllbos e outras 

Por isso pen~o, sr. presidente, que o mu • ci rcurm tan<'Í HS, ficou exprl!s~o na constitui
n icipio deve ser collocado, mais ou monos, I çào que os mun icípio• t:~fl organizarimn Ji. 
no mesmo pé do el(ualdade, na mesma pro· l neme1 oto, J ()der iam elaborar as suas cart~:~s 
porção, com a~ delimitações indispensaveis, · con ~ titu.: i onaes, su ;eitas tão sómente Íl ap
em que o estado se acha p •ra com a união · pt·onção ou 1 egeição tia a ,;sembléa logislati
feder·a l. va, sem ~e lhe ~ougmentar ou diminuir um 

Recordo-me agor.l de ter lidfl algures, sr. texto. 
presidente, que, t<m todos os et~t~:~dull da Como disso, n~o me animaria a propor que 
un1ilo nor-te amel'icann , as suas constituições essa organização fosse adopt11da em Minas, 
pollticas flllf·autem, do um mCJJo claro, po$i- uma v~z que uào po~11uim ·,s, a lém de outros 
tivo e indiscutivel, plena e completa auto- roquisi !O!l, cu ltu t·a mtellectual sufflciente 
nomia aos seu:1 mun icípios. parn que. •·m todos os pontos do estado, 

O SR. SILVA FoRTES : - Não apoiado, nem bem s" execu tüS ' O tl\o ~J : illrante idéa libe-
todos. r.a.l. 
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0 SR. Pt~TO DB MOURA : - F.u acho que 
somos muito mais adeantados. 

0 SR. CARNEIRO DE RBZRNDE : - Nilo apoia
do ; si somós liberaee ·e verdadeiramen•e 
amantes dn. democrdcia, reconheceremos a 
lnf~ríoridade de nos~ a. organização municipal, 
pelo menos em mataria. de garantias. 

0 SR. SEVERIANO I E RE:ZE:'II•E : - Em pri
m eiro logal deveríamos nó:1 cuidar em que 
o cidadãQ fosse livre e g.t rauttdo em direitos, 
e dahi subíssemos até as Cllmara~ munici
paes. 

0 SR. CA '· NEIRO DE REZEN E : - Pu r em
quanto nno estou difcutin·lo o obje.:to · re 
ferente ao 11parte do nobre collel!a, mas ~im 
estou apeua~ tlizen lo que, ues te ponto, uil, 
temos org.wizaç<io s uperior â. existente na 
Californht e tlemais estados 11U1er canos . 

Em virtu·le de nosso <~~tatlo de desenvol
vime nt'l intellectUid, não r!everiamos si 
air.d11 f•l~<Se possivel, a .Japtar a or~, n iz;tçi\o 
da Cnlif,,rnia ao e·tado du Mmas. !'i hemqutl 
t!Jmbem reco nheça ser de t·esultafl t•S m1ms 
a imitação céga de tudo qua nt n t·utros povos 
tenham produzido; entretant.o, outros ho
mens então de ma ior responsahi litlade polí
tica d fJile eu deveri ~ m tPr evit11rio qu<~nto 
pos~i vel essn i rn i taç1lo, "m occ,, s ião (•ppot·
tuna , dotando a patria. com um11. in:>ti•u ,ção 
ma h! conforme aos nossos co~tumes e á indole 
do povo I.Jr·usileiro. 

No cmtanto, tal nlio l'ncccdeu; o que lt (JU· 
ve , foi a c··mpl eta imit ação de tutlo quanto 
tlzHam nn gr;.ntle republica nmericann. . 
U~t SIL úEPUTADO:·-~ntão v. ex c. censura 

e~sa imitaç11.v1 
0 SR. CARNEIRO llE REZil!:'>IDE:-Cen~uro essa. 

imitJçã'l céga, porque a no~sa indole, 
os nossos hab ttos, a nossa raça e ou
tras circumstancins não auc tortzaram a 
completa tr·11nsphm taçiio do reeimem polí tico 
nor·te americano, com todos os seus detalhe~ 
para o Bl'Usil. ' 

Admiro de um lado a organizaç11o munici
pal a mericana. e ns garantias que tem, o 
que não 111•3 imp tle, de outro lado, de cen
su rar a tt·ansplanta._ào que houvtl e á qu~ 
Já me rereri. 

0 SR. CAMILI.O PRATES:-A C •nstitui.;ão mi
Deir.l uão é imitaç o da norte-amer icana; e 
si vossa exc. quizer vor·ificar·, ha. de ver qu~ 
até falst~ia um pouco o principio pret:iden 
cialist.t. 

0 SR. SILVA FO kTES :-Isto é uma verdade. 
(Ha outros apartes). . 
Ú SR . CAI<N EIRO DE H.EZE!'iDE:-Nem estou 

me referindo á constituição mineira; o que 
atllrmo é que houve p 1r<l a nossa patrin. 
uma copia das iostitui'iões politica~ daquelle 
paiz. Rt~htttvamente, poróm, à orgunizaçào 
municip11 l, a ~uperioridadu tias contõtitu i._õe~ 
americanas à ma.nifestu, é iuJi.cutivel, por 
quanto concedem aos muuidpios gr .. nde 
somma. de 11.utonomia e todas us garantius 
contr·a ~r.tervenções t~xtr .• nhas, o qud, t~ntre
tuoto, aqui em Minas não acontece, pois que 
t~tes garantta:~ for~tm sacrificadas, vtsto co
m, o legislador UJineit o em vez de confe
rir a attr,Ltuiçllo de unnullar actos e decit;Oes 
das camat·as mun icipaes ao poder judiciario 
confel'iu-a. ao:~ corpos legislatlvos, que sã~ 

emin!lnlemente politicos e eivados de partj
dari!'mo. 

Era sobre este aspecto quo eu ei:ta va e~
tudando a questão; eutretanto, pelos apartes 
doa meus nobres Mlleg~tt>, fui arrastado psu;a. 
um terreno tn ll.is amplo, rua1s V11sto, obri
gando-me a ser muis extenso um pouco. 

Mas, emflm, f'!'taodo consign:tdo na consti. 
tu içl'o o prece:to em que se nttrihue ao 
congresso a a r. nuiJ.t çiiO tle 11CLOI! o resoln
ç i es dos munictpios, só nos competia res
pe:tol-o e executai-o. 

f'ni at:sim que, nas sest~ões Iegi. l :. livns do 
a nno pnFsado, a commi:~~ão de cnmaJ•as mu
nicipaes recebeu um11 reclamação ele contri
buinte:~ tio mun icípio Je Ouro p, e to, p .. Jindo 
ao cong'resso a onnull .. çrt.o de actt•S e reso
lu .,:õo:~ da r esptJctiva municipalitlade, apon
t<~ tlos como manifestamente contr'urios ás 
leis. 

A commissão, par..~ r espeitar a. constitui
ção, embora o seu relat.or pense, sob o ponto 
dtl vista doutrin .• J'i ,,, de um modo contrario 
ao que nella insl.ttuiu o legi,;ludnr constitu
inte, l'esol\·eu d .• r· parecei' ann ulla.n t.lo algti
mas d isposit;Oes d., lbi o:·çalllont .. ria tle ' 24 
de oütnbi'O de 1800. duquelle municipío, 
uma vez que essa lei oncerrava, em seu 
seio, disposi._ões <.entrarias á lei lle t.le~cri
minaçào de rcnd •8 do estado, à cunstituiçiio 
tio Minas e a coustituição f<~t.leral . 

Foi por isso que a commissão entendeu 
dever pedir a esta casa a annulh1ção da qual
las disposit;ões contidas na lei orçame ntaria 
do municipio de OUI'O Preto 

0 SR NUNES PlNIJEJRO:-Foi O que se fez 
com a. camara municipal de Alvinopolis. 

0 SR. CAR:\EIRO DE HEZEISDK:-Justamente; 
em 1895 ou 1896, a camara tios depu tados e 
o senado votar·a m un.a lei perfeita.mente 
egual a este projetto que, em o armo passa
do, foi ofl'llrecitlo á ca!'a :reta commissão de 
camaras municlpaes. 

Mas, sr. presitlon te, t<>nho auora quere
ferir-me a uma consideraç1\0 relativa a este 
vrojecto, e que, para utim,e de alta releva.u
ci:l. 
~aLemo:~ peJ·feiLnmet.te, P' rque islo emana. 

da constilu iç:··o u du llli n . 2 do 14 de se
tambro de I 91, que a l.,i de ot t,:auwuw mu
nicipal, conto a l··i tio orço n.entu estudoal e 
federal , é uma lei que tem vida determina-
da, pre Hxnrla · 

Nestas condições, si a lei de 24 de outu
bro de 1896 et u a que ul'Çu,·a a recoib e de
tormin ~ ,· u , ou aute· . lixuv~t a despesa do 
muuicipio pa.t•a o exerciciu de 1897, perdeu 
elln ht>.Je completa meni.e 1\ 8Ua. r azão tle ser 
visto ter pas8aJo o tlllll p ... por a estar em vi
gor. 
. O SR. St:vE ·!ANO nE REZENrrs :- V. exc. ga

rante que nl\o "', rept·oduziu e~sa disposição, 
na lei uctunl 1 · 

0 FR. BUENO RRANDÃ O: -A lei ni\o terá 
effeito, porque 1\nuulla aquillo que não está 
mais em 'iJrl•r. 

() FR. CARNEIRO OR REZE'\OE - Elll resposta ao 
aparte de meu il tustrado coll ~>fra, tenho a 
dizer que eu, ou que 11 C;lma~n dos deputa
dos não póde ser 1110 l•ftlciosa como deseja ·O 
colloga; colllpetlllt.lo, porém, nos contl'ibuin-

• 



tes do município de Ouro Preto aventarem 
de novo a idéa. e trazerem-na ao conheci
mento desta casa, para que ella., examinando-a 
e julgando da veracidade ou nll:o do allega
do, pvssa pronunciar-se novameute sobre 
esse a!!sumpto. 

Mas, sr. presidente, querer fazer-se uma 
lei quando o seu objecto já. não é existente, 
parece-me uma puerilidade ..•.. 

0 SR. SEVERIANO DE REZENDE:-Em todo 
casou minha interrogaçlio é vantajosa, por
que v. exc. acaba de orientar a população 
daquella cidade .• 

0 SR. CARNEIRO DE REZENDE:-~erá. tal O 
atraso intellectual daquelle povo que nem 
sequer conhece as disposições mais com
muna da lei n. 2 1 

0 SR. SEVER!ANO DE REZE:'\DE:-Poderiam 
esperar um projecto. 

0 SR. CARNEIRO DE REZENDE:-Como é pos
SÍVel actualmente um projecto assim, si nlio 
ba mais razão nem reclamação nesse sen
tido 1 

0 SR. CAMILLO PRATES:-Nem a camara po
deria proceder assim. 

0 SR. CARNEIRO DE REZENDE:-Não queren
do, por mais tempo, occupar a tribuna, e ex
pendida como está a razão, o motivo que 
exi1.1te para a rejeição deste projecto, sento
me, certo de que os senhores deputa<!os não 
concorrerão J.oara que seja votada uma lei 
completamente sem objectivo (apoiados) e 
completamente sem razllode ser. Tenho con
cluído. (Muito bem !) 

Não havendo mais quem peça a palavra. ê 
encerrada a discussão, sendo elle regeitado, 
pelo que fica prejudicado o art. 2.o. 

Archive-se. 

O sr, SJha Fortes, (pela ordtm) requer 
que façam p~rte da ordem do dia de amanhã 
as emendas do Senado ao projecto n. ll5, da 
Camara.-Será. attendido o nobre Deputado. 

Nada mais havendo a tratar-se o sr. Presi
dente dá a seguinte ordem do dia para ama
nhã: 

l.• PARTE 

Até uma hora da tarde : 
Leitura e approvação da acta. 
Expediente. 

Atê duas horas da tarde : 
2.n leitura dos pareceres e dos projectoP, 

depois de impressose distribuídos . 
Apresentação de pareceres das commissões 
Apresentação de projectos, indicações, in

terpellações ou moções. 
Discussão de requerimentos, indicações, 

interpellações e moções . 
Approvação de reclacções finaes. 

2.a PARTE 

Até quatro horas da tarde : 
Discussão unica das emendas offerecidas 

pelo Senado ao projecto n. 1:5, da Camara, 
iniciado sob u . 324. 

Levanta-se a sessão. 

7 ... SESSÃO ORDINARIA, AOS 2 DE JULHO 
DE 1898 

PRESIDENCIA DO SR. RIBEIRO DE OLIVEIRA 

SUn:MAiliO:- I.· parte da ordem do dia. - Acta. 
- Expedlcnte.-Obsuvações do sr. Desidcrio de 
Mello. - 2. · leitura.- Apresentação dos pareceres 
ns. 312 e 313.- Apresenlaçllo cfo projecton . 343. 
- 2.· parte. - Discuss;1o unica das emendas do 
Senado do projecto 115 da Carnara. ·- Ordem do 
dil. 

Ao meio dia, feita a chamada,acham-se pre
sentes os srs. Ribeiro de Oliveira, Agostinho 
Pereira, Celestino Soares, Simeão Stylita, 
Delfim Moreira, Silva Fortes, Manoel Alves, 
Bueno Brandllo, Freitas Castro, Francisco 
Bressane, Desiderio de Mello, Camillo Prates, 
Candido Eloy, Leopoldo Corrêa, Bernardes de 
Faria, Gonzaga da Silva, Theophilo Marques, 
Sousa Moreira, Nunes Pinheiro, Carneiro de 
Rezende, Pinto de Moura, lgnacio Murta, 
Joaquim Calixto e Carlindo Pinto, faltando 
com ca\1sa participada os srs. Raul Penido, 
vVencesláu Braz, Saturnino Dantas e Ribeiro 
Junqueira e sem ella os mais srs. 

Abre-se a sessão. 
Lida a acta. da antecedente e não havendo 

quem sobre ella faça observações, fica a 
mesma sobre a .Mesa para ser approvada 
quando houver numero. 

EXPEDIENTE 

0 SR. l.' SECRETARIO dá cc,nta dOS se
guintes 

Officios 

Do dr. Secretario do Interior transmittindo 
o recurso de graça do rêo Felippe Ferreira 
de Sousa. -A' com missão de Justiça Civil e 
Criminal. 

Do I.· Secretario do Senado, enviant.lo os 
documentos que acompanharam os reque
rimentos dos funccionarios dr. Gabriel Ra
bello e Francisco de Britto solicitando con
strucção de casas. - A' commissão ~e Pe· 
tições. 

Requerimento 

De Francisco Luiz Maria de Britto, oft'ere
cendo à. consideração da Camara um docu
mento comprobatorio de haver no praso legal 
obtido lote para a construcçlio de casa e 
allegando os motivos pelos quaes deixou de 
requerer a construcção da mesma. - Iden
tico despacho. 

0 SR. DBSIDERIO DE MELLO partici_::>a á Casa 
que o sr. Severiano de Rezende faltará. a al
gumas sessões por ter se ausentado desta 
Capital por motivo de força maior. -A Ca
mara fica inteirada. 

Segunda leitum 
Tem segunda leitura o parecer n. 311 e o 

projecto n. 342, que ficam sobre a MeRa para 
ordem dos trabalhos. 

Apt·esentarão de parcce1·es das com missões 
0 Sr. CARNEIRO DE REZENDE, por parte da 

commissão de Camaras .Municipaes, envia á 
Mesa os seguir.tes : 



Parecer n . 3f2 I Paragrapho unico. Esses institutos serão 
modelados pelos creados pela lei n. 203, de 

A Commisslto de Camaras 1\funicipaes, a 18 de set:mbro de 18~: . 
que foi de novo presente a representação da , Art. 2. Para acqms1çrio dos . necessar10s 
camara Municipal de S. Jolio Baptista, pe· predios, fica o Governo aucto~1zado a das
diodo decisão do Congresso Mineiro em refe- P.ender pela verba-Obras Publicas-a quan
rencia a uma questão de limites entre este t1a de 70:000$~, c~m cada UI!~ ; podendo 
município e o do Peçanha : para este eff'e1to abr1r um cred1to supple· 

Considerando que, pelos documentos pre- mentar á mesma verba. . . 
sentes e referentes á quosti'Lo, evidencia-se Art. ?·o Revogam· se as disposições em 
que a Camara Municipal de S. Jolio Baptista contrario. . 
quer que seja decrot~da .-ao seu município le~~~ao ~~~r~~seões, 2 de JUlho de 189R.-Ce-
-- ~ annexação dos d1str1ctos de S.M. de São Apoiado a imprimir se 
Febx e S. José do Jacury, e do povoado de c 5l j 11. . b 
Santo Antonio da Columna, perten~t~ntes ao ~mparecem os ~r~ . usce mo B.t~ osa e 
município do Peçanha, em virtude de lei Sabmo Barroso. Jumor, tendo-se ret1rado 3 
provincial e de decreto do Governo Provi- srs. Deputados, 
sorio de Minas; ou então, quer a mesma Ca
mara, caso seja impossível a annexação pe
dida, «que se parta ao meio o perímetro que 
divide as duas cidades». 

Considerando que as camaras municipaes 
só podem rever, de commum accõrdo, as di
visas de seus actuaes municípios, cabendo 
ao Congresso decidir as questões que forem 
suscitadas, e nunca, porem, modificai-as ou 
alterai-as, segundo prescreve a ConFtituição 
do Estado; é de parecer 

QueRe archive a representaçrio da Camara 
Municipal de S. João Baptista. 

Sala das Commissões, 2 de julho de 1898.
Carneiro de Rezende.-Desiderio de Mello. ' 

Parecer n. 313 

A Commissão de Camaras Municipaes, a 
que foi presente uma reclamação de contri
buintes dos cofres do ·município de S. 1\'la
noel, contra a execuç!io da lei orçamentaria 
municipal de 1894 e de 1895, apresentada á 
respectiva assembléa em 31 de janeiro de 
1896: 

Considerando nlio estar provada a quali· 
dade de contribuintes aos reclamantes, e nlio 
constar a existencia de numero legal de as
signaturas na mencionada reclamaçll:o ; 

Considerando mais ser toda a lei orçamen
taria, por sua natureza, de duraçllo fixa, pois 
que é renovada annualmente com ou sem 
modificações ; é de parecer 

Que seja archi\'8da a reclamaçlio dos con
tribuintes dos cofres do município de S. Ma
noel, apresentada á assembléa municipal em 
1896. 

Sala das Commissõea, 2 de julho de 1898. 
- Carneiro de Rezende - Desiderio de 
Mello. 

A imprimir-se. 

Apresentaçllo de }JI'Ojectos, indicaçtjes ou 
moçõe8 

0 SR. CELESTINO SOARES (2.' Secretario) 
apresenta o seguinte projecto n . 343: 

O Congresso do Estado de Minas Geraes 
decreta: 

Art. 1.° Ficam creados dous in::titutos de 
ensino profissional primario, sendo um na 
cidade de Montes Claros e outro em Janua
l'ia. 

2.• PARTE DA ORDEM DO DIA 

Discusslio das seguintes emendas otrere
cidas e approvadas pelo Senado no projecto 
infra transcriplo. 

N. 1 
Ao art. I.· n. Il - Supprima-se. 

N. 2 
Ao mesmo a rt. n. Ill-Onde se diz - tres 

annos, prorogavel a juizo do gvverno-diga
se : - dous 11nnos improrogaveis. 

N. 3 
Ao art. 2. · - Supprima-se. 

N. 4 
Accrescentem-se onde convit>r os seguintes : 

Art. O pagamento das obras accrescidas 
aos predios construidos nn. nova Capital do 
Estado, e destinadas a fu nccionarios publi
cos, que as requereram, eff'ectuar -se-ha den
tro do praso marcado para a amortização do 
valor desses predios, e nos termos dos regu
lamentos eiJ'I vigor. 

Paragrapho unico. O praso de que trata 
este artigo contar-se-ha do dia da installa
ção do Governo na nova Capital. 

N. 5 
Art. O Governo marcará. novo praso nll:o 

excedente de tres mezes afim tle que 0:1 pro
prietarios de Ouro Preto, que por ausencia 
fóra do Estado, enfermidadt> ou motivo da 
mesma natureza, nllo requereram lotes de 
terrenos na nova Capital, possam fazel-o. 

Paço do Senado do Estado de Minas Ge· 
raes, em Ouro Preto, aos 13 de setembro 
de 1897.-Dr. Francisco Silviano de Almeida 
Brandão, presidente.- Dr. Necesio José Ta
vares, 1. · st~cretario. - Bernardino Augusto 
de Lima, 2. • secretario. 

Proposiçl!o n. lf5 , da Cama1·a dos srs. De,1-
putados, iniciada sob n. 324 

O Congresso Legislativo de Minas Geraes 
decreta : 

Art. 1. • Fica o governo do Estado aucto
rizado a conceder, desde já, a todos os func
cionarios publicos do Estado, nomeados de
pois do decreto 803, de li de janeiro de 1895, 
que por lei tiverem residencia obrigatoria 
na nova Capital, e que o requererem, os se
guintes favores : 

• 



I Dous lotes contíguos de terreno urbano 
ou um suburbano para construcção de casa. 
ou chacara na. nova Capital. 

li ls'enção de pagamento dos impostos de 
predio, agua, esgoto e luz, pelo espaço im
prorogavel de 4 annos. 
· lli Praso de tre!'l anno1.1, prorogavel a juizo 

do govem o, para construcção de casa ou 
cbacara. 

Art !:'. • Os favores const antes dos ns. I e 
Ill do a r-t. I .0 , serão extensivc s aos funcci o
narios federaes que tiverem· muda nça obriga
toria desta para a nova Capital. 

Art. 3. · Os runctinnar ios contemplados 
nesta lo::i perder-io o di reito aos favores nel
Ia cont ido~. si não estiverem na posse ou 
exe; cicio de seus cargos no acto da instai
Jação du goYerno na nova Cupital. 

Paragrapho unico. A concessão de favo
res, segundo esta lei, não abrange os fun
ccionH ios publicas, que t m qualquer bypo· 
t bese, jn tenham obtido os favores da lei n . 
3, de 17 de dezembro de 1893, e dos respecti · 
vos regulamentos. 

Art 4. · Kevugan: se ns disposições em 
contr a1·io. 

Paço da Ca mnrn dos Deputados do Estado 
de Mi nas Geracs, Ouro J•r eto, 20 de agosto 
de 1897 . - Dr. J, sé Tavares de Mello, presi
dente. - .-\ gostinho José Pereira, I. · secreta · 
rio.- Juscelino Barbosa, 2. · secretario. 

Lidas e post.•s em discussão unica as 
emeu da ~ Jn·erecidas pelo Senado ao projecto 
n . 3?4 ri ~ ta Cam al'H , é c lla sem Utluate encer 
rada, ad:ando-se a votação por fal ta de nu
mero . 

Nad.t mais IJ:l\'entlo a t ratar, o sr. Presi
dente designa para amanhã a seguinte or
dein do dia. 

!.• PARTE 

Até uma 'hora da t arde : 
Leitura e ap;:Jrovação da acta. 
Expediente. 

A tê duas horas da tarde : 
. 2 a leit ura dos pareceres e dos projectos, 

depois de impressos e distribuídos. 
Apresentação de pareceres das com missões. 
Apresent!lção do projectos, indicações, in

terpellações ou moções. 
Discussão de requerimentos, indicações, 

interpellações e moções. 
, Approvação de redacções linaes. 

Votação da mataria cuja discussão ficou 
encerruda. 

2.' PARTE 

Ale quatro hora!~ da tarde : 
Primeira discussrio do projecto n. 340, au

ctorizantlo o au xilio de 2:000~000 annuaes á 
Santa Casa de ~isericordia de Uberaba. 

Primeira d•> de n. 92, do Senado, relevan
do o collector de Juiz de Fóra do pagamen
tn da impor tancia das estampilhas roubadas 
do cofre estadoal a seu cargo. 
· Primeira do de n . 342, concedendo proro

g!lção da licença conced:da ao tabellião da 
cottlarca do Pomba, Joaquim Raéta. 

Levanta-se a sessão. 

8.a SESSÃO ORDINARIA DE ·4 DE JULHO 
DE 1898 

PRESIDENCJA DO SR. R IBEIRO DE OLIVEIRA 

SU~IMARIO-Primeirl\ parte rll\ ordem do dia ,
Acta.-Expedleote. - ,>osse dos srs . . lulio Tavarea 
e Gonçalv• s 11 .. SouM.- ~egundl\ leitura. - Apre
~en.taç:lo dos .r :m •ccres r.s . 314 e 315.-Apresen
l~ ~:ao rio tHOJ~Ctu n . ;1<14 e da Ind icação u. 1.
\ otâci!.o das 111aterlas encerrarlas .-Reqnerlmentos 
do~ srs .. lu cclino Ba1 bosa e Francisco Bressane. 
-Se~:unrl • parte .-Prlmeira discns~l\o tlcJ projecto 
n . 340.- llbc.:nrso do sr . Deslrlerio dP Melio .
Pri meira do de n. 92, do ·euadu. - Primei ra d& 
de n. 34~ .-0rdcm d 1 c! ia . 

Ao meio dia, feita a. chamada, acham-se pre . 
sentes os sr11. : Ribeiro de Oliveira, Agosti
nho Pereira, Cele8tino Soares, Carneiro de 
f{ezende, Manoel da Silva, Del fi m Moreira 
Manoel Alveto, FrRncisco Bressane, Leopold~ 
Corrêa, Bueno Br;mdilo, Candido Eloy, J usce
lino Barbosa, Simeão Stylita , Nunes Pinhei
ro, DeRiderio rle Mello, Joaquim Calixto, Nu
nee Coelho, Ganzaga da Silva, Juvenal Pen
na, CRrl in rl o Pinto, Sousa Moreira , Camillo 
Prates e Pi nto rle Moura, faltando com cau
sa parti cipada os sr s. : Ra.ul Penido, Wen
ceslau BrRz, Sa turnino DantaQ, Sever iano de 
Rezende e Ribeiro Junqueira, e sem ella os 
mais senhores. 

Abre se a sesslio. 
Lida. a neta da ~:es ~ão antecedente , e não 

havendo quem sobre ella faça obser vações, 
fica a mesma sobre , Mesa para ser appro
vada quando bouver numero . 

Não ha expedienttl . 
O s r . Leopuldo Corrêa, obtendo a pala

vra , diz que achand'l->e na ante-sala os se
nhores Dt~pu tados recemeleitos pelas 4.• e 5.• 
circumscripçOes elei toraes, Julio Cesar Ta
vares Paes e dr. Jo~é Gonçalves de Sousa 
requer a nomeação tle uma commissão afim 
tle recebei-os. 

Para a referida commissão, siío nomeados 
os srs. :Leopoldo Corrêa, Manoel Alves e Nu
nes Coelho. 

Introduzidos com as for malidades do esty
lo, prestnm o compromisso regimental e to
mam as• ento os illustres representantes das 
4.a e 5.• circumscripções. 

Havendo numero legal o sr. Presidente dà. 
por approvadas M actas das duaR u ltimas 
sessões cnja votaçlio se achava pendente por 
falta de numero. 

2 .a leitura 

Tem 2.• leitura e ficam sobre a Mesa para 
a ordem dos trabalhos o projecto n. 343, que 
é julgad 1 objecto de deliberaçlio e os parece
res ns. 3 12 e 313. 

Apresentarllo de par eceres áos Commissões 

0 SR. CARN-EIRO DE REZENDE, por parte da 
Commissn:o de Camaras Muni<'ipaes, envia i 
Mesa os seguintes : 

Parecer n, 314 

A commisslto de Camaras Municipaes, a q_ue 
foi presenta uma reclamaçlio de contribum-



ies dos cofres do município de S. João d'El
Rey, apresentada á respectiva assembléa, al· 
legando ter sido » acta da sessão, em que 
foi votado em 3.• discussliO o orçamento mu· 
nicipal, assignada só por sete vereadores, 
quando a Cama1·a compõe-se de quinze mem
bros, pelo quo não podia funccionar; e alle
gando mais ser injusta a distribuição das 
rendas do exercício corrente, em !avor dos 
districtos «ruraes>> o contraria ao districi<l 
da cidade: 

Considerando qut>, á. sessllo de 24 de se tem · 
brCJ de 18!17, em que foi votado em terceira 
discussão o projecto do orçamento municipal, 
~stiveram p.-esentf s oito Yereadores, confor
me consta de documento junto e conftlssam 
os reclam antes: 

Consideran•lo que não é obrigntorin. a assi
gnaturn •l~C! to los lS vereaJores nus netas das 
&es~ões d:1s 1:amaras Municipaes. o que não 
lhos dá camete•· de mais authenticidade ; 

Considc rando não estar provada a in,i ustiça 
na dist.-ibu i<;ào das rendas quanto ao distri
cto da cidade, sob a 11dministraç:io directa 
da Camura l\lu nici pa l, que ó obrigada a em
pregar nelle, em St· U beneficio exclusivo, r 
quota que lh o pertt ncer, nos termos do art. 
2.o da. le i n. 22-t, de 16 de setombro de 1897; 
é de pUl'UCCI' 

Que seja a rchinvla a reclamação dos con
tribuintes dos co iJ"es do município de São 
João d'El-Rc~· . em vi1·tude dos moti vos já 
a.llegados 

Sala das Commissões, 4 do julho Je 180ft 
-Carneiro dfj l<ezende.- Desiderio de Mello. 

A commis;;:ão de Camaras Municipaes, a 
que foi pro. e ·tte o recurso de Joeó Fran
cisco de Abr·eu , vereador d11. Camara i\lunici
pa l de S. João Nepom uceno, petlindo ao Con· 
grosso Mineiro a nnnul!açào da resoluç!lo 
municipal de 2·1 de março de 1808, determi
nando que as reparti ções municipnes n!lo po
derão ser retimtlas do « l<'orum » em caso 
algum, sem p1·évia deli bcra<;ão da Garoa
ra : 

ConPiderando que não competia â Camara 
Municipal deliberar Robre uma questão da 
exclus iva att1 ibuiçl\o do agente executivo 
municipal, egualmente responsavel pela di-

.\ . ( ' .- li 

recçlio e gerencia !la economia do município 
e a quem cabe inspeccionar as reparti . 
ções municipaes ; 

Considerando, porém, quo n~o compete ao 
Congresso Legislativo conhecer deste re
curso, pois que, sendo null:t a resoloçlio 
acima citada, por ser o seu obj eci<l extranho 
iácompetencia e attrihuiçã.o da Camara Mu
ncipal, su11. nullidade deve ser prom()Vi
da perante a justiça ordinaria, art. 44, n. 1 
e paragrapho un!co da lei n. 2, de 14 de se
tembro de 1891 ; é de parecer 

Que sejam os papeis referentes a este re
curso devolvidos a José Francisco de Abreu, 
vereadnr da Camara Municipal de S. João 
Nepomuceno. 

~ala das commi~sões, 4 de julho de 1898. 
-Carnei ro de Rezende. - DesiJerio de 
Mello. -A imprimirem-se 

PassH-se á ap1·esentaçilo de p 1·ojectns, 1"e
querimemos e indicações 

0 SR. DELFIM MOREIRA enYia á Mesa a 
seguinte: 

Inclicaçao n. 11 

Indico que a Camara dfJs Deputados, por 
intermedio da Mesa. repre5 e11t11 no dt·. Pre
feito do Districto Fede•·al contl'a o mono
polio de carne~ verdes, el't a belecido pelo 
contracto assignado pela tl rma. Carmo & 
Comp. 

Sala das sessões, 4 de j ulh o de 1898 -
Dellim Moreira.- imeão Sty lita. 

Submettido ao apoiamentô vae a impri
mir-se. 

O mesmo ar . , pela commissão de Força 
Publica, offerece o seguinte projecto: 

O Congresso Legislativo do Estado de Mi
nas Geraes decreta : 

Art. I.o A força publica do Estado 'l.e Mi
nas Geraes, para o futuro e:xercicio de 1899, 
constará. dos officiaes dos cinco batalhões 
da. Brigada Policial, de um esquadrão de 
cavallaria e de 2.079 praças de pret. 

Art. 2.° Fica o governo auctorizado a des
pender neste exercício a quantia de •...•••• 
3.230:473~000,Pegundo a tabella annexa. 

Art. 3.o Revogam-se as disposições em 
contrario. 

Sala das com missões, 4 de julho de 1898. 
- Delfim Moreira. - Nunes Pi nheiro. 



Tobella de ftxa~o da f'orça pubUea para o exerelelo de 1899 

ORGANIZADA DE ACCÔRDO COM A PROPOSTA DO ORÇAMENTO DO MESMO AN)IO 

' o 
011 .... 
o acf$ 
S.. <D'-
<D Classificação 8'0 
8 ·-S.. 
::I t.lo 

z ap, <D 
> -

a) Pessoal da Brigada Policial : 
1 Coronel com mandante da Brigada ......••.• -
5 Tenenl.es-coroneis commandantes de bata· I lbões .. ... ... . ......•.. . ... ...... .... •..• -
6 Majores, sendo um assistente do commando I g~ral ... : . ..•.... . ... ... . ............. ..•.. -
5 Cap1tàes ctrurgtões-móres ..... ....... ...... . -
6 Capitães, sendo 5 ajudantes e um encarre-

gado do material ... ..• ....•..... . .. . ... . . -
6 Tenentes-secretarias, sendo um da Urigada. -
5 Alferes quarteis-mestres ...... . ............. -

21 Capitães ... ........ .. . .........••.•.•••.... -
21 Tenentes .. . . .... ... . ....................... -
42 Alferes •.••.. . ...• . .....• .. •••• •......•.. .• -
5 flargentos ajudantes. a ..... . ............... 2S400 
5 Sargentos quarteis-mestro, a ..•.......••.•. 2$400 
5 Primeiros sargentos mestres de musico., a •. 2~4CO 
5 Segundos sargentos contra-mestres, a ..•... 2a200 
5 Corneteiros móres, a .•.•.•.•••••••••.•• •••. 1$800 

78 Music.~s, a ........... .. .•....... . ... ....... 1S700 
21 Primeiros sargentos, a ......•. ....... ..•... 2!200 
84 Segu_n~os sargentos, a .•....•...•.......•.. 2i000 
21 ForrteJs, a .... . ........... .. ............... IS900 

206 Cabos, a. . .. ... . .... . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 18800 
421Cornetas, sendo 2 clarins, a .•........ . . ... IS700 
2 Ferradores, a •..•...••............ . ... .. ... IS400 

l.600jSoldados, inclusive a cav111laria, a ......... 1S40U 
b) Etapa para 2.079 praças, a 18500 na 

I c) ~~:J:~~~t~· p~~~- 2:ó79 -p;~ç;;; ~- i7óióôó --
d) Ajuda de custo a officiaes em diligencia -
ê) Gratificação a reengajados, a 100 réis. -n Forragem e ferragem para os animaes 

da Brigada e forragem para os dos 
otnciaes montados ................... -

g) Aquartelamento, enterramento, expedi-
ente e luz .•••...•.••.••••••• • ••. . . . -

Addicional de 10, 15 e 20 O/o .. 00 0 o" 0 " 00 ,., -

..So 
as:: 
<Da 
8== 
'Cj S.. 
ao 
<DP. 
;.... 

I 

8:000$000 

5:300$000 

4:200$0001 
4:300$000 

3:6CO~OOO 
3:000$000 
2:400$000 
3:600$000 
3:000$000 
2:400~000 

-
-· 
- I ---
--
--
-
--
----
-
--

. 

Total 

8:000$000 

26:500$000 

2~:200$000 
21:500$000 

21:600$000 
18:000$000 
12:000$000 
75:600$000 
63:000$000 

I 00:8008000 
4:3808000 
4:380f~ 00 
4:380$000 
4:015$000 
3:285$000 

48:399$000 
16:863$000 
61:320$000 
14:563$500 

135:342$000 
26:0615!000 

1:022$000 
8li:600$0 00 

I . 138:2528500 
353:430$000 

5:000$000 
10:000$000 

i0:000$0 00 

00 
00 

70:00010 
69:980$0 

3.230:4731 000 

Sala das commissões, 4 de julho de 1898.- Delfim Moreira.- Nunes Pinheiro. 
A imprimir-se. 

Votaçao das materias encerradas 

Em seguida sllo submettitlas a votação as 
emendas ns. 1, 2, 3, 4 e 5, offerecidas pelo 
Senado ao projecto n. 3"24, da Camara, rela
tivamente á. concessão de lotes a funcciona
rios publicos, sendc approvada .a de n •. ~. 
suppressiva do art. 2.· do proJecto e reJei
tadas as demais.-Devolvam-se ao Sena
do. 

0 SR JUSCELINO BARBOSA (pela ardem) 
pede se consigne na acta ter votado contra 
a emenda n. 3, suppressha do art. 2.·, do 
projecto que concedia favores aos emprega
dos federaes, com residencia obrigatoria na 
nova Capitnl. 

0 SR. FRANCISCO BRESSANE requer que se 
consi~ne na acta identica declaração a seu 
respeito de ter votado pelo art. do projecto 
e contra a emenda do Senado. 

Serão attendidos os pedidos dos nobres De
putados. 

2.• PARTE DA ORDEM DO DIA 

f .• discu1sllo do p rojecto u. 3-10 

E' lido e posto em 1.• discussão, o projec
to n. 3401 auctorizando o auxilio de 2 con
tos de réis annuaes á Santa Casa de Mise
ricordia de Uheraba. 

O Ar. Dettlderlo de Mello ; -( Não temos :o 
seu discurso ). 



Encerrada a discussão e aprovado o pro
jacto que vae, ó. commisslio de O'rçamento. 

t.a d iscttssllo do projecton. 92,do SentJ.do, de 
JR97 

o Congresso do Estado de Minas Geraes 
decreta: 

Artigo unico. Fica relevado o colle
ctor de Juiz de f ,·,ra, Antonio Caetano Ro
drigúes Horta, do pagamento da importan
cia das estampilhas roubadas do cofre esta
doai a seu cargo ; revoga ias as disposições 
em contrar·io . 

Paço do Senado do Estado de Minas 
Geraes, em Ouro Preto, aos 13 de setembro 
de 1897.-Dr. Francis co Silviano de Almeida 
Brandão, presiden':e.-Dr. Necesio José Ta
vares, I.· secretario.-Bernardino Augusto 
de Lima , 2 . · secretario 

Em seguida approva-se, sem debate, em 
J.a discussão o <i enviado à commissão de 
Orçamento o projecto 11. 02, do enado, aci
ma transcrip to . 

J.a d iSC!t ·seio do p 1·ojecto n. 312. 

Fina lmente , lido e posto em 1.• discus;;ão 
é !!em debate approvado e volta á commis
são que o elabor·ou o pl'qjecto n . :1-12, con
cedendo prorojração de i icença ao tabellião 
da comarca do Pomba., Joaquim llaeta . 

Esgotadas as matarias da ordem dos tra
balhos , o sr. l '1·e idente designa para ama
nhã a seguin t e ordem tlo dia : 

] .a PARTE 

Até um a ho1·a da tarde : 
Leitura e approYaçi'to da acta. 
Expediente. 
Atei duas horas da tarde : 
2.n leitura dos paref·eres c dos projectos, 

depois de impressos e distribuídos . . 
,\presentaçiio do parecer·os das commts

sões. 
Apresent ar;ão de projectos, indicações, in

terpellações ou moções . 
Discussão Lle requerimentos, indicações, 

interpellações e II oçües. 
Approvação ole I'edacções llnafS, 

:?.n PARTF. 

Atei quatro horas da tarde: 
Discussão dos par.3ceres ns . 310, 311, 312 

e 313 . 
Levanta-se a sessão . 

Q.a SESSÃO OR.DIN:\RIA, AOS 5 DE JULHO 
DE 1 8~~-

PRESIDENCIA DO SR. RIDEIRO DE OLIVEIRA. 
SU&DIAiliO -1.· parte ola orrlem elo llia.-Acta. 

Expedlente. IIC'ltll' ri mcn!o rio sr . Sim cão Sly llta . 
-Discurso do H . Carneiro tl~ llezende.-Com
municação do sr. Pinto de Mnura.-2.· leitura . 
-Apresentação de parrecrcs de commissões .
Apresen!ação elo projcct'J u 3·t5.-2. ·parte. - Dis
cussão dos p:tre, cres us. 3111, ~ 11 . 312 c 313.-
0rdem do dia. 

Ao meio d ia, feita a chamada, acham-se 
presentes os sro.: Ribeiro de Oliveira, Agos
tinho Pereira, Celestino Soares, Gonzaga da 

Silva, Candido Eloy, Manuel da Silm, Delfim 
Moreira, Manuel ;1.1ves , Bueno BI·andiio, Julio 
Tavares, Bernardes de Faria , Juvenal Penna, 
Nunes Coelho, Simeão SLylita, Joaquim C&· 
lixto, Nunes Pinheiro, Francisco Bressane, 
Freitas Castro, Leopoldo Corrêa, Carneiro de 
Rezende, Gonçalves de Sousa, Carlindo Pin
to, Rodrigues Chaves, Pinto de Moura, Deai
derio de Mello, Sousa Moreira e Sahino Bar
roso Junior, fa ltando com causa p:uticipada 
os srs. Raul Penido, \Venceslau Braz, Satul'
nino Dantas, Ribeiro Junqueira e Severiano 
de Rezende, e sem ella os mais senhores. 

Abre-se a sessão. 
Lida a neta da antecedet te, e ella dada por 

apprú-lada, Yisto não haver quem sobre a 
mesma faça observações. 

EXPEDIENTe 

0 SK. . l. ' SECRErARIO dá conta da se~uJa
te : 

Rep1·esentaçlto 

Da Camara Municipal de lnlraú ma., dando 
info rmações sobro o traçado de uma estrada 
de ferro que da Capital se dirija ao centro 
do Estado.-A' commissão de Obras Publi
cas. 

O sr. Slmciio Sfyllta, fazendo Yel' achar
se desfalcada a commissãl! de Peiições da 
qual faz parte, requer se nomeie interma
mente um membro para preencher o logar 
vago. 

C.om o assentimento da casa, o st·. Presi
dente nomeiou o sr . Jul io TaYares. 

O sr. <:ornclro d e Rt>zt>uclt> : - Sr. Pre
sidente em principio do corrente anno, e 
em occasião npporLuna , a assemblêa muni
cipal de Aragua ry r esolveu que fosse pre
sente á Camara dos senhores Deputados 
um a. representa vão de conti·i l;uintcs daquelle 
município, afim tl<l que o Co ngrasso delibe
raFse de nccõ rdo com as leis em Yigor. 

O objecto tle~ a recla mação não poude aer 
decidido p ela commi ssão de Cama'!"as Muni
cipnes, porquanto, indagando na Secretaria 
desta casa si ahi pairavam os documentos 
a ella. referente~, oi.Jtive infor!lla~fio negati
va, parecendo-mo, por isso, que todos ellea 
ainda permanecem em Aragunry na Secre
taria da. Camara ou na agencia. postal, si é 
quo nella foram lançados, Yisto como n!o 
era possível que esses docum.:~ntos fossem 
envia doe t.. Garoara tios Deputados o deixaa
eem de nq ui chegar, tendo s•'•mente vindo o 
otncio que os en\'l!lvia.. 

E' esta, sr. Presidente, a minlw opini ão in
dividual. 

Nestas condi~<Hs . nã.o poJenJo a commis
são de Camaras decidira queot1lo pol' !'alta dos 
referidos rlocumontos. tenho a bom·a de de· 
,-olver a v. exc. o otncio, acompanhado tlo 
sómente de um documento compr ollatorio da. 
nacionalidade de um dos eleito~ do municl
pio, afim de que v. exc re>oh·a co mo me· 
lhor entender, devolvendo-o ou eão a sua 
procedenciu. 

O SR. PREiiDE:-\TE declara. que a Mesa vae 
officiar á Ca ma.ra Municipll de Araguary 

• 



no sentido da reclamaçllo da nobre Deputa
do . 

O sr. Pinto de Mou-: - Traz ao co
nhecimento da. Camara que o sr. lgnacio 
Murta tem falta.Jo as sessões por motivo de 
força mnior.-lnteirada. 

Segunda leitur11 

Tem 2.n leitura e ficam sobre a Mesa pa
ra ordem dos trabalhos, o projecto n. 344 e 
~s pareceres n. 314 e 315. 

Ap1·e.~entaçilo de pm·eceri'S das Commissõrs 

O st~. S IMEÃO STYLITA : - Por parte da 
comissão de representações, envia a mesa o 
seguinte 

Projecto n. 342 

A Commissi'io de Representação, Requeri
mentos e Petições, a que foi presente o do 
tabellião dtt comarca do Pomb11, pe.lindo um 
anno de li ce :!r;a para tratar de saüde, é de 
parecer que se adopte o seguinte projecto: 

O Congresso Legislativo do Estado de Mi · 
nas Geraes decreta : 

Art. unico. Fica o Presidente do Estado 
auctorizado a prorogar por mais um anno a 
licença concedida ao tabellião da comarca 
do Pomha, Joaquim Baeta, para tratar de 
sua saüda ; revogadas as disposições em 
contrario. 

Sala das Com missões, 1." de julho de 1898. 
-Siln Fortes.- Simeão Stylita.- Sousa Mo
reira. 

A imprimir-se. 

APRESE:'oõTAÇÃO DE PROJECTOS, 11\D"CAÇÕES E 
1\IOÇÕES 

O Sr. Bt>runrcles de ForJa; -Não te
mos o seu discurso. 

Vem a mesa, é lido, apoiado e vatl a im
primir-se o segu inte 

P1·ojecto n • . ']45 

O Congresso LegislatiVO do Estad.) de .!\li
nas Geraes decreta : 

Ar·t . I. · Os emolumentos devi•los aos es
crivães. de pllZ pelo registro de nascimen
tos e obitos, de que trata u art .. 42, do de
creto n. !J.88G, de 1888, serão cobrados do 
seguinte morlo : de cada registro de nasci 
mentos e obitos, 1 ~000; de cada certidão de 
obito para enterramento, 500, reis; de cada 
certidão de nascimento ou de obito para ou
tros fins, 2~000. 

Para as pessoas indigentes, estes serviços 
serão gratuitos. 

Art. 2 . · (1:! escrivães não poderito, EOb qual
quer pretex to. retardar est~ serviço a seu 
cargo e, qu ··nt.lo o fuçam, ser-lhesoha im
posta pelo juiz de paz respectivo a multa 
de 20 3 a SO ~. e o dobro nas reincidenc as, 
ieorlo o se;1 p;•oducto recolhido aos cofres 
eetadoae8. 

Paragraplh) unico. Desta decisão do juiz de 
paz haver{t -:'ecurso voluntario para o juiz 
de direito da comarca, dentro do praso de 
cinco diao. 

l 

Art. 3. · Re.vogam-~>e as disposiçlles em 
contrario ." 

Sala das seesõe~, 5 de julho de 1898.- Ber
nardes de Faria. 

SEGUi"DA PARTE DA ORDEM DO DIA 

lJiscus:;{to d iJs p·w eceres ns . .'JJO, 3 11, 312 e 
.'313 

LiJo3 e postos em discussão, separada
mente, si\o sem debate approvados, e o sr. 
Presidente manda que se remett.am ao aP
chivo da Secraturia os pareceres ns. 310, 
311, 312 e 313. 

Nada mais havendo a tratar -se, o sr. Pre
sidente des igna para amanhã a segui nte 

ORDEM DO DIA 

PRll\IEifiA PARTE 

A.e uma hora da tarde: 
Leitur·a e approvação da acta. 
Expetliente. 
Até duas !Joras da tard'3 : 
2.• leitura dos pareceres e dos projectos, 

dopois de impressos e distribuídos. 
Apresentação de pareceres das comois 

soes. 
Apresentação de projectos, indiça.ções, in

terpellações ou moções. 
Di~cussão de requerimentos, indicações, 

interpellações e moções. 
Approvação de redacção tinaes. 

SEUUNDA PARTE 
Ate quatro horas da tarde : 
J.a discussão do pr~jecto n. 344, lixando 

a forca publica do Estado pai'u. o exercício 
do 1898. 

Levanta-se a se~são. 

10.• SESS:\0 ORDINARIA, AOS G DE JULHO 
DE 1898 

PRESIDENCIA DO SR. RinEIRO DE 0T,I VEIRA 

SU~11\1ARI0-1.• parte da Mdem do dia-Acta 
- Expediente-OhsetTaçiies do flr. Sabino 
Barroso Junior-CommnnicaçOes dos srs. 
Bueno Brandão e Camill•) Pr·ate.-2. • lei
tura-Aprestntação do projecto n. 346-
2.• pa r-te : 1.'· discmsão tio prnjecto n. 344 
- Or·t!om do dia. 
Ao meio dia , feita a c-hamada, acham-se 

preseu tes os srs. Ri boi ro de Oliveira, Agos
tinho Pereirq, Celestin•> Soares, Juvenal 
Penna, Candido Eloy, .Manoel da Silva, Fran
cisco l:lres•ane, Carneiro de Rezende, Julio 
Tavares, Bueno Brandão, Leopoldo Corrêa, 
B~rnar·des de Faria, Delpldm Moreira, Nunes 
Pinheiro, t\Ianoel Alves, Nunes Coelho, Si· 
meito Stylit.a, Gonzaga da Silva, Juscelino 
Bar·bo8a, Joaquim Calixto, Sabino Barroso Ju
nior, Camillo Prates, Gonçalves de Sousa, 
Sousa !\1orei ra e Rodr•ig ues Chaves, ftt ltando 
com CflU~a justificada os srs. : Raul Penido, 
Wenceslt.u Braz, Saturn :no Dantas, Ribeiro 
Junqueira, Severiano do Rezende e lgnacio 
Murta, e sem e lia os m ... is senhores. 



Abre-se a ~essão. 
E' li.Ja e poPta em discussão e sem deba

te approvada a acta da sessão antecedente . 
Não ha expediente. 
0 SR. SAlliNO BARROSO JU:'\IOR envia á Mesa 

uma peti~ão dA Jo~e Policar·po de Figueiredo 
e Silva, profes11or primario do d istr icto do 
Morro do Pilar do Gas?ar Soares . município 
da Conceição, solicitan1o um auxilio para a 
publica~ão de uma obr.1. sua approv>.tla pelo 
Conselho su perior de instruc~>l.o publica e 
intitulada «Primeir·os Princip1os de lnstru
cçilo e Educação Ch·icasl> ou livro de leitura 
sobre a!l Constituições Fed .. ral e Est.adoai.
A' commisRAo de Petições. depois o.id com
pletado o sello. 

O SR. BuE~o BRANDÃO participa á casa 
que o sr. Freitas Castro faltará a algumas 
aessõe!; por motivo justo.- A Camara fica 
inteirada . 

O sR. CAmLLO PRA1'1B faz itle ntica parti
cipação com relação ao sr. Desidcrio do 
Mello, que não compareceu hoje por doente . 
-o mesmo despacho. 

2. • leit u 1-.1 

Tem 2.B leitura é julgado objecto do dehbe · 
raçilo, e f1ca sobre a i\lesa para. ordem dos 
trubalhos, o projecto n . 345. 

Não lia apr<Jsentaçilu do parecer· do com
missõlls. 

, lpre..<e,ttar ao de p ··ojec/() , inflicar:,ies e 
moções 

O SR. Go:-.çALVI!s DE SoUôA j ustitlca e man
da a Me~a o seguinte. 

Projecto n . . ')46 

O Congresso Legislati\·o do Estado de Mi · 
nas Geraes tlecreta : 

Art. I. · Fica o rresidente do Est11do au . 
ctorizado a conceder ao E:<tllrnato Munici. 
p~l d~ ciJade do Para o auxi!io annual de 
5.000.:.000. 

Art. 2. · Revogam-se as disposições em con
trario. 

Sula das .sessões, 6 de julho de 1898.
Gonç:.tlve~ de Sousa.-Sousa Moreira. -Nu· 
ne~ Coelho.-Juvenal Penna.-Juscelino Bar
bosa. - Sai.J ino Barroso Junio r. 

E:; tando ~po_iado pelo n. da as-ignatur,ts, 
vae a 1mprrm1r-se. 

SFGUND.\ PARTE DA ORDE\t 00 DIA 

Prim~íra discussão do projecto n. 344 

E' lido, posto em I .a discu;silo, e sem de 
bate app1•ovado, o projecto n. 3~4. tlxando a 
força publica do Estado p ara o futuro exer
cicio.-A' corumissA.o de Força ' publica. 

Nada mais havendo a tratar- ~>e, o sr. Pre
sidente designa para amanhã a seguinte: 

ORDEM DO DIA 

J.a J'AR.TE 

Até uma hora Ja tarde : 
Leitura e approvação da a cta. 

Expediente. 
Até duas horas da tarde: 

2 ." le1tura dos p areceres e dos projectos, 
depois de impressos A distribuídos. 

Apresentação de pareceres das cvmruis
sõe~>. 

Apresentação rle p r0jectos, ind icJ~ões in
terpellações ou m oções 

Discussão de requer·imentos, indicações, 
interpellações e moçõtlS, 

Approvação de redacções tlnaes. 

2.· PARTE 

Até quatro horas da tarde: 
I. • di~cussã•) do projecto n . 345, taxando 

O!;l emolumentos dev1tlos aos escrivão~ tle paz 
pelo registro dd nasdmento e obto~ , •le que 
tl'llta o arí.. 42 do tlec. 9.886, de 1!!88 . 

Discussão do parecei' n. 315. 
Levanh-se a sessão. 

11.• SESSÃO ORDIN:\RIA. AOS 7 DE JULHO 
DE 1898 

PRESlDENCIA DO SR . RIBEIRO DE 0 LJ\' IRA 

. U.\DIAIIIO: - l. · p~r tc !la or<l rn 1lo rlia .-- Acta . 
Exi•Ctlieulc. - !? • lei lur:o.- ,\p rt'~~n t ar;;'oo dCl< pro· 
i •w to~ us . Rlí. 34:{ c :t<0 .-2.·parlu. -1 .' <li,;cus· 
s:~o tio pr jcc tn n. 3 ;: •. 0 1scns>:IO tio parecer n. 
315.-0rdclu do rtia. 

Ao melo dia, feita a cha mada . acham-se 
prsdentes os srs . : R1beiro de Olrveil•<t, Agos
tinho Pereira, Celestino Soares, Ju~celino 
Barbosa, Manoel da Silva, Fmncisco Bressa
ne, Candido Eloy, Gonzaga da Silva, Juvenal 
Penna, Manoel Alves, Joaquim Calixto, Sousa 
Moreira, Bernardes de Faria, Carneiro de 
Rezende. Simelio StyJitq, Delfim Moreira, Leo
poldo Corrêa, Gonçalves de S0usa, Bueno 
Brandão, Julio Tnvare~. C<~ rlindo Pinto, Nu
nes Pinheiro, Sabino 13arroso Junior, Ca
millo Pratas, Nunes Coelho, Rodriguc~ Cha
ves e Pinto de Moura, f11ltando com causa 
participada os srs . : Raul Penido, 'Venceslau 
Braz, Saturnino Dant.as, Ribeiro Jnnqueira, 
Severiano de Rezande, Freita9 Castro e De
siderio de 1\le llo e sem ella os mais senho
res. 

Abre-se a ses>iio. 
Lida a &c ta da. 11 ntecodente é e lia dada 

por approvada, visto nil o h ;\\'6 1' (j ll <' l11 sobre 
a mesma faça obsenaç-í:hs. 

E .• ;1.etlienl e 

O SR . I. · S~CRETA nro dá conta do seguinte 

Reqtter i meHto 

De Manoel Apollo. pedindo que seja im
pressa gratuitamente nas officin:, s da Im
prensa Olficial a sua obra <<Elementos de 
Geographin Gernl »já approYatla pe lo conse
lho superior de instrucção publica do Estado. 
-A' comm issão de Requerimentos e Peti · 
çOes. 

Tem 2.8 leitura, é julgado objecto de deli
beração e tlca sobre a mesa para ord em dos 
trabalhos o projecto n . · 345. 
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Nilo apresentações de pareceres das com
missõel!. 

Ap1·escntaçüe.<· de projeclos, :"ildlCaçii. s e 
morü~:.• . 

O SR. CA:'\IllDO ELoY envia á 1\Iesa o seguin
te projecto n. · 347. 

O Congresso Legislativo do Estado de Mi
nas Geraes decreta : 

Art.. I · Fica extensiYa aos Directore!l, 
'Lentos o Professores da!: Escolas Normaes, 
Gymnasio e Esrola de Pbarmacia do Estallo, 
que contarem mai!l do dez, quinze e vi nte 
annos de etrectiYo exercício no serviço pu
blico, a disposição da. lei n 221, de 14 de 
setembro de 1897. 

Art. 2. · ReYognm-se as disposições em 
contrario. 

Sala das sessões da Cnmara dos srs. Depu
tados, Minas, 7 de julho de 1898.-Candido 
Eloy Tas§ar·<t de Padua-Nunes Coelho.
Apoiada.-A imprimir-se. 

O m. SnmXo STYI.ITA lê e manda à. 1\lesa o 
seguinte projecto n. 348 : 

O Congresso Legislath·o do Estado de Mi
nas Geraes decreta : 

Art. I.· f<'ica creada uma escola de in
strucção prim11ria para o Eexo masculino 
no bairro denominado «Juncai>>, tio districto 
de Santa Rita da ~xtrema, município de 
Jaguary. 

Art. 2.· ReYognm-se :; s disposições em 
contrario. 

Sala das sessl•es, 7 de julho do 1898. - Si
mello Stylitn. - C·1rneiro de Rezende. - Ju
lio Tavares.-J. Bueno Brandão.-Padrc Joa
quim Calixto. - Bernardes de Faria. -Delt;m 
Moreira. 

Estando apoiado pelo numero de assigna
turas, vae a imprimir-se. 

O SR. l'J:"\TO n..: ~lOURA, de:pois do ter lido, 
envia á mesa o seguinte pt'OJecto n 349. 

O Congresso LegislatiYo do Estado de Mi
nas Geraes decreta : 

Art. I.· Fica creada uma cadeira do in
strucção primaria para o sexo ma sculino no 
povoado da est.nç-ilO de Cbapúo d' Unu:, mu
nicípio do Juiz do Fót•a . 

Art. 2.· Revogam se as disposições em 
contrario. 

Sala das sessões, 7 de j ulllo do 1898. -
Pinto de 1\loura. 

Apoiad o, a imprimit·-se. 

SEi iL~D,\ PARTE DA. ORDEM DO DIA 

1.•• d iscussão do jWOjeclo~~ n. :11:; 

Lido e posto e 111 I. · discussão, ó se m de
bato approvado e consentindo a casa que 
posse a 2. · di~cu ssão vac <"t conunis~ão de 
Justiça CiYil e Crimin al, o projecto n. 345, 
taxando os emo lumentos devidos aos es
crivães de poz, pelo registro de nasci men
tos e obitos. de que t1-ar.a o art. 42, tio de
creto n . a. 886, de 1 ~88. 

s"odo elle approvado e remettido ó. Secreta
ria, para que seja feito o olllcio no cidadão 
José Francisco de Abreu, Yeteador da Ca
mara Municipal de S. João Nepomuceno. 

Nada mais haveodo a tratar-se, o sr. Presi
dente desil(oa para amanhã a seguinte or
dem do dia: 

].1 PARTE 

Ate uma hora da tarde: 
Leitura e approvaçllo d' acta. 
Expediente. 

Até duas horas da tarde : 
2." leitura dos pareceres e dos projectos, 

depois de impressos e distribuídos. 
Apresentação de pareceres elas commis· 

sões. 
Apresentação de projectos, indicações, in

terpellações ou moções. 
Discussão de requerimentos, indicações, 

iotorpellações e moções. 
A Jlrovação do redacções tlnaes. 

2.a PARTE 

Até quatro l1oras lia tnrdo 
2.• di ~cussrro do pr~jecto n . 342, proro

gando a licença em cujo gollo ~e acha o ta.
bellião da comarca do Pomba, Joaquim 
Baeta. 

Levanta-se a ~essão. 

DISCURSO PHON L:\CIADO NA SESSÃO DE 5 
llE .JLLHO DS 18!)8 

O sr. B e rnna•des ele 1-'nrin : - l'edi a pa
lavra, sr. Presidente, para enviar á mesa 
um prqjecto, que procurarei juslitlcar em 
poucas palavra!'. 

Como v. exc. sabe, o decreto n. 0.886, de 
1888, regulamentando o registro civil de 
nascimentos c obitos, determinou quaes os 
emolumentos devidos aos escrivãeil respecti
vos, por esse serviço. Posteriormente, a lei 
mineira n. 105, do 1894, que reformou ore
gimento de custo s Judiciarias para o Esta
do, em seu art.. 11 8, determinou que ns cus
tas e emolumentos dos escrivães de paz 
seriam as mesmas dos escrivães do judicial 
o notas, taxados uo cap. IV do tit. I I. 

Em presença destas leis, sr. Presidente, 
entenuom alguns que subsisto a disposição 
do decreto n . 9.886, o outros que a!l dispo
sições do§ 4.·, do art. 80, o do art. 03, s!lo 
applicaveis aos emolumentos dos escrivães 
do paz pelos registro do nascimentos e ohitos 
e pelas cert.idiies respectints. Estas dispo
sições estabelecem a taxa de 3$000 p::~n re
gistro e a do 2:,000 para certidões com rel'e· 
rencia aos tabelliães. 

Esta interpretação, que não me parece 
verdadeira, o quo tem s ido adaptada ' m ai· 
guns comarcas, tem acausado perturbações 
para esse serviço, que e impor-tante, como 
sabem os maus illustres collegús. 

Penso sr. Presidente, que aquelles termos 
Discus.'itio d~ 1>:. J·ear n. :J J.) do registro têm natureza especial o não Eão 

comparaveis nos registros de documentos e 
Finalm•.mte ê annuncia<'a a discm são do] outros que fazem os tnbellião•, o que tam

parecer n. 315, que ü sem debab encerrada, bem não foi intenção do legisla.rJor mineiro 



equiparai-os, elevando tanto a taxa dos emo
lumentos fixados para esse serviço, visto que 
peum elles sobre a totalidade da popula
çlo, tornando se oneroso, ··especialmente, 
para o proletario. 

Parece, portanto, de necessidade urgente 
que o Congresso providencie e estabeleça 
regra fixa nesse sentido. 

0 SR. GONZAGA DA SILVA: -1\las iSSO é uma 
quest!i.o federal. 

0 SR. RERNARDES DE F A RIA : - 0 meu 
Ulustre collega parece estar enganado; tra· 
ta-se do regimento de custas que tem sua 
parte no ramo do direito processual e sobre 
o qual o Congresso já tem legislado; ou an
tes-será um imposto. 

Sr. Presidente, o projecto que otrereço â con
sideração ria Camnra fixa esses emolumentos 
do seguinte modo : r egistro llo nascimento 
e obitos, lS; certidlio de obito para enter
ramento, 500; certidão de nascimento ou obi
to para outros fins, 2$000. 

Deste modo serão consultados os interesses 
dnquelles funccionarios e o Congresso firma 
rá a norma a seguir-se nesse importante 
assumpto. 

Terminando , tenho a honra de enviar a Y. 
exc. o meu projecto. 

12.• SESS.~O ORDINARIA, AOS 8 DE JULHO DE 
1808 

I"RESIDEl\CIA DO SR. RIBEIRO DE OLlYEIRA 

SU~DIAI\10 : -I ~ \'arte da ordem do dia. -
Acta .- Expctliente-Ohsen·ar,ões elos srs . Car
neiro 1\ezendc, Francisco nre! s;mc c ftl ~noPI AI· 
ns .- 2. · leitura.- Aprc.enlar,tto de pareceres 
de commlssõcs.- 2. · parte.- 2. · discus~ão do 
projecto n. 3~2.- Emenda do sr . Ju\'cnal Pcn
ua.- Ordem do dia . 

Ao meio dia, feita a chamxda, acham -se 
presentes os srs. Ribeiro de Oliveira, Agos
tinho Pereira, Celestino Soares, Leopoldo 
Corréa, Bernardes de Faria, Rodrigues Cha
ves, Juvenal Penna, Nunes Coelho, Bueno 
BrandAo, Simelio Stylita, Manoel da Silva, 
Manoel Alves, Delfim Moreira, Epaminondas 
Ottoni, Gonçalves de Sousa, Carneiro de Re
!ende, Juscelino Barbosa, Julio Tavares, 
Candido Eloy, Carlindo Pinto, Joaquim Ca
lixto, Francisco Bressane, Sousa Moreira, 
Coelho de Moura e Sabino Barroso Junior, 
faltando com causa participada os ars. : Raul 
Penido, Wencesláu Braz, Saturnino Dantas, 
Ribeiro Junqueira, Severiano de Rezende, 
Ignacio Murta, Freitas Castro e Desiderio de 
Mello, e sem ella os mais srs. 

Abre-se a sesa!1o 
Lida a a .:Jta da antecedente, e n!1o haven

do quem sobre ella faça observações, o sr. 
Presidente a dã por approvada. 

BXP~DIENTE 

0 SR. 1.0 SECRETARIO da conta do seguinte; 

Officios 

Do ar. 1. • Secretario do Senado communi
cnndo que em aessl\1) de bontem aquella cor-

poraç!1o regeitou em I.n discussão a proposi
çllo de lei emanada desta Camara, soo n. 125, 
regulando o accesso de magistrados.- A Ca
mara fica inteirada. 

Da Sociedade Nacfonal de Agricultura, es
tabelecida no Rio de Janeiro, apresentando 
á. Cnmara suas saudações e respeitos, e pon
do a sua disposição seu concurso em bem da 
agricultura do Estado.- Recebida com espe· 
cial P grado. 

Requc1·imen 1o 

De Avelino Fernandes o outrcs, nl!gocian
tes em Ouro Preto, pedindo annulláçllo de 
deliberações da Camnra Municipal de Ouro 
Preto, porque as julgam contrarias â Consti
t uiç1i.o do Estado -A' commissão de Cama.
ras Munic1paes. 

O 11r. C::arnelro de- RezeiUie-diz que ao fi
nalizarem-se os trabalhos legislativos do anno 
pas!!aoio, o presidente desta casa. mandou â 
commiFt~il.o de camaras municipaes o proje
cto n. 88, do Senado, pelo qual ~e auctoriza o 
JWder executivo a garantir j uros de 7 "[., 
ate á quantia de 80:000$, pelo praso de vinte 
annos, e amortisaçllo de 5 ·r., ás municipa
lidades de S mta Luzia do Rio das Velhas e 
Jaratinga. 

Embora essa mataria se refira a interesses 
municipaes, pen11a o orador que tanto cabe 
n commissão de Camaras, como a de nego
cios inter-estadoaes, dar parecer sobre o pro
jacto, ra1.!lo pela qual tem o prazer de devol
vel-o á mesa. 

Rem'3tta-se a Commi~são dll Orçamento. 
0 SR. FRANClSCO BRE~MNE eu via á Mesa 

um requerimento dos professores primarios 
desta Capital, d. d. Maria das Neves Ferreira 
da Silva e Lydia Angelica de Mello, solici
tando uma quota para aluguel de casa onde 
funcciona as duas escolas, ató que o governo 
forneça cal!a para tal flm.-A Commissão de 
Petições. 

ú SR. MANOEL ALVE~ envia Ó. Mesa uma 
repres~:~ntaç!1o do Provedor da Santa Casa de 
Misericordia da Diamantina pedindo a de
cretaç!1o de verba orçamentaria para o efl'e
ctlvidade da lei n. 50, de 30 de junho de 
1893.-A' Commiasão de Orçamento. 

Segunda le ilut•a 

Tem 2.• leitura, aão julgados objecto de 
deliberaçl1o e ficam sobre a Mesa para or
dem dos trabalhos, os projectos ns. 3l7, 348 
e 349. 

Apr&entaçao de parece1·cs de commis1õe1 

O ss. MANOEL ALves, pela commissllo de 
commercio, estatística e etc., envia â Meea 
o seguinte 

Parecer n. 3t6 

A Commisslio de Commercio, Estatística, 
lndustrills e Artes, ó. qual foi J>resente a in
dica~llo dos srs. Delfim Moretra e Slmelo 
Stylita, referente ao monopolio de carnes 
verdes, eatabelecido pelo contracto assigna
do pela firma Carmo & Comp., o de pare
cer: 

• 
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Que a referida indica~;ão entre em discus
são com a menna redacção, e seja appro
vada. 

Sala das Commissõe~, 8 de julho de 1898. 
-Co nego Manoel Alves. - Juvenal Penna.
Manoel da Si lvu. 

lndicacãl) n. 11 

Indico que a Camnra dos Deputados, por 
intermetli o da Mesa, represente 11 0 dr. Pre
feito do Districto Federa I contra o mono
polio do carnes verdes, estabelecido pelo 
contracto a~ ~igna do pela firma Carmo & 
Comp. 

S,tla das se> sO s, 4 de julho de 1898.-Del
flm Mc•reira.-Sime11o St ylita. 

A imprim: r-so. 
Não b :t npresentnçi' o de projectos, indica

ções, req uen lllc ntos e moções. 

SEGU~D.-\ PARTE DA ORDEM DO DIA 

S<'y ttnd~t à ise~ ,ssilo do projecto n • . 'J./2 

E' lido e f ntrn em 2.• uiscussão, por arti
gos, o pl'ú.iecto n. :~ . 12. pr oi'(lgondo a li cençn, 
em cuj o /!ÕSO ~en cha o talJell ião da comarca 
do p,,nü•a, o sr. Jonqu im Haeta. 

Em d i!<cusslio o an. unicn. 
Os !< . JuYE:.:AL PE:"N .~ , oLten tlo a palavra 

envia ti :\ l ~s a a . eguinte: 

Emend fl ao t'I'Ojet t7 n. 3.J2 

Ao a rt. un ico-substiiua-se us p!llavras
proro~rar por. mais-pela-conceder. O mais 
como no proJecto . 

Sala das ~e~sões , 8 de julho de 1898.-Ju
vena l Penna. 

Apoiada em discussão. 
Ninguem mais ped indo a. palavra ef!cerra

se a di scus:c-iio, sendo approvados o proJecto e 
a emenda . 

A' commissão de petições, visto consentir 
a casa que ella pa~se a 3.n discussão. 

Na.•Ja mais havendo a. tratar, o sr. Presi
dente designa para amanbll. a feguinte 

ORDEM DO DIA 

J .n PARTE 

Até uma hora da tarde: 
Leitura e approvação da acta . 
Expediente. 

Até 4 horas da tarde: 
Segunda Jeil.ura dos pareceres e dos pro

,jectofl, depois de impressos e distribuídos. 
Apresentação de pareceres das commis

Eões. 
Apresentação de projectos, indicações, in-

terl'ellaçõ9S ou moções: . . 
Dlsl!ussl!.o de requerimentos, rndiCações, 

interpellações e moções. 
Approvaçlio de redacções flnaes. 
Levanta-~e a sess1io. 

13.8 SESSÃO ORDINARlA, AOS 9 DE JULHO 
DE 1898 

PRESIDENCIA .,DO SR. RIBEIRO DE 0T~IVEIRA 

SC )li\1.\1110:-Primci ra parte da nrolcm do dia.
Acla .- Rxpeoltrnte.-Apre~eL l:.çã<J rte pareoeres. 
-A pro s&n!açilo rtc prr•j••c!o~ . -D i~ru~s•ics tios srs. 
t;onçah·e5 c!o,fluusa e t.:awlllo J>r;o te~.- Onlem do 
rtia . 

Ao meio dia, feitR a chamada., acham-se pre
sentes os srs. : Ribeiro de Oliveiru, Agosti
nho Pereira, Ce lestino Soares, Candido Eloy, 
Juvenal Penna, Nunes Pinheiro, Francisco 
Bressane, Bueno Brandão, Nunes Co elbo, 
Simel!.o Stylita, Manoel Al\·es, Julio Tavares, 
CoPlho de Moura, P into ele Muur·a, Epami
nondas Ottoni, Gonzega da Silva, Leopoldo 
Corrêa , Juscelino Bar·llosa, ~ouza 1\loreira, 
Manoel da Silvo, Gonçalves de S uza , Ca
millo Prates e Hodrigues Chaves , falta ndo 
cow. causa participada os srs. : Raul ~·eni-:lo, 
\Vence~lau Ba rz, Saturnino Dantas , Hibeiro 
Junqueira, Scveria no de Rezent.le, lgnacio 
Morta, Freita~ Castro e Desider i o de ~lello, e 
e sem ella os nHtis srs. 

A hre-~e a sessão. 
Lida a acta da autecedente e não havendo 

quem sobr·e ella faça obse r·viJ~õe s, fica a
diada <J sua ,·ot;~çilo para quando hourer nu
meru. 

F XI'EiliEl'\TE 

0 SR. J. · SECHETARIO tJ:l COnta do seguinte 

O !fi cio 

Do sr. I .· secre:tario do ~enado, en,·iando 
a proposi~ão de lei n. 94, eman• da daq uella 
Camara, auctorizando o governo a contratar 
com quem convier a construcçfio de uma E. 
do Ferro que, parti ndo de S. Francisco na es
tr'ada Oeste de Minas, vá. a S. Gothardo.-A 
imprimir ~e. 

0 SR. PI;>;TO DE MOURA participa á. Camara 
que o sr. Joaquim Calixto d.,ixa de compa
recer á sessão por moti • o de força maior. 

Apresentação de pareceres das commissões 

0 SR. , \>USA MOREIRA, pela comissão de Pe
tições, apresenta c seguinte 

Parece1' e redacçào para tercei?'a rt iscussofo do 
projecto n. 342 

A Corr. miss!io de Representações, Requeri
mentos o Petições, á qual foi presente o pro
jecto n. ::!42, deste anno, approvado em se
gunda Jiscussão, ofTerece-o para terceira 
com st. seguinte r edacçl!.o : 

O Congresso Legislativo do Estado de Mi
nas Geraes decreta : 

Artigo unico. Fica o Presidente do Estado 
auctorizado a conceder um anno de licença 
ao tabelJ.ão da comarca do Pomba, Joaquim 
Baeta, para tratar de sua satide : revogadas 
as disposiçoes em contrario. 

Sala das commissões, 9 de julho do 1898. 
-Sousa Moreira-Simeão Stylita-Julio Ta
vares.-A imprimir-se. 



Comparecem os srs. Carneiro de Rezende, 
Sabino Barroso Junior, tendo-se retirado um 
sr. Deputado. 

Aprcsentaçll:o de projectos, indicaçêJes, etc. 

O •r. Gonc;alvett de llon• a-Venho, ar. 
Presidente, apresentllr á consideraç!J.o da Ca
sa um projecto de lei, auctorizando o gover
no do Estudo a garantir l10 município de Dô
res llo Inlluyá um emprestimo de "l50:000,i000, 
que a respectiva Camara Municipal preten
de levantar para occorrer ás despesas com 
o abastecimento de agua potavel á séde desse 
municivio. 

A' primeira vbta, pnrece que não havia 
necessidade uo~to projecto, em face da lei n. 
145, de 23 de julho t.le 189:> ; mas atlOnuen . 
do que essa lei refere· se tão sómente áquel
les munic pios que têm sido invadido~ por 
epidemias, que, infelizmente, hão gra.l'sado 
em certas zouas do noaso Estadn, julguei que 
era mais curial pedir-se ao Cungresso a au
ctorizaçl\o de que trata o meu projecto, mes
mo porque assim pensavam algumas pe15soas 
a quem consultei a respeito. 

Com ess6 projecto, sr. Presidente, o mu
nicípio de D11rcs nl\o deseja onerar os cofres 
do Estado ; pelo contrario, o que elle qcer, 
o que elle des~ja, é apenas o auxilio moral 
para quo, levantando a som ma precisa, pos
sa realizur um melhoramento indispensavel 
ao desenvolvimento e prosperidade de sua 
séde. 

Posso afiançar aos meus illustres Cúllegas 
que o município de Dôres cumprirá religio
tlamente todas as clausulas do contracto q_ue 
celebrar para esse tlm ; porquanto, é um 
daquelles em que a autonomia local tem 
p~·oduzido os booetlcos resultados com que 
sonhou o legislador mineiro, ao traçar as 
bases da lei organ ca das camaras mun:ci
paes. 

Alli, sr. PreRidente, o desenvolvimento é 
notavel, de certo tempo a esta parte ; por · 
quanto, bem orientada a administração mu
nicipal, a cuja frent.e se acha o distincto mi
neiro, dr. Antonio Zacharias Alvares da Sil
va, ella tem sabido applicar com criterio e 
acêrto, as rendas municipaes, sendo certo 
que estas que et;am do 15 contos mais ou 
menos, quanlio se organizou o município em 
1892 : ascendem, hoje, a mais de 70 contos 
de réis. 

Por outro lado, a cidade de Dôres do In
dayá merece esse auxilio da parte do Estado, 
pois que s<.i lhe falta ser provida de aJ(ua 
potavel, para, dentro em breve, ser uma das 
mais fioreacentes do nosso Estado. 

Para se fazer uma idéa justa do que ella 
é prensentemente, e do quanto alli já se fez, 
depois que tornou-se uma realidade o go
verno autonomo dos municípios, basta lem
brar que ell.1 obedece, em seu desenvolvi
mento material, a um plano previamente 
organizado, perfeitamente delineado, pos
suindo jà 47 ruas largas e bem alinhadas, 
24 praças, além de 3 avenidas arborizadas : 
a do 1'\orte, a do Sul e a do Oriente. 

Para provar o que venho dizer, tenho, 11r. 
Presidente, em mllos a planta geral da ci 

A. C.- 7 
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dade ; a planta e o orçamento du obru De
cessarias para o abastecimento d'agua, além 
de um minucioso relatf•rio, onde se encon
tram todos os esclarecimentos preci,.os,
tudo organizado pelo distincto engenheiro, 
dr. Fr:lnclsco Palmerio, documentos este. 
que otl'erecerei á commissão que tiver de 
emittir parecer sobre o meu projecto, que, 
espero, será approvado pela Camara dos srs. 
Deputados, por ser de inteira justiça. ( .'rfuito 
bem ! Muito bem '} 

0 SR. MANOEL DA SJLVA.-Apoiado j é de 
inteira justiça. 

Projecto n. 350 

O Congresso Legislativo do Estado de Mi
nas Oeraes decreta : 

Art. I.· F1ca o governo auctorizado a 
garantir ao município de Dores do lnd••Yá o 
emprestimo de 150 contos de réis,juri•S de 
7 ·1., que o mes ruo levantar para ~ba.steci
mento d'agua pot11vel á séde do referido mu
nicípio. 

Art. 2. · Revogam-se as disposições em con
trario. 

Sala das Sessões, 9 de julho de 1898. -Gon
çalves de Sousa. 

Lido e apoiado vae a imprimir-se. 
O u. Cam.IIIO P-t.es :-;Nllo temos o 

feu discurso) 
Vem a Mesa, é lido, apoiado e vae a im

primir-se o segu:nte : 

Projecto n. 35! 

O CongresRo Legislativo de Minas Oeraes 
decreta: 

1\rt. I.· Os avaliadores nos inventarias ju
diciaes, haja ou ollo menores, perceber!J.o, 
a titulo de retribuição de trabalho, cada um 
delles : 

1. ·, de cada cnsa em cidade, villa ou po
voação, com sotllo ou sem elle, compreben
dendo quintal, muros, cercas, bemfeit.orias 
e todas as suas dependencias, cendo terrea 
-530'JO; 1:1endo sobrado, qualquer que seja o 
numero de andares-6.)000. 

2. ·, de uma chacara, comprebendendo casa 
terrea ou de sobrado, terrenos, muros, cer
cas, tapagens, plantações, construcções e 
todas as suas dependenciall'-8i000. 

3. · Do cada terreno urbano ou suburbano 
nlio edificado, 4tOOO. 

4. · De e1tradas de ferro, ou carris urba
nos, comprebendeudo os semove'ltes, todo o 
material fixo e rodante, estações, armazena, 
officinas, telegrapho, combustível e todos os 
demais accessorios- de 1 a 50 kilometros-
5$000 ; de 50 a 100 kilometros-mais 7g500 
e dahi para cima mais lSOOO por kilometro, 
não podendo, porém, o maior emolumento 
exceder de 2001('()(). 

5. · De cada uma pedreira, caie ira ou ou
tras minas já explorad.as-53000. 

6. · De cada fabrica industrial com seus 
motores, utensiJlos e pertences-20~000. 

7.· De cada embarcaç&o miuda, canôas, 
botes, saveiro, prancha, barco, lancha, ou 
outras de vela ou remo para navegação d& 
rins ou lagoas-2,000. 



8. • i>e avaliar mercadorias ou artigos de 
oommercio: 

~.·,de casas de negocios que vendam a va
reJO: 

a) Sendo de fazendas seccas, ferragens, 
armarinhos etc etc. de 10...,000 a 50$0(10. 

b) Sendo de molhados, armarinho ou lou
ça, de 5$000 a 25$. 
to~Joo~ndo de generos da terra, de 4$000 a 

á ) Vendendo por atacado, o dobro das ta
xas acima. 
No~ limites indicados o juiz fixará o emo 

lumento, attendendo ao trabalho da avalill.
çlo e à importancia do fundo do negocio. 
, 9. · De avaliar englobad~tmente ou em se

po.rado bemfeltorias de prcdios rusticos, co
mo casa devivenda, engenhos, tulhas, cellei
ros, terreiros, estrebarias, curraes, tanques 
e outros accessorios : 

a ) Sendo o Vülor do predio até 20:000$000, 
5$000. 

b ) De 20:0003 a 50:0003, 10~. 
c) De 50:0003 para cima, 15J. 
10. • Habitação para colonos ou trabalha

dora>< de eetabt~locimentos agrícolas ou in
dustrilles : 

De mais de 5 ate 20 casas, 5$000. 
De ~o para cima, 12i000. 
11.· Terras lavradias ou de criação, cultl

vadiiS ou incultas até cincoenta alqueires, 
5~000; 
o~ mais de cincoenta a duzentos, 10,3000. 
De rluzentns para cima, 15$000. 
12.· Cafezae~·de dez mil até cem mil pós, 

10d000. 
De m;.is de cem mil pós, 15$000. 
13. · Semoventes : 
Sendo muares, cavallares ou bovinos, até 

vinte cnbeçus, 4 "~-000. 
ExcBdendo dllSStl numero mai f-1 200 réis 

por cabeça uté cincoent<J, nfio podendo ser 
o enoolumento rna.ximo superior a 10$000. 

Outros semoventes, excepto aves, metade 
das tnxas do numerP antel'ior. 

Aves em numero de cem cabeças para mais 
um uoil réis. 

14.· De avaliar rendimento ou aluguel de 
um pred•o, 3 000; 

De reparo que o predio necessite, 6$000. 
Qu11ndo tiverem os avaliadores de fazer 

nov11 avali11ção por defeito da primeira na
da per·ceberão, poolendo ser compellidos sob 
pena ole desobed•encia. 

Ar·t. 2. · Fica revogado o actual regimento 
de custas na parte referente aos avaliado
res. 

S11la das sessões, 9 de julho de 1898.-C. 
Pr11tes. 

N .. da m11is havendo a tratar-se o sr. Pre
sidente designa para o dia 11 a seguinte 

ORDEM DO DIA 

1.• PARTE 

Até uma hora da tarde : 
Leitura e approvação da acta. 
Expediente. 

Ate duas horas da tarde : 
2.a leitura doti pareceres e dos projectot~, 

depois de impressos e distribuídos. 

• 

Apresentação de pareceres das commis
soes 

Apresentaçlo de projectos, indicações, in
terpelle.c,;Oes ou moc,;Oes. 

Diecusslo de requerimentos, indicações, 
interpeiJações e moções. 

Approvaçlio de redacçõe3 finaes. 

2,& PARTE 

Até quatro horas da tarde : 
Discussão do parecer n. 316, sobre a indi

cação n. 11. 
Levanta-se a sessllo. 

14.a SESSÃO ORDINARIA, AOS 11 DE JULHO 
DE. 1898 

PRBSIDE:'\CJA DO SR. RIDEIRO DE OLIVEIRA. 

SUMMARIO : - I.a parte da ordem do dia.
Actu.- Expediente. - Observações do sr. 
Camillo Pratas.- 2.a leitura.- Apresenta
ção de pareceres de commissões.-Apre
sentação dos projectos ns. 352, 353, 354 na 
2.a parte.-Discus~ão d.> parecer n. 316, so
bre a indicaç!lo n. 11 na ordem do dia. 

Ao meio dia, feita a chamada, acham·se 
presentes os srs. Ribei ro de Oliveira., Agos
tinho Pereira, Celestino Soares, Candido 
Eloy, llesiderio de Mello, Coelho de Moura, 
Francisco Bressane, .Juvenal Penna, Camillo 
Soa•·es, tllbo, Wenrcslal' Braz, Bueno Bran
ot llo, Leopoldo Corrêa, Julio Tavares, Deltlm 
Moreira, Carneiro de Rezende, Nunes Coe
lho, Nunes Pinheiro, Juscelino Barbosa, Si
meão St.ylita, Camillo Pratas, Oonç:tlves de 
Sousa, Epaminondas Ottol"i, Gonzaga da Sil
va, Manoel Alves, Bernardes do Faria, Pinto 
de Moura e Sousa ~loreira. faltando com cau
Fa participada os srs. : Raul Penido, Satur
&i.noDnntas, R1Leiro Junqueira, Severiano de 
Rezende, Ignacio 1\lurta , Freitas Castro e 
Joaquim Calixto, e s~ln ella os mais srs. 

Abre se a sessão 
Lida a neta da :mtecedente é dada por 

approvada e bem as8im a da sessão de 8, 
I}Ula Yotação se achava adiada por falta de 
numero. 

Não ha expediente. 
0 IIR. CAMILLO PRATES participa á Camara 

que o sr. Manoel da Silva deixa de compa
recer á sessão por· motivo da molestia.
ln\eirada. 

2.• leitura 

Têm 2. · leitura, slio julgados objecto de 
deliber11ção e ficam sobre a Mesa para or
dem dos trabalbos os projectos ns. 350 e 351. 

ApprPSentaçêlo de pa1·eceres das commissl1es 

0 SR. CARNEIRO DE REZENDE, por parte da 
commissão da Camara Municipaes, envia 6. 
Meaa o seguinte : 

P cwece1· n. 317 

A Commissio de Camaras Municipaes, à 
qual foram P.resentes tres reclamações de 
Yarios contribuintes dos cofres municipaes 



do Pomba, pedindo suspensão de algumas 
resuluções da Camura e que foram apresen
tarias â. resepectiva Asaembléa Municipal em 
1896, que as rejeitara n emine dtscreprmte, 
conforme consta das actas da mesma assem
bléa : 

Considerando que, além de improcedentes 
tlio velhas reclamações, unanimemente re
geitaoias pela Assembléa Municipal em 1896, 
nllo está. provada a qualidade de contribuintes 
aos reclamantes, nem suas firmas reconheci
das pelo notario ; é de p!!.recer : 

Que se archivem 11s reclama.,;ões de va
rios contribuintes dos cofres municipaes do 
Pomba, apresentada~ á re11pectiva Assembléa 
em 1896 e por ella regeitadas. 

Sala das com missões, li de julho de 1898. 
-Carneiro de ReztlD•Ie. - Dr. Coelho de Mou
ra. - Desiderio de Mello. - A imprimir·se. 

0 SR. FRANCISCO BRESSANE, pela com
missão de lnstrucçiio publica, envia á Mesa 
o seguinte: 

Parece1· e redacção para te,·ceira dúcussc1o 
sobre o projecto n. 33-1 

A commis~ão de lnstrucçtlo Publica, a que 
foi presente o projecto n. 334, de 1897, é de 
parecer que seja. elle submettido á terceira 
discuss!lo e approvado com a seguinte redac
çlio, conforme o Yencido em segunda. dis
cussão. 

O Congresso Legislativo do Estado de Mi
nas Geraes decNta : 

Art. }.o Fica o Gover.1o do E!ltado auctori
zado a accettar a doaçlio que pelos accionis
tas d~ Academia de Commercio foi feita ao 
E!ltado do predio em que funccionn. a mesma 
Academia, obrigando·se a conclu~r as obras 
do editlcio e a manter a Academta de Com
mareio. 

Paragrapho unico. Para a manutenção da 
Academia será applicada a verba de 50:0003 
concedida a titulo de subvenção annual pela 
lei n. 206, de 18 de setembro de 1896; para 
a conclusl!:o das obras do edificio será appli 
cada a verba especial de 50:000,3000, concedida 
para esse fim P.ela supra citada l.ei de 1896 
e mais a quantta que fór necessar1a. 

Art. 2.0 O Governo, no regulamento quo 
expedir para cxecuçl'lo desta lei, poderá reor
ganizar como julgar. mais con.venie.nte a Aca.· 
demin. de Commercto e prov1dencn1r de mo
do a poder ella preencher os fins para que 
foi cre11da. 

Art. 3.• Revogam-se as disposições em con
trario. 

Sala das eessüc~. 11 do julho de 1898. -
Frttncisco Bressnn~. - Gonzaga da Silva. -
A imprimir-se. 

Apresentaçlto de projectos, indicações, etc. 

o •r. (lamlllo Prate~~ - diz que o anno 
passado apret~entou um p~jecto restabele
cendo o rogar de procurador fiscal do Es
tado supprimido por lei anterior. 

Attentaa as razões que s. exc. expendou. 
esse projecto foi approvado pela came:ra dos 
senhores Deputados, porquanto, é obv10 que 
as fuacções de sub-procurador geral do Es· 
tado, silo muitas vezes incompativeis com 

as de procurador fiscal, sendo, entretamto, 
exercidas, aotualmente, pelo mesmo tuno· 
cionario. 

O Senado, porém, assim nilo entendeu e 
regeitou o projecto; mas, a medida nelle con
signada é tlo necessaria que eate anno foi 
recommendada ao Congresso pelo Preatdente 
do Estado em sua mensagem. 

Assim, pensando o orador que ainda per
manecem os motivos de ordem publica que 
o levaram em 1897 a tratar desta quest.IW, 
vae, de novo, submetter à consideração de 
.seus collegas um outro projecto que resta
belece o logar de procur11.dor fiscal, discrimi
nando as suas funcções das do sub procura
dor geral 

Conclue enviando â. .Mesa o projecto. 

Projecto n. 352 

O Congresso LegislatiYo do Estado de .Mi· 
nas Geraes decreta: 

Art. 1. · Fica restabelecido desde já o logar 
de prCicurador fiscal do Et~tado. 

Art. 2. • Slio attribuições privativas do pro
curador fiscal as estatuídas no art. 6. · da lel 
n. 142, de 23 julho de 1895, e r egulamento 
n. 942, de ll de junho de 1896, art. 14, ex
cluindo-se da competencin. duquelle funccio
nario as caul\as que nll.o se originem da 
cobrança do impostos ou tributos votallos 
nus leis do Esta11o. 

Art. 3. • Quando, no exercício de suas 
funcções, achar-se ausente da Capital o sub
procurador, será este substituído pelo pro· 
curador ôscal, nas causas em que, na 
comarca da Capital, tiver de funccionar o 
sub-procurador geral, qualquer quo seja a 
natureza dessas causas. 

Art. 4. · Revogam-se as disposições em 
contrario. 

Sala das sessões, 11 de julho de 1898.-C. 
Prates.-F. Rressane.-Ju'!celino Barbosa. 

Lido e approvado, n impr·imir-se. 
0 SR. LBOPOLDO CORREIA manda á Mesa O 

seguinte: 
Projecto n. 353 

O Congresso Legislat!vo do Estado de Mi
nas Geraes decreta: 

Art. l. · Fica creada uma cadeira de instru
cc;ão primaria, para o sexo masculino, no 
bairro denominado «Cocal>>, districto da cida
de de Muzambinho. 

Art. 2.· Revogam se as dispoaições em 
contrario. 

Minas, li de julho de 1898.-Julio 'fa,·ares. 
-Leopoldo Corréa.-BerMrdes de Faria.
l>esiderio de Mello.- J. Bueno Brandão. 

Apoiado pelo numero de assignaturas, yae 
a imprimir-se. 

o s .. Go~ZAGA DA SILVA manda á Mesa o 
seguinte: 

Projecto n . 35-1 

O Congresso Legi:~lativo do Estado de Mi
nas Geraes 4ecreta: 

A1 t . l. · Não poderão ser reeleitos agentes 
executivos municipaes os cidadll:os ·que ser-_ 
vi1·em esses cargos durante o triennio de su• 
eleiçllo. 

• 



Art. 2. • Revogam-se u dlapoaiçOea em 
eontrario. · 

Sala das seBBões, li de julho de 1898.-Gon
aga da Silva. 

Lido, apoiado, a imprimir-se. 

2& PARTE DA ORDEM DO DIA 

Discuss!o do parecer n. 316, sobre a indi
caçllo n. 1 1. 

Lido e po&to em discus11!o, é esta sem 
dehate encerrada, sendo apprcvado o parecer 
n. 316 sobre a indicaçlo o. li do sr. Delfim 
Moreira, relativamente ao monopolio de car
nes verdes estabelê'llido no districto !ederal, 
ex-vi do contracto assignado pela firma Car
mo' & c.-officie se ao Governo . 

Nada mais havendo a tratar-se, o sr. Presi
dente designa para amanhll a seguinte: 

OR.DEM DO DIA 

)a PARTE 

Até uma hora da tarde: 
Leitura e approvaçlio da acta. 
~pediente,. 
Até 2 horas da tarde: 
Segunda leitura dos pareceres e dos pro· 

jectos, depois de impressos e distribuidoP. 
Apresentaçlio de pareceres das commia

alles. 
Aprestmtaçno de proiectoa, indicações, in

terpellações ou moções. 
Discus•llo fie requerimentos, indicações, 

interpellaçllos e moções. 
Approvação de redacçOes fin1!.'3ll, 

2 • PARTE 

Até quatro horas da tarde: · 
Primflira discussão dos projectos os. 296, 

308, 309, 310, 312, 319, 323, 326, 328, 329, 331, 
333, 335, 337, 339, 348 e 349, sobre cadeiras 
primarias. 

Levanta-se a sessão. 

1 5' SESS.:\0 ORDINAR!A, AOS 12 DE JULHO 
DE 1898 

PRESIDENCIA DO IR. RIBEIRO DB ÚLIV&IRA 

Sumlltarlo :-1• parte !lei or1lcm ciJ dia-..\cta-Ex
pe!l iente-Oilservações do sr .lguacio Murta-2•lei
tura - Apresentaci10 dos projeclo& n. 2;,;, e l56 -·2' 
parlc, Dis<;u~sl\o d1 s vro]ectos n. 200. 308, 30!!, ~to. 

11 12. ;119. ::123, S?Ci, 3!!~. 32!1, 331. 333, 335,337, 3b9. 
348 e 349 -0rdem do di~. 

Ao meio di11, feita a chamada, acham-se 
presentes os senhores: Ribairo de Oliveira, 
Agostinho Pereira, C('lt'stino Soares, Juvenal 
Penna, Desiderio de Mello, Francisco Bressa
ne, Gonzaga da Silva, Wenceslau Braz, Ber· 
nardes de Fnria, Juho Tavares, lgnacio Mur
ta, Coelho de Moura, Caodido Eloy, Juscelino 
Bart>osa, Joaquim Calixto. Manuel Alves, Ro
drigues Chaves, Camillo Prate:!, Epaminon
das Ottoni, Ca.millo &<~ares Filbo, Nunes Pi
nheiro. Leopoldo Corrêa, Soull8 Moreira, 
Onnçalve11 de SOusa, Bueno Brandão, Delfim 
Moreira, Simelo Stylita, carneiro de Rezende 
e Pinto de Moura, faltando com causa parti-

• 

clpada oa ars.: Raul Penido, Saturnino Dant&i, 
Ribeiro Junqueira, Severtano de Rezende, 
Freitas C&atro e Manuel da Siln, e sem ella 
os mala aenborea. 

Abre ae a seaillo: 
Lida a acta da suslo antecedente e nlo 

havendo quem sobre ella faça observaçllea, 
o sr. Presidente a dá por appronda. 

Nilo ba expediente. 
0 SR. IGNACIO. MURTA participa à Camara 

que o sr. Tbeophilo Marques tem faltado e 
continuará a faltar a algumas sessllea, por 
motivo de molestia em pe&aoa de sua fami
lia.-A Camara fica lnt.eirat.la. 

."egunda leitura 

Tem segunda leitura o parecer n. 317 e os 
projectos n. 352, 353 e 354, aendo estes jul
gados objecto de deliberaçllo.-Para ordem 
dos trabalhos. 

Nilo ba apresentação de vareceres àe com
missões. 

Apresentaçllo de projectos e indic,tções 

0 SR. CELBSTI!\0 SOARES apresenta O se
guinte: 

Projecto n . 355 

O Congreseo Legislativo do Estado de MI
nas Gerae11 decreta: 

Art. l. · Fica o governo auctorizad•' a con
tractar, com quem mais vantagens otrerecer, 
& construcç!lo de uma linha ferre& de bitola 
de um metro entre eixos. que, começando na 
cidade do Curvello ou em outro ponto consi
derado mais conveniente da Est1·ada de Ferro 
Central do H~asil, passando pelas comarcas 
de Diamantina, Bocayuva e na cidade de 
Montes Claro!', tenha o seu ponto terminal 
na cidade de S . Francisco. 

Art. 2. · A quem cootractai' a coostl'ucçiio 
da referida linha ferrea, serll.o concedidos 
os sej!uintcs favore~: 

I.· Privile;.lio por 60 annos de uma. zona de 
30 kilometros para cada lado da Jinha; 

2.· Oar11 ntia de juros do 6 '(. polo praso 
de 50 annos sobre o capita l necessario, que 
poderá attingir a 50:000$00(1 o seu custo kilo· 
metrico. 

Paragrapbo unico. No re~pecti o contracto 
serão estipulados os onu,: que aFsumirem 
os contractantes, bem com•) os favores que 
lhes deverllo ~er coocedidns--egua r- s aos fei
tos a concessões congene1 ~s. 

Art. 3. · Revogam-se as disposiçlles em 
contrario. 

Sala das sessões, 12 de j~lbo de 1898.-Ce
lestino Soares. 

Lido e apoiado, vae o. imprimir se. 
0 SR. CAMILW ~OARfó:S, ti1J10, envia á mesa 

o seguinte: 

P rojeclo ti • 35 G 

O Congre!IFO LE>gislati•·o do Estndo de Mi
nas Gerae~ ttecrt'fa : 

Art. I . · Nn!l eleições a que se precederem 
no Estado, ol>~ ervar se !,a o seguinte pro· 
cesso: 



§ I. Cada eleitor votari em tantos nomes 
quantos quizer, atê o numero d~ cargos a 
prMIIcber e mait um. 

§ 11. Os nomes collocados em primeiro lo
gar Jta eedola eOMideram-ee votado. no pri
meiro tl.lmo; oe que vi..-em depois ae dlrlo 
Totltfloe no INtgondo torno. 

8 111. Reputar-se lllo eleitot os eidadiloa que 
houverem oblido no prim•iro tarDO votos 
em numero pelo menot egual ao quociente 
que resultar da divido do numero de cedu-
181 upu"'ldas, nll.o se conbndo as e .u bran
co, pelo numero d.~ cargoa a preencher, des
presadat as ftac~IJe8. 

8 IV Nlo aJeauQàDdo o numero de elei
tos no primeiro tureo o nameru de cida
dlos a eleger, considerar-se-hão eleitos os 
mais vot~dvs no segundo turno, até o pre· 
enchimento t.le todas as vagu do primeiro. 

§ V Si o nome do cidadno eleito no pri
meiro turno fór repetido "" seguntto, os 
votos dados neste ultimo só lhe aproveita
rio no caso de ser annullada a ele1çllo no 
primeiro. 

§ VI O processo da apur11Çll'J será duplo 
e simultaneo, um para cada turno. 

8 VII Quandn a eleiçllo fór para um ou 
dous cargos, cada eleitor Yotará em um só 
nome, con$iderando se eleito o mais votado 
ou o~ mais votados, ainda que nllo attinjam 
o quociente. · 

Art. 2. · Será licito a qualquer eleitor vo
tar por voto descoberto, nlio po lendo a mesa 
recutar-se a- aeceital o. 

Paragrapho unico. O voto descoberto serã 
dado apresentando o eleitor duas cedulas, 
que ast1gnarà perante a mesa, sendo uma. 
das quaes depo1itada na urna e a out1-a a 
eUe entregue, depois de datada e rubricada 
pela mesa e tl~caes. 

Art. 3. · Concluída a votaç4o e depois d& 
lavrado o termo de encerramento no l1vro de 
assiguaturas, a mesa dará aos candidatos & 
fiscaes boletim assiJma1o por ella, declaran
do o numero de eleitoret que tiverem com
parecido e votado ; depois da apuração lhes 
entregara outro, tambem assignado por ella, 
contendo a votação obtida por cada um dos· 
candidatos. 

Par-o~grapho unico. Os ftsoaes de candida
tos passarão recibo de cada um dos bole
tins, e diuo se deverá razer menção na acta, 
como tambem si se recusarem cl!c.:1 a passar 
oe ditos recibos. 

Art. 4. • Revogam -se as dlsposiçGes em con
trario. 

Sala dato s •ss1!es, 12 de julho de 1898.-Ca
millo Soares, filho. 

Lido, apoiado a imprimir-se. 
SEGUNO.\ PARTE 0 .\ ORDE\f DO DI.\ 

Lidos e postos em 1.• discussão os proje
ctos abaixo mencionados 11Ao elles sem debate 
approvados e remettido~ á Cou1mis~i1o de 
lnstrucçllo Publica. 

P1·ojecto n. 296 

O Congresso Legislativo do Estado de Mi
nns Oeraes decreta : 

Arttgo unico. Fica creada mais uma cadei
ra de instrucçll.o priwari.l para o sexo mas-

culino no diatrido de.SUcuriu, município de 
Minas Novu. 

Sala das s~s, 17 de julho de ISVi.
Juacellno Barboaa. 

Projecto "· 308, de 1897 

O Collgret1~ Legislativo elo Estado de Mia• 
Geraes decreta : 

Artigo unico. Pica ereada uma cadeira 
mixta de instrucçllo primaria elemt>ntar no 
diatricto d., S. Tbingo, município do B.•m Suc
cMso ; re,·ogadas · as disposições em CQD
trario. 

Sala daa seuGee, 31 de julho de 1897.-se
veriano de Rezende. 

P•·ojeclo n. 309 

O Congresso Legislativo de Minas GeraM 
decret.ll: 

Art. I .· Fica crellda uw~t c~deira de ioatru
cçào primaria do sexo masculino no IOpr 
denominado Tamanduá, distrlcto de Ouap.au, 
município de Ayuruooa. 

Art. 2. · Revogclm-se as disposições em con
trario. 

Sala das aessOes, 3 de agosto de 1897.
. Raul Penido.-J. Bueno BrandAo.-Simelo 

Stytita.-P. Bressane.-Padre Joaquim Ca
lixto. 

Pt'Oj~cto n . 310 

O Congresso Legislativo do EstadQ de Mi
nas Geraes decreta : 

Artigo uniÇq. Fica convertida em mix:ta a 
cadeira do s~Q masculino de Lages, em San
to Antonio lia Lagôa., muni.:i.pio do Curvei
lo ; revogadas as disposições em contrario. 
. Sala das •essoes, 4 d& agosto de l8J7.-Pa
dre Jo!lo Pio -T. Marques.-Nunet Coelbo.
Carlindo Pinto.-Freitas Castro. 

Projet:to n . 3 li! 

O Congresso Legisla ti r o do Estado de Mi
nas Gerlles decre\a : 

Artigo unieo. Pica creada uma. escola. prf
m;-ria mixta no bairro do Mundo No,·o, DO 
districto da c'darle da Campanha ; revogadas 
as disposições em contrario. 

Sllla das sel!aões, 5 de agOl!to de 1897.
Simeão Stylit..-J. BuenrJ Brandllo.-carnet
ro de Rezende.-Freitas Castro.-Padre Joe. 
quim Catlixto. 

Pt·.,jecto n. 319 

O Congresso Legislativo de Mines Geraes 
decreta : 

Artigo unico. Fica creada uma escola ru · 
ral do sexo masculino para instrucçlo pri
maria no povoado S. José dos Coimbraa, dlt
tricto da cidade de · Aras~u~thy ; r~adas 
as dlapoaiçOes em cootrario. 

Sala das aessoes, 12 de agosto de I .-
lgnacio Murta. 

Projeclo n. 323 

O Congresso Legislativo do Estado de Mi
nas Geraes decreta : 
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Art. 1. · Fica creada no logar denominado I Projecto n. 333 
Olaria, districto do Lamirn, município de . . . 
Queluz, uma escola do sexo masculino, rural. O Conjlresso Legislativo do Estado de Minas 

Art. 2.· Revogam-se as disposições em con- Geraes decreta: 
trario. Art. I.· Fica creada uma cadeira de in-

Sala das ~essõeP, 13 de agosto de 1897.- strucçllo Pt:imaria do t~exo .masculino, ~o. lo
Ribeiro de Oliveira.-H.aul Penido.-Wt!nces- gar denommado- PapagaiO, do mumc1pio 
lau Br,z.-J. Bueno Brandão.-Carneiro de do Carangola, e outra no lagar denominado 
Rezende.-Simeão Stylita. -Ribeirão de S. Joiio, do tlistr cto da cida-

de do Mar de Hespanba. 
Projecto n. .'326 Art.. 2. · Revogam-se as dispusições em con-

O Congresso Legislativo do Estado 
nas Geraes decreta : 

trario. 
de 1\Ii- Sala das sessões, 23 de agosto de 1897.-

Gonzaga da Silva. - Agostinho Pereira.- De
siderio de Mello.- Raul Penido.- Pinto de 
Moura.- Simeão . Stylita. 

Art .• 1. · Ficam CI'eadas duas escolas mixtas 
de instrucçílo primaria, sendo uma em S. Fran
cisco da Sapucaia, districto do Patrocínio, e 
outra em Sant'Anna, d1stricto de N. Senhora 
do Gloria, município de S. Miguel de Gua
nbíles. 

Art. 2. · Egualmente rlcam creadas tres es
colas do sexo masculino nos seguintes po
voados do município do Serro : uma no Ca
pivary, districto de S. Gonçalo, uma na Yar
zea do Delgado, -districto do Milho Verde, e 
outra no Mosquito, districto da cidade. 

Art. 3. · Hevogam-se as disposiçõt~s em 
contrario. 

Sala das ses&õas, 16 de agosto de 1897.
Getulio de Carvalho. 

P;·ojecto n • .'J2<'\' 

O Congresso Legisla.tiVJ do Estado de Mi
nas Geraes decreta : 

Art. 1. · Ficam creadas duas cadeiras mix
tas nos povoados «Quilombo» e «l:{ipusl>, no 
districto de S. Gon,.alo da Ponte. 

Art. 2. · Revogam-se as disposicões em 
contrario. 

Sala das sessões, t7 de agosto de 1897.
Padre João Pio. 

p,·ojecto 11 , .'J:!IJ 

O Congresso Legislativo do Estado de Minas 
Geraes decreta : 

Art. I.· Fica creada uma escola mixta no 
Jogar denominado «Concei,.!io>>, no districto 
da cidade do Rio Preto. 

Art. 2. · Revogam-se as disposições em con
trario. 

Sala das sessões, 18 de agosto de 1897.
Alberto Furtado.- Duarte da Fonseca.
Gonzaga da Silva.- Agostinho Pereira.
Leopoldo Cor·réa.- Raul Penido.-Silva For
tes.- Freitas Castro. 

Projecto n .. 7:] 1 

O Congresso Legislativo do Estado de Minas 
Geraes áecreta : 

Art. I.· Fica transrerida para o logar de
nominado - Olaria - bairro da cidade de 
Cam_po Bello, a cadeira de instrucção pri
maria de- Yalladares - do mesmo municí
pio, convertida -para o sexo masculino. 

Art. 2. · Revogám-se as disposiçõ13s em con
trario: 

Sala das sessões, 20 de agosto de 1897.
Bernar·des de Faria.-Leopoldo Corrêa.- Sa
turnino Dantas.- Dr. Coel!.io de Moura
Sousa Mureira. 

P1·o}ecto n. 335 

O Congresso do Estado de Minas Geraea 
decreta: 

Art . I.· Fica creada uma escola para o 
sexo masculino, rural, no povoado duna
minado - Piubalzinho - do districto do Ca
pivary, município de S. José do Paraíso. 

Art. 2. · Hevogam-se as disposições em con
trario. 

Sala das sessões, 27 de agosto de 1897.
Simeão Stylita.-Carneiro de Rezende.- Del
Jihim Moreira.- Wt!nceslau Braz.- Padre 
Joaquim Cahxto.-- Manoel da Silvu. 

Pt·ojecto n. 336 

O Congresso Legislativo do Estado de Mi
nu Geraes decreta : 

Art. I.· Fica creatla uma cadeira nocturna 
de instrucção primaria para o sexo mascu
lino na c1dade do Rio Preto. 

Art. 2. · Revogam-se as disposições em 
contrario. 

Sala das sessões, 6 de setembro de 1897.
Alberto Furtado. -Pinto de Moura. - Raul 
Penido. 

P1·ojecto 11 . 339 

O Congre;;so Leg,slativo do Estado de Mi
nas Geraes decreta. : 

Art. 1. • Ficum creadas tres cadeiras ru
raes de ensino primario para o sexo mascu
lino, sendo: uma no povoado- Prata- do 
d1stricto de S. João do Vigia, município de 
Arassuaby; uma no Porto da cidude do Aras
suby, margem esquerda do rio, e uma no 
povoudo- Santa Cruz, do município de Sa
linas. 

Art. 2. · Revogam-se as disposições em 
contrario. 

Sala das sessões, 27 de junho de 1898. -
Ignacio Morta. -Manoel do. Silva.- Conego 
Alves. 

P1·ojecto n. 348 

O Congresso Legislativo do Estado de Mi
nas Geraes decreta : 

Art. 1. · Fica creada uma escola de in~ 
strucção primaria para o sexo masculino no 
bairro denominado « Juncal », do districto 
de Santa Rita d&. Extrema, município de Ja
guary. 
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Art. 2. · Revogam-se as disposiçlSes em 
contrario. 

Sala das 11essl!es, 7 de julho de 1898.-Si
mello Stylita.- Garneiro de Rezende- Julio 
TM·ares.- J. Bueno Brándão. -Padre Joa
quim Calixto. ·- Bernardes de Faria.- Del
pbim Moreira. 

Prfljecto n. 349 

O Congres•o Legislativo do Estado de Mi
nas Oeraes decreta : 

Art. I.· Fica creada uma cadeira de in
strucçllo primaria para o sexo masculino 
no povoado da estação de Chapéo d'Uvas, 
município de Juiz de Fóra. 

Art. 2. · Revogam-se as disposiçllea em 
contrario. 

Sala das sessões, 7 de julho de 1898.-Pin
to de Moura. 

Nada mais havendo a tratar se o sr. Pre
sidente designa para amanhli a seguinte 

ORDE:\1 UO DIA 

].t. PARTE 

Até uma hora da tarde : 
Leitura e approvação da acta. 
Expediente. 

Até 2 horas da tarde : 
2.• leitura dos pareceres e dos projectos, 

depois de impressos e d•stribuidos. 
Apre,;entação de pareceres das commis

slles. 
. Apresentaçllo de projectos, indicações, in
terpellaçoes ou moçõe,.. 

Discussão de requerimentos, indicações, 
lnterpellaçOes e moções. 

Approvaçlio de redacções finaes. 
3 : discussl\o do projecto n. 342, conceden

do licença ao ta.bellitlo da comarca Jo 
Pomba. 

2.• PARTI!: 

Até quatro horas da tarde : 
I.• discussão do projecto n. 93, do Senado, 

vedando aos praticas runccionarem no pro
cesso de divisl\o e demarcação de terras. 

J.a do de n. 94, do Senado, auctorizando 
a construcção de um ramal ferreo que da 
estação de S. Francisco, na Estrada de Fer
_ro Oeste de Minas, vá a São Gotho.rdo. 

I.• do de n. 347, tornando extensiva aos 
directoros, lentes e profe~sores das Escolas 
Normaes, Gymnasio e E~cola. de Pnarmacia 
a disposiçl\o da lei n. 221 , de 14 de setem
bro de 1897. 

Discmsilo do parecer n. 317-
Levante se a sessão. 

16.n SESSÃO ORDINARIA, AOS 13 DE JULHO 
DE 1898 

PRESIDENCIA DO SR. RIBEIRO DE OLIVEIRA. 

SU~Uf..U\10 :-1.· parte da ordem do dla.-Acta.
Exped'ieote . -Observa~Otls do 11r. llaul Peoldo. -
2. • leltura.-1\equerlmenlo de urgencla rio sr. 
Agostinho Perelra.-Apre~eulação dos proíectos 
n3. 357, 358 e 3~9 . -S.· cll~cussno do projecto n. 

::142.-2. • parte.-1.· dlscusslo do projecto n. 
93, do Senado.-Obse"ações do sr. ltanl Peoldo. 
-I.· do de n. \14, do Senado.-1. • dn de n 347. 
-Dtecussllo do p~recer n. 317 .-Ordem do dia. 

Ao meio dia, feita a chamada, acham-se 
presentes os srs. : Ribeiro de Oliveira, Agos
tinho Pereira, Celestino Soares, Juvenlll Pen
na, Rodrigues Chaves, Candido Eloy, Manoel 
Alves, Carneiro de Rezende, Wenceslau 
Braz, Ignaclo Mmta, Leopoldo Corrêa, Julio 
Tavares, Bernardes de Faria, Simelio Styllta 
Juscelino Barbosa, Dalfim Moreira, CamillÓ 
Pratas, Nunes Pinheiro, Bueno Brand!Io 
Raul Penido, Coelho de Moura, Epaminonda~ 
Ottoni, Joaquim Cali~to, Gonçalves de Sousa 
Sousa Moreira., Fr!lncisco Brt~ssane, Gonzagà 
da Silva, Desidério de Mello, NunE~s Coelho 
e Camillo Soares, filho, faltando com causa 
participada os senhora•: Saturnino Dantas 
Ribeiro Junqueira, Severiano de Rezende' 
Freitas Castro; M11noel da Silva e Theophilo 
Marques e s~m ell~ O:i mais senhores. 

Abro-se a sessilo : 
E' lida, posta em discussão e sem debate 

approvada, a. acta. da sessií'l antecedente. 
0 SR. 1.' SECRETARIO dti conta do seguint 

EX PEDIENTE 

O/fi cios 

rous do sr. I.· S.-!cretario do Senurlo com
municando ter sid" regeitn.da em ).n discus
~ilo a propo~ição da lei o. 131 emunada desta 
Cumara, que thavr. :1 commissão,que deviam 
perceber os s yndicos nus liquidaçoes força
•as e fallencias, e t:.evolvendo o projP.cto n . 
115 tambem de•ta Camara sobre concesslio 
tle lotes a funccionnrios publicos v isto ter o 
:Senado contlrmndo put' do •tS terço& a su~t de
d,.ílo com relação as emendas ns. I, 2 4 e 
5 pelo mesmo 01Terecidas . -A Camara' fica 
inteirada quanto ao objecto da commuuica
çílo, ficando as emendas sobre a Me~a para 
ordem dos trabalhos. 

Do Director do « Gymnasio de Ouro Pre
to » participawto que com aquelln denomi
nação fui fundado naquella c idade um esta
belecimento de ensino livre, modelado pelo 
Dec. Federal n. 2.85i, de 30 de março do 
corrente anno e cujos estatutos enviará op
port~oamente ao Congresso.-A Ca.mara fica 
inteirada. 

Do sr. I.o secretario do Sena.Jo, participan
do ter sido rejeitada em primeira. discussão 
na se:~são do dia 12 do corrente, a proposi
çll.o de lei n. 135 desta Camara addindo aos 
respectivos corpos (IS officiaes da Brigada 
Policial, que acceitarem commissllo ou em
prego.-ldentico des r,acho. 

O sr. Raul Peoldo, obtendo a palavra 
diz que, por motivos imperios:>s, não poude' 
como cumpria, \\Omparecer b primeirasses~ 
sões da Camara dos srs. Deputados, e tendo 
merecido a honra de ser reeleito membro da 
Commissl.o de Justiça Civil e Criminal, a.gra
deceaos seus collegas a pro,-a de confiança e 
delicadeza para com sua pessoa, mas tendo 
motivos de força maior que o impedem de 
acceitar o Jogar, pede dispensa do mesmo, 
e espera que a. Camara benevolamente at
tenderá este pedido. 



Conaultada a casa e .concedida a dispensa 
pedida, mandando o 1r. Presidente que ftgu
re na ordem do dia se,uinte a eleiçlo para 
preenchimento da vaga aberta. 

Segunda leitura 

Tem 2.• leHura, silo julgados objecto de 
deliberação e ficaram aobre a mesa para 
ordem dos t rabalhns os projectos ns. 355 e 
.356. 

0 . SR AGOSTJNHO PBREIRA (J. • secretario), 
obtendo urgencia, lé um officio do ar. 1.· ae
cret .. rio do Senado, trazendo ao conhecimen
to da Camara ter sido convocada, para o 
dia 15 do corrente, uma senAo extraordinari'i 
do Congresso, para o fim de . ser 11presentado 
o parecer elaborado pela Commist~lo ii'Jcum
bida da apuração da eleição a que se proce
deu a 7 tle março p. findo, para Presidente 
e Vice ·Pret>illente do Estado.-A Camara t:lca 
inteirada. • 

Não havendo apresentação · de pJreceres 
das commiPsõett, passa ·se a apresentação de 
projectos, requerimentott, indicações e mo
~Des. 

0 SR . FRA :'<CI ~CO BRESSANE manda à Mesa O 
seguinte: 

1-'r njectfJ n . 357 

O Cl)ngreHo Legislativo do Estado de Mi· 
nas Geraes decretu : 

Art . I .· Ficam creados nesta Capital dous 
grupos f Scolares para meninos Llo ambos os 
sexoF. · 

Parngrapho unico. O Pre; idente do Estado 
nomeará. para cada um desses estabeleci
mentos de instrucção primai"ia, tantos pro
fe~sores quantos forem necessarios, de ma
neira que a cada profes~or não caibam mais 
de 50 alumnos. 

Art. 2. · Nos grupos escolare3 por esta lei 
creados, o ensino comprehende as matarias 
a que se refere o art. 88, let tra C, da. lei n. · 
41 de 3 de agosto de 1892. 

Art. 3 : O Governo dará conveniente orga
nizaçil.o aos gru:pos escolares, de maneira que 
o ensino seja dividido em cursos e classes, 
regularmente distribuitlos pelos professores. 

Art. 4. • O Presidente do Estado nomearà, 
si julgar necessario, pessoal idoneo que or
ganize o ensino nús grupos escolares, cor
rendo essa despesa pela verba-lnstrucçilo 
publica. 

Art. 5. · Fica o Governo auctorizado a. man
dar construir, desde j á, dentro da area ur
bana desta cidade e nos pontos que julgar 
mais convenientes, dons editlcios em que 
funccl onem os grupos escolares. 

Paragrapho unico. Para a realização deR
te serviço o Governo fará as necessarias ope
raçOes de credito. 

Art. 6. • O governo mandará organizar gru
pos e~colares nas tlemais cidades do Estado, 
.,m que as respectivas municipalidades con
correrem com a metade da quantia neces
saria para compra ou construcçlo dos re
llpectivos predios, concorrendo o Estado com 
a outra metade, para o que poderá o Gover
no fazer as necessarias operaçDes de credi
to. 

-
Art. 7.· Cada prof688or doe wrupós etcOla· 

res deata Capital t erà. de vencimen~ 2:4001. 
Art. 8. • Revogam-se u disposiçGes em 

contl'ario. . 
Sala das Se88(Jel, 13 de jutbo de 189ft

Francisco Bresaane. 
Submettido a apoiamento ne a impri

mir-se. 
O sr. .loseeUoo Barbo•a :-Sr. Presi

dente, tenbo a honra de apresentar nova
rnente á consideração da C&mara um pro
jecto que submetti 80 estudo de meus 0411&
gas logo que tomei assento, nesta cua. em 
1800, e que o aono pas:sado foi regeita.do 
sob o n. 245. 

C11da vez mais convencido da utilidade 
reli) e pratica da medida nelle consignada, 
rf'novo-o este anuo, provocando o pronun
ciamento de meus cellegas sobre o llsaum
pto que reputo de alta e excepcional impor
tancia. 

Nes!las condicçtse~, tenho a honra de pas
s~~or o projecto às mfios de v. exc. 

Projecto n. 358 

O Congresso Legislativo do Estado de Mi
nas Geraes decreta : 

Arr. I. · A todo o cidadlo brasileiro (art. 
69, Con~:~tituiçlo Federal) que o requerer, o 
Governo concederá g1-atuitamente um lote 
de 20, 30 ou 50 hectares de terras do Estado. 

§ I.· A concessão constara de um termo 
pelo qual o concessionario se obrigará a cul
tivar o lvte, nelle editlcar e residir, me
di l-o e demarcai-o no praso de cinco annos. 

§ 2. · Fiudo esse praso, aer·á confdrido um 
ti tu lo defini ti v o de propriedade ao conces
sionario que, medea11te justillcaç!o perante 
o juiz de dh·e1to da comarca, informat;~o do 
collector e auto de meiiçllo juc.licial do lote, 
provar ter satisfeito as condições do § I.·. 

§ 3. · O titulo de propriedade deYerá ser 
transcripto no livro de registro de hypo
tbecas da comarca em que for situado o 
l9te. 

§ 4-• As terras assim concedirlas nlo po
dei·ão, em bypothese alguma, ser penhora
das ou vcndtdas para pagamento de dividu 
contrahidas ~tnteriormente à entrega do ti
tulo do § 2.·. 

§ 5.· Nenhum cidadlio terá direito a mais 
de um lu te de 50 hectares, podendo sómente 
integrar c ta somma si já for po11suidor de 
lote men•·r. 

§ 6. · A concessão é pessoal e intransfe
rível. 

Não sH á. feita a syndicatos nem a corpo
rações do especie alguma. 

A mud.LOça de re:!ldencia ou abandono por 
mais de seis mezos, importa caducidade da 
concessii•>. 

§ 7. • ~l orto o concenionario antes de tlodo 
o praso tio § I .·, a vi uva será admittlda a 
as:~ignar o termo, assumindo as obrigaçoes 
pelo tempo que faltar. 

Si não dei.s:ar viuva, o tutor doa menore1 
será obrigado a oompletar a demarcaçlo do 
lote e requerer o título de propriedade em 
favor dos mesmos, dispensado o tempo que 
faltar. 



•• 
. !filo havendo menores nem viuva, poderá 
,qualquer doa dlboe maiores fazer sua a con
ceiiiiii.O, aaaumindo aa obrig~ pelo tempo 
que faltar. SI nllo houver viuva nem tUbos, 
o lote voltará ao dominio do Estado. 
~ 8 8. · Me~ante o preço mal'C&!io para 
. vepda daa terraa devolutaa pode~ o concea-
alonario obter o titulo de propriedade antes 
doa cinco annoa, si tiver sattafeito u outras 
condições. 

Art. 2. · Nas execuções judiciaea por di
vidas contrabidas depois da data desta lei, 
si o devedor nlio tiver outros, serllo sepa
rados medeante avaliaçlio, dos concedidos e 
adquiridos em virtude desta lei, bens até a 
importancia de cinco contos de ·réia, i ea
.colba do executado, para éonatituir o peou
·lio da família. 

§ 1.· o mesmo se far! nos inventarios em 
que esses bens nll.o ncederem de cinco con
tos a importancia das dividaa. 
. § 2. • 8xceptuam-se deBBa lsençlo as 
-diVidas provenientes de impostos federaes, 
eatadoaes ou municipaes, de multa por de
llctos ou quasi-delictos, de aalarloa ou 
jornaes dos operarios, empregados no aervt
ço de instl\llaçlio e conservaçllo dos lotea; e 
de obrigações contrabidas para o desenvol
vimento e valorizaçllo dos meamoe. 

§ 3. · O peculio da famllla, de que trata 
·o art. 2. ·, nll.o poderá ser penhorado, 
nem vendido ou bypotbecado emquanto exis
tir a viuva ou algum filho menor do insti
tuidor. 

Art. 3. · Revogam-se as diaposiçôea em 
contral'io. 

Sala du ael!sõea, 13 de julho de 1898.-.Jus
celino Barbosa. 

Vae a imprimir-se depois de apoiado. 
O sa. CAMJLLo PaA TBS 1é e manda á Mesa 

o seguinte 

Projecto n. 369 

O Congresso Legislativo do Estado de Mi
nu Geraes decreta : 
.!li Art. l. • Fica designada s. cidade de Mon
tes Claros para nella ser fundado um dos 
campos de domonstraçlio, de que trata o § 
1. ·, art. 2. • da lei n. 140, de 20 de julho de 
1895 ; revogadaa aa disposições em contra
rio. 

Sala. das sessões, 13 de julho de 1898.-ca
millo Pratea.-Juscelino Barbosa. 

Apoiado, a Imprimir-se. 

3,• d iscussão do projecto n. 342 

E' lido, entra em 3. · di1cu811lo, que é en
cerrada sem debate, é approvado e vae á 
commiealio de Reda.cçllo o projecto n. 342, 
concedendo licença ao tabellllio da comarca 
do Pomba.. 

2.· PARTE DA ORDEM DO DIA 

J.· discwsito do proj~cto n. 99, do s~nado 

E' lido e posto em l. · discusallo o proje
oto n. 93, do Senado, vedando aoa pratlcoa 

.tuncotonarem no processo de divlall.o e de
marcaçlo de terru. 

A. C.-8 

o 8r. aa111 Peal .. a-Sr1 Presidente, che
gando bontem á el!ta capital, nlo t.in; 
por isso mesmo, tempo de f&Hr um estado 
apurado sobre o proJecto que ora ae dilcato 
te, mas, pela ai~plea leitura de .. u texto, 
na ordem do dia, p&recelklDe que elle con
tem um aNurdo, rtevendo por iaao meamo 
aer re1eitado (Apoiq.doa). , . I 

6 · a.ctual processo de divilllo • dem~ 
çlo de terras, nllo é um processo' judic{àJ, 6 
uma verdadeira e.tfolcacefa ::du partes. 

Antigamente, eram as diyisnes e demar
~ões feitas' a olho, pelos praticoi, e, ee
ralmente, as partes tlcavam muko mate 
bem aquinboadaa e com muitó menor dlapen'l 
di0 ' I I l 

0' SR. C. DB 'REZENDE : - 0 projeto já ~atA 
regeitado. 
· o sa. RAuL PliNIDO :-Nesllaa condiçoer; 
parece-me, ar. Preside~: te, que a Camara nllo 
póde a.cceitar um absurdo como e811e que 
contem o projecto. (Muito bem). 1 

Ninguem mais pedindo a palavra, é enceN 
rada a dlscussllo, sendo o projecto regei
tado. 

Communique-se ao Senado. 

1.• di1cussao do projecto n. 94, do S fnado 

E' lido, posto em l. · discussllo e sem der 
bate approvadoo projecto n. 94, <:lo Senado1 auctorizando a construcçllo de um ramal 
ferreo que, da e~taçllo_ de S. Franciaco ·na. 
Estrada de Ferro «Oeste de Minas•, vá a· s. 
Gotbardo. ~ 

Consentindo -a Casa que fosse elle á 2.• 
discuu!lo vae á commi88ll.o de Obras Putlli-
caa. · · 

1.• do ele n. 347 
I 

Em seguida é lido, poato em 1.• diacuesao 
e sem debate approvado o projecto n. 3471 
tornando extensiva aos directorea, lentel e 
professores das Escolas Normaes, Gymnasio 
e Escola de Pbarmacia a diapOfliçlo da lei 
n. 221, de 14 de setembro de 1898, projecto 
este que ·1ae à commisslo de Orçamento 
por consentir a Caaa que tosse elle i 2.• 
discusslio. 

Discw1llo do parecer n. 317 

Finalmente é lido, posto em dlscuullo u& 
ca. e sem debato a.pprovado o parecer n. 
317.-Arcbive-se. 

Nada maia havendo a tratar-se o, ar. Pr .. 
sidente designa para o primeiro dia util, d ... 
pois da seasão do Congresso, a seguinte: 

ORDEM DO lHA 

1.• PAR.TJI 

Até uma hora da tarde : 
Leitura e appron.Qilo da acta . . 
Expediente. 

Até duas horas da tarde : 
2 .• leitura dos pareceres e dos projeotos. 

depois de impreuoa e diatribuit.los..., · 
Apreaentaçlo de pareoerea daa commi• 

IIGel. ') 

• 



Ápresentaçlo de projectos, indicaçGes, tn
~rpellaçl)es ou moçOes. 

Dlscusslo de requerimentos, indicaçOea, 
tnterpell~tçOes e .noc;Ges. 

Approvaçlo de redacçoes tlnaes. 
3.• discu11slo do projeoto 334, auctorlzon

do o governo a. acceit~tr a doaçllo f6ita ao 
Estado do predio e·m que funcciona a Aca
demia~. do Commercio. 

2.• PARTE 

Ate quatro horas da tarde: 
'1.• diacusslo do projecto n. 354, vedando 

aerem ree eitos agentes executivos 01 cida
dlos que s~rvtrem ess11s cart~os durante o 
trienmo de sua eleiç!o. ' 

1.• do de n. 352, restllbelecendo, desde já, 
o cargo de procurador tlscal do Elltado. 

Dh1cusallo das emendlls ns. 1, 2, 4 e 5 offe
reoidas pelo Senado ao proJecto n. 115, da 
Camara, regeitadus por esta e sustentadas 
pelo -enado por doua terços. 

Bleiçlio de um membro para preencher na 
commrssl'lo de Justiça ' ivil e Criminal a 
vag .. do sr. ltllul Penido. 

Levantll-Be a sessll.o 

17.• SESSÃO ORDINARIA AOS 18 DE JULHO 
DE 1898 

PR ·:SIDENCIA DO ~R. RIRBIRO D~ OLIVEIRA 

SU:\UI.\1\10: t.· parte l!a ordem do dia.-Acta.
KXPetlre . ote.-~· · le• tura.-Aprereotação de pare. 
et-oe~ de cnmmos~õ~s. - Apresentação dos proje. 
clull D '. 3€0, 3• L, 3n2 e 363 .-3.· discusí'do do 
prujPcto u . lllH em 2. • parte.-1. • drscuss!!.o du 
prnJ••cto o . llát Doscurso do sr. Gonzaga da 
Silva .- L· •lldcussllo do projecto n. 35:'. - Do!l· 
cus!lllO das emendas do Senarlo á proposição •145. 
da C~tm ra.- Duocursu do sr. CArneiro de llt:zen
d... Ett•i-;;1o dl' um m,.mbro •·ara a commissllo 
de Justiça Civil e Criuoiual Ordem do1 dia 

Ao meio dia, feita a chamada, acham-se 
prtosentes os sr~.: Ribeiro de Oliveora, Ce
lelltltJO Soa.res. Desiderio de Mello, Saturni 
no üanbs, Coelho de Moura, Raul Panido, 
Ju \anal Penna, Joaquim Calixto, Nunt-s Pi
nbeir ·, Pmto de Muura, Ep~tminondlls Oo.to
Di, OonZI:I.Ifll da l)ilva, Carneiro de Rezende, 
M~trooel .Alves, Bueno Brandão, Dlllfiw Mo
rei r·a, Gonçalv .. s .te Sousa, Sousa Moreira, 
C~:millo Soares filho, Candodo Eloy, Getulio 
de Carvalho, Bernardes rte F~tria, Leopoldo 
Co• réa, Nunes Coeth .. , Wenceslàu Braz Ju
lio Tavare;~, Camillo Pratas, Manoel da Silva 
e R••drigues Chaves, faltando com causa 
partiticipuda os srs. : ltibeiro Junqueira, 
Severi,no de Reztmde, Fre•tlls Castro e 
Theopllilo Marques e sem ella os m"is srs. 

Abre-se a s .. sao : 
E' lida e appruv11da a acta da sessão ante· 

cedente. 
0 SR. 1.• SECRETARIO dà conta do seguin~ 

EIP~:DJENTI!: : 

Otficios 

Camara, sobre prolongamento do ramal fer
reo de Bello Horizonte a Gonçalves Ferreira. 
-A imprimirem· se as emendas. 

Do ar. dr. Secretarie do Interior, soientttl
cando a e11ta Camara que tranmitttu ao exm. 
sr. dr. Presidente do Estado as congratula
ções que lhe dirigiu esta Casa por motivo 
da mudança da Cllpital, e agraáeceudo, em 
nome do mesmo ar. dr. Presidente, 11s refe
ridas congratulaçoe·s.-A Camara tlca tatet
rada. 

Men1agem 

Do exm sr. dr. Presidente do Estado, pe
dindo um credito supplementar á verba de 
n. · Xlll do § 3. • do art. 2. · da lei n. Z!7, 
de 27 de setembro de l897, para p&~~amento 
de despesas com o fornecimento de vao
cina anti-carbunculosa.-A' commis·llo de 
orçamento. 

0 SR. BUENO BRANDÃO manda i Mesa um 
requerimento de José Luiz Pompeu da Silva, 
official do Registro f{eral de hypothecas da 
comarca da Campanha, pedindo tres annos 
de licença para tratar de sua saúde, e uma 
representaçlo dos praticantes collaboradores 
d"s Secretarias de Estado, pedindo que lhes 
sejam extensivos os favores concedtdos aos 
funccionarios publicos do Estado pela lei 
n. · 3 addicional á cunstituiçll:o.-A' commia
sn:o de Requerimentos. · 

0 SR. JOAQUIM CALIXTO parLicipa á Camara 
que o sr. lgnllcio Murta faltou á sessão por 
motivo de força maior.-A Camara fica intei
ruda. 

O ••· :Nooe• Pinheiro pede se consulte a 
Casa si delega em seu Presidente os poderes 
precisos para completar a commiasll:o de 
Redacçil:o, desfalcada pela. ausencla de dous 
de seus membros. 

Com o consentimento da Casa, alio nomeados 
interinamente para e11sa commlssll.o os srs. 
Rat.l l Penido e Julio T~tvares. 

O sa DKLFilll MoRElii.A. communica á Ca
mara qu13 o sr. Fraociscn Bressane faltará a 
algumaas sessOes por motivo justo.-A Ca
mara fica inteirada. 

O SR. PINTO DE MoURA manda á Mesa duas 
repr11sentaçõeta da Camnra Municipal de Juiz 
de Fóra-uma pedindo que se eleve a 100$ 
por dia a multa de 203000, lmp•>sta pAla lei 
n. 204 aos faltosos á. assembléa municipal, e 
<•utra submettendo á consideraçlio do Con
gresso uma reclamação de contribuintes 
rJ .. quelle municipio contra n resoluç!lo n. 
398, relativa ao impost" sobre aguardente.
A' commissll.o de Cam11.ras. 

0 SR. JUVBNAL PENNA participa á Casa que 
o sr. Juscelino Bar·bosa deixa de compare
cer á sesslio por motivo de força maior.
A Camara fica inteirada. 

2.• leitu.,.,. 
Têm 2.•leitura, sll:o .i ulgados objecto de de

liberaçll.o e ficam sobre a Mesa para a or
dem dos trabalhos os projectos ns. 357, 352 
e 359. 
Apruentaçllo de pareceres de commú•lhs 

Do sr. t.· Secretario do Senado, devolvendo O sR. NuNBS PINIIRIRO, pela commisslo de 
oom emend11s a po oposiçllo n. ;oo, desta Redacçlio, envia á Meo~a o seguinte: 



.. 
Par•ctr • redacçllo fina.l 10bre o projectrJ n. 

342 

A commisclo de Redaeçllo. a que foi pre
sente o projecto o. 342, é de parecer que 
seja adoptada, como final, a seguinte reda
oçlo: 

O Coogreao Legielativo de Miou Geraes 
decreta: 

Artigo unico. Fica o Presidente do Eetade 
auctorizado a conceder um anno de licença 
ao tabeiJilo da comarca do Pomba, Joaquim 
B&êta, para tratar de sua saúde; revoga
das aa dieposlçoee em contrario. 

sala dae commisaOel!, 18 de julho de 1898. 
-Nunes Pinheiro-R. Penido-Julio Tavares. 

A imprimir-·so. 

Apruentaçllo de [!rojectos, indicações e mo
çCJes 

O ta. Juuo TAVAREI! envia â Meta o se
guinte: 

Pt·o ecto 

n O Congresso Legi11lativo do Estado de Mi
as Geraes decreta : 
Art. I.· Ficam cread as as segliintes ca

deiras de instrucção primaria: 
Uma do eexo feminino no bairro das Dôres, 

da cidade de Tres Pontas ; uma mixta no 
logar denominado Bomjardim, districto da 
mesma cidade ; uma mixta no logat-Fa
cbina, Idem ; uma mixta no logar-Marcel
linos, dietricto de Sant'Anna da Vargem, to
das no município de Tres Pontas. 

Art. 2 . · Revogam ·se tts disposiçoes em 
contrario. 

Sala das sessões, 18 de julbo de 1898.
DelOm Moreira.- Joaqnlru C&llxto.- Wen
ceeléu Braz.-Carneiro de Rezende.-Bueno 
Brandlo. - Julio Tavarea. 

0 SR. C4RNE1RO DE REZENDE manda à 
Meta o seguinte: 

Projecto "· 361 

O Congresso Legislativo de Minas Gertles 
decreta: 

Art. 1. • O julgamento dos crimes da 
competencia do tribunal do jury terà logar 
no proprio recinto do tribunal, em sesslo 
publica, com assistencia. obrigatoria do pro
motor da justiça, retirando-se o réo, finda a 
leitura dos quesitos organizados. 

Art. 2.· Compete no presidente do jury: 
!.Distribuir a cada juiz de facto uma eaphe

ra branca, e outra preta sigaiOcando-Shn 
-a primeira e -Nlio-a segunda ; 

11. Proceder á. leitura de cada quesito â 
propcm;lo que cada juiz de facto for cha
mado a votar pelo escrivllo, depositando as 
eapberaa em urnas difieren.tes; 

111. Tomar o escrutínio, verificar publica
mente o numero de ospheras de uma e de 
outra côr, declarar em voz alta o reaulta
do da votaçlo, fazendo o escrivllo lavrai-o 
em acto continuo; 

IV. Solver os empates resultantes da vo
taçlo doa quesitos pró ou contra o réo. 

V. Alsignar, com os juizea de facto, o 
termo de respostas aos quesitos, lavrar, em 

aeguida ao mesmo, sua sentenoa, lendo-a em 
voz alta, depois de admittido o réo f. Ala 
do jury. 

Art. 3. •. Flcarlo prejudicado• os demall 
queaitoa, ai f6r ne~~:attva a reapoata do J111'1 
sobre o ponto principal dr. cau1a. 

Art. ·4. •• Si fôr aftlrmativa a reapolta 
aobre as circumatanclaa attenuantes. o pr. 
aldente porf. a votoe cada uma, por aaa 
vez, daquellu que tiverem rel1.9lo com o 
facto ou que forem &llegttdas na defesa. 

Art. 5. · . E' admiuivel àa partes o recar
so de appellar das deci10u do tribunal de 
jury. eotire o ponto principal da ca~ 
qnando forem contrariu f. evidencia~ 
tante doa debatea, depoimentos e provu pe
rante elle apreaentadu. 

Art. 6.· . O juiz de direito da comarca 
nlo é inhibido de presidir o julgamento do 
processo nonmente a elle aubmettido, em 
virtude de proteato do rio. 

Art. 7. • Nlo poderf. ser condemnado nu 
custas doa autos dos proceuoa, que forem 
annuJJados, o funcc1onarlo judicial que hou
ver dado cauaa é. nullldade. 

Art. 8. • No julgamento dos crimes e con
travençoea da competencia do tribunal aor
recoiooal, observar-se-h&, com as modUloa
çOes neceasariaa, a mesma fôrma para o 
julgamento dos crimes da competencia do 
jury. 

Art. 9. · ~· admissivel âs partes o recurso 
de appellar das declsoea do tribunal corre
cciooal, sobre •O ponto principal da eauea. 
quando forem contrarias á eVIdencia resul
tante doa debates, depoimentos e provas pe
rante elle apreaeotadss. 

·Art. 10. O juiz suba\ltuto da comarca, com 
asa,stencia do promotor da justiça, dez diu 
antes de cada reunião do tribunal correooill
nal, procederf. ao sorteio de oito vogue 
para nelle servirem durante suaa sessoes. 

Art. 11. O tribunal se installará, si etll
verem preaentes, pelo menoa, seis vopee, 
compondo-se o conselho de julgamento doa 
quatro primeiros que forem sorteados ne 
dia e no acto. 

Paragrapho unico. Não sendo posaivel a 
installaçllo, por fal.ta de numero leg~, o jul1 
procederA a novo sorteio complementar, 
adiando a reunilo do tribunal e impondo 
aos faltosos sem motivo justificado, o dobro 
das multllll constantes do art. 50, da lei 
n. 18, de 28 de novemp~ de 1891. 

Art. 12. Os vogaes sorte~oe, que servi·. 
rem no conselho de julgamento. serllo dis
pensados do serviço do jury e do correccio
nal durante os doua, mezes immediatos ao 
da reunilto do tl'ibunal. 

Art. 13. O poder- executivo, no regula
mento que expedir po.ra execuçlio da pre
sente lei, além de outrAs pro-.idenciaa, de
terminará. o modo de votaolo dos quesitos, 
de fórma a ficar em completo. sigillo o voto 
de cada juiz de facto . 

Art. 14. Revogam-se as diPposiçoes em 
contrario. 

Sala das sessões, 18 do julho de 1898. -
O&rneiro de Rezende. · 

Apoiado, a imprimir so • 

• 



••a 
, o ••· ................ : - Sr. P.reehhmte, 
J!.O.U JQUd!U'. 6 M&J& · .Jllll, pr~ct9 . B..UAtork 
sando o Governo do Estado a despender .. a 
lflUantia -de vinte contoarde réilr, ClOPl ·a CQD
'19d.9 du obras do ho!lpital · de mieericor
dta -de S. Jo•é d' Além Parahyba. 
• A meea -adminletrativa dessa iutltulçlo 
de earidade enviou ·me uma repreaentaolo 
.aue acompanha o meu projecto, e pela qual 
•e .ded.uz clar&l!lente a necessidade que ha 
dessa quant1a para-que se poaaam concluir 
aa obrae daquelle pio estabelecimento. 
. .V. exc . sabe, 11r. Presidente, assim como 
todos os meus distinctoa colle~aa, que a ci
dade de S. José d'Além Parabyba é, sem 
duvida, a que tem sido mais fiagellada pela 
epidemia que, nestes ultlmoa annoa, assola 
a zona da Matta. 

Acredito que este facto se deve à circum 
'etancia de •er aquella cidade o ponto ter
minal do ramal-Porto Novo, da Estrada de 
Ferro CentrN do Braall,e o inicio da grande 
Í'éde-Leopoldina, o que faz com que para 
aquella cidade convirja grande numero de 
pessoas que vlo procurar trabalho nas li
!Jhas ferreas e nas officinaa da Companhia 
Leppoldina. 
: Esses trabalhadores, em geral deafavore

.cidoa • pela fortuna, ~m necessidade de se 
ag~lomerar em uma só habitaç&.o, afim de 
poderem atravessar melhor a medonha crise 
,que óra nos aasoberba, e dessa agglomera
çlo, penso eu, resultam os males que te
mos observado. 
· A Camara Municipal de S. José d'Além 
Parahyba, dirigida então ~ em bõa hora pelo 
illustrado e patriota facultativo dr . Paulo 
da Fonseca, conhecedor das necessidades 
daquella cidade, qua já lhe .deve tantos e 
tio assignalados serviços, emprehen•leu o 
seu saneamento. 
· Com eft'eito a cidade acha se hoje abaste
cida de agua potavel, estando quasi conclui . 
da a sua rêde de esgotos, devendo esses ser
viços Yir melhorar o seu estado sanitario 

Mas, sr. Presidente, v . exc. não póde. dei
"Sar de reconhecer que a fundaçlo de um 
hospital é o indispensavel complemento das 
'Dledidas jà. tomadas, porque alli deverll.o re
colber-Pe aquelles que não podem dispor de 
grnndes .recursos pecuniarios para o seu tra
tamento, sendo isolados os que soft'rerem 
molestias contagiosas . 

E'' por isso que o sr. dr. Paulo da Fonseca, 
ApPzar de todas as difflculdades, apezar de 
-todos os de11gostos que erperimenta na ad
ministração municipal, intentou, por meio 
de donativos particulares, crear um estabe
lecimento de caridade que prestasse seus 
soccorros aos mais necessi afins. 

Com atreito, o hospital Acha-se bastante 
adeantado, mas,como sabe v. exc., a quadra 
é melindrosissima e as difflcultlades sll.o 
enormes. 

Por essa raz&.o e que a irmandade da
quelle estabelecimento vem pedir ao Con
gresso o auxilio de 20:0003()00, para conclu· 
lllo de suas obras. 
· Procurando fazer esse grande beneficio ao 
lnunicipio de ·"· Jose d' Além Parabyba, e, 
Clonsequentemente, ao Estàdo, f!U e níio terá 

mate ·n~ldade de gutar-cent.enu de oon-· 
toa de réi• nas quadras . epidemicaa daquel: 
la ZOI)~ eu espero que a camara dos ae
nhores uepu'tadoi approvarà o projeot<l qlle 
tenhô a lionra 'de enviar á Meaa. r Mui'ti) ,_m !) . . . 
Ve~ á mePa, e estando apoiado pelo nu~ 

fuéro de assignaturas, vae a Imprimir-se o se
guinte : • 

Projecto n. 362 

O Congresso Legislativo do Estado de Mi• 
naa Geraea decreta : 

Art. unico. Fica o Governo auctorizado a 
despender pela verba - Obras Publicas - do 
orçamento vigente a quantia de 20:000eOO&, 
para auxiliar a conclusão do Hospital de Mi
sericordia da cidade de S. José d ' Além Pa
rabyba. 

Paragrapho unico. Esta lei entrará em 
vigor logo que seja promulgada e publicada, 
revogadas as disposições em contrario. . 

Sala das sessoes do Congresso ua cidade 
de Minas, em 18 de julho de 1898.- Juvenal 
Penna.-Raul Penido. - Gonzaga da Silva.
Candtdo Eloy.-Camillo Prates. - José Gon1.. 
çalves. - Camillo Soares, filho.- Pinto de 
Moura.-.J. Bueno Brandão.- Julio Ta-\'are~. 
- E. Ottoni.- Delfim More1ra. _... Getúl1o d~ 
Carvalho.- Sousa Moreira.-Nunes Coelbo.
Nunea Pinheiro.-W. Braz.-Manoel da Sllvâ:. 
- Sabino Burroso Junior. . 

O ••. Camlllo Soares, ftlhct : - (NII:o 
temos o seu discurso). 

Projecto n. 36 3 

O Congresso Legislativo do Estado de Mi
nas Geraes decreta : 

Art. 1. · Fica instituído o imposto terri
torial sob as seguintes bases : 

I Cada alqueire de terra. ó taxado annc al
mente em 3 :000 réis em zona cafeeira, e em 
1$500 réis nas outras zonas, despresadas as 
fracçOes de alqueire; 

I! Considera-tie zona. cn feeira. o districto de 
paz onde houver exportação de café ; 

IIl O impo~to aerà pago pelo proprieta rio. 
Art. 2. · O governo regulamentara o moda 

e épocas do lançamento e cobrança. 
§ J.o Observar-se·ha, como base para o 

lançamento, os títulos de propriedade, ava• 
liaçoes em inventar io, reg i :~tro de hypothec .. 
ou avaliação por ar bitro!! pelo governo & con
tribuintes nomeados. • · : I 

§ 2,o ·Aos collectores cabe a porc.entagem 
de 15 ofo. ' 

Art. 3.u Não se poderá f~tzer t ransmissão 
in ter-vivos ou causa mort s, ou qualquer con
tracto sobre immoveis sujeitos ao imposto, 
sem qu~ sej a ext rabido o talão do respectiVO 
pagamento, sob pena do multa para ae 
partes do decuplo do v:. lor do imposto, e 
processo de responsabilid1.de, com perda de 
emprego, para os fun ccionarios do EstadG 
que no acto intervierem. 

Art . 4.0 O nllo pag0111ento do imposto na 
época determinada, sujei ta o contribuinte á 
multa do dobro de seu valor. 

Art. 5. • Dez por conto da ronda liquida do 
imposto serão annual01onte empregados na 
confecçll:o do cadastro do E:,tad<:_>. · 



;, Art. ·6.· 'Fioa reiuzido a cinco por cento ó I · 
~oato a.'·'t1alorum sobre a exportaQII.C? do · 
café. . . · 

J.• PAliTE _. . ... 
Até uma hora da tarde : 1 .. .. 

Leitura e approvaçi\o d. ao ta. Art. _7.· Re~ogam-se as disposições em 
contrario. ·- ~ 

!)ala da iêtsões, 18 de julho de 189B. -
Qamillo Sol{l'-t~l, filho. 
- . Lido e apprõvado, . vae a imprimir-se. 

3.• dlscuullo do_projecto n . 334 
r -

Em seguida é lid~, eJ:!tra em :;.a dillCUAsAo 
e é sem debate approvado, o projecto n. 334, 
que auctoriza a acceit.açilo da doaçAo do 
pred•o em que funcciona a Academia do 
Commercio de Juiz de l'óra, projecto esse 
que e remettido á commissllo de RedacçAo. 

2.• PARTE DA ORDEM DO DIA 

f .• disc~A.Uélo do projecttJ n . . '35-l_ 

. • O ar. Go~••P da Silva a - (Niio temos o 
seu discurso). · 

Lido, em I.· discussllo o projecto n. 354 
Q.~e veda a reeleição doa agento~ executi:vos 
blunicipaes, foi 'ó mesmo regéitado depois de 
algum debate.--Arcbive se. 
· ~uspend· -se a sessão por 10 minutos. 

f .• discuullo do p1'0j~clfJ n. 352 

Reaberta é lida e entra em L· discussão o 
projecto n. 35·~ restabelecendo o Jogar de 
procurador fiscal do Estado. 

Sem debate encerra-se a discussito sendo o 
prol'ecto approndo e remettido à commissno 
de egislaçno. 

l.Ji -cusslJ.o de cmcnd·•s do Senado 

Fin'llmente silo lidas e entram em discussão 
as emendas ns. I, 2, 4 e 5, oft'erecidas pelo 
&ln~tdo á proposição n. 115 da Camara, onde 
já foram regeitadas tendo sido su~tentadas 
pE~lo Senado por d us terços. 
, O •r. Carneiro de Rezende:- (N!'io 
temos o seu discurso). 

Ninguem mais pedindo a palavra encerra
.se a discussil.o sendo approvadas as emendas 
I e 5 e rageitadas as de ns. 2 e 4. 

E' remettido o projecto á commissão de 
R~~acçllo. ~ 

'Eteiçllo de um mc{71bro para a commi~slJ.o 
· · . de justiça ci il e c1·iminal 

Procede-se, na fórma do Regimento, à 
.el~içilo de um membro para a commisslio 
1fetjustiça civil e criminal, na vaga deixa
d• pelo sr. Raul Penido. 

P'eita a chamada, slo recebidas 27 cedu
,Jas, que, apuradas, dilo o Bl'guinte resul
tado : Gonçalves de Sousa, 16 votos ; Julio 
-Tavares, oito votos ; Leopol to Corréa, Ber
nardes de Faria, ~aturnino D.t ntas e Jusce
.lJno Barbosa, um voto a cada um. 

E' proclamado membro da refertdll com
missllo o Pr. Gonçalves de Sousa. 

Nada mais havendo a tratar- se, o sr. Presi
•dente designa para amanhl · a seguinte or
dem."'do .tl.ia : 

Expediente. . · > 

Ate duaa horas da tarde : 1 .. 1 

2.• leitura dos pareceres .e. dos projectoa, 
depois de impressos e dletr:ibuidos. 

Apreaentaçló de pareceres das comm~'-
sões. . 

Apresentaçilo de projectos, indicações, in• 
terpellaçoea ou moções. 

Discuãell.o de req·uerimentos, iodicaço•s, 
interpellações e moções. 1 

,. Jlprovaçllo de redacções !1naes. 

2.• PARTB 

Até quatro horas da tarde : 
1.• di~cussllo do proj.ecto n. 256, c! e 1896, 

600~edendo o auxil~o para a fundaçllo ,de , 
um instituto orphanologico na cidade · 'd' 
Piumhy; . 

l.• ui ta do. de n. 314, auctot izanao o g_,J 
verno· a despender anlfualmente a qu-dtlá 
de 70:000$000, com a mànutenç!-o do '· coir! 
servatório de mut~ica, em Barbacena ; ' 1 

1.• do de n. 3415, concedendo auxilio ao 
externato municipal da cidade do Parà ; 1 

1.• dita do de n. 350, garantindo juros d~t 
i ofo sobre a quantia de 150.0003, do empres
timo a levantar ~e no mnnicipio de Dores 
do lodayá, para o abastecimento d'agua po-
tavel · '' 

1.• discuss!lo do projecto n. 353, creando 
cadeira de instrucçAo primaria no bairro 
« Cocal 7>1 distrieto da cidade de Muzambi
nho; ' 

J.a dita. do de-;n. 3..'15, auctorizando a con~ 
strucçlio de uma E. F. da cidade do Curvello 
â de S. Francisco : 

J.a dita do de n. 359, designando a cida
de de Montes Claros para nella se runda.r 
um dos campos de deinonstraçll.l de que' 
trata a. lei n. 140, de 1895. · 
L9va~ ta-se a sessllo. 

18.• SESSÃO ORDINARIA A(IS 19 DE JULHO 
DE 1898 

PRESlDENCIA DO SR. RIBEIRO r,g OLIVEIRA. 
1 

SUMMARIQ-1.· parte da Grdem do llla.-Acta ...... 
Expetliente.-Observações dos srs. Carneiro dt 
1\Pzende e Ceie~tlno Soares.-2. · iellura. - A_pre1 
~entaçào de pareC<'res do! commlssõcs.-Apresen1 taçào dos projectns ns 361, 365, 3tit! ,. 367.-lp· 
provaçAo cte re<1acção Onal.-t.· p~ rte. - t.· dls-' 
cussào de prnj,.ctn n. 256, de 18!16.-t.· do dlt 
n . 3a4, de l!S\17.-Discurso e requer1mentn do sr. 
lia ui Penicto.-1.· elo ria n . 346.-Discnrsn do sr• 
José (;noçalve~.-J.· do de 11 . 350.- Discurso do 
sr. Jmc G•lnçalves.-1.· do rle n. 353.- 1.' do dç 
n. s;,s.- r.· do deu. 3;,9 .-0rdew do di:~ . .r 

Ao meio dia, feita a .chamada, acham-u 
presentes os srs. : Ribeiro d1:1 Oliveira; Celes
tino Soares, Desidel'to de Mello, Manoel Al
ves, Joaquim Calixtq, CandidQ Eloy, Ca.millo 
Prates,· Juscelino Barbosa, Saturnino Dantias 
Coelho de Moura, ·Nunes Pinheiro, Gonza 
da Silv.a, carneiro de Rezende, Raul Pent I 



•• 
Sousa Moreira, Epaminondas Ottoni, Julio deliberação e ·ficam sobre a meaa para a or:. 
Tavares, Juvenal Penna, Manoel da Silva, dem doa trabalhos os projeotos na. 360, 362 
Getulio de Carvalho, Gonçalves de Sousa, e 363. 
Bueno Brandlo, Pinto de Moura, Rodrigues 
Chaves, Delllm Moreira, Nunes Coelho e S&bi
no Barroso Junior, faltando com causa par
ticipada os sl'l!. : Ri.beiro Junqueira, Seve
riano de Rezende, Frailas Castro, Theophilo 
Marques, Fràncisco Bressarie, lgnacio Morta 
e Agostinho Pereira, e sem ella os maia ae-

0 SR. NUNIU PINHEIRO, ])ela commiaslo de 
Redacçlio apresenta á redacçiO final os N-
guintea: · 

nhores. Parecer e 1·edacçllo final sobre o projecto 
Abre-se a sessiio. n. 334 
Lida a acta da antecedente e niO havendo 

quem sobre ella faça observações é dada por 
approvada. 

O sa. 1.· SECRETARIO dá conta do seguinte 

EXPBDIE..'IITE 

Olficio 

Da Camara Municipal do Tun·o, pedindo 
um auxilio annual para manutençiio do ~Y· 
mnasio do Turvo» e a creaçll:o de uma ca
deira primaria no districto do Bom Jardim, 
daquelle município. 

A's commissoes de Orçamento e Instrucçiio 
Publica, visto que o ofllcio contem pedidos 
referentes a essas duas commissões. 

O •r. <aroeJro de Rezende diz que tan
to nas sessões de 1897 como nas actuaes tem 
notado que os trabalhos da Camara dos srs. 
Deputados silo publicados com incorrecções 
de diversas ordens. Que acreditava que taes 
faltas seriam involuntarias, mas sentia a 
neceseidade de adoptar-s~ uma medida que 
viesse por lhes um paradeiro, o que pedia 
que a Mesa fizesse. 

Lendo o seu projecto, distri&uido com o n. 
3&1, nelle notou varios erros na construcçiO 
das phrases e mesmo "l& ortbographia, erros 
esses q.ue não pvdla dizer si partiram da Se
cretana ou da Imprensa, mas que dese,java 
que a Mesa mandasse remover, ordenando a 
reimpresslo desse projecto. 

Tendo mandado á Mesa o projecto revisto, 
o sr. Presidente mandou que fosse elle reim
presso attendendo ás correcções indicadas, 
e disse que ia providenciar no sentido da 
primeira parte da reclamaç~. 

0 SR. CELESTINO SOARES participa á casa 
que o sr. Agostinho Pereira ausentou-se da 
Capital por motivo justo, e, aproveitando a 
opportunidade, informa aos ~;rs. Deputados 
que si o ,jornal otflcial deixou de publicar o 
resumo dos trabalhos da sesslio de bontem, 
Jtlo foi essa falta devida á Secretaria da Ca
mara mas a uma das praças de Policia en
earregada de levar as provas para a Im
prensa. 

Faz essa declaraçlo a fim de que nllo pos
sa ser dirigida á Secretaria qualquer cen
sura, e concluo dizendo que já foram to
madas as necessarias providencias para que 
nlo se reproduza. simelha.nte falta.- A Ca
mara fica inteirada. 

2.1 LElTt;RA 

Tendo sido retirado da pasta de 2.a leitu
ra, afim de ser reimpresso, o projecto n. 361, 
tém segunda leitura são julgr..dos ohjecto de 

A commissão de Redacçllo de Leia, a que 
foi presente o projecto n. 334, é de parecer 
que se adopte,· como final, a meema reda
cç&O com que foi elle approvado em terceira 
discussllo. 

Sala das com missões, 19 de julho de 1898.
Nunes Pinheiro.- Raul Penido.- Julio Ta-
vares. 

P a1·ccer e t·edacçilo final sobre a proposiç& 
n . :lfJ 

A commissllo de Redacção de Leis, a que 
foi presente a proposiçD:o n. 115, é de pare
cer que seja adaptada, como final, a seguin
te redacção dad~~o á mesma : 

o Congresso Legislativo do Estado de Mlnat 
Geraes decreta : 

Art. 1. • Fica o Governo do Estado aucto
rizado a conceder, desde j á, a todos os funo
cionarios publicas do Est11do, no~oad_oa de
pois do decreto o. 803, de 11 de ]ane1ro de 
1895, que por lei tiverem residencia obrlg.,_ 
toria na nova Capital, e que o requererem, 
os seguintes favores : 

I Doua lotes contiguos de terreno urbano 
ou suburbano para construcçilo de casa ou 
.1hacara na nova Capital. 

ll Pra~o de tres annos, prorogavel a juizo 
do Governo, para construcçlio de casa ou cbtr 
cara. 

Art. 2. • Os t'unccionarios contempladol 
nesta lei perderilo o direito aos favores nel
la contidos, si n1Io estiverem na posse ou 
exercício de seu cargo no acto da lnstallaçiO 
do Governo na nova Capital. 

Para.grapho unico. A conces::;llo de favo
res segundo esta lei, nD:o abrange os t'un
cci~narios publicos que, em qualquer bypo
the~e, já. tenham obtido os favores da lei n. 
3, de i7 de dezembro de 189~ e dos respecti
vos regulamentos. 

Art. 3 · o Governo marcara novo praso, 
nlo excedente de tres mezes, afim de que os 
proprietArios de Ouro Preto, que, por aa
sencia fóra do Estado, enfermidade ou mo
tivo equivalente, nllo requereram lotes de 
terreno na nova Capital possam fazel-o. 

Art. 4.· Revogam-se as disposições em con
trario. 

Sala das Com missões, 19 de julho de 1898. 
-Nunes Pinheiro.- Raul Penido.- Julio Ta
vares. 

A imprimirem-se. 
o sa. JuLIO TAVAREs, pela commiesio de 

Requerimentos, envia à Meeo. o seguinte: 



•• 
P.ar•cw ~ 1mmda ptJra a 2. • cliscu11tfo sobr1 

o proj~cto n, 398 

A commlsillo de Representações, Requeri
plentos e PetiçOes, a que foi rresente o pro. 
Jeclto n. 338, approvado em .• dlacussllo, é 
ae parecer que seja elle submettido á segun
da dlscusallo, eliminado, por inopportuno, o 
paragr.pbo uni co do art. I.· -

Sala das commissões, 19 de julho del898.
Julio Tavares. - Sousa Moreira. 

A lmprlmr-ae. 

.Apr~~ntaçtfo de projectos, inclicaçiJe& e mo
çêJe•. 

0 IR. DB!IDBR.lO DE MELLO manda á Meea 
Já apoiado pelo numero de asslgnaturaa o 
aeguinte: -

Prt~jecto n. 364 

O Congresso Legislativo do Estado de Mi
ou Geraes decreta : 

Art. I.· Ficam revogadas as leia provin
ciaea na. 3.510, de 5 de outubro de 1887 e 
3.792, de 16 de agosto de 1889, e o art. 7 da 
lei n. 340, de 20 de julho de 1895, as quaea 
concerham privilegio para eatllbelecimento 
de feiras de gado e continham outras diapo
llçOes attinentes ao mesmo uaumpto. 

Art. 2. · Fica o Governo auctorlzado a con
tract.ar com quem melhores vantagens oft"e
recer o estabelecimento até quatro feiras de 
gado, nos pontos que julgar mais convenien
tes, sob as seguintes condições : 

§ I.· O concessionario nllo poderá cobrar 
mais de oitenta réis, em vmte e quatro ho 
ras de cada rez que entrar pa-ra as inver
nadas, as quaes deverllo conter aguadas e 
bôas past11gena; ter a segurança nece~saria 
e a capacidade que no contracto fõr fixada 
entr.t o Governo e o concessionario. 

§ 1. · Do gado que fór vendido nas feiras, 
cobrar -se-ha o imposto de 4 ·I. tJd t7alorem 
oo~stante da tabella - B, do regulamt~nto 
que baixou com o dec. n. 842, de 25 de ju
lho de 1895; e do que fõr exportado por ou
tros pontos, qualquer que seja o modo da 
exportacAo, se cobrará o impos.to de oito mil 
réis (8$000) por cabeça. 

Art. 3. · O Governo fixará o numero de vi
gias que julgar conveniente para a fiscali
zaçlio e arrecadaçlio do imposto, podendo 
contractar esse serviço com os concessiona
rioa das feiras mediante a retribuiçllo até 
5 '(. do imposto arrecadado. 

Art. 4. • Desde que o Governo reconheça 
que a existenl·ia das feiras prejudique o in
ter+-sse publico e o da induatria pastoril po
derá rescindir os respectivos contractos. 

Art. 5. • No regulame-nto expedido para a 
execuçllo desta lei, o Governo poderá Impor 
multas nllo excedentes do quaáruplo do im
posto de que trata o § 2. · do art. 2. •• 

8 I.· A's penu do que trata o presente ar
tigo ficam sujditos os contraventorea desta 
lei, especialmente os boiadeiros, seus capa
tazes. prepostos ou outros que concorram 
de qualquer modo para fraudar as rendu 
provindas do imposto sobre o gado. 

Art. 6. · Revogam-se as disposiç<Jes em con. 
trarlo. 

(S. R.} Sala dos sessões, 19 de julbo de 
1898.- Desiderlo de Mello- Dr. Coelho de 
Moura- C&m.Ulo Prates - Julio Tavares -
Sousa Moreira - Saturnino Dantas. 

A imprimir-se. 
0 SR. MANOEL D.A. SIL V.&. envia i mesa o 

seguinte: 

Projecto n. 305 

O Congresso Legislativo do Estado de Mi
nas Geraes decreta : 

Art. unico. Fica creada umn cadeira mixt.a 
de inatrucçllo primaria no logar denomi
nado «Riacho Novo ». do districto de Santo 
Antonio da Manga, municipio diL Januaria· 
revogadas as di11posições em contrario. ' 

Sllla das sessões, 19 de julho de 1898. -
Manoel da Silva.-Ro4rlgues Cbaves. - Jus
celino Barbosa.- Cel~tino Soares.- Conego 
Alves. - Ca•nillo Pratas. 

Estando apoiado pelo numero de assigna
tul'lll, a imprlmir-ae. 

O IR. MANOBL ALvEs apresenta o seg11inte: 

Projecto n. 300 

O Congresso Legislativo do Estado de Mi
nas 6eraes decreta:. 

Art. l. • Fica cread~ uma cadeira de ensi
no primario, do sexo masculino, em S. Gon
çalo do Rio Preto. 

Art . ~ · Revogam se as disposiçOes em 
contrario. 

Sala das sessões, 19 de julho de 1898. -
Conego Alves. · 

Apoiado, a imprimir-se. 
O •r. Naae• PIDhelro:-Sr. Presidente 

pedi a palavra para apresentar o seguint~ 
projecto (lê) 

Como v. exc. deve saber, sr. Presidente 
foi lido no expediante uma representaçllÓ 
da camara municipal do Turvo pedindo o 
auxilio em questllo, a qual v. exc. endere
çou á commissllo de Repreaentaçoes e Re
querimentos. O meu fim, apresentando este 
projecto, é poupar serviço á mesma com. 
missllo, afim de que seja satisfeito o mais 
breve possivel o pedido daquella municipa
lidade 

Vem ã Mesa, é lido, a.J?oiado e vae a im
primir-se, o seguinte proJecto, n. 367. 

O Congresso Legislativo do Estado de 1\li· 
nas Geraes decreta : 

Art. I.· Fica auctorizado o Presidente do 
Estado a conceder o auxilio annual de ..... 
3:000.5000 ao Gymnasio do Turvo. 

Art. ~· · Revogam-se as disposições em 
contrario. 

Sala das sessõe!!, 19 de julho de 1898.
Nunes Pinheiro. 

Appro"açtfo de redacç<fo final 

Em seguida é lida, entra em discusslo e é 
sem debate approvada a redacçllo final do 
projecto n. 342, que concede licença ao ta
bellillo Joaquim Baeta, projecto.esse que o 
ar. Presidente manda passar em autograpbo 
e remetter-se ao Senado. +e.,...., ..... 
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.2.• PARTE DA ORDEM DO DIA 

Pt·imeira disqu&sélo. llq p1·ojec_to n . . 256, 
; · de 189G · 

E' lido e entra em primeira discussão, que 
à se~ debate encerrada, sendo approvado o 
s.egutnte 

" Proieclo, n. 25ü, ele 1896 

O Congresso (,egip1ativo de Minas Geraes 
decreta: 

~:rt: I ~ · Fica o Presidente do Estado au
ctpr.i~ado a auxiliar com a quantia de ..... 
6:000.,:oóo a fundação de um instituto orpha
ilologico nacidade de Piumhy. 
·. Art. 2~o Revogam-~e as disposições em 
contrario. 

Sala das Fessões, 31 de agosto de 1896.
Bernardes de Faria . 

Prim~i1·a discussllo do projecto n. 314, 
ele 1897 

E' Edo e entra em discussão o seguinte : 

Projeclo n. 31-J, ele 1897 

O Congresso Legislativo do Estado de Mi
nas Geraes decreta : 

Art I.· Fica o go\'ernc do Estado de Mi
nas Geraes auctorizado, logo que o permit
tam as cond-ições financeiras, a despender 
annualmt~nte pela verba-Instrucção Pu
blftla.:....a quantia de 7C':000íi!OOO (setenta con
tos ~e ré1s), com a manutenção do Conser
'9'atorio· tle Musica de Barbacena. 

Art. 2. · Passa a constituir renda do Es
tl!~o o producto do lleneticio loterico em 
favor do mesmo Conservatorio. · 
· ·Art. 3. · E' concedida, tambem, auctoriza
ção ao governo, para despesas de installa
çlio deste estabelecimento de ensino artís
tico. 
· Art. i.· Revogam se as disposições em 
contrario. 

Sala das sessões, 9 de aaosto de 1897.
Raul Penido .-Camillo Soares, filho. 

O ar. llaul Peoldo:-Eu podia, sr. Pre
sidente, mostrar á Camara dos srs. Deputa
tados a utilidade da medida consignada no 
projecto, cuja discussão v. exc. aca.ba de 
annunciar, mas como me faltam algmts pa· 
peis que necessito para esclarecer o espí
rito de meus collegas, t'lnho !\ hoara de su
jeitar á consideraçlJ.o da casa um requeri . 
mento, no qual proponho o adiamento da 
discuss!lo desse projecto, por 15 dias, preso 
sufficiente para chegarem-me ás mlJ.os os do
cumentos que requisitei. 

E' lido e apoiado, e entra em discuss!o o 
seguinte: 

Requerimento 

Requeiro o adiamento, por 15 dias, do 
projecto n. 314, em primeira discussllo. 

Sala das sessões, 19 de julho de 1898.-
Raul Penido . . 

Nilo havendo quem peça a palavra, e appro
vado o requerimento, pelo que fica adiada a 
discusslJ.o do projecto, por 15 dias. 

:PritMira discu_&s4o-.do-projecto "· 846 : 

E: lido e entra em primeira discuSJKo o 
proJecto n. 346, que concede um auxilio ao 
Externato Municipal da cidade do Pará. 

O ar • .lo•~ Goo~IYH : - Sr. Presiden
te, apresentado por mim o projecto que 
ora se acha em 1• discusslo, cumprtJ- me, ... 
gundo havia promettldo, dizer algumas pa
lavras sobre suas vantagens. 

E' certo 9 sou o primeiro a reconhecer 
que, li_geiras e despretenciosas, elhta não tém' 
me~eCJmento, nlJ.o podem mesmo trazer escla
reCimentos reaes sobre a mataria, ( nllo 
"POiados geraes ), mas, em todo o caso, tra
duzem o desejo que 'tenho de, no del!empe
nho do mandato que· me foi confiado pro
curar auxiliar o, desenvolvimento d~ in· 
struc~ão na zona que tenho a bonra de r .. 
prese..-.r. 

Sabe v. exc., sr. Presidente,. que algumas 
Camaras Municipaes têm creado estabeleci
mentos de ensino secundario, que se deno
minam externatos municipae11, e, nesse nu
mero, se acha o que foi fundado pela respe
ctiva Camara da cidade do Pará. 

Parece-me que estas Camaras, assim pro
cedendo, andaram melhor avisadas do que. 
aquellas que têm creado escolas de ensino 
primaria, ,ià. porque esse ramo de serviço 
publico está a cargo do Estado, j:i porque o 
Congresso Mineiro nito tem poupado ostor
sos para dotar o Estado com um numero de 
cadeiras superior a suas necessidades re· 
aes. 

Alem disto, vemos perfeitamente que o 
ensino primario, na maioria dellas, não tem 
correspondido aos sacrificios que o Estado 
faz para esse fim ;. portanto, as Camaras Mu
nicipaes que, como a do Pará, tratam de 
crear estabelecimentos, como o de que fala 
o projecto, no~ quaAs se ensinam - portu
gu_ez,. m_athema~1cab _elementares, geographia, 
principios de historia, além de outra11 ma
teri~s, vem satisfazer, a meu ver, uma ne
cessidade reclamada pela instrucção publica 
em o nosso Estado. 

Demais, sr. Presidente, nós vemos que as 
eondiçõe111 do nosso paiz nlo permittem a 
qualquer individuo pôr um filho em eollegio 
distante do Jogai' de sua residencia · ê pre
ciso que rlle seja bastante rico para 'suppor
tar as gr ... odes despesaR que es9e acto tl1o 
louvaYel e digno de ser estimulado accarre
ta, de moclo que aquelles que constituem a 
classe do~ pobres, a grande classe, aquelle1 
que fo_rm :lm, pód~-se dizer, o povo, elemen
to bas1co das sociedades, estes, a mingoa de 
r!!cursos peeuniarios, são condemnados a vi
ver DI!- ignorancia,. quando elles, mais dQ 
que nmguem, pree1sam dar alguma instrn
cçllo a seus fllbos. 

E assim, ar. Presidente, a creaçllo de1ae1 
externjltos vem satifazer eesa necessidade, 
vem dar meios para que os pobres possam, 
no logar o~de residem, dar certa instrucçio 
a seus filhos. 

Parece-me, portanto, que o projecto, con
signando um auxilio ao externato da cida
de do Pará,é de utilidade incontestavel para 
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o desenvolvimento da instrucção publica no 
município, e consequentemente no Es
tado. 

Trata-se de um pequeno auxilio, de uma 
somma insignitlcante, c_ompare.da com ~s 
gordas q•tantias despendtdaa na nova Capi
tal; e neste ponto, devo dizer, sr. Presiden
te, - é preferível que se deixe apagado um 
fóco de luz electrica nos vaatos salões deaeee 
ricos pnlacios, a permittir que SE.> feche, por 
causa de um pequeno auxilio, um esta'tidle
cimento onde se ministra o ensino a tantos 
moços que serão amanhã outros tantos ci
dadãos uteis á'terra de seu nascimento. 

O externato do Parà, sr. Presidente, mere
ce este auxilio, porque, fundado, jà lá. se 
v1lo tres annos, e dispondo de bon. lente~, 
é freque:1~<1o actualmante por mais de 50 
alumnos, que úalli devurolo sahir prepara_dos 
para o exercicio de qualquer funcção; VISto 
como, hoje em dia, exige se para isso que 
o homem tenlla certo preparo intelleotual, 
uma instrucçilo mais ou menos solida, sem 
o que jamais voJerâ ser um bom fazendeiro 
um bom commerciante, um b 1m industrial, 
ou exercer cow ce1-ta independencia qual-
quer cargo de administraçã_o local. . . 

Por outro lado, SI'. Presidente, o mumct
pio do Purá, proximo desta Capital, muni
clpio bantante importante e populoso, não 
tem sido, de modo algum, pesado aos cofres 
do Est;~do , e, qual filho engeitado, elle tem 
vivido como Deus e t ervido, segundo a phra
se popular. 

Portanto, attendendo á EOlicitude e crite
rio com que o Congresso Mineiro costuma 
proceder, qu ando se trata de _inst1·ucção pu
blica, espero que o meu proJecto ~erecerá 
o voto favoravel da. Camarn. (i\b 1to bem ; 
muito bem.) 

Ninguem mais pedindo a palavra, enc~r
ra-~>e a. discussão, sendo approvado o proJe
cto •}UO vae á commissão de Orçamento. 

P1·imt1ira. d iscussllo rlo p1·rje~!' n. 3 /JO 

E' lido e entra em primeira discu~são o 
pr•Jjecto n. 350, garanti';ldo juros sobre _o 
emprestimo que contr&.h,lr a Camnra ~1unt
cipal de Dores do lndaya para abastecimen
to d'agua potavel. 

O Nr .Jos~ Gon~lves :-Sr. Presiden~e, 
quando tive a honra de apresentar o pro)e
oto que,neste momento se acha em primeira 
discussão fiz ligeiras considerações sobra a 
sua utiiiJade e conveniancio., parecendo-me 
por isso que nada tenho a dtzer por em
quanto sobre o mesmo, chamando apenas 
::>ara alle n attençllo dos illustres senhores 
Deputados. 

De presente accr~scentarei sómente . que 
a cidade de Dores de lndayà acha-se Situa
da nas margens do rio S. Francisco, zona 
esta que, como sabem os. meus ~istinctos 
collegas, e flagellaJa pelo ImpalUdiSmO que 
alli gr11ssa annualmente. 

Parece -me até sr. Presidente, que essa ci
dade como toda 'aq uella região pod9 vir a 
ser, no futuro campo muito propicio ao 
desenvolvimento das febres de mau ca~a
cter que, intelizmente, têm assolado var1aa 
partea do nosso Estado. 

1\. C. - 9 

Si asaim e, ai eaiiUI t.erriveis epidemias po• 
dem vir um dia atacar aquellas farteis pa~ 
ragens, devemoa dead.e já lanQar m!o de 
meios adequados para prevenil-a. 

0 SR., BUBNO BRANDÃO : • -Antes prevenft' 
do que remediar. 

O sa. J . GoNçALVBII:- Perftlitamente f 
antes prevenir do que mais tarde lamenta
se essa falta de prevençllo. 

Por es~as razões, sr. Presidente, eu penao 
que, tratando-se de uma cidade, cujo dea
envolvimento é j! bastante notavel e que, 
futuramente, será sem duvida um centro 
summamente importante daquella zona, pen
so , repito, que o meu projecto está em oon
diçõe!l de merecer especial attenção da Ca
marafdos ill u · tres senhores Deputados. (Mui to 
bem !muito b'lm !) 

Ninguam mais pedindo a palavra encerra
se a discussão, sendo o projecto approvatfo. 
-A· com missão de Orçamento. 

P1·imci1·a rtiscussiZo elo projecto n . 3.J3 

E' litlo e entra em primeira discuss!o o 
projecto n. 353, creando cadeiras de in
lltrucção primaria. 

Ninguem pedindo a palavra é approvado o 
projecto.- A' commissão de lnstrucção pu
blica. 

Primeira di!c1ustlo do projocto n. 355 

Lido e posto em primeira discuss!o o 
projecto n. 355, auctorizando a cnnstrucçlo 
de uma estrada de ferro da cidade dn Cur
vello a S. Francisco, ê elle sem debate ap 
provado. · A' commissão de Obras Publicai 

Primeira cliscussão do de n. 35~ 

Finalmente, lido e posto em Jiscuss!o o 
projecto n. 359, designando a cidade de Mon· 
tes Claros para nella se fundar um dos cam
pos de demonstração de que trata a lei n. 
140, de 18115,ê o mesmo approvado.-A' com 
missllo de lndust1·ia. 

Nada mais havendo a tratar-ee o sr. Pre
sidente designa para amanhã a seguinte 

ORDEM DO DlA 

1.• PAR.TB 

Até uma hor.1 da tarde : 
Leitura e approvaç!o da acta. 
Expediente. 

Ate duas horas da tarde : 
Segunda leitura. dos pareceres e dos pro

jectos, depois de impressos e distribuid<?s• 
Aprtlsentaçílo de parecerbS das commts

sões. 
Apresentação de projectos, indicaçõas, in-

terpellaçoes ou moções. . 
Discuas!o de requerimentos, ind1caçl!ea, 

interpellaçl!es e moçlles. 
Appronçllo de redacçõea tlnaes. 

2.• PARTB 

Ate quatro horas na tarde : 
Primeira discuas!o do projecto n. 94, de 

1895 elevanda os vencimentos do medico a 
do pbarm aceutico da hospedaria de immi · 

• 
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graotes «Horta Barbosa», em Juiz de Fóra ; 
Primeira do de n. 343, creando institutos 

de esinno profissional em Montes Claros e 
Januarla. 

Primeira do de n. 351, sobro a retribuiçlo 
de trabalho que devem perceber os avalia
dores nos inventarias judiciaes. 

Levanta-se a sessão. 

19.• SESSÃO ORDINARIA, AOS 20 DE JU

LHO DE 1898 

PRBSIDENCIA. DO SR. RIBEIRO DE OLIVEIRA 

SUMMAI\10: t.• parte da ordam do dia.-Acta
Expedleute.-Ohservaçues do sr. Sabloo Barroso 
Jumor .-:!.· h•itura. - ·Apresentaç1io dt! pareceres 
de commlssues.-Apreseol>ção dos projecto~ os· 
869, 37u, :l71 , 372, 373 e 376. -,\provac;<lo lle re
dacçues flnaes.-Requerlmento dos srs . Nuoes Pi· 
nhulro.-2. • parte.-1.· discussão do projecto n. 
9~. de 11'195. -0bservaçõrs do sr . Sever1aoo I e 
Reze· de. - 1.' dos projectos os. 343 e 35t.- Or· 
dem do dia. 

Ao meio dia, feita a chamada, acham-se 
presentes os srs R1beiro de Oliveira, Celes
tiuo SoartJs, Desiderio de Mello Candido 
Eloy, Sousa Moreira, Julio Tavares, Juve
nal Penna, Manoel Alves, Saturnino Dan
tas, W encesláu Braz, Juscelmo Bllrbosa, 
Delfim Moreira, Carne1ro de Rezende, Frei
tas Castro, Nunes Pinheiro, Sabioo Barr .. so 
Junior, Severiano de Rllzende, Ribeiro Jun 
queira, José Gonçalves, Manoel da Silva, 
Rodrigues ChavtJs, Pinto de Moura, Epami
nondas Ottoni, Nunes Coelho, Gonza~a da 
Silva, Joaquim CalixL e Getulio de Curva 
lho, faltando com causa par t icipada os srs. 
Theophilo Marques, Francisco Bressane, !l(na 
cio Murta e Agostinho Pereira, e sem ella. os 
mais srs. 

Abrd-se a se~~ão . 
Lida a act a da antecedente e não bnven· 

do quem sobre a mesma faça observações à 
dada por approvatla. 

Não ha expedient.e. 
0 SR. SABINO BARROSO JUNIOR manda à. 

Mesa dous requ13rimentos: um de d. Francis · 
ca dn Concerç!\o Ferreira, professora publica 
do M no ole Sant'Anna, em Ouro Preto, pe
dindo um anno de licença para tratar de 
sua SltÜ.tle, o outro de d Maria Blandina das 
Dores Reis, pr·ofessora publica da cidade de 
Tres r.orações do Rio Verde, fazendo iden
tico pedido. 

Foram o~ •lous requerimentos á commis
sllo do Petições. 

Segunda leitw·a 

Tem segunda leitura e ficam sobre a Mesa 
para a ordem dos trabalhos os projectos ns. 
361, 364, 365, 366, 367 e 368, que sãojulga· 
dos objecto de deliberação e o parecer 
n. 318. 

APRE~ENTAÇÃO DE PARECERES DE COMMlSBÕES 

0 IIR. JULIO TAVARES, pela. CommisSliO de 
Petições e Requerimentos, envia á Mesa o 
seguinte : 

Parecer n. 319 

A O"mmissllo de Representações. Requeri
mentos e PetiçOes, a que foi presente a re
presentaç!W da Camara Munfcipal de Bom
fim, solicitando do Congresso a inclusD.o no 
orçamento de um auxilio em favor da ma
nutenç:lo do butituto Municipal leHumani
da.t& ~aquell~ cidade, é de parecer t~ requer 
que seJa a dita representaçlo enviada á 
commissl!.o de Orçamento. 

Sala das commissoes, 20 de julho de 1898. 
- Julio Tavares.-Souza. Moretra. 

A imprimir-se. 
0 SR. SEVERlANO DE REZE:-IDB, pela commis

sllo de Força Pubhca, manda á Mesa o se
guinte p11recer, reservando-se o direito de 
emendai-o convenrentemente : 

Parece1· p ara o segunda discusséio sobl'e o 
projecto 11. 344 (Força Publica) 

A commissllo de Força Publica, a que foi 
presente o projecto n. 344, deste anno, fi 
xando a Força Publica do E11tado para. o 
futuro exercício tle IRQ9, é de parecer que 
o mesmo seja submettido á segunda discus-
8ão e approvado com as emendas que oppor
tunamente apresentará. 

Sala das comolissões, 20 de julho de 
1898.-Severinno de Rezende .-Delfim Morei
ra . -Nunes Pinheiro. 

A imprimir-se. 

Ap1·esentaçêla de p1·ojectos, indicações e moções 

O sr. Gonzaga do Sih·a:-Pedi a pala• 
vra, sr. Pres.dente, para enviar á mesa um 
proj ecto que auctoriza a construcção dn uma 
estrada de ferro que, part mdo da est ação 
de S. Paulo do Mu riahê, na estrada de ferro 
Leopoldina e pas~ando pelos districtos do 
Gloria e Sant:l Rita, và terminar no logar 
denominado - Fer,·edouro, no districto de 
S. Francisco, município do Carangola. 

Para fuodnmentnr llSSe pro jecto passo a dar 
11lguns esclarecimentos á Camara dos srs. 
Deputados relativamente aos districtos do 
Gloria e Santa l{ita, ambos no município do 
Muriahé e ao logar Forvedouro, ponto ter
minal da estradu. 

O districto 10 Gloria , distante tres lPguas, 
da cidade do Muria h é, ó um dlls mais flores
centes do município pelas condicções feracís
simas t.le seus t errenos e vasto desenvolvi
mento de ~ufl lnvoura que, sem o facil meio 
de tran~porte ue seus productos, està. sujeita 
ao pesado carreto das tropas que vem aug
mentar lhe o onus jú. do ha muito atro
phh•nte para ella. 

Nas mesmas condições de desenvolvimen
to agricola e de fer10 cidade no solo e o dis
tricto de Santa Rita, , ·indo portanto, sr. 
Presidente, essa Estrada , caso o projecto, 
transitando nas du11s casas do Congresso, 
seja convertido em lei, trazer maior des 
envolvimento e novos elementos de vida 
áquelles districtos. Alem disso, como v. exc. 
e muitos de meus collegas sabem, o ponto 
terminal d11 estrad~t, conforme reza o pro
jacto, é o logar denominlldo - Fervedouro, 
no districto de S. Francisco, município do 



89 

Carangolc., onde existem diversas fontes de 
aguas medlclnaes para a cura de varias mo · 
lestiato, especialmente do fi gado e eatomago ; 
ora, ar. Pres•deote, grande numero de pes
sOasjA rrequentam aquellas aguas e, pela dif
ftculdade de transporte, muitas deixam de 
frequenta! ae. 

Assim sendo, estou certo, a Camara nll:o 
deixará de applaudir a. idéa consignada no 
projecto e, e~pero, approval-o-ha, com o c.ue 
terão os meus distinctos collegas pratica
do mais um acto de justiça, como beneme
ritos representantes do povo mineiro, con
correndo para facilitar o transporte naquel
la regillo e para o augmento das rendas do 
Eate.do. 

Enviando, pois, o projecto á. mesa, confio 
na Camara para a sua acceitaçlio. (Muito bem). 

Vem á. mesa, ê lido e j á. apoiado pelo nu
mero de assignaturas vue a imprimir-se a 
seguinte: 

Projecto 11. 3G9 

O Congresso Legislativo do Estado de MI
nas Geraes decreta : 

Art. l. · Fica. o Governo do Estado aucto
rizado a conceder privilegio com garantia de 
juros a quem melhores Yantagens otl'erecer 
para construcçllo, uso e goso de uma E. F. 
que, partindo da Estação de S. Paulo de Mu
riabà, na E. F. Leopoldina-e passando pe
los districtos do Gloria e Santa Rita, do mu
nicípio de Muriabé, Yà terminar no logar 
denomin.•do- Fervedouro-, do districto de 
S. Francisco, no município de Carangola. 

Art. 2. · O privilegio não excederá. de 30 
annos e a garantia ~erá de 6 ofo sobr~t o ca
pital m11ximo de 45:0003000 por kilometro. 

Art. 3. · Revogam-se as disposições em 
contrario. 

Sal~' das sessües, 20 de julho de 1898.-Gon· 
zaga tla Silva.- Pinto de Moura.- Padre 
Joaquim CHlixto.- Juvenal Penna.- Ribeiro 
Junqueira.- Juscelino Barbosa. 

0 SR. PINTO DE MOURA manda à meEa O 
aeguinte: 

Projecto n . 370 

O Congresso Legislati \'O do Estado de Mi
nas Geraes decreta : 

Art. I.· Fica creado um cartorio privativo 
do crime em cada uma das comarcas de Juiz 
do Fóra e Rio Novo. 

Art. 2. · A serventia desses cartor ios será. 
vitalicia e os respectivos runccionarios no
meados medeante concurso. 

Art. 3.· Os escrivães do crime funcciona
rlio em todas as sessões do jury e tribunal 
correccional, sendo egualmente encarregados 
de todos os misteros attinentes a esses ser
viços. 

.Art. 4.· As primeirns nomeaçOes serão fei
tas pelo Preeidento do Estado, independente 
de concurso. 

Art. ~. · Revogam-se as disposiçües em 
contrario. 

Sala das sessOes, 20 de julho de 1898.
Pinto de Moura. 

Lido e apoiado; vae a imprimir-se. 

O ar. Severlauo de Beseade 1- Sr. P.re
sidente, a velha cidade de Ouro Preto tem 
guardado, como um deposito, as promesaaa 
que em mais tfe um document.o publico lhe 
té w si•Jo feitas por poderes do Estado, de 
que lhes proporcionarll:o recursos e elementQa 
de vida e de prosperidade, depois de ter ella 
perdido os fóros de Capital de Minas. 

Espera, portanto, a populaçll:o daquella la. 
gendaria cidade, arca de tradiçOes glorlosaa, 
que nlio sejam e~sas promessas, especie de 
fiche de consolation, simple5 palavras de 
banal conforto ; fazendo assim já. conside
rai-as, em natural desconfiança, a transfe. 
rencia. para a nova Capital de estabeleci .... 
mentos, taes como o Externato do Gymnasio 
Mineiro, que devia permanecer em Ouro 
Preto. 

Como todos sabemos, sr. Presidente, ne
nhuma cidade convida mais ao recolhimento 
e ao est,Jdo do que aquella, cercada de 
montanhas, formando remanso placido e se
reno, onde as meditações scientitlcas e lit
terarias prendem e concantram o espirito. 

0 SR. CANDlDO ELOY:- Apoiado : muito 
bem. · 

0 SR. SSVERlANO DE REZENI.>E: - .Jà OS glo
riOSOS sonhadores da Republica - os incon
fidentes tllo celebrados, que por base de seus 
arrojados planos na conquista da liberdade, 
lançavam largas vistas em relação ao en
grandecimento intellectual de Minus, tinham 
planeJado em Villa-Rica o estabelecimentode 
uma universidade, assim como tinham des
ignado para sêde da capital a risonha Var
zea do Marçal. 

0 SR. GONZAGA DA SILVA :-Hoje tristonha. 
0 SR. SEVBRlAl'\0 DE REZENDE : - Tenho re. 

ceio de collncar o prcjecto, que vou ter a 
honra de otTerecerãconsideraçlio da Camara, 
sob o patrocínio daquelles martyres, espe· 
cialmente sob o do mal aventurado alferes 
Xavier, o Tiradentes ; porquanto tenho para 
mim que seria malsinal-o;- Tiradentes pa
rece ter sido cnndemnado à eterna contra
riedade ; Tiradentes foi caipóra nos planos 
de sua ardente imaginaçll:o, assim como cai
poras eão todos os projectos que, eob a 
invocaçllo de seu nome, slio trazidos á tela 
da discussllo !las assembléRs republicanas ! .•• 

Posso falar assim, porque vi por terra 
quantos projectos apresentei apadrinhados 
com os votos e anbelos quo, parecia- m~, de
viam respeitosamente ser cumpridos, como 
preito de veneração ao desventurado incon
fidente. 

0 SR. MANOEL DA S L V A : - Elle está. 011· 
vindo. (Rtso) . 

0 SR. SBVERIA!'\0 DE REZE:'o/DE : - Nit(l OUVi 
o aparte do nobre deputado. 

o sr:.. MA:-·oxL DA SILVA :- Elle está. 011-
vindo. 

0 SR. SEYERIANO DE RKZENDE : - Quenl J 
Tiradentes 1 Estamos, pois, em communiea
çlo espírita com elle ou v. ·oxc. o vé em. 
sombra n presidir as nossas deliberaçoes t 
(Risadas). 

0 SR. MANO.LDA SILYA:-(Apontandl para 
um busto que acha·u SIJbre a Mesa, )- Olha o 
busto. 

• 
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0 IR. SEVERUNO DE RDENLB :-E eu que 
1ulgava até hoje que aquelle busto fõsse de 
Cbristovão Colombo ou de Demosthenes ! 1 

Agradeço a v exc . a informa~il.o . . . ( rilo). 
Tratando, porém, do meu pr1~ecto, penso, 

Sr. Presidentto, que ella devt~ merecer a ap-
provação da casa ; porquanto, vem em soe
corro da iniciativa individual, que póde 
eoncorrar muito, aetualmente. para a pro
lperidade e engrandecimento de Ouro Preto; 
concede elle favores a es~e importante e 
acreditado collegio ; favores quo os meus 
distinctos coiJefi&S têm concedido a estabele
cimentos congeneres, e á escolas normaes 
de caracter municipaL 

Trata o rr.ojecto de subvencionar o anti
go collegio alli estabelecido sob o nome de 
« Collegio Mineiro », j á vantajosamen ·e co-
nhecido em todo EstHdo . · 

0 SR. RIBEIRO JUNQt EIRA :-Si elle fõsse 
de salesianos, v . exc. seria mais feliz, talvez 

0 SR . RODRIGUES C nAves :-Apoiado. 
0 ~R. SEvriRIANO DE RKZEI'\DE:-Mas nào teria 

o voto de v . ex c . , como espero para este 
que ora -,·ou mandar á Me~a . 

O sR. RlDRIRO JuNQllEIRA :-Conrórme. 
O ~<R. G<•NZAGA da SILYA :-Em quAstões 

de~tas nllo se regateia. 
0 fR. SEn.'RlANO DE RBZRNDE :-0 numero 

de approvações obtido pt.los alumnos do 
Colle~rio Mineiro, perante as bancas de ex
ames geraes, prova bem a capacidade de eeu 
pesso11 l docente, que l!e exfurça para cum
prir com os l!eus deveres, fala m mais alto 
em seu abono do que quaesquer outras consi
derações em justillcaçilo do projecto. 

Além di ~ so, sr Presidente, o projecto vêm 
concorrer muito para a educac,;llo de meni . 
nos pobrE>s, com prefo:rencia os tllhos de 
uma cla~ose desprotegida, qual a dos funccio
narios publicos ; porquanto dá auctoriza
çll:o ao governo á subvencionar o collegio sob 
e clausula de serem alli admittidos sete al
lumnos naquellas condições. 

Ofl'erecendo o, pois, eu el!pero dos senti· 
mento~ de patriotismo e de justiça dos meus 
illustrados collegas, que elle transitará vic
torioso por e11ta ctJsa, pa :saodo incolume ao 
Senado. ( llf u ito bem r muito bf'm. 

Vem á Mesa, é lido, apoiado e vae a im
primir-se o seguinte : 

Pn>j ecto n. 371 
O Con~rres~o Lt'gislativo do Estado de 

Minas GPraes decreta : 

Art. J.o Fica o Governo auctorizado a 
concederá Companhia- Viaçil.o Ferrea Sapu
Cilby, o praso de que trata a lei n 230, de 
28 de setembro 'de 1897, para a concluallo 
da E· trada Montes Claros . 

Art. 2. • Revogam-se as disposições em 
contrario. 

S11la das sessões, 20 de julho de 1898.
Celeatino Soares. 

Proj ecto n . 373 

O Congresso Legislativo tio Estado ti" Mi
nas Geraes decreta : 

Art. I . · Ficam creadas qu11tro cadeiras 
de instrucção Jlrimnria, sendo- uma no
cturna no arraial do Guai cuby; uma nó po
voado denominado - Espírito Santo, do 
mesmo distr cto; uma no povoado do Santa 
Clara, todas do nJUn icipio de Bo<'ayuva ; e 
uma na poYoação do Porto da M11nga, do 
município de Di amant ina . . 

Art . 2. · Revogam-se as disposições em 
contrar;o. 

Sala das Sessões, 20 de julho de 1898. -
Celestino Soares. - Conogo Alves . - Ro
drigues Chaves. - Manoel da SiiYa. - Desi
derio de Mello. 

Lido e apoiados, a imprimirem-se. 
O SR. JosB GoNÇAL\"ES envia á mesa o se

guinte: ... 
P 1'(>jr:cto n. 374 

O Congresso Leg:slativo d') Estado de Mi
nas GE~raes decreta : 

Art. I. · Ficam creadas duas cadeiras mixtas 
d\3 instrucçfio primaria, a saber: 

Uma no districto de S. Jerooymo, munilli· 
pio do Carmo do Parnahyba, e outra no logar 
denominado- Sá Lobo, distrieto do Pompéo, 
mu nicípio de Pitllnguy. 

Art. 2. · Revogam-se as disposições em con
trario. 

Sala das sessões, aos 20 dE~ j ulho de 1898.
José Gonçalves. 

Apoiado, a imprimir-se. 

A pprol'açllo de •·cdacr•ie$ {tllaes 

PostA. em discussão, e srm debate appro
vada. a redacçllo fi nal do projeeto n. 334, 
sobre a doaçí'ío do predio onde funcciona a 
Academia de Commercio de Juiz de Fóra. 

O sr. Presidente manrla que se pa8B& em 
auto~rapho ei!ISA projecto"' seja remettido ao 
Senado. Artij!o unico. Fica o Governo do Estado 

auctorizado a subvencionar pela verba «ln-
strucçlio puhlica», ao Collegio Mineiro, em Díscussiln da 1·ed rt•Jrão fi 1al d ·1 proposiçllo 
Ouro Preto, annualmente, com a quantia de n. 115, da Cmnat·a 
5:000.~000, sob condição de allt admittir 7 
alumnos pol>rE>s, especialmente filhos de em- E' lida e posta em disc·~1ssão a redacçlio 
pregados publicos ; revogadas ns disposiçõos final da proposição n. I 1 ;). 
em contrario. ~SR. NUNES PINI!F:IRO en via mesa o se-

Sala dlls sessões, 20 de julho rle 1898.-So , gu1ente: 
veriano de Rezende.-Candido Eloy. 

0 ~R CELESTINO SOARES, apresenta OS se
pintes: 

Pr•jecto n. 3 72 

O Congresso Legislativo do Estado de Mi 
nas Geraes decreta : 

Requer i 11cnf1J 

Requeiro que o parecer da commiaslio de 
Redacção sobre a propo~ •~ll:o, n. 115, volte à 
mesma commisc:Jio. 

Sala das seseõe!, 20 t! e julho de 1898. -
Nunes Pinheiro. 



Nin~uem pedindo a palavra, encerra-se a 
discussllo, sen·Jo approvado o reque1·imento 
pelo que vae o projecto a mesma commis · 
alo. 

2.• PARTE DO ORDEM DO DIA 

1.• tlisCI.ISS'io ll? projecto n. 94, de 1895 

E' lido e posto em discuss!lo o seguinte: 

Apresentaçll.o de pareceres das commis
sões. 

Apresentaçll.o de projectos, indicações, in
terpellações ou moçõe<'. 

Discussllo de requeritnentos, indicaçOes, 
interpellaçOes e moções. 

Approveçll.o de redacçõe:J tlnaes. 

2.• PARTE 

Proj~:cto 11. 94 de f895 Até quatro horas da ta~de: 
Segunda dl,cusslio do proJectll n. 32'?, cre-

nas Ge,.aes decreta : ticoíl, de que trata a lei n. 140. 
0 Congres::o Legislativo do Estado da Mi-~ ando o Jogar de secretario nos campus pra-

Artigo un ico. P'icam elevadas a 250.~ men- Segunda dita do de n. 338, fazen lo doa-
saes, 08 vencimentos 1lo medico da hospeda cão de um pred io estadoal á associnção de 
ria de imm•grantes « H01·t:t Barbusa », da ci- Santa lz~bel de Hung1·ia, .undada em Ouro 
dado da Juiz de Fóra., e a 2003, os do phar- Preto. 
maceutico da mesma hospedaria; revogadaq Primeira dita do de n. 1:20, auxiliando a 
aa disposiçOea em contrarie. municipAlidade de Manhuas~ú pHra a con 

Sala das 11essoes, 5 de junho de 1895.- ~truc~ão da estrad_a de rodagem daquella ci-
Juvenlll Penna . dade a de C11raogola. 

o 111r. flile~·erlano 41e Rezende: -Sr. Pre Primeira dita do de n. 362, auct.orizando a 
sidente. ('Orno v. ex~ia. s11be. todn o projecto con~~•slio da :um aux i~ io para conclusão do 
aubmettido a 1.• discussão tem de ser C•)nsi- hosp1t·· I do miserlcordla de S. Jo;é de Além 
derarlo dA baixo do ponto de vista de ~tua P8T'ahyb~ . ·. . 
constitucionalid:1 de e util:dade. P•··m~1ra ? •ta do de_ n. 360, creando cadei-

NRda t.enho a dizer relativamente a con11ti- rR!I pr1mar1as em dtversas loca l11Jades no 
tucionnlidnde do pro.i t><' to, mas eu quizera Estado. 
, ·êi ·O ju~tiflcado pelo lado da utilidade. Levanta se n sedsliü. 
Parece-me que o venciment.o dos funcciona

ríos. de que ~~~ trata no projecto, iá 11e acha 
compensalio regularmente, A desde que nll.o DlSCVltSO PRONUNCIADO NA SESSÃO DE 9 
se det('rmina a utilidade publica que adve· DE JULHO DE 1898 
nha ao F.tatado com simolh11nte au~rmPnto de 
rlespesa, eu voto contra o projecto (Mu ito 
bem). 

Ninsruem mai s pedindo a pAlavra, encerra
se a di'3CU~IIão, sendo rejaitado o projecto. 

Archive -se. 

f.· discu ssão do pt•ojecto n . 343 

E' lido o posto em I. · discus;:ll:o o projecto 
n. 343, creAndo um instituto de ensino pro
fessionel em Montes Cla ros e .hmuarin. 

Nlio hnvenrlo quem peça a palavra, encer 
ra-se a rl i::;cu s!'!\O sendo approvado o l)roje
cto. - A' commissllo de lnstrucçllo publica. 

f.· ll :scussí1o d·> projecto n. 351 

Fimtlmente, é lido o post.o em 1. · diPcussão• 
o pr. ,je~to n. 351, sobre a retribuicilo de tra
blllbo que devem perceb~>r 011 avaliadores 
nos inventarios judiciarios. 

Não havendo quem sobre elle pet:a a pala· 
vra, é encerrada a dít~cussllo e approvarlo o 
pro.iecto. - A' commisello de justiça civil. 

Nada maiM havendo a tratar se, o sr. Pre 
sidente dt'signa para amanhli a seguinte: 

ORDEM DO DIA 

). a PARTE 

Ató uma hora da tarde: 
Leitura e approvaçào da acta. 
'Expediente. 

Até 2 horas da tarde : 
2.• leitura dos parecer~11 e dos !Jrvjectos, 

depois de impressos e distribuídos. 

O 111r. Camlllo Pra&es : - Sr . P1 csidente, 
no intuito de satisfazer a u ma necessidade 
que se faz sentir pe!ladamente sobre o povo, 
vou apresentar um projoct > rcfornH.Hlllo o 
regimento de cu!ltas, na parte referente aos 
ava liadores judiciaes. 

V. e~c. não ignora que actualmente em 
Minas, o pobre, póde-se dizer, não tem di
reito. 

O ~;R. GoNÇALVES DE Sou~A :-Apoiodo. 
O &R C. PRATES : -E' tão pesada a con

tribuicil'J com que co .correo! ~t quelles que 
vão defender os senR direi tos perante a 
justi~;a, que, muitas vezes , mais vale aban
donai -os do que pleiteai-os. 

0 SR. F. liRESSAflE :- Apoiado ; is~O é uma 
vet•úade . 

0 SR. C. PRATES :-E' ir; to UlllD. YerJade 
que Ralta :•os olhos de todo<o quP. de qualquPr 
fórma tenllam de i nten·ir em negocios judi · 
ciaes. 

O anno passa,lo, meu illustre collegn, sr. 
Juvenal Penna, tentou reformar todo o re
gimento de custas, mas por mot iYos que 86 
a Camara podtlrá dizer, o seu projecto foi 
reioitado. 

Eu, s1·. Presidentt>, não tenho competen
cia (nll.o apoiados: para fazer uma refórma 
total do regimento de custas, mas, vou pro
curar rer01·mal-o na p~rte que •l irectamente 
se entende com os que mais necessitam da 
prvtecção publica-os orpi.Jl\os e as vi uvas. 

Si cada um dos senhores deputados se des-
116 ao trabalho de examinar os cartot·ios de 
orphA.os, sobretudo nas zom s mais pobres 
do E$tado, em que os acer,·os são pequenos, 
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em que os inventarias sobem á. cifra muito 
diminuta, ba de ver que, salvo os casos em 
que O!l avaliadores silo amigos das partes e 
nllo levam retribuição alguma pelo seu tra
balho, elles são os principaes herdeiros. 

O anuo passado, quando se d1scutiu ore
gimento de custas, eu, procurando elucidar 
esse ponto tio projecto, apresentei ao meu 
amigo, sr. Juvenal Penna, uma certidão ou 
informação do.escriYão de orpbãos de Montes 
Claros, em que se constava que num inven
tario cujo a~erYo elevava-se a iOO.:, se me 
nno engano, haviam sido pagos de custas 
cêrca do 400i000. 

O sn. JuvENAL PE!'\NA :-Ao contrario; o 
acer\·o era de· 9003 e gastou-se 700.J.OOO. 

O SR. C. PRATES : --ú certo ê que as cus
tas elevaram-se a uma sommn. maior do 
que metade do acervo. 

O SR. J. PEr-:'\A :-Só os avaliadores ga
nharam setecentos e tantos mil réis. 

O SR. c. PnATES :-E note-se, sr. Presi
dente, que o escrivão de orpbl!.os de Montes 
Claros, ê um cidadão honestissimo, como al
guem nesta casa. póde dar testemunho ; à 
um veraadeiro pt·otectot' dos orphll.os e das 
vi uvas . 

Si continuar o regimento de custa11 como 
está actualmcnte, não se púde nega1• que os 
que tiverem ncgoc1os no fóro ot•phanologi
co, soffrerão verdadeiras espoliaçõet~. 

Os ... Go~çALVEs DE SousA :-E' por isso 
que nunca fiz inventarias fC.ra dos cat·torios. 

O SR. C. P1_. ATES :-0 aparte do meu illus 
trado collega qu() já ornamentou a magistra
tura do Estado, corrobóra de um modo in
discutível o que acabo de dizer. 

Eu, sr. Presidente, nllo fiz trabalho novo; 
limitei-me a dostncar do pro,iecto aprusenta
do o anno pa~fado pelo Er . Juvenol Penna, a 
parte referente nos avaliadores, p •rque, 
lendo-a, julguei que ella satisfazia as neces
sidades actuaes. 

O SR. J. PE!IiXA :-Isso c uma rnzão para 
que elle não passe. 

O SR- C. PRATF.S:-1\todifiquei-o, pois, err. 
pontos secundarias, porque não tenho es
perança de que na actual sessão seja appro
vada uma rcfórma completa do regimento 
de custas. 

O SR. J. PEN="-' : - Que é uma necessi
dade. 

O sa. C. Pr.ATES :- Entrego o meu proje
c.to ao estudo dos srs. deputados, <'erto de 
que s. exc.•• se converterão em prot~ctores 
dos orphãos, aclualmente entregues á ex i
gencias ex11ggern.das de contribuições, quasi 
que de sangue com que o regimento de cus
tas os onera. 

V. exc. fará que o projecto seja lido na 
mesa, para ser conhecido pela Camara. 
(Muito bem). 

20.• SESS.\0 ORD!NAHIA, AOS 21 DE JULHO 
DE 1808 

PRESIDE~ C! A D ) SR. RIBEIRO DE ÜUVRIRA 

SUIIIMAIII0 :-1.· parte ria ordem do dia .-Acla.
ExPEUIENn:.- Htnuncia do Presitlcntc.-Obser
valiões do sr. Wcuccslau llraz.- :>iscurso do sr. 

Juvenal Penna.-2. · leitura .-Aprcseotação de 
par~cercs das ~ommissões.-Apresenlaçno doa 
proJectos os . 3iO, 377, 378 e 3i9.-mscu~são do 
parecer n. 3t!l, que termina por um rrquerl
mento.-2. • partc.-2. • discussão do projecto 
n. 3~2.--2. · do de S~S -Di~cnrso e requcrimen. 
to do sr. Wenceslau Rr:t7. - Dillt'Urso sobre o re. 
querimcnto dos srs. l'iuto de 1\loura, Wcuce~lau 
llraz c Se1•eriano de llezeude.-Discurso e reque
rimento do sr. f.aruciro de Hezende . -Discurso 
do H- llaul f'eni•fo e observações dos srs. Se. 
\cria no de HczcndtJ, \Ye, ;ceslau Or:t7. e Carnei
ro de Hezendc.-L • rliscussllo do projecto n. 
t "!ú -1.· do de n. 362. -1.· do de n. 360.-
0rdem do dia. 

Ao meio dia, feita a chamada, acham-se 
presentes os senhores: Ribeiro de Oliveira, 
Celestino Soares, Desiderio de Mello, \Ven
ceslau Braz, Juvenal Penna, Carneiro de 
Rezende, Manuel Alves, Julio Tavares, Nunes 
Pinheiro.Fre1tas Castro,Epaminondas Ottonl, 
Candido Eloy, Saturnino Dantas,Joaquim Ca
líxto, Sousa Moreira, Nunes Coelho, Coelho 
de Moura, Gonzaga da Sil \'a, Raul Penido, 
Gonçalves de Sousa, Severiano de Rezende, 
Pinto de Moura, Carlindo Pinto, Getulio de 
Carvalho o Ribeiro Junqueira, faltando com 
causa participada os srs. : Theopbilo Mar
ques, Francisco Bressane, Ignacio .Murta e 
Agostinho Pereira, e sem ella os mais se
nhores. 

Abre-se a sessão. 
Lida a acta da antecedente, e não haven

do quem sobre ella fa ça observações, é dada 
por approvada. 

0 SR, l.' SECRETARIO dá conta do se
guinte 

EXPE DlEi\TE 

Requcri~,lcnto 

na pro~essora da cadeira mixta do distri
cto da Barra Longa, pedintlo quo seus ven
cimentoJ sejam pago:~ como professora de 
cadeira districtal e não rural, visto ter sido 
sua codeir•L transferida de um povoado para 
um dí~tricto.-A commissão de Requeri
mentos . 

Officio 

Do sr. dr Secretario da Agricultura, de
vol\·endo devidamente informado, o reque
rimento em que os engenheiros Manoel Ri
beiro da Motta Yasconcellos e Thomaz de 
Aquino e Castro, se propõem a medir e ele
marcar turrenos devolutos, medeante varias 
fa\·ores. -A commissão de Requerimentos. 

Comparecem os srs Ta. vares de Mello, Ma
noel da Silva e Rodrigues Chave!. 

O sr. Tn,·nres de Mello diz que cir
cumstancius fortuitas e ponderosas o obri
garam a retirar-se da Capital logo após a 
installação do Congresso e determinaram o 
prolongamento de sua ausencia por dias. 

Que, tendo sido honrado pela Camara, em 
sua ausencia ainda, com sua reeleiçllo parll 
o elevado cargo do Presidente, e nn.o poden
do, por moti\·os justos, continuar a exercer 
esse cargo, pora os devidos effeitos, levava 
ao conhecimento da Mesa essa circumstan
cia. 



o •r. Pr••ldente declara que, sendo 
praxe adoptada subro.etter à consideração da 
easa os pedidos de ôispensa dos cargos con· 
feridos por eleiçlio, ia consultar a ella sobre 
o oue fizera o sr. Tavares de Mello. 

O •r Wenceslau Braz diz que era in
tento seu negar ao sr. Tavares de Mello a 
dispensa do cargo de Presidente da Camara; 
porem que, tendo elle detJhlrado que nl!.o 
podia por motivo justo continuar a exercer 
esse cargo, em consideração á sua pessoa, 
votaria pela dispensa. 

Consultada á Camara, negou ella a exone
ração peãiãa, do que o sr. Presidente annun
clou o cesultaLio. 
Ou. Tavore11 de Mello (pela ordem), 

pediu ao sr. Presidente que de novo apre
sentasse á casa o seu requerimen~o, que 
mantinha, porque, como declarou, motivos 
justos o impediam de tomar assento na 
mesa. 

Disse que não se podia comprebender par
cena de confiança, e que não tínha solicitado 
diepensa com o fim de provocar manifesta
ção da casa ne2se sentido, tendo-o feito ape
nas, porque de modo algum poderia acceitar 
a reeleiçllo. 

Consultada novamente à .1asa,conct1deu alia 
a exoneração pedida; pelo que o sr. Presi
dente declar·a quo dar1a para a ordem do 
proximo dia tle sessão, a eleição para preen
chimento da vaga aberta. 

O sr. Jo1•eual Pt?una: -Sr. Presidente, 
a lei n. 158, de 19 de agosto de 1896, conce
deu dous ~tnnos de licença para tratar de sua 
saúde, <JO capitllo Silverio Augusto de Lima, 
2 . · e~crivão do judicial e notas da com11rca 
de Sabará. 

Presis r,indo os mesmos motivos que deter· 
mina:-um esse pedido, uquolle funccionario 
deseja prorogução da licença por mais dous 
annos. 

A sua. petição vae acompanhada de attes
tado medico qne demonstm o seu mau esta
do de saú·lo, e, por tanto, a necessidade da 
prorogação da licença. Acompanham taru
bem attest.ados dos juizes de direito e sub
stituto daquella comarca, que mostram a ne
cessidade dessa licença; pol'quanto, reconhe 
cendo que a molestia o inhibe de por em
quanto oxercer o cargo, alflrmam que, actu
almente, é est.e preenchido por um moço in
telligente, honesto e apto, que desempenha 
perfeitamente os mistéres à elle inberentes. 

Assim sendo, 3DVio 6. mesa a petição, es
perando que ella seja tomada. na devida con
siderução pela Camara dos senhores depu
tadós. 

Vae o requerimento á commissilo de re
querimentos. 

0 SR. \VE:-!CE!LAU BRAZ passa á mesa O re · 
querimento em que o cidadão Domiciano 
Luiz de Noronha e Luz, funcc10nario do of
tlcio de justiça da comarca da Cbrlstina, pe
de prorogaçlio da licença que lhe concedeu 
o Governo do Estado.-A' commiss!io de Pe
tições. 
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2.a leitura 

Tem 2.a leitura e ficam sobre á Mesa para 
a ordem dos t~abalbos os projectos ns. 369 
a 374, que sAo JUlgados objecto de delibera
çiio, e o parecer n. 319, que deve sotTrer 
discussAo immediata. 

Apresentaçl!o de pm·eceres 

0 SR. JULIO TAVARES, pela commissllo de 
Representações e Requerimentos lê e manda 
à mesa o seguinte 

Projecto n. 375 

A commisslio de Representaçõag, Requeri
ment~s e Petições, a que foi presente o do 2. · 
tabelhllo da comarca da Campanha pedindo 
tres annos de licença para tratar de'saitde ê 
~e parecer que se adopte o seguinte pro
Jectu: 

O Congresso Legislativo do Estado de Mi
nas Geraes decreta: 

Art. l · Fica o Presidente do Estado au
ctorizado a conceder tres annos de licença 
ao segunrio tabellião da comarca da Campa
nha, José Luiz Pompeu da Silva, para tratar 
de sua l!aúde. 

Art. 2.· Revogam-se as disposições em con
trario. 

Sala das Commissões, 21 de julho de 1898. 
-Souza Morcira..-Julio Tavares. 

A imprimir-se. 
0 SR. MANOEL ALVES, pela commissão de 

estatística, commercto, industrias e artes 
apresenta este ' 

Parecer pa1·a 2.~ disc ussão sob1·e o proj ecto 
H . 359 

A Co'!lmisl!ão de Commercio, Estatística, 
Indus~rtas e Artes, tomand~ em consideração 
o proJecto de n. 359, relativo ao estabeleci
mento de um dos campos de demonstr11ções, 
do que trata o § I . · do art. 2. · da lei n. 140, 
na cidade rte ~fontes Claros, é de parecer 
que o referido projecto seja submettido á 
discus::;ão com a mesma rod~tcção e approva
do. 

Sala das Commis~ões , 21 de j ulho de 1898. 
-Conego Alves.- Juvenal Penna.-Manoel da 
Silva. 

A imprimir se. 

A p1·esentaçliO de p1·ojectos 

O sr. Raul Penldo:-Sr. Presidente, vou 
enviar á mesa tres projectos que, a meu 
ver, silo de enorme importancia para todo 
o Estado de Minas e mais particularmente 
per'l. o districto que tenho a. honra de repre
sentar nest~ casa. 

Um delles refere-se á remuneração por 
parte dos cofres publieos aos cargos de da
legado e de escrivllo de policia da cidade 
de Juiz de Fóra. 

O fR. S&VERIANO DE REZ!!NDE-Deve gene
ralizar a medida. 

0 SR. RAUL PENIDO-Como V. exc. e & ca
SII sabem, sr. Presidente, a cidade de Juiz 
de Fóra é uma das primeiras, si nüo a pri-



meira do nosso Estado; e, si houve razlio 
para que fosse creado o cargo de delegado 
auxili11r do chefe de policia afim de que hou
vesse melhor manutençl!.o da <'rdem publi
ca, muito maior r11z11o assiste agora ao le
gislador' mineiro para remunerar es8es mes
mos cargo!l , de delegado de policia e escri
vão de Juiz de Fora, porquanto, os indiví
duos quo occuparem-os, numa cidade impor
tante como e a de Juiz de Fóra, onde são 
necessar·ias garantias a sel!'uranç<~. individual, 
têm do tledtcar-se exclusivamente a esses 
miz~ter·es e desde que uiio sejam remunera
dos não podon-ií.o cumprir bem com os seus 
dever·e~, lican~lo em perigo a propriedade e 
até mesmo a vida dos cidndã0s que alli re
sidirem. 

O 8eg~ntlo p•ojecto, que, pela quarta vez 
venho reuovar• perante 11. Cumara, é excluin 
do dos lentes e professores de ensino supe
rior, as incompatitJilit.latles eleitoraes para 
os cargos de vereadores. 

O sa: SEvr.ntAi'\O t•E H.EZEN PE-E' uma me
dida justíssima. 

O ~n. H.AUI, PE:-õtoo :--Jfl pot• trt~s vezes, 
sr. Presidente, a Ca mal'a dos sr~. Deputados 
negou-me a honrc.L de s•• nccionar com o seu 
voto a emenda que, novamente, sujeito á 
sua. deliheral,'ií.O, mas, estou certo, que os 
meus disti netos collegas, melhor com pene
trados da. necessid~;de du. revogação dessas 
incompatibilidades, concorr-erão, para que o 
meu pr oj ecto, este anno seja mai:l feliz e 
conYerta se em lei plll'A. ftdicidll(IC, não só 
uos muni c1pios, mas do proprio i.:.::.tado. 

O turee i!'U projecto, sr· . Presidente, dá au
ctoriza,.âo <lO ~overno pat·a despender até a 
quantia de se~senta e tres contos de réis, 
com a conclusão dns obr·us de a~J astec i mento 
de a.gua potusel uo districto de Faria Le
mos, município de Carangola. 

Os nobre~ Jepu lados Jera:u a men,agem 
presidoncial, e por ella ltão de ter visto o 
mau estado sanitario daqueiJe importante 
districto, que, este anno, foi assombrosa
mente assolado peJas epidemias da Matta, 
ft~bre amarella, perniciosa, ou que nome te
nham essas terríveis enfermidades. 

A populJção daquelle districto, sr. Presi
dente, com grandes sacritlcios, conseguiu 
dotal-o com uma réde de esgotos, mas fal
tou -lhe recurso para a conclusão das obras 
do aba~tecimento de r·gua, e os meus 
collegos sabem que uma rede de esgotos, 
sem ter· abunJancia d9 agua, em vez de 
se:r um beneficio, é um prejuiw gravíssimo 
para a população de uma localidade. 

E o Congresso que não trepidou em mu 
nir o poder executivo com credito amplo, e 
até tllimitado para o sane:.tmento da zona 
da Matta, certamente não regateará seu 
voto e seu concurso para que aquelle dis
tricto não desappareça do territorio mi
neiro. 

A quantia que peço no projecto, é insigni
flcantissima, porquanto trata-se da salvação 
publica, da salvação do povo daquella zona 
que, annu • .tmente, talvez que a metade do 
anno, é llagellada pelas febres de mau rara
cter. 

Na .,ecasião da epidemia, ar. Preaidente, 

todos os jornaes foram contestes em atDrmar 
que, si nilo foaaem aa . me4idaa energicu 
adoptadas pelo governo, Já aqueUe diat.ricto 
n!l.o mais figurada no mappa do Eatado de 
Minas. 
. Assim, pois, envio á mesa esse& tres pro
Jectos, convencido de que J. Camara, estu
dando -os, certificar-se-ha da utilidade e con . 
veniencia dos mesmos; e Fi, por acesso 
qualquer um delles fór combatido, acudirei 
l.le prompto, na de-fesa das medrdas nellea 
consignadas. (.lfuito bem, mtH'O bem ) 

Vem á mesa, são lidos os seguintes 

P1·ojecto n. 376 

O Congresso Legisla ti v o do Estado de Mi
nas Geraes decreta : 

Art. l. · Serão renumerados pelos cofres 
do Estudo us cargos de delegado e escri
vão tle Policia du. cidade de Juiz de Fóra, 
percebendo, o primeiro, o ordenado de 
3 .600:.000 aunuues, e o segundo, 2:000.:.000. 

Ar·t. 2.· A presente lei entrará em vigor, 
lle~do a data ue sua publicação; revogadas 
as disposi~Wôes em cvntrario. 

(S. k.) Sala das ses<ões, 21 de julho de 
18~8.-H.aul Peuido.-Pinto de Mour·a.-Frei
tas Cu.str,•. - Gonzaga da Silva. - Juvenal 
Penna. 

Projecto n. 377 

O Congresso Legislativo do Estado de i\Ii
nall neraed decreta : 

Art. 1. · As incompatibilidades esta tu idas 
nos arts. 19R da lei n. 20, de 26 de novem
toro de 18\H ,e 55 § 2. · do doere to o. 596, de 
31 da outubro de 1892, para el.;gibrlidade 
de vereadores, não são extensivas aos lentes 
e professores dus estabelecimentos de ensi
no superior. 

Art. 2. · Revogam-Fe as disposi~Wões em 
contrario. 

(~- R.) Sala das sessões, :ll de julho de 1898. 
-H.aul Penhio.-José Gonçalves.-Sevariano 
de Rezando. 

Projecto n. 378 

O Congresso Legislativo do Estado de Mi
nas Gerae~ decreta: 

Art. l. · Fica o Governo auctorizado a 
despender· a quantia de 6H:OOO~OOO (sessenta 
e tres com<>s) para conclus!io do ahasteci
mento d'aç ua do districto de Faria Lemos, 
município .to Carangola, entregando a respe
ctiva impMtancia ao agente executivo dia
trictal. 

Art. 2.o A -pres3nte lei entrará em vigor 
desde a c!ata de sua publieaç11o, correndo a 
de~pesa }•OI' conta da verba- Saúde pu
blica- i revogadas as disposições em con
trario. 

Sala das ses~<~ões, 21 deJ'ulho de 1898.
Raul Pen!do. - Gonzaga a Silva.-Ribeiro 
Junqueira . - Pinto de Moura .-Freitas Caa
tro.-Severiano de Rezande.-Juvt.nal Penna. 

Depois do apoiado o de n. 377, vllo a im
primirem · s~. 

o sa. JoAQUIM CALIX.TO lê e manda a mesa 
o 11eguinte : 



p,•ojecto n. 879 

O Congree~o Legislativo do Estado de Mi
nas Ger~tea decreta : 

Artigo unico. Pi.~am creadaa cinco cadei
raa mixtas de inatrncçlo primaria : em For · 
talen, Pinhal e Corrego Fundo, no districto 
do Carmo do Campo Grande, município de 
Trea Pontaa_z em Espera, districto de Tres 
Pontas ; em villa da Fama, districto de Alre
nas e uma ~e instrucçlo elementar para o 
sexo masculino no Bomftm, districto da ci
dade de~- JoliO d'EI-Rey; revogadas as dis
posiçoes em contrario. 

Sala das sessoes, 21 de julho de 1898.
Padre Joaquim Calixto.- Severiano de He
zende. 

Apoiado, vae a imprlmir ·ae. 

Ducus1ão diJ requeJ•imento 

Em seguida, entra em diacuaslio e é sem 
debate appro\·ado, o parecer n. 319, que 
man•ta á commissll:o de Orçamento a repre
sentaçlio da Camara de Bomtlm, e o ar. Pre
sidente mandou cumprir-se aquelle despa
cho. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

2. • discussão elo prqjecto n. 322 

. Em segunda discuaslio, por artigos, o pro
l ecto n. 322, quo créa o log11r de Secretal'io 
nos campos praticos de que trata a lei n. 
J.tO, foi a discusslio encon·ada sem debate, 
sendo o pro.Jecto approvado e remettido á 
commiss!lo do Agricultura. 

2.· do de n 338 

Em segui de .• é lido e antra em segunda dis
cussão, o proJecto r1. 338, que cede áassocia
çlio de Sunta Izabel de Hungria um predio 
do Estado. 

O •r. lVeueealao Draa fundamenta e 
manda á mesa um requerimento, pedindo que 
fosse o projecto á commissliO de Orçamento, 
par~ ella sob~e elle dar parecer no praso 
reatmental, vrst~ como lhe parecia que a 
cessão, em hora Justa, nllo deve ser feita sem 
auditmcia dessa commissilo atlm de evitar-se 
o estabelecimento de um precedente incon
veniente por Per mau o perigoso e que po
derà ser invocado em casos simelhantes. 

Requerime11to 

Requeiro que o projecto n. 338, que faz 
doaç!lo de um predfo estadoal á associação 
de Santa lzabel de Hungria, vá á commissilo 
de . Orçamt~nto, para interpor o seu parecer 
dentro do praso regimental. 

Sala das seuoes, 21 de julho de 1898.-W. 
Braz. 

Em diseuss!lo o requerimento. 
O •r. Plato de Moura:- (NilO temos o 

seu discurso) . 
O ar Weaeettlan Bras:- (Idem). 
O •r. llenrllulo de Re.ea•e:- Sr. Pr~

sidente, relevar-me-h& o meu illustre collega 
sr. Wencet~lau Braz, a ousadia de querer .. : 

0 IIR. W. BRAZ : - Nilo apoiado. 
A. C.- lU 

O sa. SavD.IANo Da RazJINoa. • • contraD6• 
u.os argumen~11 de 1. exc., jur iaconaul~ a"ba.o 
hsado, pequenas conaideraçGea que eu venhG 
fazer sobre a materia que, neste momen~ .. 
debate. ' 

NilO ralando nas vantagens auperioNI 
!lltll vantagens moraea que dimauam do p~ 
Jecto, e considerando-o aóment.e com 1'8laoto 
aos intereuea economicos do Eetado eu pen
so que elle, ainda assim, vem cons~ltal-oa 
porquanto, feita a conces11Ao de que se trata 
à Associaçlo de Santa lzabel da Hungria 
aquelle. predio nllo ficará abandonado àl tn~ 
tempertes do tempo, d811abando, deterioran
do-se; mas aer• convenientemente reparado 
tlcando melhor conservado o patrimonio que' 
com tanto 811forço, busca zehtr o nobre de~ 
putado. 

O sa. W. BRAZ: -Mas isto nll'> est' pos
to em duvida. 

0 SI\, ~BVBRJANO DB REZENDE : - Penso que 
a commtssliO de Orçamento nliO póde alfean
tar cousa alguma., relativamente a eata 
quest!lo ; porquanto, a renda, a que se refe
re o meu illustrado collega, é uma renda. 
problematica, nlio existente. 

O BR. W. BRAz : - Mas ai póde existir: 
0 BR. SE VERIA NO DE REZENDE: - E' uma 

re~da provavel, maa que entretanto nAo 
extste. 

O sa. W. ~RAZ : - E' uma renda prova
vai e por conseguinte versa sobre mllteria 
orçamentaria. 

0 ~R. SBVBRJANO DF. REZENDE: -NAo Se tra
ta de uma verba quo, tlgurando na re
ceita, vae ser dalli l'atirada, trazendo dea
equilibrio ao orçamento .. . 

O BR. W. BRAZ : - V. exc. declarou que t 
uma verba provavel e, por itso mesmo in-
flue svbre a receita. ' 

0 BR. SBVBRIANO DE REZENDE-... e por 
isso não vejo os motivos pelos quaes deve 
ser ouvida a commissllo. 

O sa. W. BRAZ:- O que admiro é que oa 
nobres Deputados nllo queiram de modo al
gum que seja ouvida a commissllo de Orça
mente.; isto é signilicativo. 

0 SR. SBYERIANO DB RBZENDE : - NAo VU 
nisso prova de desconllança á commtssliO de 
Orçamento. Nós nll.o recaiamos o parecer 
dessacommisallo. 

0 ar. PrNTO DE MOURA:- Apoiado; multo 
bem. 

0 BR. SEVERJANO DE REZDDE : -Além dia
BO, o projecto foi o1Jerecido • casa, com pa
recer, pela commieallo de Requerimentos e 
petiçoes que, como a de Orçamento, merece 
de todos nós, inteira confianc;a. 

Ne&~~aa condiçoea o requ9rimento do no
bre deputado parece-me recurso obetrucio
nista ••• 

0 BR. W. BRAZ:- NAo apoiado, IUU inca
paz disto. 

0 IIR." SBVBRIANO DB R.:tiUCDB. .. contra a 
marcha do projecto. 

Feita. estaa oonsideraçoas, ar. Presidente, 
venho i tribuna para frisar ainda um pont4. 
regtmental. 

.. 



.,.. 
Penao que o requerimento do nobre de- díosas, nlo tendo cumprido o seu de er den

putado nlo podia ter sido acceito por v. tro do mesmo, vejam os project.os que foram 
exc., visto como trata de um adiamento ; aultmettidos ao seu estudo, independente de 
e oa adiamentos, em virtude de nosso re- parecer seu, sujeitos á deliberaçllo da Casa. 
gimento, •levem aer pedidos com praao fixo. O SR W BltAZ :-Eu nlo poaso mais fa-

0 sR. W, BRAZ : - Está . marcado o praso lar e peço licença para um aparte. 
rigimentaJ. 0 SR. SEVERIANO DE RIZENDE :-Pois nlo. 

0 SB. SBVBRIANO DE RBzBNI>E ; -Qual é O 0 SR, W. BRAZ:- Marcar praso para a 
prasCt regimental f interposiçlo de parecer ê o mesmo que mar-

O sR. W. BRAZ : - Dez dias. car praso para o projecto voltar de novo 
0 SR. SEYERIANO DE REZE:SDB; - Dez dias ao estudo da comnlissllo. 

constituem não um praso propriamente im-
. t d di t 0 SR SEVERlANO DE REZENDE :- Respondo 

posto ao requertmen ° 8 a amen o. a v . exc. com u disposiçllo do art. 83 do 
O SR. W . BRAZ :- Mas dentro desse tem-

po a comql.i!Õslio apresenta parecer. regimento, que diz que não podem ser pro-
O sR. SBVÉRIANO DE h.EZBNDB : _ os dez postos adiamentos indefinidos. 

dias de que rala o rejlimento, ttr. Presiden- O SRS. W. BRAZ :- Mas o meu requeri
te, referem-se ás commiasões desidiosas que, manto marca o praso de dez dias para in
dentro desse praso, não apresentam pai·ece- terposiçlio de parecer ; por consequencia nlo 
rea a.:obre um projecto, que, nesse caso, póde à um adiamento indetlmdo. 
voltar á discussão, independente· de parecer, O SR. SEVERtANO DE REZENDE :-Nilo podem 
a requerimento de qualquer deputado. ser propostos adiamentos indefinido~, quer 

O SR. '"· BRAZ:- O r.,gimento é posi- i~to dizer que o requerimento devia fixar o 
tivo. praso. 

0 SR. SEVBRIANO DE REZENDE:- 0 regi· 0 SR. W BRAZ :- Desculpe; mas V. exc. 
mento é pos tivo e deternuna que nl!.o pode- està sopbismando. 
rio Fer acceitos requerimentos de adia- O s". s~:VERIANO DE REuNDE :- Sopbisma 
manto, c• m pi·a110 inuelinido. perfeito é o de v . exc que, em seu reque-

0 SR. "". BRAZ: -Mas não e indefinido, rimento, em n z de refer·ir se a pra11o regi
pol q11e declura : dent1·o tio prasn regimental mental, deveria fixar o pra$0 de 10 dias. 
e é de dez dias esse praso, dentro do qual 1 O SR . ' V BRAZ :- Estou perfeitamente 
a committsl!.o ri evera dar seu parecer. dentro do regimento. 

0 SR. S•:vERIANO D •: REZENDE : - Esse pra- 0 SR. SEVER íANO DE REZE!'\DI~ :- 0 reque-
SO, sr. Presidente, é um cot•rectivo ás com- rimento do nobre deputado não póde apadri
missoas que porventura não cumpram seus nbar-se na d•~posi<;ão do art. 130 do rep:i-
de~e~e~. Vv. BRAZ:-V. exc. está desvian.ln a manto que trata. de mataria mu1to ditl'e-

...,.. r ente O que regu la ü o art 83 que deter-
quet~tão. • · íl d ' t ct · t 

O SR. SEVERIA:'\0 DE REZENDE : -De modo rmna que n o po em ser accet os n tamen os 
indefinidos. 

algum. 
o t'R. ,V. BRAZ: ·- v. exc. leu 0 requeri- FeitaR estas con!lidernções, sr. Presidente, 

me11to ~ não posso deixar de reconhecer a utilidade 
Elle ri iz : dent1·o do pmsiJ ,·egimental, isto e conveniencia do projecto ..• 

à, dentro de dez dias. O SR. W . BRAZ :- Que não esti em dis-
0 SR. SEVERlANO DE REZE:"' DE ; - 0 praso, CUSSãO. 

a que v. exc. se refere por um babilissimo O SR. SEvERIA!'\O DE REn r-: nE . . que neste 
sopbismn momento occupa a nossa attenção, e a ~<sim 

o sR. " ' ·BRAZ:- Não apoiado ; v. exc. voto contra o adiamento requerido. (Muito 
ê que e~tá sopbísmando. bem , m u ito bemr . 

0 SR. SEVERIANO DE REZE::'\D~::- V, 8 XC. 0 sr. ('aruelro de Bezeude :-(Não te-
leu a di~<posiçilo a. que se refere 1 moso t:eu discurst •). 

o sR. W. BRAZ:- Estou com ella pre· Vem á Mesa, é lido e apoiado o seguinte 
sente. 

0 Sr<. SEYERIANO DE REZENDB : - Peço O. 
v. exc., sr, Pre.sldente, mand11r-me dar um 
regimento da casa. (E' sat~sfeito). . . 

O nobre deputado se ap01a, no. diSp(\SJção 
do artigo 130 que diz o se11uinte : 

«Os pareceres sobre projectos e in\lica
çt'les deverão ser apresentados á mesa no 
ftm de .tez dia11, decorridos ~a_ remessa ; . e, 
ai as$im nilo fi:erem as commtssoes, en.trartt o 
projecto ou indicação na ordem d.o dia para. 
dlscnssl!.o ou continuaçll.o da. discussão, a. 
requerimento de qualquer deputado, inde
pendente de votação.)> 

0 SB. TA VARES L> E MELLO : Estou de pleno 
accôrdo com o nobre deputado. 

0 SR. SEVBRIANO DE REZENEE :-Vê V · exc., 
ar, Presidente que o art. 130 estabelece 
apenas praso para que as commissões desi· 

Reque1·i mento 

Requeiro o adiamento tia discu~são do pro
jacto n 338 pelo praso de 24 horas. 
· Sala das sessões, 21 de julho de 1898.
Carneiro de Rezende . 

o sr. Raul Peoido :- (Não temos o seu 
discurso). 

O sr. Se't'eriano de Bt>zende, pela or
dem, diz que votaria pelo substitutivo, nlJ.o 
só porque este fixou o praso do adilt.mento, 
como porque qu"ria elle mostrar que nll.o 
tinha receios de parecer da commiselJ.o de 
Orçamento sobre o projecto. 

O sr 'Veueealaa Br~tz (pela. ordem) re
clam~~o contra a. classiticação do requerimen
~o do sr. Carneiro de Rezende como substi
tuttvo, visto que e!!te modificava apenas o 



seu e devia por isso ser classificado como 
eo;enda, sujeita á votação depois de seu re
flUerimentu. 

O ••- Pnllldeate declara que era real
mente substitutivo o requerimento do sr. 
Car netro de Rezende e por isso 11eria elle 
poato a votos em primeiro Iogar na fórma 
ao reJ[imento. 

O ••· CarDelro de Bezeade, pela ordem, 
sustenta ser o seu requerimento um verda
deiro substitutivo, com direito da ser vota
do primeiro quE' o do sr. \Venceslau Braz. 

&te, tambem pela ordem, insistiu em seu 
modo de ;pensar contrar1o a esta interpreta
çllo e pediu preferencia para a ·votaçlo do 
seu requerimento, pois nllo podia consentir 
que fos .. e votado primeiro o do sr. Carneiro 
de Rt-zende. 

O •r· Pre~~~ldcatc declara que a Mesa 
mantinha sua del·beraçAo e poria a votos 
primeiro o suhstitutivo, cuja votaç!Lo pre
JUdicaria segundo disse o requerimento prl
miti'vo . 

o •r. Weaee•Jaa B1••• insiate no seu 
modo de pensar, pois, que os doas requeri
mentos nllo visav .. m o mesnoo fim e o sr. 
Carneiro de Rezende havia ae declarado de 
accOrdo com elle em ouvir-se a commisllo 
sobre o projeeto. 

O .... Preetdeatc declara que mantinha 
l!Ua deliberaçllo e poria a votos primeiro o 
requerimento do sr. Carneir-o de Rezende, 
porque tratliva-ee realmente do substitu
tivo. 

Sem mais tlt:bate, encerra-se li diacuulo, 
sendo rejeitado, na votação, o substitutivo 
do sr. Carneiro de Rezende, o approvado, 
depois, o do sr. Wenceslau Braz. 

Vae por iaso o projecto á. commisalo de 
orçamento. 

Suspende se a sess!o por dez minutos. 
Reabre-se a sessão. 

Primeira discusstí.o do pl'oJ}eeto n. 120 

Reaberta a sessão, á annum:iada a discos
silo do projecto n. 120, auxiliando a muni
cipalidade de Manbuassú na coostrucçlo da 
estrada de ro•lagem dnquella cidade á de 
Caran,rola, sendo o mesmo sem debate ap
proVIldo.-A' commissão de Orçamento. 

Primeil·a do de i l, 362 

Lido, é sem debate approvado em primei
ra di11cusslo o pro·jecto n. 362, aucf.orizan
do a concesallo, de um auxilio para a con
clua!Lo de um hospital de misericordia em 
S. José d' Além Parabyba .. -.-\' commissllo de 
Oroamento. 

Primeü·a elo de n. 3GO 

ORDEM DO DIA 

),• PARTE 

Até uma hora da tarde ' 
Leitura e approvaçllo da acta. 
Expediente. 

Até duaa horas da tarde : 
2.· leitura !los pareceres e dos projectos 

depois de impressos e distribuídos. 
Appresentaç!Lo dos pareceres das commis

sGes. 
Apresent.aç!Lo de projectos, indicaçGea, in

terpellaçGes ou moçCies 
Discusslo de requerimentos, indicaçõea, 

interpellações a moções. 
Aprovaçllo d~ re•lacções finaes. 
Eleiç!Lo do Presidente da Camara, na vaga 

deixada pelo sr. Tavares de Mello. 

2.• PAP..TE 

Até quatro horas da tarde : 
2. • discuss!Lo, por artigos, do projecto n. 

344, que fixa a força publica do Estado, para 
o exereicio de 1899. 

1. • dita do projecto n. 364, sobre feiras de 
gado. 

Levanta-se a sesaão. 

21.• SESSÃO ORDINARIA, AOS 22 DE 
JULHO DE I~JgS 

PR~SIDKNCJA DO IR. RmB:RO DE OLIVBllLA 
\ 

SUMMARIO :-1.· p:nte ,da ordem do dla.-Acta.
Expedlente.-Observaçôes do sr. E. Oltonl.-2.· 
leltura.-Apreeeotação de parP.ceres de commls· 
sões.-Aprt!seruaçlo dos projectns ns. S€0 e :l8l. 
-~feição de Presidente da t~mara.-Agradecl
mento do sr. Presldenlt~.-2. • parte. 2.· dlscua
slo do projerto o. 344 (" r orça pnbllca:o) -Emea
<las do sr. Manoel A VPS e da commlst~Ao de For
ça l'ublica.-neqoP.rimeoto do sr. Camillo Pra
tes.-Ob~rvllçOes do sr. DP.siderlo de Mello.-1.• 
dlscu-sll.o do projecto ... 364.-Discursos doll sra. 
Silva Fortes, Deftlderlo de Mello e Pinto de Mou
ra.-Ordem do dia. 
Ao meio dia, feita a chamada, acham-se 

presentes os srs. : Ribeiro de Oliveira, Oe
leatino Soares, De.-iderio de Mello, Candido 
Eloy, Delfim Moreira,· Carneiro de R6zende, 
Coelho de Moura, Manoel Alves, Manoel da 
Silva, 'Venceslàu Braz, Raul Peaido, Getu
lio de Carvalho, Freitas Castro, Nunes Pi
nheiro, Tavares de MeJio, Ribeiro Junquei
ra, Juscelino Barbosa. Nunes Coelho, Juve
nal Penna, C8millo Pratas, Bueno Brandão, 
Joaquim Calixto, Julio Tavares, Carlindo 
Pinto, Gonzaga da Silva, Sourta Moreira, Ro
drigues Chaves, José Gonçalves, Severiano 
de Rezende, Pinto de Moura, Silva Fortes, 
Saturntno Dantas e Epaminondas Ottoni, 

E' tambem approvado em primeira dia- faltando com causa participada os senho· es: 
cuaslo, sem debate, depois de ter sido lido Theophilo Marques. Francisco Bressane, lgna
o projecto n. 360, creando cadeiras de in I cio Morta e Agostinho Peroira, e sem ella 
strucçlo primaria. em diversas localidades os mala senhores. 
do S.tado.-A' commissã'l de lnstrucçllo pu- Abre-se a sessllo : 
blica. l Lida a acta da antecedente, e nllo havendo 

Nctda mais havendo a tratar-se, o ar. Pre- quem sobre eila faça observações, o sr. p,._. 
sidente designa para amanhll a seiuinte stdente a dá por approvadt. 
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Não ha expediente. 
0 SR. EPAMINONDAS (\Trt)NI, pela commis

ti.O de Obras Publtcas, requer se consulte á 
Camara si delega em seu presidente os po
deres rreclsos para ser preenchida por no
meação a sua commisl!lo, desfalcada pela 
ausencia de dous dos seus membros. OJm 
o consentimento da Caaa, alo nomeados in 
terinamente para essa commissllo, os senho
res Carneiro de Rezende e José Gonçalvee. 

&gunda leitura 

Tem 2.• leitura. alio julgados objecto de 
"deliberação e ficam sobre a Mesa para a or
dem dos. trabalhos, os projectos ns. 375 a 
879. 

Apresentaçllo de pareceres 

0 IR. SABIXO BARROSO, peJa commissilo de 
Justiça ClvU e Criminal, apresenta o seguinte 

Par,.cer pura segunda discussi!o, sobre os pro
j,ctos n. 89, dn Senarlo, 297, de 1897, 
345 e 351, de 1898. 

A commissi1o de Justiça Civil e Crimi•· al, 
a qual foram presentes os projectos o. 89, 
do Senado, 297, de 1897, 345 e 351, de 1898, 
Já approvados em primeira discu11sllo, é de 
parecer que sejam elles submettidos á se
sunda e approvados. 

Sala das com missões, ~de julho de 1898.
Sablno BarrofO Junicr.-Wenceslau Braz.
.José Gonçalves.-Lido, vae a imprimir-se. 

0 SR. NUNES PINHEIRO, pela commisslo de 
Redacçllo, lê e envia á Mesa o 

Parecer e r etfacçllo final, de con{ormidach 
com as emendas do Senado, sobre a propo
siçlZo n. 115, de 1897. 

A commisslo de Redacçil:o de Leis, a que 
f'oi presente a proposição n. 115, ê de pa
recer que se adopte, como final , a seguinte 
redacçl.o dada à mesma : 

O Congresso Legislativo do Estado de Mi
na~~ Geraes decreta : 

Art. I.· Fica o Governo do Estado aucto
rizado a conceder, desde já, a todos os fun
ccionarios publicos do Estado, nomeados de
pois do decreto n. 803, de 11 de janeiro de 
1895, que por ·lei tiverem residencia obriga
toria na nova Capital, e que o requererem, 
os seguintes favores : 

I. llous lotes contíguos de terreno urbano 
ou um suburbano, para constr ucçllo de casa 
ou chacara na nova Capital ; 

11. Praso de tres annos, prorogavel a 
juizo do Governo, para construcção de casa 
ou chacara. 

Art . 2 . · Os funccionarios contemplados 
nesta lei, que nllo estavam na posse ou 
exercício de seu cargo no acto da ins-;;allaçl!.o 
do Governo na nova Capital, nl.o têm di
reito aos favores nella contidott. 

Pllragrapbo uoico. A conceaslio de favo 
res, ,;eguodo esta lei, não abrange 011 fun 
ccionar_ios puhlicos que, em qualquer hypo
theso, Já tenham obtido os favores da lei 
n. 3. de 17 de dezembro do 1893, e dos respe
ctivos regulamentos. 

Art. 3 · O Governo marcarà novo praso 
nl.o excedente de tres mezes, •fim de que 
os proprietarios de Ouro Preto que, por au
sencia fóra do Estado, enfermidade ou mo
tivo equivalente, nllo requereram lotes de 
terreno na nova Capital, possam t'11zel-o. 

Art . 4 • Revogam-se ns disposições em 
contrario. 

Sala das com missões, 22 de julbo de 1898. 
-Nunes Pinheiro. - Ribeiro Junquelra. -
Raul ~enido.-A imprimir-se. 

Apr,entação d 1: p .,.ojecto1 

0 IR. NUNBS PINHEIRO apreaenta O se
guinte 

Projecto n. 380 

O Congresso Legislativo de Minas Geraes 
decl'eta : 

Art. 1. • Fica o Governo do Estado aucto
rlzado a ceder ao Gymo&Pio de Ouro Preto 
o predio onde funcelonou o Externato do 
Gymnasio Mineiro, para installaçllo e fun
ccionamento de suas aulas, desde que nlo 
necessite do predio para qualquer outro 
fim. 

Art. 2. • Revogam-se as disposições em 
contrario. 

(S. R.) Sala lias sessões, 22 de julho de 
1898.-Nunes Pinbelro.-Lido e apoiado, vae 
a imprimir se. 

0 SR. RAUL PENIOO lé e manda a Mesa O 
seguinte 

Projeclo n. 38 1 

O Congresso Legislativo de Minas Geraea 
decreta : 

Artigo unieo. Ficam creadas duas cadeiras 
de instrucçllo primaria : uma para o sexo 
masculino no Jogar denominado «Martins», 
districto de Mello do De11terro, munieipio de 
Barbacena; outra para o sexo masculino no 
Jogar denominado c Virgens », districto de 
Campo Limpo, município de Leopoldina ; re
vogadas us dispogições em contrario. 

(::;. R.) Sala rias ses~nes, 22 de julho de 
1898. - Raul Pdoldo. -IUbeiro Junqueira.
Apoiado, vae a imprimir-se. 

Eleiçtio do Preside11le da Camara 

Feita a chamada,slio r-ec, bidas 34 cedulas, 
que apuradas dão . o sejl tlinte resultado : 
Ribeiro de Oliveira, 23 Y•-tos ; Tavares de 
Mello, 2 votos ; Joaquim Calixto, Nunes Pi
nheiro, Raul Penido. Alburto Purtarlo, Ri
beiro Junqu -ira e Manuel Alves, um voto 
a cada um, havendo tres Clldulas em branco. 

Para a apuraç!i.o o sr. Hibeho de Oliveira 
passou a presidencia ao sr. Celestino Soa :-es, 
que convidou para a Mesn o sr. Nunes Pi
nheiro, supplente dos Set retarios. 

Em seguida fez elle a r• puraçil:o da eleiçll:o 
e, depoht de ter annu11 ciado o resultado 
tlella, proclama Presidente o sr. Ribeiro de 
Oliveira a quem convidnu para tomar as
sento, e declarou que, e111 vista do resulta
do da eleiçllo de Preside11 te, haviam tlcado 
vagos o cargo de \"ice-pre~ itlente e um dos 
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logares de membro da commis&M de Foroa 
Publica, parei cujo preenchimento, far-se
blam eleiçOe4 no pro.s:imo dia de aesslo. 

Suspende-se a aesalo por 15 minutos. 
Reaberta ella occu_p:t, a cadeira de Presi

dente da Camara o ar. Ribeiro de Oliveira . 
u ••· Pre81•eut.es - Agradeço a subida 

honra com que me distinguiu a Camara dos 
ara. Deputados elegendo-mft aeu presidente 
e protesto que, emquanto puder e e11tiver em 
maoh11a forças, aerei ftel cumpridor do regi
mento para auim corresponder á e011ftaoça 
muito immerecilta (~td" apoiado• geran} que 
a C11mara em mim depositou ( lluito btm). 

2. • PARTE DA ORDEM DO DIA 

&gunda di&cu164. do projecto n . 344 

E' lido e entra em dlecusalo por ·artigos o 
projecto n. 344, que tl.s:a a força publica do 
!atado para o e.s:erclcio de 1899. 

E' &pprovado o art I.- sem debate. 
Em discuaslio o art. 2. · . 
0 IR. MANOBL ALVU le e manda á Mesa a 

aeguinte emenda 

N. I 

Onde 11e diz-seis majores 4:2003000-dip
. 18- 4:320.,:.000. 

&la uaa t~essoes, 22 do julho de 1898. - Co-
nego Alves. · 

Apoiada, é posta em dlacuulo conjunctn
mente com o projecto. 

0 EB.. SRVBRIA'MO DB RBZU~DB, pela com
misslo de força publica, lé e manda tambem 
i Meu aa seguintes emendas 

N'.2 

O ••· Deü•en. •• Melle ( 2 . • :~ec~tario )a 
-Toma a palavra pela ordem e consulta ei 
pode ainda mandar á. Meu algumas emen
das que eatava redigindo quando foi pro
posto o adiamento da discuasb. 

O ,.;r. P._.•eate re11pondeu-lhe pela ne
gativa, visto que já se achava em discnsdo 
o requerimento. . 

O ••· 8everlaao de lleseatle diz que 
concorda com o sr. Camillo Prates quanto á 
conveniencia de não reeolver a Camara sem 
eatudar at emendas 11.present.ada.s ao pro
jacto e por isso, em nome da commiaaAo, 
declara que acceita o requerhneoto. 

Sem maia debate, foi approvado G requeri
mento do ar. CamiJlo Pratea, sendo por iuo 
adiadll a diacuullo do projecto. 

O ••· P ..... eat.e s - As emendas vlo ter 
impres~u com urgencia 

f.· dis~ussllo do projecto n. 364 

Entra em segu'ida em 1.• dillcuaslo, depois 
de lido o projecto n. 364, sobre feiraa de 
g~do 

O •r . 811't•n Forte•: - {Niio temes o aeu 
discurso·. 

O ••· Deal•erle de Mello ,_Pouco te· 
nho a dizer, ar. Presidente, em relaçllo ao 
projecto que ora occuP.a a attençlio da caaa, 
tanto mais q_ue sua uulldade e con~tituoio
nalidade, obJecto desta primeira diacuu!lo, 
acabam de ser brilhantemente demonatr ... das 
pelo meu illustre col•ega residente em Pal
myra. 

AFsim, não abusarei da benevolencia da 
casa em longas e etcuaadas consideraçtlea, 
limitando-me tllo 1sómento a corroborar, 
com meu pallido pbraaeado, o que já foi 

Na tabella-lettra-c-onde ae diz 17().!000 ali h proficientemente expentlido pelo digno 
- diga-se-150:000; e onde se diz-353:430J _ collega que precedeu-me na tribuna. 
dlga-se-311 :850;.000. Sr. Presidente, da opportun:dade da me-

dida constante do proJecto, v. oxc. e meus 
N. 3 nobres collegaa estio convictos, poeso amr-

Na. mesma tabella.-lettra- E -onde se diz mal-o, pois ella se impOd ao espirito de to-
100 ra. <.liga-se-200 rs.-e na somma-mes- dos que a11bem apreciar devidamen·e a ai
ma lettra-onde se diz- :o:ooo;OOO-<iiga-se- tuaç!lo especialissima em que se acha a i.n-

~ duetria pastoril mineira. 20:000$000. 
NAo e extrsnbo a v. exc. e a meus diroos 

N. 4 collegas o intenso clamor levantado pelos 
Accrescente-ae á tabella em seguida á lettra cre11doree e boiadeiros, justamente alarma-

-O-o seguinte : dos em face da criPe que se vae accontaan-
h) Compra de armas-31:5SO•OOO. do assustadoramente. Este11 têm solici.tado 

Sala das sesslles, 22 de julho de 1898. _Se- pela imprensa e por meio de reprdsenbQG&s , 
veriano do Rezende.-Deltlm Moreira.-Nunes a medida que ora discutimos, como reeuno 
Pinheiro. mais prompto para sttenuar os males que 

AI oiadaa, 0 sr. Presidente annuncia-as em pezam sobre essa importante in-iustria, 
diSCUBI!!lO. Um& das priocipnes fontes 06 nOSSil rique&a 

O SR. CAl\HLLO PRATII:S diz que, tratando-se publica. · 
de aul!mpto importante, e convindo que as . Tomando, poi~:~, na devi~a coneideraçlo as 

. emendu apresentadas sejam estudadas,apre- JU~taa . reclar.naçOes dos mtereuado1, e no. 
senta 0 seguinte cumpr mento de .um grato. dever, reeolvt 

. apresentar o pro,Jecto em d1seusallo, restau-
Requerimerato I raodo as feiras de gado. 

Nio direi, sr. Presidente, que sej1\ uma 
Requeiro o adiamento da discussllo do pro- medida perfeita e efficaz C<lm a qual,. poa

jecto, até que l!ejam impreFsa!l e diatribuidas ~ aam, de chofre, debellar os males que de
u emendas hoje apresentadas. I ~tam á indoatria pastoril, porquanto eoDti

Sala das ee11s0es . 22 de julbo de 1898.-C. ouo a entender que o alvitre por excelleo-
Prates. cin a adoptar-se no fntuito de libertarmo-

Apoiado, entra em discuull,o. nos, de vez, do monopolio de Santa Cruz, •a 

•• 
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o estabelecimento de xarqueadafl. O projecto attestado pelos proprios prejudicados. (Apoirr 
que cogitava deues estabelecimentos, ca- do&). 
biu na sessno passada, como v. exc. sabe ; Pelo que venho succintamente de expen
todavia, espero que esse tentamen se reali- der, comprehende-se a penosissima situ~tçlo 
ze em futuro nllo remoto, pois a idéa ha de t b 
fatalmente medrar e outro talvez mais te- que peza actualmen e so re a indu$tria 
liz ou ma!S auctorizado que eu,(não apoia- pa.torU. 
dos get·ae&), terà a dita de propol-a e vel-a O project~ em discussão me parece deftci-
convertida em lei. ente, po is, attentas as condições precariu 

o sR. NUNES PINHEIRO : _ Ninguem mais dessa lndustria, medidas mais etDcaZt!S 1e 
auctorizado que.-v. 6 xc. ioupõem de modo a desenvolvei a e cereal-a 

O SR. DE!'IDERIO DP: -MELLO :-Entretanto 0 de seguras g~~.rantias; mas, con~cio do com
estabelecimento das .feiras jà traduz um me- provado patriotismo de meus dignoa colle
lboraJbento consoante á qu11dra actual ; 8 gas, espero seia o mesmo tomado em conai
suas vantagens resultam de manter perma· deraç~o e, na aegunda dtscussllo, SPja emen
nente Stockde gado em Minas,obrigando des- dado e ampliado afim de que algo tle ut1l e 
t'arte, marchantes ou commissarloa a virem proveitoso possamos fazer a bem da indul
fazer acquisiçllo, e por preços razoaveis, das tria pastoril. (Muito bt~m, muito bem). 
rezes destinadas á .otatança, evitando-se aos O •r. Plote de llloora =-(Nilo temos o 
boiadeiros os grandes inconvenientes que seu discurso). 
o transporte do gado acarreta. O •r. De•lderlo de Mello :-Pedi a pa-

Sr Presidente, os meus nobres eollegas já lavra, sr. Prestdente, para fazer algumu 
devem ter ouvido algumas vezes a narraçlio considerações tendentes a desvanecer u da
doa penosos e fndiziveis trab11lhos por que vidas suggerida.. pelo meu illustrado collega 
passam esses honrados negochtntes denomi- residente em Juiz de Fóra, sobre o assumpto 
uados-boiadeiros,-os quaes, desde que ta- em debate. 
zem acquisiçn.o da respectiva merc,doria, Entende s. exc. que, existindo leis quere
vêm-se assober-badoP por incríveis dffficul guiam a organizaç~" de feir.ts, desnecesea
dades e começam desde entllo a perco ... rer rio lhe parece o project.o em d1scu181o, 
uma via dolorosa de crueis lncommodos até bastando siwplesmente dar se execuçilo u 
chegarem á Santa. Cruz-verdadeiro Calva- disposi~ões em vigor. 
rio, onde silo litteralmente crucificados, A e&Aa objecçlo cumpre-me respontler que 
(Muito bem). 1 i · · d De f11cto, o boiadeiro ou o creador, logo as e s provmcJat~s e n~. 3.510 e 3. 762, con· 
que começa a mover o gado destinado ao ferem privilegio a certlt. e determinada p-. 

sua para o estabeltcimento de feiras, e é 
comm~rcio, dos longínquos e vastos sertiies obvio que assas dis~osiç~es poderiam pro-
ou de seus virentes campos de pastagens, b d d · · d 
empenha del!de então formitlavellucta con- vocar a usos a par- e 0 concessiOnarlo, • 
t 

sorte que o boiadeiro, livre das garras do 
ra enorme o. cervo de contrariedades que se syndicato de Santa cruz, cahirie. ma1s tarde 

entreluçam pondo em prova a sua <'Oragem. sob a presslo daquelle. Foi prevenoJo taq 
Arrat~ta dia e noite as intttmyerles, em coo Inconvenientes que resolvi revogar in totum. 
tinua dependencia de pessoa nem sempre 1 · t · d · idoneo, e ainda que se multiplique em cui- essas ets, esta um o no pro)ecto disposi-
d 

ç~es mais liberaes e que consultam n~ só 
ados e v.igilancia, nlo ~e exime de pr~jui- os Interesses d~Js boiade•ros como tambem 

sos occas10nados pelas rezes que se extra d · · 1 .. 
viam nas a,·rib,•das, ou quando ao transporem os o concessJonarlo, sa vaguaruando ao 

· d mesmo tempo os do tbesouro, porque esta-
rtos cau alosos, 91lo ellas arrebatadas pelas bt!lece as bases para a cobrança do imposto 
torrentes. E quando depois de avultados b d 
dispendoios, ins, nos trabalhos e tantas ditD- so "8 0 ga 0 vaccum. 
cuidadas superadas, con8egue conduzir as Alem das referidas leis provinciaes. a de 
rezes ao ponto terminal, o Curato de Santa n. 140, de 18{15, consigna em o art 7 aucto
Cruz. . rizaçlio ao Go\'erno paracontractar o estabe-

0 SR. CARNEIRO DE REZENDE : _ Tem a fe- lttcimento de feiras ; mas como sabe a Casa, 
bre amarell~t. • o honrado sr. dr. Presidente do Estado, 

O SR. DESIDERIO nr;: MELLO : - A febre ama- pelos motivos que expoz em sua Mensdgem 
relia n~ é dos males que mais os assusta. l1da ao Congresso, n•t sessilo de 1896, deixo11 
Ao chegar o b~ad.eiro ao matadouro de San- de dat• execuo;lo ao disposto no mencionado 
ta Cruz, vê-se logo preso na rêde do mono- art. 7• · 
polio oriundo do ultimo contracto firmado No projecto ora em discussn:o nilo vem 
entre a intendencia e a empresa encarrega- innovaçllo alguma ou alteraçlo qualquer 
da do fornecimento de carnes verdes á po- ' quanto á taxa do imposto, pois na tnbella-B 
pulaçlo do lUo ; porquanto, à sabido que -o regulamonto promulgado em 18Q5 cun
nlo havendo, como nllo ha., concur . signa o imposto de 4 •to ad-valo1·em sobre o 
rentes, o mísero boiadeiro tem de suíei- gado vaccum, e tem sido executado em 
tar-se alli a toda a sorte de imposições, che- todos os pontos de vigia, de accõrdo com a 
gando á triste alternativa de vender o seu pauta organizttda pela Secretaria das Finan
gado pelo prec;o impQsto ou retornai-o, o que ças. 
importa em maiores prejuízos. E ? onus Nã.o têm, pois, razllo de ser as objecç~ea 
vae mais longe, poL1 o peso da rez é proble- que formula o meu honrado coll~ga quanto 
matico, soffrondo semp:-e decrescimento em {1, arrecadação do imposto sobre o gatlo que 
prejuízo do wndodor, fucto este notorio e transitar pelas feiras • 

• 
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0 SR. PJNTO DE MOURA : - Eu voto pelo 
proiecto em I.• diacusslo, aguardando es
clarecimentos quando elle fOr submettido 
'2.•. 

O SR. D.EsiDERIO DB MELLO : - Concluindo 
reitero meu11 ardentes votos para que do 
projecto em diacusallo possam dimanar me
CJidas protlcuas á gar~tntia dos boiadeiros e 
criadores, e que venham melhorar as condi
çOes da industria pastoril em no~;so futuroso 
Eatltdo (Mu•to bem.). 
Encerr~da a discuuão é o projecto appro

Tado e remettido á commissll.o de lndustrias, 
por consentir a casa que soft'ra elle 2.• dis
cusslio. 

Nada maiR hanndo a tratar-se, o ar. Pre
lidente designa para amanhll a seguinte 

ORDF:.M DO DL 

( 

Penna.-'! .· leltora.-N:io ba apresentaçlo de 
pareceres.-Apreseotaçliodo projecto n. 381-
A pprunçao dP. redacçâo fi nat.-Eleição.-2. • 
parte.-2·· discussão do projecto n. 359.--Dis· 
cursos e emenctas dos srs. Getulio de Carvalho 
e Hodrlgoe~ Chaves. - Emendas dos srs . Desl
derlo de Mello e Silva Fortes .-1.· disl~u~lllo do 
projecto n . 3~9.-Discurso do H . Silva Fortes. 
- 1. • discussão do projPcto n. SiO. -,Discurso do 
sr. Pinto de l\loura.-t.· do de o. 372.-Discus
s!lo do parecer n . 318 .-0rdem Jo dia. 

Ao meio dia, feita a chllmada, acham -se 
presentes os srs. Ribeiro de Oliuira, Celes
tino Soares, Desiderio de Mello, Manoel Al
Vl'S, Juvenal Penna, Julio Tavares, Raul Pe
nido, Nunes Pinheiro, ·wenceslau Braz, Car
neiro de Rezende, Ep11minondas Ottoni, José 
c, onçalves, DelOm Moreira, Ribeiro Jun
queira, Carlindo Pinto, Manoel da Silva, 
Souea Moreira, Nunes Coelho, Freitas Cal-

I.• PAr..TE tro, Candido Eloy, Getulio de Carvalho, Bueno 
Atê uma hora da tarde : B1·andD.o, Pinto de Moura, Coelho de Moura, 

Leitura e approvaçllo da acta. Jm,quim Calixto, Silva ForLes, Ignacio Murta, 
Expediente. Sa.t urnino Dantas, Juscelino Barbosa, Ca-

Atà 2 horas da tarde : míllo Pratas e Rodrigues Chaves, faltando 
2. • leitura dos pareceres e dos projectoP, com causa participada os srs. Tbeophilo Mar-

depois <le imnressos e distribuídos. q-:~es, Franr.iFco Bres~nne e Agostinho Pe-
Apr·esenta•·Ílo do pareceres das commissues. reira, e som ella os mais sr s. 

v Abro-se a ses~ão. Apresent&ç'":o de projectos, indicações, in· 
terpelloções ou moções . Lida a acta da antecedente, o sr. Prosi-

Disc11s~;ão de requerimentos, indicações, in- dente a dá por approv11da, v isto não haver 
terpellações e moçOel!. quem sobre ella f11ça observações. 

Approvação de redacções fl naes . E l' t 
lleiçlio do vice-presidente da Camara, na xpec rcn e 

va~u ueixa~a pelo sr. Ribeiro de OI:veira, K:!o ha loitura. 
eleito pre111dente. 1

1 · · 
Eleiçno do u m membro que preencha :l. vaga 0 to r. Rl_b cuo .Junquelra, tendo obtido a 

egualmente aberta na commissão do Força pal~vra, diZ c~u.e . ? sr. Tavares de Mello lhe 
Public· em consequencin da eleição do pre- pedm quo par tl ~lpasse á ca a que falt ava á 

• '
1

' - sessão por ter s1do chamado com urgencia 
lihlente. p11 ra -. êr u ma sobrinha sua que se acha gra

2.• PARTE 

Até 4 horas da tardo : 
Se~unda discusei'lo do prf\j ecto n. il59, de

signllndo a cidade de Montes Claros para 
nella se fundar um dos C11mpos de demons
trllçllo, de que trata a lei n. 140. 

Primeira dita do de n. 358, concedendo 
çatuitamente um lote de 20, 30 ou 50 he
ctares de terras do Estado a todo o cidadlio 
brasileiro que o requerer. 

Primeira dita do de n. 370, creando um 
cartorio privativo do crime em cada uma 
du comarcas de Juiz de Fóra e Rio Novo. 

Primeira dita do de n. :-s72, concedendo· á 
Companhia Viaçllo Ferrea Sapucaby o praso 
de que trata a lei n . 230 para a concluello da 
Estrada «Montes Claros». 

DlscussD.o do parecer n. 318, da commisslio 
de Representações, Requerimentos e Peti
çOel. 

Levanta-se a sesstio. 

22.• SESSÃO ORDINARIA, AOS 23 DE JULHO 
DE 1898 

PRESIDENCIA DO SR. RIBEIRO DE OLIVEIRA 
SUMMAIII0:-1.· parte da ordem do dia. Acla.

Expedlente.-Observações dos srs. Ribeiro Jun
quelra, Candldo Etoy, Bueno Brandão, Juveoal 

vemente doente. 
Aproveitando a occasilio communica à 

casa que o sr. Alberto Furtado manda-va 
communicnr á camara que cont inuava a fal 
t ar ás sessões, porque ainda persistiam os 
motivos que dt~term inuram sua ausencia da 
capitaL-A' camara fica inteirada. 

O SR. CANDIDO ELoY communica á casa 
que o sr. Gonzaga da Silva faltará às ses
sões, por motivo justo.- Inteirada. 

0 I!R . BUENO BRANDÃO traz ao conheci
mento da casa qne o sr. Severiano de Re
zen•te deixa de comparecer á sessão por se 
achar enfermo.-A' camara fica inteir~tda. 

0 FR. J üVRNAL PENNA manda á Mesa uma 
representação do cidadão Gomes de Faria 
Alvim, pedindo em nome do povo de Guara
n Y do Pomba, a reconstr·ucção de uma ponte 
sÔbre o r io Pomba, no logar denominado 
«Sarmento)>.-A • com missão de Requerimen
t os. 

2 .a leitm·a 

Tem 2.• leitura, são julgados objecto de 
dehberaçlio e ficam sobre {1. Mesa para a or
dem dos trabalhos, os projectos ns. 380 e 
381. 

Não ba apresentação de pareceres de com
missões. 



Apre~entaçllo t:U projecto1, tndicaçúes ~ mo
rlJe& 

O IR. JuvBNAL PELtNA lê e manda á Musa 
o seguinte 

Prnjecto n. 382 

O Congresso Legislativo do Estado de ~li
nas Geraes decreta: 

Art. unico. Ficam creadas duas escolas de 
instrucqão pt·imaria para o sexo masculino, 
no município do Curvello, sendo: uma em 
Morrinhos e outra em Chico Antonio; revo
gadas as disposiç~s em contrario. 

S. R. Sala das Seuões, 23 de julho de 1898. 
-Juvenui Penna.-SousaMoreira.-José Gon
çalves.-Nunes Coelho .- Getulio de Carva
lbo.-Carlindo Pinto. 

Estando apoiado pelo numero de assigna
turas, a imprimir-Ee. . 

App1·ouaçao de rt-dacçües finaes 

Em seguida, é lida, entra em discussão, 
que é sem deb11te encerra-la e approvada, a 
redacçlio tlnal da proposição n. 115, sobre 
otes a funccionarios.-A' sancçlio. 

l 
Eleições 

Procedendo-se, pelo modo regimental, à 
elei~;llo de vice-presidente da Carnara, vaga 
deixada pelo sr. Ribeiro de Oliveira, são re
cebidas 30 cedulas que, apuradas, dão o se
guinte resultado: 

Bernar.les de l<'aria 17 votos; Raul Penido, 8 
votos; Ribeiro Junqueira, Manoel Alves e 
Pinto de Moura, um voto a c11da um, haven
dO duas cednlas em br.mco. 

E' proclamado vice-presidente da camara, 
na vaga deixada pelosr. Ribeiro de Oliveira, 
o ar. Hernardes de Faria. 

Pat•a um membro da commiflslio da Força 
Publica, desfalcada pela eleiçlio do Presi
dente da Camara, são em seguida receb1das 
30 ced•olas que, apuradas, dão o seguinte re
sultado; 

Julio Tavares, 20 votos; Juscelino Barbosa e 
José Gonçal\'es, 2 votos a cada um; Candido 
Eloy, Coelho de Moura, Joaquim Calixto, 
Dell1m Moreira it Carlindo Pinto, um voto a 
cada um, havendo uma cedula em branco. 

E' proclamado membro dessa. commisslio o 
sr. Julio Tavares. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

Segunda d iscussão do projecto n. 359 

E' lido e entra em segunda discussão o ar
tigo unico do projecto n 359, que designa a 
cidade de Montes Claros para séde de um 
dos Campos Praticos de que trata a lei n . 
140. 

O Nr Getnllo de CarvRibo:-(Não te· 
mos o seu di11curso.) 

Vem á Mesa, é lida, apoiada e aubmettida 
á. discussão, n seguinte 

Emenda n. 1 

Depois de Montes Claros accrescente-se: 
<<e de S . .Miguel de GuanhAes.» 

S. R. séria du H81Uee, 23 de jalbo de 
lM.-Ge\ullo de Cel'Valbo.-c&rllndo Ploto. 
-Nunee Coelho. 

o ••· a..trtpetl () .. •e~~•-Sr. Presiden· 
te, pedi a palavra pat·a, em poucas pala· 
vras, justificar uma emenda que vou man
dar ao projecto em dlsou111o . . 

As razoes adduzidas pelo nobre Deputado 
apresentante do projeeto foram de tal ma
neira tncontestaveta que, penao, calaram no 
animo de todos os meus collegas. 

Debaixo do ponto de vista economico, nlo 
reata duvida. que ainda podem ser creadot 
muitos campos pratlcos de demonstraçllo, 
dentro da verba designada pela lei n. 140. 

E' ;por isso que, 11ómente em um ponto, 
vou JUStificar a minha emenda. 

Dentra as razoe. expandida• pelo r1uctor 
do projecto ficou bem claro que o norte de 
Minas, para o seu progreeao e de~envolvt
mento tem-se baseado aómente na pequena la· 
voura e na industria pastoril, entreguea, 
ate agora, aos seus unicos esrorço11 e, por 
isso mesmo, atrazadissimas (Apoiado&). 

O meu illustrado collega nllo limitou a 
sua argumentação ao municipio de Montei 
Claros, mas, referiu-se a toda zona do norte 
que acha se debaixo da atmosphara pezada 
da talta de protecção do11 poderes publicoa. 

E' claro, poi11, que, se sAo verdadeiro• os 
motivos que s. exc. apresentou para a crea· 
ção de um campo pratico naquell11 cidade
esses fundamentam a emenda que apresen, 
to, porque aquelle oAo poderá ~atisl'azer a 
to·Jas as exigencias daquelles Jogares (ApoitV 
dos). 

Dentre os municípios que formam aquella 
zona 1o norte é o municipi" de Arassuahy 
que, ou pela sua posição geognphica, ou 
pela navegação fluvial do Jequatiohonha, 
ou por ser ponto forç11do da popuhtçao que 
tem úe transportar-se para a cidade de Tbeo
philo Ottoni, ou pela riqueza de suas mat
tas, ou pela hospitalidade de seus habitan
tes, é o município de Arassuahy, digo, o 
que de ha muitoa annos a esta parte, tem 
se tornado, por ar.sim dizer, o centro da 
immigraçllo do norte. 

Si assi :n é, si a populaçlo do n(lrte vae 
de algum modo concentrando se. nesse _mu!li
cipio, tti as terras llAo produc\Jvas. SI a 111-
dustria pastoril tem se desenvolvido apezar 
de confiaJa aos seus unlcos esforç .. 11, nao ba 
nada mal-i natural, mais justo e nem mal1 
equitativo que os poderes do Estado auxi
liem com el!sa inaignificantissima quantia 
aquella , ..• giao que, mais tarde, póde contri· 
buir graudemente para a riqueUl pu~~ica. 

o aR. 1-:PAMINoNDAt OTroNI-E que J& con
tribue al tualmentt>; haja vista a recebedoria 
d<' Salto. 

O· SR. ltODRIGUBS CHAVES-Si a Camara ao
ceitar os motivos apresentados pelo sr. C. 
Prates, r-elativamente ao município de Mon
tes Claro11, ba de forçosamente acceitar es
ses que apresento com relação ao de Araa
auaby. 

Por isso envio á mesa a minha emenda 
que a cal'a tomarà na consideração que me
recer. (1lfuito ~m! Mwito b#ml!) 



·vem à Mesa, é lida e posta em discuulo 
a 1eguinte 

Emenda n. 2 

11. r:epois das palavras- de Montes Claros -
ccroscento-'!le - e Arassuahy. 
(S. R). Sala das sessoes, 23 de julho de 

1898.-Rodrigues Chaves.- Ignacio Murta.
Manoel da S1lva.- Conego Alves . 

Apoiado e em discusdo. 
O sR. DEsiDERIO DE Mer.Lo manda ai Mesa 

a seguinte 

Emenda n, 3 

Depois das pala,·ras - Monte~ Claros -
accresrente -se e - Araguary. 

Sala d11s sessões, 2.1 de julho de 1898.
Desidt~rio de Mello. 

Apoiada é aonundatla sua discussão con
junctamente com as dtlmais. 

o 11r . !ltUva Forte" : - (Não temos o seu 
discurso). 

Vem â Mesa a seguinte 

Emenda n. 4 

Art. Além dos Campos de demonstração, 
creados pela lei n . 140, o Governo installará 
outros nos mun;ciph's que quizerem man
tel os a sua custa. 

.,ala das se~sOe!.', 23 de julho de 1898.
Silva l<'ortes. 

O flir. Ribeiro Juaquc.>lra:-(Nlio temos 
o seu discorRo). 

O r..r. t ·nmlllo Pratt>IIJI : - Sr. Presidente, 
~ómente por de,·er, ,·enbo responder a ul
~uns <trgumentl·S apresentados contra o pro
Jacto que tive a honra de submetter á con · 
sideraçllo da casa. Antes, porém, de procu
rar defender o pr(ljecto, seja-me licito res
ponrlcr ao meu illustre collega, sr. Ribeiro 
.Junqueira, o que s. exc. e t.tendeu dever di
zer sobre a · suggestOe.s politica~ que po11sam 
iofluir para a fundação dos ca1npos de do
monstrar;ão. 

Disso o nobre deputado que se o presi
dente do Estado póde ser influenciado pelos 
chefes politicos locaes para fundar esses es
taLeleclmentos em pontos menos conve
niente!!, tambem os representantes do poder 
legislativo deixar-se-bào l!lvar por essas iu-
fluencbs . . . . 

O sa. RIBiiiHO Jur;QuEmA : -Podem dei
xar-se levar. A mud •· nça do tempo do verbo, 
moditlca extraordinariumente o sentido. 
. O SR. C. PnATE< ... mórm cnte em vespera 
de eleição. 

Peço permissão á Ca.mara para não levan
tar esse argumento ; s inào para dizer a s. 
exc. que, si isto é politícagem, bemdita s~ja 
ella, bemdit:-t toda. politicagem que tiver 
por tlm a cr9açilo 1le estabelecimentos como 
sllo o~ campos de demontraçllo. 

O s11. JuNQUEtRA :-Admiro que v. exc., 
intelligente e !Ilustrado como é, nilo tenha 
comprehendido o alcance das minhas pala
vras. 

O SR, C. PRATES:-0 que tivemos em vista. 
ar. Presidente, com a votaçno da lei n . 
140, foi a organização do ensino agrlcola 

A. C.-ll 

pratico em Minas, e nllo, como penea erra. 
damente o nobre deputado,tnndar a cultura 
exclusivamente Intensiva do solo. 

O SR. R. JuNQUEIRA :-Nilo penso aselm. 
O SR. C. PRATEB :-0 ftm da lei nllo foi 

fertilizar o sólo por melo de adubos chimi· 
cos ou quaesquer (IUtros meios custosos ; 
nno foi empregando maohlnas aperfei<;oadas, 
procurar fertilizar só los ji de si productlvot 
e ferteis. 

0 I!R. R. PENIOO :-V. exc. es~ AXplicando 
perfeitamente o intuito do legislador. 

O sR. c. PRATE8:-Nilo temos neces~ldade 
de crear o ensino aglcola puramente theo
ri( o, e para fertilizar só los improductivo!l, 
porque no Brasil IH. zonl\s r~rtilissima·s e 
despovoada!!, e que não preciPa.m de cultura 
intensiva, t11l qual a entende o nobre depu
tado . 

Eis ahi qual foi o fim da lei n. 140 . 
A nOI!IIll quest:io e muito terra á terra, ~ 

muito elementar, o que pretendemos é en
sinar o lavrador que ex ste o arado, por 
exemplo, (ap!liados) que em v~z da encbada, 
com a qual eJJe despende 2$000 por dia pari\ 
obter uma. certa extençllo lavr11da, elle póde 
empregar o arado, gastando muito meno~. 

O que nós outros, representantes das zo
nas ainda ni\o favorecidas pela lei n. 140, 
tle!>~jamos, é que o nosso lavrador obtenha 
do ~ólo dez vezes mais do que obtem actu
almente, e com muito menor trabulho. 

Durante v t~mpo' que existe a e~cola ~tgri
coht de ltabira., clementarisslma e eminente
mente pratica, produziu maiores benetlcloe 
do que eetá produzindo o instituto agronomi
co que alli existe actualmente. Dou teste
munho de ter visto lavradm·es empreg<1r ma.
chinas de cultura, usadas d .. sde tempo~ mul
to remotos o q:1e no emtanto o sertanejo mi
neiro desconhece, porque nllo póde, com 
Feus proprios esforços importal-as,t\ ''ista do 
transporte custosíssimo. 

E' por isso que o Es ado precl.-a de vlr 
em auxilio da hwour.t. Admiro que a Cama
ra que nll.o regateia para crear bancos que 
emprest.e dinheiro a lavoura., arriscando-fie a 
abrir os cofres do Estado ás ambições de 
possi\ el jogatina; admiro que a Camara que 
não recua deante de nada disso , seja levada 
a. recuar deanto de uma despesa Jà. creada 
e existente em lei, que póde vir a ser gran~ 
demente reproductlva. 

O sR. R. J IINQUF.IRA : - Nilo combati a crea· 
çlio dos campos praticas de demonstraçlio; 
combati a determinação dos logares em que 
elles devem ser fundados. V. exc. esta dia· 
cutindo com palavras que eu nll.o dhse. 

o sR. C. PRATES: - E' inutil essa rectitl
caçlo de v. exc., porque os campos pratlooe 
já estão fundados. 

O sn. H .. JuNQUEIR" : - Combati a.penae 
o et~tabelecimento do Jogar pelo Congresso, 
entendendo que de,·emos tleixar a.o arbítrio 
do governo. 

o s·•· c. PRATKS:- Esaa foi apenas uma 
parte do discurilo do noh1•e deputado. 

Na outra., s. exc. occupou-se da vantagem 
dos campos praticas, chegando ao ponto de 
declarar 11.0 primeiro orador que falou sobre 
o projecto, que nllo havia. necessidade da 

• 



creaç!o de um instituto deese genero em 
Gu ... nbles, porque o sólo er·a fertilissimo. 
S. e:rc. ha de concordar commigo, si nllo 
qu zer fugir á kgica., que estava condemnan
do os campos de demonstr·ação. 

o s.tt. R. JuNQUEIRA: - Não estava con
demnando os c11mpos de demonstração ; es
tava demonstrando que el!es tem mais van
tap:ens sendo collocnllos tm uma zona do que 
em outra·. 

o @R. C PRATES: - O que eu quero que 
o nobre Deputado saiba e que esses estabe
cimentos não foram creados com o firu que 
e. exc. pensa, mas, unicamente, para que os 
nos~os l .. vradores conheçam as machinas 
D•llis rudimentares do ngricultura. Posso 
aftlrmar á. Casa que 20 'J. dos no8S08 Iavra
dert s niio conhe,·em essas macbinas. 

O j:R. S. F• RTF.s:-Nem 10 ·r.; nem 2 'f .. 
O !IR. C. PRATEs.-'l>emo, Sr. Presidente,que 

tenho de justitlcnr nilo só o projecto, mas 
t11mltem aR emendas a elle apresentadas e 
que já foram brilhantemente sustentadas 
P"r s .. us drgnos auctores 

Rest» agor'<L rebater 08 argumentos do no
bre deputado que impu~<n u o pr·ojecto 
quanto ás emendas ~tp• ·est-ntad;. s sobre a fun 
da<;l\o, pela Camar·a, dos campos prat icas, 
n .. stlt ou aquella zvna. 

Nllo f!twllmO!I suppôr que o Presidente do 
Eltado seja mais bem informado do quo nós. 

o ,..H I(. ,IUNQl'EJRA :-Pors eu suppunha-
0 muito mais bem informado do que nós. 

O sn I. l\1URTA :- Não pôde C1·nhecer 
mai" <lo quo os repl'esentl•nt .. s loc· a~s. 

O sn. C. PRATES :-0~ conhecimentos ad
minh;trativos do Pl'esidente do Estado IJão 
são sem duvida, supl'rioros, del•aixo dest1:1 
pon'to tle vhta pal'tlcular·issin.o, aos dos di
versos deputtulos repr~senta.ntes das varras 
zonas do Estado ; elles de\'em ter pleno co
nhecimento li s ne.:e:~!!idades locaes . 

UM Slt . D~:rUTADO :-0 Presidente do Esta
do e•tá mu1to mais em con·rições, duque 
n6s, p!lra, comparando as necessidades tlas 
diveri!»S localidades, \'ar aquellas onde é 
mai" convenieute a fundação tios campos 
pr·at•COS. 

o !IR. C. PRATE·s :-Por outro lado n!lo de 
vemo!' ~ttt.ribuir· ao Pre~<illente do Estado 
mais patriot•smo, melhor bõa !On.tade do 
'iue a nós, ql•e tltmbem somos mrnerros. 

A r11zl\o que me levou a ~tpresentar o pro
j el'tO ni\o foi querer· l'azer uma cir.eular elei
toral. Já disse á Carnara que as mrnbas pre· 
tençoes pollticas t>ão muito modestas; e si 
eu ouizesse f11zer circulur elertoral, em vez 
de fe:1.er com que fossem cre11dos etlses esta
bel• cimentos, diril• qu~:~ os quartorze annos 
de s .. r,·iços ao meu Estado devem valer mais 
do que um c11mpo pratico de demonstra
çOes. 

VózEs.-E os tem prestado, relevantissi-
simos (Ap•·iadns). . . 

O sa. C. Pn.~TB~t.-0 meu rntmto, apresen
tando o pr~jecto, foi lembrar que a zona que 
represento nesta c;· sa é propr1a para a 
cre11çl\o de um cnmpo pratico~ porque é 
eu iuentemente agrícola e p11stor1I. 

Tauto assim é, que, durante alguns me· 
zes, foi de lá que ' ' eiu em grande parte o 

toucinho que alimentou Ouro Preto. Sabarà, 
Santa Luzia e CJUtras localidades, sendu ain· 
da exportada grande porção delle para o 
o Rio de Janeiro e para a zona da marta. 

Entretanto, si a C11mara entender que o 
que eu disse é verdade e tem valor, appro
ve o projecto, si entender o contrario, vote 
contra elle, e eu respeitarei o procedimen
to dos nobres Deputados, ficando tr11nquillo 
com a minha attitude de representante do 
l!ertão de Minas. ( .lfuito bem! muito bem!) 

Sem mais debate encerra-se a discussll.o, 
sendo approvados o projecto e as emendas 
ns. I, 2 e 3 e, sendo rejeitada a de n. 4, do 
sr. Silva Fortes, vae o projecto com as 
emendas à commissi\o de Industrias 

Suspende se a sessão por 15 minutos. 
R&aberta ella e tendo se ausentado o sr. 

2. · Secretario, foi convidado para a Mesa o 
sr. Nunes Pinheiro. 

t.o. discussao do p 1'f/jecto n. 358 

E' lido e entra em l.n discusllo · o proje
cto n. 358, que concerle um lote de terras 
do Estado a. todo o cidadão brasileiro que o 
requerer. 

O sr. Sih·o Furtes :- (Não temos o seu 
discurso). 

Nmguem mais pedindo a palavra ence!'ra
se a discussão, sendo adiada a votação por 
falta de numero. 

1. • do ele n . 370 

Em seguida entra em I ,n discussão o pro
jacto r.. 370, creando um cartorio privativo 
do crime em cada uma das comarcas de 
Juiz de Fóra e Rin Novo. 

Os:r. J•hatucle Moura :-(Não temos o seu 
di~curso) . 

Encerrada a discuRsão, fica egualmente 
adrada a votação. 

f.a do de n. 372 

Sem debate é depois encerrada a I.• dis
cus~ão do projecto n. 3í2, concedendo à 
Companhia Viação Ferrea Sapucaby o praao 
de que trata a lei n 230, para a conclusiio 
da Estrada de Montes Claros, tlcando tam
bem adiada a sua votação. 

Discuxsao do pa•·ece1· n. 318 

Finalmente entra em discussão, que à en
cerrada sem dehat.e, o pareceJ• n. 318, cuja 
votaçl\o fica e~rualmente adiada. 

Nada mais havendo a tratar-se, o sr. Pl'e
sidente designa a. seguinte 

ORDEM DO DIA PARA 25 DE JULHO DE 1898 

PRIMEIRA PARTI!I 

Até uma hora da tarde : 
Leitura e approvaçll.o da acta. 
Expediente. 
Até duas horas da tard'3 : 
2.• leitura dos pareceres e dos projectos, 

dopois de impressos e distribuidos. . 
Apresentação de pareceres das commis

çOes. 
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Apresentaçft:o de priljectos, Indicações in
terpellações ou moções. 

Discuasllo de requerimentos, indicações, 
interpellações e mo~ões. 

Appro,·açl\o de redacções ftnaes. 
Votltç!io das n:aterias cuja discnssiio ficou 

encerrada. 

SEUU:SDA PARTE 

Ate quatro horas da tarde : 
C ntinuaçllo da discussão do projecto n· 

344, (força publica) com as emendas apre
sentadas. 

Primeira discussão do ~rojecto n. 3úl, so
bre julgamento dos ct·ime;, da. cümpetencia 
do tribunal do j u ry. . 

Primeira dita do de n. 377, declarando nll:o 
serem extensivas aos lentes e profe&sores de 
ensino superior as incompatibilid11.dea esta
tuldas no art. 19l u.L lei n. 20, de 26 de no 
vembro de 1891. · 

Primeira dita do dt.l o. 37G, remunerando os 
cargos de delegddo e escri\·ão de Policia da 
cidade de Juiz de l-'•.1 a. 

Primeira dita do de n. 375, concedendo li· 
cença ao 2. · tabellião da comarca da. Cam
panha. 

Levanta-se a sessão. 

23.• SESS7. 0 ORDINARIA, AOS 25 DE JU
LEO r::;: 18!)8 

PRESlDENC:.'. DO 6~. n iDETRO nB OLlVBH'..\ 

SUMMAIIIO :-1.· p~rtc da ordem do dla.-Acta.
lo:xpedieote.-Oh~cn a.-;iies dos srs. Juscelino Bar
bosa. canrltdo Elor e ~unes Pinhelro.-2.· l eitU· 
ra.-Aprescnl2.ç:io ·de parecere3 de commls!õe3. 
-Apre~enta• :lo dos projr.ctos ns . ~83, 381. as:.. 
386, 3117 e 381.-rotaç:\o da~ matP.rias adiada~ .-
2. • parte.-C11ntiouação ria 2. • 11iscussão do rro-

leclo n. 34.;. -Emenda elo sr. Dcl'lt.lerio de Mel· 
o.-Discurso dos sr~. Delllm lloreira.-1. • dis· 
cu~sao do projf!c to n. 3GI.-0Jscurso e requeri· 
m~oto do sr. t:arnelro de 1\ezt>nde.-t.· dlscus
!110 do projecto n. 377.-J.· do de n. 3i6.-Dis· 
curso do ~r. ll~nl l'eni•lo.-Declaraç.ã'l de voto 
dos srs. l'into llc Moura e Candido F.loy.-1.· 
discustllo llo projccto n. 375.-0rdem do dia . 
Ao meio dia, feita a chamada, acham-se 

presentes os srs. : Ribeiro de Oliveira, Ce
lestino Soares, Desiderio de Mello, Carneiro 
de Rezende, Camillo Pratas, Bueno Hrand!io, 
Delfim Moreira, Julio Tavares, Saturnino 
Dantas, Coelho de Moura, Francisco Bressa
ne, Pinto de Moura, Thcophilo Marques, Nu
nes Pinheiro, Juscelino Ba.rbo11a, Ribeiro 
Junqueira, Raul Penido, Wence~làu Braz, 
Manoel Alves, Sabino Barroso Junior, Frei
tu Castro, Epaminon•las Ottoni, Silva For
tes, Leopoldo (~orrêa , Bernarde:J de Faria, 
Candido Eloy, Manoel da Silva. Getulio de 
Carvalho e Hodrigues Chaves, faltando com 
causa particip:J.da os sra. : Agostinho Perei
ra, Tavares de Mello, Alberto Furtado, Gon
zaga da Silva G Seve:-i:l 1~o do nezendo,e sem 

· ella os mais scnbore~. 
Abre-se a. sessão : 

Lida a acta da nn+.:w ' clentú. o t:C'J havendo 
quem iiobr.; c]~. f11çn o1.1 SO;'\'a~0Gs,6 dada por 
approndn. 

EXPBDIBNTE 

0 SR. I. 0 SECRBTARIO dá conta do seguinte 

Requtrim~nto 

De José Callxto da Fonseca Calazans. ea
crivão de orphll:os da comarca do Rio Bran
co, pedindo quatro annos de l icença para 
trat11.r de sua saude.-A' commissllo de Re
querimentos. 

0 SR. JUSCELINO BARBOSA. traz ao conheci
mento da Casa que o sr. Juvenal Penna au
sent'Ju-se da Capital por motivo de força 
maior.-A Camara tlca mteirarla. 

O !IR. C.\NDIDo EL••Y manda á Mesa dou1 
requerimentos - um de Manoel Pedro de Ma
cedo, continuo da Escola de Pharmacia, pe
dindo que sejam seus vencimentos equipa
redes aos dos contínuos das outras reparti
ções publicas ; e um de Joaquim L. So91'el 
Pinto, escrivão do judicial da comarca do 
Rio Claro, pedindo um anno de licença.
Foram os dous requerimentos ú. commlsslo 
de Petições. 

0 SR. Nu:>~ES PINHEIRO partiéipa á Caman. 
que o sr. José Gonçalves ausentou-se da 
Capital. por motivo de força maior.-A C.. 
mara fica inteirada. · 

2.• l~ilura 

Tem 2.• leitura é julgado objecto de deli
beração e ftca sobre a Mesa para a ordem 
dos trabalhos o projecto n. 3G.::. 

Apresentação de pareceres de commissDu 
0 BR. SATURNlNO DANTAS, pela commlSIIo 

de Agricultura, apresenta o seguinte : 

Parecer p1.ra terc~ira discussão sob1·c o pro
jecto n . 322 

A commiss!Io de Agrlcultura, a que fol 
presente o projecto n. '322, approvado em 
segunda discussilo, é de parecer que o mes
mo seja submett1do á teNeira .com a mesma 
redacçllo. 

Sala das commissoes, 25 de jnlbo de 1898. 
-S11.turnino Dantas. - Theophilo Marques 
Ferreira .-A imprimir-se. 

0 SR. EPAI\IINONDAS 0TTONI, por parte da 
commissilo de Obras Publicas, apresenta o 
seguinte: 

Pcrccc1· p"ra segunda discussiio sob1·e o pro· 
jr:cto n. 355 

A commis!lio de Obras Publi4'as, Viaçllo 
etc., a que foi presente o projecto n. 
35: , J'elat ivo á concessilo de uma estrada 
dG fe:·:·0 entre a cidade do Curvello e a de 
S. FJ'ancisco, passando pel'>!l municípios de 
Di::-.mantina e Bocayuva ~ pola cidade de 
Montes Claros, já approvado em primeira 
discussãc ; 

Concidorando que a trajectoria dessa vi .. 
rerrea. nilo prejudicar&. ás zonas privilegla
dac <.te outras concessões congeneres an
teriormento feitas ; 

Consideràndo qutJ a r eferida estrada ir6 
servir grandes centros da populaç~o em 
zona de; e:;;:trema fert!lidade, e &.iüda. uii:o d._ 
tada. de~(:e 6lemento de progt·e~~o: ô e dpa• 



recer que elle entre em segund11. discussão 
e seja approvado. . 

Saht das com missões, 25 rle julho de 1898. 
-E. Ottoni.-Carneiro de Rezende.-A im · 
primir se. 
Aprestmtação iU prt~jectos, inclica<;?}cs e mo

çntls 

0 SR. JUSCELINO BARBOSA Jà e envia á Mesa 
0 1 seguiàtes : 

P1·ojecto "· .'-183 

O Congresso Legislutivo do Estado de Mi
nas Gernes decreta: 

Artigo unico. Ficam creadas duas cadeiras 
mixtas de instru"çlo primllria. nos povoados 
de Maravilhas e Grl'ta Grande, districto de 
S. Gonçalo do Rio Preto, município de Di&
mantina; revoffado ..() disposto em contrario. 

Sala das sessões, 25 de julho de 1898.
Juscelino Barbosa. 

P1·njccto n. 38.J 

O Congr;sso Legislativo do Estado de Minl\s 
Gernes decreta : 

Artigo unico. Ficam crea.das duas cadei-
1'118 de instrucçi\o primaria-uma para o 
sexo masculino no povoado de Orabolas, e 
uma. mixta no povoado do Vallão, districto 
da cidade de Tbeophilo Ottoni ; revogadas as 
disposiç; es em contrario. 

Sala tias sesFões, 25 fie julho de 1898.
Juscelino Barbosa.-E. Ottoni. -Apnia.dos, a 
Imprimirem-se. · 

O ••· Piato de Moura :-(Não temos o 
leU dii!CUrllO) . 

Vem a Mesa, é lido, apoiado e vae a im
primir-se o seguint " : 

Projecto n. as:; 
O Congresso Legislativo do Estado de Mi

nas Oeraes decreta : 
· Art. I.· . Ficam cre11das duas cadeiras de 
tnstr·ucçl\U primaria, uma para o sexo mas
culino e outra. para o sexo reminino,no distri
cto da Cbacarn, município de Juiz de 
Fóra. . 

Art. 2. · Revogam-se as disposições em 
contrario . 

S11la das sessões, 25 de julho de 1898.
Pinto de Moura. 

0 SR, DBSIOERIO DE MELJ.<l aprel!lenta O se
guinte: 

Projecto n. 38G 

O Congresso Legislativo do Estado de Mi
nas Geraes decreta : 

Art. 1 · Fica creatlo um corpo de caval
lllria da Brigada Policial, composto do actual 
esquadrão e mais do seguinte pessoal : 

I major commantlante. 
I tel!•mte-ajudaote. 
I alferes secretario. 
I hlferes quartel·llJestt·e. 
I alferes veterinario. 
I capitllo. 
1 tenente. 
I alferes. 
I Eargento ·&ju dante . 
1 clar m -mór. 
1 selleiro. 
1 sargento. 
4 2 . oa sargentos. 
1 forriel. 
10 cabos. 
80 soldados. 
6 clarins. 
2 ferradores . 
Art. 2.· O corpo de cavallaria será divi

dido em-estado m11ior, estado menor e dous 
esquadrões, com a deoomina.;ilo de primeiro 
e segundo. 

§ 1.· O estado maior se comporá. do ma
jor commandante, tenente aj udante, alfe· 
res secretar·io, alferes quartel-mestre e alfe
res vete1·inario. 

§ 2. · O estado menor constará do sargento 
a.judante, sarg~uto quar-tel mestre, clarim
mór e selleiro. 

Art. 3 . · Os officiaeg e praças t Jri1o os 
mesmos vencimentos útt tabella em vigor, 
vencendo o veterinario 1:800,000, aonuaes, 
e o selleiro, a importancia que vencem os 
corneteiros-móres. 

Art. 4. · Para as despesa$ com a. organiza
ção do corpo de ca,·aiJaria, ft.:a o governo 
auctorizado a despender pala verba-força 
publica-, até a quantia de 338:053:500, de 
a.ccôrdocom a tabella annexu . 

Art. 5. · Revogam-se ns disposições em 
contrario. 

Sala daa sessões. 25 •1e ju lho de 1898.
Desiderio de Mello. 
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Tallilella ftiaa ·lo a de.peaa a ta.er a e e•• a ern~ do cerpo de eaYaUarla 

.. I 
C
E:&l I ... Classil1cação 

~~----
1 

i Major CommanJo.nte ... . ......... . . . . ..... . 
2 Tenente!:, sendo um ajuJ:,nte. . ... ..... . . . 
I C~tpi tão .... . .............. . ... ... . . .... ... . 
4 Alf~res . . . . . . . . . • . . .. .. .. . . .. .. . .. . 
11 Veterinario com gratiftcaç.Io de 111reres . . .. • .. 
I ,S:1rgento ajudante e I •litv qun.t•tel-me3tre a 
I Chtrim-mór e um solltliJ·o a. . . . . . . • . . • . . • . . 
I J.n Sargentn a... .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
4 2. 0 S~trgentos a .... ... .. . ..... ... . . . .. .. . . . . 
1 Forriol a . . . .. .. . ..... .. .. .... .. ...... .. 

lO Cabos a . .. . . .. ... .... . . ... . . . ... .. .. . . . . . 
80 Sol•la!los a .. . . ... . ...... . . ...... . . .... . . 
6 Clarins a . .. .. .... . . .. ............... . . . 
2 Ferradores a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .... .. ·1 

!Etapa para 108 praças, na média, ... .. .. . . • . . , 
!Fardamento .. .... . . ... .. . ...•. ...... . . ·I 

1:?8 Cavnllos na média a 200i!OOO . • . . ••. •• .•.. . .. 

1 
·Ar reiamento e armamE'nto . .. ... . .....• . .. . 

I Forragem e ferragem . . . . . . . . . . ..... .. . ..• , 
Addicional. . • . . . . . . . . . . ...... ..... ... ... .. . 

Som ma •....... . . ... . .. . .. ... .•..• . ... . 

o 
~ 

c "' &> ' -
5~ ·- .. o o 
;~ 
> 
--

--- --- I 234• o 
J.~8oo 1 
2;200i 
2 i000 
15900 
1 s~oo 1 

1 3~00 : 
18700, 
IS400 

16600i 

---

Brlpda Pollelal de MlooN (,ieraes 

o 
...>O 
c c 
~>c 

=~ 
'é) 
c"' &lo >Q, 

4:200$000 
3:0()0$000 
3:600e000 
2:400.000 
1:800$000 ------

-
--------

4:2()11@000 
6:00~ 
3:6001000 
9:600SOOO 
1:8008000 
I :752i000 
I ::-!14 -fOOO 
80:~roo 

2:920i()()() 
6:•3$500 

6:5711.000 
40:8soe<l00 
3:7~ 
1:0221000 

63:602i000 
18:3tiot000 
~5:600$000 
40:000f()OO 

100:7841000 
•1 :830i000 

338:0538500 

MAPPA DO PESSOAl. E A '\IMAE4 DO ACTUA.f. BSQUADR.\ 0 DE C A. \"ALLA.RIA B 00 PRECISO PARA. A. 
ORG ANIZAÇÃO DE UM CORPO 

Classitlcação 

A impi'ÍOHI'- SO. 
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0 SR. CANDIOO ELnY )é e envia á Mesa O 
seguinte : 

p,.()jecto n. 387 

O Congresso Legislativo do Estado d~ Mi
nas Geraes decreta : 

Art. 1 . · Fica creada uma cadeira de in
strucçã'l J?rimaria para o sexo masculino, no 
Jogar denominado <<S. !\liguei do Piranga », 
dlstricto do Calambão, município do Pi
ranga. 
Ar~. ~· · Revogam-se as disposições em 

contrario. 
Sala das sessões, 25 de julho de 1898.

Candldo Eloy. -S. de Rezende.- Nunes Pi· 
nheiro.-Pinto de 1\loura.-Silva Fortes. 

Projecto n. 388 

O Congresso Legislativo do Estado de Mi
nas Oeraes decreta : 

Art. l. ·. Ficam creadas duas cadeiras de 
instrucção primaria : uma para o sexo mas
culino, em Rodrigo Silva, convertendo-se 
a mixta alli existente para o feminino, e 
outra mixta em Botafogo, município de Ouro 
Preto. 

Art. 2. • Revogam-se as disposições em 
contrario . 
. Sala das ,:essõEs, cidade de Minas, 25 do 
JUlho de 1898.-Candiuo Eloy.- Nunes Pi
nheiro.-Silva Forte~.-Severiano de Rozen
de.-Pinto de .Mom·a . 

Apoiados pelos numero do assignaturas, a 
imprimir-se. 

Votaçll:> dJS materirzs adiad'ls 

Passa-se á votação das l''l.aterias cuja dis
cussão ficou encerrada, sendo approvados 
em I.• discussll.o os projectos ns. 358, 370 e 
372, sobre concessão de lotes de terras a 
todo o cidadão brasileiro que os requerer, 
sobre creaçito de um officio privativo do 
crime nas comarcas de .Iuiz de Fóra e Rio 
Novo, o sobre concessão de praso para a 
construcçito da estrada de .Montes Claros ; 
pelo que foi enviado o primeiro á com mis
são de Legislação, indo o 2. · á de Justiça 
Civil e Criminal e o 3. · á de Obras Publi
cas. 

Foi egualmente approvado o parecor n. 
318, que o sr·. Presidente mandou archivar
se com os respectivos papeis. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

Continuaçao da 2. • disctusao do projccto 
a . s .J 1 

E' annunciada a continuadio da 2. · dis
cus~lio do projecto n. 344, sobra força pu
blica, a partir do artigo 2. ·. 

0 SR. DESIDERIO DE MELLO lê e envia á mesa 
a seguinte 

Emenda n. ;;, ao jil'o)ecto » . . 1 /1 (?o1·ça 
1 't~blica) 

Onde se diz-5 tenentes coronel!: comman
dantes de batalilões- G:300.;000 - diga-se-: 
5:MOO.é000. 

(S. R.) 

S. das ses;ões, 25 de julho de 1898. -Desi~ 
derlo do 1\lello.-Saturnino DantaP. 

Apoiada, em discussitó conjuntamente 
com o artigo. 

O Sr. DeiOta Mnrelra1- Sr. Presidente 
por parte da com missão de Força Publicl\' 
venho fazer sentir á casa que é necesso~rlÓ 
encaminhll'rmos as discus~õ!S referentes ás 

·despesas publicas. no sentido de que sejam 
feitas as maior-es economias (Apoiado!). 

E' preciso procurarmos equilibrar o nosso 
orçamento para desviarmos a crise que no1 
assoberba. 

E' por isso que a commii!sã? de Força 
Publ1ca, considerando que 11s propostas re
ferentes ás leis orçamentarias e á. organl· 
znçlio de força publica, devem ser acceita11, 
como acontece .na Inglaterra, com pequena~ 
moditlcaçõel', porquanto, partem do poder 
executivo, que é o unico que pólo conhecer 
as medidas de detalhes sobre essas matarias, 
nl!.o tratou, este anno, em vista do eatado 
actual das finanças, de augmeutar vencimen
tos para quaesquer officiaes ; acr.eitou a 
proposta do governo, com pequenas moditlca
çees quanto ao fardamento e gratltlcaçllo dos 
soldado!!, reen~rajados, fazendo a necessaria 
transposlçilo de verba~, nlio augmentando na
da na verba geral. E' aasim que a commissAo 
apresemou a emenda á lettra -c- da tabel
la, determinando que em vez de ser o far
damento, por peça, adquirido por 1'10. 000, 
poderia perfeitamente á vista da elevaçllo 
das taxu cambiaes, ser adquirido á. razlio de 
150:000. 

Apresentou tambem uma emenda. á. lettra 
-e-elevando de 100 réis a 200 reis, a tiro de 
satisfazer uma necessidade do ordem publi
ca, ::hamando para os corpos militares do 
Estado, justamente os soldados que queiram 
t ornar a fazer parte da Brigada Polic1al. 

Tomando informações exactas perante aa 
auctor1dades competentes, chegou a com
misslio o conh~cimento de que os batalhões, 
2.· o 4 . ·, estam completamente desarmados, 
porque as armas 11dquiridas pelo governo, 
armas do systema Mauser, niio servem abso
lutamente para os destacamentos do interior 
do Estado. 

E' necessario que sejam ailquiridas armu 
do systema -CombJain- p:1ra os destaca
mentos do interior, rezervando ·se as-Mau
ser- para as emergancias mais difficeis que 
por acaso appareçam . • . 

0 SR. P. DE MOURA ; -E de que Deus DOI 
livre. 

O SR. D. MoREIRA : - Em nomo da com
missão de Força Publi ca, sr. Presidente, de· 
claro ao meu illustrado collega, apresentan
te da emenda. elevando os venci montos dos 
tenentes-coroneis, commawlante!l de bata
lhlio, que nlo p1s~o acce:tal-a. porquanto, 
si compararmos a presente tabella do rorça 
publica. com as dos annos anteriores, vere
mos que ha um augmento cresceni e de des
pesas, sem que, no entretanto, a força pu· 
blica satisfa.ça plenamente os intentüs do 
l~gislador (Apoiados). 

Comparando estta tabella com a do anno 
passado, havemos de voJ·illcar que houve um 
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augmento de 145:000,0000, devido á. ditl'eren· 
ça para mais nos preços dos fard11mentos. 

B, pois, tempo de entrarmos em uma ver
dadeira phaso de economia (apoiados), ~ nll.o 
posso, em nome da commts~ll:o·, accetta~ a 
proposta do nobre deputado, porque, 1!1 s. 
exc. pede hoje augmento pcira os tenentes 
coroneis, commandantes de batalhões, ama
nha outros otDciaes e in(oriores, até os pro
prios soldados que 1.1lto os mais necessitados 
(apoiados ; muito bem), virllo reclamar o 
augmento do seus vencimentos, visto como 
alo os que prestam m11iores serviços e que, 
no emtanto, ganham menos (Apoiados). 

0 SR. C. IJE REZBNDE :-Os otllciaes já são 
bem remunerados. 

O sR. D MoREIRA :-Concluo, declarando 
que voto contra a emenda apresentada pelo 
mt!U distincto collega, lastimando não poder 
propõr a elevação geral dos vencimentos do 
pes~oal da b!'igada. (Muito bm•! 'lluito 
bem!) 

Ninguem mais pedindo a palavra oncerm
se a discussão, sontlo approvados o art. 2 . 
do prQj~cto o as emendas n. 2, 3 e 4 o sendo 
rejeitadas as dons. I u 5. 

·E' approvado sem delMte o art. 3. ·. 
Vae o prqjocto com as emendas á com· 

mlssD.o de Força Publica. 

Primci1·a cliscussilo d? Jlrojeclo n. 3Gf 

E' lido e entra em primeira discussllo o 
projecto n: 361, sob:ejulg:1monto _dos crimes 
per·unte o .JUry e trrbunal correcc10nal. 

O Mr . ( 'nrnelro tlc Rezende :- (Nilo te
moi! o seu discurso). 

Vem á Mesa. e lido apoiado e entra em 
discus~ão .:J seguinte : 

Requerimenro 

Requeiro que o projecto n. 361, que modi
fica o jul~r11mento dos crimes da competen
cla rio tribunal do jury e do tribunal cor
reccional, seja retirarto da discusl!li:Q. 

Sala das sesPôes, 25 de j ulho de 1.898.
Carneiro de Rezende. 

Nll.o havendo quem peça a palavra, encer
ra-se a discussão, sendo approvado o re
querim~mto, pelo que ó retirado o projecto 
ela dlSCUSSII.O 

su .. pende-se a sessll.o por 15 minutos, sendo 
reaberta a uma e meia hora da tarde. 

Primei?·a discussêlo elo projecto n. 377 

E' lido e posto em primeira discussllo, 
que se encerra sem debate1 sendo approvado 
e remettido i commlssll.o ae Justiça Civil • 
Criminal, o projecto n . 377, que desincom
patibillza os professores e lentes dos estabe· 
Iecimentos superiore3 de ensino para os 
cargos de Yereadores. 

Primeira do de n. 376 

Em seguida e lido e posto em primeiro. 
discuSI&o o projecto n. 376, _que remunera 
01 cargos de deleg~t.rlo e escrivao de Policia 
da cidade de Juiz de Fóra. 

O •r. Baal Pealdo :-(Nio temos o seu 
discurso). . 

Ninguem mais pedindo a, palavra. encerra
se a dlscusl!ilo, sendo rejeitado o projecto.
Archive-se. 

0 SR. PINTO DE MOURA. pede que Se con
signe na acta ter ,·otn..fo a favor do pro
jacto. 

o sr. Candldo Elo7 :-Peço a v. oxc., sr. 
Presidente, que faça consignar na acta dos 
t.rabalbos da sesslo de hoje que votei a favor 
do projecto n. 376, que acabo. de ser rejei
tado pela Camara dos srl!. Deputados. 

Assim yrocedl porque entendo que as au
ctoridades policiaes da cido.de do Juiz de Fóra 
prestam relevantes serviços áquella comar
c,l, bem como a todo o Estado, zelando pela 
garantia da vida e da propriedade indivi
dual, zelando pelos direitos do cidadlio. 

UM BR. DBPUTADO :-Isso fazem 8S auctori
dades policaes de todas as cidades do Estado. 

0 SR. CANDIOO ELCY :-Estou de accôrdo 
com o meu illustredo collega que acaba de 
honrar-me com seu aparte. Mas aquela ci
dade mineira, talvez quo pela sua situaçllo 
geo~rraphica, acha-se em circumstancias es
pecialissimas e é um receptaculo ele crimi
nosos de t..iversos pontos do Estado •. 

O SR. PI!IOTO DE .MouRA :-E principalmen· 
to da Cnpital Fe,d.eral. 

0 SR. CANOlDO ELOY :-,..e principalmen
te da Capitul federal, diz muito bem o no
bre deputado. 

Foram e~tas as razões, sr. Presidente, QUe 
me determinaram a Yotarn favor do proje
cto a que me referi (Muito bem !) 

O sr. Presidente manda inserir na acta es
sas deciarações • 

Pt•imei?·a discussão do pl'oiecto n. 375 

Finalmente é lido e posto em discuss!o, 
que se encerra ~em debate, e é approvado 
em 1." discussão o projecto n. 375, que 
concede a licença. pedida pelo 2. · tabel
lill.o da comarca dt~ Campanha, projecto 
esse que é rt~mcttido á commii!sllo de Re
presentações e Requerimentos. 

Nada mais havendo a tratar-se, o ar. Pre
sidente designa para amanh!l a seguinte 

ORDEM DO DIA 

}.a PARTE 

Attl uma hora da tarde : 
Ll'itura e approvaçilo da acta. 
Expediente. 

Até duas horas da tarde: 
2. • leitura dos pareceres e dos projecto11 

depois de impressos e distribuídos. 
ApresentaçD.o de pareceres das commis-

sõea. . 
Apresentaçlio de pro)ectos, indicaçties, 

interpellações ou moçües. 

• 



• .,iscun!lo de requerimentos, indicações, 
interpellaçlles e mocoes. 

Appro ' acl1o de redações tlnaes. 

2.· PARTE 

Até IJUntro horas da tarde: 
Se~untla di.cus@ilo do pr~je,.;to n, 351, so

bre cu> la!' que devem p01 ceber cs o.v~tliado
re!l no~ in ,·entarios judiciaeM. 

Dísc iiR81\0 rJus emendas llfl'erccldas e ap
prbvatl11S pelo Senado á proposiçilo n. 100, 
sobre prolong manto da E. F. de Helio Ho
rizonte a Go>oç11 lvca Ferreira, 

Primeira d1ta do ria n. 378, concedendo 
auxill• l pa1·a conclusilo das obras do Hbnste
cimanto <.l'agua no dlstricto de .raria Lemo~. 

Primeira dita do de n. ::357, creando gru
po!! e> coll•res nfstn Cop1tal. 

Primeira dita do do n . :-!80, auctorizando 
o gúverno a ceder ao Gymnasio de Ouro 
Preto o predlo onde funcciouou o Externa
to do Gymnasi!> Mineiro. 

Lavauta·Ee a sei!Eilo. 

E' lida e poeta em disoustlo a acta da 
sesalo antecedente. 

O sR. JuscELINO BARBOSA reclama contra 
um ligeiro engano que nota nella e no re
sumo dos deblltes, pois que dls1e que o sr, 
Juvenal Peona lhe bavia pedido que partlcl
paaae á Camara ter-se ausentado da Capital 
por motivo de moleatla e na act1t e no re
sumo nAo ficou constando o oaotivo do f11lta. 

Pede p nr isso que l!e ftzttsse 11. rectiftca
çll.o llo engano. 

O I! R. PRESIDEI"Tr. declara-lhe que seré. 
attendido. · 

Ninguern mais tendo feito reclamações fi
cou a acta Eúbt·e a u.e11a para ser approvada, 
quando houver· numer·o. 

Ex pediellle 

O sr. SEC JU~TA nJo tlá conta d.1 seguinte : 
Um olflcill do sr·. l. · secr·etario do Senado 

devol veudo com emendas a pl'opusi~WilO n. 
121, sobre concursos de mag1str·ados . -A 
imprimir ·s~. 

Um tt-legramma <.los Deputauos Mineiros 
24.• SESSÃO ORDINARIA AOS 2(:1 DE J ULHO r.o Congre!!so Jo'cderll.l convldóndo esta Ca· 

DE 1898 mura a fazer-se rupresentar no banquete que 

I 
na Capitu I Jo'elleral VIJe ser offel'ecido ao 

PRESIDE~CJA DO SR. RIDEinO DE OLIVEIRA exm?, l!r. dr. Silviano Hrandllo, presidtmte 

SU~'MAH I0.- 1. · parte da ordem do tlia.- do Estado. 
A<:t:•.-C • Io~er·nl!;ÕP~. tio ~~·. Juscet .no Barbosa O 11r. Presidente declara que, como a no-

-Expediente -Oio~er,· açõeP d• !I srs. Nu · meação dezHa con missllo nllo dependia de 
n'"s l'inheir'O, Bueno Hrandão, Sil\'a F" rt.es, rlallberaçã'> da casa, nomeia para lepresen
H.uu I l'enido, 1..101 ti m ~~ ~·re i ra e Franci~co tkrem a Camara do11 sr·s . Deput!lut.s, uo ban
Bt·e~s~~n .. . - 2.· I Oi tt_Jra-Apl't!~e ntaçllo de I quete, a realizar. -se a 28 d11 co.rrentu, ua C~· 
p111 eccres do comnii~H)e·.- Apt•esentaçil.o p1tal Federal, os sr~. Nunes Pmhe1ro, I:'J'el
dr,l! J rojectos ns. 3!-:D e 3fJ0.-2.· parte.- tas Castro o H.ibo1ro Junquoira . 
2. · di seus. rw do pr·ojecto n . :~;; I. Emen- O SR . Nt:l':ES PINIIEIRI.l pa1 t icipa á. Casa 
d11s ,J, s !!'!S . C~les.tlno ~un~es, Bueno Bra~ - que o sr. Joi\o Pio tom faltado às sessões 
rlã?, rJclflm ~ore1ro! <.mnlllo Prates e R1- por motivos de molestia. - A Cawat•a fica 
be11·o Juuqueu·a. - 01scurso, emenda e re- mteirad 11 
qncr·imento do sr. Rorlr!gues Chnve.s.-Dis - o SR. Hur·:No BRANIJÃO participa egunlmen
cu!l~àc dll; emc.ndn !.lo Senat.l?· -D~scursos te á Comar·11 que os su. Juho Tav11ree e 
dos ~rs l•.puu.monJa_s ~ttom, Cam.lllo Pra- Joaquim Ca lixto se ausentaram por 11lguns 
tes e ~enwrdes :le Florw. - t.· d1scuss!lo dias da Capital por motivo justo.-A Camara 
do pr'Cl.Jecto n. 3t8. - D1scurl!o do sr. Rnul fica inte1rada. 
Ponitlo.-1. · do de n. 357.- Discurso do 
sr . Si l\·a Fortcs.-!Ji ~cuno e requer·i mon
to do !11'. Francisco Hressane.-1. · di~cus
silo rio ,,,·ojecto n. 380.- ChAmada pnra 
vel'iflcar;:w de numero.-Ordem do din. 

Ao me i•• dia, feito. n <' hnmadu, acham-se 
prel'cn tes os srs. : Rihtl iro do Oliveira, Ce
lestillr• Sl•'lr'es, Desider i o llll Mt' llo, Sll\'a For 
tes, FJ·unc1sco llressuno. Carneiro de Rezon
ua, Coe lho de Mourn, i\unt•l' PinheiJ·o, Ber 
DIII'de~ r!e Fariu, !Je llim MorcirH, Ribeiro 
J uuqutlir·:•, Jtnul Pruiolo, Ju scelino B~ rbosa 
Camido Pr·u to~, Leopoldo CorJ'óa, Freitas 
Cusu·o. c ,,n.Ji,J u Eloy , 1-:puminondas Oltoni, 
Bueno B1 u.udào, Manuel da Silvu, ~atut·nino 
!Juntas, Pinto de Mourn, e Getulio de Car 
valho, faltando com causa participada os 
srs. Agt•stinho Per·eiru, Tavares de Mello, 
Alberto Furt11do Gonzaga da Silva, Soveriano 
de lt zenJe, .J uvenal PtJnna, e Jose Gonçal
ves e sef!l ella o~ mais srs. 

Abre so a sessl\o : 

O SR. !'rr.vA FoRTJ~ requer que se com
plete p r ,. nomeaçilo interina a commisallo 
de Roqu0rimentos desfalcada pela ausencia 
ue duus dos seus membrot~. 

O sn. l 'REStDEl':TE declara que submetterá 
o requeJ 1meoto á consideração da Camara 
logo que uouver numero. 

O ~tr. LCaul Prnldo 1- Sr. Presidente, 
venho 1'ed1r a v . sJJ.c. a intet·pos•cllo de 
Eeus bo1 · ~ olllcios junto do encarregudo do 
r~sumo olott debate!! de!!t-a cusu, porque, lendo 
hoje o <<Min11s Oet·ue~» deparei cvna o axtra.. 
cto das considerações que, hontem, tive 
n honra .!e l'ur.er ne~te recinto, e que, no em
tuuto de~toam complet!lmonte do oaeu pen· 
samonto" das palavr11s por mim pronuncia~ 
das, como se YÕ <.las uotbS tllchygrapbicas 
que tenho eo1 meu poder. 

Peço m·~smo a v. exc. que, quando eu oc
cupar a t •·ibuna, faça sahir no jorn11l ottlcial 
apenai! o sc guínte « o deputado fulano falou 
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n fao:or ou contra tal projecto ·», afim de 
que nlo sej11m publicadas, como foram, ver
dadeiras sandices e Imbecilidades ; e eu nllo 
quero pu11ar como Imbecil perante o Esta 
do e oa eleitorea que aqui represento. 

Eapero, poia, que v. exc. tomará na devi
da conalderaçlo ee~a minha reclamaçlo. 

O aa. PRBBIDt:NTB declara que a Mesa to
mará as providencial nece81aí'ial!. 

0 IR. DEU'IM MOREIRA participa á Cama
r& que o ar. Wenceslau Braz faltarà a algu
ma• aeasõea por motivo tle força matar.- A 
Oamara. ltca inteirada~ . 

O ~R. FRANCII!CO B ... EUANB manda á Mesa 
uma representaçllo em que os professores 
publicas da cidade de S. Jollo Baptista pe
dem que se mudem para o mez de junho as 
ferias que actualmeoto começam em no •t~m
bro. 

Vae o requerimento á commissão de In
atrucçllo Publica. 

2.· leitura 

Tiveram 2. ·leitura e ficaram sobre a 1\Iesa 
para a or·dem dos tr1obulhot1, por terem sido 
JUiflRdoa objecto de doliberaçllo, os pro
Jectoa nP. 383, 384, 385, 387 e 388. 

Tendo comparecido os t~ra . Curlindo Pinto, 
Ignac·o Murta, 1'ho• ·philo Marques e Rodri
guee Chaves, que ptHflzeram numero legal, 
foi dada por approvada a acta. 

Approvado o requer·imento do sr. Silva 
Fortes, para que se completasse por nomon
çllo interina a comm•asl\o de Requerimen
tos, roram nomeados p11ra el!l!a commiasllo 
os ara. Leopoldo Corrêa e Getulio de Carva
lho. 

Ãpre&ellfaçllo de por~ce1·e.s 

O IJR. MAI"OEL DA SILVA, pela commiaPllo 
de Commercio, envia á Mesa o seguinte: 

Parecer para t~rceira cliscu.ulto sobre o p1'0-
jecto n. 359 

A commiullo de Commercio, Induatrlae. 
Eatatlet1ca e Artes, á qual foi pre11ente o 
pr,.jecto de n.ll59, e as emendas de ns. I, 2 
e 3, appi'OVHdas em 2. · dlecusallo, é de pa
recfllr que seja submettldo e spprovado em 
3. • dlscu&~ll:o o referido pr(ljecto assim re
digido: 

O Congresso Legislativo do Ectado de Mi
na• Geraes decreta : 

Art. 1.· Ficam designadas as cidades de 
Montes Claros, S. Mi~ruel de Guanhles, Aras 
auahy e Araguary, para nellas serem fun
dadoa quatro campos de demonstraçlo, de 
que trata o§ I.·, art. 2.·, da lei n. 140, de 
20 dejulbo de 1895. 

Art. 2. · Revogam-se as disposições em 
contrario. 
Sala dae commle!Oes, 26 de julho de 1898. 

-ConPgo Alves.-Manoel da Silva. 
A imprimir-ae. 
O llR. SILVA PoRTa, pela commissão de 

Repreeentaçoee, envia á Me1a 01 seguln
tea: 

A. C.-12 

Partctr ~ subltitutívo para 2. • t.liscuslllo 
sobr~ o projecto n. 375 

A commiaalo de Representações, Requeri
mentos e Petições, á qual foi ~resente o 
projecto n. 375, appro'lado em pr1metra dis
cutl!ll:o, é de parecer que seja submettldo á 
segunda dlscussAo, r.onjunctamente com o 
seguinte substitutivo : 

O Congresso LegislatiYo do Estado de Mi
nas Geraes decreta : 

Art. I.· Fica o Presidente do Estado au
ctorlzado a conceder licença para tratamen
to de saúde : ao 2. · tabelliito da Campa
nha, José Luiz Pompeu da Silva, tres annos· 
ao escrivllo de orphll:os do Rio Branco, Jos~ 
Calixto Fonseca de Calazans, quatro annos; 
ao escrivll:o do Carmo do Rio Claro, Joaquim 
Lull: Soares Pinto, dous annos. 

Art. 2.· Para o mesmo tlm, prorogará as 
seguinte• licenças : de dous annos, ao es
crivllo do 2. • officio de Sabará, Silverio Au
gusto de Lima ; de um anno, ao escriv!l:o 
da Chrlstina, Domiciano Luiz de Noronha e 
Luz. 
Art. 3. · Revogam-se os disposições em 

contrario. 
Sala das l!essões, 26 de julho de 1898. -

Silva Fortes. - Leopoldo Corr~a. - Getulio 
de t;arvalho. 

Pa1·cco · n . 320 

A commissilo do Representações, Requeri
mentos e Petições, á qual foi prest~nte a do 
cltfadllo Gomes de Faria Alvim, pedindo are
construcçlio de uma ponte sobre o rio Pom
ba, e Hllegando ser serviço da competencla 
do Estado, é de parecer: 

Que eeja remet!.ida a referida representa
çllo ao Poder Executh·o para attendol-a, 
como melhor o for para os interesses do Es
tado. 

Sala das sessões, 26 de julho de 1898.
Silva Portes . -LPopoldo Corrêa.-Getulio 
de Carvalho. 

Parec11· n. 321 

A commlsslo de Repre· entações, Requeri
mentos e Petições, â qual roi preseote a dos 
engenheiros-Manoel Ribeiro da Motta Vas
concellos e Thomaz de Aqufno e Castro-, 
pedln1o privilegio por 10 annos pua me
dlçllo e demarcaçll:o dos terrenos devolutos 
do Estado e outros favores que constam da 
propoeta que fizeram, é de parecer que seja 
indeferida a petlçlo dos referidos cldadllos, 
visto nlo otrerecerem vantagens economloas 
eobre o modo porque é feito aotualmente o 
reepectlvo aervlço, ditllcultando alem disto 
a ft.-oallzaçlo tmprescindlvel em tal serviço. 

Sala das eessiles, 26 de julho de 1898.
Silva Fortee.-Leopoldo Corréa.-Getullo de 
Carvalho. 

Parecer '~ · 322 

A commi111lo de Representações, Requeri
mento• e Petições, á qual foram presentes as 
peças protocolladas sob ns. 139, 84, 47, 157, 
147, 138, 137, 78 e 40, em virtude de que 

• 



pedem, ora augmento dlrecto de vencimen
tos, ora gratitlca~lles adttlclonaee, e ora equi
p.Jraçào de vencimentos a outros funciona· 
rios de egual catLegoria, e pore de pare
cer: 

Que sejam arcl,ivadas as drtaa petições ou 
repree;entações, at.tentas as condições eco
nomico-~ocJacs do Esta•fo, que exigem rigo
rosa economia, t·ara nllo gravar-so o rllgi
men tt·ibutHrio, com paraly:.açllo consecutiva 
das princip~tes l'ontes do r·enda publica. 

S. das com missões, 26 de julho de 1898.
Silva For&es. - Leopoldo Corrêa.-Oetulio 
de Carvalho. 

A imprimir·em se. 

Aprescntaçi'to de projectos 

O m. l ~õ :\ACIO .MURTA là o envia it Mesa o 
seguinte 

f', ·ojecto "· .')80 

O Con;tres~o Legi~lativo rio Estado de Mi
nas Oer·~te:~ decret11.: 

motivo justificado, o dobro das multas con
stantes do art. 50 da. lei n. 18, de 28 de no
vembro de 1891. 

Art. 3.0 Os vogaes sorteados, que ser
virem no conselho de julgamento, serllo dts
peneado8 do serviço do jury e do corrucclonal 
no mez 8eguinte ao da reunilo do tribunal. 

Ar·t .... o E' udmissi,.el ás partes o recurso 
de appellar das decisões do tribunal do jury 
e do correccional, scbre o ponto principal 
da causa, quuudo forem contrariaR á evi
dencia re@ultante dcs · debates, depoimentos 
e provas perante eii •J apresentadas. 

Art. 5.v Não sert'L condemnado nus custas 
dos autos do processo, que forem annulladoe, 
o funccionari• judicial que houver da.do cauea 
á nullidade . 

Art. 6." O juiz de direito da comarca nlo 
é inhibido do presitJir o julgamento do pro
cesso novamtlnte a elle submettido, em vir
tude da protoeto do réo. 

Art. 7." O p•,der executivo, no regula
mento que ~xpedir pard execuçr.to du presente 
lei, detet•minal'á, resuwidamentA, a11 ques
tões de fac to neces~arias á 11pplrcaç11o do di
reito no julfo(amento. 

Ar·t. 8.0 Revogam-se as disposi<.;ões em 
contrario. 

S:da das eossões, 26 do julho de 1898. -Car
neiro de Hezende.- Del 11m Moreit a. 

2.• PARTE DA ORDEM DO DL\. 

:!,· discussrlfJ do p.·njecto n. 351 

Art. I.· l''icam cr·endas escolas de instru
eçn.o pl'imuia uos l!egmntes lo~ares: uma 
paru o sexo n-.asculino, r·ur·:.ll , no povoado 
« Campo de S"nt' Anna », districto de Mat · 
tosinho~, municrpio da Santa Luzia do Rio 
dus Velha11 ; uma tombem para o 11exo m11s 
culino na« Hnrra do Vaccarru »e uma do 
mesmo sexo no «Ribeirão do Barbo8a », do 
diMll' icto uo S. Domingo~, no munic1pio tle 
Ara::~>uahy ; uma mlxta na et~ta <" ' o « V<!spa.
siano » ; uma dita na estação « Pedro Leo E' lido o entra em 2. · tli .. cussllo o pro
poldo '>, uma dit.a na « Lagóa do Tavares », jacto n. 351 sobre cust->S que devem per
do municipio de Snnt<t Luzia do ltio das caber us a;Hliadores nos mvontario3 judi
Yellras; uma dita. no poYoudo <<Tamanduá», = ciues. 
umu. dita na coloni•t •l..ts «Pedras dus Bu- gm discus, llo o art. 1.·. 
ritys »;uma dita em S. Jo~é, do district.o de o sJt. Ch:LESTINO SOARE~ fé e envia á mesa 
luh&úllllt, no municipio de Sete Lagôas e a seguinte emenda : 
uma dita na estação de Gener·al Carneiro. 

Art. 2. • Revogam-~e as d isposições em N. I 
contrario. 

Sala tias Sessões, .'?tl de julho de 1808.
Ignacio :\lu r-ta.-Tlreophilo .\!arques. 

A imprimir ·se, tlepuis de apoiado. 
O Nr . . Car. • c-lr~ de Rezende :-(Nilo 

temos o seu discurso). 
Vem á mesa, é lido, apoiado t3 vae a im

primir-se, o seguinte 

Pl'fJjecto 11 . 390 

O Congresso Legislutivo de Minas Oeraes 
decreta : 

Art. l.o O juiz sutstituto da comarca, com 
assistencin do proLnotor ue justiça, dez dtas 
antes de cada. reunião do tl'ibuoal cor·rec
cional, procedera ao sorteio de uove vogaes 
p11.ru. uelle ser\'irem durante suas ses@ões. 

Art. 2.o O tribunal se installará, si estiver 
presente o numero lel{al de vogaes. compon · 
do-se o conselho de julgamento dos tres 
primeiros que forem sorteados no dia. e no 
a c to. 

P~tra.gra.pbo unico. Não sendo possível a 
installaçrlo, por falta de numero legal, o 
juiz procederá a novo sorteio coDJplementar, 
adiando a reunillo do tribun1.1l para o pri
aaeiro dia. util e impondo &os faltosos, sem 

At·t. Dos autos parados em ca1·tcl'io e 
que dos mel!wos seja pedida a extracçllo 
de docun' entos ou certidões ou o seu anda· 
monto for requerido pelas partes ou eoo-otfi
cio nos cJsos em quo a lei o permitte, nada 
perceberi\o os escrivães a titulo de bus
cas. 

Art. 11os autos lindos, livros ou papeis: 
I at<· um anno. . . . . • . • • . • • . 2~000 
2 de um anno a dons....... 4 .. 000 
3 de ' OUS 11nnos a dez . . .. , 6:l.000 
4 de •lez annos a vinte...... ~000 
5 de Yinte annos a tr·inta.. 10~000 
6 de u1ais de 30 anno8...... 20~000 

Art . l,. icam revogado8 o art. 96 da lei n. 
105, e seus respectivos nu meros ; o paragra
pho unh!O tl.o mesmo art. e o disposto no 
cup . 4.·, dotitulo2.· da mesma. lei qu~ 
consignou conducçilo aos avaliadores quan
do a aVI• llaç!lo tiver de ser feita fóra da ci
d•d~ ou villa. 

Sala das ses>lles, 26 de julho de 1898.-Ce
lestino Sc..ares. 

Apoiada em discussilo conjunctamente com 
o artigo. 

O sa. BnNo BRANI•ÃO apresenta as seguln
teR: 
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N. 2 O ••· Del"m Morelraa-Sr. Prollidente, 

tambem ven! o apresentar uma emenda ao 
Acrrc&cente-se : prt•jecto qu" se lli~cute. 

Do otflcial de registro 1e hypothecas. Como nl'ío ignora 1\ ca~a. ha uma classe de 
Art. Oo archivamento dos estatutos e funccionarios publicas que prestam relevan

eoutractos, pr·ospectus, actos e mais doeu- tes ser,·iços á ~tdmlnistr~tç11.o da justiça, na 
mentos ou pupeis relnlivos á constitu!çlo qualiflcaçloeleiklral, e, no entantoe•,:aclaa•e 

. .de sociedade anonyma em commanc.li~ por 8o acha ttctualmente em verd11deira penuria, 
acçOes ou de outr~> qualquer denommuçlo porque nem ao mono:> tem Yencimento, nem 
ou n:•tureza, que deYe preenrber esta for· 1 recebe as cust...s que u regimento lhe fa · 
malidudt1-de uma sú ,·ez- 20_000. cu tA. 

Art. o,, entrada no protocollo tio exem- Nestas r.ondi~;õ~s. lemhr&i-me a presentar 
piar da publicaçll.o •'os estatutott ou contra- umu emenda conc.,billa DüS segui ntes ter · 
ctos das soc1edades . ·•onymas, inclush e o mos (/e). 
ar<'hivamento e cet·tilk <lo do re<'ehimento, Sr. p , esid.- nte, como d i F se. r s~es funcciooa-
6 3000. rios acham-se 50brec!lrr~>llados n11s s~rles das 

Art . Pelo · e~tistro, tr. •scripçiio ou in- comarcnll com todv o 11erviço ele1toral, e aer
lcripçlio de qu ... lquer· cscrii> ' rll, Fenteoça, vem, c·m todo:~ O$ proce; sos perante a dele
contracto ou qualqut!l' outro t. cumento que gncia Lle Polida, Ct:uto seu escr1\'ilo particu-
tenham dtt f11zer em seu11 livn. inclusive lur. 
todas 118 rerereorias, indicaçOeP, hu.çamentos, Tem -~e posto duvida em palia r b S cu•tAs 
em r·eFumo, todus llS for·malides lef!aes te· pelu metAdA, 11 como Pe tr·ata a:zora de inter-
rio: pr~:~t ·.J-o, ramet.to á Me~a a seguinte: 

a) SPm valor ou até o valor de I :000~000, 
)5 :000. 

b) D·• 1:000 .ooo a 2:(1fJO:ooo, 18 000 e duhi 
para cima mais IS.OCO em <'uda conto ou rr<L
cçl'lo de conto até o maximo do 1008. 

Ar·t. Quando IIS par tt!s alóm da 1 ran;:cri
pçiio J.tur extr·acto!!, qu izerem a transcr·i
pçlo-verh<J a I ver·bum ---os emolumentos ~e
rio duplica•los. 

Art. Pelas duvidas que oppuzerem aos 
regi stros quo lhos fc.ren·. req ueridos e que 
nl.o possam ser realiZIId()!l, f\ : 000. 

Para,r~>pho uuico. Si, porem, a duvida 
fór resolvida por aenteoça do juiz em ravor 
da parte e voltar o documento a registro, 
nlo terll.o direito aos emolumentos deste nr
tigo. 

Art. Peius bu11cas nos livros e p11peis tio 
SI u archivo e certidões que deiles extrahir 
veocer·llu t•s mesmcs emolumentos que 08 
tabellilles de notas. 

Sula das Sf'880""• 26 de julho de 1898.-J, 
Bueno Brandão. 

N. 3 

Depois do art. I. · accrescente se : 
Art. Nas di vi. ões e demarcaçé'les de ter

rus de domínio priYao..lo, il ~oja ou m\o meno
res intere~sados, venc3rá cada arbitrador 
pelos act()S que prat,icat· os ~>eguinte!! emo 
lumentos : 

I - Qunn•lo a i1rea do immo \·el dividen lo 
nll.o exceder lle cem hP.ct11res - 15 000; •la 
100 até 400 hectare1.1, 50."000, e d11hi pura 
cima mais 200 réis por hectar<!, n!lo podon-

. do, poróm, o maior Plllarlo exceder de .. . . 
300.)000. 

2 - Nas demarcnçlles parciacs vencerll.o o 
emolumento correPpondente !lO do juiz que 
presidir á diligencia . 
Pnrngr~> pho unicP. São applicavels aos 

arbitraJores as disposições do art .. 42 da lei 
n. 105, de 24 de julho de 1894 

Sala das seP~Oes, IW de julho Je 18Q8- J. 
Bueno BrandAo . 

Lidas e apoiadas em diicussilo. 

Em!nda 

N. 4 

Accrescento- ~o on t!o convier: 
Art. 0~ epcf'ivlles rle juiz de p uz diiS sédes 

do C(lffiarrnt~, fUDCCÍODAndO DHS d iligencias 
J·relimin»res dos proces!'OS crim·naes. auto 
de corpo de delicto. ioqueritos (JU averigua
ções poli<'iaes, tardo direito As rmtns taxa
tfa8 no Regimento, pagas, pnr inteiro, t>elo 
E~t·rdo, qua n•lo 1!ec'lhir o promotor da JUS· 
tiça. 

§ I . · P~:~ las diligenciil!', inqueritos ou ave
rig ua~;Oe:>, pr•JillO\'Idas, ex-o(ficio, ou a rPque
l'i m~ntn do pr omotor pura tle~coher-t•t de cri
minosos ou vestígios de cri me!l , o que fica
rem pendentPB OU re~sm ,r rchiYadas, nada 
per caberão do Esl:ldo os mcsm ,.s e:>-:1 i vlies. 

§ 2. · Quando funccionardm nos proceíl80B 
criminaes e m substillti.;fto acJS e -criv.,es llo 
publico. j ud icial e notas , os f'scr·iv!les de 
juiz de p11z perceheri\o do Estado :os custas 
pela meta.le, quantlo llecahir o pt'omotor de 
JU ;tlça -- Deltlm Moreira.-Carneiro de Re
zenrle.-Rern:Jrdes de Far·ia 

Lida e npoiadtt, entra em di~cu são. 
O SR . CA~IILT.o PRATf:~ diz q ue rnandl:l á 

Me:~11, a lgumas Cll1 ti D•las sobre o Ji r·ojecto em 
discu~t~iln , 11 tlm de esolarecclr as s uas disposi 
çO.:s e accr·escootar .J tttr·,•s qua repuh ne
cesMrias. 

Uma das eme n · la~ refe re -so no n. I, do 
11rt . I . ·, e é coocebiLia no.> seguintes termoa 
(lê) . 

Outra emencJn. ó no n. 2 do mesnro a t·t igo, 
pnm que os lou vaJos ni\o perceba m custas 
especiaes (lá). 

A terceira emenda manda i"Upprimit• o n. 
3 (lê) . 

0 SB.. F.PAMI~ONDA!' 0TTOl'il:-~:'í •l pode V. 
r·xc. e~tabelocer· a unida·le un ic1L do hectat•e 
em vez do. alqueire, que é ditr .. rente nns dl
versiiA zonas do Esta11o1 

O FR . C.Ü!ILLo PR4TES diz quo pode-se es
tabelecer. 
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No o. 9 do mesmo art. 1.., manda accres

centar-incluaive machinas e quaeaquer in
strumentos aratorios. 

Uma outra emenda additlva, prevendo o 
caso de avalíaçllo de joiat, que nllo foi pre . 
vieto no projecto, auctor1za os avaliadores a 

· re~eber 53000 pela avaliaçllo, qualquer que 
SIJJa o valor dellas. 

Uma outra, n 13, que eleva de 20 a 50 o 
numero de cabeças de animal. 

Esta emenda, diz o orador, é de puro es
clarecimento para o projecto. 

A respeito da uniformização da medida 
pensa o orador que é isto conveniente, ma~ 
nllo redigiu emenda neste sentido. 

Essa e111enda deve ser apresentada ao n . 
11 do art, J.·, em vez de alqueire, tomar-se
ba o hectare para medida, vi do como o aya
toma metrlco decimal 6 o systema legal de 
pelO$ e medld~ts, de sorte que commettere
mo~ un:a irregularidade, si escrevermos no 
proJecto quaesque1· outras medidas nllo 
consignadas no syatema metrico decimal. 

Eu tenho todo o interesse, diz o orador, 
que o projecto seja approvado ainda nesta 
mesma sesslío, mas seria multo conveoien· 
te que fossem Impressos e distribuldos to•las 
as en:tendas antes de votadas pela Camara, 
por 1sso, espero a apres.entaçllo de todas 
ellas afim de requerer o adiamento da dis
cussll:o. 

Vem à mesa e lida apoiada e entra em dis
cussllo coojuoctamente com o artigo a se
guinte: 

EmMda 

N. 5 

a 
Ao art. I.· n. I, accrescente-se depois da 

palavra-dependencias-o seguinte: lnclusi
ve. moveis de uso domestico,, quaesquer que 
seJam o seu numero e espec1e. 

b 

Ao n. 2 do mesmo artigo, accrescente-se a 
mesn:ta emenda depois da palavra- depen
denclas. 

c 
Supprlma-se o n. 3. 

d 
Ao o. 9 do art. I.·, accrescente-se depoi1 

da palavra-accessorias-o seguinte: inclu
sive machinaa e quaeaquer outros inetru
mentos aratorios. 

e 
Onde convier, accrescente-se: 
N .... De aveliar jolas, qualquer que seja 

o seu valor, perceber!o os louvados 51000. 
Em o n. 13, em vez de <<Vinte cabeças•, 

diga-se «cincoenta cabeças• e supprimam-se 
as palavras-até cincoonta. 

Sala das sessoes, 26 de julho de 1898.-Ca· 
millo Prates.-Juscelino Barbosa. 

O sn. RIDIIIRO JuNQUEtRA lê e manda á 
mesa a seguinte emenda 

N. 6 

Ao artigo I.· n. 4 - Onde se diz - 55000 
-diga se 25J()OO; e onde se diz-71500-dl
~a se 15!000; e onde 1e diz malt 11000 por 
kilometro, diga se : mais esoo por kilome
tro. 

S11la das sesaoes, 26 de julho de 1898 -
Ribeiro Junquelra. · 
Apo!~.da, em discusslo. 
O •r. Redrlpe• «:~••e~~ : -Sr. Presi

dente, pedi a palavra para. mandar á meea 
uma emenda que entendo ser de necessida-
de e justiça. . 
. 9 art. 45 da lei n: 105, estabelece que 01 
JUizes só podem sab1r da séde das comarou 
p11ra fazerem inventario&, quando o acervo 
é calculado em quantia nlo inrerior a 5:000J, 

O que tem acontecido Y 
Nas comarcas de grande extensllo territo

rial, como silo quui todos do Norte, entre 
os quaes posso referir-me âquella em que 
resido, que tem mala de retenta leguas u 
despesas de conducçllo unidas as de mais 
custas judiciarilll absorvem quasi todo e•-
polio. · 

U SR. BUENO BRANDÃO :- 0 juiz tem meiOS 
do por cobro a isto. 

O sR . Rooaro uas CuAvEs : - Elle o !lo tem 
re~tponsabilidade, .o defeito é da lei, porque 
os emolumentos cobrados nos termos do re
gimento tornam se exaggerados pela distaa
cia que flcam certos pontos da eéde da co
marca. 

Demais ar. Presidente, que razllo justifica 
a necessidade da pr·esença do j ulz, na cua 
do inventatarlado, tratando-se de um espollo 
do cinco contos de reis Y E, si algllma hou
ve~;se, parece-me que desappareceria dean
te .do pesado onus 11ue se impOe aos orphlos; 
CUJOS interesses merecem a nossa solicitude 
e a protecçlo da lei. 

Sr. Presidente, tratando-se de um as
sumpto importante o havendo aido apre•en
tadas diversas emendas, vou mandar tambem 
um requerimento propondo o adiamento da 
discussllo do projecto até que estejam Im
pressa~ e distrlbuidas todas as emendu 
apresentadas (Muito bem). 

Vem a meaa é lida e apoiada o entra em 
di1cussllo a seguinte : 

Em e nela 

N. 7 
Fica elevado a 10:0001000 o algarismo 

constante do artigo 45 da lei 105. 
Sala das sesaOea, 26 de julho de 1898. -

Rodrigues Chaves. 
Vem, tambem, à. mesa, sendo lido e apoiado 

e entra em dlscussllo o seguinte. 

Req llOJ'imenlo 

Requeiro que se adie a dlscunlo, até que 
sejam lmpreaqa e distribuidas todas u 
emendas apre1eutadu. 

Sala das sesaoes, 26 de julho de 1898.-Ro
drigues Chaves. 

Nlo havendo quem sobre o meamo peça a 
palavra, encerra· se a dlscusslo sendo appro-
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vado o requerimento, pelo que fica adiada a 
diacusslo do projecto, até serem impressas 
u emendas. 

Suspende se a sassão por 15 minutos, sen
do rl'aberta a 1 112 da tarde. 

Di•cuJscfo ele emendas do S.11ado 

Silo li.fas e postas em discusJio unica as 
emenaas offdrecldas pelo Senado á proposi
çlo n. 100, da Crtma.ra, sobre prolong~tmento 
da E. F. de Bello Horizonte a Gonçalves Fer
reira. 

O ••· Epamlnoaclas Ot&oat :-(Nlo te-
moa o seu discurso). 

O •• . <:aualllo Prat.et. :- (idem). 
O ••· Epamlooudu Ott.oal :-(idem). 
O sr. Beraarde8 de l •'aria -Sr. Preei

dente, julgava desnecessario apresent~tr á 
Camara quae~quer con:: ideraçües em relaçlo 
ú emendas vinllas do Senado com o projecto 
n. 100, em vista das razoco expoatu com in· 
teira lucidez pelo meu i llustr&do collega, sr. 
~aminondas Ottoni, A que demonstram sa· 
ttar .. ctorl~tmente n su.1 constitucionalidade. 

No emtanto, tdndo trido o apresentante do 
project", cuja ma teria agora se discute, jul
go de meu dever o.ccrescentar ligeiras con
slderaçOel. 

Devo, de principio, declarar qoe a reda
cçlo do pro)ecto primitivo era dereltoosa e 
deficiente, porque a<J suas palavras nllo ex
primiam o pensamento que th·e quand'l 
vim trazel-o à conslder.tção da camara. 

Det.erDllnou talvez, sr. Presidente, e•aa 
!alta Jm que Incorri, o penaamento que me 
absorvia a att.ençúo de (a:ler otrectiva a ll
gaçlo da estrada de ferro ja decretada da no
va Capital o. Gouc;alvos Ferreira com o ra
mal de ltapecerica, quo deve ter prolonga 
mento até a cidade da Formiga. 

O projecto dava auctorizaçilo ao governo 
para conceder as vantagens nelle consigna
ilas á pe.soa com quem contractuse o pro
longamento da estrada de ferro de Bello 
Horizont~t a Gonçalves Ferreira, de ltapece
rlca á cidade da Formiga, quando é certo 
que, entre o. Estaç!l.o de Gonçalves Fer
reira e a cidade de lh.pecerica es:lste 
uma intercessllo pelo ramal que vae ter a 
eata cidade. Continha, pois, esae projecto 
um verdadeiro absurdo, porque nlo podia 
ur, como 1e vê, o prolongamento da estra
da de ferro de Bello Horfzonte a GonoaJ.ves 
Ferreira, de ltapecerica á Formiga, mas o 
do ramal de Itapecericn. 

Foi este o motiYo que com multa razlo 
determinou a primeira emenda tio Senado 

Quanto á. segunda emenda, que mereceu do 
illu1tre representante da 6.• cireum1crlpção 
uma impugnaçtio tllo Yehemente, devo dizer 
que nlo veJO razlio para tanto oscrupulo da 
parte de s. e:xc., suppoudo qoe neBIU emena.. 1e contém m~teria nova e que alo, por 
tseo, inconstitucionaes. 

Nlo ba tal, ar. Presidente. O projecto pri
mitivo consignava a ldóa da de~taproprlaçlo 
do ramal de ltapecerica, sem que providen
ciasae sobre a sua trnnsrerencia i pessoa ou 
em preza que tratasso de fazer eft'ecttva a unl

. tormlaaçlo de sua bitola com a da E. F. B. 

Horizonte a Gonçalves Ferreira, caso o go· 
verno nio pudesse nesse sentido entrar em 
accórdo com a Companhia E. F. Oêste d& Mi~ 
nas, a quem eHa pertence. 

A1sim, se a cam11.ra adoptase essa medida 
Fem D providencia Indicada que lhe e COIIl• 
plementar,-de tro.nsrttrir o ramal com 01 
onera e favores devidos, sanccionaria um 
absurdo, !1eterrninari11 ·um sacritlcio inutll 
para o Estado Mm essa desaproprlaçlo; ror
quanto, o governo teria que adquirir ta vez 
por preço mais elevado do que custou á Com· 
panbla Oéste o ramal de ltapecerica, sem at
tingir os fina a que o projecto se propoz. 

<' sa. E. OTToNr, dà um aparte. 
0 IR. BBRNARDB3 DB FARIA.-Como V. 8IC, 

sabe, ar. Pro!sidente, desde que se começou a 
tratar da constrocçl1o da nova capital, cogl
tou·se sempre de uma estrada de ferro que 
a puzesse em contacto com as regil!es do 
oéste. sul e centro do Estado, com o fim de 
completnr ·Fe o pensamento d'l legislador 
constituinte mineiro, que era estabelecer um 
grande centro de movimento para os Inte
resses do Estado em communicaçllo com u 
suas ditl'erentes zonas, em proveito destas e 
da propria. cidat.le nascente. 

Esse desideratum acba.-se em parte rea.ll· 
zado pela lei n 139, de 1895, que determina 
a ~onstrucç!Lo da E. F. Bello Horizonte a Gon
çalves Ferreira com introncamento na E. P. 
Oéste de Minai; cumpria, porém, que se tl· 
zesse completa a Jigaçio, nilo só ('Otn a linha 
da bitola estreita da Oéste, mas tambem com 
a f'uturosa e Elitensa via ferrea. Barra Mansa 
a Catalllo, que passa pela cid~tde da Formi· 
~a. Eate é o pensamento que o meu pro
Jacto trata de completar. 

Assim sendo, sr. Presidente, sendo o pro
jacto n. 100, como disse, um complemento 
da lei n. 139, e sendo eese pensamento ado· 
ptado pela. Camara que approvou o projecto 
quo tive a honra de apresentar, e que agora6 
de novo sujeito i sua sabia e criteriosa de
llberaçio, com as emendas do Senado, evi
dentemente se demonstra, e cumpre repe\ir, 
que a faculdade conrerlda ao governo de 
razer a desaproprlaçll.o do ramal .de ltapece
rica, devia ter como complemento, neceaa
riamente, a auctorizaç!l.o para transmitttl-o 
a quem densse ser, com o tlm de satisfazer 
o intuito da lei, porque de outro modo a det
aproprlaçlio se rarla sem se attingir os tlna 
a que ê destinada: a uotrormizaçiG. da bitola 
e a llgaçllo com o. linha de Bello Horizonte a 
Gonçalves Ferreira. 

0 SR. CAMILLO PaATE5 :- Mas a Camara 
nlio approvou iuo 9 

0 SR. KPAMINONDAS ÜTTONl :-.\ Camara ap• 
provou a de~aproprlnçlio. 

0 SR. BERSAP..DEB DE FARJA :-Sabe V. exc,, 
sr. Presidente, comq sabe a Camata que em 
questlo de interpretaç!Lo das leis deve pre· 
valecer mais a lntençlo do legislador ; 6 
principio jurfdlco que se observa em tod01 
os tempos. 

O projecto u. 100 continha ea um só ar
tigo duas proposições, o que, roroa ê reco· 
ubecer, é antiregimental, porque uma dellu 
podia ser rejeitada independentemento da 
outra ; mas é intuitivo que a idóa da det· 

• 
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. apropriaçlo elo ramal nelle contido estava 
aubordin•·da á dispoaiçilo principal que é a 

.conceaslo de fll\'Orea a quem contr11ctar o 
prolongamento da estrada de ferro. 

A de11aproprlacllo BE'rin lnutll e abRurtin, ai 
nlo f, ttse O t!eU fim A UDiformizaçllo da bitola 
e a unificação da linha · 

Foi essa falta que o Senado corrl~riu com 
as emenrfl4tll que AgorA I!!'> di11cutidaa pelu. 
C11m11ra, d!'t~~envolvendo o pensamento que 
deixou tfe ftcar expret~so no projecto, mas 
qnA nelle se achava implicitamente con· 
ti cio. 

0 FR. RAUL PENIDO :-As obaervaçrJes de V. 
exc. afto pouco honro11as para a Cumara . 

0 SR. BERNARDES DP. FARIA :-Penso quo 
. nlio. meu illu~tre cullelll\, porque nós temos 
duas ~Asas de p11rlltmento, e é mu ito natural 
que e~sa tfualfi1ade tenh11 expl!caçllo na oon
viniencia de corrigir uma as faltas que a 
outrn, pnr ven tura, tenha cnmmett.ido. 

0 SR. CA!IIILLO PRATE3 :-Nllo desrespei · 
tanrlo n Constituiçllo. 

0 SR. BERNARDI!:~ D8 P'ARTA .-Eu jUlllO de 
· convenlencla es~" divi11llo em Cam11 ra e "e

nario, porque muit11 VPZ o Senado poderà 
· supprir ou corr•~rir AS lacunu ou f-tlt-118 em 

que ll Camara possa incorrer em sun11 rleli -
· beraçrJes. e a seu t.nrno á ~amnra. caberfl. 

procmlAr tio mesmo modo quanto ã.s meii
daR oriundas do Semtdo. 

O SR. C•~IILLO PR.,TES : - Ninj!'uen: con
telltn que IIPja e11t.e o fim do SPn11do, mas o 
que nlro pô IA é violnr a Cnnstituiçllo. 

0 SR AUENO ARA ~DÃO :-MaR não está pro
Vil riO que ll Const ituiçlio est~ja violada. 

0 IIR. BER:-õARDBS DE FARIA :-Penso, sr. 
Pre11idente, haver demonstrado que nlio 
exi11te mate!'ia nova nas emen las do SenBtfo 
e pens" que nlro esteve jamais nas sabias 
int~>nçõAs do legisl11dor constituinte ohst.ar 
QUC' a11 le iA emanadas do poder legi slati~o 
futtl'em expungirintt de erros QU que deixas
liam de ser approvndos, com as correcçõe!l 

· neceiiRariafl, qu~tndo contenham ella11 merli
das de reconh~cida utilidade para o Estado. 

As emendlis do Sen11do ampli:~m e desen
volvem um pensamento já contido no pro
,jer.to .. 

0 m . CAR~EIP.O DE REZENDE :-Ha desdobra
mento rle idéas. 

0 Slt . R ER'IARDES DF. P'ARIA :-E', r.omo 
bem •iiz o mPn illustrarlo colleua , o rlesdn 
hramento rle irléns contirtAs no projecto e 
n!'lo PXi~te, portanto, materla nova. 

Sr. Presidant", a medida contida no pro 
j acto é d» utili ílade para o Estado, como a Ca
mara jã •·er·onheceu. approvnndn-o e m treR 
di&C ll$bÕ~S (ap1iado·) ; penso, po1·tanto. t e r 
dito hnst.anr.e para que a Cumara niio tenha 
escru pulo<~ em npprovar &~' emenrlas do Se 
nado que sl\o perfeitamente constitucionaes 

· e que sã'• complementares do projecto ·qurt 
tnm bem fui 'approvadO nMQIIelf;l CUSil dO · 00 · 
~res!lo. ( .lfuito bem ; muito bem !) 

Ninl>!üem mais pedindo a palavra encerra
se a discussão Sl!ndo approvat.l!t.i todus ns 
emendas.-A • commisslo de Redacçilo. 

f, discu1.do úo JJrojecto n . .'17 8 

E' lido e entra em I .• di~CU$8ilo o projecto 
n. 378, que concede um auxilio vura as 
tJbras do abr.l!tec•mento d'ugu:\ do districto 
de Faria Lemos. 

O ... . Baal Pealdo:- Sr~ Presidente, 
só o cump• imanto de dever traz me 6. tri
buna para explicar á Camar L a r~zno 1lo ser 
do pr~jecto, ora em discut<sl\o, por mim upre
~entado á sua consideração. 

O districto de Faria Lemos, situado no 
município ele Carangolu foi este nono as
t~ombro~Sa.:n ente assola~o pela epidemia de 
febres reina n tes na zona da matta, o si nllo 
fossem as providencias ncertadissimas em 
seu auxilio tomadas pelo benemerito gover· 
no do Estudu, de certo não mais existiria 
no ruappa do Estadu de Minas uquell~ futu· 
roso e imporct ... 

Mas, sr. !'residente, o governo do Estado, 
não obst:.nta reconhecer a necessi•fltde que 
Hislia n11 quella localidade da conclu~iio do 
abastecimPnto dagua potavel para o eunea
mento, não q uiz, por escrupulo, conceder a 
verba St!m auctoriznçilo do pol.ler legislativo 
e si nllo htJu r esse este escrupulo para con
ce~siio da verba de (13.000$, de certo o mes
mo governo u t.Hia concedido ao agente exe
cuth·o districtul, tal a convicção que nut1·e 
da necessid11de rto referido saneamento. 

Tah·ez pa r,..ça extranho que determine a 
quantia de 63:0000~ sem que forneça uma 
base á Cam11ra dos srs. Deputados para fa
ser esta concPssão, mas a origern desta ver
ba fi xativa vt~m de, no omprestimo garan
tido pelo Esta-lo á muni(' ipulidade de Santa 
Luzi11 do Caru.ngola, ter cabido ao distric\0, 
de Jl'aria Lomott apenns a quantia de 35:()()()f 
e este districto com esL1~ qunntia e 011\is com 
os recur·sos proprios do orçamento distri
ctal tractou de pOr mllos :\ obra de sanea
mento, que foi orçado em 133:000.>, conforme 
documento existente b::U ml'los do agante 
executivo districtal. 

Ora, sr. Pr-esidente , dillponrlo Ppenas para 
este magno problema ..ta quantia de iO:OOOJ, 
o ajlente execu t rYo districtal tratou d~ l•·var 
a etft~ito o melhoratnento, conseguindo con
str·uir a rede de esgoto!: da localidade e 
parte do abaotecimento rlagua potavel; fàl
rapdo apenas pa ra a conclusão a quantia 
de 63:()()0j, diff'erença ent.J·a o orçt~mento das 
obras, 133:0003 e a som :na de 70:000:;, já 
de~pendid>t 

A Camnl'a. sabe perfeit;: mente que exocu
tRr uma r t!de de esgotos sem ~tgua sutflci
*'nte pa1·a sua limper.11, pa ra o desenv .. lvi
mento de-l'a mesma réJe, t>lll vez de ser 
um melhol'amento, imp(J r·ta de certo em um 
t~lemento peruicioso para o desenvolvimento 
dus ft~bl't'S. 

Assim, poit1, sr . Presi·!ente, C ~'mjusta ra
zão me parece que o Congresso mlo deve 
Mglll' 11 quantia pedida para a conclusllo 
.h,quulle s .n,.amento, visto cümo não ha 
motivo de ordelfl superior que posl!n predo
minar no Rnimo da .Cuwara dos st•s Depu· 
tados que ob!lte E'sta co ace~silo. 

Tt~nho em meu poder, ~i a Camarn inaia
tir, um requerimento c~ : to pelu agente exe-



çutlvo diatrictal, dirigido ao ar. Presidente 
do Estado, acompanhado de todos os docu
mentos comprobatorios das despesas alli 
feitas e daa que eram nece11ario1 para .a 
conclus!Lo das referidas obras;e nem ae quea
ra d•zer, sr. Presidente, que isto vem IO· 
brecarregar · o orçamema do Estado, por · 
quunto nós @abemos que, pela lei n. 200, de 
18 de setembro de 1891\, o Congreno deu ao 
Governo do Estado poderes amplos e lllimt
tados para det~pender as quantias neceua
rias para a cessaç11o dos factores princípaes 
das <>ph.lemias na zona da matta. 
Ma~, comfl dittse, o Governo do Estado foi 

escrupuloso, entendendo que sem auctoriza
çl\o do poder legisluti\ o não podia ir em 
f!Occorro do c.J i> tricto. (Eda/Jelece-•e um s 11-
sut•t•, n a f a n coda em (ren(,tJ ú do orador ). 

O nobre deputn•Jo pelo seu modo pare,•e 
querer dur me um aparte ... 

O SR. f.IL'"A J:l'okTKs :-V exc. refere-se a 
mim 1 

0 RR. RAUL PENWO:- Nilo, senhor; mns, pelo 
sussurro que ouvi, parece-me que poem em 
duvida n minha afflrm açilo; mas declaro des · 
ta tribuna qun, em conversa com o sr. Pre
sidente do Estnflo, elle me disse que !J!I.O 
tinha auctor izuc;l\o para isto, mas que JUI· 
gava óe axtremn necessidade a concessl\o 
desta quant iu, porque si o Congresso nAo a 
desse este 11 n IIP , talvez t i v esse de dar nos 
annos po>t .. riurell t:omma mui to mtdor. Estas 
palavras nl\o me forum di tas em reserva. e 
por i~so as repito do. tribuna; nAo ~ando, po1s, 
como ponsum os meus collegas, n entender 
do dr. Pre~; i dente do gstado nllo ser urgente 
a conce1111\o desta verba ora pedida. 

Si a Camaru entender DI\ f.U :l alta aabe,loria 
que os 63·000) pedidos para a conclusão do 
abastecimento d'agua potav"l para a popu · 
la~;ão de Fnria Lemos farlio grande falta para 
o equilirrio do orçamento do Estado, potlerá. 
negal·os; mas tlcarir. com a respons.abilldllde 
de deixar dtlsappar·ecer sem _gn r.aot~&.s a po
pulação daquelle futuroso d•st•·rcto . 

0 SR . DKLFDI MOREIRA:-E O preceJente7 
O sa. RAUL PE:'\Ioo:-0 precedente nn.o pre

valece, por·que a Camara dos srs. De_put~tdoa 
é ballt&Otii independente, ba.stante crrterlosa, 
para saber quaes 011 distr ictoa de paz, quaea 
os Jogares que silo necessitados (Apoiado• ). 

0 SR. NUNBS PINliEIRO:-Todoa ellea . 
OsR. BUENO BRANDÃO:-PnrecH·me que, pela 

lei votada em 1896, o governo do Estado 
poderà conceder este~ r,~vores. 

O RR. R"uL PRN wo:-Accreace ainda a cir
eumstancia de que a Camara Municipal de 
Carangola daspendeu maior quantia na séde 
da mun icipalu.lade ... ~Apartes divl"rscu) 

U111 an. Dt:PUTAoo:-Neste caso esta vedada 
de contrabir· maia emprestimo 

0 IR. R.~UJ, PKNIDO:-Nem pode, porque O 
empreatimo contrahido jd. absorve a quarta 
parte de sua renda. 

.Mas, como dizia, o precedente não vem ao 
cafo, porque a Camara tert. b~tstante ho~
bridade pura recusar aos que uAo necesst
tat·em deste favor. 

O facto nlo é novo, a invençAo da epide
mia nll.o é minha, abl está o dr. Prealdente 
do Estado, a quem a Ca.mara pode pedir In-

' rormaç(Jel u mala minuciosa• e eJI• dlrA 
offlcialmente ai eu venho pedir 63:0001 por 
vontade de pedir ou li de facto veobo atten
lfer ao appello de uma populaçlo neeenltt• 
da. 

81 a Camara entender (eu repito a pbraa .. 
que me roi col'tltda) que esta pequenll quan
tia fez falta ta deapeeaa do Estado, qu11ndo· 
ella vae conatitutr a salvaçlo do povo da
quella localidade, a responsabilidade a ella 
c11be, • a mrm a tranquiflidade do cumpri
mento do dever, cer·to de que, si o distrfoto 
d~ Faria Lemos reclama hoj e um auxilio de 
63:000J, talvez dé elle para o orçamento do 
!!:atado o triplo ou o quadruplo (Muito b_,m). 

Ninguem mai• pedindo 11 pal~tvra, encerra
se a dr11cuaalo seudo approvado o proJeoto: 
-A' commi•aAo dt~ OrçllJDeuto. 

1.• di•ctulllo do projecto n. 35 7 

E' lido e entra em seguio.la, em I .• discus
são o proj ecto n. 357, creando grupos escola
res nll Capital. 

O ••· 811wa Wertett a - Sr. Presidente, ea
perava que o lllustre auctor do projeoto 
VIesse demon~tr11r quaes as vant11geni que 
reaultarlo da criaçlo de grupos e11colurea 
na nova capital, bem como t~m outros munt
c•pioa do Fetado~ 

Encararei o projecto por a. exo. apresonta
do, debaixo de trt~a pontos de via ta: I. · sob o 
ponto de vista economlco ; 2. ·, sob o ponto 
Je vieta da di.lfusao do ensino pelo Est~tdo, e 
3. ·, sob o ponto de vista d11. sua desneceasl
daue. 

Quanto á primeira parte, eu penao que 
elltt é de vant.llgew, porquanto, nào resta a 
menur duvid~~o dtt que um pre.lio que tenha 
m11ior· oap~tcidlide, com a de•pe~t& dlt uma só 
iuatlillaçuo, trará economili para os co!rea 
publicoa. Entretanto, para mim, existe uma 
objac~,;ao ~ér·ia, 4ue, tlSpt:!ro, o meu illuatre 
coUega venha deafaz.er. 

Pergun•.o á s. es.o. ai, em uma área exten
aiss•ma como a du novli C~tpital e com popu
la~çAo diapel'l!a, o eat~tbeleoimento de um só 
predio onde funccionem as d1.trerente8 ee
col11a, serâ •utllcionte para o regular anda
mento do ensmo 9 

0 IR. F. HRB81ANB:-Ell81 llo dOU I. 
o aR. s. FoRT&a : -Sabe o meu illus~rado 

eollega que a nova Capital nao tem ealça
meoto e os meninos, D&ll diversas estaçOet 
do anno, pouco hlo de frequentar a esoola 
dt~vldo á didlouldade de traualto, mas.tmé 
nAo bavendo a' nda uma linha de bonde. 

Pauondo á segunda parte d" minha ar. 
gumentaçAo, nAo tenho neceastd11de de alon
gar-me em ooos•deraçOel tendentes á de
monatrarem a utilidade "a drfl'ualo do euaino, 
entre nós, porque 11. inati~uiç&o publica oon
atlt.ue a l)edra angular du proottalo dae na
çOes. 

Sem ella o povo nln póde amar a liberdade 
t.ll.o neceaaaria para o daenvolvimento e 
proaperidade de um paiz qualquer. 

P~tssarei a~rora a oonalderar a deeneoelll, 
dade do pro)ecto. 



, O meu mostre coUega ha de concordar faclJitar o funccionamento das escol11s pu
em parte, que o seu projecto torn~·-•• inutli 'llllcaa, em lei organica, parece-me, repito, 
em f~tce d11 lei n. 41, art. 331, se nlo me que a lei n. 41 já cogitou da poaslbllfd~tde de 
taJI•a a memoria. lfrupoa escolares, tendo subordinado esta 

Quando tratou-se da reforma da instrucçilo q uestlo 008 recursos ecC'nomicos do Estado. 
publica prim11riH, foi nomeada uma com- (Ha um or:artc do w. F1·onci:co Brt-ssan~:.) 
missl\o composta de provt'ctos professores 
(apoi,,dos) como os _ara. Eduardo Pimt~ntel, Sr. l-residente, ao começar a dii!CUBtlllo, 
Àle:s:andre Barboaa,Oomea Freire de Andrade, tracei 0 plano em que tinbo. de fixar as mi
com"mia~i!.o essa que procurou, pela lei n. 41 , nbna considerações, ou por outra, tracei o 
d1·r amplo desenvolvimento á instrucçi!.o no deFenvoJvimento que tinha de dar ao me11mo 
Estado, collocando-a em pé de igualdade com prQjecto em confronto com as disposições 

d 11 · d' t d d da lei n . 41 , e me parece que os pontos ca-
~un~~~e es palzes mlus a Ian 8 os 0 pitaes acham-•e perfeitamante atacados, de 

No urt. n . 331 da lei n. 41, a commiselio sorte que eu con~iderando oprojecto do meu 
auctot izou o governo a fuzer operações de illustre collega de~ nPcessario, a~uardo que, 
credito pura estabelecer nas cit1ades, villas com a sua protlclencin reconhecida, pelo 
e districtos, predios com a capacidade neces- conhecimento que tem do assumpto, nos 
sarw para o (!lnccionamento das respectivas virâ mostrar que n disposição consignada no 
eaeola... art. 331 não tem o menor nexo com o det-

Aiudlt mais, procurou collocnr esses esta- envolvimento dos jlr·upos escolares, e desde 
belecimentos de accõrdo com as condições que s. exc. nos demomtre isto, eu d~trei o 
rittoro~us exigidas pela bygiene publica. meu voto, porque reconheço a indeclinavel 

nPce sidade de providenciar sobre a acqui-
SI 1' gover·no ainda não pode dar execuçlio 11iç!io de predios para o funccionamento de 

~'· eHa di11posição d11 lei ; si es~a disposiçno c11deiras de instrucçllo na nova capital e 
.nl•• tt-m 11it.1o incluída nos dh·ersrs orçamen- outros pontos do Estado. 
tos,li• r~;os11mente é porque as condições ~co-
DODllt us do Estado nAo perm1ttem, e, si não Na past.a da minha commissllo está uma 
folltot!DI motivos de ordt~m superior, ct-rta- pet içno das professoras publicas destll c•·pi
mautt~ já teri 11mos tido 11 execu~,;iio do 11 rt. 331 tal pedindo !1f'ja o jloverno auctoriz11do a 
da lei 11 • 41, de 3 do agost 1, que resolva a adeantar-lbes o dinheiro neceHario para alu
pal te pr10r.ipal do projecto em discusslln, no guel de casHI!. 

· QU•• d·z reFpeito á const1 uc~;ão de et.lificios Sr . Pre11idente, quPrPndo que se façam eco-
bygi•·nicoll, apprOJlriudos pi' r" o~ grupt.s C!S- n"mia11 P'lbllcas. querendo que o credito do 
colar·e!l, .Já pt·evê sobro a necessidade da. ope- Est11do seja um credito real, querendo que 
ração de c1·edito, cogita da bypothusa rl ;, s Cll- PA rlfsenvolvam a11 ditrerentes fontPs do pro
DlbrUs Mun.cipaes quererem desenvolver 11s ducção do notoFo Estado, o pons)fnlfo quP, si 
·tdeil.s cons11 ~1·adas no pr·ojecto que se dis- elle recPbe do crntl'ibuinte qualquer uma 
cute, sem ent1·etanto delegarmos ao Poder taxa, à jn11tamente para attender t.s neceflsi
Elcut•vo, artribuições pl'iV1tt1vas do Legisla- rlades publicas, é para attenrler nos rec1a
tivo, que a tor·nariam inconstitucional. mos Justos e urjlente!' fm beneficio da com 

Ora, o projecto em d1scusFi!.O contem dispo- munhl\o social, forçosamente pode. nPm de
tições itlenticas ás da lei n. 41, tornando-se v~ df'ixar de 11ttenrter aos meios da divul
IUpel'fJuo. gHçllo do ensino, C~'mo até aqui tem feito 

:Sr· Prt~sidonte, sem querer fatigar a at- com criterio e sa be·loria. 
tenção th·s meus illustres collegas (NlJ.o u.po- Sr. Presidente, nlio desejo occupar a atten-
iados) . . çllo dos meus illmatrf'B collflp:lls por maia 

O ~R. Nt·:orss PJNHBIRo:-V. exc. nlio fatiga temno, e o meu intuito não foi si não o de 
-nunca. provocar o auctor do projecto a vir discu-

0 !IR. SILVA FoRTES .... f~trei a leitura do til· o, porh.aFo Fento me, e apuardarei a FU& 
art. 331 para esdHrecel-os, e d"pOiR de ouvi- palavra anctorizsda. rara, mf'•hor e~clare
das as con11ideraçoea qutt o nosso Ulustre col- cendo-me, decidir como a consciencia me di

, lega . com 11 sua competencia, com o seu re- tar. (Mui'O bem, muito bem.) 
conhac!do talento (ap•·iadt•l), tenba. de apre- 0 ar. Fraae .. eo Brea!laae:- (Nilo temos 
lenta r a c~tsa em defa11a do se~ proJ~cto, . de- 0 ~;eu diFcur~o.) 
mt · DIItr~nrl«?-nos que não contem disposJçllo Vem á Mesa é lido, apoiado e entra em 
InconstitUciOnal, como a do art. 4. ·,"que as 1 discussllo 0 se'guinte: 
outras disposiçcies conaajlradas, não sllo con-
tidas em lep:illla~llo vigente. que seu ;~~ro- Req uerimento 
jecto a ·toptou um plano, ainda nl[o previsto, 
cert~tme11te, que nlo re"us~trei meu apoio, . t · d · t 

. a uma mertida econnmlca e de ntilidade r e- REiqUeir•l a re Irll a do pro.JeC o n . 357.-
etrlcta à alguns pontos do Estado. Pela lai- Francillco Bressane. 

· tura e c1111fronto do ar·t 331 e §§ da lei n.] Não hav~ndo quem peça a pa_lavr~, ence-
41 •te 3 de agosto de 1892, com 0 projecto ra-se a dJ@CUsFno. tlcando a '\otac;;lo adia
de meu !Ilustre coJiejla, resalta a identidade da por falta de numero . 

. e equlvalencia de dlspoaiçOes. f. • discusscio do p1·oje.:to n. 380 
Sr. Pres1deote, reat.anrto a eerie de consi-

derações que fazia, parece· me que pelo art. Finalmente, é lido, posto em discullsl[o, que 
331, que auctorizou o tcOVttrno a prover as se encerra Fem df-bate, sendo adiada egual
necessidades do Estado, quanto aos meios de mente sua votaçll.o, o projecto n. 380, que 



•• 
auctorlza ao governo a ceder ao Gymnulo 
de Ouro Preto o predio onde funcclonou o 
Externato do Gymnasio Mineiro. 

NAo tePdo havido numero ~ara a votaçAo, 
procedeu-se á chamada e verJdcou-ee terem 
se au 'ent.ado os srs . Bernardes de Faria, 
Freitas Castro e Coelho de Moura, sondo es 
tes ultimos com participaçao. 

Nada mais havendo a tratar-se, o ar. Pre
sidente designou para amaohli a l!eguln
te 

ORDEM DO DIA 

).• J'A'R.TE 

Até uma. hora da tarde: 
Leitur~t e approvaçl\o da acta. 
E~pediente. 

Até 2 horas da tarde : 
2.• leitura doa pareceres e dos projectos, 

depoi1 de impressos e distribuídos. 
Apresentação de pareceres das commis· 

sões. 
Apresentaçilo de projectoa, indicações, in

terpellações ou moções. 
Discu;si'i.o de requerimentos, indicações, 

interpellações e moções. 
Approvaçilo de redacções finael!. 
Votaçilo das matarias cuja discussllo ficou 

encerrada. 

2.• PARTE 

Até quatro horas da tarde : 
Segunda discussão do projecto n. 297, era

ando Jogares do avaliadores judiclaos na 
comarca de Juiz de Fóra. 

Segunda dita do de n. 345, marcando 
emC'lumentos aos escrlvlles de paz pelo re
gistro de nascimentos e obitos. 

Segunda dita do de n. 355, sobre estradas 
d~' ferro entre a cidade do Curvello e a de 
S. Francisco. 

Segunda dita do de n. 195,denominando «CI
dade de Martinho Campos» a cidade do Pará. 

Levanta. se a sessllo. 

25.• SESSÃO ORDINARIA AOS 27 DE JU· 
LHO DE 1898 

I'RBSIDEI'\CIA DO SR. RIBEIRO DB OLIVEIRA 

SUMliAIIIO :-1. ·parte da onlern do dia.-Acta.
Expetiiente.-2. • h!ilnra.-Apresentacão de pro· 
jectos ns . 39t, 39~. 3!13, 394, 3~!i.-2 • parte.-
2.· discuss.~o do projecto u. 2!'17 .-ldem do de 
n . 345.-Discnrl'o c substitutho do sr. rinto de 
~loura. -:?. · do de n. 355 .. Idem do de n. tfl5 . 
-Discurso e requerimento do sr. Tboophllo Mar
ques.-Ordem do dia. 
Ao melo dia, feita a chamada, acham-se 

presentes os srs. : Ribeiro de Oliveira, Ce
leetino Soares, Raul Penido, Bueno Brandão, 
Getulio de Carvalho, Epaminondas Ottonl, 
Carneiro de Rezende, Saturoino Dantas, Sil
va Fortes, Candido Eloy, Coelho de Moura, 
Bernardea de Faria, Leopoldo Corrêa, Delfim 
Moreira, Francisco Bresali DO, Rodrigues Cha
ve•, lgna.cio Murta, Theopbllo Marques, Sa
blno Barroso Junior, Pinto de Moura e Camil· 

A. C. -13 

1~ Prates, faltando com causa pan.lcipada 
os senhores : Agostinho Pereira, Tavares de 
Mello, Alberto Furtado, Gonzaga da Silva 
Severiano de Rezende, Joio Pio, Julio Ta! 
vares, Joaquim Calixto, Wencealáu Bru 
Nunes Plóhelro, Ribeiro Junqueira e FreitU 
C~tatro e sem ella os maia senhores. 

Abre-se a sessao. 
Lida a acta da antecedente e nilo havendo 

quem sobre ella faça observações fica ella 
sobre a mesa. para ser approvada quando 
houver numero. · 

Nilo tendo comparecido um dos Secreta
rios nem os dous supplentes eleitos, e con
vidado para 2. · Secretario o sr. Raul P• 
nido. 

EIJ'EDIENTB 

O SR. 1.0 SJCOR.ETARIO dá conta do seguinte 

OfPci<JI 

Do sr. dr. Secretario da Agricultura. en
viando um requerimento em que a Compa·' 
nhla E. F. Oeste de Minas pede prorogaQilo 
de praso para entregar ao trafego o ramal 
de Pitanguy.-A' commissao de Obras Pu
blicas. 

Da Camara Municipal do Piranga, pedindo 
que seja mudado o nome des11a cidade para 
« Guaranezia ,.-A' commissllo de Legisla
ção. 

0 ti R. SABINO B-4 RR.OSO JUNIOR manda t\ 
Mesa uma representaçlo de diversos IJahi
tantea do dlstricto de S. Joio do Morro Gran
de, munlclpio de Santa Rarbarn, pedindo a 
creaçlo de uma cadeira primaria no povoa
do de «Venda do Morro ».-A' eommissllo 
de InstrucçAo Publica. 

0 I!R. BBR.NARDES DE FARIA participa i 
C~tmara que ausentou-se da Casa antes de 
findos os trabalbos do ultimo dia de sesslo 
porque sentiu-se incommodado na. saude.
A Ca.mara ftca. inteirada. 

2.• leitura 

Tém 2.• leitura e ftcam sobre a mesa para 
a ordem dos trabalhos 011 pareceres ns. 320, 
321 e 322 e os J?rojectos os. 389 e 390, que 
sllo julgados obJecto de delibAraçllo. 

Apresentaçilo de parecer& de commilllSe! 
0 SR. CARNEIRO DE REZEMDE, pela commil· 

silo de Camaras Municipaes, mand11. a mesa 
o seguinte 

Projecto n. 391 

A commisslo de Camaras Municipaes, a 
que foi preaeote \1m recurso de commer<li
antes da cidade de Ouro Preto, pedindo ao 
Congresso Mineiro annullação do algumu 
disposições da lei que orçou a receita e tlxou 
a despesa daquelle munlclpio, para o exer
cício de 1898 ; 

Considerando que, em face do para.grapho 
unico do art. 43 da lei n. i, de 14 de setem
bro de 1891, é competente qualquer cidadllo 
para recorrer ao Congresso Mineiro, quandb 
as deliberaçõea municipaes, tomadas OIR 
reuniões ordinarias, marcadas em seu os.._. 
tuto, ou em reuniões extraordinariu, legal-
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mente convocadas, forem manifestamente 
contrarias é. Constituição e às leis ; · 

Considerando que a lei orçamentaria do 
município de Ouro Preto, para. o e1:ercicio 
de 1898, sob a denomlnaçllO-« direitos de 
mercancia inclusive matadouro»-§ 1.· do 
art 1 · da. mencionada lei, e sob a. rubrica 
-~«varias taxas»-, annexo ao citado § 7.·, 
oreou impostos de importaçll.o e exportação, 
o que é contrario ao disposto nos arts. 7. · § 
1. · e 9. · § 1. • da Constituiçlo Federal, ao 
art. 1. · da. lei n. 2, de 28 de outubro de 1891 
e ao art. 53 da lei n. 2, de 14 de setembro 
de 1891, além de ter egua.lmente creado im
posto de transito sobre productos de outros 
municipios, ferindo assim o art. i5 n. 12 da 
Constituiçlio mineira ; 

ConsideraDdo que, tratando-se de objectos 
strictamente necessarios á vida., em sua 
mai··ria, estes deviam, caso a lei não prohi
biase, ser isentos de qualquer encargo Jiscal, 
visto como a. conservaçll.o da vida é o pri
meiro e o mais importante d'e todos os bens 
e fins, não só para. o individuo, como para. 
o Estado; 

Considerando que, si fosse permittido so
brecarregarem-Fe com impostos objectos de 
primeira necessidade, além das contribuições 
a que estl!.o sujeitos,tornar-se-hia impossível 
ao pobre, isto é, ao operario, alcançar os 
meios de prover sua subsistencia, produ
zindo, assim, entorpecimento do trabalho e 
da industria, é de parecer : 

Que se annullem as referidas disposições 
legislativas municipaes, para o que apresen
ta a seguinte resolução : 

O Congresso LegislatiYo do Estado de Mi
naf.l Gerues resolvo : 

Art. 1. • São declarados nullos o § 7. · do 
art. 1. · e o annexo ao mesmo paragrapho, 
sob a rubrica- «va,·ias taxas»- da lei que 
orça a receita e fixa a despesa do município 
de Ouro Preto, para. o exerclcio de 1898. 

Art. 2. · Revogam-se as disposições em 
contrario. 

Sala. das sessões, :a de julho de 1898.-Car
neiro de Rezende.-Dr. Coelho de Moura.
A imprimir-se. 

Ap1·esentaçllo de projector 

0 SR. THEOPHILO MARQUES lê e manda á 
Mesa os seguintes 

Pt·ojecto n. 392 

(J Congresso Legisla ti v o do Estado do Mi
nas IJeraes decreta : 

Artigo unico. Fica creada uma escola 
mixta, rural, no logar-Lagoinha-, distri
oto do Taboleiro Grande, município de Sete 
LagOas ; revogadas as di!lposições em con
trario. 

Sn.la, das sessões, 27 de julho de 1898.
Tbeophilo Marques.-lgnacio Murta. 

Projecto n. 393 

O Congresso Legislativo do Estado de Mi
nas Geraes decreta : 

Art. unico. Ficam creadas tres escolas de 
inatrucção primaria no municlpio de S. Mi-

guel de Guanhlel, sendo uma, do sexo mas
culino na povoaçlo da Sapucaia, outra mix
ta na. povoaçlo de Santa Anna do Gonzaga, 
districto do Patrocinio, e outra no povoado 
Tra.vesslo, districto de N. Senhora do Am
paro de Braünaa; revogadas a<> disposições 
em contrario. 

Sala das sessões, 27 da julho de 1898.
Getulio de Carvalho ,-Deltlm Moreiro .-Epa
minondas Ottoni.-Carneiro de Rezende.
Bernardes de Faria.-Theophilo Marques. 

Projeclo n. 39:1 

O Congresso Legislativo do Estado de Mi
nas Geraes decreta : 

Art. 1. · Fica designada a cidade de Sete 
Lagõas para. nella ser fundado um dos cam
pos de demon~tração, de que trata o § I.·, 
art . 2.· da lei n. 140, de 20 de j ulho de 1895; 
revogadas aa disposições em contrario. 

Sala. das sessões, 27 de julho de 1898.
Theophilo Marquet~.-C. Prates.- S. Barroso 
Junior. 

Apoiados os de ns. 392 e 394, visto o de n. 
393 conter mais de 5 assignaturas, vão a im
primir-l!e. 

O Sr. Camlllo PratcH:- (Não temos o 
seu discurso). 

Vem á Mesa, é lido, apoiado e vae a. im
primir-se o 

Projecto n •. ')[):; 

A Camara dos Deputados da Minas Oeraes 
resolve: 

Art . 1. · Quando o Presidente da Camara 
entender que, entre as emendas mandadas 
pelo Senado a projectos originados da Ca
mara, alguma haja contendo mataria nova, 
exporá á Camara o seu modo de vêr, e, si 
esta concordar com o Presidente, a emenda 
arl(uida de inconstitucional serà destacada 
para constituir projecto distincto que seja 
sujeito ás tres discussões. 

§ 1. · Do mesmo modo se procederá a. re
querim~nto de qualquer Deputado. 

§ 2. · Fica revogado o artigo 2. · da reso
lução n. 3, que prohibe a manifestação da. 
Camara sobre negocios nll:o peculiares ao 
Estado. 

Art 2. · Revogam-se as dil!posições e:n 
contrario. 

Sala das sessões, 27 de j ulho de 1898. -c. 
Pratas. 

Não havendo numero legal para a vota
çll.o das matarias cuja discussão ficou en
cerrada, o sr. Presidente disse que continua
va adiada. a votaçllo dessas materias. 

Passa-se á 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

2.• discussão do p1·ojecto 11. 297 

E' lido e posto em discussão, por artigos, 
o projecto n. 297, que crêa logares da ava
liadores judiciaes na comarca de Juiz de 
Fóra.. 

Em discusslo o artigo I.· 
o Sr. Raul Penldo : - Sr. Presidente, é 

verdadeiramente magoado que eu venho 
combater o projecto numero 297, apresen-
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tado por meu dist incto amigo e companhei
ro de representaçlio, ar. Pinto de Moura, 
creando dous cargos vitalicios de avaliado
res judiciaes na comarca de Juiz de Fóra. 

O meu embaraço, meu pesar, vêm nlo só 
de, talvez pela primeira vez, ter de discor
da&· desse meu illustre coJlega, como prin
cipalmente por ter de impugnar um proje
cto de lei que, naturalmente, julga s. exc., 
viri satisfazer a uma necessidade de meu 
torrlo natal. 

Mas, sr. Presidente, sou obrigado a fazer 
calar esses sentimentos para, collocando 
acima delles o interesse publico, adduzir 
considerações tendentes a demonstrar i 
Camara que o projecto em discuslo nlo irá 
consultar os interesses dos jurlsdlcci!:mados 
daquella comarca, bem como os do Estado 
de Minas. 

Todos sabemos que o cargo de avaliador 
judicial ó,em primeiro Jogar e antes de tudo, 
uma funcçll.o que exige a confiança das par
tes, tanto que a lei faculta aos interessados, 
assim como á fazenda publica, serem ouvi
dos sobre os louHtdos apresentados, accei
tando ·os ou recusando-os. 

E essa lei, sr. Presidente, que deixou 11-
"Hrdade para recmas deste!; fonccionarios 
que dependem de confiança d~o partes, da 
fazenda publica. e dos represeutantos dos 
menores e orphllo!l. nllo d>.>ve por certo ser 
revogada; e,si v tl zermoP .rlal'~:noo loga.ra que 
aquelles que tenham li tigio. quer amiaavel, 
quer judicial, sejam olJrir::adl)s a ti'&tar com 
pessOae que, emiJora dotada:; doB requisitos 
neceasarios parn o desem"?enho do cargo, 
Wnz nlo estejam em con · 10ões que inspi
rem confiança aos litigaute!1. 

Além disso, eu penso que devemos antes 
diminuir os compromissos do que sobrecar
regar as partes em iuizo. 

Vós.todos sabeis que em inventario&, par
tilhas, etc., pódem as partes eucontrar pes
sOas de sua inteira confiança; os orpblos e 
menores pOdem deparar com indivíduos 
que os representem curando de seus inte
re•ses, e que, por amizade, consideraçlo ou 
qualquer outro motivo justo, nlo levam re
muneraçlo pelo seu trabalho ; entretanto, 
pelo projecto que se debate, ficam essas mes
mas peasOas que poderiam ter seus litiglos 
por menor preço, obrigadas ao pagamento 
do que perceberem os avaliadores judiciaes. 

0 IR.. 8UBSO DR.\~0:\0 da Um aparte. 
0 SR. RAUL t'E:"iiO O: -Como muito bem diz 

o meu illustrado collega, ficam as partes 
verdadeiramente sohrecarregadas e manieta
tadas sem terem o direito de recusar o ava· 
lladorjudicial, que, muitas vezes é. seu ini
migo capital, a nií.o ser que querram re· 
correr ao expediente, nem sempre facil 
da auspeiçlio. . 

O illustre deputa·lo, au.·tor do proJecto, 
o1ferecendo-o iL considcrar lto da Camara, 
acreditou por corto prestar um serviço e 
zelar os interesses d"s jul"isdicclonados da 
oomarca de Juiz do F.-.ra; e no emtanto, pe
las razões que aca bo tle oxpender, eu penso 
que elle nllo deve merecer t:>. aJ.lprovaçlo do 
Gongresso. ( ii!Hilo bem!). 

O ar. Plato de Moura a-Sr. Presidente. 
agradeço ao meu dlatlncto collega de cir· 
cumscrlpçlo que acaba de falar a conside
raçlo que me dispensa fazendo rererencias 
que me captlvam relat.ivameote á. minha 
oooducta nel'ta casa, e aos Intuitos que mG 
animaram quando Rpresentel o projeeto óra 
ém discussllo. 

Mas devo declarar à casa, sr. Presidente, 
que nlo é uma idéa. nova a da creaçAo doa 
cargos de avaliadores judlciaes segundo o 
disposto na presente medida legislativa; 
projecto de egual teor já transitou nestà 
casa em ftns da legislatura passada, e tenho 
certeza de que por poucos votos deixou elle 
de ser approvado já em terceira diiscusslo. 

Os argumentos do illustre Deputado que 
impugnou o projecto, podendo ser verda
deiros ql!ando considerados em geral, nlio o 
slio entretanto com relaçllo i comarca d• 
Juiz de Fóra, para onde está consignada a 
croaçllo dos rereridos logara. 

Por maior que seja o meu esforço de pe· 
netraçlo nlo posso ver os inconvenientee 
que o projecto possa acearretar ao Interesse 
das partes, as quaes os avaliadores nome&· 
don por concurso e portanto com eapscldade 
rrovada, meLhor servirllo do quo aquelloa 
que clla.s escolhem na occasião. 

Alóm disso, sr. Pre~idente, o argumento 
de a. exc. de qo'3 ás partes devo ser livre 
a eccolha dos avaliadores, porque estll.o em 
jocro interesses seus, prova demais ; pois ai 
n:;sim fosco dover-lbes-bla ser livre tombem 
a et colha do JUiz perante quem liti~rassem, 
a escolha do eacrívilo a quem coubesse o 
feito ; o entretanto só podem retirar aeua 
feitos do juiz o~ do escrivlo por meio do 
processo que a . exe. diz ser inconveniente, 
rsto é, o da suspeiçlio . 

o sa. RAUL Pxruoo-dá. um aparte. 
0 SR. PINTO DB MOURA. :-A fazenda pu• 

blica nlo pode Jer prejudicada, conforme 
a.ffirma o !Ilustre eollega ; ao contrario, seua 
interess.l& serAo melhor reeguardados, por
que evitar-se-blo as avaliaçlles escandalosaa 
em que, por suggestões de amizade e outraa 
considerações, muitas vezes slo feitas ava. 
liações pela terça parte do seu verdadeiro 
valor. 

UM SR. DEPUTADO :-0 juiz que preside O 
e.cto acompanha a avaitaçlo e representa a 
fazenda publica. 

0 SR. PINTO DB MOURA : - Mas O juiz SÕ 
pódo sanar os inconvenientes de uma ava
liação imperfeita annullando-a e ordenando 
que outra seja C dita ; ao passo que, havendo 
os avaliadores judiciaes, nomeados por con
curso, taes factos nllo se darAo. 

Nn. defe~a de seus interesses. sr. Presi
dente, us partes nliO podem deixar de ~el' 
contraríadall, em beneficio do interesse pu· 
blico. 

O Reg. o 737, de 25 de novembro de 1850, 
consicna n. nomeação de avaliadores com
merciaes, por tempo determinado ; e quando 
taes nomeações se verificam, as parte~ tém 
de sujeitar· se âquelles avaliadores em ava· 
liaç1les commorciaes, sem que lhas seja U· 
vro . o~ .:olbn. ue outros. 

• 
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Portanto, si cerceamento de liberdade 1 Art. 1.· 01 eacrivlea de paz, como om

exlsto no projecto, tambem existe naquella I ciaea do registro civil, terllo peloe terinca 
lei que está em pleno vigor em todo o fóro de registro de nascimento e oblto o emolu
brasileiro. monto marcado no art . se da lei mineira 

Depois, sr. P(esidente, o que motiva o n. 105, de ~ de julbo de 1894, salvo ll dla
projecto é que pr1Dcipalmente na comarca posto no art. 44 do Reg. n. 9.886, de 7 de 
<te Juiz de Fóra, que tem um fóro de movi- março de 1888 ; e pelas certidões e buscas 

-me"tlto e adeantado, nem sempre têm a pre- a metade do que vem taxado nos arts. 93 e 
cisa competencia os avaliadores oft'erecidos 96 da mesma lei mineira n. 105. 
e epprovados pelas partes. Art. 2. · Etlses escrivlles nlo poderllo, sob 

O SR. RAuL Pltl'\IDO : Nesse ponto, ma i e qualquer pretexto, retardar os serviço!l a seu 
uma razlo de discordaocia de minbr. parte. cargo, e, quando o façam, ser lbes-ba Im

Muitas vezes vilo da cidade individuos posta pelo juiz de paz respectivo, mediante 
qus ,·ão avaliar terras que nem ao menos reclamaçlio escrlpta da parte prejudicada, a 
conhecem.. multa de 20.,i.OOO a 50,000, o o dobro nu 

O BR. PINTO J>E Mou: A .-Esse f~tcto se ve- reincidencias, sendo seu producto recolb~do 
riflcaria, ar. ;>residente, si os avaliadores aos corres do Estado. 
nomeados em virtude do projecto fossem Paragrapho unico. Desta decistto baveri 
indivíduos incompetentes; mas isso deve- recurso voluntario para o juiz de direito da 
mos estar certos de que nno se dará, acre- comarca, dentro do proso de cinco dias . 
ditando quo haverá criterio na escolha. Art. 3. · Fica elevado a 15~000 o preparo 

O inconveniente que o illustro reprosen- dos papeis a que se refere o art. 12i da ci
tante aponta póde dar-se sendo livre ó.s tada lt~i n. 105. 
J>artes a el!coiba dos avaliadores, porque en- Art. 4. · Pela diligoncia e aP!1istencia de 
t'lo levadlls ou pelas suggestões da amizade, casamento terlJ.'> os oscriviies dd paz :-si o 
ou pelo desejo de que soja fe1ta uma avalia- casamento fõr dentro do perímetro das po
çlo modlca, para que os impostos a pagar voaçl!es, IOl()OO; si realizat·-se fóra desse pe
e~jam diminutos, nomeiam muitas vezes rimetro, terno 208000, sem prejuiw do dis
individpos incompetentes. posto no art. 42 da citada lei mineira n. 

Isto à um facto que na pratica sempre se 105. 
'\·eriflca. Art. 5.· Revogam-se as dispoPições em 

O ~R. RAUL PENI!:lo-dá um aparte. contrario. 
o sR. PINTO DE MoURA :-Perdão ; sómente Sala das sessões, em 27 de julho de 1898.-

as primeiras nomeações serno feitas inda Pinto de Moura. 
pendente de concur~o; as demais serllo fei
tas por concurso que se suppõe ser o me-

. Jbor modo de aCluilatar da capacidade do in
dividuo para o mister a que se propõe. 

Em conclusão, sr. Presidente, devo decla
rar á ca11~ quo nenhum outro intuito ãni
mou-me ao apresentar ( ste projecto l!inllo o 
de attender ns convenionciQs do serviço pu
blico na comarca em que tenho a felicidade 
de residir o onde exerço a proflsslio de ad· 
vogado. 

Si 11 Camara em sua sabedoria entender 
que eleve rejeitar o projecto, a mim restará. 
o consolo do haHr pugnado por uma me 
dida de alcance pratico, uma medida. quo 
viria satis faz'3r a uma necessid8'1e ha muito 
reclam11dn no fôro de Juiz de Fóra. {Muito 
bem ! Muito bem !) 

Sem mais debate encerrn-se a discussão 
desse nt·tigo, sondo encE>rrado. tambem a do 
art. 2. · e ficando a Yotaçll.o adiada por 
f~tlta de numero. 

Sc!!llnda do de n. 345 

Entra em sejluida em segunda dtscussl\o 
o projecto n. 345, quo marca os emolumen-

. tos devidos nos escrivães de paz pelo regis 
tro de nascimentoe e obitos. 
· O ar. l•lnto ele Monrn :-(Nil·> temos o 
• -?u di&cw·so). 

Vem a lll P.~a, é lido e Vlle a imprimir-se na. 
fórma do regulamento o seguinte : 

Substitutivo ao projecto n . 345 
'· O Congresso LegislatiYo do Esíndo do Mi-

nas Geraes decreta : 

2.• discussão do proiecto n. 3:55 

Lido e posto, por artigos, em 2.• discUI•sllo 
o projecto n. 355, sobre a E. F. do Cur·vello 
a S. F·rancisco, foi a discussiio encerrada sem 
debate, sondo adiada a votação por falta de 
numero. 

2.• do de 11, 195 

Finalmente foi lido e posto em 2.• discus
slio o projecto n. 195, que manda denominar
se <<Mortinho Campos» a. cidade do Pará.. 

o sr. Theophllo Marques :- Sr. Presi
dente, apresentando o prlljecto cuja discus
são v. exc. acaba de ann11nciar, foi m~m in
tonto render homena~tem ao nota.vol mineiro 
que chamou-se Martinbo Campos, evitando 
ao mMmo tempo que a correspondencia di
ri gida á cidade do Pará não seguiss6. como 
tem acontecido muitas Yl·Zcs, para o Estado 
do mesmo nome. 

Koconhecendo, portim, quo devo ser com
petencia das Ca.maras Mu nicipaell, a mudança 
dos nomes daslocalidad C'~, e que o meu pro
jecto vae de algum modo de encontro á Con
stituição, de que sou:um dos maiores respel
tRdores. venho re~uorH a sua ret•rada da 
discussão. 

o sR. EPAMJ~ONDAS OrTONI :-A Constitui
ção não probihe mudar nomes. 

0 ttR. RAUJ, PENIDO :- '. iàm disso O pr~jecto 
já tom o parecer da commissllo competente, 
'que é a do Lflgislaçll.o. 

0 SI!, CARNEIRO DE REm:\'DE :-.\chO qUe O 
projecto é inconstitucional. 
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O IR. Buno RRAND.Xo :-Ha, entretanto, no 26.• SESSÃO ORDIN.\IHA, AOS 28 DE JULHO 

sul dg Minas, o districto de Martinbo Cam · DE 1898 
pos, no município de Tres Poo,aa. 

PRESIDBNCJA llO S:l. RlDB RO DE Ol.IVElRA 0 SR. THKOPHILO MARQUES :-Quando apre
l!eotei o projeoto, sr. Presidente, julguei de 
um dever consultar 0 presidente e vereado SU\UIAIIIO :- r.· parte da ortlcm do tlia.- At:la.
res da Camara Municiral daquella cidade, Exru.!lliente.--l?.· I ilura do~ paree~?res irnpre,.~os . 

- ApreaP.nlaçlo tlt! p~receres para 2. • tll,~;us~lo 
que applaudlram a miuba idéa, :>edindo-me do projecto ,. 97! c !'1.· do de n. SH-- \presen-
para que procurasae fazel-a traduzir-se em laçAo tiO projeclo 11. X!l6.-l?.• parte.-Di:<Cil~s!O 
lei. Posteriormente, soube que alguns habi- da prerer1mc1a sobre o rrojecto n. !175 e o substl-
tantea daquella cidade nllo deaejavam a me- lutlvo apresenla•lo 1•ela commls~:lo tlt' ri!!JrC f.'ll· 
dida que eu propunha. Por e11a razlo, e t·lçt)C.i. - 1-:Xfllira('i\·) rio sr . Silva F·•rloJs . --~." dls-
ouvindo, pela dec·auQAo de meu Ulustre (ll~~:lo 11" 1• rojt!rl<~ n. 351.- E ·nend~s &JHPsenta-
oollega, que 00 aul de Minas ha um dlstrict.l ttas rclo!' ~r~ . Carn~lro de ltez··Udl! e <:amlllo 

Jlrale.l -Ortlcm do dia M'I!Uintc. oom a denomtnaçlo de c Martlnbo Campos,. 
venho requerer a v. exc. a retirada do meu Ao meio dia, feita a chamada, acham-lle 
projecto. presentes os SI'!!. : Ribeiro áe Oliveira., Ce-

0 IIH, PREHOBNTE :-Na fórma do art .. 166 lestioo Soares, Desiderio de Me!lo, Candido 
do regimento, o nobre deputa•lo não póde re- Eloy, [.\eJftm ~to.retra, Raul Pemdo, ·Manoel 
tirar o projecto em vi~t11 de achar-se elltl da Silva, Carnetro de Rezando>, Bueno Br: o
em 2.• discussll.~. dilo, Leepolc.lo Corréa, Francisco •·ressane, 

o SR. TJJEOPHILO MARQUEs :-Nesse caso vou i Saturnino Da~tas, Epaminondas.Ottoui, Silva 
mandar á Mesa uo1 requerimento pedindo 1 Fortes, I.znActo Murta,. Theophtlo Marques, 
o adiamento de sua d lscusalo por oito dias. I Pinto d3 Moura. Getulio . de Carvalho e ~-
(Muito bem. muito bem) ' j millo Prntes, ratta_ndo com . cau~a parttci-

' · patfa-os srs. Agostmbo Pe!'e1ra, Tavares de 
Requcrim~nto 1 Mello, Alberto Furtado, Go~zaga d.a Silva, 

Severiano de ~ezende, Jollo P1o, Juho Tava-
R · d' t d re11, Joaquim Calixto, 'Venceslau Braz, Nu-

equetro o a tamen o a discuaaliodo pro- nes Pinheiro. Riheiro Junqueira, Freitas jecto u. 195, por oito dias. · 
Sala das 8 , unes, 27 de julho de 1898.- Castro e Ju,·enal Penna e sem ella os mais 

Theophilo Marques. senhores. 
Recebido este, é elle lido, apoiado e poato , . Abre lle a sessão : 

em discussilo, que so encerra sem debate Ltdt o. acta da antecedente e nn:o havendo 
sendo sua Yotaçã·l adiada. por falta de nu: n_umer~ para a SUll a_pprovAçlio fica a vota
mero, e ficando por isso adiada a dlscusa!lo ç:~o adtada e bem nsstm a da 24.• ses~ão. 
do projecto. Nlio ba expedient.f>. 

Nada mais havendo a tratar-se, o sr. Pre- I O SR. C.uiJI.L') PRATES, trazendo ao conhe · 
sidente df.' sigua para amanhli a seguinte I cimento da Camara o fnllecimento do sr. 

ORDEM DO DI.\ 

1.• PARTE 
Ate uma hora da tarc.le : 

Leitura e approvnçlio da acta. 
Expediente. 

Até c.luas horas da tarde : 
2.• leitura dos pareceres e dos projectos, 

depois de impressos e llistrihuidos. 
Apresentação de pareceres das commis 

soes 
Apresentaçlll) de pr<.j llclos, indicações, in . 

terpelluções ou moções. 
DiscuFsào de requerimentos, indicações, 

lnterpellações e moções. 
ApprovaçãJ de reducçôes finaos. 
Votação d11s matarias cuja discussão tlcou 

encerrada. 

2. • PARTE 

Até quatro horas da tarde : 
Discussão da preferencia entre o projecto 

n. 375, • obre licença a diversos funecionarios 
de justiça, e o substitutivo ao mesmo offere
cido, e 2.· d iscuss!lo do que for preft>rido. 

Continuação da. 2.• discussilo do projecto 
n . 351, altarando o regimento de cust'ls, na 
parte reft>rente aos avaliadores judiciaes. 

Levanta-se a sessão. 

desembargad0r Aurelil) Pires, t·oquer que se 
cont~igne na acta um voto de pes:\l' pela 
morte do i Ilustre ci tla rlão que já foi membro 
da extlnct l A~.;em bléa Provincial . . 

O sn. MAI'\OEL D.\ SiLYA:- Com muito bri
lhantibmu. 

O s·a . CAMILLO PRATF.S ..• e que se nomeie 
uma commissão para dar pez11mes a família 
do morto e desanojar o nosso collega s r. Jus
celino BarbosA. 

O m . PRESIDRNTI!: declara quA será atten
dido o pedido do nobre deputadu. quanto a 
:primeira parte tle seu requerimento, e quanto 
a se~und11, nomeia para membros ria com
mis~l\o os srs. C11mil!o Prates, CanJi·lo Eloy 
e Epaminondas Ottoni. 

0 SR. CELEiTIIIIl SO.\RES (/. o Secr.·tario) 
communica. u cMa que o sr. RoJrigu•s Cha
ves deixa t.l,., comp 1recer a se!lslio por mo
tivo de molestia. -A Cctmara fic a. intei
rada . 

0 ~R. LEOPOL!l(l CORHKA traz ao CI'Dheci
lllento da Camara que o sr. Bernurtles de 
Faria falta bojo a sessão por doente.-Iden
tico de!'pacho. 

2.• l .:i t :.n·a 

Tem segu ntla leitura , ~ãojulgarlos ol~ecto 
de deliberação o ficam fobre 11 Mesa pura a 
ordem !.los trabalhos os proj t!ctos ns. 391 

• 
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392, 393 e 394, sendo dispensado dessa for
malidade o de n. 391 por emanar de uma 
das commissoes. 

Ap1·uent11 9ã0 de par1cere1 

Ó SR. EPAMINONDAS 0TTONI pela commis
de Obras Publicas, manda a Mesa. o se
guinte 

Par~eer e 1menda para 2 .• discuuifo sobre o 
p1·ojecto n. 372 

A Commisslo de Obras Publicas, Viaçll:o, 
etc, a que foi presente o projecto n. 372, já 
approvaclo em 1.• discuuiO: 

Consideraftdo ser de justiça a prorogaçiO 
doa prasoB concedidos à Companhia Viaçlo 
Ferrea Sapucahy para iniciar a oonatrucçlo 
da E. F. da Extrema a Montes Claros, cujos 
estudoe já foram approvados, mas cuJas 
obras nlo foram encetadas pelas ditllculda
des de transporte do material a ella des
tinado; 

Considerando, porem, que o praso de que 
trata a lei n. 230, de 28 de setembro de 1897, 
mencionada no projecto, refere-se a obras já 
em andamento, o que niO se dt. com as da 
Estrada em questAo; é de parecer que seja 
o referido projecto aubmettido á 2." discus
siO e approvado com a seguinte emenda ao 
art. l,o: 

Substitua-se o art. J,o pelo seguinte: 
«Art. }.o Fica o governo auctorizado a 

prorogar os prasos concedidos á Companhia 
Viaçll:o Ferrea Sapucahy para inicio e con
clusão dos trabalhos da construcçllo da Es
trada de Ferro da Extrema a Montes Cla. 
roa. ,. 

Sala du commiuaes, 28 de julho de 1898. 
- E. Ottoni. · - Carneiro de Rezende. 

A imprimir-se. 
o BR. Dm..FJM MoRmu, pela commilllo 

de Força Publica, apresenta tambem o se
guinte . 

PartiCer e redaccllo para 3.• discwstfo 1obra 
o Pf'CjdCtO "· 344 

A Commisslo de Força Publica, a que tol 
presente o projecto n. 344, ftxando a torça 
publica para o futuro e1:ercicio de 1899! vem 
apresentai-o redi~ldo conforme o venolao em 
segunda discusslo, e é de parecer que seja 
approvado em terceira. 

Sala das commissões 28 de julho de 1898. 
- Severiano de Rezende. - Delftm Moreira 

REDACÇXO A QUE SE REFBB.B O PARECBR IUPRA. 

Projecto n. 344 

o Congresso Legislativo do Estado de Mi
nas Geraes decreta : 

Art. 1. • A força publica do Estado de Mi
nas Geraes, para o futuro exercício de 1899 
constará dos oftlciaes dos cinco batalhOeA da 
Brigada Policial, de um esquadrlo de caval
laria e de 2.079 praças de pret. 

Art. 2.o Fica o Governo auctorizado a des
pender neste exercício a quantia de 3:230:473S 
segundo a tabella annexa. 

Art. 3. · Revogam-se as disposições em 
contrarto. 

sala das ,•ommissões, 4 de julho de 1898. 
- Delfim Moreira. - Nunes Pinheiro. . 
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TabeUa de 8~ da At:rfl' pubUea pa:ra o exe:releie de 1899 

ORGANIZ.lDA DB ACCÔRDO COM A PROPOSTA DO ORÇAl\IENTO DO MEUIO ANI'\0 

Classi ficaçllo 

a) Pessoal da Brigada Policial : 
1 Coronel Com mandante da Brigada.. • ••...•• 
õ Teneutes-coroneia commandantes de bata-

lbõea.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . . . . 
6 MeJores,sendo um assistente do command(} 

geral ..... . . . .. . ... . .. . . . .. . ........•..... 
5, Capitlles cirurgioes-móres. . .•••••••.•••••.. 
6 ·capitn:es, sendo 5 eJudantes e um encarre-

1 
gado do material ••••• . .•..••••••••..••... 

6 Tenentes-seoretarios, sendo um da Brigada .. 
5 Alferes quartels-mestres .•••.•••••.••.••.•.•• 

21 Capitlles .•.••.•• • ••.••••••.•.••••.••• . •••••• 
21 Tenentes ......... .......... . . · ·. · · · · · · · · · · • · 
42 Alt'ereR ..•.•.•...••..•••.• . ••• • ••• • .. • • • • · • • • 
5 Sargentos-eJudantes, a . .. ... .. .. ... . . . .... .. . 
5 Sargentos quarteis-meatres, a ..... . ......... . 
51 Primeiros sargentos mestres de musica, a .. . 
5 Segundos sargentos contra-mestres, a . • •••• . 
5 Corneteiros-móres, a . .. . .................. .. 

78 Mosicoa, a .. .. .........•......... ··········· 
21 Primeiros sargentos, a ...... , .............. . 
84.Segundos sargentos, a .•..••••.•••••• . •••••• . 
21 Forrieis, a •...... ..............•............ 

206 Cabos, a ..••..••••..• . ••..• •..•••••. • .•..•.• 
42 Cornetas, sepdo 2 clarins, a ............... .. 
2 Ferradores, a . ••......•.••.•••••••••.•••••.• 

1.600 Soldados, inclusivé a cavallaria, a . . ... .. . . . 
b) Etapa para 2.079 praças, a 1~500 na 

r.tódia. . .... . . • . . ..•... . •..•......•..•.. 
c) Fardamento para 2.079 praças a ........ . 
d ) Ajuda de custo a omciaes em diligencia 
e) Gratiflcaçllo a reengajados, a •••.•••• •.. 
() Forragem e ferragem para os animaes 

da Brigada e forragem para os dos offi-
ciaes montados •••••••.••••.•.••.•• . ..•. 

g) Aquartelamento, enterramento, expedi-
ente e luz ...... . ...................... . 

h) Compras de armas •.••••..•••••••••••.. 
Addtclonal de 10, 15 e 20 'I· ......... .. 

2$400 
2S4PO 
2i40Ct 
2.3200 
1S800 
18700 
23200 
2i000 
IsQOO 
1$800 
1$700 
1$400 
1$400 

150i000 

8200 

8:0006000 

5:300SOOO 

4:200.001 
4:300.000 

3:600$000 
3:oootooo 
2:400tOOO 
3:6008000 
3:0008000 
2:400tOOO 

- I 

Total 

8:0001000 

26:500SOOO 

25:2ooeooo 
2l:sooeooo 
21:600.000 
18:ooot000 
12:0001000 
75:600tOOO 
63:000to00 

I00:8ooeooo 
4:380to00 
4:38otOOO 
4:380tOOO 
4:0151000 
3:2851000 

48:399to00 
16:863t000 
61:3201000 
14:563$500 

135:342tOOO 
26:0611000 
1:0221000 

817:60()f()OO 

1.138:252t500 
311 850$000 

5:0001000 
2e:uooeooo 

70:00otOOO 

70:0001000 
31:580.000 
69:98otOOO 

3.230:473t000 

Sala das Commlsst'les, 28 de julho de 1898 .. -Ssveriano de Rezende.-Delfim Moreira. 
A imprimir-se. 

Apresentaçllo de projectos, requerimentos 
etc. 

O sR BODo BRANI>ÃO lé e manda à mesa 
o seguinte 

Projecto n.396 

O Congresso Legislativo do Estado de Minas 
Geraes decreta : 

Art. I.· Ficam creadas duas cadeiras de 
inatrucçlo primaria do sexo masculino, um::. 
no bairo da Lage, districto de Alagôa, muni
cípio de Ayuruoca; outra no bairro do Anno 
Bom1 districto da cidade de Itajubé. 

An. 2.· Re,·ogam-se as disposições em 
contrario. 

Sala das 11essões, 28 de julho de 1898. -
Delftm Moreira. - Carneiro de Rezende. -



Francisco Bres•ane.- Julio Bueno Brandlo. 
-· Leopoldo Corrêa. - Raul Penido. - Epa
minondas Ottoni. 

Estando apoiado pelo numero de assigna
turas vae a Imprimir-se. 

Não havenrJo numero legal para a votação 
dalf matarias cuja discusl!ão ficou encerrada 
passa-~> e á 

2." PARTE DA ORDEM DO DIA 

lJiscussilo de preferencia entre o zn·ojecto 

n. 3 75 e substitutivo 

E' annunciada a discus~ão da preferencia 
entre o pr~j.rcto n. 375 sobre licença a di
versos funccionarios de justiça e o substitu
tivo ao mesmo offerectdo pelo commissllo de 
Petições e Representações e 2. • discussão do 
que fõr preferido. • 

O 11r. 81ha Fort.el!l diz que na qualidade 
de relator da commlssão de Requerimentos, 
ia esclarecer a Camara sobre o motivo pelo 
qual foi apresentado o substitutivo. 

Que, tendo sido approvado em I.· discussiio 
o projecto n. 375, ~obre licença ao 2.· ta
bellillo da Campanha, e tendo elle orador, em 
sua pa8ta, varios pedidos, devidamente do
cumentadoll, sobre mataria ideotica, para 
evitar a apresentação de diversos projeoto11 
sobre o mesmo assumpto, aproveitou-se da 
dlsposiçiio facultativa do regimento, e re
fundiu todas essas matarias em um so pro
jecto que offereceu como substitutivo do pri
meiro. 

Assim pois era evidente a pr<'~erencia do 
substitutivo sobre o projecto primitivo. 

Encerra :la a discussão depois de algum de· 
bate é adiada a votação por falta de nu
mero. 

2. • discus~llo do projecto n. 35f 

Em seguida o sr. Presidente annnncia a 
continuação da 2. · discu~sll.o do projecto n. 
35 ·, alterando o Regi manto de Custas, na 
parte referente aos avaliadores judiciaes. 

Em discussão o art. I.· do projecto offe· 
rece 

0 SR. CAR:"<EIRO ::!E REZBNOE a seguinte 
emenda 

N.8 

Ao art. I.· n. 11 - onde se diz : cincoenta 
alqueires, diga se 121 hectares; onde se diz : 
-de mais de 50 a 200- diga-se de mais de 
121 hectares a 242-; e onde se diz- de du 
zentos para r-ima-diga-se : -de 242 hectares 
para cima. -O mais como se acha redigido. 

(S. R.) Sala das sessões, 28 de julho de 
1898. - Carneiro de Rezende.- j. Bueno 
Brandllo. 

Apoiada,entra conjunctamente em discussão 
que e encerrada sem debate. 

Em discussão o art. 2. ·. 
0 SR. CAlltiLLO PRATES manda a seguinte 

emenda 

N. 9 

~ubstitua-se c art. 2.· do projecto pelo se
gumte : . 

Ficam revogadas as diepQsiçOes em (OD· 
trario. 

Sala das Sessõel!l, 28 de julho de 1898. -
Camillo Pratas. 

Apoiada e em discussllo e esta encerrada 
ficando adiada a votação por falta de nu
mero. 

Nada mais havt>ndo a tratar-ao o 11r. Pre
sidente designa para. amanhã n seguinte 

ORDEM DO DIA 

l.a PARTE 

Até uma hora da tarde : 
Leitura e approvação da acta. 
Expediente. 
Até 2 hóras da tarde : 
2.A leitura dos pareceres e dos projectos 

depois de impreuos e distribuídos. ' 
Apresentação de pareceres das commis

sões. 
Apresentação de pro,iectos, indicaçõell, in

terpellaçõeM ou moções. 
:Uiscut~são· de requerimentos, indicações, 

interpellações e moções . 
Approvaçlio de redacções tlnaes. 
Votação das matdrias cuja discussllo ftcou 

encerrada. 

2.• PAhTB 

Até quatro horas da tardo 
I.· discussão do projecto n. 390 que alte1•a 

o processo de julgamento dos crimes da com
petencia do tribunal correccional. 

2. • dita do de n. 89, do Senado, creando 
monte-pio dos funccionarios publicos. 

Levanta-se a seselo. 

27.a SESSÃO ORDINARIA, AOS 29 DE JULHO 
DE 1898 

PRE8IDBNCLA DO SR. RIBEIRO DB OLIVBIRA 

SUliMAHI0 :-1.• parte da ordem do dia.-Acta.
ExpedieJJte.-Observações do sr. Ep~mioondas 
Ollool.- 2.· leitura.- :?. · parte.-!.· DiscusliAo.
•lo projedo n. · 300.-Discurso do 21r. Carneiro de 
llezcode.-2. · tio de n. · ~9. do Senado .- Discurso• 
dos sr~. raod ldo Eloy e João Pio.- Ordem do dia 
~eguinte. 

Ao meill dia, feita a chamada, acham-se 
presente~ os srs. Ribeiro de Oliveira, Celas-

· tino Soares, Desiderio de Mello, Candido 
Eloy, Bueno Brandllo, Carneiro de Rezende, 
Epaminondas Ottoni, Delfim Moreira, Joio 
Pao, Raul Penido, Coelho de Moura, Francis
co Bress& ne, Carlindo Pinto, Saturnino Dan· 
tas, Getu iio de Carvalho, Silva Fortes, Tbeo
philo Murques, Rodrigues Chaves, Pinto 
de Moura, lgnacio Murta, Leopoldo Corrêa, 
Camillo Prates e Manoel da Silva, faltan
do com c:~usa participada os srs. Agosti
nho Pereira. Tavares de Mello, Alberto 
Furtado, Gonzaga da Silva, Severiano de 
Rezende, Jnlio Tavares, Joaquim Callxto, 



Wencealt.U.. .Qrf'Z~ Nunea Pinheiro, Ribeiro 
: Junque~ll'~i~s Castro, Juven11l Pe~na e 
. 11_trnardy t~l..v1a, e sem ella oa ma11 01 

sft: , t) UO 1 ' 

Abre-se; ,a -~eBBio. 
· Lida e pos,ta em discus111lo ê esta sem de

. bate encerrada, ficando adiada a votaçllo da 
actllda sesslo antecedente o bem assim as das 

. 24• e 25a sesalles por falta de numero logal. 
Nilo ba expediente. 
0 IR. EPAMINOXD.U ÜTTONI, por parte da 

commisslo nomeada para dar pesam• i fa
milia do illustre morto, nm. ar. desembar
gador Aurelio Pires, e deaanojar o sr •. Jusa. 
lino Barbosa, tr111. ao conhecimento da Ca
mara que cumpriu o seu dever.-A· Camara 
ftca inteirada. 

Segunda leitura 

. Têm segunda leitura, sllo julgados obje
ctos de tleliberaçilo e ficam aobre a mesa 
para ordem dos trabalho• oa projectos na. 
395 e 200. 

Nito havendo apresentaçllo de pareceres 
dr.s commis~Oes, projectos, requerimentos, 
intJicaçOes e moçOes e nllo se achando pre
sentes l!rs . deputados. om numero lega~ para 
se proceder á votoçllo das materlas cuJa dls
cus~Ao se acha encerrada, passa-se â se
gunda parte da ordem do dia. 

rias provldenolu -reclamadas . pela maioria 
dos magiatrar.toa mineiroa, em ~eua relato
rios publloadoa annuahnente pelo orglo olft
oial dos podeNI pabllcoa do Bltado. 

E' preciso, ll'. Presldente1 que eu juatld
que os pontos principaea ao p~jecto, nio 
obstante estar firme em nlo descer a certol 
detalhes, ,poupando assim trabalho a mim e 
evitando à C11mara o sacriftcio de ouvir-me 
em questlles tio conhecidas tNilo apoiadós). 

Relllti vamente às questlles que alteram, 
até certo ponto, o processo estabelecido para 
o julgamento dos crimes submettidos â com
petencia do Tribunal Correcional, tive ocoa
siAo de fazer a ellas algumas considerac;Oes, 
quando apresentei o projecto ao conbeoi
ment'l desta casa. 

Entretanto, parece-me que uma reo:~pitu
laçlo de semelhantes coosideraçlJel' ee impOe, 
atlm de quet mais uma vez, faça i casa uma 
justidcaçAo do meu projecto. 

Sr. Presidente, quando ainda vivíamos 
eob o ne!asto regimen monarcbico, quando 
do sólo da pa\ria nAo tinham sido ainda 
varridas as inatitutçoes monarohicas, sem
pre combatidas e con.temnadas pela pbiloso
pbia e pela,bistoria, v . exc. sabe, e a oua 
tambem, IJU6. nlo existia entre nós o Tribu
nal CorreocionaJ. 

Em 1882, si nlo me engano, o illustre oon-
Primcim discussd? do prqjecto ... 390 selbeiro Aquiuo e Castro, em comprimento 

a uma incumbencia, apresentou á oonside-
E' lido e entra em primeira discuulo o raçllo do eutlo Ministro da Justiça um re

projecto n. 390, que altera o proce~o do latorio circumetanciado, fazendo expoeiçlo 
JUlgamento dos crimes da competenc1a do larga des111a instituição e, ao mesmo tempo, 
Tribunal Correccion .. l. . a sua preconisaçlo para a repreeslo dos pe-

0 •r. cara()lro de Bezeade:-Sr. Pr~s1- qaenos delictos. 
dente, o extraordinario escrlptor e adm1ra- Proclamllda a Republloa e organizados os 
vel estyhsta, Alexandre Herculano, em aua Estados, eis que nó~ vimos grande numero 
monumental :>bra <<Historia de Portugal'>, dellea estabelecer no selo de euu Consti
até hoje justamente considerada como. o~a tuiçoes, o Tribunal Correcclonal para o pro· 
rlas fontes mais puras da origem dt) d1re1to cesso e julgamento dos pftquenos del!ctoe ; 
daquella nação, em sua introducçn.o, dinera outros, porém, deixaram que elle foeae 
com bastante propriedade que os prologos c~ado pelas suas leis de organlzaçlo 
doa livros destinam-se, em geral, a captaçllo judicia ia, parecendo-me que assim proce
da henevolencia do publico. deu o Estado de Minas, mesmo porque em 

Imitando, sr. Pre sidente, aquella estrella nenhuma disposiçlio de sua lei fundamental 
eterna que eternamente, ba de despir chia- encontra-se a sua creaçllo de um modo ex
pu de luz purpurina no firmamento da lit- preito. 
teratura lusitana, devo declarar, antes de Sr. Presidente, dona intuitos actuaram pre-
entrar nos torcicollos desta discussllo, que 0 d te te i ito d 1 i lador 
meu breve exordio' Porémexdruxolo, se des_ti- pon eran men no e•p r o eg • 

mineiro para a creaçlo de aemelba:lte tri
nará a pedir toda inttalgencia aos meus dtstm- banal, destinado a proceaao e julg11mento de 
ctos collegas, que por certo bllo de. concedel-a todo• 08 crimes, cujo m$Ximo da pena nlo 
a quem vem 'tribuna na doce e JUSta espe- excedell8 a um anno de prido com multa 
rança de bem se~vir á cau~a publica, apre- ou sem ella. 
sentando um proJecto dele1. Estes doue intuitos que constituem a sua 

. O sa.. R. PBNJoo:-V. ex~. , quando 01 apre- enencla, elo: a celertdade raoa julgamentos 
senta, anda aempre bem 1nspi~do.. te ~- e a prompta represslo dos pequenos deU

O aa. c DE RB&&Ne•:- Sr. Pres1 eo , elw ctos 
projecto a meu requerimento reUr&do da • . . 
rimeir~ discusalo, e a ella agora nova- O legtJlador .Ji pen~ava. e com rulo, que 

~ente sabmettido, depois du modiftcaçOea o tribuuaal do Jury nlo o«e~oerla aeguran9a 
· iodiapensaveie que ao11l'eu, para nlo ir de en- para a repreaalo de_saes or1m~t porquanto, 
contro ou olo mate cbocar-18 cootn. oa mul- devido a s~a ~rg~DIZ&910, de!"uiO ao vicio 
t.ipJoa recifes exiatentes na cooat.ituiçlo Mi- da propria tnatit.u1çlo, tua VIO~ bdal!t 

· neira, modiftca altera algumas dilpoaições 

1 

penal, forQOUi 
1 

~.!.nt-e, tertam1.~_ .. nel e a ao 
relativamente 'ao proceaso de .iwtlfamento çio lacond o owu e impun .......... 

· dos crimea da oompetencia dÕ tribaual O sR. JoXo Plo:-o defeito olo à da iut.i~ 
· COrrecoional, e conaagra, por aua vez, •• talçio, é doe .a~&.wnet. 

A. C.- 14 

• 
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0 I!R. C. DE RBZEN.DB-.. ·• attenta & lU& 
tondencia morbida e costumeira pua abaol
ver todos os crimea maia graves que eram 
e silo subordinado• a seu julgamento; o le
glllador mineiro, á vista deste fllcto, creou o 
Tribunal Correccional para repressllo dos 
pequenos delictos. 

Entretanto, de lado á boa intenção do le
gislador, pergunto a Camara dos Deputados: 

Quaes os resultados até 11gora otrerectdos 
pelo Tribunal Correccional ? 

Sr. Presidente, a Camara dos Daputadoa, 
sem diacrepancia, n!o póde responder-me 
de outra fôrma, sinllo dizendo-me que atê 
a presente data o tribunal, como agente 
punitivo, tem demonstrado aua completa 
lnefflcacia para garantir 01 direito& e inte
resses da aociedade. 

O &H. J. Pio :-Esse argumento ê fraco. 
0 SR. C. DE REZENDE.. E nl1o ê preciso 

ter-se um espirit9 penetrante para compre
hender que a sua imprestabilidade está fir
mada de um modo incontestavel na opi
nill.o e no seio do povo o;ineiro. 

Quando, para essa fulminaçlio, nllo fa
lallle a meu favor a observaçl\o que tenho 
como humilde advogado da roça, eu poderia 
appellar para uma fonte insuspeita e, princi
palmente, mais competente : os rellltorios 
ilos juizes de direito do Eetado. 

0 SR. D. MOREIRA:- Nem todO!!. 
0 l!R. C. DE REZENDK :-Sim, nem todos ; 

porém os mais habeis juizes de Minas têm 
recl11mado constantemente modificações a 
esta instituiçllo, afim de que sejam melhor 
garantidos os direito& e os altoa interesses 
da nossa sociedade ; elles estlio ·~ompenetra
dos, e isto salta aos olhos de todos, de que 
os crimes sujeitos á competencia :do Tribu
nal Correccioual nelle nl1o encontram re
preasl1o, o que quer dizer :-em relaçllo aos 
pequenos delictos, às contravençGes princi
palmente, a sociedade mineira não possue 
garantia de especie alguma, constituindo-se 
elle uma ameaça permanente á ordem pu
blica-égide de todas as liberdades de um 
povo! 

Sr. Pre~idente, o que a ('amara nllo póde 
oontest11r ê que este tribunal tem dado pes 
almos resultados no Estado de Minas, por
quanto, em todas as suas sessões menaaes, 
nós encontramos, muito raramente, uma ou 
outra condemnaçllo ou nenhuma e uma 
enorme quantlda·1e de absolvições injustas, 
oomo regra principal ou quasi absoluta. 

0 IR. BUBNO BRANDÃO :-Muitas vezes as 
absolvições ano filha~~ da má organizaçl1o do 
processo. 

0 SR. CARNEIRO DE RIZBNDE :-E chega-se 
mesmo ao caso incrivel de um advogado 
pedir acanhado o minimo da pena para seu 
conatttuinte, por julgar impossível sua 
abaolviçlo, e ter como aoluçio uma inespe
rada sentença absolutoria. 

Ante factos desta ordem ante, as obeerva
vaçOea que temos tido e ante a opinil1o de 
magistrados mineiros, estamo& conveMidos 
de que o Tribunal Correccional nl\o p6de 
manter-se tal qual como se acha organizado, 
uma vez impoaaivelsua suppreasl1o. 

Uu SR. DBPUTADO :-Convem reformai-o. 

• 

0 IR. CARNEIRO DE REZENDE :- Está claro, 
salvo si o legisla~or mirieirb cqutzer cruzar 
os braços como que indifferen~e·a'oil interes
ses da sociedade e do povo que o elegeu. 

E, ar. Presidente, além destes resultado• 
desAstrosos que esta inatituiçlló tem otrere
cido, devo ainda dizer á Camara doa sra. 
Deputados, o Estado de Minas paga largas 
sommas de dinheiro com ns custas judicia
rias noJ processos em que decahe a promoto
ria publica, e é preciso declarar mala, ar. 
Presidente, que, dessas custas, grande parte, 
para nl1o dizer a sua maioria, ê devida tllo 
sómente ás absolvlçoes escandalosas do tri
bun~tl correccional. 

Eu pergunto: haverá. tambem quem possa 
contestar-me esta asserção ? 

0 SR. DESIDERIO DE MELI.O :-Porisso devia 
se restabelecer o processo policial. 

0 SR. DELFIM MOREIRA :- Pois, V, exc. 
proponha 

0 f!R, CARNEIRO DE REZE:\ DE :-0 que é inil
ludivel e incontestavel ê que em um lustro 
mais ou menos, sr. Presidente, o Tribunal 
Correccional provou n saciedade, eu o digo 
á puridade, ser puramente imprestavel, por
que nlio tem otrerecido garantias á. sociedade 
e, por consequencia, de\'e ser modificado a 
bem do interesse geral. 

0 SR. BUENO BRANDÃO :-Eu acredito que O 
maior numero das absolvições injustas, veri
ficadas nos tribunaea correccionaes, ê devido 
principalmente à organizaçll.o dos quesitos. 

0 SR. DELFI!II MOREIRA :-Então, em the!!e, 
v. exc. condemna a instituiçlio ? 

0 SR. CAitNEIRO DB REZENDE :-Sim, e sinto 
n!lo poder supprimil a. 

Agora indago a mim mesmo quaes alio as 
causas destes resultados funestos; pergunto 
a mim mesmo quaes as causas que decre
taram a inefHcacla repressiva do Tribunal 
Correccional, em tl[o pouct> tempo, de modo 
a ser considerado uma institutçllo sem se
gurança publica ? 

As causas silo diversas, mas devemos des
tacar duas principaes :-os vícios inheren
tea à instituiçl1o e os vicioa da propria lei. 

Sr. Presidente, Henrique Ferri, o incom
paravel profeasor da universidade de Piza, 
estabeleceu, como bases principaes da es
cola classica, no pref~tcio de umu de suas 
obras, os tres postulados seguintes : 

1. · o homem criminoso ê dotado de idêas 
e sentimentos como os demais homens : 

2. • o atreito principal das penas à impedir 
o augmento dos crimes ; 

3 · o homem, possuindo o livre arbitrio, ê 
reaponaavel por suas acções só moralmente. 

Em contraposiçll.o, a escola positiva de di
reit'> peniU apresenta estes trea postulado• 
seguintes : · 

1. • o homem criminoso ê uma variedade 
especial do genero humano, devido ãs suas 
anomalia& organicas e psychicas, heredita
rias e adquiridas ; 

2.· os crimes apparecem e desapparecem, 
augmentam e diminuem, nlio por causa das 
penas estabelecidas nos codigos e appllca
das pelos juizes, mas •lm em virtude de va
rioa factorea de eapecies varias ; 
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3. • o livre arbítrio é uma creaçlo subje
ctiva, desmentida pela physio-psychologla. 

Sr. Presidente, si faço estas roferencias, é 
para mostrar á casa que, tanto o tribunal 
do jury, como o tribunal correccional, silo 
instituições coodemnadas pela sciencia, rle 
modo que parece-mo que estou obrigado a 
produzir algumas considerações scientificas 
a este respeito para tirar a conclusllo que 
julgo nece~~&aria, embora em poucas pala
vras . 

Preciso, porém, declarar a v. exc., sr 
Presidente, quo neste momento nllo venho 
fazer da Camara dos srs. Deputados uma 
academia jurídica o tlio pouco explanar dou
trinas sobre direito penal. 

Desejo, entretent.o, proclamar o seguinte : 
si é exacto que o homem criminoso é uma 
variedade especinl da totalidade do genero 
humano; si cri mo nppnrece e desapparece 
em virtude de leis ~uperiores á vontade hu
mana ; si o homem nllo possue o livre arbí
trio, é log:co quo o Tribunal correccional e 
u Tribunal do Jury silo instituições incapazes 
e incompetentes para a dilflcil mist"llo de 
julgar. 

Sr. Presidente, eu pergunto, por ventura 
estes tribunaes, que s!lo compostos de indi
víduos aem capacidatle techoica e sem cer
tos conhecimentos, poderão j11lgar conscien
temente, aquellas que chamamo& criminosos? 
Decerto qua nlio. 

0 SR. DEJ.FIM JIIO:tEIRA :-E' a escola ita
liana quem o diz. 

0 SR. CARNEIRO DE RBZC'iDE :-A escola ita
liana dominará f P : todo o mupdo civili7.ado, 
porque, dia a dia, em su:;.:! filoh·as aliatam-ce 
novos soldados ded it'Jdos o tuas idéas, em 
varios paizes, é pree:so t.lizel-o ao meu col · 
lega, t em conj:eguido trlumphos e uma ac
ceitaçno eepantosa. 

O sn. DEr.r. of MOI:Etr..A. :-Consegoirà no fu
turo ; agora olio. 

0 SR. CAR I IE:fRO DE REZI:NDE :-••• E a pro
va é que, sendo um:t e:.;cola moderna, tem 
conseguido ser acceita em todas ae partes 
do mundo civilizalio e tem sido objecto de 
estudo e profundas sympathias de altes men
talidades do globo. 

0 SR. RAUL PENIOO :-Em queatoes penaes 
é a gêralmente seguida. 

0 .sa. CARNEIRO DY.: RI:7.17'1DB :-Sr. Presiden · 
te, vou eu agora dizet• que •.•. 

0 SR. DRLPJM ManEIRA :-Di Ulll aparte . 
0 SR. CARNBIRO DB RHZENlJE :-E julgo-as 

superiores a do di~tincto col!cga neste par
ticular. 

••• os propugnatlores theoreticos da escola 
metapbysica n1lo quere, ,: GB convencer de 
que, p~tra exercer soa missão de juiz, para 
julgar·se, para t:onllecer se do crime em si, 
é preciso o con!Jt)~imento jnridico da prova; 
entretanto, perante a escola penal poaitiva, 
a necessidade do estudnr·se a ll•ychologia 
criminal e de estudur·se o crimmoso, para 
poder se exercer n. noLre o dllllcil mlssllo de 
JUlgar, torna os t l'ibunaes populares inaccei
taveis para adminh traçil ') da justiçtt. crimi
nal. 

O SR. D. 1\IoREJRA :-S::to 11recisas juntas 
medicas em eubn · t~1it;'1o aoo tribunaes. 

O IR. J. Pto :-E hospltaea em substituiçlo 
às cadêas. 

0 I.IR. C. DE RBEBNDE :-Qoe valem estai 
argumentos sediços? Eu bem sei, conforme 
dizem os defensores do jury, que osjurad01 
respondem sobre o facto e o juiz applica a 
pena ; todavia, devo contrapor· lhe o seguin
te :-o facto separa-se do direito 1 Mesmo 
qou se separasse, ainda assim, sr. Pr~siden
t&, ha uma consideraçlo a fazer·se :-a C&· 
mar& sabe q•Je, no direito clvrl, o facto ' 
accessorio, podendo, em relaçllo a elle, ha· 
ver acc6rdo entre as partes e só divergencia 
na applicaçlo da lei ; porém, najuatiça pe
nal, o facto é considerado elem·ento princi
pal, de modo que e necessario o estudo de 
suas causu, atreitos e circomátancias, afóra 
outras c;uestoes, de tórma que a um indivl· 
duo, sem certo preparo, nllo J dado decidir 
bem um facto. 

Eis ahi o que brilhantemente sustenta El· 
lero, em seu «<pusculi Criminali• a quem 
pertencem as seguintes pala.vr as :-no pro• 
cesso criminal o julgamento de facto e mui
to mais dilflcil que o j\llgamento de direito. 

Sr. Presidente, osjuizes de facto, l!em ca
pacidade tecboica, sem certos conbecimen
men~"• homens tirados da classe media da 
soei d tde, podem ir para um tribuual e bem 
julgat· iodivid·.xoa que chegam á barra ~01 
tribuoaes prooessados como violadores doa 
sentimentos de piedade ou de probidade 9 1 
Por certo que n!lo . 

0 SR. P. DB MOURA :-Não pODh~tmos anal
pbnbetos no tribunal do jury e no correccto
nal e tenhamos gente apta para julgat• um 
facto. 

0 SR. C. I B REZENDE :-0 nobre CO!Iega en
gana-se em procurar soluçao ao pt•oblemn, 
excluindo sõ os analphabetos ; pois, nilo é 
posaivel que indiv&duos, que apeoaa Sil.bem 
ler e escrever, tirados da classe média d~ 
socied-<de, possam, sem terem certos conhe
cimento~ indlspensavei11, pro•:eder ao julga
mento consciente de factos ÃevadoK a sua 
deciaão . 

Estes individuo1.1, bdm como outros ma!a 
lidos, nno podem comprehendor questoes de
facto e que encontram·se a cada passo com
plicadas no grande terreno da responsabili
dade pennl. Pergunto ao nobre deputado : 
por ventura s. exc. terá idáas ftrm s a re3· 
peito de re11ponsab1lidade penal? 

0 SR. P. DE &lOURA :-Perfeitamente ftr• 
mes. · 

0 llR. C. DB REZENDE :-Admira-me que .O 
nobre deputado venba responder-me perante 
a Camara, com tanto desembaraço, que tem 
idêas firmea, inabalaveiil a resp_oito de res-
poosabilidede penal, quando homens da ·es. 
tatura du Tard e, da el!tatura do Oarofulo o 
outros. ainda encontram difficuldades. ~tobre 
a ma teria. de reapon.abilidede pennl ! ! ! Si 
homens de~tsa estatura moral, deSEa . cnpnci
daLie intellectual, sentem.ditllculdade em se
melbante assumpto, entll", os indivíduos ti
radC's da classe média da sociedade, que 
apenas sabem ler e escrever, como sno 011 
jurados em geral, podem comprehendor as 
quPstões de facto, ns questões do responsa.
bllidadc sujeitas ao seu julgamento 1 



ue. 

o aparte do meu collega nlo tem, pola, mocidade, contemplou eue tribunal no selo 
procedencia alguma ; cabe por terra. da Constituiçllo Federal, afim de que efle ti- · 

o sR. P. DE MouRA :-Dá um aparte. vesse garantia perante na Coostltuiçõe" doa 
o ~R. c. DE REZBNOB :-Perdio, e muito Estado~ e mat leis de orgunizaçlo judl

mais difficil conhecer-se quando o Individuo ciarie. 
é ou nllo reaponeavel, por exemplo, em vir- Tu·lo iuo prova sua imprestabilidade como 
tude da embriaguez ou da loucur ·, do ')Ue a elemento punitivo. . 
ain.ples appUcaçilo do direito, pelo pre~iden- Sr. Presldenttt, niio era meu intuito f~tzer 
te do tribunal, ao facto. Nestas condições, estas divagações : entretanto, obrigado pe
penso que o tribu?al du jury e o .t~ibuoal los apartes que me deram algunj illustres 
correccional, que e aquelle em mmu~tur~, collegas, eu te11ho me ext.endido de mais ao
são instituições condemnadaa pela sctenc•a bre o uaumpto, deixanol·) de lado a. juatid · 
e tau.bem pela pratica. cllç!lo di.LS medidas contidas no pr11jecto. 

o sR. P. DE MoukA :-V. exc. está imhui- Utna da i ca.uns do Tribunal Co•·reccional, 
do de ideas positivistas: queira descul - em Minas, dar mau resultatlo, como di>ae, 
}lar-me . é o vicio dil prllpt•ia instituição ; agora vou 

o SR. C. DE lt~~:zt::NDB:-Antea estar se im · tratar da outra causa, a lêm de mais algumas 
buido de idéas positivistas do que imbuido que deixarei de enumerar, e e~h refere ae 
de idéas , .. ,mpoll11stas. aos v.cioj existentes na propria lei ou, me-

Sr. Pre11!dente, esta instituiçllo, o Jury, não ll10r, seu i derei to.;. 
é só condeunada pela esr.ola moderna, ella Sr. Pr.~sidente , a ca~a saha que os in•livi
o é lambem pe os pruprios escriptores da duos, que t P.m dti ser sub•nettidos ao j ulga
escola cla~sica e pelo prvprio Carrara, pt•o- monto do Tribunal Correccional, conhecem 
pondo-lhe reformas. os sttus julgadores com antecedoncia, com 

Sr. Presidente, esta vulto da escola ela;- antecipação •le um, tlous e tre~ mezos: ora, o 
sica embora sustentfindo a instituição do racto do sorteio antecip<t•lo dti doz~ vogsea, 
Jur~. e:tcreveu em 1841 que ella tornava a que devem compor o tribunal •lura.nte um 
juaiica criminal uma loteri~. Já _que estou t•·imestre, dá logar a que elle;~ estef!J.m em 
eu tratando ainda da propr1a insttt.lliçll~ · do contacto com QS individuoi qu'i tóm •1o ser 
Jury, quando pretendia tazel-.o resum•da- julgados e, portanto, suj eitos a uma sugges
mente, devo dizer que ai modJftcaçoes que tão directamente por parte dllstes ou das 
tem soffrirto, onlle é atloptaia, provam exu- pessoal! que por estes se interessem, de 
berantemente ser uma instituição condttmna.- mo•lo a produzirem -se prejulgamentos. 
da mesmo pela escola classica e pela pratica. E~ta. antecipação no sorteio de vogaes me 

Vemos na I tal ia, sr . P.-esidente, o Jury ab· parece ser um dos peiore11 defeitos ou vi
aolventlo ás escancaras, sem ter em attunçllo cios existentes ·na lei, e de rei to qu~ vem tor
as provas mais irrefutaveis exilltentes no nar o Correcciona.l uma instituição da maior. 
proc,.sso, terríveis criminosos; na França, inutilidade, porque o juiz oie f~tcto, qu:tndo 
appello para aopiniAo do co~selbeiro Lo~bet, toml\ as11ento no tribunal, já vae com sua 
oa crimes vas11ionaes, os cr1mea romaotJcos, opini!lo fi rmari11. e revelada com ~elação, si . 
oa cr imes litterarios, jamais softrem puni- não :t todos, 110 me no~ a certos reos. 
çllo, sl'lo desculpados . . Parli mim, essa anteci paçllo nllo pó I e ser 

O sR. D MoRt.:JRA:-Agora condemnaram mais tolera la e contr:t e lla apresentei uma 
Zola. medida, que vem corh l-a pela base : assim, 

O sR. C. DB R ·:~BNOE:-0 Jury em toda o sorteio, em ·vez de ser feito com tanta ao
parte tem produ~tdo resu~tados funestos e tecedoncia, se J'e:\liz arú 10 din~ antes da 
pernicioJos â sociedade; e1s o que nAo se reunillo do Tritmnal. 
pode contflstar. . . . . Sr. Presi.Jente, em v é7. tambem de esta-

O sR. D. MoREIRA:-Qual a n~stt.lUlçlio que belecer se, como na le i actual. o n. de 12 vo
v. exc. apresenta par~ substitUir 0 Jury1 gaes pam o trim t>s tre, exi,i o apenas §, que 
(CJ·u .wm-se ouu·os apu ks) . .· . ae1·uosorte11dos lO dias a ntc>s de cada. reunião 

O SR. C. DB R~zBNDE:.-Sr. Preolden~e, '· do tribunal para o ju l~amento , e 1os 9 
exc sabe que a lnatltmç~o do Jury .101 ado- serão sorteados 3 no d1a e · no neto da reu
ptada , no B~asil;a 18 _deJunho de .18~~ para nii\'o do lll t!SillO tribunal, )111'a o conselho, 
,luhr:a_r os Cl'lmes de_ liberdade de lmp!ensa. Sr. Presiden te, accrel'cu que, com esta · 
Depois. sendo modificado, qu~n~o foi prv- medida além •ie desapp t•ecer a t al a nteci
m1;JIIla•Jo o cod!go do proceaaocrm~m.al,passou paçã') por parto do réo em conhecer os 
a phr:ar os ertmes communs, ex~sttndo doull I seus Juizes, ao mesm.> tempo se acabara\ 
conselhos: o de .nccusaçllo e 0 de .Julgam~n~. coma 'interven.~,:ão do voto do Minerva, Loje 

V. exc. nllo ur:nora que, d~pms de 0 e existente quando l.Jouve•· empate na vota-
annos de atlopçl\o, neste pa1z, do co.nselhn ~ 1\o • 
do accusaçl\o deu resultados maus e un pre- C• · . 
visto!! tanto ~ssim que o legislador monar- Eu proponho que li con•olho se.J ~ forma~o 
chico 'roi obrigado n supprimil-o, conservao- •le ~ vog.1es ~ não 4, porq_ue asstm o reo 
do tão somente o conl!elbo de julgamento. ser11. cooJemna~? ou sbsnlv1do com 2 votos, 

Depois da Republlca o legislador con11ti - uma vez que e 11npar ouum~ro. 
tu inte, já receioso de que a instituição po _A Cama•·',' sabe qu.t, s1 a tn ter\·enção de 
der1a perigar em todos os Estados , ou, pelo Mmerva VlilStie expoutanoament~, como pro
menos, e1r. sua .maiorill, porquanto os _p ri n- d_u~to d.1 ver~ade , por C('l·to, serta uma de
cipios da escola _posit!va estava~ dom•oan - c1sao ruzoave.; e ntrett~ nlo o que nós obser
d o muitas intellagenc1as, priOClpalmente a va mos 1 

• 
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A intel'\·ençflo é fempre filha dl\ fraude e ~r. Presitlente, a justifica~ão que w.elbor 
da má fê, oriunda, portanto, de um juizo poderia produzir a favor desta tlispot~iç!Lo, 
formado antes dcs vogaes fazerem parte do està na leitura da pnrte do relatorio do ex
conselho, como um meto suave de absoh·i- presidente do Tribun .1 da Relaçl\o d J Esta-
Qio. do, referente á questão (le}. . 

Outro defeito exhttonte na lei. a que sere- · « Julgo uma nenel!<"id<'de a elimino.çlio do 
feriu o meu tlistincto collega o sr. Ruen'l art. 15 dll lei n. 17, por conter dittposlçlo 
Brandão, em aparte, diz respeito à formaçi\o incnntesta,·elmen•.e vexatoria para os func
apenall de rlou:~ quesitos para sobre ellt>s cionarjos judicine~t, e especialmente para os 
pronunciar se o Tr.bunal Correccional. juizes de dire1to e ~;ubstituto!l, cujt> presti-
P~nso que as que~U)Oj de facto devem ser ~orio dev~ ser zelado por todo~ 0:1 poderes 

proposta11 tnlllsatmplltmente, embora resu- elo Estado, quanel·J o mlll que teve em via
mtdas em sua el~tbor~tçllo. e não tào pou~;as ta o legislador evitar· encontra o seu cor
com•, as actuaett, de mo•lo que o tribunal recti vo na lei penal. E d" r" c to, ou u nul- . 
COI'I eccional tel'á de respon•ler ás divers ·s lidade é motintla por má fê, e o art. 211 
quttstões de f11cto a lllle subruett.ida!l, revo- § 2. · do cod. penal, pune o qQe infringe as 
{tllodo-se ussim uma disp• siçll.o existente no leis que re~ul11m a ordt! m do proceno, dan
~egulamento res~ecth·o que manda que se · úv causa a que o mesmo sej<l reformado, 
Jam «lous .os quesitos. mandando que a refor.t a Feja feita a sua 

Sr. Pres1-Jente, são eot.· ~ as atlteraçoes que I custa e impondo multa e~ual á somma a 
jul~tuei indi~pensRveis ao proce&So do julga.- qttd montar a reforma. ou resulta de erro
ruento do tr1buual cC>rrecc.'onal, attm ~e que n·, intet•pretação do texto legal e, neste 
melhor fo,;se garant1~o o tht'.elt? da soc!ed:sde I c.tso, nã? commette crime algum o juiz ou 
melhor fosse gar11nt.Jdo o dtr .Jto do ctd,di\o o funccion11r1o judicial, p1r ter n f11culdade 
~ de sua proprioda•le, até h·J)e expo3tos a ele examinar o verdadelro aeotido e aucto
uma impunidade urosconte e cega . I ridade da lei, de interpret:\1 -R e de appli-

Estabeleci ain•la outras medidas no pro- cal a á questlio ante elle agita la com re- . 
jecto em discussão, e qu~, para mim, são ele cursos parct os tribunaes competentes. 
ex•rema necessidade e tambem. ~e::lamad~s Si o pag?mento «lu custas é para a ~ypo
ul~UJnns constantemente pelos JUIZes ele d1- these t.le ser a lei- clara. ainda o4o se JUSti
rOitu tio nos,so Estado. tlca a alludidll disposh;ii?, por estar sujeita 
Reftr~me em primei r<> logar. sr. Presiden- a interpretaçll.' nli•> só a lei obscura e de

ta, á app9lla.c;ão otflcial do prdsidente do feituosa, como a mõtis cllra e isenta de con
Jury !'Obra o ponto principal da cau•a, art . tr.>varsia, sendo que, em regra, os funccio-
798, § 1.· da lei de 3 de nov~mbro de 41, narios subalterno3 com direito ás custas 
quanJo a decisão I'OS:jO contraria á evideu- 1 nllo exigem o p:lgament.o ria auctorid&de 
cia resultante dos debates, depoimentos ,. con•iemnadn a pag~tl~ ns, tendo muitni vezes 
provns produzida:> perante o Tribun ·1l do em seu aporo os votos divergentes de al
Jury. gun~ d<?sembarl(&dorell, u1as, em todn caso, 

Sr. Presidente, esta medida vém melll ·l- 1 com quobrtt do sua respo~~~~~ili.r:la ~le e da 
rar um puuco as decizões do tribunlll do for~o IDOI'dl perante seus JUrlsdtccJ•~n~dos, 
jury e vem por sua vez, trazer um correcti- sem- vd~tag~m alguma para a a ·!Jmmatra
xo tambem as dcci~Oes O:!cand11lO~as ao tri - ção da JU&llça .7> 
bunal correccional. E' uma dhp(lsiçlio d~ n.ou projeclt> que 

Sr. Presidente, 0 legislnrlor mineiro nlo 1 encontra a sua melbqr j ust.illcaçilo no tre- . 
proct'deu com reflexão, quando retirou I cho que ncabo d& te1· a honra rle ler p~
dos juiz.:Js de direito 0 recurso da appella- ran~o a C11111ara «lo~ l!l':j deputn•Jo3, . que Já. 
çlio e;~; -officio, ellea to los, a wu lloce, recla- ouv1ram a . !e1tura que. rlz do ullu IJ~ ,, tre; 
mam o restabelecimento deste recur11o cbo relatllrto do ex pre;_Jd_ente uo . Tr1~una: 
par~ sut~tllr um pouco a dee&dencia doju- d!l ,1el>tçii.o; QUil.Dd? o. JUIZ OJ o IU!\Cctoaa-
ry: entretanto, achando-se mais razoavel a r1o pr.JC'.edo ue ma fe . · · . , 
idéa de Mancini-dA co 'lncar 0 E~tndo 0 0 O SR. DKLPHIM Mon&JR.\: Nl\\) ha m l fé 
arcuFn•Jo D'l mel'mo pé d~ egualda•le em nunca. 
materia de recursos. em virtude d• ex!~ron- O Slt CAR:'\KihO o& R!-!~f:NoE •• a1listo a dis-
cin de dous interesttes q 11e devem ser utten- posiç!io do cod•go pen.1l comida em seu art •. 
didos eguahnente no proces~o penl\l : a tu- 212 § 2.· 
tela da innocencia e a repressl\o ria delin Outri\ disposiçi'lo, sr. pre3iJonte, consigna
quenciR, repito, nesta clrcurnstancia, em da no meu projecto e qu? julgo indispen 
vez de rostllbelecer a appellaçllo p11n 0 pre · savel, é 11 seguinec : 
stdeote do tribunal, como era outr'ora,pro- Quando, sr. Pre3idunte, no tribunal «lo ju
ponbo e amplio o recurso 11. uma e a outra t)·, proc~.te- se ao julg<unento de um réo 
parte, quando as decisO,.P, Fobre o ponto condemnado a m IÍj eloJ 20 annos e si vol
principal da cauaa, em ombns os tribunae11, ta, em virtude dtt proteato, a novo julga
forem contraria11 á eYidencia resultante manto, perante o r<?gul.unent•J n. 5i2, de 8 
dos debates, depoimentos e l•l'o\'11~ perante de ID!lrço de 189!, o juiz tle uirdito nlo po
elles 11pre~entltdo~. E' de moita procedonciu dera\ presid•r ao se~tun4o julgamcnt1.1, haven
a seguinttt propoata: ni\o ser-á con·lemnado do presidido o primeir.>. 
nas cu~tas dos ttutos do 1•r· ces~o. que forem Entretanto, nl\da h11 que juslitlquo ~imi
annulladoll, o f JnccionRriu judicial que lbante disposiçll.o da DlliiS:l lei, qt:an•lo a 
houv~r dado CIIUSil á nullitl~t«le. . Camara sabe quo, em c;\§v de annullaçllo · 
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de um processo por falta de formalidades' artigoJ, o pr~iecto n. 89, do Sena~o, erean
substanclaes, o juiz ê competente para pre- do o montepio dos funcoionartos publi-
sidir a segundo julgamento, havendo pro- coa. . . 
vimento da. appellaçlio . Em d1sousalo o art1go I 

Penso que é uma medida justa para evi- o Sr. Cancllclo Elety :-Sr. Pre;hlento, 
tar delongas inuteis, nos julgamentos .e vém, voto à fnvor do projectu em discussão, por
portanto, mesmo em f&vor do propr1o réa . que contém elle um direito constitucional 

Acho-me bastante fatigado; vou fazer pon- outorgado aos fnnccionarioi publicos e que, 
to ás minllas observações; e, si acaso o meu penso, jl\ é tempo de tornar-l!e elfecttvo. 
projecto t iver a felicidatle de passar em t• Parece-me, por isso, qu9 a ('amara doa 
diacussllo, terc_i de levar . a el~e ~lgumas srs. deputados, sempre inspirada em senti · 
pe9uenas moddicaçõe$ que J~lgo tnd1spensa- mentos de justiça e de razll.o, fará ~em •P· 
vets, ~onformc demo1,1strarfl1. provando esta. . medida, de modo a ser con-

0 tr1bunal correcctcnal t em dado resul- vertida em Let do Estado. 
tados fune stos, não garante os direitos so- Do estudo que llz, na proporçll.o de minhas 
ciaes... . . forças, convenci· me de que o projectó actual 

O sn. Dn.rum MoREIRA. : Este proJecto e consulta os ir.teresses das familias dos em
uma contradicção palpavel com 11uas dou · pregados, sem accrescentar onus para os 
trinas. corres publicos. 

O SR. CA.RNEiro DE. REZENDI: ~ nobre de · E, sr. Presidente, es ta idéa do3 monte -pio 
putado sabe que ac1ma da mmha vontade nllo é nova em Minas Geraes ; remonta-se' 
está a .constituição Mineira, e,sr. Presidente, Lempos passados conforme pó.ie ver du 
em .v1rtu~e do aparte do nobre deputado, «Epbemerides Mineiras» obra importantla
preclso dJZer ma1s aliumas palavras a s. sima do illustrado director do Archtvo Pu
exc. a respeito dei!ta institu1ção, e do que blic 1 commendador Josó Pedro Xavier da 
dispõe o nosso estatuto polttico ustadoal. Veiga, j:i sagrado benemerito dn. patria pe-

0 nobre deputado, melhor do que eu, sa- tos seus set•viços e pelas su:t.s v irtudes. 
be q~e .pernnt-;~ . ~ Constituição Mi~~ira ba ( Lé ): 
dois JUizos : o JUIZO commum e o JUIZO es- A' pagina 36, volume 1. ·, 1832 (9 de ja· 
peclal. , . 1 neiro). «E' apNsentado no Conselho Geral 

Perante este :ospondem o Presidente do ela Província pelo conselheiro Manoel So~tres 
~s.tado, se~re~ar10s, S&J?adores1 .deputados, I do Couto um projor.to de propo.st ;t pwa a 
JUIZes de d1re1;o, e substitutos, JUIZa~ de paz~ creaçlio de um Monte Pio, em.benellcio du 
P.romo.torel!, ~e~ e.adores a <? il demais func fttmilias dos empregados publtcos. No as
CIO~~rlos •la .J ihtl~a nos ~r1.mes de re~pon · sumpto nos parece ser a prlmoira. iniciat iva 
sab11tdade: c, perante. o JUIZ co~1mum . ro- havida em Minas riernev> 
spondem todos os reo3 de c lotes com- . 
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muna. A: pn_gm_a , vo nme ~· ·: · .. ;:) e a r1 . 
Como à, pois, que o nobre deputa-lo que- <<Lei mme1ra, n. 273, Cróa_ na Capital de lth

rla que eu t ivesse outro procedimento si nas ~eares u 1~1 ~ionte PIO dos empregadoa 
nllo p rop nlo a moditlcaçlio do tribu- pubhcos provmc1aes.~ . . 
nal correcclonal? «Como. outras, muttas le1s previdentes e 

Porventura s. exc. des~java que apresao- necessatias, esta ficou sem execução.» 
tasse um projecto de lei, afim de que Oil A exemplo, pois, sr . Presidente, de outru 
crimes suj eitos á competencla do tribunal ideas de grande alcance, levantadas por an
correccionnl, fossem julgados nor entidade tepassados e patrícios nossos e que neste ftm 
singular 1 do seculo têm-se realizado, taes como a Re-

Nllo proponho projecto de accôrdo com publica e a mudança da Capital, parece-me 
as minhas convicções, com os meus princi- tambem que o montepio deverá ter execu
pios, porque . ac.ima de tudo, colloco ores- ção, visto como traz grand~ .beneHcio á . ao· 
peito a ConstitUição. eiedade, amparando as famthas dos Nerv1d0· 

Antes de chegar ã conclusllo de meu dis - res do Estado. 
curao, preciso repr,tir uma pbrase que ex- E, sr. Presidente, ja que t rato dos direi-
prime muita verJade. tos dos runccionarlos publicos, pe,:o permis-
Eu,P.arodi.an~o !Ilustre homem da França, a slio a v. exc. para fazer uma declaração. 

resp.e1to daJUrlsdlcçílo dos pretores romanos, Pretendia e devitJ. mesmo apresentar um 
dl~e1 á Camara dos senhores Deputados, de 

1

. projecto relativo á aposentador ia, mas ten
pots de ter, por tan~o tempo, abus~do de sua do si·io no anno proximo tlodo apresentado 
1!-ttençlio (m1o aparados), que ~ tr1bunal do no Senado, um projecto relativo a esse u
JUry e o COI'tcccJo.nal tom ~erv1do de empl~s sumpto pelo illustrado sr. senador Mello 
tro para cm~arfer1dae, ab.rmdo o~tras mata Franco,' summidade como polit ico o j uria
gravel!. ( Mw to bem ! MUtto bem . J- consulto, demovi-me de5se proposito porque 

Nllo haven•lo mais quem pedisse a pala- seria inconvenient ~ e irregular a aprosen
vra, ê encerrnda a discussll:o e adiada avo- taçllo nesta Camara de um projecto que, ou 
taçllo por falto. de numero. ~;eria egual ao do Senado, e neste caso, era 

Suspende-se a sess!lo por 10 minutos. plagiar-se-o, ou seria dilferente. e, neste ca~o 

2 .• discussão do p rojecto n . 39, dG Sm ado 

A' uma o meia llora da tarde, reaberta a 
sesslo, ê lido e entra om 2. · discus~ão, por 

• 

era preJulgar se o que t enha de ser dlscotl
do e votado pela outra Casa do Congresso. 

Sendo assim, o que cumpre o aguardar· se 
a remesl!a do projecto do Senado a est.a Ca-



... 
mara, aftm t;lo resolver-ao como tor melhor 
&OI direitoa dos tanocionarios aoa interes
sei do Estado •. 

Entretanto, I'.Onvém tratar-se do monte
pio, atlm de que o Congreaso Legislativo 
faça alguma cousa em beneficio deaaa elas
••· porque, afinal de contas, oa funcciona
rlos publicos de Minas Geraes devem nos 
merecer muito, vi1to como alo de uma pro
verbial bone1tidade, tendo amor exceasivo 
ao trabalho, obediencia restricta á lei e aoa 
seus superiores, e mais ainda ar. Preaidente 
por~ue na proporçlo de sua categoria hlera
cbica, cada um dellea, quer de ordem judi 
otaria1 quer de ordem administrativa, quer 
de ora.~m militar, representa uma parcella 
do Jroprlo governo que todos nós respeita
mos e acatamos. 

Por ultimo, sr. Presidente, invoco o pa
trio!iam.o da Camara dos srs. Deputadoll, 
para que se converta em lel, ainda este 
anno, este projecto, que, como outro• que 
eatlo em andamento nesta Casa e no Sena, 
do, como os de campos praticos, institutos 
proftasionaes, estradas de ferro, etc.; alio 
de reconhecida utilidade, afim de quo seja 
encerrada, com chave de ouro, a ultima 
1esal1o ordinaria da segunda legislatura do 
Congresso Mineiro, ficando.> assignala.da esta 
mesma seselio, que é a primeira que nmccio
na na nova Capital do Estado de Minas Oe
raes, como rertil de beneficios para o povo e 
para o Estado. - ( Muito bem ! muito 
bem!). 

Encerrada a discussão, ê a votnçl1o adia
da por f11lta de numero. 

Sem debate encerra-se a discuasl1o do art. 
2.· cuja vota.;lio tambem fica adi~tda. 

E' annuncinda a discuss111 do art. 3. •• 
O •r . .l'oAo Pto. - Nilo temos o seu dis

curso). 
E' separadamente annunciada a discu88rto 

doa arts. 4. • a 21 que to i encerrada sem de
bate e a votaç!to fica adiada por falta de nu
:mero. 

Nada mais havendo a tratar-se, o sr. Pre
aldente designa pa!'a amanlJI a seguinte 

ORDEM DO DIA. 

1.• PARTE 

Até uma hora da tarde : 
Leitura e approvaçllo da acta. 
Expediente. 

Até duas boru da tarde : 
2. • leitura !los pareceres e dos projectos 

depois de impr81101 e dlstribuidos. 
Apre1entaçlo dos pareceres das oommis

IUee. 
Apresent.açiio de projectos, indicações, in

te!_l!ellaçOes ou moç088 
Dtsouulo de requerimentos, indicações, 

lnterpellaçOes a moções. 
Aprovaçlo de redacçlles finaes. 

2.• PAP.TE 

28.• SESSÃO ORDINARIA, A03 30 DE JULHO 
DE 1898 

.PRE!IDB~CJA DO SR. RIBEIRO DB 0LIVBIRA 

SUmtAlHO : 1.• parte ffa ordem do dla-Acta-Ex
pelllentc-Apresentaçllo do prCijeclo o. 397-2.• 
parte-Ordem do dia seguinte. 
Ao meio dia, feita a chamada, acham-se 

presentes os senhores : Ribeiro de Oliveira{ 
Celestino Soares, Desiderio de Mello, Manoe 
da Silva, Theophilo Marquos, Ignacio Morta, 
Candido Eloy, Franci!co Bressane, Delfim 
Moreira, Getulio de Carvalho, Epaminondas 
Ottoni, Juscelino Barbosa, Bel'nardes de Fa· 
riR, Jolio Pio, Leopoldo Corréa, Buono Bran
d!il', Rodrigues Chaves, Saturnino Dantas, 
Carneiro de Rezando e Coelho de Moura, fal
tando com causa p11rtic!pada os senhores : 
Agostinho Pereira, Tavares de Mello, Alber
to l'urtado, Gonzaga da Silva, Severiano de 
Rezende, Julio Tavare~. Joaquim Calixto, 
\Venceslau Braz, Nunes Pinheiro, Ribeiro 
Jonqueira, Freitas Castro e Juvenal Penna, 
e sem ella os maia senhores . 

Abre ae a sesslio. 
Lida a actl\ da antecedente e nlio · haven

do quem sobre ella faça observaç~P.s tlca a 
mesma sobrv a mesa para ser approvada 
quan•lo houker numero, e bem assim as das 
tres ultima~ sessOes. 

BJ:PBDIENfB 

o sr. 1.· Secretario dá conta dos seguintes 
Officios 

Dois do ttr. I.· Secretario do Senado, en
viando sob ns. 95 e 00 as p1•oposições de leis 
emanadas daquella Camara, prorognndo o 
praao do art. I.· da lei n. 42 de 13 de maio 
de 1893, e revogando a lei n. 124 de 11 de 
junho de 1895, que transferiu para 15 de ju
nho o dia da abertura das aessoes do Con
gresso, e deYolvendo acompanhado de uma 
emenda e docamer.tos a proposlçlio n. 103 
desta Camara, sobre cesslo de predioa do 
Estado á camara municipal do Rio Novo. 

A imprimirem-se para ordem dos trabalhos. 
0 IR. FRANCISCO 8&B8SANE envia á Meaa 

um requerimento de Joaé Joaquim dos San
to• Silva, serventuario do I.· officio do ju
dicial e notas da comarca de Santo Antonio 
do Machado, solicitando dois annos de licen
ça para tratar de sua saude.-A' commillllo 
de Petições . 

0 IR. GBTULIO D& CARVALHO envia á Mesa 
uma representaçlo de contribuintes muni
clpaes de S. Miguel de Goanhles, recorrendo 
do acto da respectiva municipalidade que 
promulgou a lei municipal n. 71, manifesta
mente lnconstituclonal .-A' oomm~sslo de 
Camaras Municipaes. 

Apre11ntaç1Jo d8 projectos 

· Nlo havendo pareceres das CommiuOes a 
serem apreaentados, pusa-se á apresentaçlo 

Até quatro horas da 'tarde : de projectos, requerimentos, indicaçOea e 
Votaçlo daa materlaa cuja disousalo ftcou moçoes. 

encerrada. 1 o ar. RoDRIGUES C!IAVEI envia à Mesa o se-
Levanta-se a seaal1o. gutnte 
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Project.J "· 397 

o Congresro Legislativo do Estado de MI
ou Gemes decreta : 

Artigo unico. Ficam · creadas duas escolas 
ruraes, uma na povoação de S. José dos· 
Coimbras e outra na Barrtt da Aguada Nova, 

·ambas no município de AraBBoaby; revoga
das 111 disposi<;Oes em contrario. 

(S: R.) Sala das sei!I!Oes, 29 de julho de 
1898.-Roirigues Ch~tves.-Ignacio 1\furta.
Tbeophilo M~trqueP. 

Apoiado, a imprimir-se. 

·SEGUNDA PAitTE DA ORDEM DO DIA 

Nilo havendo numero lt>gal para se prot>e
der a V(lteçllo das materi11s, cuja discussllo 
acha se encer;radll e que ê o~jecto d~t segun
da parte d~t ordem do dia, o .r. PresidenLe 

. dá p11ra. ordem do dia seguinte. 

ORDEM DO DIA 

}.a PARTE 

Ate uma hora da tarde 
Leitura e approvaçilo da acta. 
Expediente. 

Até 2 horas da tarde : 
2." lehura dos pareceres e dos projecto•, 

depois de impressos e distribuídos. 
Apresentação de parect~res das com missões. 
Apresent&çlio de projectos, indicações, in-

terpellações ou moço~s . . . . 
DiscmFi!.o de requerrmentCJs, 10d1cações, m

terpella~ões e moções. 
Approvaçlio de r edacçOes tlnaes. 

2.• PARTE 

Até 4 bor~ts da tarde: 
Votaçilo das matarias cuja discuesllo fi

cou encerrada. 
Levanta-se a sessllo. 

29.• SESSÃO ORDINARIA, AO 1.• DE AGOSTO 
DE 18{!8 

PRESlDEriCIA DO SR. DERNARDEII DE FARIA. 

(Vice-P1·esidente) 

SUM&IAIII0: - 1. ' parte da ordem do dia.-Acta.-
Expedlente.-Observaçt•es dos sn.: Carneiro de 

llezeude, Celestino :Soares e Epamino ndas Ollonl. 
-2.· leitura - .4presentação de pareceres de fom· 
mlssõcs.-Apresenlaç.'\o tio projecto n. 3'Y.J. - i . · 
partP.. - Ordem do tlia. 

Ao meio dia, feita a chamada, acham-se 
presentes os srs. : B-;~rnardes de Faria, Ce · 
lestino Sorn.es, Desiderio de Mello, Candido 
filoy, Saturnino Dantas, Leopoldo Corrêa, 
Delrtm Moreira, Jollo Pio, Juscelino Barbosa, 
Silva Fortes, Carneiro de Rezende, Francisco 
Breasane, Coelho de Moura, Epaminondas 
Ottoni, Nunes Coelho, Sabino Barroso Ju
nior, Pinto de Moura, Ignacio 1\lurta, Camil
lo Prates e Rodrigues Chaves, faltando com 

. causa participada os srs . : Agostinho Perei
ra, Tavares de Mello, Alberto Furtado, Gon-

zaga da Silva, Severiano de Rezende, Julio 
Tavares, Joaquim Callxto, Wenceslau Braz, 
Nunes Pinhei,o, Ribei~ Juoqueira, Freiw 
Caatro e Juvenal Penna, e sem ella os mate 
senhores. 

~bre-se a sessllo. 
Lida a act.a da 11ntecedente, e . nllo haven

do quem sobre ella faça observaçDes, Oca ar! la
da sua votllçllo para quando houver nume• 
ro e bem aseim 111 du 4 ultimas eeseGes. 

O sr. I.· Secretario dá conta do seguinte 

Expeàie"te 

Do cldadllo DaviJ Ribeiro, pedindo revoga
çllo do art. 113 da lei n. 18, que prohibe b 
partes advogarem seus direito! nu causas 
civels.-A' commissllo de Justiça CivH, e 
Criminal. 

Outro do mesmo, pedindo privilegio e mala 
favores para estabelecer uma linha ferre& 
do systema Decauville entre a estaçao de 
Jollo Ayres e a cidade de Lima Duarte.-A' 
eommissllo de Obra! Publicas. 

O .8r. Cara~lro de Re.eade, fazendo ver 
n!J.o ser materla da aiçada da commiss!J.o de 
Camaras Municipaes de que é relator fie
volve a Mesa para ter o destino reghnental 
o otflcio do Agente El'ecutivo Municipal de 
Juiz de Fóra, sobre elevaçl'lo da multa im
posta pt>la lei n. 204 aos falt soa á Assem
blêa Municlpai.-A' commiulo dA Petiçoes. 

O 8r. Celestino Soare•, (1." Secretario) 
communica a Camara. que o sr. Manoel Al
ves f11ltou hoje a set!sllo por motivo de mo
lestia. -!teirada. 

O 8r. Epaminondas Ottoal , participa a 
Camara que er. Severiano de Rezende, por 
motivo de molestia, tem faltado ás se880es e 
declara que aquolle seu collo•ga receiant.lo 
causar embaraço a marcha dos negocios ar
factos a commissl!.o de Força Publica de 
que é relator auetorizou-lhe a pedir dispen
sa do Jogar de membro da referida Commie
siio. 

O sr. Presidente declara que a Camara fi
ca inteirada quanto a I.• parte e que quan
to ao requerimento submettel-o ha a consi
deraçllo da Camara quando houver numero. 

2.• leitura 

Tém 2.• leitura, é julgado objecto de de
hberaçllo e tlca sobre á Mesa para. ordem 
doa trabalhos, o projecto n. 397. 

Apresentaçilo ele pat·ec~reJ das Cornmi1sües 

o Sr. ranaelro de Rere••e, pela Com
miesllo de Camaru Municipaea envia é. Mesa 
o seguin1e 

Parecer n. 323 

A Corr.mlssllo de Camaras Municipaes, a 
que foi presente uma reelamaçll:o de contri
buintes uos cofres municipaes de Juiz de 
Fóra, em virtude de deliberaçllo da respe
ctiva aast>mbléa municipal, reunida a 1. • 
de fevereiro do edrrente anno, contra a re· 
soluçllo municipal o . 398, de 21 de setembro 
de 18tH, regulando as tuas do imposto so-
bre 11guardente ; . 



OonalderaDdo que u oonWibaióCies oon
ltutel da re10lt1910 maDlcipal 4e Juiz de 
Póra, aob o n. M, de tl de ..tembro de 
189'7, Dlo do TeXMoriu UI DetOci&atel de 
acaardente daquelle muuiclpio ; 

Considerando que, ainda que roaaaem .... . 
utortaa niO •" pronda regularmente a 
qaaliWe de oonkibuintea· aos reclamantes, 
.._. nu ftrmaa reconhecidas, requisitos 
que deYem ter todas u reolamaçGea eobre 
leia e dect1Ge1 daa Camaras Munlcipaes pre
sente. •s respectivas assembléas munici
paea, é de parecer : 

Que seja srobinda a reclamaçllo de con• 
trtbulntes doa corres municipaes de Juiz de 
Póra oontra t resoluçllO municipal o. 398, 
de 21 de setembro de 1897, regulando a1 
tuu do imposto sobre aguardente. 

Sala das commi11~ões, 1. • de agosto de 1898. 
- Carneiro de Rezende. - Dr. Coelho d8 
Moura.- A.' imprimi~ae. · 

o ••· •o .. Fer&ell, por parte da commts
!10 de Representações envia á Mesa os s&
gntntes: 

Pa~ 1obre o ;m 1jech n. 91, do Senado 

A Commis~llO de Representações, Reque
rimentos e PetiçõPS, otrerece para 1. • discua
slo o projecto o. 91, do Senado. 

Sala du Commi~>~Oes, I.· de agosto do Ultl8. 
- Silva Fortes. - Leopoldo Corréa. 

Parecer n . .'J24 

A comm·s•llo de Representações, Reque
rhnentos e Petições, á qual foi presente o 
das proressoru publicas desta Capital, pe
dindo quota pera pagamento de aluguel de 
casa onde funcciooem sou escolas, ê de pa
recer e requer : 

Que seja r requerimento das professoras 
publicas, d. d. Maria das Neves Ferreira da 
Silva e Lydla Angelica de Mello, remettido 
à commisello de Orçamento . 

Sala das commiseoes, I.· da agosto de 1898. 
-Silva Fortes.-Leopoldo Corréa. 

Pc~or~c~r n. 325 

A commissllO de Representações, Requeri
mentos e Petiçoes, é. qual foi presente a de 
d. Maria Rosa de Lima, professora da ca
deira milr.ta de instrocçlo primaria do dl
strlcto da Barra Longa, município de Mari
ano&, pedindo a decretaçlo ~a necesaaria 
auctorlzaçllo, afim de que seJam seus ven
cimentos pagos de accôrdo com o decreto 
n. 655, de 17 de outubro de 1893, é de pa
recer: 

Que seja indeferida a petiçlo de d. Maria 
Roaa de Lima, visto tratar de aat~umpto da 
competencta do Poder Executivo. 

Sala das commissGes, I.· de agosto de 
18W.- Silva Fl)rtes .-Leopoldo Corrêa.- A 
imprimirem ae. 

O meamo ar. envia á Mesa, pela Commta
alo de R.epreaentaçoes, o seguinte : 

Prqjet:to n, 398 

A' comml881o de Repreaent.ções, Requeri
mentos e PetiçOea, foraDl presente~ a1 ae
pintea petlçO.a, pedJoclo lioença para tra

A. C.- 15 

tamento de u.6de: do major JÕqGim .IoM 
de Oliveira Penna, eaadvlo do 1.· oftlclo da 
comarca de Uberaba, pedindo trea annoa, a 
contar de JIUMlro de f8UU ; do eeortTio do 
judicial e notu de Santo Anto~lo do Ma
chado, Jolé Joaquim doa SaDto. snva, p• 
dAndo dou anuoa ; da proteNora do Morro 
de Saa'' Anna, de Ouro Preto, d. Fraacieca da 
C3ncet01o Ferreira, pedindo prorogaçlo por 
um aaoo, MDl venotmentoa ; e, finalmente, 
a de d. Maria Blandlaa du Oõre$ Reis, pro
f811ora do sexo muoullno da cidade de Trea 
CoraçGel do Rio Verde, pedindo um aano 
d.t licença, é de parecer que &e adopte o se
Kilinte project.o : 

O Congresso Legislativo do Rsta1o de MI
ou Geraea decreta: 

Art. J.· Fica o Preaidente do Eltado 4e 
Miou Geraea auctorl1.ado á oonceder u 18-
guintea licençu para tratamento de aadde: 
de 3 ao nos, a cont.at de 1~. ao J. • tabellllo 
da comarca de Uberaba, Joaquim José de Oli
veira Peno&; de 2 annoa, ao eiCl'i\·llo do ju
dicial e notas de Santo Antonio do Macbaclo, 
Jo11é Joaquim dos Santos Silva; de um anuo, 
s.em venciment.oa, à professora publica de 
Sant'Anna, município de Ouro Preto, d. 
Francisca da Coneelçllo FerreiJ'!1 e á. da ci
dade da Trea <JoraçOes do Rio verde, d. Ma· 
ria Blandlna das Dôres Reis. 

Art. 2. · ReYogam-se as diaposiçOes em 
contrario. 

Sllla das ~e111~s, I.· de agosto de 1898.
Silva Fortes.- Leopoldo Correa.- A impri
mir se. 

.ipreHntaçlfo de pro}•cto, indácacõ•l tJ mo
ções 

0 SR. CAMILLO PRATBa,obten.Jo a palavra, 
envia á Mesa o seguinte : 

Projecto n. 39!? 

O Congresso Legislativo do Estado de Mi
nas Geraea decreta : 

Artigo unico. Ficam creadas as seguintes 
cadeiras de instrucçlo primaria : uma mina 
no Jogar denominado-Olaria-, dlatricto do 
Brejo das Almasi uma do sexo masculino no 
Jogar denominado -Olarie,- districto da 
cidade de GrilO Mogol i uma mista no Jogar 
denomlnado-Mundéoa-, distrtcto da Peuha, 
municipio de Cutbé ; revogadas as dlapoei
çGea em contrario. 

Sala du commiasõea, J.o de agoato de 
1898.-c. Pratea.- J. BarbJsa.- Nunes Coe
lbo.-Apoiado, a imprimir-ie. 

2.• PARTE DA ORDEM DO DIA. 

Votaçil? d.o4 "'auritu a'.liaàar 

NAo havendo numero para proceder-se á 
votaçlo du matarias conatantea da eegunda 
parte, o ar. Presidente levanta a senlo 
depois de haver declarado que continüa 
para amanbl a meama ordem do dia an
nunciada.-Levuta-ae a eeu&o. 



30.• SESSÃO ORDINARIA AOS 2 AGOSTO 
DE 1898 

P!lBSIDENCIA DO IR. RIBEIRO DE OLIVEIRA 

SUM\IARIO : 1.· parte da ordem do dia.-Acta.
Expeltleute.-Observaçõcs e requerimento do sr . 
Epaminondas Oltoni.-Ob~ervaçOes do sr. J. Pio 
-!.• leitura. - Apre~eotaçllo de pareceres de 
commls!ões.-ldem do projeclo n. 4L0.-2. par
te.- Votação das ma teria cuja discussão ficou 
encerr1da.~ Continuação da dlscu~sao do sub
stitutivo ao projecto o. 37;,- Emenda da com
mtss:lo de Representações. -t:ontinuaçi\o da vo
tação das materlas adiada-Ordem do dia. 

Ao meio dia , feita a chamada, acham-se 
presentes os srl!. Ribeiro de Oliveira, Celes
tino Soares, Desiderio de Mello, Pinto de 
Moura., Carneiro de Rezende, Bueno )jran
dlo, Epaminondas Ottoni, Silva Fortes, Nu
nes Coelho, R.&ul Penido, DelOm Moreira, 
CandicJo Eloy, Jon:o Pio, Saturnino Dantas, 
Ignacio Murta, Leopoldo Corrêa, Bernardes 
de Faria, Theophilo Marques, Getulio de 
Carvl'.lho, Camillo Prates, Rodrigues Chaves, 
Francisco Bressane, Juscellino Barbo~a, Car
lintlo Pinto, Coelho de Moura, Maneei da 
Silva, Manoel Alve!l e Sabino Barroso Ju
nuior, faltando com causa participada os 
sr11. : Agostinho Pereirl\. Tavares de Mello, 
Alberto Furtado, Gonzaga. da Silva, Severia
no de Rezende, Julio Tavares, Jonquim Cn
lixto, \Venceslau Braz, Nunes Pinheiro Ri
beiro Junquoira, Frt~itas Castro e Juvenal 
Pennn, e sem ella os mais srs. 

Abre-s., a se~ão : 
Lida a acta da antecedente e não haven

do quem sobre ella faça observações é dada 
por approvada, sendo egualmente dadas 
por approvadas as das cinco ultimas ses
:s!les. 

EXPEDIENTE 

0 m. I.· SECRETARIO dá conta do feguin
te: 

Officios 

Do dr. Secretario da Agricultura, partici
pando ter sido sanccionada, com o n. 231, 
a proposta de lei n. 59.-A Camara fica in
teirada. 

Do inspector escolar municipal de Guara
rá enviando o recenseamento escolar do po. 
voado de Santa Helena e pedindo a crea
çllo de uma cadeira primaria nessa locali
dade.-A' commissl!.o de Instrucçiio Publica. 

Do chefe executivo municipal de Passos, 
enviando uma reclam_açllo de contribuintes 
seus contra disposições de lei desse muni
cipio, sobre impostos.-A' commissllo de Ca 
maras Municipaes. 

0 SR. EPAMINONDAS 0TTONI, tendo obtido 
a pala v' a, diz que em uma das sessl!es an
teriol'es aprestlntou á Casa o pedido de dis
pensa do sr. Severiano de Rezende. de mem
bro da commisslio de Força Publica, porém 
que, julgando inconveniente e perigosa a 
praxe de serem taes pedidos apresentados 
por outros que não os proprios membros 
das commissões, retirava ease de que foi 
portador e requeria se consultasse a Cama-

ra si delegava ao sr. Presidente poderea 
para nomear dona membros que completu• 
t3m interinamente a referida commisslo. 

Com o consentimento da Caaa o ar, Pre
sidente nomeia os ara. Joio Pio e Francisco 
Bressane. 

O ~R. Jolll P1o, tendo allegado motivos jus
tos, pede e obtem dispensa ·da commisafto 
que Jbe foi dada ; pelo que o ar. Presidente 
noiDeia ('m Eeo Jogar o sr. Raul Penido. 

2.· leitura 

Têm 2.a leitura e ficam sobre a mesa para 
ordem dos trabalhos os pareceres ns. 323, 
324 e 325, e os projectos ns. 398 e 399, ten
do ~i:lo este ultimo julgado•objecto de de
liberação. 

Ap1·cser.toçã? de pareceres rle commis~ÕPf 

O SR. Dn.Fm MoREIRA, pela cc.mmissllo de 
Legislaçtlo manda á meea o seguinte: 

Pa1·ecer p ara se_qunda discussao soln·e o p1·o
jecto n. 35 8 

A commisEão de Constituição e Legislação, 
á que foi presentll o projecto n. 358 da Ca
mara., e de pnrecer que o mesmo seja sub· 
mettido à segunda discus61\o e approvado. 

Sala das CCimmiHõeP, 2 de agosto de 1898. 
-Dellim Moreira.-Pinto de Moura. 

A impr-imir-ee. 

Apresentação de :pnj(ctcs, lnd•caçi es e mo
cões 

O sr. Roclrfr;ue" ( hnvc-s :- Sr. Presi
tlento, o projecto que tenho a l10nra de sub
metter á con~it!eração da Casa refere -Ee ao 
exercício da advocacia no Estado de Minas 
e o justificarei em poucas palavras. 

Como v. exc. sabe, sr. Presidente, no re
gimen decahido era facultada a concessão 
de provisões vitalícias para toda a provin· 
cio. nos cidadãos que, medeante exame, prc
vavam idoneidade para o exercic:o da ad
vocacia. 

Entretanto, a lei n. 18, não só suppri
miu essa faculdade, como restringiu a 
concessão de provisões temporarias, pela li
mitação que se fez do numero de provisio
nados para cadl\ comarca. 

0 ER. (' ARNEIRO DE REZENDE :-E' uma re
stricção de liberdade. 

O sr. RAüL PENIDO: - Comprometto-me a 
votar pelo projecto, si v. ex c. me garantir 
que vota pela suppressn:o do auxilio à Aca
demia de Direito. 

0 SR. BUENO BRANDÃO :-A medida que V, 
exc. prop!le no projecto já foi lembrada pelo 
Presidente do Tribunal da Relaçlo. 

0 SR. RODRIGUES CHAVES :-Agradecendo 08 
apartes de meus illustres collegas, devo de
clarar que o facto de ter sido a medida lem
brada pelo Presidente da Relaçlo concorreu 
poderosamente para me convencer da sua 
JUStiça. 

Além disso, sr. Presidente, não vejo em 
que motivo de ordem se auenta essa limi
taçllo eatatuida pela lei n. 18, visto como de 
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um lado a Constltulçlo Federal, art. 72, 1 
24, garante o · livre exercício de qualquer 
profiasno moral, intellectual e industrial, e 
de outro lado n!o se comprehende porqqe 
motivo um cidad!o, jul1ado idoneo para ex
ercer a advocacia numa comarca do Eltado, 
nlo possa exercei-a noutra. Eate argumento 
e de tal proced~ncia que a lei n. 72 jà o 
conaagrou, permittindo a transrerencia dos 
advogados. Mas si elles podem ser transf• 
ridos, porque ha de subsistir ainda a limita
ç!o restringindo o numero f E, sr. Presi
dente, a intenç!o do legislador, facultando 
aos provisionado& o exerolcio da advocacia, 
nlo podia ser outra sln!o crear uma profis· 
slo honesta para os cidadl\os que quizessem 
exercei-a; mas, esta intençlo fica burlada, 
desde que este direito acha-se restrio«ido 
pela limit.açlo do numero para cada comar
ca com iorracçlo do preceito constitucional 
•apra citado. (Apoiado&) 

UH SR. DEPUTADO :-Neste caso feche-se a 
Academia. 

0 IR. IGNACIO MURTA : - Ou prohiba-se aos 
leigos o exercício da advocacia, concedendo
se privilegio exclusivo aos 11rs. bacharela 
em direito. 

0 SR. CARNEIRO DB REZENDJ: :-Deve se 
respeitar a liberdade ampla do direito. (Ha 
outros apartes que interrompem o orador.) 

0 I!R. RODRIGUE!I CIIAV.RS :-Respondo ao 
nobre Deputado : (referindiJ·I~ ao 3''· Raul 
Ilenido) Ha. poucos dias, v. e:rc., combatendo 
o projecto que creava os Jogares de avalia
dores judiciaes em Juiz de Póra, apoiou to
da sua argumentaçlo na necessidade de se 
conceder u parte• a livre escolha de quem 
merecesse a sua confiança; eutret.anto, hoJe, 
v. exc. nega à8 mesmas essa faculdade, com 
relaçAo aos advogados provisionados ; e, 
1uanto aos bachareis, respondo egualmente, 
esses nAo devem ter receio da concurrencia 
dos provisionados, e por isso tambem, o meu 
projecto nAo importa o fechamento da Aca
demia. 

Uu sR. DEPUTADO :-A escolha deve ser 
feita pelas partes. 

0 SR. RODRIGUES CIJAVU :-Sr. Presidente, 
além destes fundamentos, animou-me ainda 
a apresentar o projecto, a tendenoia do Con
gresso para cortar essas restricçllel incom
patlveis com o syMtema republicano. OJ no
bres collegas lembram-se de que o anno 
passado foi votada a lei n. 219, em virtude 
da qual todo o cidadão pode advogar perante 
os iuizes de p11z, independente de licença. 
Mas, não se póde negar que esta dispoeiçlo 
liberrlma, nllo tenha a mesma orientação 
que teve a lei o. 72 e que preparou de al
guma fórma a disposiçllo do projecto que 
apresento hoje; vit~to como por ella as re
at.ricções ficam até certo ponto nullificadas. 

Sr. Presidente, só deante destas conside
rações para mim mais que justiftcaveis, foi 
que apre1entei o projecto que mando á me
sa e que espero ser approvado, visto a ma
nifestaç!o da maioria da Camara. 

(Jiuito bem! Muito bem!) 
Vem à Mesa, é lido, apoia1o e vae a inl

prlmir-se o seguinte 

Projecto n. 400 

O Congresso Legislativo do Estado de Mi
ou Geraes decreta : 

Artigo unico. Os advogados provisionados 
pelo Presidente da Reltaçlo, poderio exercer 
a advocacia em qualquer comarea do Esta
do, tlcando derogados o final da ultima parte 
do artigo ll3 da lei n. 18, e o final do artlr. 
6. • da lei n. 72, que limitam o numero _ e 
advogados para cada comarca; revogada• 
u disposiçnes em contrario. 

(S. R.) Sitia das sesslles, 2 de agosto de 
1898.-Rodrlguea Chaves. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DI.\ 

Votaç4o da• tnat1tria1 cuja diactcllllo ficou 
e~tcwrada 

E' annnnciada a votaçlo da materia cuja 
discussllo ficou encerrada. 

Posto a votos o requerimento do sr. Pran· 
cisco Breseane, retirando o proje!)to o. 357, 
sobre grupos escolares, foi o mesmo appro
vado, sendo retirado da discusslo esae pro· 
jacto. 

Em seg!Jida, rot approvado em I.• discusslo 
e temettido às commisaões de Orçamento e 
Petições, o projecto n. 380, que cede ao Gy
mnasio de Ouro Preto o predio onde CUn· 
ccionou o Externato do Gymnaslo Mineiro. 

Posto a votos, por artigos, o projecto n. 
297, que crêa Jogares de a\'aliadores judiciaes 
na comarca de Juiz de Póra, foi o mesmo re
jeitado em segunda dlscusl!!o.-Arciliv•se. 

Procede-se, depois, á votaçlo, por artigos, 
em segunda discuaa!o, do proJecto n. 355, 
eobre E. F. do Curvello a S. Francisco, nn
do elle approval\o em todos os seus tres ar
tigos e remettido á commisslo de Obras Pu
blicas. 

Foi, egualmente, approvado o requeri
mento do sr. Tbeopbilo Marques, pedindo 
adiamento, por 8 dias, da segunda discus
alo do projecto n. 195, que muda o nome da 
cidade do Pará. 

Picou, ~or isso, adiada a referida dlscua
alo. 

Votaç4o da pre{wencia entre o P''cV6CtO 
n. 375 e o substitutit)Q 

Posta a votos a preferencla entre o pro
jacto n. 375, sobre licença a CUnccionarios 
publicos, e o substitutivo ao mesmo o1fere
cido, roi este preferido para discuas!o. 

Entra em discusslo, por artigos, o substi
tutivo. 

Em discussão o artigo I .o. 
O SR. LEOPOLDO CoRREA, por parte da 

commiss!o de Representações, manda á Mesa 
a seguinte 

Emendan. f 

Ao art. I. ·-in fine-accrescente-se-ao ea
crhlo de orphlos de Piumhy, Francisco Al
ves do Couto, dous annos. 
Sal~ du aesslles, 2 de agoato de 1898.

Sllva Portea.-Leopoldo Corréa.-Getulio de 
Carvalho. 



Lida, e por ser e .. ncla da commlulo, en
tra immediatamente em discuasllo. 

Ninpem mate pedindo a palaTN, eneer · 
~•e a discus&lo, sendo approvados o artl-
10 e a emenda. 

Sem deb:;te, forem approvados, em segun
da dlsct1&8ll.o u artigos 2. • e 3. • 

Approvado assim o projeeto em segundJ. 
dlteusdo, voltou elle i comminlo de Re
querimentos. 

Procedendo-se, em ~e«ulda, à votaçlo em 
segunda discui!Bio, do proj.,cto n. 351, sobre 
custes a avali~dores judiciaes, foi o arti1o 
1. • approvado com as emf.ondas de na. 1 a 
6, e S. sendo rejeitada a de n. 7. 

Approvada, depois, a emenda substitutiva 
n. 9, ficou por ella prejudicado o artito 2. •• 

Approvado assim o projeoto, em segunda 
dittcusl'ão, roi ell., remettido, com 11s respe· 
ativas emenda•~ á commialllo de Jus\iça Ci
vil e Criminal. 
Po~to a votos, em primeira discuas!o, o 

projecto n. 390, que altera o processo de 
JU)g .. mento daa causas da competencia do 
tribunal correccional, foi o mesmo appro
vado e remettido á commissllo de Justiça Ci
vil e Criminal. 

Finalmente, (oi, por artigos, approvado 
em Fegunda discull!lo e remettido a essa 
mesma commisl!llo, o pr~ecto n. 89, do Se· 
nado, que ~ta~lece o monte-pio doa fun· 
ccionarios publicos. 

O SR. RAuL P.KNJDO requer que se consi · 
gne na acta ter elle votado contra todos oa 
arti(WB desse projecto, porque está plena
mente convencido de que elle ni!.o póde tra
ser beneficio 11lgum para os lunccionarios 
publicos. 

O sR. PRESlDENl'B declarou que seria at
tendido. 

Nada mais havendo a tratar-se, o sr. Pre
sidente designa para amanhll, a seguinte 

ORDEM DO DIA 

PRl!UlRA PARTB 

Até uma hora da tarde: 
Leitura e approvação da acta. 
Expediente. 

Ate 2 boras da tarde : 
Segunda leitura dos pareceres e dos pro

jectos, depois de impressos e distribuídos. 
Apresentação de pareceres dcl8 com missões 
Apresentação de prc.jectos, indicações, in

terpellações ou moções. 
Discussão de requerimentos, indicações, in

terpellaçi:les e moçi.'les . 
Approvaçllo de redac~ões tlnaes. 

SIIGUNDA PARTB 

Até quatro horas da tarde : 
Tet·ceira discuss!io do projecto n. 344, (for

ça publica). 
Primeira disculilsl!.o do de n. 91, do Sana

cio, auctorizando concesslio de licença á in
apectoa a d.s lllumnas da Escola Normal de 
Juiz de Fóra. 

Primeira discussllo do de n. 96, do Sena
do, revogando a lei n. 124, de 11 de junho 
de 1895, sobre transrerencia da época mar
cada para abertura das sesões do Congresso. 

Discuedo da prefareaeia entre o projeeto 
n. 345, eobn emolumento. ao.s eaeri•lea de 
pu oomo oftlci ... do re«~nro civil. e o aub
ültlltlvo ao m•mo o1rereeldo, • segunda 
dlscuealo c'a que t'6r preferida. 

Discuado da emenda rto Senado, o1rereei
da ' propoalçlo o. J03, da Camara, eobre 
eeltdo de um predio do E'tado i Camara 
Municipal do Rio Novo. 

Levanta-se a 1eedo. · 

31.• SESSÃO OROlMARIA AOS 3 DE AGOSTO 
DE 1898 

PR&SIOENCIA DO SR. RlBBJRO Da 0LlVBIBA 

SUMMAIIIO :-1.• parte d:t Ctrdt•m do tll~.-.\cta.
E11't'dieute.-Discurso do ~r. Siha For&ea.
Ob,ernções dos l'rs . Jollo f•io e Fl'llociaco Brea
~aue.-l!. · ldtura .-Aprc~cutaçllo de parect>res de 
commlssões.-ltlem dul! ruujet·tos ns. : 402, 403 
tl 401.-2.· pa•te.-~.· d;,,·us~o tio proj~cto o. 
3~4 . -1.· do lle o. 91, dl) ~enado.-Discuno do 
sr . Silva Forlfll. --t.• tlbcu ~slo do projec&o n. 
!ltl, do Seoado.-r>iEcor~u tio sr. lgnaclo ~urla. 
Discussllo ela pr!llcrencia entrf! o pru;eclo o. 
il1f> e o ~uhslitutivo . -Discurso~ dos srs. Bernar• 
de~ de faria c Piulo de &loura. -~.· discusslo 
do projrr.LO n. 345.-Discussllo do art. 1. · do 
rrojecto.-Emeotla do ~r . Delfim Moreira .-!m 
di~cu!s:1n o art. 2. · .- F.m'3ndas d'J sr. Deroardea 
de Faria.-DI~cus•!lo d:~ emenda do St!oado.
DI!curso do sr. naul Pcnido. -DecJ;Lração de 
voto do sr. CJmlllo l'rates.-Ocdem do dia. 
Ao meio dia, feita a chllmada, acham-se 

presentes os srs. : Ribeiro de Oliveira, Ce
lestino Soares, Desiderio de Mello, Epami
nondas Ottoni, Joilo Pio, Candido Eloy, Car
neiro de Rezende, Delfim Moreira, Leopoldo 
Corrêa, Sih•a Fortes, Bernndes de Faria, 
Francisco Bressane, Bueno Brandlio, Jusce
lino Barbosa, Reul Peni•Jo, Carlindo Pinto, 
Pinto de Moura, Getulio de Carvalho, Theo
philo Marques, Nunes Coelho, Rodrigues 
Chaves, Coelho de Moura e lgoacio Murta, 
faltando com causa participada os srs. : 
Agostinho Pereira, Tavares de Mello, Alberto 
Furtado, Gonza~ra da Silva, Severiano de 
Rezende, Nune!l Pinheiro, Ri1leiro Junqueira, 
Freitas Castro{e Juvenal Panna e sem ella 
os mais sr1.1. 

Abre-se a sessilo. 
Lida a. acta da antecedente, e nllo havendo 

quem sobre a me1.1ma, r .• ça observações, 
tlca ella sobre a mesa pat•a ser approvada 
quando houver numero. 

EXPKDlBl\TE 

1\ão ba leitura. 
O .r. Silva Forte~~ :-Sr. Presidente, pedi 

a. palavra p11ra devolver á Mesa ll peça pro
tocolladll sob o numero 2:1, referente a uma 
indicRçll.o enviada ao Con1=reJso pela camara 
Mur.icipal de Juiz de Fór<•, pedindo para que 
seja elavada a cem mil l óts a multa con· 
11ignada ao11 contribuintes que faltarem á aa
sembléas municipaea. 

Entendo, sr. Presidente, que eua petiçlo 
trata de um assumpto <;ue prende se, ,_mais 
mais de perto,! commis: i\o de Camaras Mu
cipaes. 



... 
o m. C. 1111 RaarDa:-IUG apoiado; trata-•• cuSIIo, com uma emenda addilfvll, e de 

de uma rercJrma de lei·. · parecer que passe i terceira disculltlo com 
O íiR. S. PoB.T.a : - As attrtbuiçGes da a teguinte redacçAo: · 

commfHio de Requerimentos e~tlo taxada• O Congreato Legislativo do Estado de Mi-
IIO reaim'3nto interno deeta Cua,.que preeei- nas Gt-raes decreta: 
tó" claramente qae I!Ó devem ir a eaPa com- Art. 1 · Fica o Preaideote do Estado nu
miul.o 88 repreaentatOea de parte.; que oU- ctoriza•io a conceder liceno;a. para tt•ata
pm respeito ao dt.ptondio doa dinheiros pu- mea~ de aaúde : ao o~egun•to tabellilo da 
bllcos e ' ftac;, liratlo das rendaa do Es- Campanha- Joaê Luiz Pompea diA Sitva 3 
tado. annoa : ao eeuivlo de orpbiLoa•do Rio B~-

Pod6rl? t'ah·ez objectar-me que o titulo .eo-J08e Calixto PoDteea de Cal~ta-ans, q.•
da commu•l!lo de RepresentatOea e Requeri- Lro annoa ; ao escriviLo do Ca-mo d'o. Rlo 
m•ntoll, dá lo~rar "que ~da 8 nz que haja Claro, Jooquia Leite Soares Pmt.o, doua an· 
repreeentru;Oes o requt>nar.entos a ella de- noa; o bO eaerivlu :let Piumb,v - Fr~tncisco 
\'em aer encaminhados f!IFU papeis. Alvea rio Cmat.o, dous anool'l. • 

A l!erA_doptada semelhante lnterprefaçilo,. Art 2. · Para o mesmo tlm, prvrogara aa 
eu peder1a a I!UppreHilo de todu as outras soguintea l icenças : de 2 lUlooa: ao e.-criYio 
comruii!Fõe~. visto como totla !1 respons~tbiH · de orphiios de Sabará, Silnrio' Angoato de 
dade recah1ria sobre ll de PetttOea, tlcando Lima ; de um 11nno, ao eacriYio da Cb·l'iaii-
aa outras sem tr al·alho Algum . na, Domiciano Luiz de Nvrooha e-Lu7. 

A commiFalo fie Requerimentos, sr. Pre- A1·t 3. · H.evogam-se a.s dispoaiçO~s em con· 
sidente, nllo te01 receio dA manifest»r-se so- trario . 
bre A peti<;lo da Camara Municipal de Juiz SAI<l d11 1> aeal!ões, 3 de agosto de 1898.
de Fór11, declara Até que é contr11ria á e!e- Silva Fortes.-Leupoldo Curl'éa.-Getulio de 
vaçllo d11. multa de 2Qt para 100.) porque Carnlbo. 
nem todos os municípios sl.o Fervidos por 
estrada1.1 de ferre. n poasuem meioa faceia de 
transporte. (Ap oiudn1'. 

E depo' s , ar. PrePident~ . a multa do 208 
constitue sancçll'l mc·ral suffici1-nte para que 
toc! os os cldadiloa po1111am cumpr1r com oa 
seu11 deYerea. (Muito ""m !) 

O ~R . Pa•:stnBl'ITE:- Diz que mantinha seu 
1.· desparho aft'Ecluando a mataria á com
mii!Pilo j e CamAras , que doveria. simultanea
mente ouYJr o parecer da de Le,:islaçllo. 

0 SR. FRAÍIICI~CO RREUAN P. lDlJDda á Mesa 
o requerimento em que o cidat.lllo Caseimiro 
de Aveltar. tabellillo da comarca de Trea Co · 
raçOes de Rio Ver.le, pede dous aunos de li 
cença para tratar de sua traude.-A' commis
sllo de Requerin;entos. 

o u . :reae Pio pediu que lhe fossem 
prõtrentes os papeis do cid, dilo Astrogi ldo 
Mineiro, t>xis tentes na Secretaria da Camara, 
annexoa a um dos pareceres votados nas aes
slJes de JW7.-0 Sr . Presidente lhe declarou 
que seria attendido . 

Cl•mparecem os &ra. M.tnot-1 da Silva, ca
millo Prhtel!, Saturnino DantAs, Manoel AI 
ve11 e Subino Harroso Junior. que perfa
zem o numero de 28 sr11. Deputados ; pelo 
que é a pprovada a acta . 

2.• L'EITt:RA 

Tem 2. • leitura e fica sobre a mesa para a 
ordem doa trabalbfla o projecto 11. 40oJ, que 
e julgado objecto de deliberaçlio. 

Apresentaçilo lU p at·eceres de commiuõe1 

O m. SILVA. FoRTES, pela cowmiilo de Re
presentau;lles, Requerimentos e PetiçOt>s, en
via á Mesa os seguintes : 

l 'a recer e r Pdacçllo pat·a a terceira discu1 
silo sobt·e o prr.jeclo n. 3 75 

A commisfllo de Rep1 esentaçoes, Req ue
rimentva e PetiçOe11, à. qual foi preaente o 
projecto n . 375, appro'\'ado em segunda dia-

Pat·~cer partt a 2.• discuuüo w '-re a pro
posiçll? n. 90, do Senado 

A commissllo d'e RepretrentaçOell, Requeri
mento" e PetiçOe~, à qual foi proaante o 
pro.1t-cto n . 90, do Senado ; 

Conlliderando que a lei n . 3, 11ddiccional 
á Constitul,.Jlo do Estlldo. em seu art 2 . • 
n. 7, comprebendeu os cidadllos a que se re
fere o projecto ref~rido ; 

Consi-Jerando que a referitl1t lei, pard en
trar em execuçlio, depen•lia de regul~tmento, 
tendo sh.lo expedidos os de n11 . 803, 818 e 8t9, 
de li de janeiro, de 15 de abril e da 29 de 
agosto de 1895 ; 

Considerando que os direitos que tinham 
oa referidos cidadãos não podem ser sacrifi
cados e nom julgados perempto!', uma vez 
que aa disposlçOes regula u,entares t~m sido 
modificadas, tantas vezes quantas se torna
ram precisas i)Rra garautil\ dos interes· 
ses publicas e salva-guarda dos in tAresaea 
indh·iduaea ; 

Considerando que este projecto consava 
a inda mais os princípios de equidade, aem 
violuç!io das diaposi\lles da Constituiçlo, é 
poi>, de parecer : 

Que seja o projecto !l 90, do Sena.do, eub
mettido á aegunria diacu~sa.o e app1·ovatlo. 

Sala. das oommil!SÕe<, il de agosto de 1898. 
- Sil"a Forte11.--Leopoldo Corréa .-Getulio 
de Carvalho. 

Parecer n . 3 :!6 

A commisslio de RepreaentaçOet>, Requeri 
mentos e Petiç~11, á qual foi presente a dos 
praticantea oollabor~tdores naa diversas re
partições publicai'!, deeta Capital, pedindo 
a concesl!lio gratuita de lotes urbanos ou 
suburbanos, para ediftcatGell, e de parecer: 

Que ae 01ande arcbivar a dita ~tição, vis
to como Dlo se scbom comprebendido1 na 
dl!!pO!Iiçlo do art 2. · n. 7.· !la lei n. 3, ad· 
dlcional à Conetitu i~!lo dv E~tado, e nem 



••o 
tio pouco no caso de aproveitarem-se da 
disposiçllo da lei n. 231, de 29 de julho de 
1898. 

Sala dascommiss!Jes, 3 de agosto de 1898 . 
-Silva Fo1 tes.-Leopoldo Corrêa. 

Pa,·ecer n. 327 

A' commissllo de Representações, Requeri
mentos e Petiçl!es, foi presente o do cidadll.o 
Manoel Apollo, pedindo a publica~llo gra
tuita de sua oLra « Elementos de Geograpbia 
Geral» na<~ officinns do « Minas Geraea ». 
Allega o supplicante ter sido sua obra ou 
trabalho Approvado pelo conselho superior 
de Instrucçno Publica, o que nlo provou. 

Ainda que houvesse tal approvação, nll.o 
podia ter abrangido o merito lntrtnseco, de 
seu trabalho, pc·rque, no contrario, encon · 
trar-se-bla, como de facto, erros graves. 

Na questllo de limitei, encerra inverdades 
e até absurdos. 

Tratando dos limites do Estado de Minas 
com S. Paulo, diz: «pelo espigllo da serra 
da Mantiqueira, desde a nascente do Rio 
Preto até o morro do Lopo, etc » Nilo ha tal; 
a cabeceira do Rio Preto nllo ê ponto divi
sorio outre Minas e S. Paulo, nem tllo pou
co e a divi~a que vae ao Morro do Lopo sem
pre pela serra da Mantiqueira, por quanto 
existe territodo paulista na contra-vertente 
do nlle do rio Parahyba, por exemplo: o 
municipio de S. Bento ó cortado pelas aguas 
do rio - Sapucahy-mirim-e outras aguas 
affiuentes do rio -Sapucnhy-guas~ú . 

Nas di'l'isas do Estado de Minas com o do 
Esp!rito-Santo, diz : «pelas ~;erras do! Ay 
morêll', do Sousa ou E~pigll:o e Pilões e pelos 
rios Manbua~sú e Guandú». 

Nilo define cousa algum11, po.s, sendo a 
serra dos Aymorós a divisora das aguas 
e nlles dos rios Manbuassú e Guandú -am
bos aftluentes do Rio Doce, como pode a 
divisa., entre os dous Estados, 11eguir ao 
mesmo tempo as tres direcções menciona 
das1 Si o compendio den0ta metbodo da par
te do autor, e contem alguma utilidade, em
bora t• nha deixado de mencionar alguns da
dos demonstrativos do progreuo do Estado, 
comtudo, depois de revisto e corrigido, po
derâ. merecer a impresello gratuita., e assim 
pois: 

Requer: 
Que seja arcbivada a petiçllo do cidadão 

Manoel Apollo, pedindo a impressllo gratui
ta de sua obra, intitulada « Element.os de 
Geograpbia Geral», visto conter erros que 
devem ser corrigidos pelo ·auctor. 

Sala das commissl!es, 3 de agosto de 1898. 
-Silva Fortes - Leopoldo Corrêa .-Getulio 
de Carvalbo.--A imprimirem-se 

0 SR. D.KLFIM MOREIRA, pela commissllo 
de Legislaçllo, manda á Mesa o seguinte: 

Projecto n. 401 

A commis::fio de Constituição, Legislação e 
Poderes, a que foi pre~ente uma represen· 
tação da CamaraMunicipal da cidade do Pl
ranga pedindo n mudan~a de nome da mas· 
ma citlade; 

Considerando que compete ao Congreaao 
decretar a divisao adminfatrativa e judlcla
ria do Estado, attribuiçllo que exercerà no 
termo de cada decennio-artlgos 30, D. 21 e 
112, da Constituiçlio mineira ; 

Coneiderando que nessa attribuiçlto do 
Congresso está forçosamente iacluida a de 
dar ou mudar o nome das cidades e ,·ilJaa ; 

Considerando que a mudança de nome da 
cidade 'do Piranga, além das vantagens que 
11. represent·1ção aponta, em nada v1rà afre. 
ctar a divislt'> ad~lnistrativa e jodiciarla 
daquelle município e comarca : 

E' de parecer que se adopte o ~;eguinte 
projecto : 

Art. 1. · A eidade do Piranga denomlnar
se-ba d'ora em de11.nte-cida<te de Guarane
zla. 

Art. 2. · Revogam-se as disposiçOea em 
contrario. 

Sala das commissl!es, 3 de agosto dé 1898. 
-Delfim Moreira.-Getullo de Carvalho.
Pinto de Moura.-A imprimir-se. 

Apresentaçlto de pr.1jectos, in·l ica ;ü!S e mó-
ções 

0 SR. PINTO DE MOURo\, obtendo a palavra 
envia á Mesa o seguinte : 

Prlljecto n. 402 

O Congre~so Legislativo do Estado de Mi
nas Geraes decreta : 

Art. 1. · O dela gado auxiliar do Chefe de 
Policia terâ. residencia na cidade de Juiz da 
Fóra, ficando supprimido o logar de delega
do de Policia daquella comarca. 

Art. 2.· Além das attribuiçoea definidas 
em lei, o dele(lado auxiliar desempenhará as 
funcçl!ea de delegado de Policia da comarca. 

Art. 3. · Em caso de obter licença .,ara 
tratar de saúde, será o delegado auuliar 
substituído na comarca, pelo supplente, a 
quem será abonada a gratificaçllo que dei
xar de perceber o delegado auxiliar. 

Art. 4. · O governo do Estado fornecerâ. ao 
delegado auxiliar a Corça que fôr neceuaria 
para a ml\nutençllo da ordem e conveniente 
policiamento da cidade. 

Art. 5: Revogam-se as dispoai~oea em 
contrario. 

Sala das sessOeJ, 3 de agosto de l c98.
Pinto de Moura. 

Lido e apoiado, a imprimir-se. 
0 SR. C.\i\IILT.O PRATES, depois de obter a 

palavra, manda é. Mesa o seguinte 

Proj ecto n . 403 

O Congresso Legilativo do Estado de Minas 
Geraes decreta : 

Artigo unico. Fica creada uma cadeira 
mixta. de instrucção primaria. no logar de
nom!nado-Roça do Brejo-do districto de 
Papagaio, no município do Curvello ; revo
gadas as disposiçl!es em contrario. 

Sala das sessoer, 3 de agosto de 1898.
C. Prates.-Manoel da Silva. 
. E' lido, apoiado e vae a imprimir-se. 

0 SR. SILVA FORTES manda é. Mesa O Se· 
guinte 



Proj1cto n. 404 

O Congresso Legislativo do Estado de Mi
nas Geraes decre~ : 

Art. I.· E' o Governo auctorizado a crear 
uma cadeira. mixb de inatrucçllo primaria 
no Jogar denominado .Cunhas•, dis\rlcto 
de Remedios, munlclpio de Barbacena. 

Art. 2. · Revogam-se as disposições em 
contrario. 

Sala das sessões, 3 de agot.to de 1898.
Silvo. Fortes.-Candido Eloy.-Padre Pio.
Raul Penido.-Nunes Coelho. 

Apoiado pelo numero de assignaturas, vae 
a imprimir-se. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

Tercei1·a di1cuucro do projeclo n. 344 

E' lido e posto em terceira discussllo, que 
é encerrada sem debate, e foi npprovado e 
rematlido á commis•lio do Redacçlio, o pro
jecto n. 344, que fixa a força publica do Es:.. 
t11do para o exercício de 1899. 

Pri ·nci1·a a :s·:ussllo do proj cc!o n . OI, do 
Senado 

E' l ido e entra em primeira discus
sno o projecto n. 91, do Ssnado que conce
de a licença pedida por d. Ouilhermina Rot!a 
Torres, inspectora de alumnas da Escola. 
Normal de Juiz de Fóra . 

O sr. 8Uva Fortesz-(Nno temos o seu 
discurso). 

Ninguem mais pedindo a palavra, encer
ra-la a discus@lio, sendo e projecto approva
do e remettido á commi~siio do Requeri
mentos e Petições. 

P1·ineira discusst'!o do projecto n. 96, do 
Senado 

E', em seguhia, lido e posto em primeira 
dlscust~ílo o projecto n. 96, do Senado, re
vogando a let n. 124 quo transferiu para 15 
de junho de cada anno o dia lla abertura 
du sessões do Congresso Mineiro. 
· O •r· 11aaelo Uarta :-Sr. Presidente, 
como auctor do projecto que, depois de 
grande discussllo, rol approvado pelo Con
JreSSO e convertido na lei n. 124, de 11 de 
)Unho do 1895, mudando a épocha da instal
laçllo do Congresao Mineiro de 21 de abril 
para 15 de junho, lei que o projecto do Se
nado, ora em primeira discueslio, t~ata de 
revogar, corre-me o dever de occupar a tri
buna para, impugnando o, demonstrar a 
eata llluatl•ada C~tmara a inconvenlencia de 
aua adopçllo. 

Da propria discuaallo havida no Senado, 
evidencia-se claramente nllo ter sido prova
da a conveniencia de tal mudança; por
gnanto o illustra1o Senador auctor do pro· 
Jecto, fundamentando-o, apeou disse que 
devia-se restabelecer a dis}loaiçlio anterior 
porque a mudançaae fez attendendo-se ás cir
cumstanciu do tempo chuvo!o, e sómente 
em attençllo aoa Congesalatas realdentea em 
Jogares remotos e que por Isso luotam com 
dUUculdades pela eitell!llo das viagens que 
llo r.,rçadoa a fatzer. 

Accreacenta o honrado Senador que nllo só 
no perlodo anterior ate 1894, nunca o Con
grasso se reuniu na épocha ConstatucionaJ, 
conforme o art. 11 da Constitulçllo, como 
tambem, apesar de ter-se mudado para 
15 de junho a reunilio, nem por isso a aber
tura tem t1do logar no dia determ10ado. 

Penl!a, portanto, que se deve restabelecer 
a disposiçlo Consti1ucional que marca o 
grande dia 21 dd abril para a abertura do 
Congresso Mineiro. 

Como a Camara vê, silo :improcedentes es
tes argumentos. A nossa Constituiçllo, em 
seu a!'t. 11, deixa ao Congresso, inteira com
petencia para legislar sobre a materia. 
(Apoiados). 

Si o Congresso nílo tem se reunido e in
stalla<!o na épocha propri!l, isto é, a 15 de 
junho, n meama cousa acontecia quando era 
21 de abrH o din d~Jsignado, como confessa 
o proprio auctor do projecto. (.4poiados). 

Quando transitou pela Camara dos ~:~rs. 
Deputados o pr~jecto que foi convertido na 
lei n. 124. d<t discussão havida entl!.o Hcou 
provada à ultima evidencia, a util idãde e 
conveniencia de tal medida, tanto qt;e me
receu sua approvaç~o. ( . .tpoiados). 

Quando o presente pr:.jocto entou em pri
meira discussllo no Sooa·lo, sr. Presidente, 
o illustr,tdo o venerando senador, comelbeiro 
Frederico Augusto, impugnando-o com o bri
lhantismo e criterio de que tantas provas 
tem dado, demonstrou Eua il:coYcniencia 
por permanecerem ainda us n.es:n<lS razões 
quo determlnaram a cecretação da lei n. 
124. (Apoiados). 

Apenas tres honrados Senadores se mostra
ram favCJraveil! ao pr~jecto, isto mesmo em 
apartes quando o combatia o sr. con::elheiro 
Frederico Augusto. 

Dvus duquelles ilh.:stres Senadores, como 
que debicando os Congressistas residentes 
no Norte e outras zonas arastad !ls da Capi
tal, afflrmaram que a rnzll:o da mudança foi 
<<por causa do muito frio em Ouro Preto», 
ruzão que nllo prevalece para a'}ui, que não 
é tllo frio coma lá ! 

Outro atflrmou que quando a data da reunião 
do Congresso era 21 de abril sempre este se 
installava no dia marcado, e que agora que 
attenderam ás recl11 mações daquelles con
gressistas, mudando a épocha da abertura 
para 15 de junho, tem sempre havido atraso 
de 7, 8 e 10 dias, como aconteceu este anno, 
por exemplo em que tivemos 10 dias de atra
so, etc. 

Contestando estas ruteis razões, basta, sr. 
Presidente, dizer que ~i aquelles honrados 
senadores se tivessem dadll ao trabalho de 
consultar os annaes dn Camara, certamente 
procurariam melhor argumentar em favor 
do projecto em dlscussllo, porque as razoes 
que apresentaram foram destruídas quando 
em aessAo de 8 de maio de 1895 se descutiu 
a questllo ; nlo allegariam o frio do Ouro 
Preto, de que ninguem 1e lembrou ; e nem 
teriam afflrmado que antes da mudançl 
sempre o Congresso se installava a 21 de 



·-abril, o que sómente acc nteceu uma unica 
vez, em 1892, isto meamo porque o Congres
ae achava reunido edl sesslo extraordinaria. 
(Apoiadoa). 

Foi tambem injusta a censura feita por 
outro illustrado 11enador aos Congressista• 
residentes longe da Capital de serem a cau
sa de nllo Re installar o Cüngrt>!ISO no dia 
designado por lei, por nllo chegarem na épo
cba propria. 

Si culpa ba,sr. Presidente, esta nlo de,·a re
cabir eómente Eobre aquelles Congressistas, 
que estão em ndnoria no Cnn,rresso, e sim 
sobre 11qut lles que ruidem nes·t-a. Capit.,J, 
em logares mais proximos ou zonas servidas 
por estradas de ferro, o que infelizmente nlio 
se da em relaçiio áquelles que, como nós da 
esquecida zona do nor-te, têm li e fazer longas, 
penosus e dispendiosas viagens de 100 e mais 
legues a cavallo, por pe~simos caminhos, 
muitas vezes quast intransitaveit~, ·porque, 
sr. Pret~idente, niio temos alli nem estradas, 
nem pontes, nem melhoramento algum por 
parte dtJs poderes publicos ! (.Muitos apoia
dos ). 

Ainda assim, sr. Presiddllte, vencendo 
tantas dilllculdades-verdadelros sacriftcios
cumprimos o nosso devt>T e, si. al11umas ve
zes uão somos •los primeir·os a c!Jegar para 
os traba lhos, devido a demoras imp!evistas 
durante a viagPm, com certeza 11n.o somos 
os ultim r8. (Apoir dos). 

Como v . exc. e a. Camara s11bom, sr. Presi
dente, este 11nno, por exemplo, o Congres
so não se installou no dia. ue!lignado para 
este tlm por falta de numerv no Senauo, o 
qual, entretanto, se compõe, em sua maio
ria, ue senadores residentes nesta Capital, 
em Ouro Preto e logares ~ervidos por estra. · 
das de ferro, ao passo que em toda a vasta 
zona do norte só residt:m dois senadores. 

0 SR. CELE>TINO SOARES : -A Camara no 
dia 17 de junho já tinha numero. 

0 SR. IGNACIO MURTA :- Já Vé a Camara 
que niio são os repreeentantes que residem 
em logaT"es remotos os mais culpadot>, e sim 
aquelles que, residindo perto, podem viajar 
sem se verem forçados a longas jornadas de 
10, 20 e mais dias (apdados), e por isso lhes 
à inditrerente a épochn. da iostallação. (A w
iados). 

0 S i< . JuscELINO BARBOSA : -Depois nó~ 
outros do norte nli.o temos a culpa de terem 
sido as ferias forenses mudadas para agosto. 
(Apoiados). 

0 SR IGNACIO MURTA: - A reunili:01 em ju
nho, sr. Presidente, além de facilitar as lon
gas viagens dos Conj~;ressistas que re11idem 
muito distante da Capital, por ser em t em
po secco, attende a uma razão de ordem 
administmtiva de m&xima impodancia, lem
brada por nossos illustradoa collegas os srs. 
Camillo Pratas e Silva Fortes quando, em 
18ti5, se discutiu o projecto de mudança. E' 
que, liquidando se emjunho o exercício fi
nanceiro, terá o Congressodallos seguros pa
ra confllccionar a lei de orçamento, havendo 
tambem mais tempo para a impressão dos 
relatorios e tr.bellas que, distribuídas pelos 
CtJngressistas, os habilitarão para melhor 
cumprirem seus deveret~. (Apoiad~). 

0 IR. CARNmRO-DB Ra&NDJI:-Além dlato 
nlo se deve legislar boje uma couaa e ama
oba outra. . '(AtJ('iadol). 

0 SR. INAOIO Mun.TA:-De perfeito aee6rclo. 
Sle eatu, ar. P.reaideate, aa conaideraçGel 

que entendi dever faz&r contrao projecto a.86 
e~ nlo ~endo utilidade alguma que po .. a ad
v•r com sua approvao&o, peDt!o que a Ca· 
mara andará. muitu ,bem r&Jt>itftnd<l-O. (Muito 
bem! muito b m! 

O orador c cu•prilftc7atado pur " ui1o1 d• 
seus co! legas . . 

Nmguem mais pedindo a pal.na enC*rra
se a diEcussllo, sendo rejeitau.lo o projecto.
Archive-l!e. 

O .. r. Pr·el!itiente manda que se officie ao 
Senado. 

Sul!pen.Ie·se a Eessão pnr 10 minutos, sen
do ella reat-erta a uma hora e ml'ia da 
tarde. 

Disrussllo da preferencia cntr4 o projecto n. 
345 e sub.Jtitutivo 

Entra em lliECUI'~lo n p1 e~er encia e11tre o 
projecto n. 345 e o . substitutivo ao mesmo 
apresentado. 

O sr. Bernardea deFarla:-Sr. Presidente, 
entro com bastante acanhamentonli discuu!o 
da prt-ferencia entr·e o proiecto n. 345, que ti
ve a IJOnra de apre1 entar á Camara dos art. 
lJeputauos, e o substitutivo apruentado pe
lo meu dil!tincto e illustrado collega, resi
dente em Ju1z de Fóra; e cresce do ponto 
esse mou acanhamento pelo pt-sar que sinto 
tle tt>r de impugnar esse substitutivo. 

O sub~titut1vo, sr. Presidente, embora 
mais correcto em sua fórm11, apresenta ele
vação consit.leravel nCJs alg11rismos contidos 
no projecto, t-levação que não me parece ac
ceitlt.vel, porque nno é justa. e me parece 
wuito elevada em 1 elação ao assumpto es
pecial de que se trata.. 

Justificando brilhantemente o seu substi
tuti..-o, o meu illustre collega extranhou que 
o legislador do antigo Imperio t1vesae ta
xado emolumentos tllo irrisorios, pela 
sua insir nitlcancia, no decreto n. 9 . t!8t\. Maa, 
sr. Pre~ i dente, eu discordo dessa opintlo 
de s. ex~ . , porque entendo que esse mesmo 
criterio IJUe serviu de guia ao antigo legis
lador, duve nos guiar nesta discussiio em 
que procuramos taxar emolumentos pelo 
serviço. co registro de nascimentos e obitol. 

Parece bem claro, sr. Presidente, que o 
emolum•mto insignificante e diminute de 
500 réis Je cada registro nllo consulta de 
ruodo algum ao interesse da classe de func
ciona.rk:~ a quem incumbe fazel-o; mas o 
legisladur de entllo assim determinou, por
que tevo em viata. f~tcllitar a execução da 
lei e miuorar a aversno que ~:~e notava pelo 
cumprimento regular desse preceito de in
teresse social. 

Como v. nc. e a can l!abem, sr. Preai
dent~, a todos nós incumbe o dever de utla
fllzer essa exigencia, mas ao pobre, ao pro
letario é especialmente penoso cumpril-a, 
porque, tendo occupaçOes Inteiramente ex
tranbas a essas ex1gencias sociilel, sentem 
diftlculdades e repugnancia em observai-as. 



A este motivo acoreace outro de maior im- pouco raramente se veri om Minas, reali
portancia e é que, ganhando o homem do zar-ae o oaaamento civil, bue fUndamental 
trabalho :paqueno s:tlario, com que provê da familia braaileira (ApoiGdoa). 
parca e escaaaamente a :sua aubsistencia, o o 

aualqher importancía a despender para ene aa. A&Nlltao o• RUIINDB:- V. exo. tem m\lita razlo neste ponto. 
m muito parece sobrecarregai-o em IUill o IR. BERNA.RDa o• FARJA.:-Sr. Pr8liden· 

pobres ecc.nomias. ( .4poiado do &z·. I. llurta). te, 0 art. 3 .• eleva a 153000 a taxa a que,. 
· Neste pllrticulllr, ar. Presidente, creio po- refere. 0 art. 121 da lei n . 105, isto é, elen 
der affirmar com o testEmunho doa maua il- d o::.•/\1\1\ 
lustres L:ollegas representantes da zona do 8 m&Ja ._vvv 

0 que eatA ertabelecido para 
norte, que ali i, onde 111 circumatanciaa actu· ~::i~eS:~. do casamento civil a cargo dOI 
aea do nossa v1da social par.:cem nll.o se ba· 
\'er ml\nirastatlo de n:odo tAo intenso, 08 tra- O IR. JoÃo Pto:- V. exc. deve ver· que é 
balbadoros de salario recebem a win&"uacla precilro deixar-ae alguma cousa para oa es
diarla de 500 réis e isso para acudir a. todas crlvll.ea. · 
as neressiJades da vi la. Ora, ar Pre~i- O IR. RAuL PBNtoo:.~..o Nilo ae eobrecarre-
aende, elevando o substitutivo de 600 réis a gando o povo. 
2$000 a taxa pelo regil1tro de nascimento ou UMA. voz : J' ganham de m11is. 
de obito, segue ·ae que alli o pobre trabalha- O IR. BoBNo BRANDÃO! - O interesse doa 
tlor t nrà. de despender o producto de 4 dias escrivaee já roi 11ttendtdo no projecto do ar. 
uo aeu trabalho para pagc~r um tló registro Cc~mHlo Prates. 
·te Qatrcimento ou de oLito tle uma pe!~oa de O IIR. MA.NOKL DA SILVA:- o~ escrlviles alo 
sua f,. milia. mal remunerados. 

ÁCCI'880ente-•e a isto, ai ~e tratar de um o SR. IGNA.OIO MORTA.:- E e povo está mui-
obito que tem de despeode1· mais 2!000 com to sobrecarregado (Apoiados). 
a certh.ta" de obito neces•a r ia para o enter- O IR. BKRNAR.IJB$ DB FA.RIA:-Mas nili> ae li
ramento, e terâ pago nilo ~.>000, mas 41000, m1tou a isso o illustre auctor do substltu
valor corrresponcJ·ente a ,.; to dias do aeu. tivo : no art.. 4. · elova a 103 a diligencia e 
penoso servil;o I ( .\poiado ' ' " sr. I. Murta). aa:dstenuia do casamento civil, quan .. lo rea-

0 s11 . FRANCisco HRt:ttS.HIE: -Além de outl'fts lizado no perimetro da povoação, o que 
despesas. equiva'e a dizer-ao qué um casamento ftca-

0 8 <. BBRNAIU\EI DE FARIA :-E~tns razõell, rá em 253,000 .. , 
ar. Presidente, demonstrun• suffioientemente O &R. JU8CBLINO BARBI)S,:- Entretanto, a 
a inoonvenieocia da eJ.nação de t1.1ea emo- Cunstituiçilo determina que o ca8amento oi-
Jumentos. vil seja gratuito. 

O substitutivo contém alguml\s modiftca- O sa. BKRNARDES DE FARIA:-.•. sendo que 
ções ao art 2. · do projectu, que si\o de uti- ellSa importancia póde ser muito mlliB eleva
lldadfl e acceitaveis, pois supprimem pala· da, segundo a diatancia do logar em que o 
vras superfluaa e, quanto á multa estabe- acto tenha de se realizar. 
cida, provioellt que seja imposta «mediante O @R. . BUENO BdNUXo:-Neste caso 1U1 par-
reclam~tçilo escr1pta da parte preju·licada». tea podem vir a cartorio . 

O aR. RAUL PENtoo:-Qual o maia commo-do para llS partee1 . O SR. 8ERNARDK8 DE F A. RIA: - Eu penso. 
O BR. Bl'.:RNAR.DEs DE FARIA: -Creio que sr. Presidente, que é muito justo e de noaso 

dever cuid1.1rmo~t dos intere:~11es dos funcoio-
0 projecto. narios publicos, attendendo âs necessidadea 

O SR. RA.UL PE~Ioo:- Então elle é que de sua subs1stencia·nas circumstancias dif-
deve ser prefer~d,q. ft · 01· · o sa. BKRNA.RDES DB F.AHIA.: _ Os arts. ce1s e a · 1Ct1vas ~m que nos achamos; mu 
3 .• e 4 •• do substitutivo tratam d" aasumpto cumpre, em primeiro Jogar, nos lembrar que 
de que não cogitou o projecto : elevàm o povo tambem so1fre os etreitos dessa si-

d d 
tuaçlio em que nos achamos, que o povo 

const eravelmente os emólumentqs os es- eati em condiçOes identicas e oupporta os 
criviles pe1o processo e acto do casamento mesmos males e as mesmas vicissfthdes, e 
civil. ; e nesta parte, principalmente, moa- que nlo podemos, por isso, impor-lbe novos 
tra s~ mais inconveniente o ~ubstitutivo. encargos e difficuldudes (Apoia rto do &r. 1. 

V. ex c. sabe, sr. Presidente, que pelo es• M ) 
p,irito religioso mal entendido da parte do urta • 
povo, que não tem ainda cer~ cultura lntel- Sr. Presidente, quando tive a honra de of-
Jectual e c i vis mo para bem comprebendet· a ferecur á sabia deliberaçllo da Cama.ra o pro. 
necessidade do cumprimento de SeUl deVe- jecto n • 345, nlo O fiz com fim de attomder a 
res ~ocial!s, perderam entre nós prevençoes interesses de class3, nem foi meu intuito, 
que se transformam em verdadeira avers!lo devo francamente dizor, promover o inte
à ob~dien cia .l\ lei do casamento civil... resse desses funccionarios; roi, sim, como re-

0 sa. CA.RNEIRO oe REZENDE : - Podendo preaen~ute do povo e, portanto, si procurei 
flll'tar ·se a isso, furta-se. elevar em favor desses funccionarios os emo
. o sa. BRRNARDB& oz FA.RJA.:- ... e. procu- Jumentos do registro civil a ISOOO e. as cer

rando o subatitutivo elevar t~tnto as taxas tidões a 2~000, co~o me parece JUsto, foi 
desses emolumentos... . pena!'ndo que. a existenc~a do funccionalismo 
. O aR. lq-.;A.cro Muau:-':'em dlmcultar mais. publico está hgad~& ao.s mteresses do povo, 

O SR. Bt.:R.NA.RDBI o• FAIUA. .... vem'difficultar I que silo sagrados (Apoaado&). 
o oumpl'imento da lei, de modo' a poder·•• O SR. R4UL ~ENIDO:- O projecto de v. 
acreditar, ar. Presidente, que dentro em exc. é muito razoavel. 

A C.- 16 



0 IR. CARNEIRO DB 
:mente acceitavel. 

RIZKND• : - Perfeita- cl~maçlo esoripta da parte prejudicada, ae• 
guindo-se o demalt como eati.- Bernardes 
de Faria. O BR. B&RNARDBS DB FARIA:- Nlo deve

mos ser casuisticos, ar. Presidente, na con
fecçlo das leis ; devemos sem duvida atten
der âs nossas circumstanclas e legislar de 
accôrdo, nté certo ponto, com ali neceasi«la
des.que sentimos na quadra difllcll que atra
veasamos ; mas nllo devemos fazer leis para 
o csmb~o de 7 e 7 lJ4', dinheiros, porque nllo 
é de se suppor que por mais tempo se pro
longue osta situação angustiosa, e que esse 
cambio continúe a attestar tl1o lamentavel
mente esse injusto descredito da Uni!o, des
de que as noasas condições politicas e so
ciaes se modifiquem, como se devem modi
ficar, segundo a espera~ça que todos nós 
nutrimos. 

Mas, attendendo-se mesmo a esse })articu
lar, estou convencido de que o proJecto co
gita de justo melhoramento para essa classe 
ae fonccionariOs, porque eleva a li o 
que dantes estava estabelecido em 500 
réis, e eleva a . 2f as certidões, com exce
pçlo das do registro de oblto para enterra-
manto. . 

Sr. Presidente, penso que a ser acceito o 
projecto substitutivo do meu illustre colle
ga, deve ser elle modificado por s. exc., de 
accôrdo com as observações que tenho feito; 
entretanto, s~ja-me permittido dizer que o 
projecto n. 345, na simplicidade de sua fór
ma ecomaclareza de seus algarismos, pare
ce mais apropriado para o estudo do as
sumpto e para so1frer as modificações que a 
Camara lhe queira fazer. (Muito bem; muito 
b6m). 

O •r. Ploto de llenr!'l : - (Nio temos o 
seu discurso). 

NingueUl mais pedindo a palavra, e encer
rada a discusslo, sendo rejeitado o substitu
tivo, e portanto, preferido para discusslo, o 
project.o. 

Em discussão o art. I.·. 
0 SR. DELFIM MORBIRA, obtendo a palavra, 

envia á mesa a seguinte. 

Emenda 

N. I 
Artigo... Fica ele\'"ado a 2:400$ annuaes e 

ordenado dos escrivlles da Relaçlo, sem pre
juizo dos emolumentos que lhes competirem 
pelos actos que praticarem. 

Sala das sessões, 2 de agosto de 1898.
Delftm Moreira.- J. Bueno Brancl!o. 

Lida e apoiada, entra em discusallo com o 
artigo. 

N!o havendo mais quem peça a palavra, 
encerra-se, a discuss!o, sendo approvados o 
artigo e a emenda n. 1. 

Em discussllo o art. 2.·. 
0 SR. BBRNARDBS DE FARIA envia á meaa 

as seguintes : 

Emenda 

N. 2 

Ao art. 2. ·, depois das palavras juiz de paz 
respectivo, accrescente-11e : - mediante re-

N. 3 
No paragrapbo unlco do mesmo artigo -

supprlmam-se as palavras - do juiz de paz. 
SHl& das sessões, 3 de agosto de lfi98.-

Bernardes de Faria. · 
Lidai! e ap":adas, entram em discussllo com 

o art . 2.· 
Ninguem mais pedindo a palavra, encer

ra-se a discusslo, sendo approvados o arti
go e as emendas . 

Sem debate é approvado o art. 3. · 
Con·sentindo a casa que o proiecto puae 

á terceira diacussll:o, foi elle enviado á com
miss!o de juetiça civil e criminal. 

Discussão da emenda tlo 81natlo 

E' lida e posta em discusslo unica, a 
emenda do Senado, a proposiçll:o n. 103, da 
Camara, sobre cessilo de um predio do Esta
do á Camara Municipal do Rio Novo. 

O sr. Raul Peoldo z - (Nio temos o seu 
discurso). 

Ninguem mais podindo a palavra, encer
na se a dlscusl!llo, sendo approvada a emen
da .- A' commisello de Redacção. 

.., 11r. C::amlllo Prato pede que s~ con
signe na acta que votou contra a emenda, 
n!o porque quizesae negar a cessão de r.taia 
um predio do Ejtado á Camara Municipal do 
Rio Novo, mas porque julgava Inconstitucio
nal o meio adoptado para esse fim, isto à, 
fazer a cessllo por meio de uma emenda su
jeita a discussll:o unlca na Camara. 

O SR. PRBSIDENTB declara que aerá attendi
do o pedido do no'bre deputado. 

Nada mais havendo a tratar-se, o sr. Presi
dente designa para amanbl a seguinte : 

ORDEM DO DIA 

J.a PARTE 

Ate uma hora da tarde : 
Leitura e approvaçllo da acta. 
Expediente. 
Ate 2 horas da tarde : 
Segunda leitura dos pareceres e dos pro

jectos, depois de impressos e distribuídos. 
Apresentaçllo de pareceres das commissões. 
Apreaentaçll:o de projectos, indicações, in

terpellações ou moções. 
Discussllo de requerimentos, indicações, 

interpellações e moções . 
Approvação de redacções ftnaes. 

2.' PARTE 

Até quatro horaa da tarde : 
Discuss!o das emendaa do Senado á propo

slç!o n. 121, da Camara, alterando a lei que 
regula a época para os concursos de julz de 
direito. 

Primeira dlscusslo do projecto n. 391, an
nullando algumas diaposlções de orçamen· 
to da receita e despesa da Camara Munici
pal de Ouro Preto. 



Primei"& dita do de n. 398, sobre conr.es
slo de licença a diversos funccionarios pn
blicos. 

Discusslo dot parecereJ ns. 320, 321, 322, 
323, 324 e 325. 

Levanta-I!& a sesslo. 

32. • SESSÃO ORDINARIA AOS 4 DE AGOSTO 
DE 1898 

PRBSIDBNClA DO IR. RIB81RO D& 0LtVBIRA 
SUMMARIO : t.o parte da ordem do dla.-Acta.

Expedlente.- Obauv; çOes dos ~r• : Joio Pio, 
lgn:tclo Morta, Blleno llrandào e Manoel Alve~.
-2. leitura.-Aprnentaçlo de parecere3 de com
mtssAo.--ldcm, do proJecto n. 40j .-2. · parte-· 
Dlacusalo de emendas do Senado.-Discurso de 
sr. Juaceliao Barbosa.- L· dl~cuasào do pro
jecto n. 391. - Discurso e requerlmenlo do sr. 
I.Ãn:ttdo Eloy .-Discurso do sr . CarnPiro de 1\e
zende sobre o requerimento.-!.· dl!cuss.'lo do 
projecto n· 398.-Discusslo dos pareceres ns. 
320 a 325. -0rdem do dia. 
Ao meio dia, feita a chamada, acham-se 

presentes os ara. :Ribeiro de Oliveira, Celes
tino Soares, Desiderio de Mello, Francisco 
Bressane, Getulio de Carvalho, Juscelino 
Barbosa, Bueno Brand&o, Carneiro de Rezen
de, Jolo Pio, Saturnino Dantas, Epaminon
daa Ottoni, Manoel Alves, Manoel da Silva, 
Raul Penido, Coelho de Moura, Theoph!lo 
Marques, Bernardes de Faria, Camillo Pra
tea, Candido Eloy, Rodr;guos Chaves, Carlin
do Pinto, Leopoldo Corrêa, lgnacio Morta e 
Silva Fortes, faltando com causa participa
da os &1'8. Agostinho Pereira, Tavares de 
Mello, Alberto Furtado, Gonzaga da Silva, 
Severiar.o de Rezende, Nunes Pinheiro, Ri
beiro Junqueira, Freitas Castro, Joaquim Ca
lixto e Juvennl Penna e sem ella os maia 
81'8. 

Abre-se a sesalo : 
Lida a acta da antece,tente, e não haven

do quem sobre a mesma faça observações, 
fica ella sobre a mesa para ser approvada 
quando houver numero. 

EXPEDIE~TE 

Niio ha expediente. 
O SR. Jo.Xo Pro devolve é. meaa. o parecer 

n. 299 11companbado dos papeis do cidadão 
Aatrogildo Maneiro a elle presentes em vir
tude de pedido que fez, e passa ãs mlos 
do sr. Presidente uma reprel!entaçlo do 
conselho districtal de Itnbira do Campo pe
dindo a reconstrucçlio da estrada que liga 
aqnella freguezia à. do Paraopeba, pedido 
este que justificou. 

O ar. Presidente manda arcbivar-se de 
novo o parecer, e remette á commisslo de 
Obras Publicas a 'representaçlo que recebeu. 

O aa. IGNACto MuRTA pede quese consulte 
á casa si delega em seu presidente os pode
res preciso• para ser completa liOr nomea
ç~ interina a commisslio de Redacçno dea
falcada pela ausencia de dous de seus mem
broa. 

· Nlo havendo numero para deliberar, ftcou 
o requerimento sobre a meaa para 1er to
mado em consideraçlo opportunamente. 

0 SR. BUBNO BIU.NDlo,particlpa á CU& que 
e s:r. Deldm Moreira f•ltarla a algumaa aes
sões,por ter tido necessidad~ de ausentar-se 
da Capltai.-A Camara ficou inteirada. 

0 IR. MANOBL ALVEI manda a mesa O re
querimento em que Honol'io Esteves do Sa
cramento, prof~tssor da Escola Normal de 
Ouro Prek), pede um •uilio pecuntari o 
para montar e custear por um anuo uma 
otllcina em que construa seu apparelho de
nominadu «Alphabeto chromaticoJO>. 
· Foi esse requerimento enviado b commia
l!iíea de lnatrucçl:» Publica e Requerimento•. 

2.· leitNriJ 

Tiveram 2·• leitura e ftcaram sobre a meaa 
para a ordem doa trabalhoa, oa pareceres na. 
326 e 327 e o:s projectos na • .tOI e 404, tendo 
sido julgados olljecto de d~tliberaçlo oa trea 
ultimos. 

Apresen taçtlo de parecer de commiuõet 

0 SR. SILVA FORTES, por parte da commilslo 
de RepresentaçOes, envia á mesa o seguinte 
projecto o diz que si nlo apresenta este 
anno emenda a qualquer outro de identioa 
natureZil, é porque pensa como o sr. CamiUo 
Prates que em qualquer cata de Congreno 
nlo se deva votar em uma aó discusBio 
emendas que devam constituir projecto 
novo, e que deveriam por Isto ter 3 diacus· 
slles. 

A commissilo de Representações, Requeri
mento e Petições, á qual foi presente o do 
primeiro tabelliilo da comarca de Tres Co· 
rações do Rio Verde, Casemtro Aveltar, pe
dindo doua aunos de licença para tratar de 
salide, é de parecer que se adopte o seguin
te projecto : 

O Congresso Legislativo do Estado de Mi· 
nas Geraes decreta : 

Art. unico. Fica o Presidente do Estado 
auctorizado a conceder ao I.· tabelliio da 
comarca de Tres Corações do Rio Verde, Ca
semiro Avellar, dous annoa de licença para 
tratamento de salide; revogadas as dtspo
aições em contrario. 

Sala das sessõell, 4 de agosto de 1898. -
Silva Fortes.-Leopoldo Corrêa.- Getulio de 
Carvalho. 

A imprimir-se. 
O liiESMo sa. manda à mesa o seguinte : 

Parecer para 2. · lli&:uull? 1obrs o projecto 
n. 91, do: Stna'.lo 

A commisslio de Representações, Requeri
mento e Petições, á qual foi pres ente o 
projecto n. Yl, do S.tnado, approv&do em 1.· 
discusslo, é do parctoer que seja subm ettido 
á 2. · discusslo e approvado. 

Sala das l!e~soes, 4 de agosto de 1898. -
Silva Fortes.-L,opoldo Corrél.-3et u li o de 
Carvalho. 

A imprimir-se. 
0 I!R. 8UKNO BRANDXO, pela commisslo de 

Orçamento, envia á Mesa o seguinte: 

' 



... 
Parecer e emenda J'ara segunda discus 

stfn 'ubre o projecto n. 378 

A commi•~lo de Orçamento, a que foi pre
sente o proJecto n. 378, deste anno, conce 
dendo o ~tuxilio de 63:000$000 par& conclu
slo do abastecimento d agua do diatricto 
c Faria Le~oa •, é de parecer que seja o 
mesmo proJecto aubmettido á segunda dls
cusslo e 11pprovado, GOm a t~eguinte emen
da: 

Ao art. I.· Substituam se as palavrltt>-"n
tregando a re11pectiva importancia- tsté o 
tlllal du arti~ro- pelas aejluíntea: mandando 
construir as respecth·as obra!l. 

Sala das commi>•t:õbs, .c de agosto do 1893. 
- J. Bueno Brandão. - C. Pratos. 

A imprimir-se. 
o· ~R. MANOEL ALVEII, peJa comminão de 

Commercio, etc., manda á Mes11. o seguin 
te: 

Parecer pom !egundn d•.ccussão ~o~re o 
p1·ojecto n. 36-J 

A commissiio de Commerck>, Estatística, 
!ndustri:l~ e Artes, á qual f11i presente o pro
Jacto d_e n. 364, é de parecer que o referi
do proJecto S~J& submettido á 2.• discussão 
e approvado com a mesma redacçilo. 

Sala das Commissões, 4 de agosto de 18\18. 
-Conego Alves.-Manoel da Siln. 

A imprimir se. 
0 SR. SATURI'\INO .llAI'\TAS, peJa commisslo 

de Agricultura, envia ã Mesa o seguin
te : 

Sal~t du c' mmis8•i. s, 4 .te agosto tle 1898. 
- Saturnioo D~tntb s, - T.lieopuilo .M-. rquea. 

A imprimir-SE'. 

Apresen'açclo de ]'rnjecto~ 

O FR. Jo.\o Pto, manda á Me~a o seguin
td : 

l'rojrcto n. 40G 

O Congres~o . Legialativo rle Minas Oeraes 
decreta : . 

Artigo unico. Fiea cJ·e1; la uma c:dPirn 
de instrucçflo 111' Dl<tria no log11r dt-uo .a.ina
do MêqUin& llc !:' . • José nJ t11strícto l!P. Pe
quy do Pará, municí.viu do P11ril ; re\·oga-
das as diFposiçõe~ em cout rario. . 

Sala da11 Fe~~õel', 4 •lo ngosto tlo 18\18. -
Pa-.ire J. Pio. - Cazliudo Pinto.- Getulio 
de CsrvuJho. , 

Lido e a;>ai:ldo, a imprim i r-~e. 
Compareceu o SI'. Sahin > H11.rro ·o Junir, 

tendo se ausentado um ~;r. Depot:a-!1), 

2.• PARTE .DA O!Hl~~~ ()(\ úiA 

Discu -&{lo de emend-a& dn Senudo 

Silo lidas e po~tas em ditcussil.o unica as 
emendas do Senado á proposiçllo u. 121, da 
C11mara, que altera a lei n. I 18, na parte re
ferente a th:açlo de época para os concur-
sos de magi~trados. · 

O •r . .lu•e.lluo Barboea: -Sr. Presi
dente, como auctor do projecto que ora vol
ta emendado da outra casa do Congresso, 
tenho o dever de declatar á Camara que 

Parecer n . 3:?R voto pelas emendas em discus~i\o por julgar 
A que ellas completam meu pensamento quan-

. commísslio de Agricultura , Minos, Colo- do apresentei esta medhia á consideraçlio 
mzaçlio, Terras e Bosques, a que foi presen- da Camara dos l!rs. Deputjl~os. 
te a representaclo da Camara Munic1pal de d b 1 
Santa Luzia l!o Rio das Velbns. fazendo ver Estas emen as esta e ecem, n meu ver. 
a necessidade da creaçlo de uma. escola- um systema justo e completo pa· a. acabar 
agrícola no districto de Mattozinbos da- com os verJa•leiros exames de nu•ninos de 
quelle municipio ,· ' escola a que silo submettirios os concorreo-

C 'd tcs ao cargo de jui1. de dire:to, e, pur isso 
. _o~s1 erantlo que essa repre!'entaçlio fóra mesmo, ~no nerfeitamento acceit.aYeis. 

dlrtgtda no Cont~resso em 12 de junho de " 
1895 tempo em ,,ue neFta casa niPcuti<J.-~e Ninguem mais pedindo u pai<" ra, en-

. .., cerra-se a discus~no, sendo arliuda n votaç!io 
o prO.JPCto tle lei, que r<>furmavn o en11ino P' r fulta de numPro. 
agricoh1 ; 
. Considerando que a lei n . l-lO, de 20 de f->rim· im di>clfssllo do 11r0,1ecto n. 391 
JUlho do met~mo nono ( 1895) rorormou effe- E' lido e posto •!ID 1.• t.li!ICU!<!<:1o o prject9 

u. 391, quo anoulla disposições elo lei ds 
ctivamente o ensino agrícola; Olçamento da C;J~nara Municipal dd Ouro 

Considerando que ex vi do art. 2. · da su- Preto. 
pra cit:uJ11. lei, Pxcepçào feita do lnstitu- . 
to Allr-onomico dA Itabira c do Instituto ' o tu. t •••dldu E~OJ'. - Eu conf. sso, sr, 
Zoot~chnico nP t:beraba, todos 0 ~ .rerr.aisl f'res1det '?• a. v. exc111. e ~ Cantll~:o dos se.
estabeJecimentos ngricola~ crea1Ios por lei, nl;or·es !Jtlput~d,.s, QUe s1nto tfltll•·aldades_, 
serão convertidos em c 11 mpos praticos ou que tenl10 du 11tl.as sobre o modo J•or qu~ 
Campos de demonstraçlio ; ~cvu vo1a :- relativamente uu pr-e~1· 11to pro-

Cl·nsidPrando mais que 110 Qr.verno do Es- Jacto 
tado compete crear, além daquelles, out.ro11 Si de um Jadn militam rn z t'\p~ '' or.t 1'& a 
Camp"S pr·aticos em Jogare11 qu~ julgur cou· constiLuciooalitluue da C()brança do1 lllgun:~ 
venientes, em cujos estnbelecimentoe se es- imposto~> feitn pela camara mun eipul de 
tuclar!lo os meios d" melhot'AI' a indmtda Ouro Preto, por· outro m1Jitam razõ•J· a favor 
pa11tor·il c agrlcola, é de parecer : au mesma. 

Que a presente representaçãll da Clllllar& Por i~""• trRL•ndo-Fe de umn fi\I'Stlo im-
Municiplll de Santa. Luzia do lHo dulil \'elhas portuuti~sima. que poderá llfl'«ct nl· nfi.tl só 
11ej11. remettit.la ao e1m Presitlente do Esta- outr·os •nuniciJIIO~, que rar_-am ejln r. l cobl'!lD
do, para resolve!· como julgar convenien- "11. Cl mo Lllll1bc·n1 o Estado TtlCJueiro 11 v. t x:cia. 
te. que o projecto \'oi á comnlissào de Consti-



tuiçl\o, afim de que emittido o ••u parecer a 
tal r~speito p:)~Sil vctal-o com .!onheoimeoto 
de caulla, de modo que nlo vá de encontro 
aos iot~resse3 do.> cotumercio ~ u1uit.o me
noa, aos das Camaras munioipaea. Tenho a 
honra, poitt, de mandar o meu requerimeuto 
a v. excia., para o~ tlevid.oa tios (.\luíto bem). 

Vlfm á OleSa e lido. 11poiado c posto em 
discutttl , o seguinte: 

Rt!querím~nlo 

Requeiro que o pl't'jecto n. 391, da coàl
mis~!o de Camants Munieipaet, 11ntes de 
~er dil!cutido, 'á á cvmmi!'sl\o de Cóostitul
çlo, par~t emitt1r seu parecer a re~peito da 
comt itu<:i- ual itladtt da •·ob1 aoça de impostos 
feita pela Cam~tra Muuicipal de ouro Preto. 

Sal!'- da i ~e8~0es, 4 de agosto de 1898. -
C&Jld1do Elo~·. 

O ••· l "aroelro de Keseades-(NII.o temos 
o seu di11curso). 

Nio_gUt'lll maio~ petilndo a p ·lavra, encera· 
se~ d1scusdo, rtc .. ndo ad1ada a votação do 
requerimt:nto. · 

I. .ti.-cuss·i·> do projecto "· 398 

E' lido e poslo em 1.· discus.lio, que ó 
enct>rrada sem deb~tte, o projecto o. 398, 
sobre 11 lirença 11 di,·ersos funcc10narios pu
blicc.s, pr• jecto eno cuia vot.açl\o ficou egual
meote adiada por falta de numero. 

Discussão dos parecera~ ns. 320 a 32.5 

FinalmE>nto 1.1lo J!dos e postos separada
mente em diEcusEIIo, que se encerra sem 
debate, os pareceres nP. 320 a 325, cuja vo· 
taçlio fica adia.ta pelo mesmo motivo. 

NaJa mais havendo a tratar-se, o sr. Presi
dente designa para amanhli a 8óguiote 

ORDRI\f DO DIA 

1.· PARTE 

Até uma hora da tarde : 
Leitul'8. e approvaçllo da acta. 
Etpet11ente. 
Até 2 h<•ras da tarde : 
2. · leitura dos parereres e do~ projectos, 

depois de imprn~o!> c rii~tr ibuidos. 
Apresentação de pareceres das commle

sões. 

_.. .. d1ta do de n. 358, oooeod.,ndo um 
loto. de ~rru do Est~tdo a to.Jo I) cidadlo 
br~aileiro que o requerer. 

Segunda dita da propoaiçlo n. \-0, do .Se
nado. auctoriant.lp ll construc..;Au ••e cuu 
na Nova Capital, pua IAiversos funcciona
rios publico8. 

Segmuia dita do de o. 37~, pr(lrog11•do os 
pr.•!IOI coocedidos á com~nbia E. fi'. S.pa
C.'thy, para a CflDatruc~õll O da L F. 1.ht K&U'e
m~ a Moa\es Cl~trul!. 

Levanta-se a •e8lfl'to. 

33.• SESSÃO OIUIIN.-\Í-U A AOS 5 !JE AGOSTO 
N~ 1Sf8 

PHBSIDB'iOJA I O ~R. RJB.KIRO DE ÜLIVKIRA ." 

:'UlUUIIIO: - · 1. ' pAri•• rt:J or.lflrn dtltlia .---Acla.
Ex pctli,.nl•!. - Oh~t·n ;oçõt•s rtos H S Celt-slloo 
S, lrf'~. Nnues rhohl'illl e I .CHJ'Ohlo l ' t :rrill\, -
~. · leitur:~.- Aprt•ot'lllaç l\to tle p~recf'ro s dtl Com
mi~!'ÕP~.- 2. ' parte .- l. • <li!'CU,~àn oh o projedo 
11. 40.>. -~ .· do~~~ 11. ll5~.-2. · ''" tle n. W, do 
:5euao:o .- .. · elo oh• 11 . i:'! .-Emt'mlt oito H. Ber· 
ltardcs dtl l'ari:J c 01d··m do dia . 
Ao n1eio dia, feita a chameJn, ncham-8e 

presentes os srll.: Ribeiro de OIIY"ira, Ce 
lesti:Jo Soares, Desiderio de Mello. C. de Mou
ra, Jollo Pi''• Jmcelino Barbot>~t. Candido 
Eloy, Rllul Penído, Carlindo Pinto, Nu:1e1 
Pinheiro, Getulio <le Curvali.Jo, Saturnirio 
Danta~, Theophilo Murques. lgnacio Murta, 
C11millo Pratas, ller·nardes de Faria, Leopol
do Corréa, Bueno Braodl\o, Cllrueiro .J~ Re
zende, Pinto de Moura, Fr:mci~co Bressane 
e Rodrigues Chaves, faltando eom eau.sa par
ticipadll 08 8rs. : Agostinho Pereira, Tava
res de Mello, Alberto Furtado, Gonzaga da 
Sih·a, Severiano de Rt•zende, Juli o Tl\vares, 
Joaquim Calixto, Wenceslau Draz. Ribeiro 
Junqueira, Freit~s C11stro, Juvenal Peaaa, 
Delfim Mt1reira, S!lva Fortes é Epa minon
das Ottoni, e ttem ella os mais ~r~. : 

Abre 11e a ses~ão : 
Lida a ac~a dll tontecedente, e n:io tendo 

ella sotfrido alteração, tlca a ~ua ,·otaçlo 
adiada p'lr falta oie numero. 

0 FR. J.. SECRETARIO dá conta <.lo 8e· 
guinte 

EJPKOIF.NTB 

Apresentaçi\o de 1-rojectos, indicações, in- Officios 
terpellac,:ões ou moçOe~.. . . . ". . . 1 • _ 
Discus~l\o de requeruncntofl, md1caç0es, Do ar. I. l!ecrE-tll. 10 do S~n .1do , uHolven 

nterpellaç•ies e moç:.es · I ~lo c~m. emen·Jas a pr.•poslçào n. 124. - A 
Apprnv»ç:)o tle r-ed~tcçOes fln11es. lllopr.mlr-se. 
Votaçl\o da materia cuja dbocussão ficou DJ. Camora Municipal de Ouro Pl'.·to, prJ-

encerr~tua. ' pondo revogaç:\o do artillo 104, d1t Constitui-
çii.o Mineira, que aboliu as l•pus<-ntado
ria<~ . 2.· P.\RTE 

Até quatro horas d ... tarde : 
l'rimeirn •liscus~fl•> do projecto n. 400, per

miti indo aos atiVflj~)odos provisiona•los pelo 
Presidente ela l<elaçilo ext~rcerem advocacia 
em qu. lquE'T c< marc11. do Estado, e derogan· 
do u dit~posic;Oe ll de lei qut~ limitam o nu · 
mero de ud\•og .• uvll pua cada comarca. 

A' commis!!llo de Constituição e l.egisla
c,:llo. 

Requerimento 

Oi João Nepomu ceno Ah·ell dot F.guoiró, 
pro~e8sor de gymnsstira ola E•c1.ola Normal 
de Arai!SUilhy, pedwdo equip&I'<~Çi\u dos tteua 



vencimentos aos dos demais prof.,ssorea de 
E. Normaes. - A' commiss!l.o de Requeri
mentos. 

0 SR. CILESTJNO SOARU participa á Camara 
que o ar. Manoal Alvea, faltou á aessli.o por 
motivo de força maior. - A' Catnara ficou 
inteirada. 

O liR. NuNES PI~JJEiao, ecientifira li. Cama
ra de que a r.ommis!llo nomeada para ro
pruental ·a no banquete oJrerecido na Capi
tal Federal ao exm. sr. Silviano Brandllo, 
cumpriu o seu dever.-A Camar<~. fica intei
rada. 

0 IR. LEOPOLDO CORREIA leva ao conheci· 
mento da Casa que os senhores Nunes Coe · 
lbo e Epaminondas Ottoni fultaram á 11essão 
por motivo justo.- A Camura tlca intei
rada. 

2.• leitura 

Tiveram 2.a leitura e ficaram sobre à. Mesa 
para a ordem dos trabalho.-, o parecer n. 
328 e os projectos os. 405 e 406, dos quaes 
o ultimo foi julgado objecto ·de dolibera
çl{o. 

Apre1entaçllo ele JlQt·ecercs de conamissões 

0 SR. IGNACIO 1\IURTA, peJa commissão de 
Redacçlo, envia a mesa os seguintes 

Parecer e rtdacç{lo final de conformidade 
com a& emendas do Senado sobt·c a pt'Ciposi-
çtfo n. 103, cl'l Camat·a 

A commissiio de Redacçiio do Leis, a que 
foram presentes a proposição n. 103, de 
1897, e as emendas otrerecidas pelo Senado 
e approvadas pela Camara, é de parecer 
-que seja adoptada como final a seguinte re-
-dacç:lo : 

O Congresso Legislativo do Estado de Mi
.nas Oeraes decreta: 

Art. I.· Fica o Governo auctorizado a ce
-der á Camnra Municipal do Rio Novo o pre
dio em que funccionou a Camara Munici
~ipal, e o que serviu de cadea daquella ci
dade, si nlo tiver precisão dos mesmos. 

Art. ~. · Revogam-se as disposições em 
contrario. 

Sala das commisssõas, 5 do agosto da 
1898.- lgnacio Murtas.-Nunes l'i:lheiro. 

Pat·ecet· c 1·ectacçilo fir.ol sobre o pt·ojecto 
11, 344 

A commisslio de Rcdacçll:o do Leis, a que 
foi presente o projecto n. 344, fixando a for
ça publica para o futuro exercício de 1890, 
é de parecer que ~eja adoptada como reda
cção tinal a mesma com que foi 11pprovado 
em 3. · discussão, visto não ter sotrrido alte
ração alguma. 

Sala das commissõos da Camara tios Depu
tados, 5 de agosto de 1898.-l~nacio Murta.
Nunes Pinheiro.- A imprimirem-se . 

Não havendo apresentac;Ao de projectos e 
nem numero legal para votAção das . mate · 
rias adi.1das, passa-se a 

2.a PARTE DA ORDIW DO DIA 

I,• àucus1llo do prr.j~cto n. 400 

E- lido e posto em 1.· discusslo, que •• 
ancerra sem debate, o projecto n. 400, sobre 
exercicio da advocacia para os advogadoa 
provisionados pelo Tribunal da Relaçlo. pro· 
Jecto esse cuja , ·otaçllo tlca adiada. 

2. • discussilo do projecto n. 958 

Lido e posto por artigos, em 2.· discusslo, 
o projecto n. 358, sobre concesslo de lotei 
de terras do Estado aoa cidadlos brasileirol 
que os requererem, foi essa discusslo en
cerrada sem debate, ficando adiada a vot&
çlo. 

2. · discus&llo elo projecto n. 90, do Senado 

Egualmente, sem <:I e bate, à encerrada a 2. • 
discusalo do projecto n. 90, do Senado, que 
auctoriza a construcçlio de casas para fun· 
cclonarios publicos, sendo tambem adiada 
por falta. de numero a respectiva vot&
çllo. 

2. · discussão do projecto n. 372 

E' lido, e l"osto em 2. · discussllo, por ar
tigos, o proJecto n. 372, sobre concess!o de 
praso para construcçlio da E. de Ferro da 
Extrema a Montes Claroll. 

Em discusslio o art. I.·. 
O u. Beraarde• de Faria :-Sr; Presi

dente, por parte da commisslio de Obras 
Publicas, vou enviar ao art. 1. · do projecto 
em discusslo uma P.menda concebida nos se· 
guintes termos : (lé). 

A commtssno apresenta esta emenda em 
attençllo a um requerimento que a Compa
nhia E. F. Oeste de Minas, dirigiu a esta 
Camara, pedindo prorogaçio do praso para 
inauguraçllo do ramll de Pitanguy, por se 
haver damniftcado pelas enchentes um dos 
pilares da grande ponte que atravessa o 
ramal sobre o rio Pará. 

Cumpre dizer, sr. Presidente, que a Com
ponhia. mostra ter empregado todo cuidado 
e esforço afim do dar o possível andamento 
ó.s obras para conclusão daquelle ramal e 
que, si ainda nllo se acham de todo con
cluidas, tem 11ido isso devido ás grandes en
chentes daquelle rio, sendo necessario espe· 
rar·se o descrescimento das aguas para en
cetar-se alli o serviço necessario, além de 
ou~ros embaraços em que a empresa se tem 
encontrado. 

Estas allegaçl!es feitas pela Comp::.nbla 
Oeste de Minas e confirmadas em informa
ções.que teve a commissllo, de pessoas com
petentes e de rAsponsabilldade, Importam 
certamente motivos de força maior e justi· 
ficam por isso a medida qua a commit~BIO 
acaha de apresentar. 

Esse praso, sr. Presidente, nlo impedirá, 
estou certo, que em breve est.~tja concluido 
o assentamento de trilhos ja·tto proximoB 6. 
Pitanguy, e que sejam terminados outros 
serviços daquelle ramal, afim de que preste 
os beneOcios que vae certamente lavar 
áquo la importan·e cids.de. (Muito bena). 



·- . 

Vem á Mesa, é llda e a,Poiada a 1eguinte 
emenda: 

Accrescente-se ao final do art. 12. 
« Anim como a prorogar por olco mezes 

o prasll concedido i COmpanbla E. F. Oêate 
de Minas, para inaugurar o trarego no ra
mal de Pltanguy ,., 

Sala daa aeaaoes, 5 de agosto de 1898. 
- Bernardea de Faria. - Carneiro de Re
zende. 

Em dlacoasllo conjunctamente com o ar
tigo. 
. Nln1f11em maia pedindo a palavra, encerra
•• a dlscusallo, sendo a votaçllo adiada por 
falta de numero. 

Em . discuaelo o art. 2. ·, é, sem debate, en-
cerrada, ficando a votaçllo adiada . 

Nada mai11 havendo a tratar-tte o er. Presi
dente dealgna para amanhO:, a aeguinte : 

ORDEM DO DIA 

J.• PA.B.TE 

Até uma hora da tarde . 
Leitura e approvaçllo da acta. 
Expediente. 
Até 2 horaa da tarde : 
2. · leitura doa pareceres e doa projectoa 

depois de impres11oa e diatribuldol. 
Apre~entaç!Lo de pareceres das commis

aõea. 
Apreaentaçllo de projectoa, indlcaçoes, in

terpellações ou moçoea. 
Discuasllo de requerimentos, indicações, 

interpellaçõea e moçllea. 
Approvaçllo de redacçoea finaes. 

2.· PARTE 

Até quatro horas da tarde : 
Votaçllo das materlas cuja diacoasllo fi

CO\& encerrada. 
Levanta-se a sesslo. 

34.• SESSÃO ORDINARIA AOS 6 DE AGOSTO 
DE 1898 

PRBBIDENCIA DO SR. RIBEIRO DE OLIVEIRA. 

SUIIMARI0:··-1. • parte da ordem do dla.-Acta.
Expedleote -Observações ao sr. Bernardes de 
Farla.-Apreseotaçlo do projecto n . 407.--2. • 
parte.-Ordem do dia. 

Ao meio dia, rei ta a chamada, acham-se pre
sentes oa ara. : Ribeiro de Oliveira, Celesti
no Soares, Dealderio de Mello, Manoel AI
v~, Joio .Pio, Manoel da Silva, Nunes Pi
nheiro, Candldo Eloy, Bueno Brand!Lo, Fran · 
ciaco Bresaane, Carneiro de Rezende, Leopol
do COrréa, Getulio de Carvalho, lgnaclo Mul'
ta, Satorntno Dantas, Raul Penido, Bernar
d81 de Faria, Coelho de Moura, Juscelino 
Barbosa, Nunes COelho, Sablno Barroso Ju
nior e Carlindo }'loto, faltando com causa 
pU't.lciplda os ara: Agoatinbo Pereira, Tava
ree de Mello, Alberto Furtado, Gonzaga da 
Silva, Severlano de a.~ende, Julio Tavares, 
J011qulm Calixto, Wenceslau Bru, Ribeiro 

Júnqu~irli, Freitas Castro, Juvenal Penna, 
Delftm Moreira, Silva Fortes e Epaminonda. 
Ottonl, e aem ella os mais srtt. 

Abre se a· seaallo: 
Lida a acta da antecedente, e nllo haven· 

do quem sobre a mesma faça observaçGes, fi
ca sua votaçlo adiada por ratta de numero. 

Nlo ha leitora no expediente. 
0 BR BB.tNA1t.DB8 DB FA.B.U, leva ao conhe

cimento da Camara que o sr. Tbeophilo Mar
ques aountou-ae da t·apital por motive de 
foroa maior.-A camarafica inteirada. 

Nilo ba 2 • leitura e nem apreaentaçtto de 
pareceres de commiaaoea. 

Apr6~eAtaçllo de projecto& 

0 IR. RAUL PENID01 pela commisallo de 
Força Publica, envia àMesa o seguinte: 

Projecto n. 4.07 

O COngresso Legislativo do Esta.Jo de Mi
nas Geraes decreta: 

Art. 1 • Fica creado um corpo lle urba
noa, destinado ao policiamento desta Capi
tal. 

Paragrapho unico. E~tte corpo serà conati
tuido do 250 praças, t.iradaa dos 5 butalboea 
da BrigHda Policial, inclusive o esquadr!Lo 
de cevallaria; terà os otnciaes que forem ne
cessarioa, tiradoe tambem da Brigada, e sera 
commandado por um major, nomeado pelo 
Presidente do Estado. 

Art. 2. • Esta força ficará sob as ordens do 
Chefe de Policia, e só em casos extraordina
rios será distrahida da Capital. 

Art 3. • Fica creada uma companhia de 
bombeiros, destinada ao serviço -d& extin
cç!Lo de incendios, podendo ser aproveitada 
nos casos de inund&çoos, desastre&, desmo
ronamento&, gréves e no policiamento desta 
Capital. 

Art. 4. • A companhia de bombeiros conata
rfl de 50 praças, com o demaia pessoal ne
oessarlo, e será organizada policialmente. 
Eate peasoal e praças serlo tirados da guar
da url>ana. 

Art. 5 • Fica o Governo auctorlzado a 
mandar construir tres caau para postos po
lici&.es nos pontos desta cidade que julgar 
maia convenientes. 

Art. 6.· Fica creado o Jogar de medico da 
Policia, que tambem aervir' no corpo de 
urbanos e na colonia correccionol do Bom 
Destino, com vencimentos eguaes aos doa 
medicoa da Brigada. 

Art. 7. • O administrador da cadê a de Ou
ro Preto teri os vencimentos de 3:8001000 
annuaea, e o seu ajudante os de 2:800.1()00. 

Paragrapbo unico. Fica supprimhio o lo
gar de escrevente da cadàa. de Ouro Preto, 
cujo serviço ficará a cargo do administrador 
e seu ajudante. 

Art. 8. • Fica creado o logar de administra
dor da cadêa desta Capital com os vencimen
tos de 2:000i000 annuaea. 

Art. 9. • A distrlbolçlo da Força Publica 
compete ao Chere de Policia do Estado, de 
accôrdo com o quadro do e1Jectivo del8a for
ça que semanalmente lhe serà enviado pelo 
commandante da Brigada. 



... 
Paragrapho unico. Para a diltribuiçlo da. 

k\rça e transferencia de destacamento de 
11m para outro municipio, o Chefe de Poli 
ela se dlrigiri ao commandante da Brigada 
ou dir~ctamente aos commandantes dos ba· 
talbOetl, conforme as circumatancias o exl~i
:t:em; podendo designar nomioalruente offi
cial de sua conllaoça para delegado e1.1peclal 
em qu~tl•tUer '?Onto do Estado. 

Art. 10. l',ica aberto o go,·erno o necena· 
rio erudito nté a quanth de 80:000$, pela 
ve1 ba-to'orça, Publica-para occorrer ás des· 
pesas com a Cllnstrucçã.o d11s casas para pos
tos policiaes e mout11gem da companhia de 
bombeiros. 

Art. 11. Est t lei .-ntrarà em vigor desde 
a data de sua publica<;ão ; revogada.e as dis
posições em contrario. 

(S. R.) Sala das ses>Oes, 6 de agosto de 
18\18.-Raul Penhlo.-F. Bres~ane. 

A imprimir $e. 

D ·seu! siL? de 1·eclacçao final 

Em se:,tuida ~ão Jiclas e postas em discus
slo, que se encerra sem debate, a redacçlio ti
na! ola proposição n. 103 da Camara sobre 
cessão de predios •lo Estado à Camara Muni
cipal do Rio Novo, e a do projecto n. 344 
que flxa a força publica do estado. 

Segunda parte 

Por falta tle numet•o, !lca adiada a votação 
de!'t<as materiR.s, assim como a das que con . 
st11ram da or·dem do dia. 

Nacla mais haYeuclo a tratar-se, o sr. Pre
si•J••nte •Jesigna para o dia 8 a seguinte : 

ORDEM DO DIA 

1. a FARTE 

Até uma hora da tarde : 
Leitura o approvação da acta. 
Expediente. 
Até 2 horas da tarde : 
2. · leitura dos · pareceres e dos projectos, 

depois de impres@os e distribuidos. 
Apresentaçllo de pareceres das commis

si:se8. 
Apresentação de Pt:ojoctos, indicações, in

terpellaçl!es ou moções. 
Discuss1i.o de requerimentoP, indicações, in

terpellaçoes e moções. 
Approvaçllo de redações flnaes. 

2• PARTB 

Até quatro horas da tarde : 
, Votação das ma terias cuja discussão ficou 
encerr .• da. 

Levanta-se a sessllo. 

35.• SESSÃO ORDINARIA AOS 8 DE AGOSTO 
DE 1998 

PRESII!ENCIA DO SR. BERJSARDES DE FARIA 

( Vicc-Presid'!ntf') 

SU~I~UIIIO :-1.· p;1rlr. da ordem rio d1a.-Acla. 
-Exltedic ; ole.-Oh~orvaç(}{'s rios sr~. Carueiro dll 

Rezende e Dealderlo de lletlo.-~.· lelton.
Apreaentllçlo de pueceres. -Idem do projec&o o. 
409. -:!.· parte.-Ordem do dia. 
Ao meio· dia, feita a chamada, . acham-1e 

presentes os srs. : Beroardes de Faria, Ce
lestino Soares, Deslderlo de Mello, Joio Pio, 
Carneiro de Rezende, Manoel Alves, Jusce
lino Barbot~a, Nunes Coelho, Francisco Bres
sane, Camtllo Soara. F •.lho, Nunes Pinheiro, 
Saturnino Dantas, Candido Eloy, Bueno Bran
dllo. Rodri~~:u.:l! Chllves, Pinto de Moura, Ma
noel da Silva, ·goacio Murta e Coelho de 
Moura, faltando com causa participada oa 
srs. : Agostiraho Pereira, Tavllres de Mello, 
Albet·to to'urtado. Gonzaga da Silva, Se\·eriano 
de Rezenoie, Julio Tll.vBres, Joaquim CaJixto, 
Wenceslau Braz. Ribeiro Junqueira, Freitas 
Cll8tro, Juvenal Peo011, Oelllm Moreira, Silva 
Fort<-s, Epaminnndtts Oltooi e Theophilo 
Marques e sem ella os mais Hs. 

Abre-se a seat~ilo : 
Lida a acta da antece lente e nlio havendo 

quem sobre ella faç:t ohservaçOell llca ella 
sobre a mesa para •er approvada quando 
houver numero. 

EXPEDI ENTE 

Nilo ba leitura o expediente. 
0 SR . ÜABNEIRO DE I<.F.Z.ENDE, peJa. COM· 

missão de Camaras Municipaes, diz que, em
bora reconheça p~ra todo o cidadão o di
reito de representação perante os pollerea 
publico~, adopta comtudo sua commis~io a 
praxu de não tomar cnobecimento de petl
vOes em que n i o est~jam reconhecidas as 
nrmas ele seus 11ignatario~ ; pd·> que de
volve á. 1\lesa a rle varios con tribuintes do 
município de S. Miguel de Guaobães e re
quer que o sr. Presidente providencie de 
modo a ser preenchida por aquell~s cidadlos 
esl"a rormalitlade. 

O sr. Presidente declara que serà atteo 
dido. · 

0 SR. DESlDERIO DE MELLO manda i Mesa 
uma reprasent11.çllo em que os advogados e 
solicitadores da comarca da Viçosa pedem 
que s~jam validas em qualquer comarca do 
Estado as provisOes concedidas pelo Tri
bunal da Relação para certas e determina
das comarcas. 

<!. • leitura 

Teve segunda leitura ~ fica sobre a mesa 
para ordem dos t ··aballlos o projecto n. 407. 

Apresentaç(forle ·•areceres de commissões 
0 SR. NUNES PI' HIUR01 pela commissllo de 

Redacção aprese 1o t& o seguinte : 

Parecer e ,.e1lacçi'!!J final sobre a vroptnirllo 
n. 100, de ac. ·ôrdo com crs emenrla11 do 

Senado 

A commissio u-1' Redacçio de leis, a que 
roi presente a pr•1posiçlio n. 109, é d~ pare· 
cer que se adopto, como fin ~ t, a segumte re
dacçio, dada á mesma: 

O Congresso Legislativo do Estado de Mip 
na<J Geraes decret;l: 

Art. 1. · Fica o Pre!lidente do Estado au
ctorlzado a contro.~ctar com ·quem melhore~ 



••• 
'Y&ntagena otrerel!er e com u mNmaa eon
diçoea e favores eatabele<'idoa peloe arta. 1. ·, 
2. • e 3. • da lei o. 139, de 20 de ulbo de 1895, 
o prolongamento do ramal ferreo da cid•de 
de ltapecerica á c1dade da Formiga a ent.roo-· 
car-se na estrada de ferro - Barra Maoea a 
Catalio. 

Art. 2. · Fica esualmeote o Presidente 
do Estado auctorizado a entrar em aceôrdo 
com a Companhia « Oéste lie Minae •, para 
alargamento da bitola, de 0,76 para J,m do 
ramal entre Gonçalves Ferreira e Jtapeceri
ca, ou fazer a desapropriaçllo do dito ramal, 
podendo cedel-o 1\ empresa com quem con
tractar, mediante a1 coodiçOes e ravorea re
lativos á uniformisaçlo da bitola e ao vale>r 
da transmiRIIIlo, de accõrdo com as disposi- . 
çOes da lei n. 139, citadas no art. I.·. 

Art. 3. · Revogam se as tJisposiçi es em 
contrario. 

Sala das commist:Oel!, 8 de agosto de 189ft 
-Nunes Pinheiro.- lgnacio Murtll. 

A imprimir-se. 
O ar. Ba•ao Rr•••Ao, pela rommil'sllo 

de Or~;11mento, envia à Me~ a o se11uinte: 
Projecto n. 408 

(Orçamento do Estado par-a o e:xercicio do 
1899) 

A C<'mmi!t~ão de Orçamento, a que foi pre
sente a propusta apresenr ;.·la p.,:o Governo 
do Esllulo, tabell::~~ e mai~ olocumt>nros que 
a instruir11m, p11ra orçamen to da receita e 
de•pesa do E~rndü de Minas Geraes, p;.ra o 
exercício de 1899, apresenta o seguinte pro
jacto : 

O Congresso Legisl~ttivo do Estado tle Mi
nas Gerae~ decret11. : 

Art . t.• A receita do Estado de Minas 
Geraes pa1·a o exer·cicio de 1899 tlr.a or~;ada 
na quantia. dA 1.'0 .905:700,3000 e 11e comporá 
dos seguintes 1mpostos e contribuições : 

H.end;,. t•r·dillll.l'ia : 
§ J.· Imposto sobru gene-

ros de exportação... . . . . . . 16.000:000~ 000 
§ 2. · Ide m SlJ bre (Ceneros 

de consumo de l'Ma do 
Estado..... . . . . . . . . . . . • 1.300:000:ooo 

§ 3.· Taxa do sello.... . . . 1.180:000S000 
§ 4. · Pa,sagens e m estra-

das de fur·• o particula r·es . 250:000,3000 
§ 5. · Taxa de her11n•:us e le-

gados, inclu~ivé t_r·ansmis-
sõe. e m lmha roct:a. . . . 7:í0:000~000 

§ 6. · Cubran<;a da divida 
activa . . ......... ... ·..... . 12:0<Y.'EOOO 

§ 7.· Jmpc.sto da aferição 
do ,;ai. ... . . . . . . . . . . . . . . . . 05:000~000 
8. · H.enda da Imprensa 

§ Official.. . .. .. .. . .. .. . .. . .. ~60:000 ~000 
§ 9.· Pl'oduct o da 'enda de 

terras devolut as .. , . . .. . .. 20:0003.000 
§ 10. Juros de q4atrn npo-

lices. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200.!000 
§ ll. Taxa de mat r·icula. e 

annuidade nos astabeleci-
mentos de in•tr·ucção. . ... 100:000~000 

§ 12 He nd<t dos terrenos 
diamant111o~........ ... ... 10:000.)000 

§ 13 lmpo~t.o de 5 •f. sobre 
a expor-tação do ouro . . . 200:000!000 
A. C.-17 

8 14. Quotu com que con
correm aa empreau prl-.i
legiadu, para o aemoo 
da reapectln ftaoallzaçlo 

Renda extraor
dinarla: 

I Multu por 
inf'racçOes de 
leis, regula
mento• e con-

107:500~ ---

tractos ... . . . 36:ooot000 
2 Juros de di

nheiros do 
E11tlldo depo
sitados em 
bancos,inclu
sivé O!t im
pol!tos de 
t r ansmil!sllo 
a que sere
ferem as leis: 
addicional,n. 
2, de 28 de 
outubro · de 
1891, e n. 18, 
de 29 de no
vembro do 
me11moanno, 
que tém aldo 
c I assitloados 
em r~nda ex
traordinaria, 
nos orçamen
tos nnterio-
res . . . . . ....• 

3 RepoaiçOes 
e r e s ti tu
içOes, inclu
sivé o produ
cto dos pro
pri<.s do Es
ta do, por 
venda ou ar
rendamento, 
e renda da 
nova Capi-
tal .•..•... . • 

4 Producto de 
fiança~~ r.ri-
mes . •..••.•. 

Depositos: 
Saldo ou ex

ct-sso entre 
os recebi
mantos e as 
restituiçOes .. 

50 :000,!001 

180:000S000 

5:000.:,000 271 :OOOSOOO 

350:000i000 

20. 905:700.&000 

Art. 2. · O governo fica auctorizado a re
ceber e a restituir os dinheiros do emprea
timo do corre dos orpblos, caixas econo
micas do Estado e as de garantia de tlan-
1/BS e dep(\sitos de outras origens. 

O saldo que produzirem e!tes deposito• 
será empretrado nas despesas do Estado e o 
saldo Jas restituições serà. levado ao balan
ço do e:r.ercicto. 

, 



-... 
Ait. 3.• Durapte o exercicio de 1899 1loa 

o Presidente do ~tado auctorlzado . a du~ 
pender a quantia de 20.8~:825t365 pelas 
trea Secretarias de Eatado conforme os ser
viços especificado• nos seguintes paragra
phos: 

§ l. · Secretaria do Interio~ 
I. Subsidio ao 

Prea idente 
do Estado. . • 30:000f000 

11. De a pesas 
com lllumi
naçllo do Pa-
lacio. . . . . . . . 2:4008000 

111. Pessoal e 
expediente 
da Secreta
ria do Inte-
rior.. . . . . . . . I 62:849,5000 

I V. Sub a idio 
aos Senado-
res.. .. .. .. .. 88:320,1000 

V. Pessoal e 
expediente 
da Secretaria 
do Senado ... 37:564$000 

VI. Subsidio 
aos Deputa-
dos . . . . . . . . . 176:640$000 

VIl. Pessoal e 
expediente 
da Secretaria 
da Camara 
do11 Deputa-
dos.... .. .. .. 50:300$000 

Vlll. Ajuda de 
custo aos Se
nadores I' De-
putados. . . . . 36:0003000 

IX. Apanha-
manto de de-
bates.. . . . . . . 36:000.!000 

X. Aluguel de 
predio para 
aCamara dos 
Deputados... 1 2:000~000 

XI. Magistra-
tura e justi-
ça do Estado 1. !120:000$000 

XII. Pessoal e 
expediente da 
Ser.retaria da 
Policia.... .. 67:4078000 

XIII. Carcerei
ros dns ca
dêas do Es
tado e pes
soal da de 
ouro Preto.. 51:504~000 

XIV. Susten
to, curativo 
e \'estuarios 

~~!s~~~~~ .~~: 350:000i000 
XV. Diligen-

cias policiaes 30:000!000 
XVI. Colonias 

c o r r e c cio
naes agríco-
las. . . . . . . . .. 30:0110S000 

xvn. Força 
publica: 

a) Pt~uoal da 
Britada ••...• 

b) Etapa para 
2.079. praças 
a 11500 na 
média ...... . 

c) Fardamen
to para 2.079 
prnças, a .... 
1501000 •.... 

d) Ajuda de 
CUltO a Ofll• 
ciaes em di
ligencin . .... 

e) Gratitlcaçllo 
a reengaja
dos, a :.!00 
réis ... . .... . . 

f) Forragem e 
ferragem pa
ra os anima
os da Briga
da e torra
gero para os 
dos ofliciaes 

g) Aquartela.
mento,enter
ramento, ex-

r::..i~~.t~ .... ~ 
lt) Compras de 
armas .••...• 

XVIII. Saúde 
publica : 

a) Pessoal da 
Directoria de 
Hygieue, in
clusivê o en
carregado do 
serviço de 
prophylaxia 

aanitaria ..... 
b) Material, in
clullivé a 
quantia pre
·cisa para ac
quisiçilo de 
objectoa pa
ra o custeio 
dos Iaborato
rios e para 
objectos de 
expediente .. 

c) Quotas para 
o expediente 
das delega
cias de by
giene e vac
cinaçlio •..... 

XIX. Soccor
ros publicos. 

XX. Auxílios : 
a) Ao!l hcspi
taes de Ouro 
Preto, Mon
tu Claros, 
Orlo Mogol, 
Itabira, Dia· 

1.583:790~ 

1 .138:252150() 

311:8501000 

5:000,1000 

20:000!000 

70:0001000 

70:000!000 

31 :5801()00 3. 230:473tl000 

150:000$000 

50:000$000 

55:280!000 ~55:280@000 

50:000!000 



mantfna, Pl
~nguy, Sa
bará. Santa 
Luzia, Sete 
Lagou, Bae
l)eody, Bar
bacella, Slo 
Joio d'El
Rey, L&VI'U, 
Caldu,Mui
anaa. Pauot, 
A r as 1uaby, 
Ouro Fino, 
Tbeopbilo ot
toai, s. Gon
çalo do Sa
pucaby, P .. 
racatü, Cur
ve1lo, Serro, 
Mar de Hee

panba, Parà, 
Turvo, Hom
.ftm, Rio Pre
to, Campa
oba, Ponte 
No\·a, For
mfga,Leopol
dina, Juiz de 
Io'óra, Minas 
NOVIII, Dores 
da Boa Espe
ra.nça, Dores 
do lndayà, e 
botplcfoa de 
alien~tdoa de 
Itabira e Pon
te Nova, a •• 
2:000 000 .••• 

b) Annutdadea 
aos boaptcfol 
de alienados 
de S. Joio 
d'El-ttey e 
Diamantina, 

a 5:000!000 .• 
e) ABIIilltencta 

á alienados 
no Hollricio 
Naciona .•..• 

XXI. lnlltru-
cçllo prima-
ria ......... . 

XXII. Eacolu 
Normaes,pes
aoal e custeio 

XXIII. Auxllio 
a escolas nor
maea munici
paes: 

De Barbacena, 
Tres Pontas, 
Itajubé, Ser
ro e Sete La
p:oaa, a •...•• 
15:0003 cada 
uma ...•.... 

XXIV. Inter-
nato do Oy

. mnuio Mi
neiro: 

76:0008000 

10:000$000 

1 0:000!000 

... 

2 . 956:650 ~000 

75:000S000 

a) Peuoal .... 
b) Saltento de 
alumno• e 
do peuoa.l 
do serviço 
Interno ..... 

c) Cu1teio do1 
• gabinete• e 

1aboratorios. 
d) Medicamen
to•, livros, 
objectos de 
eacripta e la
vagem de 
roupa ...... . 

c) Medico -
vencimento• 
e gratlftca 
çlio addicio-
nal., .......• 

1). E1pediente 

fi XXV. Externa
to do Gymna· 
alo Mineiro: 
pessoal e ex-

1

1 pedlente ..... 
XX VI. Escola 

de Pharma
cla : pessoal, 
expediente c 
material .•• . . 

XXVII. Insti
tuto tecbnico 
proflssion A l 
de Barba
cena : 

u) Pessoal. ..• 
b) Oratiftcaçlo 
addlcfonal do 
pessoal de no
meaçlio ...... 

c) Allmentaçao 
doa alumnoa 
e do pe111oal 
doaerviço in-
terno ....•... 

cl) Veatuario e 
calçado ... ... 

e) Lavagem de 
roupa ...... . 

f) Medicamen
tos, livros e 
objectos de 
ex'pediente •.• 

g) 1\lnteríal 
para. as of-
tlcinu ... .. . 

h) lllumina~ão 

XXVlll. Sub
vençOes : 

a) Faculdade 
Llvre do Di-
reito ... . . . . . 

b) Asylos de 
orpblos de 
Diamantina, 
Ma r lanna, 
Barbacena, 

134:400!000 

50:000 ~O()() 

5:0001000 

ao:oooaooo 

<&:320.1000 
2:000~000 

48:0001,000 

5:280:000 

-4 0:0001000 

20:0001000 

6:COO~ 

3:0001000 

8:000i 000 
3:000100{1 

70:000-iOOO 

225:~ 

121 : 000.! 000 

103:568t000 

l ~l3:280.,i000 



Juiz de P'ó
rae S. Fran
cisco, em S. 
JoIo d'El-
Rey, a 2:000) 10:000.000 

c} R e c o I bi
mento de or
pblos, em S. 
Jolod'El-Rey 2:00\) SOOO 

d) A.-ylo de S. 
Lulz,emCae-
thé.......... 5:000$000 

XXIX. Arebivo 
Publico Mi
neiro: pes
soal o expe· 
diente . .... . 

XXX. Passa
gens em es
tradas de fer
ro e tele
grammmas .. 

XXXI. lmpres
sGe.- e publi
caçoe.- na 

~~f~.~~ ?.r~ 
XXXII. E:rpe

dlente com 
elelçOes esta-
doaes ...... . 

XXXIII. Sello 
postal para 
a eorre~pon-
dencla of
ftcio·l. •. ..... 

XXXIV. Even 

120:000~000 

5:000,i000 

30:000~000 

87:ooot000 

40:060~000 

30:0001000 

tuaes .... . . . 16:0001000 11.249:665tOQO 

§ 2. · Secretaria das Finanças 
I. Pes11oal da 
Secretaria da1 

Finanças.... H50:920.i000 
11 • l!:x pedi ente 

da Secreta
·ria das Fi-
nançall. . . . . . 24:200it()0 

111. Recehedo-
ria de Mi-
naR: 

a) Pe~soal. . . . 
161:600 ~000 

b) M~tt~>rhtl .... 
38:400 ;000 200:t.100tooo 

IV Juros eamor-
t ÍZ!IÇII.O da 
dividn fun· 
dada: 

Juro11 .. 
4.00R:41lt~ 
Amorttz~tçlJ.o. 
) . 249:622, 886 5.258:0'4fl36 

V. Porcf'nta
go m a co Jle
ctores e es-
cri v Aes. . . .. . 233:000 )>00 

VI. Fiscaliza-
çlo especial 
das rendas 

e:rternaa e 
internu .. . . 

VII. Pc!soal das 
recebPdorias 

e vigias fts-
caes •....... 

VIII. Porcent&
geD' a Com
panhhts de 
estrada~ de 
ferro ... . ... . 

IX. Expe Jiente 
e aluguel rte 
casas para 
receberlorias 
e vigias . ... . 

X. .Juros de 
empreptimo 

de orphllos e 
de dinheiros 
deposit11 d os 
pat·a fiança 
de exactore11. 

Xl. cu~t11s em 
proce11sos cri
mes e em 
cau11aa da fa-
zenda ...... . 

XII. Expedien
te do JUry e 
de tribunaes 
cor r e c c r o 
naell . •.... . . 

XIII. PassAgens 
em estradu 
de ferro e te
letrrHm ma a 
of!lciaes .. . .. 

XIV. Imprensa 
Olllcial : 

Pe111.10111 .... . .. 
169:1~ 000 

Materinl ...... 
113:200 000 

XV. Restitui
çr>ea e repo-
siçGes .. ... . . 

XVI. Aposenta
dos e refor-
mados ... . . .. 

XVII. Dupesa 
com talõ~s e 
impres11ilo de 
estampilhas. 

XVIII. Exerci
cios findos ... 

XIX . Even-
tuaes ... . ... . 

XX. Gratiftca
QilO proviso-
l'ia ....... . .. 

I X>.l. Publica
~ e im
preasoes na 
Imprensa. Of' 
ftclal ... . ... . 

132:000,i000 

258:2804.000 

307:500,000 

33:400 000 

25:0001000 

144:0001()00 

19:7201000 

20:000$000 

282:320tOOO 

IO:OOO,SOOO 

:.!62:529~ 

6:000 .000 

60 :O()()SO()fl 

4:000!()00 

92:462$000 

30:000~000 7.573:3651315 



1. ~-· ~cretaria da_.qricult.ura, Com· 
mercio e Obras Publioae 

I. Peaaosl da 
Secret.u&aH. 176:2791000 

11 . Expedi ente 
da ~ ere~rh& 20:0001000 

IIL ReparUolo 
de Terru e 
Colooi~: 

Peaaoal . .... . 
77:722~000 

Material. ... .. 
7:000 .000 84:72'leoo<l 

1··. Col-·n=a•in · 
d «•naa. . . .. • 25:0001000 

V. Commlaalo 
d11 carta ge
og•aphica e 
geololri ~a : 

Peuoal ......• 
67:000_000. 

Matl'ri >d ..... . 
37:UOO_OOO 10.:~ 

VI. Commiaalo 
da carta geo· · 
graphica e 
de limitca: 

Pea11oal. .. . .. . 
98:400 OOfl 

MatPJ'ral .. . .. . 
57:6'(0~000 156:~ 

VIl. Medl~lo e 
dem11rcaç a ·o 
de terras : 

Pet!IIOIII •• •• ••• 
42:~00-iOOO 

Material . .. . . . 
7 :~ootooo 50:ooo_ooe 

VIII. Gr~ttlllca
çlo addrclo-
0111 ao pet~~o
e! .taa com
mis•lJes geo
grapbica e 
gf'ologlca, de 
lim•tes e de 
terru.. . . . . . 27:94ot000 

IX. Ohru pu-
blica li . • • • . . .. 800:0001000 

X. Junt11 Com-
marcial : 

Pe>ao"l. ..... . 
12:780,i.OOO 

Material ..... . 
3:000 000 15:780_000 

XI. Instituto 
Zootecbo i co 
de Uberaba. . 85:250 3000 

X 11. I natltu to 
A~rroooa. i co 
de I ta b ra. . . . 56:644~ 

XIII. Subvençlo 
i Academia 
de C•-DJDler
cio em Juiz 
de Fóra.. . . .. 50:000 ,000 

XIV. Vaccioa 
anti earbun -
CUltll!&.. .. ••• 9:6()()J(jÓO 

XV. PJacaliza-
\'lO tlu em-

presu · de ·· 
_.,..., mildl-
eiaalfe.:. ~ •.• •• 7:fl8DIOOO 

XVIJ rtaeell&a· 
çlo de estra-
das·de rerro. 124:5001000 

XVII. Patii&IJ8DI 
de tele1ra• 
.,........... 30:000.000 

XVlll. ImpNI· 
do e publi· 
ea~ Da lm· 
p~naa · l •f-
c-ial ••••••• ·~ . • 40:000i()OO 

XIX. Eventu· ....... .. ... 6:000j()OO 1.867:7\6~ 

Art. •· • Fica o Pruidente do Estado au
ct.orizado a abrir • credi~e euppiemenwree, 
eom •• tormalid.adea preacripbe oo.ari 18, à 
lei 2 314, de li de junho de 1816 e 8....._ 
vadae e10almeote u dis~ea do art. 3.·, 
da lei o. 10, de ~ ·de •noYembro de 1891 u 
MJUintea rubricas de 'Cle•pe• da pt"8MIIte 
lei . · 

8 1.· Art. 3.· ~- ~. 14, 19, 24 lettra B, 17 
leU.ra C e SO; · 

1 2.· Ne. 4, 8, 10, 11, 13, I8; e 
I a. N. 17, CUO· blo tenham sido aut-

ftclent.emeote dotadae. · 
Art. 5. · ca.,o a .renda ordinarla e a e:a:

traordlnaria ni o butem p~tra a dtttpe• 
orçada, .o Preeideate do 8~\ado poder& roer 
opt>rtQGet de er~lto para · cobrir o d4~cU 
que M ..-ertOcar. · · · · · · 

Art. 8 . · Fica \11m bem · o P~eloleote tio 
Eatado auot.oriudo a fazer openQÕ81 ele 
eredito para occorrer ál deape11~1 .mm p
notia de juros e aub..-enQGee 1 em))re"as au
•lllada• pelo EstRilo, eaeo aejam iô$uffteiea-
te• as renda• do eJ.erclcio. · : 

Art. 7.· Continuam em visol' a• ditrpOII
çOee contidas nos art~. 10, 11, l3, 14, 15,16, 
17, 18, e 19, da lei n. 19, de 26 de novem
bro de 1891; a do art. 6.·, cb lei n. 39, de fl 
de julho de 1892 e doa arte. 8. · 7.· e 15, ela 
lei a. 107, d~ 26 de julbo de I~. e art. 11 
Iettra A, da lei o. 211, de 19 de.eetembro de 
IM. 

Art. 8. · Revogam-se aa dl~tpot~lçoea em 
contrario. 

Sala dflll eommi1110es. 8 de a«osto de 1898. 
-J. Bueno BrandKo.-C. Pratee. 

A imprimir-se : 

ApN~eftlc{'ilo d• proj~ua, indicoçtit& e ~& 

0 IR. FRANCIICO 8REtSAI"E, ('Umpl·iadG O 
que prometteu á C11mara quando retirou da 
dillcuullo o projecto o.· 357. Fohre grapoe 
e1::oiarea. l'DVill à Meta o seguinte, p~t
teodo juetUicwl-o -'pporLuoameote. 

Vem à Me•a, é lido, apoiado e ne a impri-
mir ae o teguinte: · 

Proj~lo " .. 409 

O 0oDI1'8110 W.ialatlvo do Estado de Mi
au Oerael decreb: 

Art.. 1. • Pica o G\lverao · auetorizaclo a 
•a•••r OODttratr, dentro ll1t ar .. • urbana 
deata cidade e aoe pontos ljUe julga!' mate 



.... : 
-c!ODvtnientel, dc.ua edUictoa em qne Cuncclo
tlem grup01 81COJ&I'fa constltuidoa de meDI· 
·1101 de ambos 01 ano•, em edade e~colaJ!. 

Paragrapbo unlco.-Cada um de11e1 edlft
-eiofl, cujo plano aeri estabelecido· pela Se
~ret.arla de Obraa Publicai!, tera\, separada
·meote, pari\ cada 1e1r:o, aa neceasariaa accom
aodaçôea, e posauirA, além do material es
-colar '1 que ro re!ere o paragrapbo untco do 
~rr. 332, da lei o. 41, de 3 de agosto de 1892, 
11m mul!eu escolar commum aoa alomnos e 
.alumnu; e junto de cada um desaea predtos 
tla"erá para os alumnos de cada sexo, •epa
tradamentft, um modesto jRrdtm-para re
-creio, estudo• lotantcos, horticultura e 
:arboricoltura-e um -pateo para exercicios 
-«vmnastlcos e noluçôea militares. 

Art. 2. • Nos grupos e•colareil, por estJr lei 
-ereadoa, o eneino comprebende as materiaa 
-• ~toe se refere o art. 89; lettra C, da cita-
-da lei n. · 41. 

Art. 3. · O enaln'> ministrado nos grupos 
~rolares seri regularmente dividido por 
.anooa, curaos e cluaea, e convenientemente 
dividido pelos professores, sendo preferidaa 
·:profeaãoraa para oa canos elementaree. 

Paragrapbo uiltco.-0 Go,·erno, si julgar 
rnece111ario, contractará com peuol\ tdonea a 
..Grganizaçllo do ensino nos grupos escolaree, 
.podo::ndo despender com eeae aen1ço ate a 
·4(11antla de 12:0001 pela verba-Instrucçllo 
Publica. 

Art . .c.· Aos alumaos que concluírem o 
.eurao doa grupo• escolares será passado um 
diploma que lhes dará direito á nomeaçllo 
-de prore11ores eft'ectivos de escolas ruraec, 
~em {lrejuizo da preferencla que ~mos nor
mallstu. 

Art. 5. · Ficam creadas, neata Capital, tan
tas escolas urbanaa de ambos os sexoa quan
-tas forem necesaarias, de maneira que a 
-eada uma seja dietribuido o numero maxlmo 
-de 50 alumnot. 

§ 1. · Para a determinaçlo do numero 
odeaaa escolas, que serão providaa nos ter
moa c:!aa leia em vigor, o Governo mandará 
_proceder lmmediat.amente ao recenseamento 
.ao perlmetro escolar desta cidade. 

§ 2. · O ensino nestas escolas comprehen· 
4e u ma terias constantes do art. 10. • e pa
ragrapho untco da lei n. 221, de 14 de se
tembro de 1897. 
· Art. 6. · Emquanto nlo forem installados 
~• grupo& escoh1rea, as escolas desta Capi
tal funccionarlo em casas particulares. abo
-aando-se a cada proteseor a quantia de 50S 
meoPaeR para aluguel de casa ou sala. Con
-cluidos, porem, osrespectivos editlcios, para 
·-cllea rerllo pu~adas eeeas escola:s, que func
cionarno dabi em deante sob o rcgimon ee
tabelecido para os grupos t'Scolares. 

Art. 7. · Fica aberto ao Governo o neces
t!&rio credito pelae vttrbail- Obras Publicas
e - lnstrucçno Publica-até a quuntia de 
IOO:OOOS, para occorrer ás despesas creadas 

·por esta lei . 
Art 8. · Cada profeesor dos grupos escoll\

res desta Capital terá os vencimentóa de 
. 2:4003, annuaes. 

Art. 9. · Rnogam-se ns dispoeições em 
..contrario. 

(S. R.) Sala du ae11Gea, 8 de · agoa&o de 
1898.-P. Breanne. · 

2.• PARTE DA O.RDEM 00 DIA 

o sr. Presidente declara que nlo bavendo 
numero legal para proceder-a• '' voiaçlo das 
materiaa cuja discusslo ae acba enoerrada 
continua par a amanbl a meama ordem do 
dia. 

Levanta-11e a aessllo • 

37.• SESSÃO ORDINARIA, AOS 9 DE AGOSTO 
DE 1898 

PRESlDENCIA DO IR. 8BRNAROE3 08 PARIA 

( Vic6-Presidente) 

SUAUI.UUO :-1. · parte da ordem do dla.-Aela.
Nllo ha upedleote. -2. • leitura. -Aprtaentaçlo 
do projeclo o. 4l0. - Dltcusallo •1c redarçio 11-
nal.-lt. • r·arte.-Ordcm do dia. 

Ao meio dia, feita chamada, a ~&cbam-ae 
presentes os arP. Bernardes de Faria, Celett
tino Soarea, Deaiderio de Mello, Leopoldo 
Corrêa, Carneiro de Rezende, Saturntno 
Dantas, Nunes Coelho, Nunes Pinheiro, Joio 
Pio, Manoel Alvea, Coelho de Moura, Freitas 
Caetro, Francisco Bressane, Candido E1oy, 
Bueno Brandllo, Joacelino Barbosa, lgoaclo 
Morta, Rodrigues CbavAa, Joaé Gonçalves, 
Manoel da Silva, Ribeiro Junqueira, Camillo 
Soares Filho, S~tbino Barroso Junior e Ploto 
de Moura, faltando com causa participada 
os srs. Agostinho Pereira, Tavares de MeUo, 
Alberto Furtado, Gonzaga da Silva, Severia
no de Rezende, Julio Tavares, Joaquim C&
lixto, Wencealiu Braz, Juvenal Penna, Del
IIm Moreira, Silva Fortes, Epaminondu Ot
toni e Theopbilo Marques, e aem ella 01 
maia ara. 

Abre-11e a sesalo. 
Lida a acta da antecedente e não bavendo 

quem sobre ella faça obaervaçOea fica ella 
sobre a meaa para ser approvada quando 
bouver numero. 

EXPEDIENTE 

0 &R. 1.' SECRETARIO dá conta do le· 
guinte: 

Requerimento 

Do professor publico da « Barreira tio 
Triümpho » em Juiz de Fóra, pedindo au
gmento de vencimentos e verba para alu
guel de casa. - A' commissllo de Requeri
mentos. 

2.• leitura 

Ti\"eram 2 .• leitura e ficaran: sobre a mesa 
para a. ordem dos trabalhos os projectoa na. 
408 e 409, tendo sido julgado objecto de de
liberaç!lo o ultimo delles • 

Nilo l.a apresentação de pareceres de com
missõt's . 



Aprtu~ttaçlJQ de projictos, índicaçúel e 
moçO a: 

·~ 

O aR. Jo.to Pio manda 6. Mesa o seguinte 

Projecto n. 410 

O Congresso Legielativo do Ettt&do de Mi
._u Geraea decreta : 

Art. anlco. Fica creads uma cadeira no
oturna de inetrucçlo primaria pari\ o sexo 
mucullno, na Paeaagem monlcipio de Ma
rlanna; re\"ogadas as disposições em con-
trario. · 

Sala das sessões, 9 do a~osto de 1898. -
Padre J. Pio.-Nunea Pinbeiro.-Freitas Ca~
tro.-Leopoldo Corrêa.-J. Bueno Brandlo.
lgnJtcio Morta. 

!atando apoiado pelo numero de usigna
turu, vae a imprimir-se. 

Discvullo_ de redacçllo fitaa l 

Em seguida é lida e posta em discusslo 
que se encerra sem debah a redacçl\o final 
da proposiçllo n. 100, da Camara, sebre ra
mal terMO de ltapecerica a Formiga, aendo 
adiada aua votaçlo por (alta de numero. 

2.· PARTE DA ORDEM DO DIA 
Nlo havendo numero para votaçllo d~s 

materiae cuja diacu111o ae acha encerrada 
o ar. Presidente df'aigna para nmanbl1 a ~e 
gulnte: 

ORDEM DO DIA 

1.• PARTE 

Ate uma hora da tarde : 
Leitura e approvaçllo da acta. 
Expediente. 

Até duas borae da tarde : 
2. • leitura doa parecere• e dos proj ectos, 

depois de impressos e diatribuidos. · 
Apresentaçlo de pareceres das com mis

IGel. 
Apresentação de projectos, in lic.1ções, in· 

terpell~es ou moções. 
Diacualo de requerimentos, Indicações e 

mOÇGa. 
Approvaçlo de redacçoes tlnaes. 
Votaçlo das materias cuja discussão ficou 

encerrada. 

2.· PARTE 

Até quatro horas da tarde : 
J.• discullllO do projecto n. 363, 

do o imposto terrftorlal. 
Lennta-se a aessllo. 

inst.ituin-

31.• SESSÃO OROINARIA, AOS lO DE AGOSTO 
DE 1898 

I'REI!IDB."';CJA DO fR. DBIU\ARDE8 IB FARJA 

( Vi< e- Presidente ) 

SUmiAIUO : - 1. • rarlc ela ordem do dia.·- Acta. 
- ExrEDIENTt:. -Oh~en ações do~ srs. lgulclo 
Murla c Celestino Soares. - t.• Jellura.- Apre
senlaçllo do projeclo u. 411. - ~. · pari<.'. - 1. • 

dlscoaalo do proJeeto n. 363. - Dlt!Curtoe 00. 
11rs. lgnacto Murla, C&mlUo Soam ·Dibo.- Dls: 
curao e r•·qnerlmento do ar. Joio Pio.-DbcunOS' 
dO! an. camlllo Soare!, tllbn, e Bueno Brandlo .. 
sobre o requerimento . -Ordem do dia . 
Ao meio dia, feita a chamada, acham se. 

presente• os ara. ~ Bernardea de Faria, Ce
le•tino Soares, Nunes Pinheiro, Francisco. 
Breuane, Bueno Hrandllo, Carneiro de Re
zende, Saturnino Dantas, Coelho de Moura~ 
lgnacio Morta, Joio Pio, Juscelino Barbosa. 
Ribeiro Junquelra, Freitas Cutro, Manoel 
da Silva, Camillo Sonres, filho, Manoel Alves, 
Juvenal Penna, Leopoldo Corrêa, Pinto de 
Moura, José Gonçah'es, f'\unn Coelho & 
Candido Eloy. raltando com caUit\ participa
da os us. : Agostinho Pereira, Tavares de 
Mello, Alberto Furtado, Gonzaga da Sih·a. 
Severlano de Rezende, Julio TAvftrell, Jl"&
quim Calixto, Wenceslau Braz, Delfim Mo
reira, Silva Fortes, Epaminondas Ottoni e 
Tbeopbilo Marques, e sem ella <.s maia se
nhores. 

Abre-se a ~el!flo. 
Lida a acta da se•!'llo antecedente e nno. 

havendo quem sc.bre ella fnta obaervatOeiJ 
flca a metma fObre sobre a meaa para ser 
app ronda· quando hom·ct· nu01ero. 

Ex pediente 

Nilo ha leitura no expediente. 
o;aR. loNAOlO MuRTA traz ao conhecimento

da Camara que o sr. Rodrigue5 Chaves deiia 
fie comparecer à •esallo por motivo de mo-
lestia.-A Camara fica inteirada. 

ldont ca particlpaçllo faz o ar. Celestino
Soares, (t.· Secretario), com relaçllo ao 1r. 
Desideiro de Mello.-Identico despacho. 

2 . • leitura 

Têm 2. · leitura, é julgado objecto de deli
beraçllo e fica sobre a mesa para ordem dos 
trabalhos o projecto n. 410. 

Nilo ba apresentação de pareceres das 
commissOes. 

Apr~!entacllo de projectos, intJ:caç6el e mo
ções 

0 liR. CARNEIRO DE REZENDE lê e e :1via ai 
Mesa o seguinte : 

Projecto n . 411 

O Congresso Legislativo de Minas Gerae~ 
decreto.: 

Art. I . · Durante o período presidencial 
seguinte, o Preaidente do Estado receberi o
mesmo aubsldio pecuniario constante da lei 
n. 95, de 19 de julho de 1894. 

Art. 2. · Durante as seseOes ordinarias • 
extraordinarias da l!eguinte legislaturn, os 
membro• do Congresso receberão o mesmo. 
subsidio pecuniario e 11juda do custo que ro
rem fixados para a actual legif'latura 

Art. 3. · O 11ubaidio seui. eft'ecth·o de~de () 
dia do comparecimento do deputniJo o d() 
aenadot' ás respectivas cuas do Congresso, e
cellsar6. no cato de aueencia excedente a. 
nove sessoea, salvo motivo do moi estia pro
nda. 



... 
Art. 4. • . Revo1i.m-i~. as disposJçGei em 

éontrario. . · 
&la das sessões, ·1 · de agosto de 1898. 

-Carneiro de Rezende.-Ribeiro Junqueir11. 
-Jusculino Barbosa.-Saturnino Daotas.-J. 
Bueno Brandll'l . .:.. F. Bre11saoe. - Leopol · 
do Corrê,,. -Freitas Castro. - M11noel da 
Silva. 

Estllndo apoiado pelo numero de assigna
turas vae o projecto 11. Imprimir !!e. 

NAo havendo numero para proceder-se â 
votaçno das matarias cuja. discusslio se 
acha encerrada passa-se a : 

~.·PARTE DA ORDEM DO DIA 

1. • discu.-s,·o do proje...to n. 363 

F.' lido e entra em 1.· diacussio o proje
cto n. 353, instituindo o imposto krrito
riul. 

O •r. Jgnaelo Mnr•a a-Sr. Presidente, 
versando a I.· d iscu11~1lo dos projectos !'Obra 
suu con~>tit ucionulidade e vantagenP, espera
va qu<· algum colleifll maia competeutett(ntlo 
apmadDs) Vlf.8116 d•scutir· o projecto n. 363, 
que imtitue o impost.o tenitorial em no•so 
Estudo e rerluz de li a 5 ·r. o imposto sobre 
a t-xpor·taç~o do c:d'é; nn1s como nt nht~m de 
meus illustradol! coiJPgas pedil'lse a p11lavra, 
en1 ho1 a a magnitude e in. pu r-tu ne a do 118-

liUIIlJ)IO Feja 11Up•·rior· e digna de ~Ob !·e elle 
dbcor·1 e rem or11clores de proYhdo talento e 
illu~trac;i\11 , como tantos ctonto esta Ca mat•a, 
eu, cont:tnolocom o sua benevolencia. pc~. a 
palavra par·a, lli i:!Smo com minha lin~uagem 
rude. mas 11incera e franca, como é a do 
sertanPjo, manife~tar Fobre elle a rr.inha 
opinião. 

Como o i Ilustrado auctor do pr~jectn, re 
conhe., o, Fr. Presidt-nte, q"ue a l~tvuuJ·a se 
ach11 01uito onerada de impol'to, t" pn1· i~~o 
à JouvHvel o Feu intuito querendo ~olliviHia 
do en< n 11o peso que li atrophia e que ditlicil
ment.e Fupporta. 

Entretnnto, penso que, em vez de ser um 
remec.lio, a creaçll.o do imposto territOJ"i ~ l. 
como consta do projPcto, será um gr~>nde 
mal p~rll. a maior parte ilo Estado. (Apoia· 
do.ç) 

Procurarei provar a incom·eniencia do 
projecto, fazen•Jo ~oiJre elle ligeiras consi
dtJ·<tc;õcs. 

Pelo projecto, sr. P1 esidente, cada alquei
re de terra, cultivada ou nll.o, fertil ou es
teril, valorizada e beneficiada por estradas 
de rer1·o ou não, à tax11do annualmcnte em 
3$000 em zona c11feeira, e em 1 ~500 · nas ou
tras zonus, consider11nrlo como c~tfee•ro o 
d1stricto de paz. onde houver export.a<;ão de 
cale. · 

Começnndo pela bal!e do imposto, basta 
conllidet·a r-~e quanto à vm·iavel o alqueire 
nus difl"eJ·fntes zonas do . E~tado, nào só 
quanto á extensão co mo quanto ilO 11eu va
lor, p;u·a provar sua iucom·eniencia. 

Ora, sr. Presidente, vari11ndo o alqueire 
desde 40, 50, 80, 100 e at e 160 litros em di
versos pontos do t<:st11do, fica. por 1sso mes
mo provado a in 11delidade da base el!tli bde
cida no projecto para a taxa do imposto. 

B' tambem por demais ilijusta, ar. Preal
dente, a classlfleaçlo ou divisllo de zoou 
feita pelo projecto, porquao&o nem &odos 01 
dlstriotol de paz que produzem e exportam 
café poderiam 11upportar o imposto de 3.s000 
por alqueire, por terem alguns de cooduzil-o 
com enorme• deapesas em coei&• de burros 
em distancias de lO até 50 lelfUU, oomo por 
exemplo, da• mattaa ~o Sea ro e Peçanba, 
olio falando. du do Jequitiubooh11, dtt onde 
alio condu..;~tlos o café, o cacáo e outros pro
duetos em canóa• para os mercados do lito
ral a 40 e 90 legoas. 

Estas impor~ntes e ricas zonas do noaso 
Estado nllo p oderiam supportar o imp,sto, 
porque nao tàm faceis viu de cummnnica
çAo para o transporte de l!eus ptotluo\Os ; 
na • têm, por exemplo, as grandes vant&JJens 
de que gosa a ric~t . e import~tnte :~:ona da 
matta, toda cortada de estradas de lerro, 
que além de ter valorizado as sua~~ t.erras pro
porl'ionam lhe transporte rapi•to e barat.o 
para seus productos . ( .-tpoiadnt). 

O a-. R•BEIR.o JUNQU&IRA:- Quo·t 1·estat 
prCJbanúum. 

O sa . lGNActo MUKTA : - E' bem facil pro
val-o ; basta ver-ee a carta geograpluca da 
viação ferrea do Estado. 

Par.1 a~ outras Z'ma•, nll.o careelra!l, isto ê, 
os campos e aqut~ llus que não expor·thm o 
ca!'é, e se cultivam S'Jmente outros pruductos, 
e tratam da intlustria pastoril, o i111posto 
seria uma verdadeira calllmiúade : ir•ia ma
tar essa industrt:t, que deve ser p1 otegida e 
ani muda pelos podares publicos ;tli m <te tor
nar-se uma das fon tes seguras da riqueza 
publica e particular. ( .4p iad ( •. 

Comn v. exc. sabe, sr. PreMidente, dift'ere 
muito o valor das terras em M i na.~, conror · 
m~ a znna em que se acha situada aproprie
dade. Se, por exemplo, na matta o 11lqueire 
de terr:~s pode valt~r 200$000 ou ma1s aroda, 
ha zonas, como 11s do~ campos, ch~tpa•las e -
carrascos pedregosos, em que quasi nada 
vale, talvez menos do que o imposto. Entre
tanto o projecto sujeita. essas lerra-1 a um 
imposto tão pesado que o pobre proprietario 
ver-se-ha forçado a ficar sem sua proprredade 
e a entregai-a ao fi1.1co peJa impossrbrhdade 
de poder pajlar o Imposto. 

O SR. RIBEIRO .i UNQL"EIRA: -Venda a ter
rll a outro. 

O I'R. IG~Acro Tl :uaTA:- E o pobre proprie
tario, talvez com uu ·1!erosa familia, que fi
que sem recursoF, na miseria ! .. . 

O SR. MANO r. r·.\ SILVA:- Este projecto ê 
um fnchn de di~· •>r•lia. 

O sa. IGI'IACJO :li uRTA: - O projecto esta
belece C<•mo buli'<' pa1·a o lançameuto do im
posto os titulos d.J proprieda·le, avaliaçOes 
de inventarias, r-~gistro de hypotbeons ou 
avalia<;Oes por a r hit1·os pelo govuruo e con
trihuintes nome' ·los 

E' tan1bem, sr. Presidllote, outra disposi
ção inconveniento e de rlilflcil pr;.ticaLilida
de, pois, como v . exc. sabP, variam esses 
•.!ocumento~ que utn sua maioria · n:lo men
cionnm o numero de alqueir .. s que contêm 
as terras de que t rat:1m. porque os proprios 
proprietarios não o sabem, visto pos~uirem 
partes idêaes em uma fazenda em commum 



... 
com oums, e quando M vendem, ou slo 
anlladas, deixa 4e ser mtncionado o D1l
mero de alqueire•. 

0 IR. O.UIILLO 8o&a•, PILHO : - E .. déH· 
j&Ta que o meu collega di111esee como te deJ 
via ra~er o lançamento do imposto. 

O 11a. Juscnmo BARBOU:- S. esc. està. 
indicando pequeno• aenoea que podf'm Bel" 
sanados. 

O sa. Io~ACIO MoRTA : - Eu deeejo ouvir 
o nobre deputado auctor do projecto; apenas 
estkrno a minha opinilo . . 

Onmo !a dizendo, ar. Preaidante, nlo !len
do &t!gura a baae para o lançamento do im
posto ... 

0 SR. CAMILLO SOAR'B8 FILHO:- Dê V. exc. 
um11 base 11egura. 

0 SR. ÍGNACIO MURT\ ! - J! respondi & V. 
f'XC., e acrescento que lendo contrario ao 
projecto por julgai-o inconveniente e inop· 
J.Or t uno, penao que seria um grande mal 
t•&t·u o Estado a sua adopçlo, porque Iria le
var o aobre~alto e a dePconfJança ao eapiri-
1 o do povo que, com raz!lo, con11idera como 
couu sagrada o seu direito de propriedade 
territorial. 

Representante do povo. como Pio 01 meus 
illu ~>trados collegaa, pent o ter cumprido um 
dever combatendo o pro <'Cto ora em diacu._ 
Blo, e tel'mino e1tas con~iderac;õ&B declarao· 
do que pelas razõe11 por mim adduzldaa voto 
contra elte, mesmo em I .a discusslo. (Muito 
bem ! muito bem!) 

O er. c·••tll• 8011res, Ollln1 - (Nilo te
mo~ o seu discurso). 

o n . .JoAo Pl• 1 - (Nilo temos o seu dis
curso). 

Vem á mesa é lido, apoiado e entra em 
discnssilo o seguinte : 

Rtquerimento 

;,?equeiro que o projecto n. 36:~ v! á com
missão nomeada p1Lra estudar o Imposto ter
ritorial, afim de sobre elle dar parecer den
tro do praso regimental. 

Sala das aesrõea, lO de agosto de 1898.
Padre J . Pio. 

O •r· c·•mllle llearut, ftlho 1- (Nilo te
mos o seu disr.urso). 

O •r. Baeao Braa•ao : - (Nilo temos o 
seu discurso). 

Não havendo ma.i1 quem peça a palavra 
sobre o requerimento encerra-se a diacuselo, 
ficando a sua votaçlo adiada por falta de 
numero legal. 

Nada maia havendo a tratar·&e o ar. Pre
sidente designa para amanhA a seguinte : 

ORDEM DO DI.~ 

J.• PARTB 

Até uma bom da tarde : 
Leitura e approvaç!lo da aeta. 
Espediente. 

Até daaa horas da tarde : 
2.• leitu1 a d01 pareceres e doe projeetoB, de

pois de impreasoa e distribui dos. 
Apreaent.açlo de parecere• du eonuniiiUea. 
Apreaentaçlo de projeeto11, indicaçUee, fn

terpellaooea ou moç-!Jel. 
A. C.-18 

D IPCUMIIO de reqtlerimentdl, JndicaOfftl, 
interpeUaç&fl ,; m~. 

A,.,ronoto d• ndacçuee ftaan. 
VotaOió du matertu ceja dtacu1111o ftéou 

encerrada. 

2-.a PAilft 

Até quatro horaa da tarde : 
I.· dieeuaalo do projeoto n. 408, OI'Qaddo 

a receita • ftxândo a deapeea do Estado pata 
o esercicio de 1800. 

Levanta-ae a Hlllo. 

38.· SESSÃO ORDIN.\RIA, AOS li DE AGOSTO 
DE 1898 

PREIIDBNCIA DO IR. BERNARDBI DB P' A RIA 

( Vãce-Pr., iclmte) 

SU.\IM .\1110:-l.· parte da ordem do dia.-Ac&a.
Expecllente.- Ollsrrvações tio sr. Uuenu Brandll.o. 
-IV leltura.-At'resen&açll.o do~ projt>clos u:~. : 
4 .2. 413, 41<& e 415.-2.· parte.-t.· tliscur~os do 
projeclo n. 40~ (Orçamcnlo) .-Distos!àO dos srs. 
Jl•llo !'lo e Bueuo Brandll.o. -Ordem do dia. 

Ao meio dia, reita a chamada, acham-se 
presentes os sra. Bernardes de Faria, Ce1es
~ino Soarea, Nunes Pinheiro, Manoel Alves, 
Manoel da Silva, carneiro de Rezende, Juve
nal Penn11, Francisco Breaaane, CamiUo 
Soares, filho, Jollo Pio, Freitas castro, Jus
celino .BarboEa., Bueno,Brandlo, Ignacio .Murta, 
Coelho de Moura, Ribeiro Juoqueira, Candt
do Eloy, Joaé Gonçalves, Saturnino Dantas, 
Leopoldo Corrêa. e Pinto de Moura faltando 
com cauaa par~lcipada oa ara. Agostmbo Pe
reira, Tavarea ·de Mello, Albet to Furtado, 
Gonzaga da Silva, Severiano de Rezende, Ju
lio Tavarea, Joaquim Calixto, Wenceslau 
Braz, Deltlm Moreira, Silva p, rtea, Kpami
nondaa Ottonl, Tbeophilo Marques, Rodri
gues Chaves e Deai<.!erio de Mello e sem ella 
os maia Benhorea. 

Abre-se a aenlo: 
Lida a act.a da antecedente e poeta em 

discuaalo, é esta sem debate encerrada, fi. 
cando adiada a sua voLaçlo para quando 
houver numero. 

ExP•DIENTE 

Nilo ha leitura no expediente. 
ó •r. Boeao Braa.._ pede a palavra 

para dirigir uma pequena reclamação sobre 
o resumo doa debates da aeBsllo de hontem. 
Quando adduziu considerações sobre o re
querimento do ar. Joio Pio, teve por fim ra
zer com que medida tll.o grave e séria, como 
é o impoato territorJ•I, nlo foae votada sem 
demorado estudo; e oi.O e de maia que a C&
mara conceda um praso, limitado embora, 
para que a commlaalo emitta parecer s(jbre 
o pl'OJecto. O orador nlo d1aN que a cN at6 o 
de Jmpoeto terr.torlal Tirla revolucclona-r o 
Estado de Minas; diue que o aseumpto da
via eer tra~o com todo oriterio, 'fiB~ co
mo ao lolcilifl.A ll dia~al'Bio IN projecto, 
lavantou-Be grande temJNitade nesta eMa. 



Nlo poderia dizer que o imposto terrlto
l'ial revolucionaria o Estado, porquanto, co
nhece o bom aenao e a moderaçlo doa mi
neiros que acompanbarlo com verdadeiro 
intereaae a diacuaslo dessa materia. 

Esti convencido de que a tributaçlo do 
lmmovel aerá uma idéa vencedora em futuro 
nlo remoto: maM, o que deseja que fique 
constatado é que o Congrel!o deve legislar 
com toda calma afim de attender ás neces
sidades do Estado, aem attentar contra a pro-
priedade individual. · 

Et•a esta a reclamação que tinha a fa
zer. 

O sr. Presidente declara que serâ atten
dido o nobre deputado. 

2 . · leilu,.a 

Tem 2. · leitura, é julgailo objecto de de li· 
beraçno, e fica !!obre 11. me11a para ordem dos 
trabalhos, o projecto n. 411. 

Nilo ba opresentaçl'i.o de pareceres du 
commissGe<~. 

Apre.rentaç ·o de p1'!ljectos e indicações 

O fR. RIBEIRO Jul'iQUEIRA envia â Mesa o 
seguinte: 

P1·ojccton. 412 

O Congresso Legi~lativo do E~tndo de Mi
nas Ger11es decreta : 

Art. 1. •. Fica o governo auctorizado a pro
mover n representação do Estado de Minas 
Geracs, por meio do café na exposiçlio uni
versal de Pariz, em 1900. 

Art. 2. •. Par11 tal tlm poderá. o gúverno 
entrar em accôrdo com os demais Estados 
productores de café, tornando e:~tllo a repre· 
sentaçllo commum a todos 

Art 3. •. O governo angariará, por inter
medi o das municipalidadea das zonas cafeei
ros, a quantidade de cafó necessaria á ex
posiçlio. 

Art. 4. •• Para occorrer âs despe!! as resul
tantes da presente lei, fica o governo aucto
rfzado 11. fazer as necessarias operaçGes de 
credito, até o maximo-de 150 contos, ouro. 

Art. 5. ·. Revogam-se as disposiçGes em 
contrario. S. R. 

Sala das sessGes, 11 de agosto de 1898.
Ribeiro Junqueira.- Juscelino Barbosa.
Nunes Pinheiro.-Juvenal Penna.-Freitas 
Caatl'o. 

!!:atando apoiado pelo numero de assigna
turas vae a Imprimir-se. 

O sR. JoXo Pro :-Obtendo a palavra, manda 
á mesa o seguinte • 

Projecto n. 413 

O Congresso Legislativo do Estado de Mi
nas Gera e a decreta: 

Art. 1. · Fica o Presidente do Estado au
ctorizado a reformar o ensino no Gymnasio 
Mineiro, modelando-o de accõrdo com o de . 
ereto n. 2.857, de 30 de maio de 1898, do go
verno federal. 

Paragrapho unico. O governo poderá sup
primir, crear ou subdividir as cadeiras que 
JUlgar conveniente. 

Ari. 2. • Revogam-se aa dlapoaiçGes em 
contrario.-Padr8 J. · Pio. 

Apoiado, a imprimir-se. · 
0 IB.. CANDJ.I)') ELOY manda 6. mel& OI Se· 

guintea : 

Projtcto n . 414 

O Congresso Legislativo do Estado de Mi
nas Geraes decreta : 

Artigo unico. Fica creada uma cadeira 
mixta de ioatrucç: ':' primaria no logur deno
minado-Campos das Florea-districto de S. 
Gonçalo do Amarante, município de Ouro 
Preto ; revogadas as dfsposiçGes em contra
rio. 

Sala das sessGes, li de agosto de 1898.
Candido Eloy.-Manoel da Silva. 

P1•ojecto n. 415 

O Congresso Legislativo do Estado de Mi
nas Geraes decreta : 

Art. 1. ·. Fica o go\'erno auctorizado a 
manter no Lyceu do Artes e Officios da cida
de de Ouro Preto, as aulas praticas e offlci
nas neces•nrius para ser elle convertido em 
Instituto Protlssionnl, nos tern:os da lei n. 
203, de 18 do setembro de 1800. 

Art. 2. ·. Para es~e tlm serlL feito accôrdo 
com a dlrectoria ds referido Lyceu de Artes 
e Offlcios . · 

Art. 3. ·. Fica aberto o necessario credito 
peln verba-lostrucçllo Publico. 

Art. 4.·. Revogam-se as dispoPiçl!es em 
contrario. 

Sala das s&ssões, 11 de agosto de 1898.
Candido Eloy. 

Apoiados, a imprimirem-se. 
Nt\o havendo numero legal para se pro

ceder o. votação das matarias cuja discussl[o 
e e acha encerrada, passa-se a : 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

I.• discus!lio ào projecto n . 408 (orçamento} 

E' lido e entra em primeira discusslo o 
projecto n. 408, orçando a receita e fixando 
a despesa do Estado para o exercicio de 
1899. 

O •r . .JoAo PJo :-Sr. Presidente, nunca 
tomei a palavra na Camara dos ara. Depu
tados sob tllo maus auspícios como na pre
sente occasião ; em primeiro logar porque 
tenho de tratar de materfa fastidio!!a como 
é nquolla que se refllre ao orçamento, e de
pois, po1·que sou incompetente (rülo apoiado• . 
gerac1) para enfrentai-a. 

Agradeço o protdsto de meus distinctos 
collegaa, mas para provar minha incompe
tencia, devo declarar quo restrinjo-me i 
parte do projecto relativa á instrucçllo pu
blica. 

As minhas palavras silo dirigidas, princi
palmente, a illustrada commiulio de orça
mento, afim «le que ella apresente em se
g,Inda discusslio emendas que elo necesaa
rias e imprescindíveis. 

Vou discutir o projecto l.le orçamento co
tejando-o termo por termo com o do anno 
transacto, o espero mostrar á commissllo que 
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ella nlo se guiou pela justiça e pela equida
de que devem presidir á confecçll.o do orça
mento. 

Foram supprimic!os cinco contos de reis 
destinados ao Oymnasiode Baependy, • . 

UM SR. DKPUTADO :-Que nlio funcciona lia 
muito tempo. 

O SR. JoAo Pio :-E' inexacto, está func
eionandu dirigido ma.gistralmente por um 
professor de nota, e annu&lmeote envia 
alumnos que vllo prestar exames no Rio e 
em outros pontos. 

Esiste além disso o numero de alumnos 
pobres exigido• por lei. 

A commiaslo supprimiu ninda a pequona 
ve1 ba com que o Estado ausllia os collegios 
de Dinmantina e de Marianos. 

0 SR. CAitNEIRO PE RBZBNDB :-Enes col
legios dAo sempre maus re~ultadoll'. 

o aR. JoÃo Pio :-Onde ha no da Diaman
~ina perto de oitenta moninns pobres e em 
l\larianna quarenta e tunta11, fiendo ambos 
01 estabelecimento• dirigidos pn irmlls de 
caridade. 

A commiull.o pa880u n rasoura •obre tudo 
que tinha o nome-collegio-esquecendo·se 
que o de MariannA, Diamantina e Macaubns, 
onde ba 80 nlumnas pobros estilo em pé de 
egualdade com os .. ylos de Caetbé, Barba
cena o S. Joio, que nllo foram supprimi
midos, quando todos elles tém o mesmo dm 
-a educaçlo de pobres desvalidas-si bem 
tenham nome dift'erente. Onde está a jus
tiça da commisslo 9 

0 SR. BUBNO BBA.NDXO :- Macabubas tem 
duzentas apolices. (Ha. outl"os a.parte1). 

O SR. Joxo Pio: - E' inexacta essa affir
maçlo. 

Mas que as t.iveaae, educa 80 meninas po
bres, conforme lista. que deve existir na Se
cretario. do lnteriot•, portanto é cr·uel ossa 
s11ppresslo. 

Supprimiu ~~oinda a commieallo o auxilio 
aos seminarioa de Marianna a de Diaman
tina, fozendo economias de palitos, n1ru! eco
nomia cruel. . • · 

0 SR. BUENO BRANUXO: -E' O romeço das 
grandes economias. 

O SR. Jo~o Pio:-Parece que ou nlo devia 
me oppor a essa suppressilo, pois trata-se de 
um auxilio a seminarios, cujo fim é preparar 
vocações ao sacerdocio, mas o auxilio é dado 
ao pequeno seminariu ondo l!e recehe a in
strucçlio proparatoaia, e dess.s scminarios 
tem sabido I.Jomena que hoor:un o to:stauo de 
Minaa, bastando citar uma das Oguras mai:; 
brilbantes do C(ingresso M1neiro, que noe 
llonra sobremodo, ten.do illustrauo o nome 
mineiro no e•trangeiro em r.ommissllo im
portanto, a cujo valor o Estado 11caba de 
dar l!agraçi'io elegendo o Vico ·Prosiucnte. 
(Apoiados !ieraes) e s. esc. foi educado num 
semínario. 

0 SR. FRANCISCO BRE~SA~E :-E V. exc. 
t.ambem que é uma das glorius do Mina!', 
(Apoiados) . 

O sR. JoXo P1o :-Obrigado. Nilo \"ejo a 
rullo desMs supprcsalles, mnxime quando a 
medida nll.o é geral. 

A commilall.o l'ur.primiu oinda o auxilio 
ao lyceu de Tbeop tilo Ottoui, es~a cidade 

atirada no norte, longe dos pontos civiliza
dos, onde é neceaaario visjar trinta leguaa 
para encontrar um estabelecimento de en
sino. 

O mesmo acontece com o instituto do 
Fruet~ I, cuja camo.ra g~H.ta grande som ma 
com a instrucçlo. 

Nem poupou a Commisslio o cone,io de 
Mar d'He~panba, sacrificando a unica verba 
com que concorre o orçamento para a zona 
da matta tll.o sobrecarregada, m1111 que nada 
recebe dos poderes publicoa quanto á in
strucçlo, pois nem escolas primarias tem. 

A Camara de Mar d"Hespanha faz por conta 
propria qulllii todo 11erviço de inatrucçllo 
primaria. 

Supportaria sr. Presidente todos estes 
córtes, talvez me resignaue a elles, si a 
commis~ão nllo se ablllaoças:e a ferir os 
dous unicos lyceus de artes e offlcios que 
temes, o de Ouro Preto e o de Diamantina. 
Doeu-me deveras a cor11gem doa membros 
da commiss!o. 

0 I!R. BUBNO BRA~DÃ•> : - De facto é pre
ciso muita coragem. 

O ttR. JoXo P10:- Es~es eatal.elEcimentos, 
que foram recebidos na Camara COlO palmas 
e 6inceros applausoa, que vlo educar o pro· 
letarío, \"lio f~tzer o llrtista que dá. Yida 
economlca ao Estado. n:lo foram poupados. 
Doeu-me, repito, assistir o golpe despiedosa
mente desfecbado pela commiuilo de Or
çamento, golpe de morte contra os lycoua de 
ouro Preto e Diamantina. 

Semelhante procedimento nlo pode pasur 
despercebido, sem energlco prote&to, sem 
uma voz que se levante contrito esse atten
tado à. iostrucçlo do -po,·o. (Muito bem), 

Estou certo que a Camara nlo subscre•1erá 
em 2.• discusslo esse golpe cruel contra el· 
tabelecimentoa quo deviam ser amparados e 
alo dignos de melhor sorte (Apoiados). 

Eis, sr. Presidente, os cõrtes unicos feitos 
pela commtsslo de Orçamento. 

0 SR. CARNBlllO DB REZEf\DE:-Elles deviam 
ser maiores. 

O SR. Jolo Pio:-Deviam ser maiores, por
que e para quef pergunto eu. ( Pausa) V. ex c. 
ollo me responde porque? 

0 SR. CARNBlRO DE REZBNDB:- Porque slo 
necessarios. 

o SR. JoXo Pio:-Porque são necessarioa1 
0 SR. CAi>.NElRO DE REZE~DB : - A noce&!!i

dado os impoe. 
O sa. JoXo P1o: - p, rque 1 E~pero a res

posta de v. exc. 
0 IR. CARN~ lRO DB REZESDE:-Si quer fazer 

pergunte::~, vá ruzel-as nos ~;cus dificlpulott. 
o sa. JoXo P1o:- Diz v. exc. que eu v1'1. 

dirigir a minha cadeira no Gymmtsio, ond~t 
cumpro seDl nota que me tles~tbono todos os 
meus deveres, antes coDl applaufios do todos 
a quem de\·o presta~ conta. mas hoje ~ou 
ob•·igado a estlir aqut por ordem do elctlo· 
rado do 5. · dist•·icto, f!UO me honrou com 6Uil. 
confiança, para fazer 1t v. exc. e ó Camarll 
esta pergunta CiUe é um e~tylote ncceso em 
bra1a. 

Para que e porque esees cóttes no or<;a-
111eoto f 

• 
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0 IR. CAIUilllBO bE RIIZDDB:-Nalura)mt~nte 

para equilibrar o orçamento. 
O aa. Jol.o P10:- Para equilibrar o orça

mento W Mas neue caso a miseria nos bate 
á porta, é a declaração da fallencia do Es
tado do Minai. 

0 SR. CiAMILL'> SoARES, FILHO: · filO é COUI& 
antiga 

O SR. JoXo P1o:-01 córtes feitos pela com
l'llaaAo Importam t~m 58:()0()t000, que 11io 
5:000J a Raependy, Marianna, Diamantina, 
Ouro Preto, Theopbilo Ottonl, Fructal, Mar 
d'Ht'spanba e Macaúbas, ao todo 5fi:OOO.i000, 
como podem veridcar os ~n. deputados. 

SAo eeses 58:000to00 que vão equilibrar o 
orçamento~ 

Nilo v~jo porque se devam far.er rórtes se
melhantes ferindo apenas a inatrucçiLo. 

Si é necAFsario equilibrar o orçamento eu 
vou dizer á. commisallo, onde póde encontrar 
a vPrba. 

Gaatam(ls annualmente tres mil e tAntos 
contos com a Brigada Policial. com offlclaes 
que vivem á grande nas cid11des, tondo 
cre11dos, cavallol!, nada lhea f11 1ta . . . 

0 SR. f!UENO BRANDÃO:-A commls~l[o nl[o 
póde pr1•pôr redurçil.o nesta ,·erba, porque a 
Camara já votou a lei de força puhlica . 

0 FR. CARNEIRO DB RBZBNOB : - Porque V. 
exc. recusou fuzer parte dessa commisslo, re
signando o to~rar 1 

O SH, JoÃo Pzo:-Si é necePI!ario fazer eco
nomia façamol-a nas Secretaria!~, mas nunca 
na instrucçl!.o publica 11ómente. ( Apni ,rAo&). 

0 SR. CAMILLO SOARES, FILHO: -Estou de 
accôrdo com v. exc. e a força policial do 
Estado precisa ser organizada. 

O SR. JoÃo Pio:-E' agradavel retirarem-se 
do estabelecimento de ensino alumnos po
bres, o· pbãos desberdados, para poderemos 
sustenta r o luxo principesco de uma policia 
m1litariznda, cavallaria para paradas e gran
des recepções W 

0 >R. CAMili.O SOARES, FILHO:-Perfeitamen· 
te. V. exc. tem toda razão, ai ha dinheiro 
m11l gasto em Minas, é com a Brigada Po
licial. 

O SR. JoXIl PIO : - Si é necessario fazer 
economia 11ppellemoa para o patriotiPmo dos 
fun ccion11 rios publicoa, que cederão á in
strucção parte do augmento da lei de 10, 15 
e 20 por cento. 

Se nl'lo for I'Ufficionte, lltncemos um impos . 
to sobre o subsidio do~ Deput>tdos e poupe · 
mos á in struc~;llo publica. ( Ap!)ind?s, muit() 
bem) 

0 SR. CARNEIRO DE RB".lEND ·· :- Apresente 
projecto nesse sentido. 

O PR. Jo~o Pio:- Mas nem precisamos 
dessa economia, pois d•mtro do orçamento 
ba meros da equiltbr·ar esses 58:000 -000, Pi 
desequil ibrio houvePSei vou demonstrai o. 

Ha, sr. Presidente, nt lei orçamentaria 
despePas fixas e invariaveia, que nAo se mu 
dam de um anno para t) outr·o, e os orça
mentos alio feitos tomando-~e a média d()B 
tres ultimos exercicioll, contando se ainda 
com as previsões orçamentariaP, portanto a 
despesa d&ve ser fixa, nem Yerba alguma 
pode ser augmentada sem razllo ou sem lei 
que auctorize. 

Gutamos o anuo passado 2.400 contoe com 
a in•trucçlo prlmnria e o novo orçamento 
con:dgna 2.956:000IOoJO, foi eli)V.tda a vorba 
ptoia oommildo. . 

O sa. BuliMo BRAI'IDXo:- Nlo apoiarto, ·a 
commiullo nllo augmentou propositalmente 
a verba. V. exc. nl'lo póde demouatrar. 

O aR. JoÃo P.o : - l!:stlio consignados os 
2 .956 conto11. 

0 IR. BUBNO 8RA '1/0XO : - V. esc. niio se 
lembr:-. que a Camam eati todos os diu 
creanJo escolas 1 

O IR JoÃo PJo: ·-- Perd:,o. Diz v. exr. qne 
a Camara està diat·i:unente c r-aando escolaR, 
mas v. exc. esquece que o ~en ~odo ar~ t~m deti
do todas sem lt!Vut uma· ~6 á sanrçãiJ i J(JgO 
essa :-azão nl!.o aproveita a cornmis~l\o , 

0 SR. BUENO BRANI•ÃO : -V. esc. consul
te as tabellas expl icntivas e verá que nlio 
houve augment.<•. 

O ~R . JoXo Pw : - A commisslo aupprime 
a verba de 50 contos ou 110 men!Js nl\o sere
fere a ella. verba destinada ao forneci men
to de mobilia e li v r os para a:> escoi!lB pri
mari&s : estou certo que foi um lapso da 
commis!õllO, pois não creio que Pe suppri
misse essa , ·erba com que rornecemos os li
vros ás escolas, o livro, que é o evangelho 
da democracia, o livro que erguerá o povo 
mineiro. 

Essa verba ba de figurar no O!'çamento, a 
tanto não se abalançará a commissl'lo. 

Além disso a escola de pbarmacia é orça
da em 91 :OOOiOOO, no actuRI pr~jecto é essa 
verba augmentada a 103:000i!OOO, e não pos
ao comprehender a razão desse augmento 
quando é certo que o pessoal é o mesmo, não 
bou,·e augmento de cadeir·as. 

0 SR. BUENO BUNDÃO:- A dift'erença est~ 
no material. que é preciso rerormar. 

O IR. JoÃo Pzo : -Diz v. exc. que à pre
ciso augmentar o material nestas condiçOea 
devia constar, especificando-se esPe augmen
to para que a Camara dos Deputados saiba 
em que se gasta o dinheiro do Estado. 

0 8R. BUENO BRANDÃO (len rlo t1 propo•ta de 
o .-çamento : - Pede-se menos para o exerci-

. c \o de 9 :940 ;000, é , portanto, inferior ao 
nctual i accresce ainda que na verba total 
da escola de pharmucia &stá inclu itio o au
~rmeuto t.los funcci !Jaarios, e o anno passado 
figurava na SE'cret" ria do lnter·ior·. 

O sa. JoAo PIO:-~este caso a despesa ft
gura duas vezes no orçrmento . 

O llR. BUENO BRAl' DXo: - Nllo apoiado, o 
augmento de 10, 15 e 20 ' I· figura este anno 
nas re~pcct ivaa ve1 has, e nl!.o sobrectt rrega 
a ver·ba da Secretuia do Interior, nl'io ba 
portunto, duplicata como v. esc. supp()e . 

O sR. JoÃo Pzo : -Sr. Presidente, YOU eu 
fazer um calculo para o qu11l ch:·mo a 
attençao :la Camar•• doa Frt>. Deputad• :~. 

Na Yerba da Escola de Pharmacia t. a um 
augmento de 8:000;000 que a. commia~i',o nlio 
pode explicar, nu EJternato do Gynmasio 
Mineiro ha tambem o uutcmento de 27:0003, 
e, ar . Pre~i.!ente, nós gas1avnmoa .. . .• . .• 
524:0001 cor:r. as Escolas Nol'maes, no pro
jacto de orçament" vem designada a verba 
de 593:000.;000 exin indo umQ. ditJerença para 
mala de 69:000t. 
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Temos, portanto, abi um auamento de ..• 

]04:0003 que cbt>gam pna balauç..r os ... . • 
58:Coot I!Upprimidoa. 

Ma:>, ar. Pre~ld~nte, lUpponbamo• que aa 
mlnl:as palavrn nllo dr.v11m mt>recer a at· 
tençlo da commlfslo de Orç11mento ••. 

0 I!R. BUKNO Bl:tANDXo.-Pelo contrario; 
merece toda attençllo. A commlssão até de· 
aeja o aux1lio do 11obre Deputado. 

O f' R. Joio Pto-. . . ba mult<.s recursoa 
para nll.o Fert>m supprlmidos esaea clncoenta 
e oito contos. 

Eu pro,·o. A nolfa receita é or~ad11 em 
!0:005.000S, ao puao que n daapetta é de 
20:690 000 ·; isto é, teDIU Um saldo de ... 
215:000: . Ora, Fr. Presltlente, acr.-dito que a 
commi•Filo não Yem E>nganar ~ Camara dos 
Dep·otadoa apresentando o orçan1ento do 
Estado cC\m um ~aldo que nllu exbte. 

SI elle é Hrd;,deiro, havemos de suppri
mlr cincoenta e oito contos tleat inatlos il 
Imtrucçflo Publica, silmente para termos 
a vaidade do noi!FO orçamento apresentar 
um ,;nldo t!e duzentos e quinze conte s1 E' 
esl!a a prat icn do fallido que traz dinheiro 
comsigo d~::,· endo 1 o n.undo inteiro. Tanto 
nos apHta a falta de dmheiro que haYemoll 
de ~uppr imir c incoenta e 'ito contos dellti· 
nados â lmtJ'uc~llo Publica, tendo o luxo de 
um orçamfnto com uldo1 

Sr. Presidente, appello par a meu illoFtra
do cc.llega a quem o Estado de Min11 acaba 
de indH ar um po~to de honra no St nado 
Federl•l, Je,·antondc· o. ai::da tr.oço, para 
occupar uma brilbantisdma po~l~!o; appello 
para s . ex c. f m nome das aJ.yladas desses 
collt·~ios Gt:e nno tém rae ntm m!e;appello 
para "· t>xc. em nome do proJetar io mineiro, 
~m nome do povo que labuta diariamente 
para obter O pilO do ~UFtento nesta epoca 
tllo cheia de difficuldarlee. 

Façamos outros córtes no orçamento, maa 
nllo prejudiquemos os Jyceull de Diamantina, 
e de Ouro Preto e Marianna ••• 

0 SR. CANDIDO l'Lo·r: Apoiado; muito belr'. 
O m . Jo.i\o PIO:- .•. , nllo J•rejudiquemos o 

Gymna~>io do Frudal, o G)·mnal'io de Bue
pendy e o collegio de Macahubol'. Estou certo, 
ar. Presidente, que minbns palavrn acham 
echo n11 altnn de republicuno do nübre depu
tado. (Apoiados.) 

Appell.> ~tinda. pnra meu illustre ami~o 
repretrcntante da tuattu, dr. Fteit.as Castro. 

S. o:xc . niio pódo ~u bscrtver de modo al
gum um or~·amunto em que se supprime o 
auxilio que o Congre~so dó. ao lyCt!U de 
Mude Hel'panbu. 

Sinto. F r. Presidente, não poder referir-me 
peliBoalmenta ao dinmante mais brilhante do 
norte, como jã foi llito; a esse moço que iJiu
mina •empre com sua palana todas aa dis
cuPellea em que t c.. ma l'"' tt>; o et'Ee moço que 
tem envelhecido nos lides pnllamentares e 
cujo rHrau:ter illib~tdo é inYejado por todo•; 
Camillo PrateP, que, e11pet o, amparará efses 
eatabelecimt>nto de imtTucçJlo. 

Si isto nllo fôr bastante, eu digo á commis· 
alo de Orçamea.to que a democracia cttmlnha 
a piFl'Oil a.gig~tntauJos. a egualdade fe dtbru
ça hoje, tanto na SuifSII como na RuniH, 
sobre os cutellos, pata por meio do sutrra-

gio pClpular expressar a sua ~obera.uilt, ou 
a duroa .1 Jpea do camartelo revolucfonarto 
arr11nca concenões e liberdadlS, que se ao
brepllem ao11 ukases d<• dupothmo tuHo; a 
multhlii.c>, diz Lnveleye, bate impacieot~ b 
portl!ll das srcçl!es eleitoraea de par em par 
aberta1.1, até mesmo no. oristocraticH lngla· 
terr11 ; é impouivel resistir á evolu4,;5o por 
que paS811. o povo nes:e tlm Je seculo, e 
deante est:t rorça nada poderão r. ia conjura
dos e oa go,·err:os, diz Kt <·potkine, terlío de 
1!8 inclinar juogit.lúl! SO CDrro Ua humanida· 
de e ser!o levados para novvs horizontes 
~tbertos pelA revoluçllo I!Ocilll. 

Si ast~im é. sr. P1·esidente, torna-se ncces
Fario t!dUCé r o pc,vo que cah irá hc .je na 
llnllrcbia, 11tnanbll. no dt>spoti~mo si se lhe 
der o suffra;.(io universa l sem imt1uc~ilr . 

Sem a ucola, diz La,eleye, :6 n·s!a para 
manter a ordem 11 pr·isflo. A e~colha tem 
de Fer t'eitll entre o carrHco e o pr< fe88or, 
a ~ui! botina ou a escola. Uma sociedade de 
hc.mens analpbabeloa urto póde !et· livre, 
nlo póde ser govet nada, accrescenta J. Si· 
mon. e dar a um po,·o a l iberdatlo sem der
ramar onda!l de luz sobre sua iutelligencla 
é cont!emn;,J·.o a fer um povo de í'scmvos. 
A ''irtude e a intelli11encia dos cit.lodi\os, diz 
Wuh·ngton, o grande apostolo da democra· 
da, são as duas ba~es das inetitui~Oes re
publicanas. 

E' pois a democr!h: ill que ap):elln para a 
commiiiFão de ú11;amento, mas si nuo forem 
sufficientes c ssas razOes eu direi que a pro
prta economia política o exige, pois a in
~;trucção dá ao p!. v o o bem e• ta r e a felici
dade, objectivo primordi~tl da economia f!G
litlc·a. O ~eh·agem, diz 'Vticbershom, v1ve 
ulisera,·el esnwg»úo pelas forças da natu
' eza ; o homem civilizado depois d" , muitos 
esforços penetrou o St>j!redo det~>as forças, 
dominou-aP. O povo mais r :co e ma is pode· 
ro11o é o que emptega ma is subH no tra-
balho. . 

Lclucemos os olhos para o estatlo da in· 
strucçllo fiD Minas e encontnn~:mos um qua· 
dro tribtissimo, e eu peço licença pura ler 
á C11mara as palavras de um diatincto pe
dattogo brasi leito : (lé) 

Nilo serl\o por,·entura Fufficientes eFsas 
r11.1'1es parn dt-mr.\•eJ' a c c mm ís~ão de Orça
mento 1 Mas entl'lo chamo ainda a altençil.o 
da mesma cc.mmi~sno para. o seguinte argu
mentr. 

A lei nno é, disse alguem, a tentl •• de no
made que se lev;.ntn no deserto, é ~o i m a mo
rada lha. é o resultado do adeant~<mento 
social. conespontll} ao meio Hciologico e 
m11rca Ps dtfl'er~ntes est1ulios d11 pr11~reaso 
de um poYo : inft!lizme11te, p 01 ém, nllo ê 
il!~o que acontece no Eslatio ue Mt n~> s, onde 
a lei é mutuvel e varia,·eJ. O Congresso faz 
hoje uma lei que é sanrcionada e um anno 
após ellta lei é derogud11 reduzindo noa a 
um quasi estado de ~tnarchia lt'gisla tiva, 
(at•O :utto.•) em que o po• o ní\o tem contl
a~nça, vivo sob a impre .. slo de refortnHS que 
se auccedem um·as ~obre as outras. Nenhuma 
esta hilid111le existe nn lei, e o povu já pro
cede contando com n ro·;ogaçrto dllll& na 
proxima reunião d11s Cumarns. 

• 



Diari~mente opparecem pro,iectos que vêm 
,derogar leis feitas em annos anteriores, 
·multas vezes antes de conhecidos todos os 
:.seus efreito,. (Apoiados). 

Não me e preciso explicar a incom·enien
·cia desta descr<>nça e pouca confiança nas 
·leia ; n1as bem, eu pergunto à. Camara dos 
·.srP. Deputados : 

E~ses eau.belecimentos de ensino que re
oceber<i m nuxilios e por isso mesmo abriram 
~ uas porLas a pobres creaoças contando com 
a coutin·uaçlio dessa dadi-ra por parte doEs
tado, eu pergunto, que irão fuer desses 
-alumnos1 

Amanhl os dirc ctores deues estabeleci· 
-n1entos otliciaJão ao Presidente do Estado 
-convidando-o para, cabisbaixo, ir acompa-
nhar o exodo das creanças de11ses elltaLeleci
·mentos de ensino, que foram recebidas só
·.mente em vista desse auxitio orçamentario ! 

&>rá agradavcl, Fr. Presidente, que nós 
11componhemos essa procifslio tristíssima, 
vergonhosa para a Camnra dos srP. Deputa

-dos, Yergonhosa para a Republica, esse exodo 
-de ltlumnos que silo obrigados a deixar os 
bancos do coJI(>gio por causa de uma econo
mia mal entendida ! 

Q m. JmR GoNÇALVE~ :-A Camara de Pi
tanguy tove de fechar duas aulas do Exter
-nato daquella cidade pela suppressilo- do au
·xiJio de 5:000.;.UOO para aquelle estabeleci
·mento . 

O sR. JoÃo PIO :-Agradeço o aparte de v 
·exc. e folgo em proclamai-o e reconhecei-o 
·4lomo um grande batlllhador em favor da 
·iostrucçl1o publica em sua zona, v. exc. póde 
ilizer á Camara dos srs. Deputados como foi 
·duríssimo assistir ao fechamento de aulas 
-no Externato ue Pitanguy, porque nilo havia 
dinheiro sufficieote para sustentar estn esta
telecimento. 

Si as minhas palaYras forem inuteis para 
-a commis~no de Orçamento, eu appello para 
a Camara. dos srl!. !Jeputados e espero que 
-salvaremos no menos estes estabelecimentos, 
eu espero que a commil!sllo nllo nos dará o 
trabalho de formular emendas a respeito, a 
propria commissilo, parn honra sua, tratarA 
de JUStificar a contlonça inteit•a e illimitada 
-4(Ue de nós merece . 

E eu quiz dirigir-me directamente á com
missão porque admiro a vida politica tno 
gloriosa dos seus membros, e estou certo 
que elles não hão de querer manchai-a com 
uma gota de azeite, que, como nas paginas 
de uro livro, irá perpass:mdo por todas as 
paginas, maculando-lhes a vida politica. 

v~,u terminar, sr. Presidente, certo de que 
essas verbas Eerl\o rrst&belecides · no orça
mento, certo de que a commiulo attendera 
.ao meu llppello, no appello que lhe dirige o 
Estado de Minas ; mnis ainda que enxugara 
as lagrimas dos pobres orphilos, desses des
graçados que EÓ nos estabelecimentos de en-
1!ino recebem a educação neces~arla para 
enfrentarem a luclo. pela vida. Como será 
-grato, ~r. Presidente, aos lllustres membros 
da commisslio de Orçamento, revolvendo fu
turamente os annae5 da sua vida política, 
poderom reler ..Jssa pagina, em que asstgoa
ram o dia para elles glor:oso por terem en-

xugado lagrhr.as de orphãos ·pobres e de&· 
amparados ! . 

E•perl', conto, confio, que a commisslo de 
Orçamento nllo faltara á e~pectativa d11. Ca
mara dos sra. Deputados e do povo mineiro, 
e que as minhas palunas encontrsrlo echo 
em suas almu, tanto me merece, tanta con
fiança tenho no espírito altamente justi
ceiro da commis!IIO de Orçamento. (Muito 
hem. Muito bem. O 01·aaor é muito felici
tado). 

0 SR . CANDU>O ELOY :-V. UC. com seu 
brilhante discurso fez j üs á gratidllo do povo 
mineiro. (Apoiado•). 

O ~r. Bueno BraudAo s-(Nllo temos o 
seu discurso). 

Niio havendo mai1 quem peça a palavra, 
encerra-se a discuasllo, dcando adiada avo
taçiio por falta de numero. 

Nada mais havendo a tratar.se, o ~r. Pre
sidente designa para nmanhll. a lleguiote 

O~DEM DO DIA 

).a PAhTB 

Até uma hora. da tarde: 
Leitura e apprúvação da actll. 
Expediente. 

Até duas bol'8s do. tarde : 
Segunda leitura dos pareceres e dos pro

jectos, depois de impressos e deatribuidos. 
Apresentação de pareceres das commia

eões. 
Apresentação de projectos, indicações, in

terpellações ou moções. 
DISC'tSI!lio de requerimentos, indinaçUes, 

interpellaçnes e moções. 
Approvação de redacções tln11.es. 

2.• PARTB 

Ate quatro horas da tarJe: 
Votaç!io das matarias cuja discussão ficou 

encerrada. 
Levanta-se a scsl!ilo. 

ACTA DA 39.• SESSÃO OR.DINARIA, AOS 
12 DE AGOSTO DE 1898 

PRESIDENCB. DOER. DKRNARDBS DB FAIIJA 

(Vice- Presidente) 

SUMMAIIIO:-Primeira parte da orolem do di:r.
Acla. - Expediente.-Obsen'açõe.i do H. Jo -é 
l;onçalves c Celestino Soares.-Aprrseutaçlio do 
prnjccto n. 416.-!:'eguntla parle.-Ordcm do dia. 
Ao meio din, ft!ita a chamada, acham-se 

presentes os srl!. : Bernardes de Faria, Ce
Je;;tino Soare!', Nunes Pinheiro, Carneiro .de 
Rezende, José GonçaiYes, Manoel da Silva, 
Du&rta da FonEeca, JuYenal Penna, Joilo Pio, 
Bueno Brandllo, 1-"r(>itss Castro, ~uscelioo 
Barboi!P, Coelho de Moura, Manoel Alves, 
Caodido Eloy, Leopoldo Corrêa, Pinto tle 
Moura, Nunes Coelho, Ribeiro Junqueira, 
Carlindo Pinto, Saturnino Dantas ... ·tiabioo 
Barroso Junior o Camillo Soaru, tl,bo, fal
tando com causa participada os sn. : Agoa-



tinba Pereira, Tavarea de Mello, Alberto 
Portado, Gonzaga da Silva, Severlano de 
Rezende, Julio Tavarea, Joaquim Calixto, 
Wencealao Braz, Deldm Moreira, 8tlva For· 
tea, Epaminondas Ottont, Theopbilo Mar
ques, Rodrigues Chaves e Desiderlo de Mello, 
e aem ella os mais senboreP. 

Abre-se a aessllo. 
E' lida e posta em discussão, que -6 encer

rada sem debate, a acta da sessllo antece
deote, ficando adiada a sua ,·otaçllo para 
quando houver numero legal. · 

EXP.KDJDITE 

0 SR. 1.0 fECRETARIO di conta do se
guinte: 

Requerimento 

Do coronel Herculano Martins da Rocha, 
ftscalambulanto das rendss internas do Es · 
tado, recorrendo dos despacl1os dos senho · 
rei drl . Presidente do Estado o Secrttario 
daa Finanças, que lhe negaram a ajuda de 
custo de que trata o art .. 2.o n. 7 da lei n. 
3, addicional á Constituiçllo.-A' commis · 
silo de Pet.içOel!. 

o SR JosÉ GONÇALVES envia a Mesa, e pedo 
para, antes do ser remettlda à comm1ssão 
respectiva, !er publicado no jornal otncial o 
seguinte : 
Rt:prestni(Jç/!o d r1 !amara .'t/u"icapal de Dô

,.e~ do lndayá, relativa á &trllda de Ferro 
de S. Frar~ci.sco a 8. Gothardo. 

Exmc•!l. snrs. Deputados do Congrer;l!o Min,i
ro. - Incumbido pela Camnra Municipal 
desta cidade de representar perante vós so
bre a modiftcnçllo do projecto, já passado 
no Senado, de uma estrada de ferro quo, par
tindo de S. Francisco, estação da E. F. 
Oeste dd Minas, vá ter a S. Gothnrdo, venho 
cumprir er;se dover, expondo-vos o~ argu
mentos que a induzem a fazer esta exigon
cit. 

A estrada de ferro projectada que virá 
ter maia ou menos, o desenvolvimento de 
20 iegotl, atravessará sómente o municipio 
do Abaeté até Quartel Geral, dlstricto que 
faz parte desta comarca, indo em seguida 
procurar aeu ponto terminal, que é S. Oo
thardo. 

A zona atravessada, pois, so limita em 
pequenos centros productivos, Indo favore
cer mail a propriedades particularel! do que 
aatiafazer ás exlgencias da zona limitropbe. 

E', incontestavelmente, o município de Dô
res do lndayá, entre os demais ctrcomvisi· 
nboe, o mala ndeantado, o mais prospero, o 
mala fertll, e o de tr.a !Or producçllo, sendo a 
nde de ma comarca uma cidade adeantadla
llma debaixo de todos os pontos de vista, e 
que cada dia mah se desenvolve, especial
mente em seu commercio. 

Nlo é admissivel, pois, que sem lesar os 
mais intimoa Interesses deste município, um 
dos que mais concorrem para a riqueza do 
Eatado, 8e possa permittir que clrcumdan
do-o por estrada de ferro, como n do pro· 
jecto, lhe tire o direito de exi~ir m11i11 tnrde 
uma vin de communlcaçllo congenere que 
mala o fa,·oreça. 

Este monlclpio locta, actoalmente, com 
serias e gravisaimas dlfllcnldade• para & 
transporte de nu principal prodocto - café· 
- até i estaçlo de Abbaala, E. F. Oeste de 
Minas, di1tante desta cidade sete leguas. 

Estas dlrllculdades alio tão serias, qne, 8&-
o governo nlo tomar energicas providencias• 
a este respeito, o desanimo que já se nota. 
entre oa lavradores, cada vez augmentara, 
indo em breve cablr no abnndono muitas 
lavouras florescentes. 

A producçlo média annual do café deste 
municip!o é calculada em mais de ::;oo mil 
:1rrobns, producçlo que poderá augmenta~ 
considerevelmente, logo que ee tornem maf~ 
raceis o mais rapidos os meios de trnntporte. 

Como ubeis, o principal desanimo que 
reina entre os lavradores, é a baixa do pre
ço do cafe. Ora, l!i esta baixa se torna l!en
siwl nos Jogares pro,·idos de estradas de 
rerro, mais sensh·el ainda será para esta 
zonu que ni\o está dotada deste gr<~n - fe me
lhoramento, e cujos meios !lo transpor·te 
oneram sobre modo o producto, to~nando-Fe 
este para o pro:iucto mais oner·os? do que 
remu oerati\·o. 

Além do caré, tamhem soft're o commercio, 
devido ao grande dispendio da importaçlio~ 
nllo se ralando nas innumerns dirtlculdades 
do transporte no tempo das cbuYa!l, por cau
sa dn p11ssagem do rio S. Francisco o dos 
caminbos quo Fe tornam intransitaveis. 

Exposta, assim as nccessidsdes de~te me
Ihor·amento parn este munielpio, passarei
agora a expor-vos as razoes de ordem ocono-.. 
mica o de conveniencia, que determinam · 
Jtdoplar outro plano de tra~ado, o qual som 
pretençOe,a, pode-se artlrmar, mais consul· 
-t&.rlL aos interesses desta zona e tem•outras 
vnntagens que procurarei demonstrar. Este 
traçado des~a estrada projectnda. denrã ter
como ponto terminal a cidade de Bambuby 
ou no Jogar mais conveniente para entroca
mento com a do B~rra Mansa a Catalllo, 
con1tituindo esta cidade um ponto interme-
diarlo obrig..ttorio. 

Com esta moditlcaçllo, ser!o attendida• 
nllo só as necessidades deste município, como 
tambem será de vantagem para o Estado,. 
como se vê do parallelo que tentamos traçar 
entre os dons projectos. 

1. • O traçado que tem S. Gotb&r<!o por 
ponto terminal, como dissemos, terá 20 le· 
guas, appro:xlmadamente, dedesenvolv.imeato, 
o traçado que nós propomos, terá 26, sendo,. 
pois, a ditr~rença para mais, no exigido, de 
6 legnas. 

Este maior desenvolvimento em vista 
dos beneftclos que a estrada vem trazer • 
este municlpio, que mais cedo ou mois tar
de deverà aer dotado dl'ste melhoramento, 
nada é pelo lado tambem de conveniencia
da estrada, que viri a.salm tor seu trafego 
mais compeusa1or que no primeiro traç!ldo, 
por causa do maior movimento commercial 
e agrícola da zona q•ae atrnves!a . 

2. • O traoado do pr.~jecto em discussi\o., 
irá encontrar serlu ditHculdade~, devido á 
zona qunsi toda montanhosa quo t em de 
atravessar, especialmente na travessia da
serra da Saudade, excessivamente pedrego· 

• 



aa e exigindo grandes córtea e aterro•. No 
no11o projecto a zona atravea1ada é aomen
te em ~tlguns pcnto• levemente ondulada, 
podendo-•e considerar completamente plana 
desde a origem ate o tlm, dispensando assim 
grandes córtea e aterros. 

3. · Sendo S. Gothardo ponto terminal do 
traçado, torna-se duvidosa a utilid11de da 
estrada, nllo fÓ por nilo sel!(uir outra. t.lalli, 
como por so depender exclUI•ivamente do 
trafego d~t O~~te de Minas, torn~tndo a811im 
maior o percurso, ao passo que lilendo pontO 
terminal o territ•JriO de Bambuhy, no Jogar 
mais conveniente para o entroncamento com 
a de Barra Mansa a Catalão, nilo ~6 ter se-ha 
communic,,ção ma·s rapida com 11. Capital 
Fet.leral, como tnmbem, uche.ndo-Fe ligada a 
e!trada com duas ferro-vias de diversos 
percursos, será ~eu tr .. fego maia aproveita · 
do e mais protlcuo Ms interesses da mesma 
zona e da estrada. 

Emthn, pehts ruzõe11 expostas, estamos 
com·encidos de que o traçado mais con\'e · 
niente é o que "\·imos propor e que offareco 
maio1·es vantagens, q er }1elo lado economi
co, quer por nl\o projudic~tr os municípios 
do Abaeté e C!trmo do Parnahyba, este por 
ficar servido pela estrada em construcção de 
Barra 1\hnsã a Catalão. 

Espera-86 a!!sim que, att·,ndentlo a est" 
just11 representação, modirlcaJ•ei~ o projacto, 
f~tzentlo que a estrada, tendo o mesmo pon
to inicial, passando por Abaeté e c1dade de 
Dores de lwlayá, va entroncar· se na de Rarr<l 
.Man~a a Cat~ lão, no Município de jj•m
buhy. 

O V1ce ·Presiolente da Cam tra em exerci
cio, vig-triO L•Jiz Gonzaga da. Silva e Sous11 . 

Cirlade de Dõres do lndayá, 18 de julbo de 
1898. 

A' commissi'io de Obras Publicas, depois 
de public~ do. 

0 SR. Cf: LESTINO SOARES ( f.· Secretario ) 
partic1p:1 a Ga.sa que o sr. lgnar.io Murta 
faltou twje e faltar:i a mais duas ee;sões por 
motivo de força maior. 

A Camat•a. tlca in teirada. 
Não ha mataria distribuída para segunda 

l<3itura e nem parecdres das commissões 1t 

serem apresentados. 
APRESe NTAÇÃO DE PROJECT0 8 1 INDICAÇÕES B 

MOÇÕBS 
O SR. JoÃo P1o manda á Mesa o seguinte : 

Projecto n . 416 
O Congresso Legislat.iyo do Esta-lo de Mi

na~ Ge1·aes decreta : 
Ari. J.o Fica o Governo do Estado aucto

riz,,do 1t despender pela verba.-Instrucção 
publica-a quantía de 45 contos na constru
cção de um predio onde funccione a escola 
normal rle Juiz de Fóra. 

Art.. 2.o Revogam-se as disposições em 
contrario. 

Sala 1las sessões, 12 de agosto tle 1898.
João Pio.-Duarte dn Fonaeca.-Juvenal Pen
na.-PintodeMoura-Apoiado, a imprimir-se. 

2.• PARTE DA ORDEM DO DIA 
NAo havendo numero legal para ae proce

ceder à , -otaçlo das materiaa encerradas, o 
sennor Pre1idente designa para amanhA a •e-
guio te: ' 

ORDEM DO DIA 

J.• PART. 

Até uma hora da tardfl : 
Leitura e approvaçlo da acta. 
Expe.diente. 

Até duas boraa da tarde : 
2.•.Ieiturs dos pAreceres e dos projeclo1, 

depois de impre:aos e di~tribuidos. 
Apreeentaçao de pllreceres das commle• 

sões. 
Apresenta<:lio de pr.ljectol!, indicaçõas, in

terpellações ou wo~;ões. 
Discu~sAo de requerimentos, in licaç;;es, 

interpelluções o moçõ~ll. 
Approvaçll.o de redaçoes flnaes. 

2.• PARTE 

Até quatro horas d11. tarde: 
Votação das matarias cuja discus~ilo ficou 

encerrada. 
1.• dhcussllo do projecto n. 411, lixando o 

subsidio para o futuro quatriennio elo Pre
sidente do Estado e dos srs. C·lngressist ta. 

Le,·anta-se a sesl!ão. 

40. · SESS.\0 ORDINARI:\, AOS 13 DE AGOSTO 
DE 189il 

PR!::SIDENCIA DO SR. B L: Rl'(ARDEi DP. FARIA 

( Vicc-Pn siclente) 

~UM'IAI\10 :- 1. ' parlc ela ordt•m •lo olia - Acta.
F.xpeJiicii iC.- IJiscurso tio H. Carneiro de lle
z,·nflc. - Ohscnaçü~s d•l sr. Ju~ccliuo llarhosa.-
2.• leilnra. -- 2.· p;;rtc.- I . · d1scm~!lo do pro
je.:to o. 411 .- Ordem do dia. 

Ao meio dia, feita. a chamntl .. , acham-se 
presentes os srs. Bernardes de Faria, Celes
tino Soares, Nunes Pinheiro, C~; rneiro de Re
zende, Saturnino Dantas, Bueno.> Brand!io 
Francisco Bres!!ane, Candido Eloy, Manoel 
Alves, Joilo Pio, Juvenal Penna, Coelho de 
Moura, Camillo Pratas, Nunes Coelho, Leo
poldo Corrêa, D .1arte da Fonseca, Ju~celino 
Barbosa, Ribei r > Junqueira, José Gonçalvea, 
C11milio Soares, ti lho, Manoel da Silva, Pinto 
de Moura e Saloino Barroso Junior, faltando 
com c~tusa parttcipadll os ara. Agostinho 
Pereira, Tavare~ de Mello, Alberto Furtado, 
Gonzaga da Si va, Severiano de Rezend•1 
Julio Tavares, .loaquim Calixto, \Vence1lau 
Braz. Deltlm M .reira, S1h·a Fortes, Epami
nondas Ottoni, Theophilo Marques, Rodri
gues Chaves, nesiderio de Mello e lgnaolo 
Murta e acm ella os mais 81'11. 

Abre·86 a !itlSSAO : 

E' lida e post'\ em dlacussilo, que é encer
rada sem debat..•, a acta da seullo antecedente 
ficando adiada a votaçlto para quando hou
ver numero legal. ,. 

t.XPEDIENTB 

0 SR. I. • SBCRBTARIO dâ conta d0\1 18· 
guintes 



Olflciol 

Dons da I.· Secretario do Seoadl) enviando 
u propostçues de leia na. 97, 98 e 99 ema
nadas daquella Camara, oreando cadeiras 
primarias no muniaipio de S. Jo1é de Além 
Parabyba, concedendo licença ao juiz de di
reito da comarca de Bôa Vista do Tremedal 
e auctorizando o governo a concede? à Es
cola Normal Livre, fundadA nesta Capital, as 
prorogativ11a de que gosam a; offtciaea doEs
tado.-A imprimirem-se para ordem doa tra
balhos . 

O 11r. Caraelro •e Reseade (mom
,..,.to de altfrnçlfo ; pro{unl:lo 1ihlncio •-Sr. 
Prelidente, uma nota telegrapbica, laconica, 
por~m , lugubre, acaba de communicar-nos 
o fallecimento do dietincto mineiro. ar. dr. 
Adolpho Augusto Olyntbo, que, como sabia
mos, jazia, h a dias, em seu leito, na Capi• 
t •tl Federal, victlma de urnl\ molestla grave. 
Entretanto, notas t 'llegraphicas annuncia
vam, constantemente, a ~"us amigos que 
aquelle illustre oidadlo, dia. a dia, adquiria 
melhoras em seus incommodos de sallde. 

E, hoje, com surpreza g~ral, é nos com
municada a sua morte, a morte, portanto, de 
um dos mala distinctos rn: nelros. ( Apoiatlo1 
gerae!). 

Sr. Presidente, eu nlo me proponho a fa
rer uma noticia bistorica •le quem foi o de
~embarg:tdor Adolpbo Augu~to Olyntbo; en
tretanto, pol18o d•zel-o, a Camara sabe que 
elle a este Estado prestou inolvidaveis servi
ços, dedicou-ae á magistratura mineira, com 
muita honradez, com um caracter digno de 
imitaç!Lo, com um espirito bastante lucldo 
e ' prt~parado . 

Depois de formado em direito, tl.edicou-se 
logo á carreira da magistratura e, em pou
co -.;ampo, conseguiu a estima e o respeito de 
seus conctdadllos, a ponto de, em l~ub6., 
onde exerceu o cargo de juiz de di reito, por 
muitos aono11, tornar-se admirado por to 
das as parcialid~tdes politicas da comarca. 

lato e prova de que, naquelle homem, 
embora politico, existia, como um principio 
digno de ilmtaçiLo, a imparcialidade na dia• 
trlbuiçllo da juatica. 

Procl11mada a Republioa, dedicou-seu
oo"Yas instituiçOea com um amor extraordi
narlo, revel11ndo-se, dia a dia, mais confi
ante no futuro da patrla sob o novo governo. 

Mais tar·le. foi nomeado desembargador da 
Relaçlo do E11t11do e nomeado ministro do Su
premo Tribunal Federal ; assumindo este 
alto cago, nós vemos o quanto de brilhante 
foi a sua rapida passagem no pincaro da ma
gistratura n~tclonal. 

Por uma fatalidade atroz, finalmente, eis 
que o di11tincto mineiro foi arrebatado da li· 
oba dos viventes e desappareceu, para sttm
pre, deixando um sulco profundo no . cora
olo doa li' UI amigos e admiradores. E para 
mala provar o grande merecimento daquelle 
diatlnoto compatriota, nós "abemos que, já 
gravemente enfermo, mereceu ainda a con
fiança de aer eacolhidd, "entre seus pares, 
para exercer a elevada t'aooçlo de procora
aor da Republloa. 

A. C.-19 

Sr. Presidente, todos estes aotot provam 
que o benemerlto oidadlo pouula qualidadea 
excelsas, qu,.IIdades que biiJ de brilhar etel'
namente, pósto que já seja um morto. 

Cumpro, 'Ir. ..residente, um sagrado de
verde amigo grato, pedindo a v. exo. nlo 
só a nomeaçlo de ums commlllo de Depu
tados Federaea para a apresentaoto de peia
mes á familla do illostre morto, como ~
bem que se consigne, na acta, um voto de 
profundo pesar pelo falleoimento do diatln
cto desembargador Adolpho Augusto Olyntbo, 
certo de que o Bat&do de Miou perdeu em 
so.a pessoa um fllbo distincto e a ·&epu
blica um emerito aervidor. ( Muito blm! 
muito bem!) 

O sa. Pa&sroaNTB.-A Camar.\, externando 
visivelmente o sentimento profundo que 
sente pelo pasaament.o do illú~frot e bene
merit.o mineiro e nlo havendo numero para 
deliberar em relaçllo ao requerimento do no
bre deputado, julgo interpretar os sentimen
tos desta oorporaçAo approvando esae re
querimento, fazendo inserir na acta o voto 
de prorundo pesar e nomeando uma com
minAo para representfr a Camara nos ('a. 
neraes e dar pesames á illuatre familia do 
finado. 

Nc.meio, pois, para esse tlm o~ sr3. depu
tados Alfredo Pinto, Eduardo Pimentel e 
Rodolpho Abreu, a quem ne a Mesa tele
grapbar. (Muito l>.rml) 

O sa. PaEBIDEN1'& declara que a Camara 
manifesta visivelmente o sentimento pro
fundo de que se acha possuida e, que, nllo.ha
vendo numero para votar o requeriment.o, 
julga interpretar o sentimento da mesma 
mandando que se consigne na acta o voto 
de pesar na fórma requerida e ttomeia para 
dar pesamea á familia e representar a Ca
mara nos funeraea, os ara. deputados fede
raes Alfredo J>int.o, Eduardo Pimentel e Ro· 
dolpbo Abreu, a quem se telegrapbará. 

O aa. JuacELINO dARBOilA envia á Mesa 
um requerimento do cidaulllo francez Leo
pold Lipmarr, pedindo conceaalo para ex
plorar o leite de maBgabeira e plantas 
textts nas zoou doa rioa S. Francisco e Pa
raoatu.-.-\' oommiaalo de Induatrlas. 

2.• l.ritt.4ra 

Tem 2.• leitura, silo julgados objeoto de 
deliberaçlo e floam sobre a mesa para ol'
dem dos trabalhos, os projeoto_s de ns. 412 a 
416. 

Nlo havendo apresentaçlo de pareoerea 
das commissues nem de projeotos, indloa
çGea e moçoes, pasae-ae á 

2.• PARTE DA ORDEM DO DIA 

Nlo procede se á vot&Qio das materias en
cerradas por falta de numero. 

I.• di1cuullo do proJ"ecto n. 4 1 t 

E' lido e posto em 1.• disooulo, que é sem 
debate encerrada, ficando adiada a aua vo
taçlo, o projeoto n. 411, bando o !Ubl ldto 
do Presidente do Katado para o ruturo qoa
trlennlo e doa ara. Congre~&istu par~& a 3.• 
legislatura. 



148 

Nada mais havendo a tratar-se, o sr. Freai
dente de11lgna para o dia 15 a seguinte 

ORDEM DO DIA 

1.• PARTB 

Ate uma hora da tarde : 
Leitura e approvaç&o da acta. 
Expediente. 

Até duu horas da tarde: 
2.• leitura dos pareceres e dos projectos, 

depois de impreuos e diatribuidoa. 
Apresentaçllo do pareceres das commit~

sGee. · 
Apresentaçlo de projectos, indlcaç!Jes, in

krpellaçOea ou moçDes. 
Discusslio de requerimentos, indicações, 

interpellaçDJB e moçoes. 
Approvaçno lfe redacçDes finaes. 

2.• PARTE 

Atá quatro horas da tarde : • 
Votaçllo das matarias cuja discussão ficou 

encerrada. 
Levanta-se a sessilo. 

REUNIÃO PARA A 41.• SESS10 ORDINARJA, 
AOS 15 DE AGOSTO DE 1898 

PRBSIOEi'iCIA DO SR. DERNARDBS DE F A tU A 

( Vice-President~) 

SUI'tll\IARIO :-1. • p~rte da ordem do dia.-Cilama
da.-Ordem do dia. 

Ao meio dia, feita a chamada, acham-se 
presentes os senhores : Bornardes de Faria, 
Celestino Soares, Nunes Pinheiro, Getulio de 
Carvalho, Francisco Bressane, Coelho de 
Moura, Nunes Coelho, Carneiro de Rezende, 
Juscelino Barbosa, Camillo Pratas, Bueno 
Brandão, Ribeiro Junqueira, Leopoldo Cor
réa, Jol!é Gonçalves e Epaminondas Ottonl, 
faltando com causa participada 08 senhores : 
Agostinho Pereira, Tavares de Mello, Joa
quim Cu!ixto, Wenceslá.u Braz, Deldm Mo
reira, Silvll. Fortes, Tbeophilo Marques, Ro
drigues Chaves, Desiderio de Mello, Alherto 
Furtado, Gonzaga da Silva, Severiano de Re
zende, Julio Tavares e lgnacio ·Murta, e sem 
ella os mais senhores. 

Nlo havendo numero legal para abrir-se 
a sePsão, o sr. Presidente declara que con
tinua para amanhll a mesma ordem do dia 
jã. annunciada. 

41.• SESSÃO ORDINARIA, AOS 16 DE AGOSTO 
DE 1898 

PREUDENCIA DO SR. BERNARDBS DE FARIA 

~ Vice-Pre&idente) 

SUMMARIO :-1.· parte da ordem do dia.-Acta. 
-Expedlente.-Obsen·ações dos srs. : Nunes l'i
nbelro, Hue:10 Brandlo e Desiderio de 1\lello.
Nio ha srguurta Jeitura.-Apresentaçlo de pare
ceres de comrr.issões.-ldem, dos projeclos us . 

• 

417, 418 e 419.-2.· parte.-VolaçAo das mate· 
rias arUaclas.-CootiouaçAo da prlmt!lra dlscuasllo 
do projPcto n. 3!!1, em vlrtudll ela rejetçao do 
requerfmeuto de adiamento. - ContlnuaçAo das 
vo~çOes.-ContlouaçAo da primeira dlscus~Ao do 
projeclo n. a63. por ter sido rej••llado o acllamen . 
to requerrdo. -Discursos doM srs. : Rlbdro Jun
que1ra, Camrllo Praw, Camlllo Soares lllbo e 
Joio t•io.-Declaraçllo de votos dos .irs. Íla· 
noel da Silva, Juvenal l'enna e Juseelluo Barbo· 
sa.-Ordem do dia. 
Ao meio dia, feita a cbfi.mada, acham-se 

~resentes os srB. Bernardes de Faria, Celes
tmo Soares, Desiderio de .Mello, Carneiro de 
Rezende, C&rrullo Soares, filho, José Gonçal
ves, Manoel Alves, Camillo Pratas, Juvenal 
Penna, Manoel da Silva, Saturnino Dantas 
Candido eloy, CarJindo Pinto, João Pio Ge~ 
tulio de Carvalho, Duarte da Fonseca, Coelho 
de Moura, Bueno Brandão, Nunes Pinheiro 
Francisco Bres8ane, Pinta de Moura Jusce~ 
lino Barbosa. Jgnacio Murta, Epaminondas 
Ottoni. Ribeiro Junquelra, Nunes Coelho, 
Leopoldo Corréa, faltando com causa parti
cipada os sr~. Agostinho Pereira, Tavares 
de Mello, Alberto Furtado, Gonzaga da Sil
va, Severiano de Rezende, Julio Tavares, 
Joaquim CaJixto, · Wenceslau Hr·az, Deldm 
More!ra, Srlva Fortes, Theophilo Marques e 
Rodrrgues Chaves, e sam~ella 08 maia ara. 

Abre-Ee a. 1.1essão. 
Lida a acta da 8essllo antecerlente e não 

havendo quem sobre ella faça observaçlles o 
ar. Presidente a dá por approvada e bem 
assim as das nove ultimas sessões. 

EXPEDIENTE 

O sr. I.· ~ecretnrio dá. conta do seguinte 

O/fiei o 

Do. Camara Municipal da cidade do Pom
ba, pedindo revogação do artigo 104 da Con
stituiçã<.', sobre aposentadorias aos func
cionarios publico::;.-A' commi11ailo de Con
stituição e Legislação. 

Requerimento 

Da Companhia Estrada de Ferro Oéste de 
Minas, pe·Jindo interpretação da lei n. 2~9, 
de setembro de 1897,que auctorizou a inno
vação do contracto celebrado com a mesma 
Companhia em abril de 1890.-A' mesma com 
miesllo. 

Tr:l(!gramma 

Da commi!!: ão nomeada para representar 
a Camara nos funeraes do dr. Adolpho Au
gusto Olyntho e dar pesames a sua illustre 
familia, communicando ter cumprido a do
lorol!a miasllo que lhe foi contlada.-A 
Camara flca inteirada. 

0 SR. NO...rES PINHEI<tO en \·ia à Mesa Um 
requerimento dos servente• da Escol~ de 
Pharmacia de Ouro Preto, pedindo equlpara
çllo de seus vencimentos aos dos de egual 
categoria nas Repartições Publicas.- A' 
commlssllo de Petições. 

0 SR. BUENO BRANDÃO envia à Mesa duas 
representações, uma. da Camara Municipal 
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de Juiz de Fóra, pedindo interpretaçll:o do 
disposi;o na tabella A do Regulamento do 
Sello, e outra lia classe pharmaceutica, 
pedindo r':lvogaçllo de disposiçOes da lei e 
regulamento 11anitario1. 

O ora.dor, achando-se na tribuna, requer e 
obtem a toversAo da ordem do dia, afim de 
ser votado em primeiro logar o projecto n. 
408, sobre orçamento do Estado, e tambem 
que 1eja publicada a 1eguinte: 
RBP.RESENTAÇÃO D.l CLUBE PHAR.IACIUTICA 

CONTRA OISPOSIÇOEI DO REOULAIIBNTO CON
ITANTE DO DECRETO N. 876, DE 30 DB OU'lU
BRO DE 1895. 
Exms. Ira Senadores e Deputados ao Con

grelso Mineiro.-Os abaixo asslgnado1, usan
do do dii'Sito de requerer, vêm respeitoaa
mente representar perante vv .. excs. a cle.sse 
a que pertencem no preaente pedido que ora 
fazem em prol dos tteus mais sagrados 1i · 
relto1, identificados com os mais altos in
terel8es aociaes, e com a proprla honra da 
nosaa civilizaçlo, como pusam a demODI· 
trar. 

Visando, pois, um tal objectivo, contam 
merecer a vo88a benevola attençlLo, por 
quanto o aailumpto a que abordam é do do
mlnio de voasa exclusiva competencia, á. 
qual se allia o dever indefectível da adopçlo 
por vossa parte. de todas as medidaa recla· 
mada1 a bem das garantias de todos os di
reitos e de toda• os interesses populares. 

E' sabido que, como condiç!Lo do aperfei
~oamento do ser, a natureza estabeleceu no 
individuo a divislLo do trabalho physiologico, 
<4lt&ndo-o ao mesmo tempo, para isso, com 
um systema de orgios distinctos, de cujas 
funcçOes especiaes, concomitantes e har
montcaot, resulta a obra prima do supremo 
engenho creador, com todas as suas mara
vilhas insondaveia,-a vida. Diversa é sem 
durida a categoria e importancia desses ap
parelhos org~tnico!, considerados isolada
mente; porem, sob o ponto de vista do con
juncto, attenta a unidade de vista do seu 
I1m, todos assumem importancia capital1 de 
todos cuida sabiamente a economill no JOgo 
da mesma vida, e, quando um delles sof
fre, o todo se resente, sobrevem a molestia 
e muitas vezes a morte. 

Pois bem! A sociedade, qu' nllo é um& an
tithese da natureza, mas uma sua continua 
çilo mesma, c .. mo o observa o eminente, o 
sapientissimo jurista brasileiro, dr. Tobias 
!larreto, de saudosa memoria, é uma entlda· 
de egualmente viva, organizada, em que fe 
vêm tambem, como condiçlto do seu pro
gresso, a divisllo e a classificaçlio do trabalho 
social, para cujo desempenho tem-se creado 
as dift'erentes categorias ou grupos de indi
vidualidades que se denominam cla1ses. 

Aqui. a organizaçlio e a vida nem po.r. se
rem mais transcendentes silo menos SUJeitas 
a e11a mesma lei. Nenhuma cla"e socilll é 
formada ao bello prazer dos homens, nenhu 
ma cate~roria nacional é delineada pela phan
talla humanll: todas dimanam daquelld prin
cipio biologlco culminante-a adaptaçilo de 
orglos para o exercício das dlft'erentes func
çOes, quer na vida individual, quer na vida 

social. Aqui, como alll, a integridade de todos 
os orglo1 e euencial à tellcldade geral. Os 
que porventura alo !noteis, ou 1e tornam 
taell, alo eliminados pela marcha inceuante 
e ascendente da natureza na perfectibilidade 
de suas obras e na approxlmaçlo das na
coes para o ideal da e:vilizaçllo, conforme 
o atteata a hlatoria das e-roluc;oes. 

Estu verdades, nlo <!bstante serem come
alnhal, tiveram de calar um dia no animo 
de um povo mostre da antiguidade, mediante 
o celebre apologo de Agrippa, com relaçlo 
às proprias institulçOes governamentae1. 
Nilo é, portanto, inutil que vol-as venhamo• 
lembrar. 

A perfectibllidade das civilizaçõea ou
tra couaa mala nuo é do que uma progre111o 
ascendente, selectora, neste trabalho de 
creaçll:o e de adaptaçilo, nesta di1l'erenciaçlo e 
integrallzaçllo do organismo social, no aper
feiçoamento das classes que o constituem, 
na mutoa estima e 1olidariedade de umas 
para com outras, como factoraa do progresso 
e do engr'.Uldeclmento material, moral e in
tellectoal da humanidade. Cada clas1e e até 
cada cidadlo deve gyrar autonomamente 
dentro da orbita de suas attriboiçOel, sem 
attritoa ou choques, sem humilhações nem 
despeitos, vivendo segundo a ordem, apu
rando-se a susceptibilidade moral e restrin · 
gindo-se ao mesmo tempo as coacçOel de
primentes. A' sancçlo Ja lei penal sue
cede a sancçllo da lei moral; é no ap
plauso do seu semelhante que o homem su
perior encontra o verdadeiro , , eatimulo de 
1eus actos; é no juizo de seus concidadilos 
qoe elle procura a sancçilo de suas acçOes. 

Por 1110 é j6. uma verdade reconhecida em 
todas as sociedades modernas que á medida 
qoe os povos avanqam, transpondo n. serie 
indefinida das etapas da civHizaçilo, o do
mínio do direito se restringe para alargar
se a esphera da moral. O mundo marcha. e 
em sua carreira vertiginosa vae levantando 
diariamente uma ponta do veo da natureza; 
cada dia desven~a se o incognosclvel e a ob
servaçlo e a experiencia têm comprovado 
que as utopias de hoje serlio as realidades 
de amanhil As nações tendem, pois, fatal
mente a approxlmar se de uma perfeiçilo 
sociologlca lmagmaria que constitue o 
ideal de nossas aspirações: e o self go
vernment. 

Tlll ha de vir a ser ainda a eq1Uç1o final 
da eatat:ca e da dynamica social. A tanto por 
consequente deve attingir a elevaçllo de 
vistas do legislador moderno no traçar as 
normas reguladoras do movimento social e 
a direcçllo do seu aperfeiçoamento. 

Querendo-se, porém, descer até á apre
ciaçiio do merito relativo dos orgilos1ociaees, 
para nós outros basta considerar que - ai 
as sociedades silo con~tituldas para bem 
estar da vida, si a observaçllo attenta dos 
phenomenos que têm assignalado a exlsten
cia dos povos demonstrllm, na opinillo dos 
sabios mais abalisados, que as condições ao
ciologicaa silo determinadas pelas condiçõea 
biologlcu, claro está. qua occupam um logar 
importllnte as classes a quem incumbe ~m 
mediatamente a protecçilo da vida, o zelo da 
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sau()e e sobre tudo a debellaçlo du moles- e us beneficios delld reault·tntea, hnto para 
tias. Dahi a excelleocia doa estudos medicosl os tina therapeuticoa, co1r.o em relaçllo aoa 
e pharmaceuticos. Mas a el!pecializaçl!.o dos interesses da justiça e da sociedade. 
estudos e das prollaaoea é, em virtude ainda Exemplo3 como oato podori~tmo~ aprosen
da lei da divi~llo do trabalho, a mais 1.1olida ta1· por centenas, sem 11er preciso re
garantla do seu aperfeiçoamento e do 11eu montar n Lavoisier e a Gay -Lussac, paes das 
merito. . l!ciencias physicaa. os quaes tambem furam 

Asgim é que o medico dedica-se especial- pharmaceuticos. 
mente ao conhecimento de elemento mor- Que valeria a tbt'ropeutica, si não fora a 
bido, ao passo que o pbarmacentico concen · pharmncologia f 
trando, por sua vez, as suas cogit11çõell t:o Nl!.o h a mistér insis~ir maia. A classe 
hre o medicamento, fornece lhe a arma de phai'm11ceutica tem, pois, merecido o conti
combate. • nuará a merecer ~t s honras quo lhes ~tão cou-

São duas protls~ões irmana que se com- feridas na Al16man !•a, na Fr·;· n~;a, na ln ;:bl
pletam e eis porque urua já nã·1 póde diis- terra, na Norte-Amorica e Hlll todos o~ J·a i
tir sem a outra. :zes adilmtndos, onde ;e lho tem concedt•lo uo 

Ambas participam da mesma nobreza, por- mai11 alto grau de considerllçllo o dinloma 
que ambas resolvem afinal o mesmo pro- ele do<~tor, comn galardll:o de seus meri-
blema humanitario. tos . 

Por ist:o, em todos os tempos, os povos Eis ahi o logar de distincçli•• o conspícuo 
maia civiliPados, ao lado da medicina, tàm titulo scientiftco que a lei da. aelecçilo ll:e 
prestAdo eulto de veneraçl!.o á~ sciencias t.em reservado, . na patria dos homens l'a bloa, 
pbatm11ceuticas. nos. ceJ•tamens r _ntelle~tuuos elas c~as•e~ ~~-

Ddta rlos tempos heroicos da Grecia o per·tores, sob o rmper1o da verdadeira CIVlh-
apborismo que nos serve de lemma : « Morbi ~a~l\o. . . 
aut.em non eloquentia., sed remidiis curao- Someute nos p~1zes quo _c:m_nnham. na re
tur », que ha de echoar como eterno epi- t.a~uarda do mov1ment? Cl~IIIZu_dnr c que a 
gramma em resposta. A todos oe que nll.o mts!lilo do pba~maceutlco e ent.reg';le a. um 
souberem estimar a classe pharmaceutica. pessoal menos 1doneo e por consegumte me-

D · t 1 " d á. d d nos conceituado. em_aJ_s, es a c a. se consagra a . eman a Por infelicidade, apezar do pro~rre!IPO cui-
de alhvlos aos males humanos,. e forco~o tural que quotidianamente vae se renlizando 
rec?nhecer-é ';lm dos benemertlo_s orgllos em varios ramos da activirlarl~ intellectual 
soc1aes que ma1s relevantes aervrços tém em nos~a patria, é forçoso conffl~sar que na 
prestad~. . . aquilataçiío doa meritos profts~ion ael:! , prin-

Po~erJan:tns cttar uma le~r!iio de pharma- cipalmente no modo de pensar e de encarar 
cologiB~IlS 11lustres desde H1ppocr11~es e Ga- 0 valor scientitlco da classe ph:ormnceutica, 
leno ate Scl1eele e Berthel_ot, Pelletter e Cn - 0 Brasil, em especial o Estado de Minns Ge
ventou, Pasteur e Soube1ran, Queve~ne e r 11 es, precisa reformar os PeU!I h11lJi tos ana
Homolle, Dorvarlt, Chanteaud, Nattvell~. t•hronicos, de um atrazo fossil: precisa ali
Joon. Andona:d, Rouc~ard.at, Huorr «e m1l jar mais esse triste legado de sua primitiva 
o~tra!l celebrtdades S?tenttftca.s da_ pharm_a- rnetropolo colonial. 
cr~~; », que t~m-se. ass1gnalado p~r 1naprec_ra- Nada admira, porquanto- quer na orien· 
vets ben_etlCJos fe1.tos á. h~mantdade, CUJOS taciio dos conhecimentos em jleral, quer par
nomell tmmortahzadoa ~ao exemplos que ticularmente no terreno das scienci '" juridi
compr·ovaram a excellencto ~a nos.sa classe cas e sociae!l ( em que parece tor-Pe distin
a~ravez os seculo~ e A merec1da estnna. e ~rra - guido a maioria dos doutore~ bra1.1il eil•os ), 
ttdão, que Ih~ trtbutam as nações ma1s cul- 0 BrMil, se~rundo a phrase humoriFtica do 
tas da uctualtdade. notuvel jurista ferjlipano, ( • ) t .. ma pArte no 

Para pôr em relevo uma destas citAC,:i:!e!l, banqur te da civili•ação, « em l>om s~a 
lembram1•S o extrRordinario acontecimento cl~os t;f}1W ivas q •·e ficam pat·a n st·gtmda 
no mundo scientillco, a que se refere o pre- m ew • . . » 
mio denominado Ortlla, otTerecido pela Aca - Conceitos semelb nntes abunda um precla-
demia Frauceza, em 1864. a quem apre~:~en ro publ ici~tlt em ~ : tas obr·af! de criti ~a. jlL 
tasse o melhor trabalho sobro o estudo da di - scient.itlcaP, já litterarias,- o illustJ•ado sr. 
gitalina. após o inaucces~o do11 vultos emi- •h·. SvlYio Homero : como elle tàm-se exter· 
mentt>s cJ., Tardieu e RouiaRin na pesquiza to n11do· outra !< sumtn .dAdes ro.ra~ das sciuncio.s 
xicolollica por elles etTectunda no celebre 6 Jettrns P<•tria!l. 
proce>so La Pommero.is, que tnnto e~canda - Tt,do isPo de certo são olorio<ns trnrliçlSes 
lii'OU o mesmo mundo scientitlco. No meio de lu ~itanas que herd amos como nos. os úrasnes 
uma pl eiade innum.·ra de prolls~ionaes ex i- hern ltlicm. porque, p or seu turno, :d~uos 
mios Qtt l:l l' e ontpenh:~ram na conqui~ ta da · hnmen11 illu!ltres •le Portui!'Al, ( por ar ·m
quelle premio,couhe ella oit!> annos depois pll) 0 dilltncto Jittcr·ato Eça de Queiroz, ou o 
ao phanr.aceutico Nativelle, que, pela p1·i- ~ :.bio Jingni~:~ta, sr. Adolpho Coelho) . de
meira vez, obteve e el:hibiu a digitnlintl pu- monstrRDl que lttmbem lá se anda fóra do 
ra crystalizada, discriminando a sua verda · movim ento scient i fico e pelo meno~ 50 an
delru funcção chimica, a!! ~:~uas pt·opriedades nos atraz uos pro r: ressos da civilização ouro-
e reacçOes caracteristicas. pé11 • 

A apreciação deste facto sô poole eer hem ------
cornprel•endida por quem niio for profano ( • ) Tohias ll~rn0:·1- « MENOII F. 5 •: t.oucos EK 
para pl'úer julgar o !leu alcance scientiftco nrRF.ITO cuur1~.11. • 
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! ;Assim se explicam neceseariltmente~os mo
tivús da clamorosa injmtiça que se ptatica 
no Brasil para com a cJas&e pbarmaceu
tica. 

De facto, eFtes nossos reparos e proteFtos 
vehdmentell que erguEcmoa em fa,·or tia noa· 
sa cllll!t:e, em nome d1t chiliz11c:lo, lêm loJ!'&r 
deant.e da DO!I' B propria Jegisl1tçllo l'nnitli · 
ria, diJ!'na de tiJ!'urar no codigo mediaVFl d&s 
ordenações do Reino como capitulo el!pecial 
do exer.ravel livro 3.· elas suas dil"pOI!ições 
pena~>s l 

Na Yerrlade o regulao,enlo unitario faz 
do pl•llrmaeeutico Ulllll noYa eFpecie do pcllo 
que pelo11 mais futei1.1 motivos e ra açoutado 
em publico pelourinho ou recolhido á nln 
da C~tmara para apanh11r palmatoadu. 

Não pódo lut,·er maior rlc•gr11daçiio- é 
mais do que uma liumilhaçiio- é mr.a \et
gonha eHe reJ!'Uihmento, p trm itlu Se-nOS di
zel ·O. exn1s sr,.. ! 

Insigne• representantes do poYo mineiro 
no Cou~t·eHo LegiFiatho E~tadc .n l I Nó~ re
corremGI.I à Yosu ~11het.loria, espc>rnndo que 11 
justiça. de nos~a e11nta c~: us11 bradara dentro 
de vos~c ' s COlações de pntric t as, de s. migos 
dedicndol!, como p ens11mos serde~, tio pro
p;reuo o tla fe li cidHde do povo mineiro, do 
qual somos ctrta mente uma grande pllr
cella. 

Como Yereis, a nossa aspir•ac;i'\o nllo é d ida
da p~>lu into~e~se e11oista de umll classe um
bicic·sa, jà ncumuhnla de I'OJllllias, nàn! 
Completamente despt·ott'g idt s dos fiiYOI'ell d11 
lei-vimoP, pelo cc., ntror·io, pedir simrle8-
mente a v. v. exc ·•. o reconhecimento le· 
gal das nMs:~s mais j ustns e modestas pN
rop;ativas ,-a prod;dnação do!~ dire1tos in 
berentes á rc;~<paituldlidade da n c.ssa hon
rosa funcçllo socilll, bastando que ren'gueis 
alguns arti:ros rlo mencionado reitulamento, 
attentatorios da nossa dignidade profissional, 
!ajusto~, vexatorioa, aviltantes - incompa
tíveis com os foros de um povo civilizado, 
como lt~dos a~pi rumos sel-o. 

A cultu • a , a elevação, a. consideração e o 
pr&sti~io da cla•se pharmaceutica-devemos 
dizel 1) , sã0, nl\o ha contestar, a prote
cção de um dos intcre~<ses muis palpitRntes 
do noHo paiz; ~ts no~sos gora ntias são por
tanto a satis :·u ~;l\o de uma de suas necessi
dades p t·imordiaeF. 

Supplicamos ; ssi m ao Colenuo Con~rres~o 
uma Jtnmunidnde que nos ponha ao abrigo 
das per~el(ui\ôe!l armadas contra nós pelo 
regulamento sanitario, que nos l ivre d•JS 
capridtos mal enteodid· s de certa classe ir·
mn, o~ antes, do et!pirito mal inte ncionado 
de a.ljluns de seu~ membros orgulho · 
sarnento fatuos, iEoto é , daquclles que, 
muita~ nzes pouco podendo sobresahir n .-t 
regillo suuer·ior de ~>ua cat·t•eiru, infelizmente 
pensam qutJ pura se elevar é pt·eciso abate r 
o seu irml\o profls• ional, descendo a arena 
ingrata ditS riv~tltdhdes , do odio e das per
aeguic;õe!l contra o d t>sprotegído da lei, con
tra o mais fraco por isso. 

Triste \'&idarle ! i!lnobil sentimento !I 
0 QUI! é n P.CPSI'Hrio e QUO Clltla QURl nliO 

ultr11 pato: se u mó ta de suas attl'ihuições, que 
todos se prosem, ~e re.,;peitem e se estimem 

c~mo irmt'iM que, Entrq1una 11 n i!"feree dia
trnctoll, tr11 balhem, entretanto, 1 ara um só 
ftm, Yisando um Fó ohjectiYo. 

Qunl Ferá o medico YerdadeirllTT entA digno 
de~ te nome, de eFp irito culto e Hll erior, 
que nlio • >t imnr{l o phRrm ~ ceu tiN• il l u~trà
do e Zf-lt !'O 1 Oxalá, r•or êm, loclo11 asFim 
roFFem-poi~ que. O proptio reflUt !O me ntlldOr . 
f, .j o primeiro 11 exemplitlca r o contr11rio em 
~u11 nejlrej ~ nch• ohra contr11 o pl11lrll111Ceuti
ro. Após nlgu ns &Prllll s de mc·\'lll ,entaçno 
civilizadorn, o rej!'ul >~ mf'ntador fo npr <'Fenta 
no tlm do seculo XIX t·om o l!Fpl•cto do le
lli~ta me·liPvll l, dizendo : « O J·l,;.rm::cE>uti
co que abrir ph11rn.acill ~em l irc· n~;H cl 11 Di·
' ertc.riu tf e H,·JlrrnE', fcrà mul t: d(J r m tan
lt F mil róis e ~er á f,.c)J ~< dll 11 phbt m~<ria, de., 
etc . . >> «~alvo 11e tôr medico>> (J'OH;ue ha 
t umbPm me.Jicos que Eó ~ llo plult maceu
ticoF). 

Tol e qml como Fe lê nn c itndo lino das 
ord ~>n nções do Reino : <<Todo o qu e curar 
bid1eirn C'U fizer benzedura!', c.u flzc..r ou
trlls F~· miJtt1h i~op QUO f OJ· DOf SIIS lei s defen
dt-DlO~ q11e >e fa~;nm Hm lit<'nc;a t!n c!<'sem
bar~o do l 'llHfl, plt(lHá de mult a lat.t • s cr\1-
zad l)~ e F otTrc>J'á na sala da nr.F!ln f nmara 
t:1nt lls palmatoadas e si for pel\o tNeber á 
t<. ntos 11çoutes a tado no pe lou r inho publico; · 
pr.Jyo Nós, os rlesf' mbargadorcs , não Eotrre
remos p c>nn a l~uma . >> 

Ass im por d e~Jnte; o r('gulnn.c t t aclor não 
evoluiu . ó o n·oHlJO lE-gista o e 1 ut ro tempo; 
e O medÍCl' , O deSf lllbllrjZadOJ',' i ~e ntO Je to
dlll.l :~ p pena!', e nós Gu t ros, os pcõ<'P , açoq
tados public~;mentc peh, ~ di , pr · ~ i <:õc> o> hVil
tantes do Feu rej!ulnmento, r ollrcodos em 
dura condição servil ! 

O le~ti P I~t dor dCYe aperfei çoar, meiJJ(•rH as 
condi~ões de t udns as classes soc;aes para 
as QUilOS IR\'rll. OS SeUS decrPtCS: deve fa
zel-85 proj!redir, nu nca. ja mais rlepli mil-aa, 
de~r:-~rl al -as , at.rophia l-as impondo-lhos lm
milhaçOes que alienam lhe o es timttlo, P.fu
gentando o esyirito de altivez e enthusiasmo 
gerador das dedicações e do nmor p r•otlssio
nal que r edundam no proveit o pttl•l ico. 

Ora, jâ Yimos que o progres~o sori a l con
siste na e!!pecializaçllo d11 s cr, mpetencias, na 
adaptação o e levação dhs classes sochleR ao 
fim que devem p reencher, nn reputa~;no e 
estimHtiYa. de suas funcçtle!:, max i1ré na 
cultura das clos~es scientitlcas. orgi'\os diri
p:entes dn vida collectiva. no llperfoiçonmen
to moral que conduz ao mutuo respeito e 
con!>ider~ t:ii ' l, que nos deve mn t otlo!.l, no. 
trabalho a que nns devota mns cr m nmor e 
recompl.' n~n ,nn liher•lnde, n ;l praf ic:1 do bem, 
na e.lucnçAo em 11 umma. 

A educação tie~envo lve ou J!'eTI\ a, apti
dõ •s que, e m favor da. ordem e do pr·o~~:re@so, 
constituem-se em privilegio~. cu.ia con quis
tA est.n ao Ric:,nce de tolloP, uma \'PZ,porém, 
nrlquiridos são re~>peit ave i s como n pr oprie
dade, por serern fructo do trahnllto. 

Nbto nl\o vao n enh um espírito •lo <•gois-' 
rr.o : é apenas n consc quenC'ia da lu cta pela 
oxi.t oncía no Feio da propria socie !a t.le; ~ 
um direito naturnl. 
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Dahi se segue a necessidade providencial 

que os poderes naclonaes têm sempre a 
preencher, de estabelecer as normas das 
educações scientiftcas e protiFsionaes, ~acili
tando quanto possível ao cidadão os recur
.sos para a sua 11cqulslção. 

Mas desFe mesmo facto decorre o direito 
-de se impór o estatuto para o julgamento 
~as aptidDes. 

Esta dupla funcção, tão nobre quanto ele
'\'&da, de preparar e julgar as aptidoes snl
entiOcas ó conferida.aos cursos superiores 
do ensino. 

Só elles devem ser competentes para jul
gar das aptidões concernentes ao exercício 
das protlssOes scien~iftcas, como só elles po
dem fazer esta educação sublimada, por 
que sómente elles silo especializados de mo
do a reunir todos os requisitos essenciaes, 
e seguros para a realisaçllo desse importao· 
te tlm. 

Ora, de par com os estabelecimentos simi
lares th União Federal, o nosso Estado pó
de-se orgulhar de possuir uma Escola Supe
rior que l1ont·a o seu nome, tanto pela cul
tura perfeitPmente bem orientada, solida, 
~;egura, projlressista, que nella se faz das 
sciencia11 pha1·mnceuticas, como pela profi· 
ciencia lll i bada de seu Egregio Corpo Docen· 
te e peloa t1tulos nobilitantes que ella con
fere úquelles que alli fazem o seu tirocínio 
.academico. 

Em prova da veracidade de que viemo3 
de affirmar falarão alto as numerosas tur
mas de jovens cheios de esperança. e de fé 
no seu futuro, nacionaes e extrangeh·os que 
.3DnUIIImente utHuem de tortos os Estados 
para f11 zer o seu curso na Escol!\ de Phar
macia do Ouro Preto. 

Entretanto os fructos desta ínclita insti
tuição são depreciados no nosso proprio Es
tado, com uma in,iustiça estupefaciente, 
inaudita, nos arts. 36 e 42e seus paragra
phos, assim como nos paragraphos, 4.·, 5.·, 
6.·, 7.·, 8.·, 9.·, 10.·, 11.·, 12.·, 13.· e 14.· do 
malsinado regulamento ~anitario !! 

Requeremos, pois, a I!Uppressilo dos ditos 
artigos e paragrapho1.1. 

Com e1Te1to, quem der-se ao trabalho de 
veritlrar o conteúdo de taes disposições, nlio 
poderà deixar de tomar-se de admiração 
pelo odio veFgo, pequenino, como se fosse, 
j)Or ventura, oriundo de uma mediocridade 
tacanha, producto damniobo de algum ce
rebro esteril, ou explosilo mal dissimulada 
.Je UJal tolo orguluo, écho do um despeito 
mal contido, que se abroquelou na regula
mentação de uma lei contra a classe pbar
maceutica. 

O re~tulamentador aproveitou-se do laco
nismo da lei poro. desdobrai-a em sua re
gulamentação numa casuística mespbi@to
phelica, imprimindo-nos o estygma do das
preso que elle nos votou, som razão alguma.. 

E' revoltante demais, exms. srs., a abje
·ec;io com que o regulamento nos mimoseou 
collocando-nos numa e~pbera muito inferior 
á das intimas classes sociaes . 

Temo!< pejo de reproduzir o contexto dos 
artigos e purajlraphos que citamos, pedindo 
.a sua eliminaç!to ; fazemos des'arte ligeira 

apreciaçllo de alguns delles, cuja doutrina 
vamos refutar sem perigo de descer do ter
reno elevado dos princ1pios, esforçando-nos 
para manter a nossa justa iodignaçAo nos 
limites que a delico.dt>za lmpDe para nos di
rigirmos ao supremo Poder Legislativo do 
Estado, a quem submissos e respeitosos en
tregamos reverentes o. nossa causa. 

Si o diploma de pharmaceutico diz, em 
virtude de uma lei estadoal e outra federal, 
que o diplomado está investido do poder e 
competencia para exercer livremente em 
todo o territor1o da Hepublica a sua profts
~<ão , como e que incongruentemente, com 
tllo flagrante antinomia, os arts 36 e 48 § 
4. · determinam que o pharmaceutlco nllo 
pode abrir pharmacia ou drogaria sem li
cença especial da directoria de Hy.:lene, 
sob pena de multa e fechamento de seu es
tabelecimento 7 

No Esta•lu •lo Rio Grande do Sul, cuja 
constituiçilo é aJ?odada de absolutismo ou 
despotismo positivista, proclama-se a liber · 
dada de pr·otlssllo absoluta, incondicional, 
em Minas, patrio. uf11na de Tiradentes, que 
tem inscripto no emblema de suas armas o 
lemma do grande martyr da independencia 
nacional : Libertns qure sna tamen, tolhe
se ao pbarmaceutlco, mas note-se bem, só o 
pharm•rceuticiJ, n. ltberdade de prollssi'l.o, 
ainda que elle seja, como é, um homem for
mado, mesmo que elle possua esse diploma 
privilegiado constitucionalmente, competen· 
temente auctorizado para tal llm, em vir
tudo de seu talento ou de seu preparo in
tellectual. Bonit0 republicanismo ! ..• 

S1 a licllnça nl!o lhe póde oer denegada, 
pRra. que esPa dispos1çilo regulamentar, si
nlio para humilhar-lhe o caracter 1 Não é 
sufficiente que elle registre o seu diploma 
na referida directoria e pague os re~pecti
vos impostos 1 03 odontologos, as pa.rteiras 
os med1cos, os advogados, etc., não preci
sam de licença para exercerem as suas pro
fissões, bastando apenas o registro de seus 
diplomas para constataçã0 de sua 1doneida· 
de ; eguat direito assiste ao pharmaceutico 
e quem o dieta é o simples bom senso. Para 
que, alén~ disto, exigir a todo o momento 
que elte possua um formidavel numero de 
drogas, livros e utensílios, sob pena de mui-· 
ta 6 fechamento da pharmacia 1 Quem será 
o prejudicado e quem t~rá maior interesse 
em dispor dos elementos materlaes ou in· 
strumentos indispensaveis para o bom des
empenho de seu trabalho? Os interesses da 
sauda publica silo perfeitamente consulta
dos pelos preceitos da pharmacopéa dos pai
zes civil.zados, na culta Europa, sem que o 
pbarmaceutico seja exposto a. estas e outras 
exigencias ridículas quevamos rapidamente 
analysar. 

A verdadeira protecçlio dos interesses pu
blicos consiste na lei da Mncurrencja. ho
nesta de um pessoal idoneo e zeloso de sua 
profissão; é intuitivo que o publico dará 
preferencia. a quem melhor o possa servir. 
Os desidiosos so.tTrerlio as conscquencias de 
sua. incurla, sem ser necessario que-- a lei 
exponha uns e outros á perseguiçll.o e aos 
caprichos daquelles que só se lembram de 
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falar no interesse publico para exercer 
mesquinhas vinganças contra o pbarma
cêuttco, muiths vezes melhor avisado do que 
elles n.:~ prep~tro scientitlco. 

O Regulamento alimenta rivalidades, gera 
od10s de classes, expõa o pharmaceutico a 
todas as ir~ts, com uma praoccupaçlto visí
vel de annlqullar-lbe os brios, e cLtixa im 
pune~ outras classgs egualmente alfectal 
ao& inrerss!e& da s2úde pul.ltica, a& 1uaes P"· 
dem {altar c1m os mais sagradiJs dev11res 
aem o menor constrangimenl' legal. embora 
t8nham se obriqado a cumpriJ-os S:Jb o jura
mento de sua int~e$tidura oflicial. 

O paiz de norte a sul regorgita do phar
maceuticos em condições de fazerem uquella 
salutarillshna C"'ncurrencia. O que os afasta 
do ext~rcicio da pbarmacia sil'> essas medidas 
vexatorias o o seu niYelamento cutlt uma 
chusma de prnticos sem competencia. o sem 
amor a uma protlss~o que não é sua, mas que 
elles exploram mercenariamente, collocundo
ae sempre, por uma singular aberraçllo dos 
interesses publicas, desde os tempos do lmpe 
rio, nas melhores localidades, onde nos têm 
movido uma campanha de descredito por 
entre as camadas. populares, eivadas de pre · 
conceitos de to•Ja sorte, como sóe aconte
cer com os proprios medicos, pr~j udiclldos 
e até mosmo perseguidos pelos curandeiros 
no interior de nosso Paiz, no rneio da turba 
numerosa dos ignoranto11, facilmente credu
los. 

Parece incrível e entretanto é a pura Yer
dade! 

Está no instincto de perfdctibilidade e no 
proprio interesse do pbarmaceutico o pro
ver-se elle do necessario par~t, por sua vez, 
tirar partido da concurrencia que o estimula 
em proveito geral, haja garantiu compen
sadoras dos nos•os sacrirtci•Js, ao menos mo
ralmente, que a concurreucia so fa.râ. 

Nenhum ciJadio que S3 presa, depois de 
haver dt~t.licado a melhor parte de sua mo
cidade no preparo scientitlco do sua. prorts 
silo ba do querer por fim arriscar capitaes 
para ser menos consider•ado : peior, por
tanta, para se expor a vexames e servilis
mos. 

A legislaçl'ío do um paiz é o espelho onde 
se reCJecte, com todas as suas nuances, o ge
nio, o caracter de seu povo e a educação 
civica fundamental do sua nacionalidade : e 
o estalAo por onde SE> afere sob todos os pon
tos de vista o valor dos homens polit1cos, 
depositarias dos destinos da patria. Eis a 
vossa responsabilidade perante o mondo ci
viliudo que nos ouvirA e perante o futuro 
que nos aguarda. Não ces!aremos de cla
mar: 

O Regulamento Sanita rio deixa bem paten
te o seu intuito- collocar a nossa classe 
10b a dependencia se,.vil e o cutello ameaça
dor da outra classe irmli ! 

Quem se lembraria de impedir que o den
tish ou o cirurgião abrisRem o seu consul
torio por ni'lo di11põr de tal ou qual instru
mento cirurgico ou porque é que para elles 
o Regulamento nllo impõz tambem multas 
em taes casos 1 A se exigir tal pratica em 
principio protector doa interel!lles sociaes, 

os poderes do Estado para serem consequen
tes, para serem logicos, deveriam constante
mente revistar nllo •6 as pbarmacias, maat. 
desde os conGultorios de obstetrícia, de on
dontologia, de medicina, de engenbari~ 
ate de a•ivocacia, etc, etc, obrigando os l!eus 
donos, da mesma maneira que aos phanna
ceuticos, a fecharem suas portas e a so.fl're
rem multas por n!J.o terem, om dada ocea
siiLo, as drogas, utgnsilios e livrns necessa
rios para o exercício de suas profissões,-a'té,. 
dllscendo na escala das bierarcbias, intimar 
o lnliustrial. o negociante, etc, a exptarem 
a mesma falta. 

Todas as classes sociaes, mesmo as das
camadas mais inftmas, incidiriam nesse 
mesmo principio, si elle fõra traçado com() 
regra de justiça administrativ<~, e facil seria 
deduzirem-se as consequencias absurdas des
sa pretensa garantia da sociedade. 

O disparate iria além das raias do ridículo 
para attingir os confins do monstruofo ! 

Qual é, pois, a exigencia de ordem ou in
teresse publico que levou abrir-se es>a odio
sa excepcão unicamente para o pbarma
ceutico 1 Neuhuma. 

Aquelle artigo do Regulamento foi creado 
para perseguil-o e aviltai-o tllo sómente :
está claro ! ! A cada passo. por qualquer fu
til pretexto, o pb mnaceutico ha do ora llUa 
pharmaCla varejada, ha de pagar multas &

fechar as portas, mesmo que no rlia seguin
te toda a populaçlio fique sem rocurso. 

E' o qu<J se ve dia a dia ; ,é a trist~ rea
lidade! Dizern quo os palimuro~ da sciencia& 
e da politica. republicana no Brasil vivem 
o. repetir e a imitar o que se f~tz no grande· 
mundo da. civilizaçlio; quão dive:-sa é a sorte 
da nossa classe naquellas regiões, apesar 
disso! 

O regulamento nos quiz, de certo, nivallar 
com o prattc? de pbarmacia; o mais ignoran
te, o mais boçal, incapaz de discernir o na
cessaria ou o vantajoso para a prosperidade
de seu estabeleci•nento ; e para f~tzor uma 
galanteria a nossa Escola, determinou em 
um paragrapho especial que, concedida a 
licença pela. Directoria de Hygiene, <.c tam
bem podem exercer a pbarmacia no Estado 
os diplomados pela Escola de Pharmacia d& 
Ouro Preto». 

Ora dá-se ! Como foi generoso o nosso. 
heroico regulamentador ! ! 

Pois si nll:o fosse e~sa sua bondade, nenl 
com licença da. Directoria de Hygiene nllo 
poderia exercer a pbarmacia em Minas o di
plomado pela Escola. aqui do Estado, ainda 
que o diploma seja reconhecido pAio gover
no feder11l para vigorar em todo o territoric. 
da Republlca! ! . .•. 

Oh ! valha-cos esse des~mbargo de "r. 
ex c! ! !. .. 

O ridiculo da exigencia. regulamentar. 
exmos. srs., chegou até o ponto de obrigar 
que o pbarmaceutico traga, por assim dizer, 
pendurarias ao pescoço, as chaves do seu
armario, sob pena de multa e suspensão (art. 
48 § t:{), n~ julgando sulftciente a respon
sabilidade que elle já tem perante n lei cri
minal quanto á guarda das substancias tc
xlcas. 



No mesmo art. 48 §§ 4.o, 5.0 , 6.o ·e 7.o im
plJ&m-se-nos muitas outras .exigeocias igno
miniosas, que seria longo e duro enumerar, 
contra as quaei pedimos a benevola atten
ç!W de -rv. excs., requerendo a sua elimina
ç!W do nosso codigo sanltario, a bem do de · 
córo da propria lei. O que é admiravel é 
que essas d aposições rejlulamentares refe
rem se e.•:ctusicarne.,te aos phtt1·m-:rceut cos, 
deixando illes 1S de sua sanha o8 pro1>:-ios 
praticas de pharmacia, ao3 qu:tes por não 
serem pharmaceuticds nllo se lhes fez siquer 
uma allusib! NiLo ha conrus\o : o legista 
sabe quo o p1·atico niio é pharm1ceutico. A: 
pharm1cia é ao mesmo tempo uma scieneia 
e uma. arte. Como sciencia e co:no arte o 
seu conhecimt3nto requer uma longa. i! pren
disagem, um tirocínio academico em que 
se põe em con Lribuição um vasto elencho de 
conheci mento8 propedeuticol'. 

P11ra. que o individuo pos"~ fazer jus a 
este titulo de benemerencia ha. de arrotear a 
sua intelligencia., encanecer se nas pu ~nns 
rutilantes do estudo, e vencer com talento 
e proveito a sérbção de um acervo de di
~cipl•nas positivd~. Por isso, além olo di
ploma que lhe e con(eridn pelas grandes es · 
colas do nosso paiz. o pharmt\ceutico traz, 
como distioctivo de sua classe, um anel 
symbolico, em que as suas virtudes e a ex
cellencia de seu encargo social sl\o represen
tadas pelos caracteres mineralo~icos rle sua 
gemma ornamental - o topasio. O pratico é 
uma individua li fade mal definida, s~m dis
tiocç?\o alguma, que se c.tracterizfl. pela ca
rencia de preparo ou pela usurpllçl'lf) de um 
privilegio que racionalmente nl\o se lhe 
deve co.10eder. 

Ainda outro ponto importante, que d;z res
peito a mais outra gentileza re~tu l amentar, 
inserta no art. 42 e seu paragrapbo: 

O pharmaceutico não é um funcr.ionario 
publico assalariado pelo Estado; sua subsis · 
tencia ou os seus proventos serll.o o fructo 
de suas elocubraçüas, de seu esmero pro
fissional, de suas habilitações emrtn •. 

O regulamento vedou ao pharmaoeutlco a 
arte de curar; está no seu l~glttmo d•relto: 
nem elle póde nem dne querer exorbitar de 
suas attribuiçGes. 

Mas a coacçA'> que se exarou contra elle 
nos §§ 10, li e 12 do art. 48, além de i nu til 
o ociou por jà est&r incluída. nos casos pre
viatos pelo Colligo Criminal, n!W a seu res
peit6 exclusivamente, como procedeu o re
gulamentador, mas a proposito do exerciclo 
-I e todas a.s prollssGes pelos difTerentes indl
viduos, nlLo só revola o espir1to de exeora
çll.o á nossa. classe, como na.o attende ó. clr
cumstaocia importantíssima da. falta. de me
dico em tantos Jogares, on•ie a socie.Jade re
clama. soccorros para os doente<". 

Si para as Iocalid•ldes onde não haja 
pharm ttcolutico ba o recurso dos praricos, 
qual o soccorro para aqueUas on·le nlio ba 
medi11o f 

Niio é claro que o lugar que não comporta 
um pharmaceutico t 1mbem não compo tará 
um medico 1 

E onde houver o p1·atico sem existir me
•liC•l, aquelle do certo poder.\ accumular as 
duas funcções e quantas outras occupaçlJes 
quizer, porque o Regulamento nas suas dis
posio;Ges prohibitivas não se entende com o 
pratico : só faz essa honra ao pharmaceu
tico. 

Finalmente. exmos. srs. Dep ·Jtados ~ Se· 
nadores, para nos mostrarmos justos o sin· 
cerós na. apreciação que fazemos do nosao 
H.ogularneoto, urge que peçamos a vv. excs. 
uma medi•la coercitiva, salutar, prompta 
no sentido de Pe tornar efTectiva uma dou
trina mais correcta, constante do art. 43 e 
seus paragraphos. 

Este preceito completamente soph ismado, 
aliàs optimo, tem sido inteiramente illudido 
pela interpretaçlto evidentementG forçada 
que se lhe tem dado; porquanto, muitos 
praticos, depois de haverem &lienado a phar
macia e exercido outras profissões, têm con
!leguido licença para novo exercicio, .inde
pendente de eume, ou têm obtido tranate-

Como homem de educação scientifica, elle rencias de localidades, em pleno desaccôrdo 
está apto para prestar os mais relevantes com a lettra c e com o paragrapbo 4,o do 
serviços à. causa do progre~so, mormente mencionado art. 43. 
do progres~:~o industrial, ainda incipiente na Somos os primeiros a reclamar o zelo do 
nossa terra; póde e deve naturalmente dar distinctissimo director de bygiene, sr. dr. 
expansão á sua actividade, applicar suas Francisco de Paula Barbosa, somos testemo
luzes na exploraçiio das profissões liberaes, nhas de sua v igilancia pelo respeito • lei; 
o que certamente concorrerâ pa•·o. augmen- razelllos-lhe jusLiça om reconhecer as suu 
tar as forças productoras e economicas do boas intenções para com a classe pharma
paiz. ceutica, e niio lhe regateamos os nossoe ap-

As restricçoes que lhe impõe o dito art. pl'lusos p~la .. ürecçlLo que elle oo~ ~nta 
42 vêm cercear injustamente os seus inte- c~mpetenCJa tem d~do ao ramo admtmatr&
resses, amesquinhar os seus mer i tos, ao pas- 1 ttvo sob sua regenera. 
so que assiste lhe o direito iuherente a sua Não ignoramos que a interpretaçllo que 
cultura intellectuul e moral de occupar as impugnamos t•lm partido de outro centro 
poaiçCes mais proeminente11, si não limitar a administrati-ro. 
sua acçi\o ao _expediente do pratico ignorao- A alludida lett.ra regulamentar 11upprimlu 
te, sem capacidade. em bôa hora a concessilo de licenças para 

O medico, as parteiras, os dentist:l!l, os a. ~ratica. de phnrmacla feita anteriormente 
cirurgiões perteccontes a. classes· irmlls, de- a mdividuos quasi analphabetos, sem nenhu
votadas como elle ao zelo da saúde geral, ma prova. de capacidade, mediante simples 
n!W são tolhidos em sua liberdade: porque attestados gri\CitJsos, que, longe de satisfa
havemos de sAl -o nós Y 11 zerem as necessidades locaes, antes preju-



.... 
diciali1aimoa ao1 padecentet, blo sido a 
cau1a da deshonra e do deeconceito da clu
•e pbarmaceutica no Bruil. 

Bate arti80 providencial restringiu aliú 
com melhor intençlo tu.. concesaOea aos 
caaos abaolutamente indlapenaavel8 como 
extremo recurso para u localidades onde 
nenhum proftssional queira se estabelecer, 
impoz com louvavel criterio ao pratico uma 
pro,·a de Idoneidade relativa mediante o ex-

. ame resl?ectivo prestado perante o lente de 
pbarmacta da nossa Escola, e deu prudente
mente a estas licenças um caracter local, 
absolutamente inamovlvel, provi11orio, impe
rativamente temporario e lntransfertvel. O 
seu cont~xto é exhuherantemente claro, po
sitivo; e, a do~peito disPo, tem sido sopb1s 
mado I ! Cumpt·tt, portanto, que elle se tor
ne uma realidade. 
A~ concesstles fóra destes casos alio um 

mal que se deve cortar pel • raiz. Na verdade, 
t~s t.aes sra. pra.ticos (qu~tsi semprd unica
reeute pratlco11 só no nome) estio para o 
pharmaceutico assim con.o uma CtJrt<& cate
goria t:U adviJgado& .. e~tl\ para o beneme
rito gremio dos jurisconsultos, como a praga 
dos curandeiros e chHr J;,tlies está para a 
Collenda Corpor1• QIIO Med·ca , 

Dizem : os chicanistas siio a lepra do fôro; 
os car•mbambcu e rura11d•rmba1, a vergonha 
da clínica 1 o Brasil, accr1·scentaremos nós : 
os pratico& de pbarmaci11 tém sido a deshon
ra legalizada da classe pharmaceutica. 

Os abaixo assignados dli.o testemunho de 
seu ePpirito eminentemente liber~tl, altruis
ta, genuinamente r;,publicano, declarando
se partidarios do livre exercicio proftssional, 
tal qual el!te principio foi proclamado pelll 
Grande Revoluçlio Franceza, que marcou 
nova era nos fastos da civili:~..~tçi\o. Mas é 
mistér que cada um apresente as credenciaes 
de seu merito ou prove a sua capacidade 
perante a auctoridacfe competl'nte, que, no 
nosso caso, si\o 11s Faculdades de t.l~riicina 
e Pharmacis. da Republica e a noua Escola 
aqui no Estado. 

Si o cidadllo é idoneo, preste o seu exa
me, invista se de uma vez da conpagraçlo 
gradual. 

A sociedade e nós, os orglios desta sua 
tuncção especinl, estamos no nosso direito 
em exigir esta formalidade nobilitante, por
que sa~rados e transcendentes silo os inte
resses da nossa proftsslo. tio nobre e ele· 
vada, que conquistámos á custa de annos de 
labor insano e accumulttçi\o sclentiftca. 

Os abaixo AS~ignados requerem, por conse· 
guinte, a revogsçno dos 11itados artigos re
gulamentares e a decretaçlio de uma medi
da coercitiva aos abusos que tem invalida
do o § 4. · do art . 43 já mencionado . 

Exms. srs I A nossa causa é nA o 16 a cau-
1& da justiça, m11s tumbem do progresso da 
oivlllzaçlo em Minas Geraes ; é a exlgen
cill dos brios de um povo livre que aspira 
viver tranquillo á sombra de instituições 
verdadeiramente republicanas-verdadeira 
mer.te ~ar~tntidoras de todos os direitos. Pe
dimo:~, pois, que integralizeis a obra gTiln
diosa do nosao ediftcio ad"mintstrativo, vot-

A c . - ~o 

vendo v«*U attenQUet para o ponto que in
dicamos, af!m de repararde~ o grave HDio 
que no1 aleiJa. 

Pedimos a noua redempçlo. 
Si auim o fizerdM, tereis lanoado um pe

destal de gloria para oa voasoa Domes e u 
geraçOea auocesa.lvaa de Doaa numerosa 
classe e daquelles olijas desgraçaa mltlp
mos, saberia abenooar a voua obra altruis
ta, bumanitaria, civilizadora 1 

Os abaixo assignados assim o requerem na 
qualid~tde tambem de zeladores da sadde pu
blica, de prestimoso• oollaboradores directos 
do mais palpitante doa intereues sociaea. 

Esperando .multo da alta •abodoria com 
que o Conap1cuo Congresso Mineiro t~m ou
ra~o de tudo o que a«~ta o progresso e ci
vlhzaçi'> de nossa patrlll, convictos de que 
prestllreis sempre toda " ath ·•olo ú causas 
JUstas e Dobres, 6onfilliDos que nos rareia 
JUSTIÇA. 

Ouro Preto, 25 de julho de 1898. 
Jovelino Mineiro 
Octavio Vieira de Brito 
Levindo Coelho . 
Eduardo M11chado de Castro 
Dowici11no Rodrigues Vieira 
Henrique Lindenberg 
Joaquim Olyntho Muniz 
Manoel CatAo 
Symphronio Reis 
CorneHo Gama 
Francisco Xavier Macba lo 
J. c. Netw Sobrinho • • 
Joio Baptista Borges Nogueira 
Boaventura ltodrigues da Coeta 
Lauro Barbosa 
Dlogo Ferna odes Braga 
Domingo• F. Monteiro . 
Joio E. Ta vares 
Domingos Verissimo da Fonseca 
Fernando Vasconcellos 
Brenno Duarte de Cam11rgos 
Jolio B. dct Albuquerque Mello Mattos 
Delphino Stockler 
Domingos Teixeira Bóaviata 
Jol!é Seabra Eiras 
Leopoldo Nogueira da Gama 
José Pedro de Oliveira 
Gil Carvalho de Araujo Silva 
José Lucio Jurqueira 
Luiz da Silva Flôres 
José Evangelista do Valle 
Heitor de Camargos Seabra 
Americo Ferreira de Camargos 
Gustavo Alves Prado 
José Luiz Pinto Coelho 
Leopoldo Alvim 
Fraccisco Urbano Baeta Neves 
Luiz Fernandes Braga 
José Ignacio de Sousa 
Luiz Lobo Leite Pereira 
Antenor Noo ronhl\ 
José Gonçalve3 Filgueiras 
Antalcidn Sergio Ferreira 
Francisco M·•ttll Junior 
Vicente Ca1·valbaes 
Arthur dos Santns Mc.urllo 
Claudio Monteiro de B~trros 
Eduardo de P~tula Lim' 
Anton;o Vieira de Brito 
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Vae a primeira á commisslo de Leglslaçllo 
e a segunda â de Saüde Publica. 

0 SR. DfiiilKRtO 1\E MELLO envia à Mesa 
dois prote11tos, um do conselho :llstrlctal e 
outro do povo de Abbadia dos Dourados 
sobre questllo de divisas entre os municipios 
de Patrocinlo e Carmo da Bagagem.- A' 
commissllo de Estatistica. 

Nllo ha materia distribuída para 2.• lei
tura. 

Apresentoçilo de pt~receres de commissõe.1 

0 ~R. LEOPOLDO CORRÊA, pela com missão de 
Petições e Requerimentos, envia à Mesa os 
seguintes : 

rarecer n. 329 

A commissll.o de Petições e Requerimen· 
tes, a que foi presente o. do sr. Elviro Caldas 
Filbo, pedindo augmento de vencimentos e 
verba para aluguel de casa : • 

Considerando que a medida solicitada pelo 
peticionario, apesar de just>\, acarreta au
gmento do despesa, o . que nll.o comportam 
actualmente os encargos do Estado, attento 
ás suas condições financeiras ; 

Considerando que o Congresso já fez na 
quadra actual, com o disposto no art. 17, da. 
lei n. 221, de 14 de setembro de 1897, o que 
podia fuzer em beneficio do professorado, à 
de parecer que seja esta archivada. 

Sala das commissões, 16 de agosto de 1898. 
-Leopoldo Corréa.-Getulio de Carvalho. 

Parecer "· 330 

A commisslo de Petições e Requerimentos, 
a que foi presente a do profe11sor de gymnas
tlca da Escola Normal de Arasauahy, Jollo 
Nepomuceno Alvares de Figueiró, pedindo 
que seus vencimentos sejam equiparados aos 
dos outros professores : 

Considerando que ao peticionario não as
sistem as mesmas condições que aos outros 
professores, obrigados a horas de trabalho in
tellectual muito mais penoso, não só pelo 
valor da mataria a ensinar como pela ne
cessidade de estudo continuado para acom
panhamento do seu progresso scientitlco e 
bom desempenho de suas obrigações ; 

Considerando que o peticionario por seus 
aft'azeres junto do estabelecimento e pela ma
teria a ensinar não fica privado de se entre· 
gar a outra occupaçlfo, como só& acontecer 
aos outros profE~ssores, é de parecer que sej a 
a petiç!lo archivada. 

Sala das commissões, 13 de agosto de 1898. 
-Leopoldo Corrêa.-Getulio de Carvalho. 

A imrrimirem-se. 

Art. 1. • Ficam creadas as seguintes ca
deiras de in~ttrucçlo primaria : uma mb:ta. 
na povoaçlo do «Porto do Paraünu, dia
trlcto de N. S. da Gloria, munlciplo da Dla
mantia ; outra do 11exo masoullno, na fa
brica das «~felancias~>, municipio de Sete 
Lagôae. 

Art. 2. · Revogam-se as disposições em 
contrario . 

Sala das sessõeP, 16 de agosto de 1898. -
C. Prates.-Carlindo Pinto.-JuYenal Penna. 
-Juscelino Barbosa. 

Apoiado, a imprimir-se. 
0 SR. BUE'iO BRANilÃO, obtendo a palavra, 

manda á Mesa o seguinte : 

Projecto "· 418 

O Congresso Legislativo do Estado de 
Minas Geraes decreta : 

Artigo unico. Ficam creadas as seguinte• 
cadeiras de instrucçilo primaria: uma mlxta, 
no districto de S. Jeronymo, município do 
Carmo da Parnabyba, e uma para o sexo 
masculino no bairro «Atraz do Morro», dis
tricto da cidade de S. Jose do Paralso ; re
vogadas as disposições em contrario. 

Sala das fOSsões, 16 de ago.sto de 1898. -
J. Bueno Brandão. 

Apoiado, a imprimir-se. 
0 SR. CARLINDO PINTO, depois de obter a 

palavra, manda á Mesa o seguinte : 

Projecto n. 4 f 9 

O Congresso Legislativo do Estado de Minas 
Geraes decreta : 

Art. I.· Ficam creadas, no município de 
Sete Lagóas, as seguintes cadeiras mixtas de 
instrucç!lo primaria : 

Uma na povoação dos «Maias», districto 
de lnhaúma ; outra na povoação do «Tama.n
dub, dlstricto da cidade, e outra na «Barra 
de lnhaúmD. 

Art. 2. · Revogam-se as dispo3içoes em 
contrario. 

Sala das sesslles, 16 de agosto de 1898. -
Carlindo Pinto.-José Gonça1ves.-Padre João 
Pio.-Juscelino Barbosa.- C. Pratos. - Ju
venal Penna. 

Estando apoiado pelo numero de assigna
turas,vae a imprimir-se. 

2.• PARTE DA ORD:!:M DO DIA 

Votações das m 1teriat tncerradar 

Na fórma requerida pelo sr. Bueno Bran
dão, e approvada pela Camara, é approvado 
em I.· discussllo o projecto n. 408, sobre or-

1 
çamento, cuja leitur~ à di11pemnda_ a reque
r imento do sr. Ignac1o Murta.- A' commls

o se- são de Orçamento. 

Ap resent,çilo de projecto8, indicações e 
mori'Jes 

0 SR. CUULLO PRA TBS envia â. Mesa 
guinte : 

Projecto n. 417 

O Congresso Legislativo do Estado de Minas 
Oeraes decreta : 

Em seguida slo approvadas as emendas do 
Senado, o1ferecidas á proposi~iio n. 121, da 
Camara, alterando a lei que regula a época 
para concurso de magistrados. - A' com
misslio de Redacç!l:o. 



Votaçao elo r~que,.immto ele aàia~MfttO da 
cliiCtUião do projecto "· 391 

O sR. PRBSIDBNTB annuncia em seguida a 
votaon:o do requerimento· otferecido pelo sr. 
Candido Eloy, no correr da discussn:o •lo pro
jacto n. 391 para que este fosse i. commissllo 
de Constituiçlio para sobro elle emittir seu 
parecer. 

E' rejeitado o requerimento, pele que con
tinúa o projecto em I.· discus!!ll:o. 

úmtinuaç.!o da f.· cli1cÚssOo do projecto 

"· 391 

Em vista da rejeição do requerimento do 
adiamento da discussllo, é posto em discos· 
sllo que se encerra som· debate, sendo ap
provado, o projecto n. 391, annullando ~i~po 
sições do orçamento da Camara Mumc1pal 
de Ouro Preto.-A' commissl!.o de Camaras 
Municipaes. · 

Approvado em I.· discussão, vae â com
missão de Petições o projecto q. 398, conce· 
dendo licença o. diversos funccionarios pu
'blicos. 

S&o em seguida approvados os pareceres 
de ns. 320 a 325. - Arcbin>m·se, remo:ten
do-se á commisslio de Orçamento o de n. 324 
e ao governo o de n. 320. 

Suspende-se a sessão por 10 minutot~. 
Reaberta a fessão, é approvado em I.· dis · 

cussn:o, e ,·ae á commissllo de Legislação, o 
projecto n. 400, permittindo aos advogados 
provisionado;~ pelo Pret~idente da Relaçno 
exel'oerem advocacia em qualquer comarca 
do Estado e derognndo as disposições da 
lei que limitam o numero de advogados paro. 
cada comarca. 

Submettido a votos, é approYado om 2. · 
discussllo em todos os seus artigos, e vae á 
commissllo de Legislação, o projecto n. 358, 
..:oncedendo um lote de terras do Estado a 
todo o cidadllo brasileiro que o requerer. 

E' approvado em segunda discuss!io, e vae 
á commissão de Petições, a proposiçlo de 
lei n. 90, do Senado, auctorizando a conatru
cçllo de casas na nova Capital para diver
sos funccionarios publicos. 

Em seguida approva-se em segunda dis
cussão com as duas emendas substitutiva e 
additiva offerecidas ao projecto n. 372, pro
rogando os prasos concedidos á complnhia 
Estrada de Ferro Sapucaby, para a con
atrucçlio da Estrada de Ferro da Extrema a. 
Montes Claros.- A• commissllo de Obras 
Publicas. 

Dispensada a leitura, a requerimento do 
ar. Bueno Brand!o, é approvada a redacção 
final do projecto n. 344, fixando a força pu
blica para o futuro exercício.- Remetta-se 
ao Senado. Slio approvadaa as redacções fi
naes daa proposições de leis ns. 100 e 10.~, 
de accôrdo com as emendas do Senado.-Re
mettam-ae á sancçllo. 

VotaçiZo do requer:mento do adiamentJ a~ 
di1cussao elo projecto n. 363 

O sa. PRESIDENTE annuncia em seguida a 
TotaçAo do requerimento do sr. Jollo Pio, 
pecHndo para que o projecto n. 363, inatl-

tuindo o imposto territorial, vá i commia
slo Mixta nomeada para estudar a queat&o. 

O ••· ., ... Pie declara que -sl a 0&84 jul
gar ser pouivel, a despeito do disposto. no 
artigo 166 do regimento, a retirada do re
querimento que apresentou, retiral-o·ha; 
porém, si tal nlo fbe fõr permittido, a ca
mara proceda como entender, rejeitando o 
mesmo. 

Decidido que nlo pode mala ser retirado o 
requerimento, é elle posto a votos e reJeita
do, pelo que continua a 

Primeira cliiCkUiJo tlo prnjecto n. 363 
O ••· Ribeiro .raaqactra 1 - (Nilo temos 

o · seu discurso.) 
O •r: t:allllllo Pra&e• 1- Sr. Presidente, 

em vista da discussllo havida na Camara, 
em dias anleriorea, eu esperava que o re
querimento do nobre deputado representante 
da 5.• circumscrif.çllo, parli ser ouvida a 
commissJ;.o Especia , merecesse a approvjlç!o 
doa Jàeus collegas. 

E como eu faço parte dessa commissilo, 
aguardava esse tempo para estudar melhor 
o projecto. Portanto, sr. Presidente, as pou
cas pala v r as que vou prorerir sobre elle 
nilo podem revelar o estudo aprofundado 
que ello merece, porquanto joga com inter
esses complexissimos e, para que seja bem 
V'>tado, torna se preciw o conhecimento 
mais ou menos exacto das nossas condições 
eronomicas e do valor du torras AID 
Minas. 

Mas, sr. Presid~nte, eu julgaria faltar a 
um dever guard1mdo silenci'o sobre o p1·o · 
jecto que institue o imposto territorial; 
primeiro, pela respon!labilit.tade que até certo 
ponto adquiri como membro da comm1ssão 
nomeada para estudar esta quest..'lo e que, 
decorridos tres anno:!, ainda nenhum traba
lho apresentou ; segundo porque, entrando 
em jogo interesses contrarios, tllhos t.lo des
equilibrio e<'.onomico que exist~ em Minas 
pela disparidade da riqueza áe suas diver
sas zonas, talvez que eu possa trazer infor
mações uteis ao esclarecimento do. questão, 
para cujll solução já tenho empregado es· 
forços. 

Sr. Presidente, é ocioso declarar que o 
imposto territorial é um d.os que mais se 
justificam aoientiftoamente (a,:oiadOI) e, mais 
ainda, um doa que mais obedecem ã nossa 
organizaçlo democrat\ca ; de modo que nlo 
só por obedienoia a esses princípios que de
fendemos com tanto ardor, mas tambem por 
obediencia ás leis que devem reger a uma 
bõa organizaçllo tributaria, sutrrago com 
meu voto o projecto em discussllo. 

Nll:o podemos continuar a ter o systema 
tributario viclosissimo de que nos temos 
até hoje socc01·rido. Ha muito tempo que 
eu declaro á Camara que o reglmen tributa
rio de Minas à tal quo basta uma peste 
nos eafezaes, basta uma geada qualquer, 
um accidente emftm, que ni\o está em noseaa 
mlos dominar, para que, de um dia pata 
outro, nos vejamos reduzidos a verdadeira 
mlseria. 

AIÃm disso, a maior parte llos <'ontrlbuln
tea de Minas está sobrecarr~gada com im
po~toa pesadis11lmol'. 



IAIDbro-me a,ora do eoooeito de t.ror 
Jteualieu, q.ue declara que o ~ue ele
'ftl'-18 a maia de 61 . aobre a DOÇio, 
do p6deMrmaia aupportadopelo povo; en
tretanto, o ooao f~ozeodeiro paç. 11 ·1· ao
bre a produeçlo bruta do café. 

Ora, ar. Preeidente, eaau conalderaçGea e 
a oeceaaidade que ha da diatribuiç&o equtta
tlva da coótribuiç&o por todos os habitantes 
de Mtoaa para aa auaa rendas, levam-me a 
orêr que a camara nlo rejeltaré..-o--projecto, 
antes aguarda ri a 2.• diacuaslo paraAstabeltt
cer sobre elle estudo JlCUrado e miouci< sn, 
para votar uma lei, olo definitiva, mas que 
sirva de experiencia, habituando o povo a 
eue imposto, que iri. crescendo gradual
mente. 

E' certo que nenhum capital é mais ac
ceasivel ao imposto do que a terra; jé por
que é uma dae propriedades mais protegi
das pela lbi · já porque é a que mais se va
loriza pelos dinhejros dePpendidos pelo Et!-
tado. • 

Estas duas consideraçUea bastariam para 
que olo se recuasse deante do imposto ter
ritorial. 

Que elle seja impopular, é um argumen
to que, absolutamente, nlo pode prevale
cer, porque nlo ha imposto algum que o 
olo seja. O povo nlo acceita li instituiçlo 
de imposto algum sem protesto. 

Entretanto, nlo podemos prescindir da 
craaçllo de impostos, porquanto Isso seria 
a de•organisaçlo do Estado. O que devemos 
procurar é que eaaes impostos ntJ.o sejam 
vexatorios, trazendo a deaorganizaçlo do re
gimen da propriedade territorial. 

A Camara nlo póde arceitar o projecto 
tal qual elle esU redigido, visto como con
tell' disposlçUes inacceitavels, desculpe-me 
seu mostrado auctor eaaa declaraçllo, mas 
é minha convicçllo que si elle fosse appro
vado, tal como se acha redigido, poderia le· 
vantar sublevaçoes que, no momento po
lltico actual, muito nos prejudicariam. Mas 
desde que elle seja modificado conveniente
mente, tendo-se em vista o valor das ter
ras, elle póde ser acceito para acclimaçlo 
do imposto territorial entre nós . 

Actualmente, o. fazendeiro do café paga 
approximadamente 142$500 de imposto sobre 
cada 11lqueire de terra cultiv.ada. Para se 
verificar essa asserçlo, basta tomar-se a mé
dia de cincoenta art'obas por mil pés de 
caré, sendo de 10$000 a arroba e de 11·(. o 
imposto. 

Por outro lado a ulorizaçllo da terra ca
teeira, feita pelo Estado, é muito maior do 
que a valorizaçllo feita nas zonas que nào 
produzem café. 

E as zonaa creadoras, em vez de lucrarem, 
perdem com as estradas de· ferro. 

Isso parece um paradoxo, mas é uma ver
dade que salta aos olhos de todoa, desde 
que consid'itremos que aa pastagens, ele
mento de riqueza nas zonas criadoras, nlJ.o 
aproveitam nada çon: estradas de ferro, 
principalmente quando silo mal administra
dali, o que entre nós pa~ece ser a regra. 

A Camara nllo deséonhece que a Compa
nhia Oéste de Minas dá um prejuízo, annual~ 

mente, de oerca de cioco mil rezea segundo 
IOU infonaado, Mm que o fuendelro tenha 
um melo prat.íco de reclamar iodemnla. 
~- . 
_ Al6m d811H facto, . a a queiaaadi.a em. oooa. 

aiGel incel'taa e loopport.unu produeaa 
grandes prejui.&os. · 

Easu zonas poderilo ganh~r pela lacill
da·je da exportaçlo do gado; mas iaao nlo 
se verUlca entre nós, porque &a reze~ traoa
portadaa em Estradas de Ferro para o Rio 
de Janeiro ollo só gastam muitos dia. na 
viagem como aindiL soffrem fume *' Pede, u 
que muito concorre para qu .. o gado at.lor ça 
e seja excl.&ido da feira da Santa Cruz. 

Embora ess'el r11ctos constatuam abUB'>!t 
das eatradu de ferro, elll!i! alo actuaes e se 
reproduzem· diariamente. 

As zonas crea•loraa nll:o dt~vem, po:R, ser 
tio liObrecarreg·••lu Mm o Imposto t~rrito
rial como as zonas cafeeir111, eJtraordlnaria
mente mais valorizada!!. (Cru;am u o.par
tel). 

A Camara lia de convir comm:go que a di
visto do territorio feita pelo projecto é vi
ciosa. 

Em primeiro Jogar nós nllo temos sela 
milhões de alqueires de terras devolutas, 
como disse o honrado auctor do pro.jecto. 

As terras devolutas alo em quantidade 
muito menor 

0 SR. CAMILLO SOAllKS, FILHO :-Isso V. 
exc. tem tanto direito de dizer como eu. 

O aa. C. PRATBs :-As probabilidades de 
certeza em meu favor silo em muito maior 
numero do que em favor do nobre depu
tado. 

Para que tenhamos seis milhões de alquei
res de terras devolutas. como calculou v. 
exc., é neceasario qua i!veaaemos quasi me
tade do Estado deshabitado, quando isso 
nllo acontece. 

Minas é um dos Estados mais populosos da 
Unillo e na:o e dos que tém maior t tJrrito
rio 

0 SR. CUIILLO SoARBS, FILHO : - Avaliei 
exagg~radamente para provar á Camara que, 
apeaar disso, o Estado nlJ.o ficava sem renda. 

O aa. PRATEB:-0 nobre deputado confes
sa que calculou enggeradamente; portanto 
podemos arredar da diacussa:o esse argu
mento. Exaggreou tambem quando, dividindo 
o Estado em doas metades, subdividiu aio
da uma dellcts para considerar uma parte co
mo zona de campo e a outra como zona 
cafeeira. 

Infelizmente para nós, parece indiscutivel 
que a zona careeir11. é muito menor do que 
a do campo. 

Quem nos dera que todo o Estado de MI
nas fosse coberto tle mattas apropriadas f. 
cultura. do café e que todas fot~aem cultiva
das e lavradas! De~graçada.mente isso nlo 
acontece. 

o café e privilegio quo nlo póde ser dlt· 
putado e nó:J nlJ.o podemos transform~tr, de 
nosso bom grado, t.~rras de campo e!Il terras 
productoraa de café 

O nobre deputa•lo nllo póde, por iuo, 
amrmar que metaul) do terr1torio do Estado 
~rod~z café •. 



... 
0 IR. C.UULLO 8oARBI, Fn.uo-Nlo af'llrmei 

tsao. . 
O sa. C. P~ATKS:-Nil!' vi ainda publioado 

o seu rliscurFo; mas, parece que roi ia11o que 
v. exc. disse uqui. Se}' com9 fór, o nobre 
dejlutlldo tomou algarismos exaggeradoa, só 
en~rando a queatlo pelo lado ftacal pro
priamente dito. B:uggerou o Cdlculo para 
provar que, mesmo · conservada uma peque· 
na parttt para a zona cafeelra, ainda assim 
o impo~to proliuz•a muitos mil contos 

O aR. c. SoARJU, FJLHO:-Proliuz•a dezenove 
mU contos . .. 

O aa. . C. PRATBI:-D~tbi concluiu v. exc . 
que pod•amos diminuir 5 'I sobre o impJ8· 
to do café! 

O calculo do nobre deputa·lo só tev' por 
intuito elevar a rec ·ita prov11vel oJo impo.to 
ter ri te.. ria I. 

Ainda mais, a c:onae'JUencia d~sse calculo 
é que aa zonas maia valorizadas pehta eatra
daa de ferro ganham com oa· me:o• faceia 
de trantporte, ao pasto que aa. menos valo
rbadaa terllo um impoato muito maior. 

O aR. J. P10:-V. exo. assim, obriga-me a 
votar in liminl!l contra o projecto . 

0 SR. CA!ULLO PRATEs-Nilo é meu intuito 
fazer com que a Camara vote contra o pro
jecto; os defeitos que nelle estou notando 
serllo corrigidos em 2. • discusslo. Ainda 
mesmo que tenha de demorar a adopçllo 
desta medida, um, dolt!, trea ou quatro an
nos, nllo de,·emos condemnar in limin, o 
proJecto. Si de um lado o lançamento do 
imposto territorial alarma grande parte do 
Eatado, por outro lado a rejeiçilo d<> proje
cto vae alarmar a populaçilo de Minas que 
tem interesse que eata 01edida seja adopta 
da. Nilo podemos attender exclusivamente a 
interesses desta ou daquella zona

1
· idto seria 

um crime de leso patriotismo, de eso-minei
rismo. 

Meu fim, ar. Presidente, é procurar con
vencer â. Camera que, embora residente em 
uma zona em que a terra quasi nllo tem va
lor, acho que o projecto deve ser adoptado 
como uma tentativa, para que possamos, em 
um futuro mais ou menos remoto, descar
regar o productor do café do onus que so
bre elle pese. actualmente. 

Além disso, sr. Presidente, eu tive por In
tuito justificar a minha attlturle de repre· 
aentante do nort.e du Batado, nestas de8ali · 
nbavad~s consideraçoes (ni!o apoit1à••1) que, 
espero, a Camara desculpar-me-ha. 

O imposto territorial ha de ser mal rece
bido pelo povo. 

O BR. MORTA-Com toda certeza. 

&e aalentar no selo da ignorancia popular 
eaaa crenças erroneu e factaea: a DOA& 
miulo e, ao me$mO tempo, legislar e eeola.
reoer o pol"o. 

Todo mun«to sabe que é um absurdo ,.... 
tender 8Uppõr que o Esta<Jo póJ9 tomu a, 
propriedade terriwrial, pois v. excia. nlo 
Ignora QUI:! nenhuma sociedade civili.zada, 
ao menos por emquanto, póde existir sem o 
direito dessn propriedade. 

Vot.llndo pelo projecto, sr. Presidente, tenbo
entret.anto o de,·er de di7.er ao povo mioeiro
que o impo!'to terl'it·•rial nllo tem o ~m qae 
ger.Imente se pen~a, pois nlo podemos limi
tar a proprie·lade ainào quando isso é ea 
benellcio publico. 

Nl\o tia imposto mai:t proporcional, mais 
equitativo do que o imposto territo'rialaobre 
uma propried~tde tJ.o bem protegida e v&Io.-
rizadll pelo Estado. · 

Agol'a vou terminar, lembrando á Camara 
que um fin11nceiro b~m notavel acha tllo na
tural esse impol'to que ad1nira-se de nllo ser

. elle adoptado na Russi ~ e na 1-lgeria, 08 
doia unlco8 paizea, que, diz elle, nllo o 
adoptaram ainda. 

Entretanto, o Brasil tambem não o ado
pta. 

E nós, os mineiros, que queremos ser 08 
pr.tcursores das grandes idéaa, principal
.nente das grandes idéas democrattcaar 
nllo devemos negar nosso apoio ao inlpoiJto 
territorial, porque essa i·téa attende, n&osó
wente ao~ interesses do Eàtado, como ê 
uma homenagem que prestau1bs aos priBci
pios democraticos que aqui representamoe. 

(Muito he"'! Muit • bem ') 
O .. r . ()amlllo Noare•, ftlhe:- (Não te

mos .o seu discurw). 
O •r . .loAo Pjo: -(Não temos o seu dis

curso). 
Nlnguem mais pedindo a palavra, encerra-

8e a discusslio, sendo rt>jeitado o projeeto, qu& 
o ar. Presidente manda que se remetta ao. 
archivo da Secretdria. 

0 I!R. MANOEL DA SILVA pe:Je que se conli
gne na acta ter Ntado contra o projee0 
pot• julgai-o lnopportuno 

ldentico pedido fazem os ard. JuveDal 
Penna e Juscelino Barbosa de haverem TO
tado a fllvur do projecto. 

Serl'lo atten,lidos os nobres deputado11. 
Tendo se retirado algun~ senhores depu

tados fica adiada para amanbi1 a •·otaçlto em 
I. • discussllo do p~ojecto n. 411, designando 
o aeabor Presidente para a aess!o de ama
nbl a seguinte 

ORDEM DO DIA 

1.• PAR'rB 
O BR. C. PRATas-Não me engano a este 

respeito; â. exceJ.Içll.o de uma pequena. parte, 
o povo mineiro ha de encarar o imposto ter· 
rltorial como uma limltaçilo perigosa & soa Até uma hora da tarJa : 
propriedade; a. ma.ior pa.rte do povo dirá Leitura e approvaçllo da acta . 
que. assim como o Estado tributou gradati · E1peditmte. 
vamente a propriedade escrava até eliminai· Até 2 horas da tarJe : . 
a, assiru. tambem o inicio da tribut.Açl.o da 2.• leitora doa pareceres .e d.os proJectos .. 
propriedade territorial será um passo para ! depois de impressos e dístrJbUlrlos. 
a conquista defsa propriedade em ravor do I Apreaentaçko de pa1·eceres dus commis-
Est.ado . 8088. · 

Nós, legisladores, que somos um dos fa· A;>reaentaçllo de projoctos, in·licações, in-
ctores do direito, lillo podemos absolutamen· terpellaçoes ou moçOe$. 



... 
Di1cuulo de requerimentoP, indicações, in

terpellaçOes e moçOel. 
Approvaçlo de redacçoea ftnaea. 

Votaçlo, em primeira di1cussllo, do projecto 
D. 411, sobre sub3idio ao Presidente do Es
tado e aos H!!. Congressistas·. 

2 .• PARTB 

Até quntro horas da tarde : 
Primeira discussno do projecto n. 98, 'do 

Senat:o, concedendo licença ao bacharel Vi
etorino Antonio do Saeramento, juiz de di
reit'l da Bóa \'ista do Tremedal. 

Primeira do de n. 356, alterando a lei elei· 
toraJ. 

Prime;rn do de n. 407, creando um corpo 
de urbanos, neata Capital. 

Segunda do de n. 354, revogando di~posi
çOes de lei sobre privilegio para o estabele
«iO de feira de gado. 

Levanta·se a sessllo. 

42. · SESSÃO ORDINARIA, AOS 17 DE AGOSTO 
DE 1898 

PRBiiDEI\CIA DO SR. · BBRNARDB3 DE: FARIA . 

( Wce-Presidente) 
SlJIUI..\1\10 :-1. • parte da ordem do dia.-Acla. 

-Expedlente.-2.· Ieitura.-Apresentaçào de pa
receres de commlssões.-VotaçAo do projecto o. 
.fiJ.-2.· parle.-1.· dls<"msão do proj~c lo n. 98, 
do Senado.-1. • di&CU~são !lO projeclo 11 . 3;,6.
Declara~õe~ de votos dos sra. Camillo Pralcs c 
Francisco Bressane.- 1. · discus ·A<l !In pmjccto 
n. 41.\7.-Hequerlmeolo do &r. ~·•anclsco Bre~~a· 
ne.-'!.· discustAo ão projecto n 364.-Dircurso 
e emenda do sr. Ploto de àloura.-Ordem do 
dia. 
Ao meio dia, feito. cl1amada, acham-se 

preaentes os srtr. Beroardes rle Faria, Ceies · 
tino Soares, Desiderio de Mello, José Gon
çalves, Camillo Soares, filho, Camillo PrateP, 
Joio Pio, Carneiro de Rezende, Candido 
Eloy, Manoel da Silva, Manoel Alves, Epami
nondas Ottoni, Juvenal Penna, Nunes Pi
nheiro, Ribeiro Junqueira, Pinto de Moura, 
Francisco Bre~sane, Juscelino Barbosa, Sa. 
turnino Dantas, Jgnacio Murta, Bueno Bran
dllo, Duarte da Fonseca, Getulio de Carva
lho, Carlindo Pinto, Coelho de Moura e Leo
poldo Corrêa, faltando com causa participa
da os srs. : Agostinho Pereira, Tavares de 
Mello, Alberto Furtado, Gonzaga da Silva, 
Severiano de Re1ende, Julio Tavares, Joaquim 
Calixto, WenceElau Braz, Delflm Moreira, 
Silva Fortes, Tbeophilo Marques e Rodrigues 
Chaves e eem ella os mais srs. 

Abre-se a sesslio. 
Lido. a actn da antecedente e nilo haven<!o 

quem eobre ella faça observações, o sr. Pre
sidente o. dá por approvada. 

0 SR. I . . SECRETARIO dá. conta do SG· 
guinte 

EXPBDIBNTE 

O {fi cios 

Do cons~lho districtal do Amparo dn Serra, 
ped1mlo croação d'l cadeiras primarias em 

S. José do• Oratorlos e Flore1.-A' commil
sllo de Instrucçlo Publica. 

2 •• leitura 

Tem 2 . a leitura os p~receres -ar. 329 e 330 
e os projectos os. 417, 418 e 419, &endo 'lates 
julgados objecto de deliberaçllo.-Para or
dem dos traiJalhos. 

Ap1·esmtaçllo de parecer~• das com'11ÍIIÕel 

0 SR. CARNEIRO DE REZENDE, pela commis
BliO de Camaras Municipaes, envia á Mesa o 
seguinte: 

I"o1·ecer para. segunda d;s·:uui.lo 'obre o pro
jecto "· 391 

A commissão de Cnmaras Municipaos, a 
que foi presente o projecto o. 39l,já appro
VIIUO em primeira discussilo, que annulla 
disp.osições inoonstituciono.ea existentes na 
lei orçnmentaria do município de Ouro Preto 
para o exe!cicio de 1898, é de parecer. que o 
mesmo BPJO. approvado em segundo. discus
slio. · 

Saio. das sessões, 17 de agosto de 1898.
Carneiro de Rezende.-Dr. Coelho de Moura. 
-Desiderio de Mello. 

A imprimir-se. 
O sn. Hu•~~o BRANDÃo, pela. com missão de 

Orçamento, em·ia á Me@a cs seguintes: 

Pa1·ecer P"'a 2.• discussllo sobre o projecto 
n.34.0 

A commissão de Orçamento, a que foi pre
sente o projecto n . 340, deste anno, con:le
dendo o auxilio rle 2:0003 á Santa Casa de 
Misericordia de Uberaba, é úe parecer que 
seja o mesmo submettido á. 2.• discussllo e 
approvado. 

Salo. das commissões, 17 deagosto de 1898. 
-J. Bueno Brandllo.-C. Prate1.1. 

Pa1·ec4r pa1·a 2. • discussllo sobt·e o prnjeclo 
n.332 

A commis!.lliO de Orçamento é de parecer 
que o projecto n. 362, deste anno, seja sub
mettido á 2. · discusElio com a mesmo. redac
çllo. 

Sala das commissoes, 17 de agosto de 1898. 
--::. Prates.-J. Bueno Brandl\o. 

Parecer para segunda. discussllo sobre a pro
posiçílo n. 92, do Senado 

A commissllo de Orçamento, a que foi 
presente o projecto n. 9:?, de 1897, do Se
nado, relevando o collector tle Juiz de Fóra, 
Antonio Caetano Rodrigues Horta, do. paga
mento do. importancia das estampilhas rou
badas do cofre ostadoal a seu cargo, é -de pa
recer que 11eja o mesmo projecto submettido 
à segunda discussão e approvado. 

Sala das com missões, 17 de agosto de. l898. 
-J. Bueno Brandllo.-C. Prntes. 



••• 
Parect~r . - emenda para 9. • di&ctmli~J •obre o

projecto "· 988, d~ 1897 

A comoinlo de Orçamento, n. quo foi pre· 
sente o projecto n. 338, de 1897, auctorizan
do o governo a ceder á associaçllo de Santa 
Izabel de Hungria o proprio estadoal, em 
Ouro Preto, onde esti aquartellado o 5. ·cor
po de policia, ó de parecer que seja o mesmo 
approvado com a seguinte emenda: 

No final do art. I. ·, accrescente se : desde 
que do mesmo predío nllo neceseite para 
qualquer outro ftm. 

Sala da commisaoes, 17 de agosto de 1898. 
J . Bueno Brandlo.-C. Pratea. 

A imprimirem-se. 
(J an:s11o II!!NHOR apresenta, por pllrte das 

commiuOel reunidas de Orçamento e Peti
~e•, o seguinte 

Parecer para 2. · d :scussllo soln·e o projecto 
... 380 

Ae commissões reunidu de Orçamento e 
Petições filo do parecer que o projecto n . 
380, deete nono, seja submettido á 2. · dis
cuslllo e approvado com as emendas que op 
portunamente apresentarllo. 

Sala das commlssoes, 17 de agosto de 1898. 
-c. Prates.-J. Bueno Brandl!.o.-Leopoldo 
Corréa.-Getulio de Carvalho. 

A imprimir·se. 
0 IR. LEOPOLDO CoRR~A, pela commissl[o 

do Petições, apresenta o seguinte : 

Parecer para a 1egv.nda discunilo sobre o 
projecto n. 398 

A commissllo de Petições e Requerimen
tos, a que foi presente o projecto n. 398, 
approvado em 1.• discusallo, é de parecer 
que seja o mesmo submettido á segunda dis
c.aslo e approvado. 

Sala das commiaaoea, 17 de agosto de 
1898.-Leopoldo Corrêa.-Getulio de Carva
lho.-A imprimir-se. 

Nlo ha apresentaçlo de proJectoa, indica
çõea e moçoea. 

Votaçllo do projecto n. 4ft 

O SR. PRBUDENTB submette a votos, em 
1.• diacuaslo, o projecto n. 411 sobre subsi 
dio do aeohor dr. Presidente do Estado e 
doa senhorea Congressistas, projecto esse que 
é approvado o V!le á commi&sllo de Orça
mento. 

SEGUNDA PARTE D.\ ORDEM DO DIA 

1..• di&etul4o do projecto n. 98, do &nado 

E' lido e posto em 1.• discusslo o seguinte: 

Projecto n. 98, do Senad?. 

O Coogreuo do Estado de Minas Geraes 
decreta: 

Artigo unico. Fica concedido um anno de 
licenc;., com metade dos vencimentos, para 
tratar de 1aúde, ao bacharel Victorlno An
tonio do Sacramento, juiz de direito da co· 
marca de Bõa Vista do Tremedal; revogadas 
u diapo11içllea em contrario. 

Paço do Senado do Estado de Miou o.. 
raes, em Miou, aos 12 de agosto de 18iM.
Antonio Martina Ferreira da Silva, preet
dente.-Joaquim Antonio Dutra, secretario. 
-José Pedro Drumond. 

Não havendo quem sobre o meamo P* a 
palavra, encerra-se a discussão, sendo elle 
approndo, pelo que vae à commiSiilo de Pe
tlçoes. 

Primeira discussã 1 d 1 projecto n. 356 

Em seguida encerra-se aem debate a 1. • 
disr:ussD.o, d~poia de lido, sendo rejeitado o 
pro.]ecto n. 356, alterando a lei eleitoral.
.&rchi\·e se. 

Ou. CamJUo p,.a.,; (pela o~·~rn) re
quer que se consigne ter vota.Jo contra o 
projecto, porque reputa-o inconttltuclonal na 
parte em que es~abelece o voto descoberto, 
porque a Conatltuiçito do Estado displle que 
o voto em todas as eleiçOes será secreto. 
Si nlo fo~se isso, diz s. ex c . , teria votado a 
favor do mesmo. 

O sa. PaUIDENn:-0 pedido do nobre 
deputado vae ser at.tendido, 

0 BR. PRANCI800 BRESUNE:-~Iantendo to
do quanto disse a respeito do projecto na 
declaraçllo de voto que apresentei o anuo 
pa11sado, votei contra o projecto que tem 
uma parte inconstitucional, e esta declara· 
çi'io eu peço a v. e~cia. sr. Rresidente, que 
raça consignar em acta. ,, 

0 SR. PRUIDBSTB:-Será attendido O no
bre deputado. 

f.· disCuS$/%o do projeclo n. 407 

E' lido e posto em 1. · discussão o proje . 
cto n. 407, creando um corpo de urbanoa 
nesta Capital. 

SR. l<'RANCIIOO 8RBSSANB, obtendo apalavra, 
envia ã. Mesa o 11eguinte: 

Rec:uerimento 

Requeiro a retirada do projecto n . .((JT. 
Sala das seaaoes, 17 de agosto de 1898.

f!. Brer11ane. 
Lido e apoiado, é posto em discusslo, e 

n!io havendo quem peça a palavra, é a mas
ma encerrada, sendo elle approvado, pelo 
que é retirado o projecto da discusalo. 

Suspende-se a aesslt'> por 10 minutos, que 
é reaberta, findo este praso. 

2.· discUS&llo do prtJjecto n. 363 

E' lido e entra em 2. · discus!IO, por artl· 
gos, o projecto n. SIH, revogando diapo
siçOes de lei aobre privilegio para o estabe
lecimento de feiru de gado. 

Sem debate, approva-se o artigo. 1. •. 
Em discusalo o artigo 2.o. 
O Ih' . Plato de Jloara :-sr. Pre~ldeote 

YOU enviar á Mera uma emenda sub~titu · 
tiva á primeira parte do art 2. · do proj~cto 
que se discute, que nlo alterando aua .euen· 
ela vem, a meu ver, preencher uma l.~cuna 
de que olle se resente . 

A emenda diz o ieguinte (li). 
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'Seu levado a enviar á Mesa eata emenda, 

·-"orque nu leis, cuj~ revogaQAo o projecto 
tem. por 1lm, estava Já estabelecido que uma 
du feiras seria em Bemtlca, outra em Tres 
Coraçt!es do Rio Verde e as outraa onde o 
.,overno julgasse conveniente. 

Sen•lo Bemtlca um dos pontos mais con
"Venientes para a exu,tencia de uma feira, 
_porque alli jó. f•mccionou uma, e existem 
P!l&tagena em c• ndio;ões de alimentar ·o gado 
em qualquer quudra do anno, julgo de van
tagem a manutenc;l\o lia feira naquelle ponto. 
{.4poiados). • 

Em Tres Cor11çõea do Rio Vertle, como a 
casa deve el'tar l,mbrad11, tamhem jà fun
ccionou outra fei; a de g8.•lo, militan-io tam
.bem em seu f, vor a r11zão de ter em seus 
arre•lor·es bôas paat11gens para alimentaçll.o 
do gado que nella ror ter. 

Parece-me, port.anto, que em vez de dei· 
~ar ao governo a faculdade da escolha dos 
pontos para o et~tabelecimento das feiras de 
.ge.do, o Congre~tto procederá • melhor desi
gnando estaR pont• a qne já silo conhecidos, e 
~ue não se acbHm muito dis1antes do gran
de mercado consumi,' or e podem Fer pro · 
curados pelos marchantes do m11tadouro de 
Santa Cruz, sem gr1•ndes det~pesaP. 

Vem á Mesa, é lido, apoiado e entl'R. con
junctemente em dit~cus~ão a !'Cguinte: 

Emenda substitutiva ao art .. 2. • : 
Art. Fic;L o governo do E~tado auctorizado 

-a conlractar cr·m quem melhores vnntngens 
()ft"erecer o ~>stn belecirr.ento de quatro te iras 
no mo :ti mo. senrto uma em Bemtlca, outra 
em Tres Cort~ções do Rio Verde. e duas ou 
tras on·le julgar mais con' enie!'lte sob as 
condições seg:Jintes. 

Sala das sessõef', 17 de agosto de 1898.
Pinto de Moura. 

Ninguem mais pedindo a palavra, encerra
-se a discussão, sendo approvada a emenda, 
ficando prejudicado o art. 2.·, menos os pa
Tagraphos J.· e 2.·, que são em seguida ap
provados. 

Sem debate sl!.o approvados os demais ar
i.igos, e consentindo a Camara que o proje
~to passe à 3. · discussão, à elle remettido á 
-com missão de Commercio e Industrias. 

Nada mais havendo a tratar-se, o sr. Pre
.sidente designa para amanbli. a seguinte 

OR'tEM DO DIA 

1.• PARTE 

Ate uma hora da tarde: 
Leitura e approvação da acta. 
Expediente. 

Até duas horas da tarde : 
2.· leitura dos parecere[! e dos projectos, 

·depois de impreesus 11 di~tribuidos. 
Apret~entaçl\o de pareceres das commis

sõell. 
ApresentAção de projectos, in•Jicações, in

terpellaçOes ou moçõe~ . 
Discussão de requerimento!!, indicaçl'es 

· .jnterpellaçnes e moçlleP. 
Approvação de redacçOes tinaes. 

'- Dlscuulo das emendas do Sene.do, ·ao pro
Jacto o. 300, da. camara,. provendo sobre sub
stituições de lentes e professores de eatabe
·lecimentos superiores de ensino. 

2.· PARTB 

Até quatro horas da tarde : 
Pr_imeira diPcust~llo do projecto n. 409, liO

ctorJzanrto a constt ucçllo de edltlclos na Ca
pitlll par11. grupo" esco:~res. 
S~gunda do de n. g I, do Senarto, r.onceden

do licença á inspectora de alumnas da Es
cola NoJmbl de Juiz de Fóra. 

THceira do de 11. 375, concedendo licençe 
a diversos funcciomu·ios de jutotlça do Es
tado • 

Dlscus8ão dos pc·rtceres os. 326 e 327. 
Levanta se a l!e[I~9C\. 

43.• SESSÃO ORDINARIA, AOS 18 DE AGO&TO 
DE 1898 

Pr<I!UDENCIA DO f.R. BBR;\'ADfS DB F RIA 

( Vice- Prt·&iclen ~e) 

SUliM.\1\IQ .. J.· 1a:te tlt ort l~m tio rlla -Acta.
Experticnll'. -Oh~ervaçõe~ do H . .loi\n I' lo . -Apre
senlaç~o 1lr parecere~ rte rnmnti>~ões . -hlem dos 
pnojt·ctos lt S. ·12tt e ~:!1.-DiH·u~>ân tlo• • · ntentl~s do 
Sen:ulo . -Uist·ur~o dM Hs . Juâo ~·to e Fr.oiJrlsco 
ll•e. sane.-2.· parte- 1.· l(i,t'U>sAo "" proji'Cio o. 
~0:~ .. ~ . · do d" n. ~• 1 . tlu :'l!uadtl, ;; . · tio tlc n. :n:-, 
-lllscuo~:lo !In' p:•rect'rcs ns . cl21) e 327.-0rdem 
du dln. 
Ao meio 1\ia, feita a chamada, acham se 

presentes os HS. Bernardes de F~trta, Celes
tino Soares, Desiderio de Mello, Francisco 
BresPane, Joào Pio, C11rne•ro de Rezende, Ma
noel Alves, Nunes Pinheiro, José Gon·çalves, 
Candido Eloy, Nunes Coelho, Alberto Fur
tado, Duarte da Fonseca, Se.turnino Dantas, 
Simello St.ylita, Ep11mlnonJas Ottoni, Jusce
lino Barbosa, Carlindo Pinto, Coelho de 
Moura, Manoel rla Silva, Ribeiro Junque·ra, 
Juvenal Penna, Sabino Barroso Junior, Pinto 
de Moura, lgn:.cio MurtB, Leopoldo Corrêa e 
Camillo Prata~ . faltando com causa partici
pada os srs. ;.. gostinho Pereira, Tavares de 
Mello, Gonzaga da Silva, Soveriano de Re
zende, Julio T.tvares, Joaquim Calixto, Wen
cesláu Braz, o. lphim Moreira, SiJva Fortes, 
Theophilo Marc; ues e Rodrigues e seiD ella 
os mais srs. 

Ab· e se a ~ossli.o. 

Lida a acta ol a antecedente e ollo havendo 
quem sobre elld faça observaçOes, é dada por 
approvada. 

O sr. 1.· Secretario dá conta do seguinte 

EXPEDIB:"TE 

Olficio 

Do sr. l. · Secretario Jo S ·nado, en\·iando a 
proposiçl\o da lt•i n. 100 sobre exploraçlio de 
Minas.-A imprimirem-se. 

O sn. JOÃO P1o envia à Mesa uma represen
taçl!.o da Santa Casa de CaJ idade du Sd barà 
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pedindo um au:lllo extraordinario atlm de 
poder receber gr&!!de numêro de doentea que 
a proouram.-k" commlulo de PetiçOea. 

Nilo ba materlaa diatrlbutdas para 2. • lei
tura. 
Apresentaçllo de P(lrecerea dal Co'"'""*' 

0 SR. SABINO . BARROSO JUNIOR apreteDta 
pela commísdo de Justiça Civil, o seguinte: 

Parecer para 3. • di&.:uJ~lo •obre o prn
j«to n. 89, do Suado 

A commiulo de Juatiça Civil e Criminal, 
à qual roi pres~nte o pr.ljecto do Senado, 
10b n. 89, já upprova·lo pel" C11mara em 2. · 
discussão, é de parecer que seja. elle sub· 
mettltlo à 3. · discussilo e npprovado. 

Sala da!J sessOet, 18 de agosto de 1898.
Sa.b•no 8al'1'0so Junior.- José Gonçalves. -
A impritoir-11e. 
· O MBIH<> llll., pela mesma commlsslo, envia 
t'l Maaa o seguinte, dacla.ran•lo que a sua re
dacçlo carece de algumas correcçOes : 

Parece1· e reda,.çilo pa,.o. 3. • discu#llo &obre o 
projecto n . . ']51 

A commlasllo de Ju11tioa Civil e Criminal, 
á qual foi pre~ente o project·J o. 351. à de 
parecer que ~eja elle !!ubmettido à 3. · dls 
ousl!lo e approvado com ~& seguinte reda
cçlo : 

O Congres<Jo Legislativo de Mmas Geraes 
decreta: 

Art. 1.· Os avaliadores nos inventario& 
judiciaes, haja ou não menores, perceberão, 
a titulo de retribuição de trabalho, cada um 
delles: 

1. · , de cada casa em cida• le, villa ou po
voação, com sotlo ou sem elle, comprehen
dendo quintal. muros, cercas, bemf'eitorhts 
e todaa as delJ~ndencias, lnclusivé moveis 
de uso domestico, quaesquer que sejam o 
seu numero e especie, sendo terre~t, 5~000 ; 
sendo de sobrado, qualquar que seja o nu
mero de andares, 63000. 

2.·, de uma cbacara, comprebendendo casa 
terrea ou de sobrado, terrenos, muros, cer
cu, tapagens, plantaçOea, conatrucçoes e 
todaa as suas dependenclas, inclusivé moveis 
de uso domestico, quaesquer que sejam o 
seu numero e especle, 83()00. 

3. · De e11tradas de ferro, ou carris urba
nos, comyrehendendo os semoventes, todo 
o materia fixo ou rodante, estaçoes, arma
zena, officinas, telegrapho, combustível e to 
dos os demais accessorios, de um a 50 kilo
metroa-25$000 ; de 50 a 100 kilometros, 
mais 15l000, e dahi para cima mais 500· raia 
por kllometro, nl!.o podendo, porém, o maior 
emolumento excader de 2003()00. 

4. · De cada uma pedreira, oaeira ou outras 
minas já exploradas-5sOOO . 

5.· De cada f'llbrica industrial com Mua 
motore11, uten!!lllos e pertences-20!000. 

6. · De cada embarcaçlo miúda, can6as, bo
tes, saveiro, pt·anoba, barco, lancha ou ou
tru de vela ou remo para navegaçlo de 
rios ou lagôas-2~000. 

A. C.-21 

7. • De avaliar joias, qualquer que aeja o 
seu vaJor-51()00. 

8. • De avaliar meroadoriu ou artlgoa de 
commercio: 

~) de casu de uegocioa que vendam a va
reJo, sendo de raaendaa aeccaa, ferrage~ 
armarinhos, etc., etc., de 1~ a 50&; sendo ü 
molhados, armarinho ou louça, de 51 a 2fít; 
sendo de generoa da terra, de 41 a 20~; 

b) de casa de negocio que venda por ata.
c&d , o dobro du t.aua aóima. 

Nos limitei Indicados, o jlliz fixará o emo
lumento, -ttendendo ao tr•baJbo da avalia
c;lo e H. tmportanoia do fundo do negooio. 

9.· De avaliar englobadamente ou em ae
parado bemf'eitol'iàa de predioa ruat.icos, co
mo casa de vivenda, eogenlloa, tulbaa, 
celleiros, terreiros, eatribarlu, curr.es tan
ques e outrosacceasorios, inoluaivé maobioaa 
e quaesqaer outros instrumentos aratorioa, 
sendo o valor do predio até 20:000&, 5J; de 
20:0001 a 50:000&, 101; üe 50:()()(}.J para cima, 
151000. 

10. · Habitaçlo para colonos ou trablllba
dores de estlibelecimeotoa agrlcolas ou in
dustriaea: 

De mal• de 5 até 20 casaa, stOOO; 
De 20 para cima, 12t()()O. 
11. · TenTa~ Javradias ou de criaçlo, cul

tivadas ou incultall, até clncoenta alqueires 
51000; de cinco~nta a duzentos, 10}000. ' 

De duzentos para cima, l5i000. 
12 . · Cafezaea de dez mil até cem mil pés, 

10!000. 
De mais de cem mil pés, 151000. 
13. · Semoventes : , ' 
Sendo muares, cavallares ou bovinos, até 

50 cabeças, 4toQO. 
Excedendo de:~ae numero, mais 200 por 

cabeça, nlo podendo ser o emolumento ma.-
ximo superior a 10!000. . 

Outros semoventes, excepto aves, metade 
das tuas do numero anterior. 

Aves em numero de cem cabeças para 
mala, um mil réis. 

14.· De avllliltr rendimento O'l aluguel de 
um predio. 3,JOOO. 

Oe reparo que o preJio necessite, 63000. 
Quando tivarem 011 avaliadores de f'~tzer 

nova avaliaçlo por defeito da primeira nada 
perceberlo, podendo ser compelltdos, sob 
pena de desobediencia. 

Artigo2· Do arcbivamento de estatutos,con
tractos, pro11pectos, actos e maia documentos 
ou papeis relativos á const•tulç!Lo de socie
dade anonyma, em commandii.a por aeçlJea 
ou de outra qualquer denominaçlo ou natu
reza, que deve preencher esta formalidade, 
de uma só vez-20!000. 

§ l. · Da entrada no protocollo do exémplar 
da publicaç!Lo dos estatutos ou contractos das 
sociedades anonymas, inclusive o arohiva
mento e certificado do recebimento-61()()0. 

8 2 · Pelo registro. traoscripQio, ou tn
l!cripQio de qu~tlquer escrlptura, 11entenc;a, 
contracto ou qualquer outro documento que 
tenba de fazer em seus llvroa. ioctusivà to
das ua rererenolaa, indicaçlJes, lançamen
tos, em reaumo, to.Jas u rormali•Ja•Jea le
gaes, terlo: . 
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a) Sem valor ou até o valor de 1:000,!000 
- 15$000. 

b) De l:OOOtoOO a 2:000i000- 183000 - e 
dahi para cima mais 1$000 em cada conto, 
ou fracçtlo de conto, até o maximo de-1003 . 

§ 3. · Quando as partes, além da tran
scripçtlo por e:r.tractos, qoizerem a tran
ecripçtlo-verbo ad verbum - os emolumen
tos l!erll:o duplicados. 

§ 4. · Pelas duvidas que oppuzerem aos 
registros que lhes forem requeridos e que 
nft:o possam ser realizados-6$000. 

Si, porém, a duvida for resolvida por sen
tença do juiz em .favor da parte, e voltar o 
documento a registro, nllo terlo direito aos 
amo1umentos deste artigo. 

§ 5. · Pelas buscas nos livros e papeis de 
seu arcllivo e certidões que delles ex
trabirem, vencerAo os mesmos emolumentos 
que os tabelliAes de nota~. 

Art. 3. · Os escrivães de juiz de paz das 
sedes de comarca, funccionando nas diligen
cias preliminares dos processos criminaes, 
auto de corpo de delicto. inqueritos ou 
averiguações policiaes, terão direito ns 
custas taxadas no Regimento, pagas, por 
inteiro, pelo Estado, quando decabir o pro
motor da justiça. 

§ 1. · Pelas diligencias, inqueritos ou ave
riguações, promovidas ea: oJfficio ou a reque
rimento do promotor para descoberta de 
criminosos ou vestígios de crimes, e que 
ficarem pendentes ou forem archivadas, 
nada perceberll? do Estallo os mesmos escri
vães. 

§ 2. · Quando funccionarem no·s processos 
criminaes em substituiçllo aos escrivll.es do 
publico, judicial e notas, os escrivães de 
juiz. de paz perceberão do Estado as custas 
pela metade, quando decahir o promotor da 
JUStiça. 

Art. 4. · Nas divisões e demarcações de 
terras de domínio privado, haja ou não me
nores interessados, vencerá cada arbitrador 
pelos actos que praticar os 11eguintes emo
lumentos: 

l-Quando a àrea do immovel dividendo 
nllo exceder de cem hectares-15;000; de 
100 até 400 hectares ,50!000, e dahi para ci
ma mais 200 réis por hectare, não podendo, 
porém, o maior salario exceder de 300S. 

2-Nas demarcações parciaes vencerão o 
emolumento correspondente ao do juiz que 
presidir á diligencia. 

Paragravho unico. São applicavei!l a n3 ar
hitraclores as disposições do art. 42 da lei n. 
105, de 24 de julbo de 1894. 

Art. 5. · Dos autos parados em cartorio e 
que dos mesmos seja pedida a extracção 
de documentos ou certidões ou o seu anda
mento for requerido pelas partes ou e1:-o{fi
do nos casos em que a lei o permitte, nada 
perceberão os escrivlles a titulo de buscas. 

§ l • · Dos autos findos, livros ou papeis: 
1 até um anno.... . . . . . . 2$000 
2 de um anno a dous 4SOOO 
3 de dous annos a dez 6$0ú0 
4 de Jez annos a vinte.. 8$000 
5 de vinte annos a trinta 10!000 
6 de mais de 30 annos.. 20$000 

§ 2.o Ficam revogados o art. 96 da lei n. 
105, e seus respectivos numeros i o paragra
pho unico do mesmo art. e o aisposto no 
cap. 4. ·, do titulo 2. · da mesma lei, que 
consignou conductiio aos avaliadores quan
do a avaliaçtlo tiver de ser feita fóra da ci
dade ou villa. 

Art. 6. · Revogam-se as · disposições em con
trario. 

Sala dali commissões, 18 de a~tosto de 
1898.-Sabino Barroso Junior.-José Gonça1-
ves.-A imprimir-se. 

0 SR. EPAMINONDAS 0TrONI, pela commissllo 
de Obras Publica.J, apresenta o seguinte: 

Parecer e redacçao para 3. • discussil? sob1·e o 
projP.cto n. 372 

A commis~ão de Obras Publica!!, a que fo
ram presentes o projecto n. 372, e a emenda 
a elle apresentada, e approvada em 2.• dis
cussão, é de parecer que Feja elle submet
tido il. 3. · discussão e approvado com a se
guinte redacção : 

O Congresso Legislativo do Estado do Mi
nas Geraes decreta : 

Art. I.· Fica o governo auctorizado a pro
rogar os prasos concddidos á Companhia 
Viaçlo Ferrea Sapucahy> para inicio e con
clustlo dos trabalhos de construcçllo da E. F. 
da Extrema a Montes Claros, assim como a 
prorogar por oito mezes o praso concedido 
ú. Companhia E. F . Oeste de Minas, para 
inaugurar o trafego no ramal de Pitanguy. 

Art. 2.· Revogam-se as disposiçõos em 
contrario. 

Sala das commissões, 18 de agosto de 
1898.-E. Ottoni.-J..lberto Furtado. 

A imprimir-se. 

Apre1enta.çl!o de projectos, etc. 

0 SR. JuVENAL PENNA apresenta U se· 
guinte : 

Projecto n. 420 

O Congresso Legislativo do Estado de Mi· 
nas Geraes decreta : 

Art. 1. · Fica permittida a permuta entre 
os servantuarios de justiça, quando as ser
ventias forem da mesma natureza, st1m at
tenção á diíferença do valor das lotações. 

Art. 2.· Revogam se as disposições em con
trarh'. 

(S. R.) Sala das se ;sõss, 18 de de agost<' 
de 1898.-Juvenal Penna. 

Apoiado, a imprimir-E e. 
0 SR. FRAISC"SCO BRESSANE envia á Mesa O 

seguinte : 

J•,·ojectiJ n. 421 

O Congresso Legislativo do Estado de Mi
nas Oeraes decreta : 

Art. 1. · Fica crendo um corpo· de urbanos, 
destinado ao policiamento desta Capital. 

Para~rrapb.o unico. Este corpo Perá consti
tuído de 250 praças, tiradas dos 5 batalhões 
da Brig'lda Policial, inclusive o esquadrão 
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de c::.vallaria; terá os otllciaes que forem Emendas otferecidas e opp,.ooQI.l(u pelo S1-
necessarios, tirados tamberu da Brigada, e nu.do, ao projecto n. 124, da Camara, {in i-
será commandado por um major nomeado ciado sob n. 300) 
pelo Presidente do Estado. 

N. 1 Art. 2. · Esta força ficará sob as ordens 
do Chefe de Policia, e só em casos extraor-
dinarios Rerá. distrahida da Capital. Ao art. 1. · · Depois da nalana-reitor-

accrescente-se :-ou directo-r. Art. 3. · Fica creada uma companhia de 
bombeiros, destinada ao serviço de extin
cçllo de incendios, podendo fer aproveitada 
no& casos de inun•Jaçües, desastres, desmo
ronamentos, greves e no policiamento desta 
Capital. 

Art. 4. · A companhia de bomheiros con
stari~ de 50 praças, com o demais pessoal 
necessario, e serà organizada policialmente. 
Este pe11soal e praças serilo tirados da guar
da urbana. 

Art. 5. • Fica o Governo auctorizado a man
dar construir tres casas para postos poli
claes nos pontos desta cidade que julgar 
mais convenientes. 
· Art. 6. · Fica creado o Jogar de medico 
da Policia, que tombem servirá no corpo 
de urbanos e na colonia correccional do 
Bom Destino, com vencimentos eguaes aos 
dos medicas da Brigada. 

Art. 7. · O administ:.-ador da cadéa de 
Ouro Preto terà. os vencimentos de 3:8003 
annuaes e o seu ajudante os de 2:800,!000. 

Paragrapho unico. Fica supprimido o Jo
gar de escrevente da cadéa de Ouro Preto, 
cujo eerviço ffcarâ a cargo do administra· 
dor e seu ajudante. 

Art. 8. · Fica creado o Jogar de admini~
trador in cadéa desta Capital com os ,·enci
mentos do 2:0003 annuaes. 

Art. 9. · O Presidente do Est.ado exercerà 
a superintenllencia sobre a forç:~. publica por 
intermedio do commandante geral, quanto 
á economia e disciplina da Brigada, por in
t .. !'medio do Chefe de Policia, quanto á dis
bibuição da força, de accôrdo com o qua
dro efl'ectivo das praças dos batalhões, que 
semanalmente lhe será remettido pelo com
mandante geral. 

Panerapho un ico. Para a distribuição da 
força o transferencia de destacamento de 
um para outro município, o Chefe de Poli
cia se dirigirá. ao commandante da Brigada 
ou directamente aos commandantes dos ba
talhões, conforme as circumstancias o exi
girem; podendo designar nominalmente ortl
cial de sua confiança para delegado especial 
em qualquer ponto do Estado. 

Art. 10. · Fica aberto ao Governo o noces
sario credito, ate a quantia de 80:000S, pela 
verba - Força Publica, - para occorrer âs 
despesas com a construcção das casas para 
postos policiaes e montagem da companhia 
de bombeiros. 

Art. 11. · Esta lei entrará em vigor desde a 
data de sua puiJlicaç:to; revogadas as dispo
sições em contrario. 

(S. R.) Sala das sossõc&, 18 de agl.lsto de 
1898. - Francisco Bressnne. 

Apoiado, a imprimir-se. 

Discussão de l!mendas do Senado 

S!i.o lidas e po3tas em J i~cusa!o &i 
gutntea: 

N. 2 

Ao mesmo art. -Accrescente-se in-{i11e :
quando nll.o fôr pessoa extranha ao estabele
cimento. 

r. 3 

Accrescente-se : 
Art. 4. · O professor de musica do Exter

nato do Gymnasio Mineiro perceberá venci
mentos eguaes ao do professor da mesma 
mataria do Internato. 

Altere-se a numeração dos artigos do pro
jacto, passando o 4. · a 5. ·. 

Paço do Senado do Estado de Minas Ge
raes, Minas, 3 de agosto de 1898.-Antonio 
Martins Ferreira da Silva, presidente.-JoA
quim Antonio Dutra, I.· secretario. - Jose 
Pedro Dru mond. 

O 11r . .Joi\o Pio :-(Não temos o seu dis
cuuo.) 

O sr. Francl•eo Bre8,anc :-(Niio temos 
o seu discurso.) 

Ninguem mais pedinuo n palaYra, encer
ra-seu discussão,sendo r.pprovadas as emen
das ns. I o 2 e rejeitada a de n. 3.-Devol
vam-se ao Senado. 

Passa-se :i 

2.· PARTE D.\. ORDEM DO DI.\. 

f.· disc •J&são do JJI''>jecto n. 409 

Sem debate, encerra-se a I. · discus!liio, e 
npprovado e vae á commiss!i.o de Instrucçl1o 
Publica o proj11ctc n . 409, auctorizando a 
construcçlto de editlcios na Capital para 
grupos escolares. 
2. • discussão do projccto n. 91, dCJ ScNadü, 

Egualmente sem debate, encerra-se a 2. · 
discusslio, por artigos, &endo approvado, e 
remettido à. commisaão de Petições o proje
cto n. 91, do Senado, concedendo licença á 
inspectora de alumna.s da Escola N'>rmal de 
Juiz de fóra. 

3. • discussao do pi'Ojl!cto n. 375 

Lido e posto em 3. · discuss!to,é sem debate 
encerrado, sendo approvado e remettido á 
commisslio de Redacçlio o projecto n. 375, 
sobre licença a diversos fuuccionarios de 
justiça do Estado. 

Discussão dos part!cc1·es ns. 326 e 327 

Finalmente, depois de ser submettidas á 
discus~lo, successivamente silo sem debato 
approvados e v!o para o archivo da Secreta
ria os pareceres ns. 326 e 327. 

Esgut&das as matarias d~ ordem do dia, o 
sr. Presidente designa para aooanhl a ee· 
guinte: 
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ORDEM DO DIA 

I.• PARTE 

Até uma hora da tarde : 
Leitm·a e approvação da acta. 
Expediente. 
Até 2 horas da tarde : 
2. · leitura dos parecerei! e dos projectos 

depois de impres11os e dlstribuidol!. 
Apre:entaçllo de parecures das commis

sces. 
Apresentsçlo de projectos, indicações, in

terpellações ou moções. 
Discuss!o de requerimentos, indicações, 

lnterpellações e moções. 
Approvaçlio de redacções finaes. 
Primeira discussllo do projecto n. 401, mu

dando para Guaranezia a denominaçlio da 
cidade do Pirangn. 

Ao meio dia, feita a chamada, acham-se 
presentes os srs. Bernardes de Faria. Celea· 
tino SOares, Deslderio de Mello, Francisco 
Bressane, Leop •. ltlo Corrêa, Alberto Furtado, 
Carneiro de R.-zendo, Josi> Gooçah"es, Can
di<Jo Eloy, C!lrJintlo Pint'>, Duarte da Fonae
ca, Epaminondas Ottoni, Juvenal Penna, 
Pinto de Moura, Getulio de Carvalho, Joio 
Pio, S1mollo Stylita, Saturnino Dant .s, Coe
lho de Moura, Juscelino Barbosa, Manoel Al
ves, lgnacioMurta, Nunes Coelho, RibeiroJun
queira, Nunes Pinheiro. Camillo Soares Filho, 
Camillo Pr~ttes, Sab1no Barro~•> Junior e Ma
noel da Silva, faltando com causa partici
pada os srs. Agostinho Pereira., Tavares tle 
Mello, Gonza11a da Silva, Sevdriano de ftu
zende, Julio Tava1·es, Joaquim Calixto, Wen
ceslàu Br11z, Delfim Moreira, Silv:~. Fortes, 
Tbeopbllo Marques e RQdrigues Chaves, e 
sem alia os mais srs. 

Abre se a SE>ssào : 
2. · PARTE . Lida a acta tia antecedente e nllo haven

! do quem sobre ella f~tça observaçõe11, o sr. 
Até quatro horas da tarde': I Presidente a dá por approvada. 
Primeira discussllo do projecto n. 402, fi- 1 O BR. I .o SECRETARIO dá conta do seguinte : 

xando a cidade de Juiz de Fóra para sede do I 
delegado auxiliar do Chefe de Policia. ,, 

Primeira do de n. 405, concedendo lic~nça 

EXPEDIB!'\TE 

O {fiei o& 
ao tabellillo da comarca de Tres Corações do . 
Rio Verde. Do sr. I.· Secretario ·. do Senado, devol~ 

Primeira do de n. 412, auctorizando are- vendo acCimpanhatla de uma emenda a pro
presentaçllo de Minas na exposição de Pariz, posiçllo n 82, desta Camara, sobre licenças 
por meio do café. ao escrivil.o da com11rca de Pouso Alto.- A 

Primeira do de n. 413, auctorizando a re- '1 imprimir-se a emenda. 
forma do ensino no Gymnaslo Mineiro. Do Presi.dente da Camara Municipal do 

Primeira do de n. 415, auctorizando o go Pará, pedindo a construcçlio de uma cadêa 
verno a manter aulas praticas e officinas no naquella cidade, visto que a alli existente 
Lyceu de Artes e Officios da cidade de Ouro acha-se damniflcada .-A' commisslio de Obras 
Preto. Publicas . 

Primeira do de n. 99, do Senado, conce
dendo á escola normal, livre, creada nesta 
Capital, as prerogativas de que gosam as offi
ciaes do Estado. 

Segunda dlscusslo do projecto n . 362, au
ctorizando o dispendio de 20:0003000 pela 
verba «Obras Publicas» para auxilio á con
clusão das obras do hospital de S. Josó d'Alem 
Parabyba . 

Levanta-se a sesslo. 

·U.· SESSÃO ORDINARIA, AOS 19 DE AGOSTO 
m: 1898 

PRESIDE!\DIA DO I!R. BERNARDES DE FARIA 

(Vice-Presidente) 

smt~IARI0:-1.· parte da ordem do dia -Acta 
- Expediente . Observações dc11 srs. Leopoldo 
Corrr>a- 2. ·lei tu r a- Apresentaçllo de parereres 
de commisstiel' - Idem do projecto n. 422- 1. • 
dl•cussllo do projecto n. 401 - 2 . • parte ··- 1. • 
di;cussão do projecto n. 4tl2 . Discursos dos 
srs . l'into de 1\loura e Camlllo l'rates.- 1. · do 
de o . 405 - - J.• do de u . 4 l t - 1.' do de 11. 
413 - 1. • do de n 415 - 1 • • do de n. 99 tio 
Senado. Dlllcur~os do~ srs. Jelo Pio, Pinto de 
!\loura, Camlllo Prates e ~·raoclsco DreRsaoe -
2. ·do de n. &62. Emeuda tios srs. lgoacio 
1\lurta e Getulio rle Carvalho - Ordem do dia. 

Represent ·ção 

Da mesma Camara Municipal , solicilando a 
creaçllo de um campo prat1co de demonstra
ções agrícolas naquella cidade.- A' commia
sl!.o de Agricultura. 

0 SR. LEOPOLDO CORREA envia á mesa um 
requerimento de Flavio Epipbanio Pereira, 
professor primario aposentado, solicitando a 
ditferença de vencimentos que deixou de re
ceber por prescrlpção.-A' commisslio de Pe
tições. 

2.0 LEITURA 

Têm segunda loit :tra, slo julgados objecto 
de deliberaç!lo e fic;Lm sobre a meu para or
dem dos trabalhos os projectos ns. 420 e 421 • 
.Apres•ntQÇl.f.() de 11areceres dv.~ cotnmissõe& 

0 SR. MANOEL ALVES, pela commissilo de 
commercio, envia á mesa o seguinte : , 

Parrcer n. 33 1 

A commissão ele CoD.Imercio, Estatística, 
lndustrias e Artt>P, á qual foi presente a re
clamaçllo lio dr. Quirino Ribeiro · Monteiro 
de Rezen<:le, sobro as divisas entre oa dia
trictos do Espir i to Santo de Agua Limpa, do 
município de Além Parahyba, e Providencia, 
do municipío tid L<lopoldina; considerando 
que as Camaras u•) B respectivos munictptoa 
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• 
nllo chegartio a accôrdo sobre aa menciona- , crivlo do Carmo do Rio Claro, Joaquim 
daa divisas ; considerando, porém, que as Leite S!)il.res Pinto e ao de Piumby, Fran
informaçoes pelaa mesmu trazidas á Caau1.- ciPco Alves do Couto. 
ra doa Deputados nlo esclarecem bt>m a ques- Art .. 2. · Para ideotico fim fica o Governo
tlfl, é de parecer e requer que se solicite do auctorizado a prorogar por dous annos a li
governu uma plan~ !lo Jogar contestado, na cença conceditla a(\ e11crh·ão de orphl!.os d& 
qual ~<ajam ast~ignah&d(IS os ponto• indica- Sabará, Silverio Augusto de Lima, e por um 
doa nos decretos de 6 de maio de 1800, n. anno a concedida. ao escrivtio da Cbristina, 
61, de g de maio do referido anno e no de Domiciano Lulz de Noronha Luz. 
n. 335, de 20 de Janeho de 189L d · 

Sala dlls comm 1ssoe11, 19 de agosto de 1898• Art. 3. · Revogam-se as ispos1ções em 
contrario. - Juvenal Peona.- Conego Al,·ell. 

A imprimir-se. Sala dlls ses>õ3S. H? de ag,Ht-> dd 1893. -
O stt. SJMIÃO STYLJTA pela commisslo Nunes Pinheiro.-ltibeiro .!unqueira.-lgna

,~ e Re,preaentaçõea, envia á mesa os seguin- cio Murta. 
tes: 

Parecer para 2. · ài&cu .$do sobre o p1·oject•J n. 
98, ào .ç-enado 

A commi.l'IO de R.epresetJtaçoes, Requeri
mentos e Petições, á qual foi presente o pro 
jecto n. 98, do Senado, approndo em _pri
meira discuulo, é de p11recer que se.Ja o 
mesmo submettido á segunda. discusalo e 
approvado. 

Sala das commisslles, I g de agosto de 189ft 
- Simal\o !:ltylits.- Leopoldo Corrêa. 

Parrcer para a 3. • dí•cu~&lfo 8 ,fJ,.e o projeclo 
n. 91, ào Senado 

A r.ommissll.o de R.epreaentaçoes, Requeri
mentos e Petições, á qual ·roi presente o pro
jacto n . 91. do Senado, approvado em ae 
gonda discusslo, é de parecer que seja elle 
submattido á ret·ceira d1scuss!\o e approvado. 

Sala das com missões, 19 de agoalo de 1898. 
-Simoilo Stylita.-Leopoldo Corrêa. 

A imprimirem-se. 
0 ~R. CUIJLLO PRATEB, pela commis&AO de 

Orçamento, envia á Mesa o seguinte 

P,.u·ecer para 2 . · discussllo 1obre o projecto 
n. 4/f 

A commisslio de Orçamento, a qu*' foi 
presente o projecto n. 411, dt>ste anno, é de 
parecer que seJ a o mesmo submettido á 2. · 
diacuul!.o e approva•Jo. 

Sala das commissõea. 18 de agosto de 1898. 
- J. Bueno Brandlo .- C. Prata!!. 

A imprimir-se. 
0 SR. NUNES PJNIIEIR<', pela commisaliO de 

Redacçlo, envia á Mesa os seguintes : 

Parec~r e redacçdo final sobre o~ projecto 
n . 375 

A commissão de Redacçl.o, a que foi pre
sente o projecto n. 375, é de parecer que seja 
o mesmo approvado com a Sl'guinte re· 
dacçl!.o: 

O r.ongresso Legislativo do Eiladl) de Mi· 
nas Geraea decreta : 

Art. I.· Fica o Presidente do Estado au
ctorizado a conceder, para tratamento de 
sal\de, as seguintes licenças : de 3 Rnnoa ao 
segundo tabellilo dn Campanha, José Luiz 
Pompeu da Silva ; de quatro annos ao ea
crivlo de orpbl.os 1lo Rio Bratfco, José Ca
lixto Fonseca de Calazana ; de 2 annos ao es-

Por~cer e ,.,Jacçll• àe cnJtform'daà ' com a& 
em6ndas àn s~na J l sobre " p •·opo;•ç/f(J n. 
121 (iniciuda ~ob n. 289). 

A commisFII.o de Redacçllo de Leis, a que 
foi presente a prOJ>C'Siçlo n. 121, é de pare
cer que seja a mesma upprovada com a se
guinte redacçll) : 

O Congreuo Legislativo do Estado de Mi
nas Geraes decreta : 

Art. 1.· Fica revogado o art. 2.• da lei 
n. 118, de 7 de junho de 1845, que fixou o 
mez de junho para nelle se fazerem annual
ment~ os concursos de que trata o n. 5 do 
art. 67 da Conslituiçtiu do Estado. 

Art. 1. · A& comarcaa que vagarem serl{o 
postas em concurso segundo a orJem lias 
vagas. 

§ 2. · P~~ora o concur1.1o, que eft'ectuar-se·ba 
no~ termos do art. 21 du lei n. 18, os 
concorrentes apresentarão 3 tbeses impres
sa& sobre cada uma das matarias seguintes: 
-direito civil, direito criminal, direito com
mercial, e tbecria e pratica do processo ci
vil e criminal, formuladas sobre pontos ti
rados á sorte 15 diaa antei e pt:eviamente 
organizados pela commiulo examinadora. 

§ 2. · Além das tbeses cada um dos con
correntes aprereotará uma diasertaçll.o im
pressa sobre o ponto que escolher dentre os 
sortea~os. 

§ 3. • As thes88 e a dissertaçiio, que ser
virão de base para a prova oral e arguiçiio 
entre os coneurrentes, serl!.o apresentadas 
na Secretaria do Tribunal da Relaçlo com 
antecedencia mínima de 3 dias do designa
do para o concurso. 

Art. 3. · Havendo um aó coneurrente aerá 
elle arguido pela commissliO examinadora. 

Paragrapho unico. Qualquer doa membros 
dessa commisslo potlerá arguir sobre a dis
aertaçl.o mesmo que haja mais de um con
corrente. 

Art. 4.· C Governo regulará a present& 
lei, de modo que os concurrentes seja~ clas
siflcad'ls segundo sua capactdad~ mtelle
ctual e moral e apresentados á escolha em 
lista de 3 nomes no mu.mo. 

Art. 5. · Revogam-1.1e as disposições em. 
contrario. 

Sala das commissõe3, 19 de ajlosto de 1898. 
-Nunes Pinheiro. - Ribeiro Junqueira. - · 
lgnacio Murta. 

A imprimirem se. 



168 

. 
de projectos, indicações, etc., Art. 5. · As posses de terras de indivíduos 

. reconhecidamente pobres poderio ser legi-
CAMILLO PR.\TES env1a á Mesa o se · timadas por conta do Estado, ficando, po-

Apre1entaçllo 

0 SR. 
~uinte 

Projecto n. 422 

O Congresso Legislati'"o do Estado 
nas Ger·aes decreta : 

róm, as despesas feitas g.x antidas pelas 
terras; e só podendo ser e pedido o titulo 
deflnitiYo de legitimaçlo acbando-se o pos · 

de Mi- seiro quites com o Estado. 
Art. 6. • O Governo tl:s:ará. para cada dis

tricto de terras o praso em que deve ser 
requerida a mediçllo das posses, concessões 
e terras devoh .. ~!l.s, occupadas anteriormente 
á promulgacão da lei n. • 27, de 25 de julho 
do 1892, que se acharem sujeitas á revali
dação, legitimação ou compra directa. 

Art. I . · Fica. o Governo auctorizado a 
dividir o Eõt:ldo de Minas em tantos dis
trictos de te.rras o colonização, quantos 
forem nece$sarios e exigidos pelo serviço 
publico. 

§ 1. · E' conservada a actual organiza
çlo das comm is$ões de terras, podendo ser 
o seu pessoal subalterno modificado a juizo 
do chefe respectivo, o este li'er nomeado e 
exonerado livren1ente pelo Presidente do 
Estado. 

§ 2 . · Ot~ funccionarios das com missões 
de terra, nenhum ven~imento perceberão 
dos cofres publicos ; mas serão remune
rados os seus serviços pela maneira esta
tuída nos artigo.> e paragrapbos seguintes. 

Art . 2.·. O chefe de cada com missão re
cebera d9 quem requeri!r compra do tor
ras, rovalidaç!lo ou legitimação, até o ma· 
ximo de cem réis por metro corrente nas 
:-.onns de matta, e cincoenta réis nas zonas 
de campo : podendo sor este custo modifica
do pelo Governo, ouvido o chefe da commis
slo, conforu:e variarem as condições do lo· 
gar s de tempo 

§ t.·. O pessoal subalterno dus commis
~oes nada receberá. das partes requerentes 
e será remunerado por uma part.o da mo 
tragam de que tratà o rtrt. 2. ·, a qual t:erá 
fixada pelo chefe da commisslio, precedendo 
aasentimento do Governo d J Estado. 

Art. 3. ·. Iniciado o procepso de cada me
dição, o requerente depositarà na collectoria 
do município respectivo quantia que repre
sente proximamente metade do custo do ser· 
viço a fazer-se e, terminada a medição na 
alçada do districto, depositara na mesma 
collectoria a parte restante Jas custas. 

§ I.· Este deposito será. levantado pelo 
chefe do districto, logo que fõr definitiva
mente approvada a medição, ou pelo reque
rente, si esta fôr annullada. 

§ 2. · O Governo fixará o praso dentro do 
qual deverá ser proferida a sua decisão nos 
processos de medição, quo lhe forem sub
mettidos pelos <·befes de districtol!, não po
dendo este praso exceder de noventa dias 
para os pontos mais afastados da Capital; 
considerando-se approvada a medição para 
os effeitos da primeira parte do paragrapho 
antecedente si, decorrido aquelle praso, ne 
nhuma communicação tiver sido feita pelo 
Governo no colloctor deposita rio. 

Art.. 4. · Os emolumentos do c~efe do dis
tricto, quando em ~ rl\balho de medição do 
territorios para fundação de nucleos coloni
aes, 1igação tio plant~s e outro~ de com·e
oieocia para o Estado, que forem es!_)ecial
meote determinados, serão fixados por accôr
doentre o chefe do districlo e o Go,·orno,quo 
poderà fazer o respectivo pagamento em 
prestações adeantadas, conforme a importan · 
c:.ia das despesas a_se realizarem. 

§ 1 . • Este pruso poderá. ser prorogado a 
juizo do Governo, elevando-se, porém, de 
50 ·I., em cada prorogaçl!.o, os direitos es
tabelecidos pelas leis o regulamentos vi
gentes para os titulas de legitimaçlio, e 
5 I. o valor das terras sujeitas á revali
da~ão e a compra directa. 

Art. 7. · t< ica reduzido do 50 ·r. o valor es
tabelecido pllla lei n. li3, de 4 de l!etembro 
de 1896 para as terras devolutas sujeitas a 
compra directa quando a area medida fôr 
inferior a 50 hectare~; de 40 'I· quando fôr 
superior a 50 e inferior a 100 hectares; e do 
custo da. modi~ão, quando superior a 100 
hectares. 

Art. 8. · Quando Ol! processos niio termi
narem pAla medição, quer por insulflcien 
cia das provas apresentadas pelo~ interes
sados, quer por de.s!stencia. explícita ou ta
cita da parte, serão cobradas pelo enge
nheiro do districto, segundu o regulamento 
do fôro commum, as custas dos trabalho!! 
que houver effectu~>do. 

Art. 9. · Fira o Governo auctorizado a ven
der independentemente de basta publica as 
terras devolutas que forem requeridas para 
fundação de estabelecimentos agrícolas ou 
pastoris, pelos pre~os da legislação em vi
gor. 

Art. 10. Para os serviços de que trata a 
presente lei, o Governo fornecerá os instru
mentos de engenharia e material de traba
lho jâ. adquiridos, pelos quaea serão res
ponsaveis os chefes das commissões, que 
inrlemnizarão o Estado do val:;r destes 
instrumentos e material de trabalho pela 
maneira que fôr determinada no regula
mento <JUC se expedir para execução desta 
lei. 

Art. 11. Ficam revogadas as disposições 
em contrario. 

Sala das sefsões, 19 de agosto do 1898. 
-C. Pratos. 

Apoiado, a imprimir se. 
1.· discuss!'lo d o p1·ojecto n. 401 

E' lido e entra em I.· discussão o projecto 
n. 401, mudando para Ouaranesia a deno
minaçl!.o da cidade do Piranga, projecto esse 
que <i approvado sem debate· o vae a com
missão de Legislação. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

1. · discus,llo do projecto n. 402 

E' lido e posto em I.· discuss'Io o pr<'jecto 
n. 402, fixando a cidade de Juiz de Fóra para 
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séde do delegado auxiliar do Chefe de Po
licia. 

O ar. Ploto úe Monra:-(Niio temos o seu 
discurso.) 

O ar. CamiUo PrntetJ:-(Idem). 
Ninguem mnia pedindo a pala\'ra, encerra

se a tli~cussno, sendo approvado o projecto, 
que vae á commissllo de Justiça Civil e Cri
minal. 

Primeira discussllo do projecto n. 405 

Sem debato, encerra-so a 1.• discussno, 
é approvado e vae á commiasllo de Petições 
o projecto n. 405, concedendo licença ao ta
belllllo da comarca de Tres CoraçOell do Rio 
Verde. 

P1·imeira discussão do projecto n. 41~ 

Egualmante sem debate é approvado em 
I.• discussllo e vae á commissllo de Agricul
tura o projecto n. 412 auctorizando o Go 
verno a promover a repreaentação de MinllB 
na exposição de Pariz em 1000, por meio do 
café. · 

Suspende-se a seFsllo por 10 mlnutot~, 
sendo esta reaberta findo o praso. 

Primei1·a discus~ão do prfljecto n. ,Lf3 

Lido ó posto em 1.• discussão o projecto 
n. 413, nuctorizando a reforma do ensino no 
Gyninaeio Mineiro, projecto esse que é sem 
debate approvado e vao á commisslio do ln
strucção Publica. 

P1·imeira discussllo do projecto n. 415 

Egualmonte sem debate, encerra-se a I. • 
discussão, é approvado e vae n commisslio de 
lnstrucçl'io Publica o projecto n. 415, aucto
rizando n Governo a manter no Lyceu de 
Artes e Otllcios da cidade de Ouro Preto as 
aulas praticas e otficiuas necessarias para 
ser elle convertido em Instituto Protlssiúnal. 

Primei1·a discussllo do p rojecto n. 99, do Se-
nado 

E' lida e posta em !.• discusslio a se
guinte: 

nio Martins Ferreira da Silva, presidente.
Joaquim Antonio Dutra, secretario.-José 
Pedro Drumond. 

O ar . .Joi\o Pio :-(Não temos o seu dis-
curso). 

O ar. Ploto de Moura :-(Idem). 
O •r. Camlllo Prates :-(Idem). 
O ••· Fraoelaeo Breaaane :-(Idem). 
Níoguem mais pedindo n. palavra encer-

ra-se a discussão, sendo r~jeitado o projecto. 
-Arcbive se, offlciando-se ao Senado. 

Segunda discussão do Jil'O}ccto n. 362 

Finalmente é lido e entra em sagunda dia
cusEiio o artigo unico do projecto n. 362, 
auctorizando o díspendio de 20:000.;000 pi!la 
verba «Obras Publicas» pat'a a. concluE'lo 
das obras do hospital de S. Josó d' A !601 Pa
rabyba. 

O flr. Jgnoelo ltlqr&n:-St'. Presitl· nte, pe
di a palavra para offerecer no prl•jecto em 
discu~silo uma emenda cC'ncebida nos seguin
es t et·mos (lê) 

Para justificar esta emen•tn, cle\'o informar 
á. Cumara que na cidade de Ara~suahy acha
se em construcção, ha tres nnnos, um pre
dio importantillsimo que à destina do no hos
pital e q •te foi mandado edificar pelo coro . 
nel Gentil de Castro, tragicament'} f ollecído 
na Capital Federal. 

Aquelle benemerito fllbc de Arassunby das
pendeu aproximadamente a quantia de ....... 
OO:OOOS com a construcçlio <.lesse prerlio, que 
serà. Fem duvida, rlepois de concluído, um 
dos melhores do Estado para os fins a que é 
destinado. 

Com a sua morte, porem, cessaram as 
obras, e, pelos calculos fditos por um enge
nheiro alli residente, verificou-se que ainda 
seria necessaria a quantia de vinte e tontos 
contos para a sua conclusão. 

Abriu se uma subscripçlio popular para 
esse fim, mas trata·se de umA. Romma dema
siatlam'!nte pezada paro. os habitantes da
quella zona, quo, apezar de, geralmente, nllo 
poderem di8pôr de grandes recursos pecunia
rtos, tém J[enerosamente concorrido para a 
manuteoçlio do bo~:~pital. 

Proposição "· 99, d? Senado E' por isso, sr. Presidente, que eu venho 
em nome da populaçtfo daquella cidnde que. 

O Congresso do Estado de Minas Oeraes mais de uma vez tem dado pro,·ns do seu 
decreta : patriotismo a do seu amor á caridade, 

Art. I. · Fica o Presidente do Estado au- essa virtude tlio sublime do christianisrr.o, 
ctorizado a conceder á Escola Normal Livro, I ~edlr á Camara dos srs. peputados o aoxl
fuodada nesta cidade, as mesmas prerogu- lio de dez contos para JUnctamente <'Om ~ 
tivas de que gosam u do Estado, ás quaos producto da eub~cripçll'l a que me :er~rt, 
fica assim equiparada, sem o nus para os concluir· se. a. edt flcaç!~ de um pred•o u~
cofres publicos. portantanttsstmo de&tmado ao estabelect-

Art. 2. · A concessilo tle que trata o art. mento de caridade, que tantos serviços pres
nntecedento só terá Jogar ddpois que o Oo · ta á humanidade soffredora. 
verno verificar terem sido satisreitas as con- A cidade de Arassua.by, muito populosa, é 
diçOes prescriptas no art. 212 do regula- o emporio do commeroio do nordeste do 
manto upprovado por decreto n. 607, dd 27 Minas e é muit.o afastada daquellne que 
de fevereiro de 1893. poasuem estabelecimentos de caridade ; por 

Art. 3. · Revogam-se as diPposiçOes em consequencia atftuem para o SE.' \I hospital 
contrario. enfermos d& diversos pontos que alli rece-

Paço do Senado do Estado de Minas Oeraes, bem tratamento, dirigido por clinico! dia· 
em MinaP, aos 12 de agosto de 1898.-.\nto- tinotiuimos. 

• 



., . 
. A classe doa canoeiros do rio Jequitinho

nha, cla1111e que em geral é pobre, encontra 
oaquella pia instituiçAo allivio aos Reus 
padecimentos. 

A Ca•nara, pois, concedendo o auxilio que 
eu acabo de pedir, em nome da popolaQii.o 
daquella cidade, praticara um acto de jus
tiça, animanrlo 110 mesmo tempo a iniciativA 
particular. ( Apo'ado6. Muit!l bem ! Muito 
IHm!) 

Emtnda 

N. 1 

Depoi!l de S. Jose d'Aiém Parahyba, ac
erescente-se :-e da cidade de Arassu11by com 
10:000-lOOO, desde já.-lgnacio Murta.-Cone
go Alves.-Lida e 11poiada, entra conjuncta
mente em discussão. 

0 SR. GETULIO DE CARVALHO envia á Mesa 
a seguinte: 

Emenda 

N. 2 
Depois das palavras-S. José d'Alem Para

byba-accrescente se : e d .. 8:000.i000, para 
ideilt co fim ao Asy o de Santa Ephigenia na. 
cidade tle S. Miguel de Guanhães. 

(S. R.) S'tla das sessoes, 19 de agosto de 
1898.-Getulio de Car,·nlho.-Nune!' Coelho. 
-Padre João Pio.-Jose Gonçalves.-Carlin-
-do Pinto. · Liàa e apoiada, em discusFão. 

Ninguem mais pt~dindo a palavra, uucer
ra-se a d i scu~silo senrlo Approvados o artigo 
e as emendas e consentindo a Casa que o 
projecto passe á terceira discussi\o vae elle 
á commis~ :lo de Orçamento. 

Na. la mais h a ven•lo a trat~r se, o sr. Pre-
11idente designou para amanhã a seguinte 

ORDEM DO DIA 

PRUtiSIRA. PARTE 

Ate uma hora da tarde : 
Leitura e approvaç!!.o da acta. 
Expediente. 

Até duas horas da tarde: 
Segunda leitura dos pareceres e dos pro

jectos, depois rle impressos e distriburdo!!. 
. ApreEentar;ão de pareceres das commis· 
sões. 

Apresentaçi'lo de projecto!.', indicações, in
terpellações ou moções. 

Discussão de requerimentos, in.Jicações, 
interpellações e mo.,ões. 

Approvação de redacções flnaes. 
Segunda discussão do projecto n. 380, cou

~edenJo ao Gymnasio do Ouro Preto o pre
~io onde funcciont)U o Externato do Gymna
sio Mineiro. 

Segunda do de o. 391, annollando diapoat
ções da lei que orça a receita e fixa a dea
pesa da Camara Municipal de Ouro Preto. 

Terceira do de n. 89, do Sanado, sobre 
monte-pio dos tuncciooarios publicos. 

Terceira do de o. 372, prorogaodo praao 
á Companhia Viaçlo Ferrea Sapucahy. 

Terceira do de o. 351, sobre custas ll ava
liadores judiciaes. 

Levanta-se a ses~llo. 

45. • SESSÃO ORDINARIA, AOS 20 DF. AGOSTO 
DE 1898 

PRESI..IEN IA DO SR. BERNARDEi! DE FARIA 

SUMMAIIIO :-1. ·parte da ordem d" dia.--Acla . 
ExpedieuiP. .-Ohsen•:~ções do sr. Carneiro ele 
llezc111le. Dr~i·lerlo de llelln, ramillo l'ralt•s e Ge 
tnlto de c~nallio. -~! . leilu ·a .- .-\prrsenfaçlo 
de parr·ccrP.~ rir: cummis~õ ~· .- Dlscu~~<\o rio pa
recer n. :'31. - Di~curso e suh·litutivo t.lo sr. 
r:"ruelro rtc IIP7.enrle . - Dlscu~são da roJd~cçlo 
final do poojecto o. Rí5. - llequer mentu d" sr. 
Nunes l'inh··iro.-2. · d•~ •·us~ãu li o projecto n. 380. 
-Substitutivo do sr. Nunes Pinhei •o.-2. · parte. 
- I. . o l r ~.-n~s~o olu projedo 11 . ; g;, -1. . rio de 
11. !!5 riu :'cnaolo .-~ . · rro rlc n. ;.111. - :1. • rio 
rle n . l:l!l rln :' en~ lo -Dhcur~o riu ~r . Camlllo 
l ' ratc~ . - Emenrla t.lr1 H. João l'io. - !Jeclaração 
ele voto ao sr. Caorlrrlu Eh•y . -!l . · t.l i;cnssão do 
projeclo n i! 7l! . -01H lHS•• e emerul:1 do sr. José 
Gooçah•es. -ldcmdu sr. E11am ·uorrrla Ottoni .
~: ruf' rrola rio H . Jo:lo l'io. -!Ji·rur.-uoln H. Ber
narrlo•s •lo! Faria - Emenda 1o sr . . IU\I'rt~l l'r nna. 
-3.· ol iscu· s:lodo pwjeclo rr : :~ã i .-Emeoda do 
sr . Jnvl'nal l'eona.-Ortlern do din. 
Ao "oio diA, ftlita a chamada., acham-se 

presente os srs. : BarnarJes de Fa1·ia, Agos
tinho Pereira, Celestino Soares, Duarte da 
Fonseca, Manoel Ah·es, Jo!l.o Pio, Camillo 
Pratas, Saturnino Dantas, Alberto Furtado, 
De!!iderio de Mello, Nunes Coelho, Leopoldo 
Corrêa, Getulio do Carvalho, Juvenal Penna, 
José Gonçalves, C~trneiro de Rezende, Ri
beiro Junqueirn, Carlindo Pinto, Nunes Pi
nheiro, Simeão Stylita, Candido Eloy, Jus
celino Barbosa, Epaminondas Ottoni, Manoel 
da Silva, lgoac10 Murta e Coelho de Moura, 
faltando com c" usa participada os srs. : Ta
vares de M.,llo, Gonzaga da Silvo., Severiano 
de Rezende, Julro Tav11res, Joaquim Calixto, 
Wenceslau Brlll. . Delfim Moreira, Silva For
tes, Tileophilo 1\larques e Rodrigues Chaves, 
e sem ella os m ds srs. 

Abro-se a fO~fllo: 
Lida a neta ri r. antecedente, e ni'to havendo 

quem tiObre ell& (uça observaçOes, o sr. 
Presidente a. dil por approvada. 

O SR. 1. · Sschto:TARIO dá conta do seguinte: 

EXPEDIE:-ITE 

Otficio · 
SEG U:'\DA PARTE I 

Até quatro horas da tarde : 
Primeira discus3llo do projecto n. 395, mo- Ou sr. I. · Secretario do Senado, enviando 

-ditlcando o rt~gimE>nto interno da Camara dos I sob n . 101, a pr11po~ição de lei que auctoriz11. 
Deputados. I o govorno ll conceder ao exm. sr·. hispo ri e 

Primeira do de li. 95, tio Senado, proro- Ma.rianna duas l' :tsmaria~ de terras destina
gando o praso p11rn conferencia de premioa das a colonias agrícolas para orpbi'los doava-
aos culth·adores de plantas induetriaes. lidos.-A imprimirem-se. 



17J 

0 SR. CARNEIRO DE REZBND. envia â Mesa 
um requerimento do prófesssor de muaioa 
da Escola Normal da Campanha, pedindo 
equip11raç!o de eeus vencimentos .aos doa 
demais profeesores da mesma escola .. 

_\proveittlndo ·ee de estar com a palavra, 
diz que maia uma vez vtohe. reclamar con
tra erros com qutt alo publicados no jornal 
offlci··l os trabalhos da Casa, a despeito 
mesmo 'de nllo terem sido ain\la attendidaa 
as reclamaçoes que têm feito da tribuna e 
'por intermedio da Me11a . 

Diz que notou oito erros em um período 
de qu11tro linh11s, no alto da quarta columna 
da segunda pagina do Minas Geraes de 20 
de agosto, publicando a 3.• aessll.o ordina
ria da Ca•oar11, período e~se que, para poder 
ser lido e entendido, exig ia a e1.posiçil.o da 
questll.o que o dtl terminou. 

Lê perante a Camara essa parte e lhe ei
POe o que se deu e devia se lér nesse pe
r·iorlo. 

Conclue ped indo â. Mesa que reclame da 
Imprensa energicas providencias atlm de 
qu" 11eja correct o esse por·iodo e se evite a 
reproducç11.o de taes erros . 

O stt. PRF.SIDEN r R dec!al'IL que a Mesa vae 
t oma r as pru\'idencia~ reclamadas para com 
a iu •prensa quo lhe parece re~ponsavel pe
las faltas a pontadas , e ruanda a represen
taçl\o á commissi'lo de Pet ições. 

0 SR. DE:!IDKRIO DE MELLO envia á. Mesa 
uma reprdsentaçã • dos advogados provisio
nados da comarca de S. Gon ça lo de Sapucahy, 
sol•citando sej am consideradas vá lidas em 
qua lquer comarca do Estado as provisões 
conce•lidas pelo Tribunal da Relação, para 
certas e determinadas comarcas.- A' com
missão de Lejl!slaçã' ' · 

o sa. CAllfiLLO PRATKS, fazendo ver achar-se 
defalcada a comm1ssllo de Orçamento pela 
ausencia de dous de seus m~mbros, pede a 
nomeaçli.o de qut~m substitua interinamente 
os l og~tres vajlos. 

Co m o consent imento da Casa, o H . Pre
sidente nomeia os srt~. Epammondas Ottoni 
e Leopoldo Corrêa. 

0 SR. GETULIO DE CARVALHO envia á Mesa 
um requerimento de d . Henriqueta Carme
lita de Almeida, viuva do honrado chefe de 
secção da Secretaria da Policia., Octaviano de 
Almeilla, solicitando e a edificação de casa 

· nesta Capital a que se julga com direito.
A' commissi'Lo de Petiçlles. 

2.• leitura 

Tem segunda leitura o proj ecto n. 422 que 
é julgado objecto de deliberação e o parecer 
n. 3:3 1 que rtca. sobre a mesa para ser na 
f6rma do Regulamento discutido e votado 
n>l presente Stlssão, visto concluir por um re-
4. uer . manto. 
Apr~senloçüo de pa recere& das Commi&&ões 

0 SR. CA!IHLLO PRATES, pela commisslú> de 
Orçamento, envia á mes <1 os seguintes : 

Parecer e emendas para 2. · di&cu~:{l() 10b1·e o 
.,Projecto n. 408 ( Orçamento) 

A commissiio de Orçamento,- a que foi pre
sente o projecto n . 408, que orça a receita 

A. C. - 22 

e fixa a d.esp_eaa dQ Estado. de Minas Gerao 
para o exercicio.de 1~, Jâ votado em pri
meira discuaaiO, é de parecer que seja o 
mesmo projecto submettido á segunda di• 
cusslú> e approvado com hS seguintes' emen
dlls: 

N. 1 

Depois do. art. 7.· accrescente-se: 
Artrgo. Fica extensrva. a todos os genero1 

de producçló e m~tnufa.;tura do Estado, nlú> 
mencionados na tabella. A e B do regul~tmento 
expedido pelo decreto n. 842, de 25 de julho 
de 1895, a taxa. de exportação de 4 '(· c•l
culada sobre os valore11 otHciaes que · lhes 
furem dados nas pautai, tendo por base o 
peso liquido dos productos no acto de sua 
expo1-taç1J.o do territorio do Estado, conti
nuando isentas dessa tt:xa as aguaa miae
raes, nos termos da lei n. 160, de 19 de 
agosto d.e 1896. 

N. 2 

Artigo. A taxa de exportaçito do gado vac
cum continúa a ser de 4 ·1. cobrada. integral-
mente. . 

·Estabelecidas pelo Governo as feiras de 
glldo, a taxa será duplicada parc1 o que niO 
transitar pelas mesmas, emquanto furem 
mantidas. ~sta disposição, que ter·á. VIgor 
desdejá, abr·ange llS recebedorias situ11das 
fóra das zonas das feiras. 

N. 3 
Artigo. Ficam suj eitos á t as:a de 10 réis 

por krlo os generos mtlncionados no art . 7 da 
lei n. 19, de 26 de novembr·o de 1891, inclui
dos na tabella -C- do cttado decreto n. 
482, exceptuado o arhme para càrca , que 
continúa isento. 

N. 4 

Artigo. Fica. elevada de 6 ) ·r. a taxa do 
n. 16 da tahell.l - A-§ 1.· do regulamento 
n . 931, de 1 de maio de 1896, restabtllecida a 
do n. :3, da mesma tabella, pai'&. actos abl 
mencion~tdos, derogada nessa purte a dispo• 
sição do llrt. 12, da lei n. 227, de 27 de se
tembro de 1897, que equiparou o sello do n. 
13 ao do n. 16. 

N. 5 

Artigo . Será de 2 ·1. sobre seu valor o 
sello dos escriptos ou escripturas de doaçoes, 
bem como o das partilhas dos btlns pelos 
herdeiros em vida do parente. 

N. 6 

Artigo. A inscripçiJ.o hypothecaria ou a 
transcrlpçlo de immoveis no regist ro de hy
pothecas fica ·suieita á taxa de lt2 '(. sobre 
o valor do contracto. 

N. 7 

Artigo. As procur.u;oes ficam eujeitas ao 
sello de lS e os substubelecimentos ao de 
500 réis. 



§ ·1.· Ficam sujeitos ao sello de 300 réis 
os actos mencionados nos ns. 2, 3 e 4 do § 4. · 
da tabella-B-do decreto n. 931, de 1 de 
maio de 1800. 

No n. 5 do mesmo paragrapho da tabella
B-se farllo comprehender todas as notas de 
despachos em territorio mineiro, quer de 
exportaçllo, quer de consumo, quer de esta
çlo a estaçllo dentro do Estado. 

§ 2.· Ficam elevados: a 103, a taxa dos 
na. 6 e 22 do mesmo p11ragrapho; a 604000 o 
sello dos ns. 35, 36, 37 e 38 e a 120tOOO o 
dos ns. 39 do § 4. · e 7.· do § 8. · da tabella 
-B. 

N. 8 

Artigo. As acçrses cíveis e as de divisão e 
demarcaçilo tlcam sujeitas á taxa de lOiOOO 
até o valor de 1 :()()()fOOO, e á taxa do n. 1 d 
do § 1. · da tabella - A - do citado regula
mento as de Yalor, superior. 

N. 9 

Artigo. Ficam sujeitas ao sello de 40 ~000 
por anno as licenças concedid11s pelas aucto
ridades sanitarias para abertura e manuten
çlo de pharmacias, para fabrica de aguas 
mineraes e vendas de substancias venenosas. 

N.IO 

AI t. Fica sujeit.o ao sello ae 100 r éis por 
garrafa a nnda de aguas mineraes e gozo
sas, artiflciaes ou naturaes, que nlio sejam 
das fontes do Estado. 

N.ll 

Art. As reconducções de funccionarios re
munerados estllo sujeitas ás mesmas taxas 
de_sello que as nomeaçrses. 

N.12 

Art. O sello de heranças e legados recabe 
sobre todos os bens do espolio, cessadas as 
tsenç!:les anteriormente estabelecidas. 

N.13 

Art. Fica elevado a 181000 o preço das 
assignaturas do «Minas Geraes» para os func
cionarios, e a 24$000 para os particula
res . 

N. 14 

Art. Fica derogada a disposiçilo da lei n. 
177, de 4 t.le setembro de 1896, que concede 
abatimento ou red·ucçlo de 20 '(. nas matri
culas do Intern:lto do Gymnasio Mineiro (art. 
5.·) restabelecida a do art. 9.· da lei n. 143 
t.le 23 de julho de 1895, com as modiflcaçnes 
estabelecidas na presente lei. 

N. 15 

Art. Fica o Presidente do Estado aucto
rizado: l. · A fazer operações de credito de 
caracter provisorio, llquidavoi:J até a época 
do encerramento do exercício linanceiro, não 
excedentes da terça parte da receita orçada, 

como antecipaç!to de receita; ~-• a alienar ou 
arrendar o ramal ferrao de General Carneiro 
á Caplt~tl, com todas suas dependenclas, ma
terial fixo e rodante, bem como a lnstalla
<:ilo da ·luz e1ectrlca da Capital, abrin<lo o 
necessario credito para as del!p< sas feitas 
com esses serviços e f&Zendo arrecadar a 
renda respectiva; 3. · 1!. claFSificar como divi
da activa do Estado os debitos reeultantes 
d~ adeantamento para construcções na Ca
pital e que devem ser restituídos por melo 
de prestaçõe!l. 

N. 16 

Art. Continúa em vigor a dispasição do 
artigo 16 da lei n. 227, do 27 de setembro de 
1897, bem assim a do art. f!. · da mesma lei 
tlc11ndo isento de impo~to o ,·asilhame d~ 
leite em retorno. 

N. 17 

. Art. _As custas em processos crimes a func
ctonar•os nlto remunerados, serll'> pagas de 
accôrdo com o art. 18 da lei n. 17, de 20 de 
novem rro do 1891, revogado o art. 55 da lei 
n. 72, du 27 de julho de 1893. 

N. 18 

Art. Ficam conceditios ao Go,·erno os se
guintes cret.litos wpplementares: de 4:000$ á 
ver·ba n. XIII § 3. • art. 2. ·, da lei n. 2~7, de 27 
de setembro de 1897, e approvado o de
creto n. 1.108, de 12 de março deste anno 
pelo qual foi aberto o credito supplementar 
da quantia de 2:286$076, á verba do n . Xl § 
I.· art. 2.·, da lei n. 211, de 19 de setembro 
de 1896. 

Sala das commissões, em 19 de agosto de 
1898.-J. Bueno Drandllo.-C. Pratas. 

Parecer ]Ja1·a terc~ira discusslb sobre o p ro
jeceo n. 362 

A commissão de Orçamento e Contas, á 
qual foi presente o projecto n . 362, sobre 
auxílios ao hospital de misericordia de S. 
José de Além Parahyba e outros, é de pare
cer que seja elle submettido á. 3.• d iscussito 
e approvado conforme o vencido em 2.•. 

Sala das sessões, 20 de agosto de 1898.
C. Prates.-E. Ottoni.-Leopoldo Corrêa. 

A imprimirem-se. 
O sn. LEOPOLD:> Connt': A., pelll de Represen

tações, envia á Mesa os Feguintes: 

Parecei' pw·a segund'-' discussllo SIJbr e o pro
jecto n. 405 

A commissão dd Repl'c3Sentações, Requeri
mentos e Petiçoes, á qual foi presente o pro
jacto n. 405, deste anno, approvado em pri
meira discussão, é de parecer que sej ..1 o 
mesmo submettido á segunda discuss!o e 
approvado. 

Sala das commissões, ~O de agosto de 1898. 
-Sime!to Styllta.-Leopoldo Corréa.-Getulio 
de Carvalho. 
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Projecto n. 423 

A commis3l[o de PetiçDe3 e Requerimentos, 
a que foi presenta a do professor-aposentado 
Flavio Eplphanlo Pereira: 
Cona~derando quo o aupplicante foi apo

sentado com todos os vencimentca, ex t•i do 
regulamento n. 84; · 

Considerando que houve erronen inter
pretaçlio por parte da. Secretar-ia das Finan
ças na lotação doa vencimentos do respecti
vo professor, como prova a reforma que a 
mesma Secretaria fez em data de 10 de nu
tubro de 1894, na lotaçll.o anterior; 

Considerando que o peticionaria fora pago 
.da dUTerença no periodo de 1889 a l893, dei
xando o executivo de fazer o pagamento que 
competia au mesmo professor em período 
anterior, de 1883 a IBBS, por ter Clll.iido am 
commiaao, devido ao engano da Secretaria 
das Finanças, é ele parecér a commissilo 
que ~e adopte o projecto seguinte: 

O Congresso Legislativo do Estado de Mi
nas Geraea decreta: 

Art. 1. · Fica o Poder Executivo auctoriza
do a mandar pagar pela Yerba-lnstrucçll.o 
Publica-ao professor aposentado, Flavio 
Epipbanio Pereira, li quantia. de 585::000, cor
respondentl\ 1\ quinta parte do3 vencimentos 
de 1883 a 1888. 

Art . 2. · Revogam-ee aa disposiçDes em 
contrario. 

Sala daa commissDes, !:0 de agosto de_ 1898· 
-Simelio Stylita.-Leopoldo Corrêa.-Getulio 
de Carvalho. 

A imprimirem-se. 
Não ha apresentação de projcctos, indica

çDes e moçDet~. 

DiJcwsllo do partctr n. 331 

Nr.t. forma. do regimento, o ar. Presidente 
annuncia a discussão do parecer n. 331 que 
teve hoje segunda leitura, visto concluir por 
um requerimento. 

O sr. Ribeiro .Jonqnelraz- Peço n v . 
ex c . , sr. Presidente, mandar-me o parecer 
com os documentos quo o acompanham (E' 
satis(eit()) . Sr. Presidente, tomando parte na 
diilcussfLo do presente requerimento, nlio 
tenho outro intuito sinll.o o de procurar fazer 
desapparect~r uma anomalia existente entre 
os municípios de Let:.poldinn. e de S. José 
d' Além Parahyba, quo, h a maia de um a;nno, 
ftzeram umu. reclamação ao Congreas:-~ Minei 
ro, sem que este, ató noje, tenha se pronun
cindo sobre a quostno que lhe foi apresen
tada. 

Existe entre o districto de Agua Limpa, 
município de S. Jose d'Além Parahybo, o o 
districto du. Providencio. município de Leo
poldina, uma quest!to de limites que preci· 
sa ser resolvida de vez ; mas a commisslio 
de estatística, talvez com o intuito de me
lhor esclarecei-a, ainda nllo se pronunciou 
sobre ella e pôde bem se1 que nno se pro
nuncie por estes dois annos, pois em tanto 
import.a pedir-se ao governo que mande le· 
,-antar o mappa daquella regUlo. 

Nilo vejo a necessidade do levantamento 
desse mappo., por isso que o Congresso só
mente tem direito de determinar qunes as 
divisas que existem. 

O art . 78 da Coostituiçlo é clRro a ea~ 
respeito ; elle manda que oa municlpios fa
çam a revis!o de suas d~visaa e, uma vez que 
elles não cheguem a um accOrdo, o Con
(lresso decida a duvida. Pois bem, os muni
cípios de Leopoldina o de S. Jofé d'Além 
Par11 byba, nesaa questil'l de limites, nlto po
daram chegar a um accOrdo; requereram á 
Camo.ra sua intervençlio afim de que fos~e 
decidida a duvida que paira entre elles, mak 
a Camara deixou corrar toda a sesl!ilo d~ 
anno passado sem resolYer a questlo, e va
mos este anno pelo mesmo caminho. E' por 
isso que eu venho apresentar uma emenda 
ás conclus~es do parecer da commissllo. 

Sr . Pres1dente, pelo decreto de 6 de mato 
de 1890, o dr. Joito Pinheiro, chefe do entllo 
governo provlsorio, creou o districto de Agua 
Limpo, no munlcipio de S. José d'Além Pa
rahyba, e estabeleceu as suas divisas. Tres 
dias depois, pelo decreto de 9 de maio do 
mesmo anno, foi creado o districto de Pro
videncia, tirando-se para a sua creaçlo gran
de parte do districto de Agua Limpa. Pas
sado algum tempo, diversos fazendeiros que 
assim tlcavam pertencendo ao districto de 
Pro·•idencia, requereram ao governo do Es· 
tado a sua pusagem para o dlstricto de 
Agua Limpa, ao qual tluham pertencido an
teriormente. 

Foi entll.o expedido o decreto de 20 de ja· 
neiro de 1891, satisfazendo âs reclamaçDes 
desses fazendeiros. 

A questl!.o está agora em saber quaes os 
decretos que regulam as divisas entre esses 
dois districtos. Dizem os habitantes do mu
nicípio de S. José d'Alêm Pl\rahyba, que 
deve prevalecer o decreto de 6 de maio de 
1890, pela simples razl!.o de que o que foi ex
pedido posteriormente nllo trazia a clausula 
- t'eJJogam•se as disposiçlJes'em contrario. 

Nli.o vejo quai a razlio desse DIOdo de pen
sar, porque, para uma lei revogar outra ollo 
ha necessidade dessa condiçlio. ' 

Assim, julgo que a unica obrigação da Ca
mara é e11tabelecer qual dos doia decretos 
deve prevalecer . Um dps !Ilustres membros 
da commissll.o de estat1stica, represeutante 
tlirecto do município de S. José d'Aiém Pa
rabyba,julga que exi~;le uma outra duvida 
levantada pelo decreto de 20 de janeiro de 
1891. 

0 SR. DUARTE DA FONSECA : -A commls
sllo eó pede esclarecimentos. 

O sR. R. JtiNQUEIRA : - Sim ; mas iFso nilo 
é motivo para que se adie indefinidamente 
a. questão, e seja-mo permittido dizer á Ca
mara dos sra. Deputados que essa questllo 
foi provocada por um flllendeiro com intui
tos e por motivos que nlio se justificam. 

0 SR. D. DA FONSECA : - ls~O DliO é razt1o 
para que a commissão dê parecer sem ter 
conhecimento de causa. 

O SR. R. Ju!'\QUEIRA:-Creio que toda Cama
ra está convencida de que qualquer soluQIO 
demorada do asaumpto trará gravames para. 

• 



todas as partes; e eBSe mesmo fa:r.endoiro 
acaba de vender sua propriedade pa~ando 
direitos ao município de S. Jose, quantto 
todos sabem que ella pt!rtence ao munic1pio 
•e LPopr•ldlna. 

O SR. C. REzENDE :-As duas camaras nllo 
entraram em aMflrdo Y 

O sR. R. JUNQUBIRA :-Nlto eniraram. 
0 liR. 0. DA FONIIECA :-Pois deviam en

trar. 
O PR. R. JuNQUBIRA :-Folgo muito de ou

Tir e11te ~<parte do nohre deputHdo e sinto 
I(Ue a C11mara de S . José nl.o tenha querido 
aatisrazer ao de~~jo tia de Leopoldina, por
que entendi•' que podiam ser rt~vo~adas as 
lei!l do E11tado: mas, a municipalidade de 
Leopoloiina, julgando que nl.o lhe assistia 
abllolut,.mente o fltreito de tr11nsip:ir, nl\o 
II.Uiz Pntrar em accôrdo que importuse em 
TiolaçliÕ das lei11. 

P~tra que seja decidida. essa que11tlio pelo 
Conp:resRo, nlio b11, pois, necessidade do le
TantAmento de mappll, porquanto, nós nllo 
podemos determinAr que as divisas passem 
por 11qui ou por alli. 

NAo digo que a commis11llo tenha por in
tuito a T>Tot.elnçlio da ouestllo. 

o FR. M. ALVES :-Não e esFa 8 sua lnten-
çDo • 

O fiR. R. Jt'NQUEI •A : - Bem, eu !ligo isso; 
m1111 urmt vez que PstRhelecamos quA a11 lfi
VillaR devem ser aquellas determinadas por 
tal decreto, para salvap:nard11r os dirPitos 
de Ambos os municípios, o governo poderá 
mPnflar levant11r a phmta . . . 

0 I' R. C. DB REZE'\PE :-Isso já é alteraç!lo 
de divisa. 

O !IR. R. JoNQt'F.IRA :- I;~tou de pleno 
a<>côrdo <>Om o illu• tr·~> 11partiflt11; poriFFo é 
que acho que de,·emos determinar quae11 as 
lei11 em Yi~Cor, e,·itando assim novas questOe!l 
ent.re oa dous municipio11. 

Venho, pniR, 11ubmetter á conRiderllçllo da 
CRn•ara a sep:uinte emenda ao parecer em 
discus!!ILn (l,O). 

Sr PrPsirfente, existe ja e está ao alc11.nce 
de qualquer deput .. tto o mAppa mandatio 
lev~tntar pelo município de S. José de Alóm 
Paraltyba . 

Por meio desse mappa, póde·se verificar 
que pelo decreto de 9 de maio de 1890, o 
terreno em quest.ilo pertence de f11cto e de 
dir~>ito no município rfe Lenpolrlin11. 

O decreto de 6 de maio estabeleceu que as 
dlvi!las ent•·e os di~t.r1ctos rfe Agua Limpa e 
de Conceiçllo, pnrque o de Providencia ain
dll nl\o estava cre11tio, fn11sem pelo corregu 
de Agua Limpa com todas as a~~:uas verten · 
tes; o decreto de 9 de maio do mel!mo an· 
no craou o dist.ricto lfe Providencilt e e~ta · 
beleceu que suas •livrsas começariam nas 
cahtll~eiras do corregn fie Agua Limpa e 
conrintJariam até a Fazenda da S11udade ; 
por conseguinte paS!'OU to.Jas 1\B terras ver 
tentes da mar~em e11querda de11se corregn 

· pllra o districto de Providencia. A esse re· 
ly.,ito nl\o ha a men .. r duvida ; isso e clar.~ 
como a luz do dia. 

M11is tutle o decreto de :lO de janeiro de 
1891 modit!11ou as rfivil!llS anterior .. s, man
dando que ellas começllssem da fazenda de 
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José Gonçalves de Moraes Cllrvalbo e cor
ressem pela linha de sesmaria até o Jogar 
denominado-Vae-volta, dabi pelll8 razendaa 
de Francisco Teixeira de Figueiredo Côrtes, 
Celestino de tal e pela linha desta até se 
litrar á serra de Sllnta Barbara. 

Sr Presidente, a este respeito posso dizer 
com perferta convicc,;lio porque conheço o 
tarreno de que or11. estou tratando. 

Este decrete dq 20 de janeiro nllo velu a.b
solu•amente moditlcar o de 9 de 111aio na 
parte rellltiva ao riheir·ão Agua Limpa, as
l!im, p ·is, eu creio QUA si a Camara dos sr~. 
Deputados determinar que as divisas 11ll.o as 
constantes do decrf'to de 9 de maio com a11 
mottitlcaçOes do de 9 de janeir·o ella nno at-· 
tentarA. contra os direito!! de um ou de ou
tro munic1pio, e tlcar!l.o, portanto, 'Jlerfe•ta
mente estllbelecidos os l11nitol! entre Agua 
Limpa. e Providencia 

Nestas condições, F r . Presidente, formu
lei um substituti\'O, que é o seguinte (l ê). 

Sr. Presidente, ttmto o munic•pi·• de S. 
José de Além Parahyba como o de Leopol
dina possuem engenheiros municipae11 e es
ti•U ce1·tu que o engenheiro do dil;tricto ou 
qualquer outro env1ado pelo governo do Es
tado com llUXilio daquelles seus collejlas po
der·á. 11vivar as linha" er.tabelecidas por 
~tquell~>s dous citados decretos e resolver de 
vez a questl\o. 

E', p0111, com este intuito uni co que venho 
»presentar o substitutiVO á 11predadl.o dos 
meus illustres collegus. E, sr. Presidente, 
e~tou de antemão convencido de que o meu 
coliep:a repre~Antante da ~. · circum!lcl·ipçllo 
residente em S. José de Alem Parahyba virá 
combllter o meu sub~titutivo allel(ando que 
o município de S. Jo11e tem direito sobre ai! 
f> zendas, mas, sr. Presidente, este municí
pio tem estado na pos11e indevida de dlv.:r
sas fuzenrfas, e estll. e a verdade ; mas o 
Congresso não tem que tomar em consi te
ração esta questão de posse, que não está 
em discus~i\o. 

Resta-me d1zer, sr. Presidente, que se tra
taRsemos de direito consti1.uendo não trepi
daria, ape!'ar de sPr residente no município 
de Leopoldina e ser o &Kente execut•vu mu· 
nicip;d e ter, portanto, obrigação do dPfan
der os interesses dll sua P"PulaçAo, n1'0 tre
pidaria em declarar· que estas fazendas pas
sasem para. o mun idpio de S. JIJ!'é , CHSO os 
~eu s p•·oprietarios quizossem, por isso que 
sou o primeiro a ro·conhecer que a elle de
' eriltm pertencer J•Or sua posiç!l.o jleogra
phica, m11s tratamos do direito constlt uido 
e por isso a Cam81'a nll.o tem o d1re1to de 
pAS!lal-as de um para outro munic1p io, o 
que se !'ia attentator i o da Constituiçào do Es
t11do . 

VHmos declarar Pimplesmente qual a lei 
que está em vigor e que deve estabelecer as 
relac;oes entre os dous municipio!l. 

O sr . Nt:NBS P1 'iHF:IRo :-0 melhor meio 
rle resolver a questão é um aocór•lo entre 
as duas Camaras. 

0 FR. Jusc.,;LINO BARnO!IA :-Este accôrdo 
é impos~ivel. 

O sa. JoAo PIO :-0 levantamento do map
pa não resolve a questão • 
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O sR. Rrx:smo JuNQU~IRA :-Eu, sr. Presi 
dente, peço a carta um dos meutS collegas 
que por ventura nAo tenha opinião formada 
sobro a que~tão, como o i Ilustre representan
te do 5. · di&tricto que acaba d~ aparte11r-me 
dizendo .;ue sem u levantamento do mappa 
allo se resolve a que~tll.n __ . 

O SR. JoAo P1 o :-PurJão. o que eu disse 
foi justamente o coutr·,·riCl. 

O t;R. RIBEIRo .Ju~QURIRA : -Neste caso 
peço desculpa a v . ex r ., ouvi mnl o seu 
aparte. 

A Camara dott s r~: . 0.-putados nllo pó.Je ab
solutamente modillca r a lei, ha de rorçosa 
mente decidir qual a l~>i em Villor, qual u 
lei que os dous n:unicipins hi\o de respertar. 

Espero pois, •· sento-me tr~tnquillo. certo 
de que 11 C11mnra upv rovurá o meu substi tu 
tivo, respeita noto al! UI VIriaS até b11 je existem 
tes entre os dous municípios, satrs t'uzendo 
8Bllim o prAceito constitucional ~ 11utto bem ). 

Vem á Mesa é lida e vae a impr.mir-se a 
eeguinte : 

Emenda ao parecer n. 331 

Substitua se a conclusllo do par~cer pelo 
segurnte :-E' de parecer que se adopte o 
Selluinte projecto: 

O Congresso Legislativo tle Minas Geraes 
decreta: 

Art. 1.- As drvisas entre o districto de A~ua 
Llmpll, do município de S. José de Além Pa 
rahyLa. e o da. Providencia, olo município d,. 
Leopoldina, l!' il.o as constantes do rlec. n. 61 
de 9 d~ maio oie 1890, com as explicar,;õas ou 
mllditlcaçoe~ r .. itas pelo dec. n. 335, de 20 de 
janeiro de 1891. 

Art .. 2. · O governo manoiará o engenheiro 
de rli• tricto, ou outro que julgar mais con
veniente, avivar, C••m as~istencia de um re
pr~sent 1 nte de cada um dos municípios de 
Leopoldina e S. José de Alàm Parabyba, as 
divit:a!l determinad11s pelos dous referidos 
decretos, tlcand•l as~im determinada a divisa 
entre os districtos em ques•llo. 

Art. 3. · l<evogum-se as drsposições em con
trario _ 

(S. R. ) Sala das SPssões, :10 de agosto de 
1898.-Ribeiro Junqueira. 

Diso:uu llo de redacçffo final 

2. • dircuull" do projecto n - 380 

E' lido e entra em 2. · discusslio, por arti
gos o projecto n. 3'50, concedendo ao Gy
mnas io de Ouro Preto o predio onde funccio
nou o Externato d·1 Gymnasio Mineiro. 

0 SR.. NUNBS PINKIURO envia á Mesa. O se
gúinte : 

Substitutivo a 1 p1·ojecto n . 380 

Substitua-se o nrt . 1. · pelo seguinte : 
Art. Frca o governo auc toriza.olo li c~d-r o 

editlcio em que runccionou-o Externato do 
Gymnasio Mrneiro, em Ouro Pret·--á.associa
ção que se organizar pa1•a rundaçllo do -Gy
mn>~sio de Ouro Preto. 

Paragr·upho unicu _ Caso venha a dissolver
Je a as~octaçllo, o predio reverterá para o 
domínio do E&tado ; revogadas as disposic;Oes 
em contra rio . 

Sala rtus sessOe:!, 20 de agol!to de 1898. -
Nunes Pinbeíru -C. Pratas. 

Li11o e appoiado, vae o. imprimir-se para 
ser discuttda a preferenc•a. 
Su~pende se a sessl'l.n por dez minutos e 

sen•Jo esta r~aberta passa se é. 

2.a PARTE 0 .-\ Oll.DE\1 DO DIA 

1.· discusslttJ do projecto n . 393 

E' lido posto em I.· discus~ilo e sem de
bate approvado o projectiJ n. 39.3, modifican
do o regimento interno du Camara dos Depu
tsdoll, pro;ecto esse que vae á commissi!o de 
Policia por consentir a casa que sotl'ra elle 
2. · discussão. 

t . · discusscfo do prnjecto n. 95 d 1 Senado 

E' lida e posta em l. · discussllo a seguin
te 1 

Prop11ição n. 93 , do Senado 

O Congresso do Estad<' de Minas Geraes 
decreta: 

Art. 1. · Fica prorogado por mais quatro 
annos o praso marcado no art . L· da lei n. 
42, de 13 de maio de 1893, para a conferen
cia de premios aos cultivadores de plantas 
industriaes, viticuttores, fabricantes de vi
nho e cultores de bi cho de soda. 

Art. 2.· SAo amplistdas as disposiçõeR d~s
se artigo aos cultores de cereaes e de cacáo, 

á Mesa o ficando para e~se fim aberto a governo o 

E' lida e posta em discussão a redacção fi 
nal do proj t~cto n . 375. 

0 Slt. NUNBS PINHEIR'> envi a 
necessario credito. seguinte : 

Requerimento 

Requeiro que o projecto n. :i75 volte â. 
commi~sào de Redac<;llo de leis. 

Sala tias se sões, 20 d~ agosto de 1898. -
Nunes Pmbeiro. 

Art. 3. · Revogam-se as disposições em 
contr&rio . 

Paço do Senado do Estado de Minas Ge
raes. !\finas 29 de julho de 1898. - Antonio 
Martins Ferreira dll Silva, presidente. - Dr. 
Jo'lquim Antonio Outra, L· secretario.-Ur. 
José Pedro Drumond, 2 . · secretario . 

Lirlo e apoiado, em dlscu~ 8 1\o. Niio havendo quem sobre o mesmo peça a 
Nii•~ havendo quem sobre elle peça a ~a~a- palavra encerra se a di11cuss!to, sendo appro

vra, e o mP~mo 11pprovarlo pelo que o P• OJe- vatlo 0 pro;ecto.-A' commlssllo de Industria. 
ctu voltll á commJt~silo de Redacçllo. , J 

Em se~tuida é tida, posta em oliscusslto e I 2. · discusslto do projecto n. 391 
aem d~ bate appr·ovado a redacçllo tlnal da . _ 
proposiçllo de lei n . 12.1. Sem debate é approvado em 2. • drscussilo 

Envia se é. sancçlio. nos seus dous artigos e vae é. commiss!o de 

• 
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Camnras Manicipaes o projecto n. 391, an· O •r . .laveual Peaaa (Idem). 
nullando disposiçO.,s da lei de orçameot.o mu- Vem il. me~a. à lida, apoiada e entra' con-
nicipal lle Ouro Preto. junctamente em discusat\o a seguinte 

3. · úiscussã? do projer.to n. 89, do Senado 

Annunciada a 3. • discussão do projecto n. 
89, do Senado, sobre montepio aos funcoiona
ríos publicos, ó dispensada a sua leitura a 
requerimento do sr. Carneiro de Rezend~ . 

N. 3 

Ao mesmo art.: 
Onde se diz-8 di~ra· se 5 mezes. Em discussão o projecto. o sr. vamiUu J•rntc• (Niio temos 0 seu Sala das sessoas, 20 de agosto de 1898.-

discurso). Juv~nal Penn~. . 
o sr . .João t•Ju (Idem). I Nm~uem ma1s pedmdo a palavra, e~cerra· 
. Vom á. Mesa, é lida, apoiada e entra em se. a_ du~~uss!i.'>, sendo appro";ado o p~oJecto e 

duwussão a seguinte 1 r«~Jeitad.\s as emendas. A comm1Ssl1o de 

Eme1l.la 

Suppri mam ·Se as palavras «pensões pl.·e
scriptn&! legados e doações•>. Sala das sessões 
20 do agosto de 98.-João Pio ' 

Ninguem mais pedindo a palavra, encerra· 
se a lli~cussllo, sendo rejeitado o projecto e 
prejudicada a emenda. 

Archive se, officiando·se ao Senado. 
O SR. CAxoroo ELoY requer que se consigne 

na ~c~a ter V?tado a favor do pr?jecto sem 
pre.JUIZO, porem, do voto que tera de dar a 
favor do pr~jecto jâ. approvado em 3.· dis · 
cussll.o no Senado e que tem de vir a esta 
Camara, restabelecendo as aposentnções aos 
funccionarios publicos. Serà attendido o no
bre deputado. 

3.· discussão do Jn·ojecto n. 372 

E' lido e entra em 3. · discmsão o projecto 
n. 372, prorogando prasos á Companhia Via
çll.o Ferrea Sapucaby. 

O s r . .Jo"é Gonçalves (Não temos o seu 
discurso). 
. Vem á mesa, é lida, apoiada e entra con
JUnctamente em discussão a seguinte 

Emellda 

N 1 

Ao art. I.· Supprimn- se a parte onde se 
diz: «assim como a prorogar por oito mezes 
o praso concedido à Companhia E. F. Oeste 
de Minas para inaugurar o trafego no ramal 
de Pitanguy». 

(S. R.) Sala dns se~sões, 20 d(l agosto de 
1898.-José Gonçalves. 

O 8r. Epamluoncln!t Ottonl (Niio temos 
o seu dist'urso). 

O sr . .JuAo Pio (Idem) 
Vem a mesa, é lida, apoiada e entra em 

discussão a seguinte 

Emenda 

N. 2 

Ao mesmo artigo: 
Diga se e;n logar de 8 mezes 3 mezes. 
Sala das sessões, 20 de o gosto de 1898.-Pa

dre Pio. 
O s;;,. PRESIDE:.TR deixa a sua cadeira que 

é occupada pelo st·. l. · Secretario. 
O •r. Berunrdes de Faria (Niio temos 

o seu discur.so). 

Rt!dacção . 

3.• discuss l o do projecto n. 351 

Finalmente ó li,lo e posto em 3.• discussão 
o projecto n. 3jl, sobre custas a avaliadores 
judiciarios. 

O sa. JuvENAL PENNA. envia á Mesa a se
guinte 

Emenda 

Depois das palavra.s-Minas Geraes decra
ta :-accrescente-se-como epigraJ>he : 

Capitulo J. ·-Dos avaliadoras JUdiciaes. 
Antes do art. 2. · e depois da palavra des

obediencio., accrescente·so : 
Capitulo 2. ·-Do officia1 do registro das hy

pothecas. 
Antes do art. 3 e depois da palavra notas, 

accrescente-se : 
Capítulo 3. ·-Do3 escrí"ãe3 de paz das se

des de comarca. 
Antes do art. 4. ·, depois du. palavra. j usti

ça, n.ccrescente-se : 
Capitulo 4.·-Dos arbitradores . 
Antes do art. 5. · e depois das palavras de 

1894, accrescente-se : 
Capitulo 5.·-Dos escrivães. 
Sala da.s sessões, 20 de agosto de 1898.

Ju,·enal Penna. 
Nínguem mais pedindo a palavra, enc9rrn.

ee a. discussão, sendo approvados o projecto 
e cmenda.-A' commisslio de Redacção. 

Nada. ma!s havendo a tratar-se, o sr. Pre
sidente designa .para o dia 22 a seguinte : 

ORDEM DO DIA 

1.• PARTE 

Até uma hora da tarJa : 
Leitura e approvação da a.cta. 
Expediente. 

Até duas horas da tarda : 
Segunda leitura dos pareceres e dos pro· 

jectos, depois de impressos e distribuidoíl. 
Apresentação de pareceres das com missões. 
Apresentação de projectos, indicações, in

terpellações ou moções. 
Dis<:ussl1o de requerimentos, indiccções, 

interpellações e moçOes. 
Approvaçilo de redacções ftnaes. 
Primeira. discussll.o da proposiçlio n. 100, 

do Seftado, sobre exploração de minas. 
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2.• PARTE 

Até quatro horas da tarde : 
Primeira discuaslo do projecto n. 431, cre

nndo um corpo de urbanos destinado ao po· 
llclamento da Capital. 

pelo 1r. Senador dr. Francisco Silviano de 
Almeida Brandão, dos cargos de Senador e 
Presidente do Senado, teve logar, em sessllo 
de hontem a eleição da Mesa daquella. Cas(L 
do Congresso, ficando assim constituída: 

Presidente, commendador Antonio Martins 
Ferreira da. Silva ; Vice· Presidente, dr. Ne.· 
cesio José Tavares ; I.· Secretario, dr. Joa
quim Antonio Dutra e 2. · Se~retario, dr. 
José Pedro Drumond.-A Camara fica lotei · 
ratJa. 

Primeira do de n. 41G, sobre construcçlo 
de um predio, _onde funccione a Es<':>la Nor
mal de Juiz de Fóra. 

Primeira do de n. 420, sobre permuta entre 
os serventuarios de justiça. 

Segunda do de n .. 98, do Senad.o, so~re 
licença ao bachart~l V1ctorlno Antomo do S:l
cramento. juiz de direito do. comarca da Boa 
Vi!ata do Tremedal. 

Segunda do de n. 411, sobre subsidio ao 
Presidente do Estado e aos I.'TS. Con.:;res
sistas. 

Levanta·se o. sesslo. 

46.n SES5=ÃO ORDl~ARIA AOS 22 DE AGOS\"0 
DE 1898 

PREst ;;ENCIA no ~R. BER:"ARDES DE F.\RIA. 

( Vtcc · presidente) 

SUllliAIIJ0 :- 1.· r:ule tlaortlcm ntlllia.-Adn.
Expetlieuttl.-Observaçü~s IIns H S. Jnsceli11n ll:or· 
ho~a. Pintll llo Moura, lloll rlgucs Chan:~ . Sa· 
tur11ino Dantas e Manoel AIYcs .- !!. · lt> ilnra .
Apre~entaçàn tle pnre.:ercs ti\ comm•ssües.- 1. · 
uisru:sâo rto pr~>jcclo n. 100, do Senado.-?. · 

J
•arle.-1. · discuseão do projeclo n. 4~1.
liscureos rio~ H8. lgoacio 1\lurta, Francisco 

Dressaoe c lllheiro Jnnqueira .-1. · discussao 110 
projeclo n. 4tG.-Discu~sào do sr. João 1'10. 
r . · do de 11. 42).-Discurso do sr. Juvcual 
reona.-~. · do de o. !li!, do Scoado.-2. · do de 
o. 411.-0rdem do dln. 
Ao melo dia, feita. n chamada acham-se pre· 

sentes os Hs. : Bernardes do Faria, Agostí
nho Pereira} CelePtino SoareP, Ribeiro Jun · 
queira, Jo!io Pio, Wenceslau Hroz, José Gon· 
çalves, Juscelino Barbosa, Leopoldo Corrêa, 
C. El<'y, Manoel Alves, Nunes Coelho, N. Pi · 
nbeiro, Sabino B. Junior, EpnminondasOtto~i, 
Simello Stylita, Sa.turnino Dantas, Joaqmm 
Calixto, lgnaclo Murta, Manoel da Silva, Ge
tulio de Carvalho, Rodrigues Chaves, Car
neiro de Rezende, Francisco Bressane, Pinto 
de Mouro, Duarte da Fonseca, Carlindo 
Pinto, Juvenal Penna, Coelho de Moura, De· 
siderio de Mello e Camillo Prates, faltando 
com causa participnda os srP. : Tavares de 
Mello, Gonzaga da Silva, Severiano de Re
zende, Julio Ta vare~. Delfim Moreira, Silva 
Fortes e Theophilo Matques, e sem ella os 
mais srs. 

Abre se a sessão : 

Rc'}Uel·imenlo 

Do proft~ssor Puhlico, Portlrio Alves de 
Lunu, pedindo verba para pagamento de 
nluguol tle caso. e augmento dtS vencimentos . 
A' commist~üo de Petições. 

0 SH . JUSCELIN\J BARBOSA envia á Mes:\ 
uma representnçilo doa funccionarios d:l im 
prensA. offlclal do Estado solicitan•lo o. con· 
ce11sl\o do lotes gratuitos de terrenos para 
edificação nest11 Cnpit11l. nas mesmas conce
çõe!l da lei n. 231, ud ~8 do mez p. tlndo. 
-A' mesma commu;silo. 

0 SR. PI~TO DE MO UR.\ comrnunica ;\ C:t
mAra que o sr. Tav11res lie Mello tem fal· 
tado ás t~essões por motivo de molestia ftn 
pe.;soa de sua rami li a., o que sub~isti no.lo 
ainda tal motivo fnlt:~ra ninda a algumas se3· 
rõe~.-A Cumara fica. in leiradn. 

0 SR. ROIJRIGUF:S CIIA\'ES traz ao conhe
cimento 1ia Cllsa que f:•ltou a algumas ses
sões por motivo de molestia e que achando· 
se nint.la doente e nã.o podendo por isso pre
star seus eervlços á commisslio do lostru
cção Publica, de que à membro, pede o 
obtem dispensa c;o referido logar. 

O SR. PRESIDENTE mando. que se consigne 
na ordem do dia de amanhll a eleiçi\o -para 
preenchimento da vaga deixada na commis· 
çlio de lnstrucçilo Publica. 

0 SR. SATURUINú DANTA~ requer se con
sulte á Camara ~i consente na nomeação de 
dous membros que preencham interinamente 
as vagas existentes na commissão de Agricul
tura. 

Com o assentimento da Camara, ~i'\o no
meados os sr1. Coelbo de Moura e Desiderio 
de Mello. 

O sP.. MANOEL ALVES envia uma ~·epresen
taçno de habitantes de S. Gonçalo do Rio 
Preto, município da Diamantina, pedindo a 
creaçlio de uma 3. · radeira primarh mixta 
na referida localidade. -A' commisalto de 
lnstrucç1o Publica. 

2.• LEITURA 

Lida a acta da antecedente, e não havendo 
quem sobre elhL fllça observaçoesJ o sr. Pre
sidente a dá. por approvadu. 

O sn. I.· FECRETAJliO dá conta do se· 
guiote : 

Tem 2.• leitura. e tlca sobro n mesa para 
ordem dos trabalhes o projecto n. 423, ema
nado da commissã.'l de PetiçOeP. 

Apre1entoçl1.o de pareceres de commiuões 

EXPEDIENTE 

Officio 

Do sr. I.· recretario do Senado, commu
nicando que em virtude da renuncia fe1to. 

0 sa. PINTO DB MOURA, pela. commisslo de 
Constituiçlo, apre:enta o seguinte : 

Pa1·eco~r para 2.· d'scussllo ~ o~··c o projecto 
n. 400 

A commisslo •I e Constituiçllo. Legislaçlo e 
Poderes, a que foi presente o projecto n. 400, 

• 
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deste anno, é de parecer que seja o mesmo 
submett do á segunda discussllo e appro
vado. 

S11la das commissões, 22 de agosto de 1898. 
-Pinto de Moura.-Getulio de' Carvalho. 

A imprimir se 
O sa. NUNES PINHBJRo, pela de Redacção, 

envia à Mesa os segumtes : 

Pa1·ecer e r edo,cçllo final sobre o project? 
n. 372 

A commiFsão de Redacçlio de Lei11, a que 
foi preFente O projecto n. 372, é de p11recer 
que elle seja approvado com a seguinte re
dacção: 

O Congresso do Estado rle Minas Geraes 
decreta: 

Art. 1. · Fica o Governo auctorizado a pro
rogar l:>s prasos C(•ncedidos á Companhia Via · 
ção Ferres Sapucahy para. inicio e conl'lusào 
dos trt balhos de construcção da estrada d~ 
ferro da Extrema a Montes Clarotl, e a pro
rogar por mto n ezes o pr11so concedido á E. 
F. Oeste da Minas, para inaugurar o trafego 
no ramal de Pitanguy. 

Art. 2.· Revogam·@e &9 disposições em ~on 
trar-io. 

Sala das commissõel.l, 22 de agosto de 1898. 
- Nunes Pinheiro.- k1beiro .lunqueira. -
lgnacio Murta. 

Parecer e redac-;llo final scbre o projecto 
n. 375 

A commissllo de Redacr;ão de Leis, a que 
foi present~:~ o projecto n. 375, é de !}arecer 
que seja o meQmo approvado com a seguinte 
redac~.;ão: 

O CongreEso Legislativo de Minas Geraes 
decreta : 

Art. I.· Fica o Presidente do Estado aucto
rizado a conceder, para tratamento de s~tüde, 
as seguintes licenças : de 3 annoP, ao se
gundo tabellill.o da Campanha, José Luiz 
Pompeu da Silva; de 4 Hnno.i, ao escrivão 
de m·phãos do Rio Branco, José Calixto Fon
seca de Calazans ; de 2 annos, ao escrivao 
do Carmo do R·o Cl11ro, Joaquim Leite Soa
res Pinto e ao de Piumhy, Francisco Alves 
do Couto. 

Art. 2. · Para idontico flru fica o Governo 
auctorizado a prúrogar por dous annos a li 
cença concedida ao 2 · tabellião de Sabará, 
Silverio Augusto de Lima e por um anno a 
concedida ao escrivll.o da Cbristina, Domicia
no Luiz de Noronha Luz. 

Art. 3. · Revogam se as dispo~ ições em 
contrario. 

Sala das commiseões, 22 de agosto de 1898. 
- Nunes Pinheiro. - !{ibeiro Junqueira. -
lgnacio Murta. 

A imprimirem-~e. 
0 SR. MANOEL AL"I!S, pela de Commercio, 

envia â Mesa o seguinte: 

Parecer para a segunda discu.•·sllo sobre o 
projecto n. 95, do Senad·J 

A commissiio de Commercio, Estatística, 
lndustrias e Artes, á qual foi presente o pro
jecto n. 95, do Senado, approvado em J.n 

discuPslo, é de parecer que o mesmo seja 
submett1do à 2. · discussn.o e approvado com 
a mesma redacçll.o. 

Sala das commissoes, 22 de agosto de 1898. 
-Conejlo Alvel'I.--Manoel da. Silva. 

A lmpr,mir-sP. 
0 SR. FRANCISCO BRB~SANE, pela de lnstru

CÇilO publica, apresenta os · seguintes: 

J:cJ.recer para 2 . a discussdo wbre o projecto 
n. 409 

A commis~ll.o de lnstrucçllo Publica, á qual 
l'oi presente o projecto n. 409, desta. Ca
ma.ra. : 

Considerando que ba necessidade de ae 
dar nova direcçllo e organizaçli.o ao ensino 
publico primario, a começar do centro p~tra 
a peripheri~t, i~to é, a partir desta Capital 
para as demais cidades do Estado, visto as 
nossas condio;Oe,. tloanceira11 não permítti
rem a organizaçlio geral do ensino, calcado 
nos moldes doa grUIJOS escolar·es, p~tra os 
qunes ~ão Hij!idos predios, que não podem 
ser construioros, todos, a um tetrpo ; 

Considerando que os grupos escolares, á 
semelb~tnça das escola!'-modelo, ~ão os esta
belecimentos que melhor attendem h con
venienciHs do ensino primario, não ~6 pelo 
inrentivo que di~pertam nos professores, 
como pela attraC'çllo quo nelles encontram 
as creança!l, cujo. curiot~id~tole é desper-tada 
pelo conjuncto que constitue o m11ter1al es
colar, iuclusivé o museu cujas vantagens sll:o 
sulflcientem"'nte conhecidas ; 

Considerando que l1a toda conveniencia em 
se re~tabelecerem nos grupos esculares as 
disciplinai! que constituem o programma das 
escolas urbttnas, e~tabelecido pllla.lei n. 41, 
programma asse que satisfaz J;lenamente as 
necessidades do ensino primario ; 

Considerando que o ensino ministrado nos 
grupos escolar~;s só poder·á ser ettlcaz drvi
dido piJr annos, curt:os e classes e conve
nientemente d1str ibuido pelos professores ; 
Conllid~rando que a mulher, melhor do 

que o homem, sabe educ.tr o corao;ão das 
creanças e que com mais proveito lhes mi
nistra o ensino na edade justamente em que 
ellilS constituem o curso elementar ; 

Considerando que nll.o é facil a organiza
ção do ensino 11011 ~-rupos escol!lres, e que o 
Presidente do Estado talvt~z teuha de recor· 
rer, para a rea :1zaçllo des>e serviço, à pes
soa extranha ao mugisterro publico do Es
tado; 

Considerandr. que os alumnos que conclui
rem o curso do< gru p,.s e~colares estarllo ha
bilitados para leccionar as matarias QUe con
stituem o proj!ramma das escolas ruraes, e 
que este facto ns 1rá estimular, concorrendo 
para que, c;uas ; todos, sinllo todos, concluam 
aquelle curso ; 

Considerando, porem, que a Capital do Es
tado, onde já existem muitas centenas de 
creanças em edado eFcolar, emquanto se nlo 
constr...tem os e.lltlcios para os grupos 6i!!CO
lares, não poderá tlcar sem as escolas que 
comportem o numero de alumnos que o re
censeamento determinar ·; 
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Considerando que a cada uma dessas eaco· 

las, regidas ~< penas por um professor, niio 
devem ser distribuídos mais de 50 alumnos, 
num11ro e~te, aliàs, que os pedagogist&a mo· 
dernos já conatderam excessivo para cada 
professor; 

Considerando que as leis vigentes, no in
teres~e do en,.ino, exigem que essas escolas 
sejAm providas de accôrdo com as determl
naçõt~s nellas estabelecidas ; 

Considerando que nessas escolas, cada uma 
das quaes é r·egtda por um só professor, só 
podcnt t<er lecctOnlldas com provllito as ma
terias a que se refere o § 2. · do art. 5. · do 
projecto ; 

Considera ndo que essas escolas, por falta 
de casas proprias, só poder·l\o funcciooc.r em 
cl! ~as ou s~ las particulares, e que, em taes 
coudições e em vista dos etevatios alugueis 
de c'l>a nesta cidade, é justo que ~e abone 
a cadn pr•ofessor a quantra de 50SOOO men
sars, co UI v auxilio pua ai uguel de casa ; 

Conlltliera nt.io que os profl!ssores desta Ca
pital sil.o forç~tdos u. t'llzer despesas muito su
perior·us ás que fazem 011 seus collegas das 
demaiR cit.l11dei do Es· a·Jo, attentas as con· 
dic,;õtts e •pecialts;. imas um que se acha esta 
Capttal ; 

Considerando, tlnalmeute, que o projecto, 
como se ~~cita el~tborado attende ás necessi
dades do e o si no nesta C11 pital ; 

E' de parecer que o mesmo projecto s~ja 
su i.J mettido á segunda discussão e approva
do, reset•vando ~e o direito de, si julgar na
cessar i o, apresentHr-lhe, opportunamente, 
alguma emenda. 

Sula das sessões, 22 de agosto de 1898. -
F. B•·e,sane.- Rodrigues Chaves. 

Pri,.eira di8ctmlto da p,.oposiçllo "· 100, do 
Senado 

Dispensada a leitura a requerimento do 
ar. C~trnelro l6e Rezende, entra em discusslo 
a seguinte: 

ProposiclúJ n. 100, doS~ado 

O Congresso Legislativo do Estado de Mi
nas Oeraes decreta: 

Art . I . · O direito do proprietario do aólo, 
de proceder a pesquizas para a descoberta 
de minas em tt~rras de sua propriedade e de 
lavrar as que descobrir ou rorem conbeci.taa, 
será exercido Stlm depen lencia de a~>ctori
zaçã·l, ~ai v o a.s li m 1 taçõe~ estabelecida!~ nesta 
lei (Constituh,li.o Federal, art. 72, § 17: Con
stituiçA.o do Estado, 11rt. 3. · , § 27.) 

Art. 2. · ::>ependem de II.UCtortzaçãlJ do go
verno as pesquiz:1s para as descobertas de 
minas: 

I Em terras do domínio do Estado. 
11 Em terras alienadas pelo Estar.lo com 

reservrt das minas, nos termos da lei n. 27, 
de 25 de junho de 1892. . 

Art. 3. · O governo concederá a auctorizll
ção, fixando o praso, que nao excederá de 
do·1s annos, para. ~tS pesquiza~. a área eu! que 
aerAo feitas dentro dos limites de um dia
tricto, munictpio ou comarca. 

Paragrapho unica. O praso poderá. ser pro
rogado por metade do tempo, si o conces
sionario houver in!ciado as peaquizas. 

Art. 4.· Dtlntro do praso matcado o con
cesaionario apresentarà na Secretaria da 
Arricultura: 

I PlantJts geologicas e topouaphicas dos 
terrenos explorados, com perfis que demon
strem quanto possivel a superposição da11 ca
madas mioernell acompanhadas de amostras 

i-'.t rece1· p'l ra 2 · · discus&do sobre 0 projecto dos mine•·ae!l e rnchas eacontradas e intlica-
n . 413 ções de suas relações com asjaztuas mineraes 

A cnm misslio de Instrucção Publica, a que 
foi presente o projecto n. 413, desta Cama
ra, é na parecer· que seja elle submettido á. 
2.• discubsào e approvado. 

S11la rias c<~mmissões, 22 de agosto de 1898. 
- F. Uressane.- Rodrigues Chnes. 

A imprimtrem-se. 
() ~R. EPAMINONDAS ÜTTONI, pela de Obras 

metalliferlls ou loates mineraes. 
ll Relatorio minucioso e circumstanciado 

sobre a pcssan~a. e riqueza da jazidll, sua 
2xtensilo, mclinaçi'i.o e direcçl\o, a distancia. 
das povoaçõds IDiiiS proximas e os metos de 
communicaçll.o existentes. 

Art. 5 · Findo o praso sem que tenham 
sido cumpritl!ts as determinações do :.rtigo 
antecedente reputar-se ba caduca a auctori
zaçllo, que ni'i.,l poderá ser r~:~novada a favor Publtcns, apresenta o ~eguinte: 

- do mesmo concessionaf'io. 
Parecer pat·a terccir·l cliiiCUssllo sobre o pro Art. 6. · Si as eonc ... ssões forem feihs em 

jecto n . 35:.7 depositos aupet·tlciaes d-t alluviões, praias ou 
leitos de rios, serà sempre re>~erv~tda uma 
parte para que nella traba.lbem livremente 
os garimpeiros e faiscat.lores. 

A commts~ão de Obras Publicas, Viaçlto 
F errea e etc., ;\ que foi presente o projecto 
n. 355, rela tivo à concessão de uma estrada 
ue fer·r•J enr.re as cidades de Curvello e S. 
Fl'anci ~co, pass,tndo pelos municípios de Dia · 
m110ttn.t e Hoc~ yuv'l. e pela cida•ie de Montes 
Claros, já approva•lo em 2.· discusijAo, é de 
parecet.' 4ue ~ eja. elle submettido á 3.• dis
cussào e approvado. 

Sala •l11s com missões, 22 de agosto de 18Q8. 
-E. Ottoni.-C. de Rezende. 

Art. 7. · AI uunas que !'orem descobertas 
seriio re~istra.ta~ na Secretari~t dll Agricul
tura à vista t111s plantas e relatorio de que 
trata o a1 tigo -4. • para que o '.iescobridor 
possa p:osar favores dt>sta lei. 

Art. 8. · O gvverno 6 auctorize.do a alienar 
as minas conbecitla-t, ou que s<! descobrtrem, 
exiatentes em terrenoa de domínio do Esta.do, 
ou ali9nados nos termos !lo art. 2.·, o. 11. 

A imprtmir-se. 
Não lu& in.ticaçoes de projeotoa, 

e moçOes. 

Art.. 9. · O preço da alienaçao que far-ae
indicaçOes ha ew hasta publica serà determinado pre

Tiamente por arbitratlorea. 
A. C.-23 

• 
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Art. 10. Os pretendentes instruirlo seus 
requerimentos com c~rtidlio do registro ou 
documentos de que trata o art. 4. · e quaes
quer outros que juliuem convenientes. 

· Art. 11. · Os requerimento._aerilo publica
dos na folha otllcial, resolvendo o governo, 
findo o praso de 30 dias, sobrtl a alienaçio, 
ntlo havendo reclamação, ou eendo improce
dentes aa que se aprtosentarem, salvo ao 
reclamante o direito ás acções que lbe com
petirc!lm e poderá propor dc:!tro de um anno, 
contado da data da publicação do acto da 
alienação. · 

Art. 12. Prererem na acquisiçl!:o, ha-vendo 
mais de um pretendente: 

I O proprietario do só lo (art. 2. • n. 2) 
quanto ás minas conhecidas. 

H O descobridor, observada a disposição do 
art. 7.· 

111 Q.i proprietarioe de minas da mesma 
natureza que ostejam sendo exploradas. 

Art. 13. Nos títulos de alienaçlio sertlo 
mencionados: 

I Os favores concedidos; 
H O praso, que será de 6 a 12 mezes para 

começo dos trabalhos da mineração; 
lll Os oous impostos ao adquirente; 
IV As penas em que poderá incorrer. 
Art. 14. Aos adquirentes poderão ser coa-

cedidos todos ou alguns doa favores do a~;t. 
8, nl!. 1 e 4, da lei n. 148, de 26 de julho de 
1895. 

Art. 15. A alienaçlio da mina existente 
em terrenos de que trata o art. 2. • n. 11, 
importa a desapropriação tlo sólo, salvo ao 
propriotario o direito á. indemnização, que 
se regulará pdas disposições da lei n. 15, de 
17 de novembr.:> de 1891. 

Art. 16. As minas alienadas pelo Estado 
alio intransmissiv.1is sem auctorizaçno do 
governo, sa.lvo o caso de succe~são. 

Art. 17. Ae minas sllo indivieiveis: 
§ 1. • No caso de successão passará. a mina 

ao herdeiro que indemnizar aos co·herdei
ros- o valor de seus quinhões, ou será von· 
dida, dividindo-se o preço da venda. 

§ 2. • Os herdeiro• poderão continuar em 
communh!to, associaado-se para a explora
ção da mina. 

Art. 18. Serão nnnulladas as alienações 
feitas com violação das disposições desta 
lei. 

Parngrapho unico. A nullidade será de
clarada por Pentença do poder judiciario em 
acção eummaria que poderl\o propor : 

1 Os orgãos competentes do minl:5terio pu
blico ; 

ll o~ interessados, prejudicados-dentro 
do praso do ut. 11. 

Art. J:}. Ficará sem e1Telto a alienaçl\o : 
1 Nlio come~ando o adquirente a minera

ção dentro d'l praso marcado; 
li No caso de abandono da mina. 
lll Reincidindo o adquirente em falta pela 

qual lhe tenha sido imposta pena. pecunia
ria. 

Parngrapho unico. Presume-se o abando
no da mina interrompendo-se a mineração 
por mais de um nono, salvo caso d~ força 
maior, que será justificado perante o go
verno. 

Art. 20. O gonrno, ouvido o adquiren
te, declarará sem atreito a alienaçlio ou, no 
.caso do parag~:apho unico, do artigo antece
dente, concederá novo praso, Doa termos do 
artigo 13, para continuaçlo da. mineraçlo, 
sulvo ao adquirente o direito b acçi, es com
petentes, que poderá propor no praso do 
artigo 11. 

Art. 21. Os proprietarios quo fizerem pes
quizas em seus terrenos, explorarem mi
nas conhecidas ou que descú'Qrirem, os que 
obtiverem auctori:zaçllo para fazer pesqui
zas, os adquirentes de minas alieJ1adaa pelo 
Estado são obrigados á indemnização do 
damno causado que regular se-ha pelo di· 
rei to civil, resultante das pesquiza· , da mi
nernçll.o, ou da inobservancio. dos disposi
çOes regulamentarei respectivas il seguran· 
ça, hygienica e viação publica. 

Art. 22. Continuam em vigor as dispo
siçOes reguladoras do arroadamento dos ter
renos diamantinos com as seguintes altera
ções: 

I Ficarão extinctos os arrendamentos de 
terrenos do dominio dos particularea, findo 
o respectivo praso, si o r;oTerno nllo po
der rescindil ·os antes sem onus para o Es-
tado. . 

11 Fica perteDcendo desde já. ao pro
prietario a renda proveniente do arrenda
MHIDto. 

111 O governo poderà. renovar o arrenda
mento respectivo a terrenos de propriedade 
dl) E-ta do, si o julgar conveniente. 

Art. 23. Nos regulamento~ que expedir 
para a execução desta lei pode1·á o governo 
impor pena de multa de 5GO :OOO a 2:ooosooo, 
e vt·ovidencillrà sobre a tlscalizaçuo das mi
nas, que ficará a cargo da Secretaria da Agri
culturs. 

Art. 2-4. Revogam-se as disposirõea em 
contrario. 

Paço do Senado do Estado de Mina~ Ge
raes, em Minas, aos 16 de agosto de 189k.
Antonio Mnrtins Ferreira da Silva, preslden· 
te.- Necesio José Tavares, I.· secretari.o .
Joaquim Antonio Dutra. 

Não havendo quem peça a palavra encer
ra-se 1\ discuBsllo, sendo approvado o proje
cto, que vao á. commiesllo de Agricultura. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

1.• discussd'o do 1wojecto n . 421 

E' lido e entra em 1.• discussão o proje
cto n. iJ21 , creando um corpo de Urbanos na 
Capltal. 

o Sr. lgnoC'Io Morfa: - Nao venho, sr. 
Presidente, propriamente discutir o projecto, 
venho apenas dar as razões pelas quaes voto 
contra olle. 

Penso que o projecto n. 421 contem em si 
materia inconstitucional, o porl&so existem os 
mesmos motivos que levaram o seu illustra
do auctor a requerer a. retirada da discusBiio 
quando elle foi apresentado a primeira vez, 
pois que noa arts. 2.· e 9. · acham-Ee consi
gnadas as meamas disposiçõet~. 

Ta.mbem, sr. Presidente, entendct que quan
do o estado financeiro de Minas é mau, tanto 
que a commissão de Orçamento propõe a 
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elevaç!o de onus e cre11.çllo de novos im
postos para. a sustentaçlio dos seus aervi- ! 

ços inJispensaveis, nli.o devemos crear des
peaas novas (apoiar/os, muito bem) como é 
um corpo de bombeiros, em uma cidade, 
cujas cat as acbam-se esparsas e que por isso 
mesmo nno ha tanta urgencin. 

0 SR. l"RA.:"'OIIICO BRIIISSANE :-E quando Se 
der um incendio a<tui na cidade 1 

0 SR. IG!'!A.<'IO MURTA :-Actualmente tanto 
faz ter corpo ele bombeiros como nlio, as ca
sas s!o isoladas uma du outrtu. 

O IR. EPAMINO~DA.S OTTONI : -Jn. esU. de
monstrada a necessidade de sua 11Xiston
cia. 

0 SR. !O:"'A.CIO MURTA :- 0 motivo princi
pal do meu voto contra o projecto é porque, 
alé111 de < ontor mate ria inconstitucional, as 
condiçoea llnanceiraa do Estado sito más, a. 
ponto de sermos forçados o. fazer córtea em 
despeaas com serviços já organizado~. ou so
brecarregar o povo com maiores impostos, o 
que nilo se deve fazer. 

0 !llt. CARNEIRO DE REZENOE :-Entretanto, 
v. exo. apreeentou uma. emenda, hl\ poucos 
dias, elevando as despesas tio Estado. 

0 SR. IG:-!A.C!O MURTA :-Uma pobre emen
da de 10:0003 quo ni'lo onera o orçamento 
por serem tiradoa de uma de suas verbas, é 
muito di..-ersa da despesa que créa o pro
jecto .em quantia talvez superior a •••••• 
500:000tOOO. 

0 SI!, CAkNIIIIRO DE REZBNDE :-Mas quem 
fala em más condiçOes do Estado deve cortar 
todas as despesas, e nllo cortar umas e dei
xar outrns. 

o sa. lGNACto MmtTA :-Já respondi a v. 
<'XC. 

Vim á tribuna unicamente dar as razões 
que me levam a votar contra o projecto; o 
meu estado de saúde nlio permitte e nem 
eu poderia mesmo prolongar a discul!são, e 
sinto diverae ter de f11zer esta declaraç-ão 
que vao do encontro ao projecto de um 
amigo e colleg.& que muito preso, e cujo ta
lento admiro •. 

0 SR. FRAJSCISCO BRESSA.iSE :-Muito obri · 
gado. 

0S"\. 1CNACIOMURTA: . .. mas O. iSSO SOU 
levado exclusivamente em cumprimento de 
meu dever. ( Mui ti) bem). 

O ar. J.'raaelsee Bre1uane :-(N!io temos 
o seu discurso) . 

O 11r. Ribeir-o .Jonqoelra :- (Idem). 
O •r. Frauel11eo Bressauc :-(ldem). 
Nlo havendo mais quem peça a pala.vril, 

encerra-se a discusslio, sendo rejeitaeloo pro
jecto.-Archive se. 

1.' discussiio do projtcto "· -/.20 

E' lido e posto em 1.· discussão o proje
cto n. •20, aobre permuta entre llerventua
rios de justiça.• 

O ••· .Jayeaal 1-eaaa :-Sr. Presidente 
julgo-me exonerado de justificar o projec~ 
em discussllo apresentado por mim em 11!95 
por9uanto _já. t i..-e oc~silo de fazel-o, e: 
mutto mats do que Isto, elle foi ampa
rado pela illustrada commissão de Justlça 
Civil e Criminal, da qual faziam parte meua 
i Ilustrados e distinctoa collegas era. Snbino 
Barroso e Ribeiro.Junqueira. 

Este pr~jecto . já foi impugnado por um 
elos nobres deputados, mas foi brilhante
mente defendido pelo relator da commisslo 
de Justiça Civil, er. R. Junqueira. 

Por is~;o, estando bem pa.tente ainda o de
bate qu& se ft!riu naquella oceasiio, nada 
mais tenho a dizer, e sento-me convencido 
de que ,._ Camora aproval-o-ha em I.· dia
cusaíl.o, certo de que se elle fôr combatido 
em outra qualquer voltarei à tribuna e pro
curarei defendei-o como me for posslvel. 

Ninguem mais pedindo a palavra encerra
se a diacue~lo, sendo approvado o projecto. 
-A' commiss!o de Justiça Civil e Crimi
nal. 

2. • discussl!o do projecto n. 98, do Senado 

Em segui da é lido e entra em 2. · discus• 
silo o artigo unico do projecto n. 98, do Se
nado, concedendo licença ao juiz de direito 
da comarca do Tremedal, projecto esse que 
sendo approvado ' 'ae á commiasllo de Pe
tições. 

2.· discussão do projecto n. 4.11 

Finalmente, lido e posto em 3. · discusslo, 
é approvado ttem debate em seus quatros 
arti_gos e vae á commissíl.o de orçamento o 
proJecto n. •11, sobre subsidio ao sr. Pre
sidente do Estado o aos senhores Congres
sistatt. 

Nada mais havendo a tratar-se, o sr. Pre
sidente designa para amanhã a Eeguinte 

ORDEM DO DIA 

1.• PARTE 

Até uma hora da tarde : 
Leitura e approvaçílo da aeta. 
Expediente. 

Até duas 11 oras da tarde : 
2. · leitura dos pareceres e dos projectoe, 

depois de impreuos e distribuídos. 
t .· discu;sã1 do pt•()jecto n. 4 16 Apresenta~l\o de pareceres das commls-

sl:les. 
Em seg':Jida é lido e entra em I.· discua- Apresentação de projecto!l, indicações, in-

l!li.o o proJeclo n. 4!6, sobre constrncçllo de terpellaçOes ou moçOes. 
um prodio onde funcciona a Escola Normal! Disousslio de requerimentos indicações 
de Juiz de Fóra. interpellaçOes o moçl:les. ' ' 

O ar . .JoAo Pio :-(Nilo temos o seu dis- Approvaçllo de redacçl:les flnaes. 
curso). Eleiçlio de um membro para a commissllo 

Nlnguem mais podindo ·a palavra, encerra- de lnstrucçllo Publica, na vaga do er. Rodri
se a discuulo, l!ondo approvado o projecto. guea Chaves. 
A' commi11sl\o de Orçamento. Primeira discussio do projecto n. · 410, 

Suspende-se a sessllo por dez minutos, creando uma cadeira nocturna na. Passagem 
sendo ella reaberta ftndo o praso. municipio de Marianna. , 

• 



2.• PA.RTB 

Até quatro horas da tarde : 
PJimeira discuss&.o do projecto n. 423, so

bre aujlmento da. 5. · pal"te dos vencimentos 
do professor Flavio Eplph11nlo Pereira. 

DiscussAo da preferenc1a entre o parecer 
n. 331 e o substitutiTo 110 mesmo ofi'erecido, 
e cont,inuaçl!.o da discussão do que fôr pre-
ferido. . 

Terceira discuss&o do profecto n. 359, de
signando Montes Claros e outros Jogares 
para fundação de campos de demonstra-
ç&.o . 

Terceira do de n. 91, do Senarlo, conce · 
deiJdo licença à in11pectora de alumnas da 
Escol11 Normal de Juiz de Fóra. 

Terceir·a do de n . 364, sobre estabeleci· 
man~o de feiras de gado. 

Ter<'e lra do de n . 362, concedendo auxilio 
para condusilo do hospit~o l de Misericordia 
de S. Jo~é de Além Patabyba. * 

Terceira do de n. 90, do Senado, sobre 
concel' sâo de casas na. nova Capital a diver
sos funccionarioa publicas. 

Levanta-se a sessão. 

ACTA DA 47.• 'sESSÃO ORDINARIA, AOS 23 
DE AGOSTO DE 1898 

PRF.SIDENCIA DO SR. RIREIRO I B OLIVBiltA 

SU!\1\IAIIIO:- 1.· parte da ordrm rio dia.
Al'la. - F.xHDJENTE. - - Ob~er, açü••s dos srs. 
Jusrcltno Barbosa, Celrstioo ~oarr•s . Leopoldo 
Corrêa c IJ!fla rlo Mnrtn . - Aprr.eutaç~o de pa· 
rrrcrc~ de w mmis· itcs.- A[JresP.Jtlaç;·,o do PTO· 
jrdo n. 4~ 4 . Di scu •~llu de rerlan;cw~ finaes . 
- F.l .. i ç~o de nm mrmhro para ~ comnti~:--l\u lle 
ln ~lrucç5o puhl ca . - 1.· rliscu~~~o do projcrto 
D. <1 !>1. - 2. · parte. - I. · d t scu ~s;io do prnje
ctw n. 4~R. - Discussão de prpf,·rencia entre o 
parPrcr n . 331 e o substitutivo. - Di~cur~os 
do~ sr~. Ju venal Penna, Nunes t>111hetro e F.pa
lllin•·Jula .• Oltoni.- lleqnPrlmento rtu H . Wt>n
CI'~Ia u llraz. - Oh~erva(·ões rln sr . Just·elino 

de Rt>zeade, Julio Tavares, Silva Fortea e 
Tbeopbilo Marques, • sem ella tJS mais se
nhores 

·Abre-se à sesslio. 
Lida a acta da antecedente e não havendo 

quem sobre ella faça obsernçoea o ar. Pre
sidente a dà por approvada. 

O sa . I . · SacaETARIO do Senado dá conta 
do aeguinte: 

EXI'EDlKNTE 

O !fi cios 

Tres do ar. J.· Serretario rio Semdo com
munirando terem sido rejeitat..111s as propo · 
s ii;Oes de leis emanadas de&ta Camna, sob 
ns. 39 e 129, concedendo licença a. dtversos 
funccir•nal"ios de justiça. e ~ohre admtPsiio 
de tlscHes e nlio formaç:io d~:~ mesas eleito
r aes e enviando sob n . 102 a propo~ ir;ão de 
lei refurm11ndo o art. 104, da Consti tuíçllo 
do Estado, que aboliu as aposenuições dos 
funccJOnllrios publicos. 

lnteir11daqua nto a L · parte indo a impri
mirem -se o projecto para ordem dos tra
ballws. 

0 SR. Ju~CELINO BARBOSA traz ao conheci
mento da Ca mara que o sr. kibeiro Jun
queira por mot.ivo urgente foi obrig11do a 
r .. tirllr·Stl desta Capital.-A Camara. tlca in· 
teir·ada. 

O ~> R. JoÃo PIO participa â Ca mara que o 
sr. Raul Penillo tem fultHdo àP sessOeb por 
motivo de molestia em peH1oa de S\Ja fami 
lia .-Inteira.da. 

0 SR. CELESTINO SOARBS communica que O 
s:-. Cumillo Pra.tes deixou de compurecer 
hqje à set~são por motivo de mctle~tJa.-ln
teirnda 

Os SR~ . LEOPOI.no CORREA E IGNA CIO Mt:RTA 
fazem identica participação com relHçào llOS 
srs . Ber n»rdes de Faria e l<od rigu es Chaves. 
- A Camara tlca egualment e inteirada . 

Apresentorllo de p areceres das commissões 

RariJOsa .- 3. · di ~cns~llo do p•oje.-lo n. 351. - O •R. NrNES Pll'\HEIRO, pela commissã o 
3.· rio de n. fll , do Senarlo. - :J. · rio de n. a64 . de Redacçllo, envia á Mesa o seguintt. : 

J>m·ccer e rcdacçilo fin al sobre o p rojecto 
n . 351 

- F.rru•Jula rto •r . F.paminnnrla~ flll nui.- llequr
rim• nlo rio H . D••sidPnn de Ml' lln. - :1. · rti ~eu~ 
sl'ln rio projt•r lo 11. :16t.- Di~r ur>n r• Pfl tenrla 
du H .lc.~n I' in,·- Discunns dM ~l"l' . ll!llar io ~lur
ta I' l"urtlf'I I"O dl' IIP:r.Cmle.- (l h,:· · rra~·õrs . tJPI:t 
orrlrm. tl11s sr:'· .tol o l'io c Carueiro rle IIP:r.l'tlfle. A commis,-.iio de RC\dacçilo de Lei!'!, a que 
-:o~.· llt >r n~sf•u rln prnjecto n . 110. rio S•·narlo. - foi pre~"nte o projecto n . ~51, é de parecer 
~el"la 1 ~ç~o de vnto do sr. t:aruetrn tiP. llet eurlc que sr>j :o~ o mesmo ap}•rovado com a seguinte 
- Or.J 11 1 do rlia . red ~< cç l!.u ; 

Ao Ill eio di ll . feita a chamada, achlt m-se 1 O Con gresso Legi~ lativo de Minas Goraes 
prePent• s or:; srs.: Ribeiro de Oliveir11, AfloS- decreta : 
ti~lto Pr>re it'll, Celestino Soare~,. Deltlm Mo· CAPITULO 1 
re1ra, Wt>n ceslau Braz, João PJO, Leopoldo 
Corr·éa, Epa mtDondas Ottoni, Cl\rnei ro de 
Rezt~ndt',Francisco Bressane, Simel!.o Stylitl!. , 
Coelho tle Mnura, Juvenal Penna , Ctind ido 
Rloy. Nunes Coelho, Nunes Pinheiro, Ju llce
llno Ba r b" su, Manoel Alves, Manoel da Sil
Ta, JoFé Gonçalves, Saturnioo Dantas, Desi
derio de Mello, Ignacio Murta, Joaquim Ca
llxto. Duarte da Fonseca, Getulio de Carva
lho, Cat·lindo Pinto e Pinto de Moura, fal
tanllo com e11usa partieipada os E~rs . : Ta
Tares de Mello, Gonzaga da Silva, Severiano 

DOS AVALIA DORES JUDICIABS 

Art. I.· Os avali adores nos inventarias 
judiciaes, h11ja ou n ão mer.oreP, perceberão, 
a ti t ulo de ret ribu ição de trabalho, cada um 
delles : 

l.·, de cada caRa em cid ade, villa CJU po
voRçl\o, com FOtlio ou sem elle cumprAhen
dendo quintal, mlli'OP, cerca~J, bemfeitorias 
e todatl as dApendencias, inclusive moveis de 
uso domestico, quaesquer que eejam o seu 
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numer·o e especie, aqndo terrea., 51; sendo 
de sobrado, qulllquer que sej11. o numero de 
andare11, 6_ 000. · 

2. ·, de uma chacara, comprehendendo casa 
terrea vU de sobrado, terrenos, muros, cer
cas, tJpajleos, plantaçOes, con~tl'ucções e 
todas as suas dependeneia~, inclusivé mo
veis de uso domestico, quaet~quer que sejam 
o seu numero e especie, t'$000. 

3. ·, De e~ traJas ue ferro, ou carris ur·ba
nos. comprehenrleudo os s·emoventes, todo o 
material ti:xo ou 1 odante, estações, arma
zene, otncinas, telegrapho, combustível e to· 
dos os 1it·mais accP.ssorios. de um a 50 kilo
metr·os-25 ' ; de 50 a !00 kilomPtros, mais 
151 e uahi para d rna m~ill 500 réis por kilo· 
metro, n~u podendo, poré m, o maior emolu
mento excedljr do 2 O 000. 

4. ·, De cada uma pedreira, cneira ou ou
tras minus jâ expi.Jrudas-5$000. 

5. ·, De (!lida fabrica indu~<trial cnm seus 
motores, u te os i li<·S o per• ences-20; 000. 

G.·, De ca•la embarcnçllo mitiua, canoas, 
botes. saveiro, prancha, b11 rco, lancha ou 
outras de vela ou remo para. navegação de 
rios ou la~õas-2$000. 

7.·, Do av111iar joias, qualquer que seja o 
seu valor-5:~000. 

8. ·, De avaliar mercadorias ou artigos de 
commArcio : 

a) De rn~as de nejlocios que vendam a. va· 
rfljo, ~endo de fazendas ~ecoes. f,.rregens, 
armarinhos, etc., etc., de 10) a 50; sendo de 
molhado11. nmttrinbo ou louça, de 5 ' a 253; 
sendo de gen .. r·os de terra, de 43 a 20i ; 

b) De ca ~a de n• jlocio que venda por ata
cado, o dohro das taxas 11cima. 

Nos limites indirados o juiz tlnrá o emo· 
lumento. atten•lendo ao trubalho da avalia
çlLo e à impo• tancia do fundo do nego 
cio 

Q. · , De avaliar englobadamente ou em se
parado hemreitorias de pretlios rusticos, co
mo ca11a t!e vivenda. enll'enhos, tulhas, cel
lelros, terr(\iro11, estribarias, curraes, tlln
ques e outr·o~ acce•sorios. incluRtvé macbi 
nas e qu11esqu13r outros inQtrumentos &rllto
rlos, sendo o ' 'alor do pre.tio até 20:0001. 
5S; de 20:000 ~ a 50:0003, lOS; de 50:000.;000 
para cima, 151000. 

10. · H;, bitaçi\o para colonos ou traba.lhatlo
res de est11belecimentC's ngrico!as ou indu
strillell : 

De mais dto 5 até 20 ca.<~ns, 5;000; 
De 20 para cima, 12-000. 
11. · Terras lavratlia11 ou de criaçtl.o, cul

tivadas nu incultas até rincoent>t alqueirea, 
~1; de cinroenta a duzento11, lO ·000. 

De duzentos pard cima 15 000. 
12. · Cafezaes de dez mil até cem mil pés, 

101000. 
De· mais de cem mil p.;s. 151000. 

Aves em numero de eem cabeças para 
mais, um mil ré!s. 

14. • De av~tliar rendimento ou aluguel de 
um predio, 3:,000. 

De reparo que o predio necessite .. . .•••. 
6,i(\00. 

Quando tiverem os avaliadores de fazer 
nova avaliaçlio por defefto da. primeif'a nada 
perceberão, podendo ser compellidos aob 
pena de desobediencia. 

CAPITULO ll 

DO OFF!CIAL DO R G l8T.P.O DR HYP.:>THECAS 

Art. 2. • O official do Rol!istro de Hypo
thecns terá os seguintes emolumentos: 

§ 1.· Do archivamento de e~ t .. tut.os, con
tract·'s, prospecto11, actos e maiR rlocumen
tos ou papais relt<tlvos á constituiçllo d!! so
ciedade anonyma, em corr. m11ndita por acções 
ou rle outra qulllquer denominnçno ou na
tureza, que deve prPencher esta formalidade, 
de uma lló VPZ- 20 000. 

§ 2. · Da entradA. no prot.ocollo do exem
plar da puhlicaçã'l dos estatu•os ou contra
ctos das socied!'tles anonym~s. in<'lusivé o ar· 
chivamente e certificado do rt~cebimento-
6,3000. 

§ 3. · PAio re~tilltro, tran11rri pçi\o, ou in
scripçllo, de qualquer escriptura. sentença, 
contracto ou qualquer outr .. documento que 
tenha de fRzer em 11eus livros. ·inclusivé to
das as referenci>ls, in·licaçõell, h10çamentos, 
em resumo, todas as formalidades legaes, 
terllo : . 

a) Sem valor ou até o valor de I :OOO iOOO 
-15~000. 

b) De 1:000;000 a. 2:ooo·ooo- 18 '000- e 
dabi para cima mais li=OOO em ra•la MO
to. ou fracçiio de conto até o maximo de-
100 ~000 . 

§ 4. · Quantfo as partes além riB t.ranscri
pçllo por extract'lll q1•izerem a transcripçlio 
-verbo adverbum- os emolumentos serlio 
duplicado!! , 

§ 5. · PelAs duvidas que oppm:erem aos 
registros que lhes forem req,.erirlos e que 
n!lo possam ser realiz11tfos - 6:t()(IO. 

Si, porem. a duvidA ror res" Jvi•la pnr sen
tençA. do juiz em r a vor da. parte A voltar o 
documento a re~ristro, nílo terão direit,o aos 
emolumentos deste artigo. 

§ 6.· Pelas busca~~ noR livros e -paj)eis de 
seu arcbivo e certidões que delles extra
birem, veneerli,., os me11mos emolumentos 
que os tabelliles de notas. 

CAPITULO Ill 

DOS B8CRIVÃE8 DE PAZ DAS I!EDBS DAS 

COMARCAS 

13. • Semoventes : Art. 3. · Os escrivlies do juiz de p!IZ das 
Sendo muarf's, cavallares ou bovinos, até sédes de comarca, funccionanrio na11 diligen-

50 cabeças, 4i000. cias preliminares llos processo~ criminaes, 
Excedenllo de11se numero, mais 200 reis por ~ auto de corpo de delicto, lnq nerito11 ou a,·e

cabeç8, nilo podendo 11er o emolumento ma-, rlguações poli\!i!les, teriio. direito ás_ cu~tas 
:ximo superior a 10;000. taxadas no R"g•mento. p;uras, por •ote1ro, 
· Outros semoveates, excepto aves, metade pelo_ Estado, quando decahir o promotor da 
das taxas do numero anterior. JUStiça.. . 
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§ l. • Pelas diligenciaR, lnqueritos ou ave~ 
l'igue.çõo!', promovidas ca:-officio ou a reque
rin ento do promotor para. descoberta de 
criminoso!! ou vestígios de crimes e que fi
carem pendentes ou forem arcbivadas, na
da perceberão do Estado os mesmos escri
vães. 

S 2. · Qünndo funccionarem nos procesws 
flrlminaes em suostituiçito aos escrh·lles do 
:publi~o, judiciul e notaP, os escrivães do 
JUiz de paz perceberno do Estado ns custas 
pela metade, qunndo decphir o promotor da 
JUStiça. 

C.\PITULO IV 

DOS ARBITRADORES 

Art. 4. · Nas di visões o demarcações de 
terras de domínio privado, haja ou não me
nores interessado~. vencerá. cada arbitrador, 
pelos actos quo praticar, os seguintes emCllu
mentos : 

l-Quando a área do immol·el dividendo 
não exceder do cem hectares-- 15.i000 : de 
100 ate 400 hectares 503000, e dahi para ci· 
ma mais 200 róis por hectare, não podendo 
porem, o maior sal11rio exceder de 300 ~. 

2-Nas demarcações parciaes vencerão o 
emolurr.ento correspondente ao do juiz que 
presidir á diligencia. 

Parugrapho unico. São applicaveis aos ar
bitradores as disposições do art. 42 da lei n. 
105, de 24 de julho de 1894. 

CAPITULO V 

DOS ESCRIVÃES 

Art. 5. · Do11 autos parados em r'l rtorio e 
dos quaes seja pedida a extracçilo de docu
mentos ou certidões ou requerido o anda
mento pelas partes ou e:v o{fi-cio, nes casos 
em que a lei o permitte, nada perceberllo os 
escrivlles a titulo de buscas. 

§ 1. · Dos autos findos, livros ou papeis : 
1 11te um anno.. . . .. ....... 2!000 
2 de um &nno a dous . . . . . • • -4i000 
3 de dous annos a. dez... . .. 6S000 
-4 de dez nonos a vinte . . • s.aooo 
5 de vinte annos a trinta • 10~000 
6 de mais de 30 annos.. . . . 20~000 

1898, facultando a permuta entre ·os serven
tuarlos de justiça sem attençllo á dift'erença 
do valor das lotaçbet!, quando as serventias 
forem da mesma natureza, jà approvado em 
1. • discusslo, é de parecer que seja submet
tido á segunda e approvadv. 

Sala. das commissões, 23 de agosto de 1898. 
-,José Gonçalves.-W. Braz. 

Pa1·~--3r e ~mend'.l par,;. 2.· di;cvuao sobre o 
projccto n. 370 

A commissão de Justiça Civil e Criminal, 
á qual foi presente o projecto n. 3i0, de 
1898, sobre creáçllo de um cartorio privativo 
do crime em cada uma das comarcas do Juiz 
de Fóra o Rio Novo. já approvado em pri
meira discuss!'lo, e do parecer quo l!eja elle 
submettido à. segunda com a seguinte emen
da :-'!Upprima-se o art. 4. · 

A commis!ão, a~si:n procedendo, entende, 
todavia, que á medida contida no projecto 
seria preferivel a que crensse, em cada uma 
das referidas comarcas, mais um ofticio de 
justiça com as mesmas attribuições e os 
'mesmos deveres, ou n que auctorizasse a di
visão dos cartorios existentes, si a. celerida
de do serviço forense assim o exigisse, para 
o bom andamento da administração da jus
tiça nas coJOarcal! acima. referidas. 

Sala das commissões, 23 do agc.sto de 1898. 
-Jose .Oonçalves.-W. Rraz.-A imprimirem
se. 

0 SR. SATURNiNO DANTAS, pela commiss!io 
de Agricultura, otrerece o seguinte : 

Parecer para 2. · discussão sob1·e a p1·opos ·ça' 
n. 100, do Se11ado 

A commisello do Agricultura, Minas, Colo
nização, Terras e Bosquel!, a que foi presen
te a proposição n. 100, do Senado, é de pare
cer que seja a mesma submettida á 2. · dis
cussllo e approvada. 

Sala das commissões, 23 tio agosto do 1898. 
-Saturnino Dantas.-Desiderio de Mello.-A 
imprimir-se. 

0 SR.. PINTO DE MOURA, pelo. commis~liO 
de Constituição, manda á mesa os seguintes: 

P.Jrecer para 2.• discussão sob1·e o ]Jro
jeclo n. 401 

§ 2.· Ficam revogados o art. 96 da lei n. 
105, e seus respectivos numeros; o paragra
pho uni co do mee-mo art. e o disposto ao cap. 
4. · , do titulo 2. · da mesma lei, que consi - A com~isslo de Consti~uiçito o Legislação, 
gnou conducção aos avaliadores, quando a. a que fo1 presente o proJ_ecto n. 4~ 1, d.este 
avaliação tiver de ser feita fórn. da cidade anno, é de parecer que seJa submetttdo a. 2.• 
ou villa. discussl\o e approvadll. 

Art. ?· · Revog<~m - se a~ disposições em I Sala das commissões, 2:-l de ~gosto de 189~. 
contrllrJo. Pinto de Moura.-Delllm :.ioreJra. - Getuho 

Sala das com missões, 23 de agosto do 1898. de Carvalho. 
-Nunes Pinheiro.-lgnacio Murta.- A im 
primir·'l!e. 

O SR. Jost:: GONÇA.L\" E~, por parte da. com mis
são de Justiça Civil e Criminal, manda á 
Mesa o seguinte: 

Parece~· pa•·a 2 . · discus.wln sobre o projecto 
n . -i20 

A commisslio da Justiça. Civil e Criminal, 
li. qual foi presente o projecto n. 420, do 

Parecer para a 3.• disr.ussilo _sobre o pl·o
jecco n. 358 

A commisslo de Constituição o Legisla
çlio, a que foi presente o projecto n . 358, 
deste anno, ó de parecer que o::eja o mesmo 
submettldo á. 3.• discusElio e approvado. 

Sala das Commissles, 23 de agosto de 1898. 
-Pinto de Moura.-Delftm Moreira. - Getu
lio de Carvalho.-A imprimirem-se. 
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Apresentação C:c projectos, indicações e 
m,çlJe1 

0 SR. SATUit"lNO 0AN1'AII manda â Mesa O 
seguinte : 

Prfljecto. n. 424 

O Congresso Legislativo do Estado de Minas 
Oeraes decreta : . 

Ar!. I. · Fica o Presidente do Estado aucto
rizado a deFpender pela verba-Obras Pu
blicas - ntó a quantia de trinta contos de 
réis , para 1\ construcçl!.o da cadéa da Ba
gagem. 

Art. 2.· Revogam-se as disposiçiíes em 
contrario. · 

Sala rias sessões do Congresso Mineiro, na 
cidade da Minas, 23 de agosto de IR98.-Sa
turnino Dantas .-Dettiderio de 1\fello.-Litlo 
e apoiado, vae a imprimir-se. 

n:sr:ussão de rtJdact;{i~l fínaes 

Em soguida são lidas, postas om discussão 
succe~;sivnmentc, o Fem <tebate upprovadas 
as redacções tlnaes do! projecto~ os. 372 e 
375. nuctor·iz:mdo a prorogaçllo de praSO!l ó. 
Comp:.nhia Viação 1-'errea :'apucahy e sobre 
licencns a diversos funccionarios de Justiça. 
-~{emetteu-so ao Senado. 

Ele içao 

O SR. PnEH :R'IT& annuncia a eleição tle 
um membro para a commissll:o de Instrucçiio 
Publica na vaga aborta pela dispen9a con
cedida no sr. kotlriguos Cnaves. 

Feita n. ch~mada, ~;ão rttcebidas 28 c3dula3, 
numero corrú~nonrlonto aos srtt. deput:tdos 
presentes e, ap.t.Jradas, 6llas dl1o o seguinte 
resultado : 

Jo!io Pio, 18 votos ; Pinto de Moura 2 ; 
Carlindo Pi ltlto, Carneiro de Rezende, Duarte 
da Fonseca, Manoel da Silva, Dosiderio de 
Mello e .!uscelino Barbosa, 1 voto a cada um, 
tendo havid~J duas cedulas em branco. 

E' proclamado membre da~ commissl1o o 
ar. Jollo Pio. 

1. • úiscussllo d o projecto n. 40 I 

Em seguida é lido, posto em 1.• discussão 
que encerra-se som debato, sendo npprovado 
e remettido á commissi\o de lnetrucção Pu
blica o projecto n. 410, creando uma cu
deira nocturuu na Pa.;sagem, município do 
Mnriauna. 

Comparece o sr. Camillo Soare•, filho. 

2.• PARTE DA ORDE~I oo·•DíA 

1. • d i se lSSà? elo pt•.tjecto n. 423 

Di1cussllo ela pre(erencia en:re o parecer 
"• 331 e o substitutito 

Em seguida é annunciadci. a discussão da 
prererancia entre o pnt·ecer n. 331 e o sub
stitt~tivo ao mesmo o1Terecida e continuaçl1o 
da discussão do que foi prorerido. 

O •r . .Joveaal Peooa : - (Niiú tom.os o 
11eu discurso.) 

O 11r. Nuues t•h•heJro:- Sr. PNsidente, 
em poucas palavras You justitlcar o muu 
voto a. f~tvor do sub~tituti v o apresentado pelo 
meu nobro collega sr. H.ibeiro Jnnqu~ira. 

Fui Htscitada uma quest11.o de li mi res entra 
os municíp ios de Le )polui na e du S1io José 
d' Alóm Par·ahyba. 

Existem, como disse o illu;tre deputado 
que pt•. ceJeu-me na tribuna, tr·o~ decretos 
refet·entes ao asshm pto: um de 6 li e maio, 
crean•lo o 1listricto d'Agua Limpa ; outro do 
9 tio mesmo llloJZ, ct'da ru.lo o district·) de Pro· 
viduncin, e, tlnalmente, o •lo 20 do janeiro, 
que baixou em vista do uma reclatllnçilo dos 
hab:tantes do município do S. Josó rt 'Aiem 
Parahyba que prote; taram contra. a invMi'io 
do territorro do districto d · Agua Li111 pa. pelas 
divlus do dd Provi-iencia. 

Este ultimo decreto explica as tlh·isas .. . 
0 SR. JUVE~ . .U, PEN:"\A ; - Explica f 
o SR. Nu~r.s PJ!Iilltmw:-0 decreto e expli

cativo, interpretativo o nós não podemos 
alterar divi~as. 

Ora, o sub3titutivo do sr. Ribeiro Junqueira 
manda que o Governo dE:"tet•mine um en· 
~enbeiro do districto ou outro q ualquor quo 
JUlgasse mais conveniente, para avivar, com 
ass'istencia dos rapreseutantes de ca•Ja um 
dos municípios, li.!! divisas determ in nuns pelos 
decretos rel'dridos. 

Que necessida1e poii, tem, n Catn'lrn <te 
mandar levantar um mappa si ella n1i.o póle 
alterar divisas ? 

O engenheiro nlio tem de seguir as lettras 
dos decretos de i de maiu e d" 20 de ja.
neiro 1 

0 SR. CARNEIRO' DE REZENDE : - Nãl) pó:lo 
afastar-se delle~ . 

0 SR. NUNE3 PLNUE:Ro:-Assitn '3811•10, dou 
o meu voto à favor do substitutivo apresen
tado pelo meu distinoto collega sr. ltibeiro 
Junquei ra. (Muito bem.') 

Ou. Epamiaeada• Ottoul:-(Não temos 
o seu discurso) 

O 11r. '.Joveaal t•euo":- (Não temos o 
seu discurso). 

O 11r. \Yenceslau Brnz:-Sr. Presi,lente, 
eu esperava que algum dos nobre~ deputa
dos l'equerc?sse qu3 o projecto e o substitu
tivo fo~sem 6. commissão de L'lgblação ... 

O m. JuscBLIN) BAaoo~A:-~u aguardava 
que um delles fós~e vota.•lo para. aprdsentar 
esse requerimento. 

O SR. W. BRAZ ... afim de quo ella pos3a 
dar parecer sobre mataria tão importante. 

Entendendo que antes de vota:lll a prefe
renoia é que o projocto deve ir â commissão 

Sem debate ó encerrada a primeira dis- de Legislaçlo, porque, votada que olla seja, 
cussiio, é approvado o vae a commissllo de 

1 
prejulgamos a questão de certo modo. 

Pet.içves o projecto n. 423 sobro pagamento Trata-se, sr. Presidente. dos interesses nlo 
da 5.• parte doi vencimentosdo profeswr I só dos municípios de S. José de Além Para· 
Flavio Epiphnnio Pereira. byba e de Leopoldina, mas tambcm dos 1n-

• 
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teresses de to•lo Estado, porque, quest~es 
semelhantes TirAo ao congresso (apoiados), 
de manllira que vamos estabelecer um pre 
cedente que póde ser prejudicial para o fu
turo. 

Requeiro que o projecto d á commisslo 
Legtslaçã•> pelo taotivo que foi dado pelo 
meu illustre c<~llega residente em Pitanl{ny, 
Sr. Josê Gon~,:alve~, ist.o é, o pnnto pt•incipal 
da quest1to é 1:111•er si o ultimo decrllto, cu
jo numero n \o me recordo, é ou nào inter· 
prtitati ,·o. 
Negsa~ condi.;ões, eavio á Mesa meu reque

rimento. ( 'tluito b~m.) 
Vem .á Me~a é lido e entra. em dis..:ussão o 

se~umte: 

Reque1·im~nto 

Requeiro que o parecer n. 331 e o seu 
substitUtivo \' ii.O a commissll.o de Legislação, 
para iutllrpur o seu pal'ecer, dentro do praso 
maximo de dez dias. 

Sala das sesdles, 23 de agosto de 1898.
W. Braz. 

Em discussile. 
O 111r . .lll~tcellao BMrbo11a -SI'. Presi

dente, on a~tuardava apenai! que fOsse vo
tada ;t pref~reac111. entre o pr~jectu e o sub 
stitutivo, para Illall•lar á. Mesa r.,querimentu 
ideut1co ao que acaba de se•· lido pelo meu 
illustr·ado collega sr. 'Vencesla u l:iraz. 

Nã·• Soi trat11. de uma questiio topograpbica, 
como pen~a n. coDtmissão de EsL~t tistic: t que 
requ Sita o rna.ppa do territorio, tr~ta.· se d-. 
um a ~unples questile de lel!'i~ laçl\.o; e, para 
decidi l·a, a camara tem orgão competen te 
~tUe é a rommissio de legil;la.,:ão . 

Voto pelo r eq ueri111ent? •lo meu distincto 
collega por um outro motivo; é que, vota · 
do o pat'dcer• da. commissão. a qu ~stào tlc~t
ria u•l•ada emquanto se fizesse o mappa. re
querido, vot.a•lo o sub•titutivo d·• l!r. H.•beiro 
Junqueira, elle teria de passar por tres clis
cussões nesta casa indo depois ao Senado. 

O iuteresse da camara ó resolver e11sa 
questão quanto antes, por isso, o parecer da 
comm•ssilo de Legisla.çii.o pode chegar a esl!e 
resultadv, declarando, em SdUS considerados, 
qual o clt•creto em vigor. 

Por e~<sas razõe", voto pelo rdquerimen to 
do nobre deputado (Muito bem.) 

Ninguom mai~ pedindo a pahwra, en~erra· 
se a dis(·usl!Ao, sendo appt·ovado o requeri. 
mento pelo que vão o parecer e o substitu
tivo à commi~são de Legislaçii.o. 

Suspen•le-se a ses~ão po;· dez minutos, 
sendo esta reaberta findo o pra~o . 

Te•·ceirn discussllo tio prfJjecto n • • 'J59 

E' lido posto em :1. · dis !USJl'lo que ê en 
cerralia sem dob!lte, sendo upprovatlo e re · 
mettido á commi~s!lo de Red~~ocçAo, o pro
jacto n. :359 designando Jogares para fun-
dação de campos de demon~tração. -

Terceil'a discussllo do de n. 9 f da Sena~lo 

Em seguida é s .nn deb:lte a.pprovado em 
3. · discussão e o sr. Presidente manda. que 

ae remetta á aancçlo a proposiçllo de lei do 
Senado o. 91 "ODcedendo licençll à inspectQra 
de alumnas da E11cola Normal de Juiz de FOra, 

Terceira áiscus~llo do projecto n. 984 

E' lido e entra em 3. · discusslo o pro :ecto 
n . 36j, sobrd estabelecimento de fetras de 
gado. 

0 SR. EPUIINON!'AS 0TTONI envia á Me1a 
a seguinte: 

Emenda ao prvjecto n. 364 

Emenda ampliativa: 
Ao art . 2 · § 2 riepois •lt< p d lVr:\s 

VIlndidos nas feiraq..,..diga-se:-e do que fOr 
exportado par-a os Estados da Bahia e Et~pl
rito Santo. 

Sala. das se!ls~es, 23 de agosto de 1898 -
E. Ottoni. -Ign .. cio Murt.a 
Apoi~tda em discu~são com o pr~j ecto . 
0 SN. . DESIOEKIO DR MELLO, Obtendo 3. pa

lavra, envia á Me11a o seguinte: 

Requerimento 

Requeiro o adiamento da discussão por 
vinte e quatro horas . 

:Sala das sessões, 23 de agosto de 1893.
De~iderio de Mello. 

Lido e apoiado, ê posto em discussão. 
Nilo havendo quem peça a palavra ê ap

provarlo o requel'llnento, pelo que tica adiada 
a discussão do projocto. 

Terceira cl iscus~tlo do projeeto n. 362 

E' lido e posto em 3. · discussão o projecto 
n . 362, concedendo auxilio para a conclusll.o 
das obras do hospital de misericordia de S. 
José de Além Parahyba e outros. 

O 11r • .loiio Pio :-(Nli.o temos o seu dis
curso) . 

'em á. Mesa, é lida, approvada e entra em 
discussão a seguinte emenda : 

N. 1 

Supprimam-se ns palavras : e da cidade 
de Arassua.~y com IO:OOOtOOO desdejá.-Pa
dre Joii.o P10. 

O 111r. Icna<·lo Mor&a :-Sr. Presidente, 
nl\o pretendia tomar parte na discusslo, 
mas a isso sou forçado pelo facto da minha 
emenda ter mel'ecido a impugnação tio hon
ra•lo collega o 11r. João Pio . 

Justifiquei a emenda. na occas il\o em que 
tive a honra d 1 apresentai-li á consideração 
de Camara e dei as razões que actuaram em 
meu espírito 1·ara formulai-a, demonstrando 
então, sr. Pre~irlente, que a impor·tante ci
cl acio de Arassuahy 1 uma d11.~ mais populoaas 
do norte de Min!lll, tem um estabelecimento 
de caridade funccionando co:n toda regulari
rfarle e ondo f~ recolhe grande numero de 
infelizes doentos, t) Ue alli recebem trata
mento. 

Fiz ver mais rtue um henem~rito filho da
quella cidade, o coronel GentH de Castro •• , 

0 SR. CAllflLLO SOARES, FILHO :-Beneme. 
rito f 
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0 BR. IGNAOIO MURTA :- Benemerito para 
aquella cidade, si!:l eenhor. · 

Fiz vér, ar. Presidente, que o·coronel Gen
til de Castro tinha auxiliado a construcçlo 
de um ediftcio proprio para os ftna a que alo 
destinados estabelecimentos desta ordem. 

O aR. Joio PIO :-Entlo tem auxiliado ! 
0 8R. ]ONACIO MURTA :-Declarei a V, exc. 

em aparte, por d1veraas vezes, que elle fez 
doaçllell para auxiliar a construcçào de um 
predio em que funcionasse aquelle esr.abele· 
cimento de caridade. 

Com a lamentavel morte desse cioiadlio, 
porêm, paralyY-Itram-ae as obras sem estar 
concluido o ediftclo . 

Os poucos recursos de que dl11p0e o est;L
belecimento silo insutflcienr.ea para a. cuncht· 
sl\o do referido editlcio, p111'a o que ter-se-ha 
de fazer um dispendio auperi::>r a vrnte con-
tos de réis. · 

. Creio que assim defendi a miub~ emenda. 
(Apr.tados). 

O BR. KPUIINONDAB ÜTTv~I :-E' um eatll
belecimento digno de pr ... tecçlo. 

0 SR. (GNAOIO MURI'A :-0 meu illustre 
collega atflrmou, entretanto, que o hospital 
de Arassuaby, apesar de n:\o existir, tem re· 
cabido annual111ente a subvenção de 2:000.> 
a partir de 1891 e eu contestei, porque to · 
dos os meus collegas sabem que esses auxi
lios são pagos em vista da apresentaçlo de 
relatorio da mesa atlminisirativa que prove 
o funccionamenw do hospital, exigencia esta 
já em vigor no tempo dJ governo proviao
rio, ou mesmo antes, por uma lei provin
cial. 

Si não me folha a memoria, foi em 1894 
que o hospital de Arassuahy começou a go · 
sar desta subvenção. 

0 SR. EP,.:\liNONDAS 0TTONr :-EU Vi Ore
atorio de ld95. 

0 SR . (GNACIO MU RTA. :-Eu me sinto in· 
commotlado, sr. Presidente, e ni'lo posso 
alongar-me muito, do contrario occuparia 
por mais tempo a attenção da Camara dos 
srs. Deputados . para deixar bem clara e oi
tida esta questão. (Apart~& do &r. /o{l.o 
Pio). 

Devia contar com um pouco de benevo
lencia do collega porque não tenho os vaa· 
toa conhecimentos e nem a habilidade de a . 
exc. para fazer rle uma causa sympatica e 
justa uma causa injusta e antipathica .. . 

O BR. JoXo Pro :-Nilo apoiado, aqui ni\o 
se trata de conhecimentos. 

O aR. !GNACIO MuRTA :- Sr. Presidente, 
como dizia. de 1894 para cá é que o hoapi
tal de Arassuaby começou a receber o auxi
lio que o rr.eu collega disse que não devia 
fner parte do or.;amento do Eatado. 

Ma!l como nllo d .. via fazer parte do orça
mento f 

O que nilo se tinha era org~tnizado a Pro
vedaria, ou Meaa adminiatrati va do hoapi
tal, e n!o se toodo feito o relatorio nllo po
dia aer reclamada a subvenção. Foi o que 
aconteceu ~até 1894. 

Eu tfaranti aob a minha palavra que o 
hoapital Fó começou a receber o auxilio em 
1894 e o meu collega fez· me a injustiça de 
nlo acreditar. (.tpar,.,). 

A. C. ·- 24 

Quanto ao hospital de .Minas Novas, creio 
que até hoje nada tem r3cebido pela meama 
razlo .•. 

O aa. EPA.IIINONDU ÜTTOMI :-Houve época 
em que elle fonccionou muito &•egnlarmente 
e e possível que houvesse recebido qualquer 
aubvençllo. 

O aR. Io:u01o MuRTA:-Perfettamentc.~. Ago
ra, porém, que inatallou-ae, terá de receber 
a subvenção, de:!de que satistac~ as exlgen
cias estabelecidas na lei. 

Senhor Presidente, o meu coll~g.1 diz que 
Arauuahy ó uma cidad-J salubrt>, e felizmente 
mais salubre que as cida•leJ, o..& nlgumaa 
cidadea da zona lia mitta. ; ma<~ l!itunda nu 
margena de um grande r;o, que por dJTer
sa& vezes a tem inundado, a11 t'ebres se fa
zem aentir abi totlo.t os annos de um modo 
muito assustador, roubando vidaa precioau. 

0 8R. CAMILLO SoARES, PILilO :-A matta 
niJ.o é b~tnliad~t de rios caudaloso~. n., em
tanto annualmente apparece at-é a febre 
~marella. 

O aR. !GNACIO M1:RTA :-Eu garanto á Ca
mara, comi) gAraut•J ao Estado de Minn.s,qoe 
no hotipital de Arassuahy, dotado de peque
no& e iosignilicantes recursos, a cl~ts"e des
favorecida da. fortuna encontra alliv io aos 
seus sotrrimentoR. 

O IIR. Joio Pro : -0 direito dos miaeraveis 
de lá nlo silo ditrerentes dos de cá. 

0 88. lONA CIO MURTA :-E eu disse isto 1 
V. exc. eatá por demai!l injuato ! (Aparte•). 

Senhor Presidente, a pequena verba des
tinada ao hospital de Arassuahy não é di· 
nheiro gasto inutilmente como se póde de~ 
prehender das palllVru que o illustre collega 
acaba de proferir e o Estado de Minas em. 
pregará bem e11se dinheiro. 

O BR. Joio Pro : -Desbaratará o dinheiro. 
O aR. lGNACIO MuRTA:- Desbaratará Y I 
Veja, sr. Presidente, a que ponto chega a 

má vontade do nobre deputlldo contra Araa
auahy e que idéa faz dos dignos e honrado• 
cidadãos que, com tanto zelo e dedicação, 
dirigem o seu bospital I Protesto contra tio 
grave e injusto conceito I 

O SR. Joio Pro dá um aparte. 
O SR. lGNAOio MuR.TA : - Vejo, sr. Presi

dente, que não devo continuar a discutir 
c.>m o nobre deputaJo para o qual de nada 
valem as minhas a!Hrm~tçl!es. (Apartes). 

Vou tratar de colber dados otflciaes e com 
elles bei de provar o que amrmei e é posto 
em duvida pelo sr. Joio Pio. (fi" ditJer&OI 
apartes). 

Bem sei que meus itluatr&dos Mllegas me 
fazem a ,justiça de n!o duvidarem do que 
amrmei (mu1tos apoiadn!) e que, posto em 
duvida pelo 111'. Joio Pio, magoou-me .•. 

O IR . Joio Pro: - Eotlo T. exc. magOa
se constantemente, porque vivemos aqui 
contrariando uns aos outros. 

0 8R. IGNACIO MUI.T4:-Já em oadà me sinto 
contrariado. Estou aqui diacutind~> tran
quillamente, occupando o poato que o povo 
me. condou I Sou tao deputado como v. exc.; 
temoa u meamaa rep.liu, oe meamos di rei
tor; nenhum e mata do que o outro ; aqlli 
nlo ba menre a·em dtectpulo!. (Apo;(.too. e 
apart~s.) 
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Vou concluir, sr. Presidente, reiterando o 
compromi~so de, opportunamente, provar 
com documentos otllciaes as minhas affir
m!IÇÕI!S, e pedindo a v. exc. e á Camara 1es
culpar-me si por acaso usei de algumas 
pbr11ses menos convenientes. (Muito bem! 
mwlo be'•• !) 

O 11r. Carneiro de .fte•t>nde s - Peço a 
v. exc., sr. Presidente, o obstlquio de fuzer 
me pr .. sente o projecto em discussão, (é 
satisfeito.) 

Noto, sr. Presidente, que a Camara já 
sente-se estafada, em virtude do longo de· 
bate que hoje eo tem travado subre varios 
projecros SUbmettidOS a SUa CODS!derac;i\o. 

Entret11nto, não julgo-me deso11r1gado de 
vir li. t.-ibuna para htvrar o wou protesto, 
niJ.o 116 contra a emenda a que refer·in se o 
sr. JoAo Pio, como ta.mbem contra a que foi 
oft'er·ecida. pelo nobre dHputado residente 
em Guauhiles, e bem llSSim contra o proje
cto n. 362 apresentado pelo sr-. Juvenal Pen
na. 

UM !IR. DI!PU'rADO :-Ao menos Y. cxc. é 
coherente. 

O ~R. C. I•E REZENDE :- Sr. Presidente, a 
&ituac;rw tlnanceirc~. do Estudo de Minas, é 
preciso rtizel o sem rebuço, ex•ge, reclama 
energiras e putrioticas economills Stlm o que, 
mai~ t"rde ou mais cêdo marcharemos a 
passos ujligHntados para um abysmo inson 
davel de tri!ltezas e de utlhcções. 

0 SR. G. DE CARVALHO: - No orçamento 
temos verbas que podam e devem ser corta• 
das. 

0 SR. C. DE REZENDE :-Não falo em nome 
da comrnissã.o de Ort;amento: falo em meu 
nome de deputado. 

0 SR. G. IIE CARVALHO: - Tambem eu falo 
em meu nome de det•Utado . 

0 SR. C. DE REZENDE :- V. exc., então, VC
nba à tr1buna e protlra o sou discurso ! 

Eu i1t di:r.endo, sr. Presidente, que si não 
fizem10s energicas e patriut1cas economias, 
certamente bavemos de lançar, mais tarde, 
o Estado de Minas em uma situação affii 
ctiva, que será nossa morte perante o ex· 
trangeiro .. 
u~IA voz:- Nl!'.o ha perigo. 
0 .;R. C. DB RUENDII:: - . • CODl O qual 

mantemos altas re!l.ções de credito, e tam
bem perante os demais Estados da União Fe
der~tl que estão acostumados a ver reinar 
entre nós, nllo a mais perfeita, porém cer
ta prudencia na decretaçlo de despesas. 

Bntret11nto, neste andar, em algum dia, 
ba de nos apparecer cruelmente o reverso 
da medhlha, onde bavemos de l~r uma pala
vra lugubre o te1.rica-a ruina. 

Si, presentemente, não existe desequi
librio ontr·e a receita e a despesa no orça
mento do nosso Estado, isso succederã. mais 
tarde, porque é incontestavel que a despesa 
publica tende senrpre a augmentnr, ou con
servar-se como está, ao pa~so que a rec~i 
ta ha-de fatHlmente diminuir. 

Sr. Presidente, ê preciso dizer-se,mais uma 
Tez, que a fonte principal dll receita do E9 · 
tado de Minas assenta-se sobre uma colu
mna de areia, movediça por sua natureza 
como ê a exportaçlo de café. 

O cultivador ou o exportador do café, em 
vir-tude do mau preço que este genero está 
alcançando . no mercado consumidor, em 
virtude do peso imupportavel do impo .. to 
e outras c~tusas, si nno qulzer morrer de 
mun1çilo, ba-de. naturalmente, empregar 
suas torças em outro ramo de activ1d11de 
humana 

Pergunto agora á Camara dos sr1.1. Depu
tados : si a expo:-t.ução do café diminuir, ei 
o seu cultivo par11r, pot· estes mottvos, qual 
será futuramente .a siluoçiio tlnauceira do 
Eslado de Min11s Y 

Si é a nosfa fonte principnl cc riqueza 
cer1amente a receitu publica bn. do ser me
nor com o tempo ~. p .. r consequencia, mawr 
a despesa, o qu~ s~rá para nós um de~astr·o. 
E' estt1 um pt•inciplo c1tado p<.r todo~ o.~ eco
nomistas o llnanceiros : des•lo que um p;tiz 
qualquer t!lnha, I'OlltltJUadnmente, a ~uu re
ceJta em diminuição e a SUl\ de,pesa em um 
estudo de consena~;fio ou de augmento. fa
talmente chegará á t~"iste consequeucia de 
uma ruina. 

Si os preceitos mais vulgare3 da económia 
politica, quer ~ cja ~;cien ci a, qu~r ~.-ja arte, 
fo rem rawuveis ou ver dadenos . ntals h r
de ou mais cedo, tel'cmos o nosso orça
mento desequilrbrudo de um modo pern•a
nente e as nos~as tlnan~,:as compromett1d11s. 

0 SR. DUARTE DA FONSECA :-V. exc. está 
justificando o imposto 'territorial. 

0 I'R. CAR!'\EIRO DE REZENDI!: :-Foi por isso 
que dei-lhe o mou voto favoravel. 

Sr. Presidente, estes prinuipios são tanto 
do .-tominio da econonda privada, cómo do 
domínio da economia publica; si o individuo 
e desregrudo em seu mvdo de gastar, si nno 
tem certa prudencia em garantir o sou bem
est .. r e o Feu futuro, ha de arruinar-se im
preterivelmenTe por immoderaçilo. 

Nés, em Minas, portanto, devemos encarar 
resolutamente o problema da economilt ; e, 
quer o poder le(lt sl~ttivo, CJUer o execut.ivo, 
devem ambos enver~dar por esse caminho, 
ombora tenham de rec>~hJr sobre elles os 
mlliores e mais injusto~;~ improperios. 

Para justitlcar t-Sths palavras, chamo ain
da a 11tt.enção da Camara dos srs. Deputados 
p~ora a mensa~rem du honrado sr. Presidente 
do Estado, em que aconselha ao rilmO legis
lativo muita prudencia, muita moderaçiJ.o 
na decretação de despesas. 

Sr. Presidente, o projecto ora em 3.· dis
cussão, com as suu emendas já approvadas 
em 2. ·, não podor1am passar nesta Casa sem 
o meu protesto ; são 38:000.& que vão ser dis
tribuidos para a conclusllo de obras de bos
pitaes municipaes. E' preciso dizer a v. exc. 
e á Camara que os municípios, em vez de 
etttarem mantendo um napotismo intoJeravel 
e uma burocrac i>t imperdoavel, deveriam de 
prererencia tratar de seus interesses, e foi 
para isso, sr. Presirlente, que a Constituiçilo 
do Estado deu-lhes. larga som ma de autono
mia. D1rllo que trata-se de uma pequena 
quantia, mas eu direi tambem que o lmmen
so oceano ê formado de regatos de nasci
mento humilde . 

Sr. Presidente, este estado de cousas, este 
modo de comprehender e exercer o manda-
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to nlo póde continuar, porque nlio está de 
accórdo com a natureza do regim~n republi· 
canu. R' n,.c,.ssaric que n CongrellSO Legisla
tivo, nlio obstante o victime todo e qualquer 
dtul.,eato ()U ••ntipathiu, siga outro caminho, 
tom" uutra. direcc;ll.o. sem o que chel(al'ell'loS 
a uma ruiaua. lastimavel nas tlna.nçt~ s. 

Sr. Presidente, as cam~tras municipaes têm 
laq~'' somma de impostos, om virtude da 
autonomia que lhes foi concedida pela nossa 
Je1 tni\e, constantes da lei •lo •li~criminaç "!os 
de rendllB o lei de organizaçiio municipal, 
ao pa>~so que o Esta.to tem rela.tiv~tmente 
pouco11 impostos e muitos servi._:os importan 
tes a seu c,.rgo, ni\o podendo, portanto, i!" 
em ausil•o do~ municípios. ~i \'Ot •rmos o 
au1ilio de 20:000; para as o•n·as do llo:~pitnl 
de S. José de Além Parahyha e 11tttros a que 
se referem aa emend-tl, deveremos tambe:n 
votar outros tantos auxílios '' to•lo11 os mu 
nici pio&, para sermos logicos e jus tos. (A poia
do.~). 

0 SR. JUV8SAL PESNA :-Ne n tortos est!lo 
nu con•liçOe:t do do Além Pllrahyba. 

O PR. C. o~; REZBNoE :-Devo dizer mais que 
estll muuicipalld~tde tem uma reuda Bnnual 
superior a 500:000i!. 

0 SR. JUVINAL P&NNA :..-E uma dívHa de 
800. ( ,lpartes). 

0 IR. C. D-C REZENO& :-Senrlo que, além 
desta enorme renda, teve ainda um empres 
timo com garantia de juros pelo Estlldo de 
Minas, p11ra o saneamento do muuic1p1o. 

Não conheço a renda de Arassuaby, mas 
a de GuanbAes é superior a 30 contos de réie; 
pois bem. em vez do manterem e pagarem 
um funccionalismo euggerado, emprel{uem 
uma parte d9 suas receitas na. con11trucçil.o 
de hospit .• es. E, demais, toda. lei que iu•por
ta onus para o thesouro, nl1o deve ser vota
da com tr0peço. Si fosse •lado ao Jegisl:.~dor 
constituinte tudo prever, seri" uma bôa pro 
videncia, si elle tivesse consignado em seu 
selo que to•la propost t de despesa partiue 
sómente do poder executivo. (Muito bem d •J 
sr. Francisco Bres•ane), 

A a.tim'nt·traçào deve ser conhecida de to
dos, pr•ucipalmente dos legisladores, mas é 
incontest~tvel que ninguem poderá. conhecer 
melhor o estado do thesouro do que o pro
prio poder executivo, 

S•-. Presidente, ê facto, e ninguem o póde 
contestllr, que. para bem se governar, é pre
ciPo terem-se bôBs finanças; e, para terem-se 
bôas ftoanças, tambem é preciso que nllo pro
cul'Hmos cahir no regimen da anarcbia, e1r. 
que a qualquer deputado é licito levactar, 
propor e alcançar creaçílo de deapesas .(Apoia
dos). 

O sa. JoXo PIO :-Pela minha. parte pro
testo. 

0 SR. CARNEIRO DB REZENDE :-Nilo preciSO 
provar a minha asserçllo. Sr. Presidente, sen
do livre ao deput!Ul., propô r a creação de 
despe11as, a consequencia é cbegar-so á trtste 
conclusllo da formaçiJ.o de grupos e conte •e
raçOeR d,: deputados para eocartarem no or
çamento certas verbu ou orearem de11pesas 
prejudio1aes. 

O sR. J. Pto :-Entllo vamos mudar • nos
la Constituiçlo. 

0 SR. DI"ARTE DA FONSECA :-Nunca houve 
semelb11nte cousa entre uós. (Apoi .. dos). 

0 IR. CARN&IRO DK REZBNDB :-Sim, maS na 
lnglaterl'a, ar. Presidente, é praxe, e •Je aa
lutal'es consequenc•as, que toda proposta, 
tudo pr~jecto que c•·éa. despesa1 o orçttm .. n
to o emonda:. ao mesmo só p11rtem do p .. der 
executivo ; o representante . no par·l~omunto 
•uglez, tem, t:ntret11nto, o direito dt:, em 
muçM, propõr· ou antes, convidnr ~o poder 
e1ecutivo p~tl'a ap1·esentar a11 mttdtdas de 
•lespesas quo julgar neceuarias. Là, devido 
á pru~encia proprta. do ttenio intrlez, todas 
as medidas que importam onus par11 o tbe
.ouro só @li.o approvadas pelo p~trlllmtmto 
me•tiant., u. su~~. adt.pçilo por parte do poder 
executivo. 

;•ara mim, este ]lrincipio ou esta praxe es
tabelecHta no parlamento inglez ó de salu
tar-es ofTt:~ito~ e consequencias ; entretanto, 
ella nllo pótle vigorar entre n(}s, porque a 
Constituição mineira o probibe, e ó noesa 
attribuiçào fazer leis, intdrpretlll-8.11, su~p.,n
dd-as o decretar despesas. 

Eu cbamo, porém, a attençlo dos nobres 
deputddos paru os incontestllveis benE~fic •es 
de semelbaute praxe, pedindo llcença par~ os 
enunciar. 

Em primeiro logar, pod~~iamos e~~belecer 
determinar e. respon1111b1hdade poa1tin do 
governo na gestão da f11:r.enda. publica ; 
em segundo logar, poderíamos ter; mais ou 
menos gBra'ntido um certo equilibrio tlnan
ceiro .'em tet ceiro logar, a prase adoptllda 
ttrari~ a.o deputado o incommo(lo de en"·iar 
os celebres bithetc& eleitorae& aos 11eus distri
ctos para a satlsf11çAo de interesses puramen
te locacs ó. custa tJo thesouro. 

o s~t. JoXo Pio :-Em quarto logar, deve
mos ter aqui a mon11rcbia iogleza. 
· 0 !.IR. CARNEIRO DE REZENOB :-Sr. Presi
dente, em virtud'3, pois, de to•tas esta& e ou
tras consideraçi:let~ que tlz, e só em deresa dos 
sagrados interes.es geraes do Estado de Mi
nas cu vou te•·mma.r, declarando que, en
cer;ada a diacussilo, requererei voti1çilo no
minal para que o Estudo de MinBs saiba 
quaes silo os inditrerentes à sua sorte e 
aquelles que procuram evitar a sua quéda 
no leito do Procusto. (Muito b~m ; muitu be•"; 
tApoiacius ). 

o sr . .Joiio Pio, (pela or<km), pergunta 
si a ,-otaçiiu nominal rerero -se somente a. 
sua emenda ou t~tmbem ao projecto. 

o •r _ Carneiro de Beae••e, (pela ord~m ), 
voltando á tr1buna, d11Cldra que a votllt,;lo 
nominal requerida deve abranger tambem o 
pr·ojecto. 

Appro'"ado pela Camara o requerimento, o 
sr. Presidente manda que se procedtt á cha
mada e respondem «alm~> approvando o pro
jacto os srs. Agost.mho Pereira, Desiderio. de 
Mello, Duarte da Fonseca, Lepoldo Corrêa,. 
t,;11rliudu Pinto, Joilo Pio, Coelho tle Mourlll 
.lu,·enal Ponoa, Epaminondas Ottoni, Manoe, 
Alves, Jgn.cio Murta, Getulio de Carvalho 
Nunes Coelho, Saturnino Dantaa e José Gun
Çttlves (15) e «nlloJ>, rejeitando-o, os 11r1.: 
Celeetino Soares, Nunee Pinheiro, Juscelino 
Barbosa, Delfim Moreira, Francisco BreRs&-

• 
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ne, Joaquim Cali:l:to, camillo Soarei, filho, 
carneiro de Rezende, Simelo Stylita e CIID
dido Eloy {10). 

E' approvado o projeoto por 15 votos con
tra 10. 

cldo, sobre cessllo do predio onde fonccionou 
o Externato do Gymnasio Mineiro e segunda 
diacua111o do que fór preferido. 

2.~ discusslo do projecto n. · 400, permtt.
tindo aos advogados provisionados pela Re
l&QI.o a af!,·ocacla em qualquer comarca.. 

2 . • do de n. • 409, sobre grupoR t>St'Olares 
nesta Capit.al . 

Dil1cussão doa parE'ceres 011. 328 a 310 . 
Lev~nta-ss a ses~ão. 

Procedendo-•e á cbam11da pua a votaçlo 
da emenrla do sr. Joio Pio,responderam «'im», 
approvando a, oa srF.: Nunes Pinheiro, Car· 
lindo P into, Camillo Soares filho, Francisco 
Bressane, Carneiro de Rezende, Simelll Sty
·uta, Candido Eloy, Jo'é Gonçalves e João 
Pio, (9) e «nlo», r~jeitando-a, os srs.: Agos-
tinho Pereira, Celestino Soarell, Desiderio de •s.o SESSÃO ORDIN.'RIA .•os 9_, DE AGO"T" 
Melln, Duarte da Fonseca, Juscelino Barbo- • " ,. .. • "' 
aa, Leopoldo Corrêa, Delfim Moreira, Coelho I DE 1898. 
de Moura, Epaminondas Ottoni, Manoel Al-
ves, lgn11clo Murta, Getulio de Carvalho, . PRESIDENCU. oo SR . RIBFIRO I•E OLIVF: tu 

Nunes Coelho, Saturnino Dantas, Joaquim SU-\IMAIIIO : t.· parte ria ordem do dia . - .\cla. -
Calixto e Juvenal Peuna {16). Experlu·ntll .- 01 ~rn ações do sr .. 41.1ll~lillhO Pe-

E' rejêitada a emenda por 16 votos contra Jeira-ApreRcutHr~n d~ parece,.es de ''" mJJiissões 
9. - AI•l'Pfeutaçl'lf, uo projtclo n . 4~~ .-.\ ppro' ac;ã• 

O sR. JusCBLINO BARBOI!IA, (pela ordem), ~e /eda~ção Oua l.--:-2. · dlscu~sào . rio pr~jecto D: 
requer se consigne na acta ter votado con- · ·~· .- 2. parte. - ~tscussno de p•e rereucta.- 2. 

. d1scus~~o do pro]erto o. 40 t. - Em. 1111a llos 
tra o pro.Jecto e emenda . . HS. farnelro lle llezcnde e 1\orlrl gue~ t:t.nves. 

Egual declaração ff'z o sr. Celestmo So~res. - H••querin:enlo f!n sr. Ju vcn~ l l'r nna .·-úbser-
0 SR. Jo.Xo PIO, pede tambem se consigne va~õcs do sr. DeFirlerio de ~l t:ilo .-~.· ·h>CIIssão 

na act11. ter votado pelo projt:cto e pela no projeclll '' · 40!1.- Emendas du "" · llo lngues 
emenda. Chan·s.- Diticur~o.; dos srs . Fram:isco ilrcs~ane 

Serão attendidottos nobres deputados. 8
9
J9âo l:io. - Discussão . dos pareceres de 111, 

'Remetteu-se o projecto á commisslo de 3~8 a 3~0.-0rdem do dta. 
R.edaçllo. Ao meio dia, feita a chamada, acham-se 

presentes os srs. Ribeiro de Oliveira ,A~tosti--
3.• discu&~l!o do projecto n.· 90, do &nado nho Pereira, Desiderio de Mello, Manoel Al

F inalmente, lido e posto em terceira dis
cu~são. é ~em debate approvado e vae á se· 
creta,·ia para se passar em autrograpllo a~m 
de remetter-se á sancçli.o a propo11ição de lei 
n. · 90. do Senado, sobre construcçl\o de ca
sas na nova Capital a diversos tunccionarios 
publicos. 

0 SR. CARNEIRO DB REZfNDB rt>quer que. 
se con~igne na seta ter votado contra este 
prCijecto. -Será attendido. 

Nada mais havendo a tratar-se, o sr. Pre
lidente designa para amaQbã a seguinte 

ORDEM DO DIA 

1.~ PAJI.TE 

Até uma hora da tarde: 
Leitura e npprovaçilo da acta. 
Expo.liente. 

Até nuas horas da tarde: 
2.• IAitura dos pareceres e dos projectos, 

depois de impres~os e distribuídos . 
Aprel!entaçno de pareceres das commissões. 
ApresAntaçlio de projectos, indicaçOes, in

térpellll<ões ou moçOes. 
Discussllo de requerimentos , indicaçoes, 

interpell nçoes e moçoes. 
· Approvaçílo de redacçOes · ftnaes. 

2." discuellão do projecto n. · 398, conce
dendo licença a diversos funccionarios de 
justiça e a professores de instrucçlo prima
rla. 

ves, Francisco Bressane, Candido Eloy, Car
lindo Pinto, Coelho de Moura, Carneiro de 
Rezende, Juvenal Penna, Nunes Pinheiro, 
Getulio de Carvalho, José Gonçalves, Satur
nino Dantas, Nunes Coelho, Joaquim Calixto, 
Sime~o Stylita, Jolio Pio, Sabino Barroso Ju
nior, Rodri~u"s Chaves, Theophilo Marquu 
lgnacio Murta, Delfim Moreira, Juscelino, 
Barbosa , Wenceslau Bra:t, e Pinto de Mou
ra, falta ndo com causa participada os srs. : 
Tavares de Mello, Gonzaga da Silva, Severia
no de Rezende, Julio Tavares, Silva Fortes, 
Ribeiro Junqueira, Raul Penido, Camillo 
Prates e Bernardes de Faria, e sem ella os 
mais srs. 

Abre-ae a aessão : 
Lida a acta da antecedente e nllo havendo 

quem sobre ella faça observaçi:!es o Br. Pre
sidente a dá por 8!1Pl oYada. 

0 SR. J.• SECRETARIO dá conta do fCFUinte 

EIPEIHEI"'l'l!l 

Offlcio 

[Jo tlr. 1.· Secretario do Senado env iando 
a proposiçli.o de lei n . 103, do Senad<'. que 
decl11 ra sem atreito a resolução em r1 ue a 
assemhléa municipal de Araguary annullou 
as leis da. camara daquella cidade em o anno 
de 1897.-A imprimir-se. 

Requerimento 

2.• PARTE De Manoel Apollo, pedindo fmpresslo trra-
tutta de seu compendio cGeograpbia geral• 

Até quatro boras da tarde: no qual fez u correeçOes apontadas pela 
Discuesão da preferencia entre o projecto commisslo de petiçoea.-A' commisslo de 

n. • 380 e o substitutivo ao mesmo oft'ere , petiçi:!es, tlepoia de completado o aello. 



••• 
Officio 

Do dr. Secretario da Agricultura envlan
do o requerimento da Cf>mpanhia E. F. Oéste 
ela Minas sobre interpretaçllo dada pelo go
Terno á lt>i n. 229 da 28 de setembro de 
lM.-A' comnliPS!O de LegislaçiJ.o. 

O aa- AOOI!Tt~no P&BJDnA. (J. · Secretario) 
participa á Camat·ft. que • sr. Celestino Soa
ree faltou hoje á se.a&o por motivo de Mo
l•tia.-A Camara. de. inteirada. · 

2.• LI:ITUBA 

Tem 2.· leitura, é julgado ohjecto de deli
beraçllo e fira t<Obt·e a mesa para ordem dos 
trabalhos, o projccto n . 4?!4. 

A.PBBSENTAÇÃO DE PAllECBREI! DAl COMMISS0BS 

0 SR . NUNES PINHEIRO, pela commisaão de 
Redacçlo, em·ia a Mesa os aeguinks : 

Parecer p(l r,, n redacçllo /irtal sobre o pr(je
cto "· 359 

A commissAo de Redar.<;llo cle leis a que 
foi presente o projecto n. 359, é t! e parecer 
41ue seja adoptada, como redacçllo tlnal, a 
mesma com que foi elle approvado em 3. · 
dlscuss!io. 

Sala das eommiasõea,24 de agosto de 1898. 
-Nunes Pinheiro.- lgnacio Murta. 

Parecer e redacçlio final HJbre o projecto n. 362 

A commiasilo de redacçllo de leia, a que 
foi pre"ente o projecto n, 362, e de parecer 
que seja o mesmo approvado com a seguin
te redacção : 

O Congresso Legislativo do E11tado de MI
nas Oeraes decreta: 

Art. unico. r·ca o governo auctoriza.do a 
despender pela verba-Obras Publicas-do 
orçamento vigente, a quantia . de 38:000.iCOO, 
lendo 20:0003000 para auxiliar a conclusão 
d.o Hospital de Misericordia da cidade de S. 
Jo.sé ll.e Além Parabyba ; 10:000~000, para a 
do HoPpital da cidade de Arat~suahy,e 8:0001. 
para concluFão do Aiiylo de Santa Ephige
lita, nu. cidade de S. Miguel de Ouanhles. 

Paragrapho unlco. Esta lei entrará em vi
gor logo que F«>jll promulgada e publicada ; 
revogadas as dispoeições em contrario. 

Sala da11 commlssOe11, 24 de agosto de 1898. 
-Nunes Pinheiro.- lgnacio Murtll.-A im-
prlnlirem-se . 

0 SR. SIMEXO STYLITA, pela de Represen
taçõea, envia á ~1 eaa os seguintes : 

Parecer para 2.· ducuullo do projecto·n. 4.23 

A commiaslo de Representações, Reque
rim.entos e PetiçOea, â qual foi presente o 
proJecto n. 423, approvado em 1.· discussiJ.o 
i de pareller que seja o mesmo aubmttido á 
2.· .dil!cussllo .e approvado com a mesma re
dacçiJ.o. 
. Sala das commiasOea, 24 de agosto de 1898. 

-8imeiJ.o Stylita.- Leopoido Corr~~.-Oetu· 
llo de Carvalho. 

Parecer para 3.• di1ctu8llo sobre o proj~cto 
·n. 98, do Sen(l(lo. 

A commiliBIO de Represantaçõea, Reque
rimentos e PetlçOes, á. qual foi preeente o 
projecto n. 98, do Senado, app1·ovado em 
2.• di11cuselo, é de parecer que Fej:l o mea
mo submettido ' 3.• discusai\o e approndo 
com a mesma redll<'Çio. 

Sala das ce~mrni~soes, 24 de agosto de 1898. 
-Simeã:o Styltta.-Leopoldo Corràa. - Getu
lio de Carvalho. 

Parecer n. 332 

A commiaslo de Repref.lentaçOe!l, Requeri
mentos o Peticõet~, á qual rlli presente a do 
professor de musira da Escola Normal dl\ 
cidade .ia Campanha, cidadão CArlos de Mou
ra Teix~ira, pedindo que s~jaru 011 ~eus ven
cimentos equiparados eos dos outros pro
fessores da. mesma. escoln : 

Considerando que o peticionario tem d~
reito ao augmeDto da 5.• parte dos venci
mentos que porce!Je, é de parecer que a pe
tiçllo do cidadllo Carlos de Moura Teixeira, 
professor de musica da Escola Normal da 
cidade dR. \Jampanba, e mais papeis que a 
acompanham, s~jam enviados ao exmo. Pre· 
sidente do Estado para. attender como fôr 
de justiça. 

Sala das commissões, 24 de agosto de 1898. 
-Si.neão Stylita.-Leopoldo Corràa.-Oetu
lio de carvalho.-A imprimirem se. 

O J!R. JosÉ OoNÇALVÉs, pela de Justiça, 
envia á Mesa os seguintes : 

Parecer para 2.~ ,discussifo sobre o p1·ojecto 
,, n. 402 

A commisalo de Justiça. Civil e Criminal, 
á. qual foi presente o pr~jecto n. 402, de 
1898, sobre transferencia de residencia. do 
delegado auxiliar do Chefe de Policia para . 
Juiz de Fóra, já. approvado em l. • discussiJ.o, 
é de parecer que seja elle snbrr..ettido á se
gunda e approvado. 

Sala das commissões, 24 de aii'OIIto de 1898. 
-Jo~é Gonçalves. ·- S. Barroso Junior. 

Jlarecer e l'edacçllo para terceiro. discwsl!o 
1obre o projecto n. 345 

A commisslo de .Justiça Civil e Criminal, 
â qual foi presente o projecto n. 345, é de 
parecer que seja. elle ~tubmettido á terceira 
discu~slo e a.pprovado com a seguinte re
dacçlo: 

O Congresso Legislativo do Estado de Mi
nas Geraes decreta : 

Art. 1. · Os emolumentos devidos aos es
crivlea de paz, pelo registro de nascimentos 
e obitos. de que trata o art. 42 do decreto 
n. 9 .886, de 1898, serli.o cobrados do seguin
te modo: 

a) De cada regisf.ro de nascimento e obi
toa, 13000. 

b} De cada certidlo de obito para en'ter
ramento, 500 réis. 

c) De cada certi.IIJ.o de nascimento ou de 
oblto para outros ftna, 2$000. 



Paragrapbo unico. Para as pessoas indi- Encerrada sem debate a dlscunlo, é pre-
gentes estes serviços serlo gratuitos. rerido o substitutiVO, quo entra em seftunda 

Art. 2.· Os e~crivles não poderão, .:;ob ,Jiscut~sAo, sen•to approvado em seu artigo 
qualquer pretexto, ret .. rd~tr este serviço a unico e remttttido á commisJião de PeticoOes. 
seu c~trgo e, quando o f~tçam, ser-lbes-ba im-

9 
. • 

posra p .. lo juiz ~e paz respectivot m~di8nte -·~ d•scuul!" do pro;ecto n. 400 
reclamação a~cr1pta da parte pr~>JUdlcada, a I Em seguida é annunciada a segunda dfs
~ulta d~ 20.3 a 503000, e o dobro nas re.! n- cus111l.O do artltro unico do projecto o. 400, 
c1dencws, seorlo o sou producto recolhido permittlndo aos advol(ados pro,·hion•dos 
aos cofr·es do Estado. p .. la Relaçllo a advocacia em qualquer co-

Paragrapbo un_ico. Dest'!' declslo h_averá marca. 
recurso voluntarJO para OJUrz_de dl~o1to da o sr. <:aroelro de Be.eade :-(Não te-
comarca, dentro do pr aso de ctnco dtas. mot~ 0 !leu di.·cur"o). 

Art. 3. · Fica eleva~o a 2:400-iOQO, annuaeP, vem á Mes~t-, é lida e apoiada e entra em 
o o!'d.eoe.do dos esor1vi1es tia R.elaçll.o, sem discussão n se~tuiute emenda : 
p_re)Ul&O dos emolumentos _que lhes compe- Colloque-se onrte convier : 
ttrem pelos actos que pr~tttcarem. . Art. A provisão dos advogados poderá 

Art. 4_. · Revogam-se us dlspos1çOes em sqr r assada pelo presidente do Tribunal da 
contrario.. . Relaçlo, ex·offici(), ou em virtude de r .. pre-

Sala das commtssoes, 24 da agosto d_e 1898 · ,.011taç!l.o documenta'l" dos juizes dd dir·elto, 
~Jos~ .Gonçalves.-S. B:trroso Jumor.-A ou do ministerio publico, em virtude de tr-
Imprtmtrem-se . •·egularidade de comportamento. 

Sala das ses·ões, ~4 de agosto de 1898.
Carneiro de Rezende. 

Apr~sentação de pt·ojectos 

O SR. JosÉ GoNÇA.LYES apresenta o se
guinte: 

Projecto n. 4 25 

O Congresso Legiâlatívo do Estado do .Mi
nas Oeraes decreta : 

Art. I.· Ficam creadas as se11uintes ca
deiras de instrucçio primaria : du·as do sexo 
masculino no municlpio do Pdrá, nos loga
rea denominados-« Corrego do Bom Sue
cesso »-districto da cidade, e-« Ferreiros» 
-districto de Santo Antonio de S. Joio Aci
ma ; uma do sexo masculino no logar de· 
nominado-« Lagôa dús Veados» de Jequi
tibá, município de Sete L11gõas ; e outra 
mixta, no Jogar denominado-« Santa Cruz,., 
municipio de Pitanguy. 

Art. 2. · Revogam-se as dlsposiçOes em 
contral'io. 

(S. R.) Sala das sessOes, 24 de agosto de 
1898.-José Gonçalves.-Apoiado, a impri
mir-se . 

App1•ovaçao de 1·edacção f inal 

E' lida o posta om disCU$Slio, sendo esta 
sem debate en~'errada, e bem assim appro
vada a redacç§.o llnal do pr~jecto n. 351 
sobre avaliadores judiciaei!.-Remetta-se ao 
Senado. 

2." discussão do p,.ojecto n. 398 

Sem debate encerra-se a segunda discos
alo do projecto n. 398, concedendo licença a 
divert~ott funccionarios pubiicos, projecto 
esse que sendo approvado vae á comm1asão 
de Representações e Petições. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA. 

DisctuslJ.o de pre{11renc ia 

O sr. Presidente anouncia a discussão da 
preferencia entre o projecto n. 380 e o sub 
atittitivo ao mesmo offerecido, sobre cessAo 
de predio onde funccionou o Externato do 
Gymnasio Mineiro e l!egunda diecus~llo do 
que fOr preterido. 

O SR. R.llD:dGUBs CnA.VBs envia á Mesa a 
SOjlUinte : 

Sub emenda á emen.ta apresentada pelo 
ar. Carneiro tte Rezende. 

Sendo ouvido o inter·eãsado. 
(S . R. ) 

Sala das se~sõel!, 24 de agosto de 1898.
Rodriguea Chaves. 

Lida e apoiltda, entra em discusslio. 
0 SR. JUVBNAL PE!'INA apresenh O Se

guinte: 

Requerimento 

Requeiro que seja ouvida a commissão de 
.lustrça Civil e Criminal IL respeito do proje
cto n. 400, e sua11 emendas, devendo dar seu 
parecer dentro de dez dias. 

Sala das sessoes, 24 de agosto do 1898.
Juvenal Peona. 

Lido e apoiado, entra em discussão. 
o •r. De•lderlo ele Mello vem á tribuna 

Fómente pera impu~nar o requerimento de 
adiamento apresentttdo pelo illustre liepu
tatlo residente em S. José d' Além Parahyba, 
porque nlo pó•le enxer~Car a razão que de· 
ter mina á Camara ouvir ainda a r.ommitasl!.o 
de Justiça Civ1l e Criminal, quando é Sllbi
do que o projecto já tem pe.recer favoravel 
da m ... sma comm issl!.o. (Apoiado do sr. Rod,.i
gues Chaves). 

Depois dá-se ainda . a circurnstancia de 
que, approvado o projecto em 2.• discussllo, 
Jorçosamente tem de ser presanto à. referida 
commissão nos termos do regimento. 

Não a1:r·odlta 1!. exc. que o requerimento 
tenb.l fim protelatorio, mas estamos quaal 
nos ultimos dia(l dos trah11lbos legislativ,.a e 
a voltar o projecto á commissll.o impos~a a 
sua nl\o approv11çll.o este anno, e por rsso 
mHsmo nAo &erà conver·tido em lei (npma· 
d , s), nem mesmo talvez possa ser submettt
do á apreciaçllo do Sen~tdo. 

Per01iUa o illustro deputado, diz o orador, 
que eu dt.ra cum franqueza, ou o requeri· 
monto do illustl'e collega tem por fim ob
struir (protestos do 1r. Ju~nal Penna) e 



... 
neste caso a Camara nlio póde nem deve 
acceital-o, ou enta.o foi apresentado de bOa 
fé e nD.6 póde ser apprf•Vado pot·que o a.dia
menJ.o im~orta na rejeiçlio da mataria t.lo 
projecto. ~uito bem). · 

Niugut~JP mais pedindo a palavra, encer
ra se a diiiCUBllio, sendo rejei~do o requeri
mento, pelo que continúa em dtscu81140 o 
projecto. 

Sem mais debate encerra se a. di1cussi1o 
do projeto que é approvlldo sendo, rejeitada 
a emenda n. I, e ficando prejudicada a 
aub-ement1a n. 2. 

Remetta-se o projecto á commiss!o de 
Constttuic;ll.o e Le\{islaçllo. 

2. · discuullo elo projetJto n. 409 

Em sejluida é lido e entra em 2. • discos
silo, por artigos, o projecto n. 4C9, sob;.-e 
gruvoa escolllres na Capital. 

Sem debate são approvadoA os artigos 1.· 
a 5 ·• · 

Em discu~slio o artigo 6. •. 
0 IR. lto JRIGUBS CHAVES envia Ú. Mesa a 

ae,rumte : 
Emen·ta n. I. 
Em \'eZ de 50$000 mensaes -diga-se-

100 000. 
Sala das sessões, :.?4 de agosto de 1898. -

RoórigutJs Chaves. 
O sr t'raoebeo Bresliaoe : - (Niio te

moa o seu dil!curso). 
O ar . .JoAo Pio :-(Idem). 
Nmguem mais pedindo a palavra encerra

se a dtscussilo, sendo approvado o artigo e 
rejeitada a emenda 

~ilo approvados, sem debate, os arts. 7. ·, 
8.· e 9.0 • 

Con'lentindo a CaPa que o pro.jecto passe á 
3. · discussão, vao elle á com missão de In-
strucçilo Publica. · 
IJis.:uullo d os pareceres ns. 3 Z8, 329 e 330 

Lidos e postos em discussllo successivamente 
silo sem debate npprovauus os pareceres ns. 
328, 329 e 330. 

Nada mais havendo a tratar-ao, o ar. Pre · 
aidente designa para amanbil a seguinte 

ORDEM DO DIA 

1.• PARTE 

Até uma hora da tarde : 
Leitura e approvaçlio da acta. 
E:r.petliente . 

Até tlUIIB horas tia tarde : 
2. · leitura dos pareceres e dos projectol!, 

depois dto impressos e diatribuidoa. 
Apresentacao de pareceres das commis-

aoes. · 
Apresentação de projectos, indiclções, in

terpellac;•ies ou moçOel!. 
Discussão de requerimentos, indicações, 

interpellações e moçõ~s. 
Approvaçilo de redacçõea tlnaea. 

2.• PARTE 

Até quatro horas da tarde : 
2.· diacusalo do projecto n. 405, conceden

do licença ao tabellillo de Trea Corações do 
Rio Verde. 

2. • do de n. 420, facultando a permuta 
entre os aerventuarios de justiça. 

3.· do de n. 364, sobre estabeleciml3oto de 
feiras de gado. 

3. ·do 1e n. 355, sobre E. F. da cidade do 
Curvelló á cidade de S. Francisco. 

2.· do de n. 340, auxiliando a: Santa Casa 
de Misericordia de Ubt~raba. 

Discussão da emon•Ja do Senado ofTereci
da ao projecto n . 2~, sobre l1cença ao es
crivlio de orpbãos da comarca de Pouso 
Alto. 

Levanta-se a sessllo. 

ACTA DA 49.• SESSÃO ORDINARL\, AOS 25 
DE AGOSTO DE 1898 

PRE81 l;B~CIA. DO SR. RIBEIRO DE OLIVEIRA. 

SU)Ut.\1110.-1. • parte da ordem do clia .-Acla.
Expetliente. -Discursos do~ sr:!. l){llitCio ~lo •·ta e 
.to:\o t>1o.-Obs~rvações do sr. ~lnnoc l .\tves.-
2. · leilnra.-ApresPotação de l'arcceres dt} Com· 
mi!sOe~.-Apresentaçào do projcclo 11 . 42G e da 
lorhca~::!o n. 12.-Approvaç;io de rcrlacçõcs 11-
naes.-! .. • parle.-2. • ôlscns, l\o elo projeclo o. 
40~> . -2.· do de 11. 4~0 . -Discur~o do sr. Juve
nnl Penn:J.-:1· rio de n. :.Jiil . -Emeurlas do sr. 
Desiderio d tJ Mello.-3. · dl~cussl\o do projeclo n. 
35' •• -2 • do do! n. S hl -Emenda do H •:oclbo 
de t.loura.-Discus~ão de emend1s do Sonado.
Ordem do dia . 
Ao meio dia, feita a chamada, acham-se 

presentes os srs. : Ribeiro de Oliveira, Agos
tinho Pereira, Çelestmo Soares, Jui!celino 
B~trboaa, Josó Gonçalves, João Pio, Carneiro 
de Rezende, Manoel Alves, Epaminondas 
Ottoni, Nune!l Cl)elho, Juvenal Penna, Del
fim Moreira, Simello Stylita, Nunes Pinheiro, 
\Venceslau Braz, SP.turnino Dantas, Getulio 
de Carvalho, Leopoldo Corrêa, Pinto de 
Moura, Desiderio de Mello, Joaquim Calixto, 
Thoophilo Marques, Ignacio Morta, Coelho 
de Moura, Rodrigues Chaves, Manoel da 
Silva e Candido Eloy, faltando com causa 
participada os ars .: Tavares de Mallo, Gon
zaga da :silva, Severiano de Rezende, Julio 
TavareS", Silva Fortes, Ribeiro Junqueirn, 
Raul Penido, Bernardes de Faria Co' Camillo 
Pratas, e aem ella os mais srs. 

Abre-se a sessllo : 
Lida a acta da antecedente e n!io haven

do quem sobro ella raça observações o sr. 
Presidente a d' por approrada. 

O ar. 1.· Secretario dá conta. do seguinte 

BIPl!:DIENTE 

O/fiei os 

Do ar. l. · Secretario do Senado communi· 
cando que o Senado tendo rejeitado por 
dois terços a emenda n. 3 que havia otrere
cido a proposlçlio de lei n. 124 desta Cama
ra, sobre aubatituiçllo de lentes e professo
res de estabelecimentos de ensino, subiu a 
rererida prop01içllo á aancçllo, sob n. 114.-
A Camara ftca inteirada. · 

Do ar. dr. Secretario tda Agricultura en
viando uma mensagem em que o sr. dr. Pre
sidente do · Eatado pede um credito especial 
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de 500:000.!000 para a conatrocçlo de cadêas 
em diversas cidadea.-A' commisslo de Orça
mento. 

O 8r. lpaelo Muraa 1- Sr. Presiden
te, como v. exc. e a casa blio de recordar
se, na sessliO de 23 do corr.,nte, discutindo
se uma emenda suppressiva do meu illus
tre collega, t:r. padre Jol!o Pio, sobre um 
auxilio ao hospital de Arassuaby, eu me 
havia compromettido para com esta cama
ra, a vir trazer documentos que provassem 
o que eu tinha alflrmado, isto é, a existen
cia do ho~pital de Arassuaby e que só tem 
recebido subvenção do Estado de 1894 para 
cá. 

Naquella occasiilo assim procedi, porque o 
meu .collega poz em duvida a minha atflr
maçll.o, e mesmo, quanclu se concluiu a dis
cussi'lo e se faziam declarações de voto, s. 
exc. disse aqui bem alto para todos ouvi
rem, que tinha votado a favor de sua emen
da, porque em Arassuahy não existia hospi
tal nem nada ! 

Sr. Presidente, ha doze annos que eu tenho 
a honra de r t>pr-esentar o extremo norte do 
no~so Esta•io na antiga assemhléa provin
cial, no CongreiM!o Constituinte e na Camara 
dos senhores Deputados. 

Felizmente, posso dizel-o, si não tenho 
tido uma vida purlamentar brilhante (não 
apointlos), si n<i o tenho deixado um rastro lu
luminoso pela minha intolligencia, mercê de 
Deul', ni'lo tenho deshonrndo o púvo que, em 
sua nímia generosidade, confiou-me 11o mJs
sl!.o alta e elevada de representai-o. 

0 8R. JUSCELINO BARBOSA : - V. exc. tem 
sido um digno representante do norte. 
(Apoiados). 

0 t,R. lGNACIO MURTA : - Affirmava, S')h 
minha palavra, que existia hospital em Aras
suahy e que elle só tinha recebido subven-

. çlio dos poderes do Estado de 1894 em dean
te, porquanto, a lei n . 2.545, de 31, de de
zembro de 1879, em seu artigo 11, determi
na que taes auxilios só podem ser dados 
mediante a apresentação do relatorio e do
numentos da mesa administrativa desses 
estabelecimentos, que provem a sua existen
cia ou effectividade. 

Não procedia, portanto, a argumentaçlio do 
meu col\ega, quando dizia que co~>de 189 1 o 
hospital de Arassuahy recebia asub,·enç11.o de 
dois contlls. 

Pelo relatorio do digno sr. dr. Secretario 
do IntHior, relativo no anno de 18P5, prova
se a t-:~i~t encia do hospital de Ar11ssuahy 
que está funccionando regularmente,como se 
vê a pagina 14 do mesmo relatorio, por
quanto t>otre os casu fie caridade que de
clara ·existirem uo Estado, está mencionada 
a de Arassuahy. 

Está provadà, por·tanto, a existencia do 
hospital de AraPsua.hy, o ·que pórte ainda ser 
provado pela »cta da reunilo da respectiva 
Irmandade e relatorio de sua mesa admmis
trativa, que vem publiea<.lo no jornal local 
«0 Arassual1y>>, n. 22, de ?:7 de julho ulti
mo. 

Por elle vê se que foram reeleitos : para 
provetlpr o dr. Olyntho Ribeiro, digno juiz 

de direito da comarca, cidadlo distlntlsaimo 
e cuja honorabilidade ningueru pód~ pOr em 
duvtdc. e e muito conhecido nesta casa .•• 

O SR. D. MoRBIR.A :-F.: "m todo o EAtade. 
(Apoit.• dos). 

O &R. R. CHA VEB :-Incapaz de apresentar 
relatorios ralsos. (ApoiatJo1). 

O SR. I. MURTA .. para secretaT'io o sr. ma
jor Gustavo Teixeira Lages, digno promotor 
de justiçA., cidadão illustrado e de nobiliaai· 
mo caracter, incapaz de lançar mão de meios 
fraudulentos; e para tbesoureiro o coronel 
Manoel Ferreira Paulino, cidadlio respeit&
vel que tem sabido captar a estima de todos. 
(Apoiado do sr. R. ChatJ~s). · 

O sa. E. OTTONI :-Por muitíssimos annoa 
fui <'ollector do Estado. 

0 SR. I. MURTA :-Aquellea qU9 1uvida
rem da folha local, podem 1 ecorrer á Se· 
cretaria do Int.erior onde existem relatorioa 
da mesa administrativa daquelle estabeleci
mento. 

O SR. E. Ottoni :-Até impresso!'. 
O SR. R. CHAVES :-0 jornal local publica 

o numero dos enfermos tratados no hospi
tal. 

O SR. I. .MURTA :- Trinta e sete infelizes 
alli foram tratados, recebendo allivio a seus 
padecimento~, como se vê do jornal que 
aqui está (m'•··tm ndo-o) e p ·de aer lido pe
los collegas qu~ o quizerem. 

No anno de 1893, como ainda não tinham 
sido satisfeitas as condições exigidas, o 
ho8pital nl!.o recebeu a subvenção, pois a 
verba destinada á esses estabelecimentos 
accusa um saldo de cinco contos, como pas
so a lér (lé). 

Entre as verbas que deixaram saldo, figu
ra a de-Auxilios a hospitaes- na importan
cia de 5:0003; mas esse saldo não é real, por
quanto, si e vorJade que deixaram de ser 
entregues, dentro do exercício tres conai
gnaçoes, 'isto é, 2:000$ ao hospital de Bae
pendy, l :OUO$, referente ao 2.· semestre, ao 
de Lavras e 2:0003, ao de Arassuahy, nilO e 
menos certo que os dous primeiros já foram 
satisfeitos pela verba-exercícios ftndoa -de 
189~ e a 3.·, que se rerere ao hospital de 
Arrassuahy, pode ainda ser reclamado por 
-exercícios tlndos-emquanto nll.o se verUI.
cnr prescripçf,o. 

Como dissa, sr. Presidente, o hospital de 
Ara@sua.hy de1 xou de receber o auxilio inclui· 
do no orçamen 1.o de 1893, por nlio ter apre
~entado o com patente relatorio, perdou-o 
por se ter ver i licado a prescripç!to da. verba. 

São dn.dos cll:lciaes que podem ser verifl
cnlios por qu. !quer collega. 

Sr. Presidente, tive ta.mbem o trabalho de 
ir verificar p•·ssoalmente ua. Secretaria do 
Interior e lá consta dos livros de credit-o 
que esse hosp •tal começou á ser sub"encio · 
nado de 1894 om deante, pois só então sa 
tisfez às exigencias do art. 11 d~ Jei n. 
2.545, de 31 de dezambro de 1879. 

Em relaç!to ao hospital do Minas Novas, 
destes mesmos documentos, vê se que ate 
hoje nenhum auxilto tem recebido. 

Penso, ar. Presidente, ter-me desempe
nhado do compromisso .• . 

O SI\. R. CBÃVIIS :-Perfeitamente. 
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O sa. I. MoRTA. •.• que havia contrahido 
para com os meus illu1trea e dignos pares e 
minha palavra n!W poderá maia ser posta 
em duvid:., porque vem reforçada com do-
cumento• officiaes. . 

Como disse, n!W sou novo na politica ; ba 
muitos annos que repreaento o Eatado de 
Minas, bem sei que, incompetentemente (nlfo 
apoiadO& g'lraes), mas, durante toda a minha 
vida tenho procurado manter pura e illeza 
a minha honr11, a firmeta de meu caracter, 
que considero o mais precioso Jegado que 
dei:larel a meus filhos. 

Agora, sr. Presidente, que d6scambo para 
a velhice, que me 11into cançado o isento du 
illusoes da pt;litica,que tanto fascina aoê ho
mens, mas que é tão cheia de contrariedll
des, desgostos e iogratidOes i agora que e 
uem possível deixul-u e recolher-me á mbha 
roça, ;:ar.t. abi, Junto du minha idolatrada 
fiUDilfa,,·iver tranquillamente, desejo f11zel-o 
com a cabeça ergu1da, com a consciencia de 
ter cumprido sempre o.s meus deveres, e 
certo de que deixarei uw nome honrado 
pa1•a meus filhos, e de que os meus i!lustra
aos e honrados collegas nll.o so envergo
nhem nunca de terem sido meus · pares. 
(Muito bem I mu lo bem! ) 

O •r . .lnAo Pjo :-(N:'lo temos o seu dis
curso). 

O aR. MANOIL ALva envia i Mesa uma re
presentaç!W de habitantes do districto de 
Serra Nova, município do ltio Pardo, solici
tando creação de uma cadeira primara em 
S. Joio da BOa Ilha de Cobru.- A' commls
Pllo de lnstrucçllo Publica. 

2.· LEITUJU. 

Tem 2.· leitura o parecer n. 332 e o pro
jecto n . 425, que é julgado objecto de deli
beraçlo para ordem doa trabalhos. 
AI LESE~TAÇÃO DB PARECERES DAl C010li8SI:IB8 

0 IR. SA TURNINO DANTAS, pela commi&BilO 
de Agricultura, envia à Mesa o seguinte: 

Parece?' para 2. • discwssi!o sobre o projecto 
n. 41.2 

A commias4o de Agricultura, Minas, Co
lonização, Terras e Bosques, a que foi pre
sente o pr~i e c to n . 412, é de parecer que 
seja o mesmo submettido á 2.· discuasllo e 
approvado com as seguintes emendas : 

N. I 

Ao art. I. ·-Onde se diz : por meio do café 
-accrescente-se-e outros productos e ma
nufactura do Estado. 

N. 2 

Substitua-• e o art. 3. · pelo seguinte : O 
governo angariará, por intermedio das mu
nicipalidades, a quantidade de café e de 
productos agrícolas e industriaea que jul
gar neceal!aria á esposiç!W. 

Sala da11 commiBBON, 25de agosto de 1898 
-Saturnino Dantas. - Theophilo Marq11es. 
~ imprimir-11e. 
O SR. 811(.Xo STYLITA., pela de Repreeenta

çOes, envia o seguinte : 
A. C.-25 

PtJrecw e M:lac~lfo para 3. • d~ I06rw 
o prqjecto "· 880 

A commiss!W de RepreaentaçOe~, Requeri
mentos e PetiçlSea, i qual foi pre.ente o 
projecto 1nbstitutivo llo de n. 380, approva
do em segunda discusalo, apreeenta para 
a 3. • com a seguinte redacçlo : 

O Congresso Legislativo do Estado de MI
nas Geraes decreta : 

Art. 1. · Fica o governo auctorizado a 
ceder o edidcio em que funccionou o exter
nato do Gymnasio Mineiro, em Ouro Preto, 
a ê&SSOCÍ&Çllo que IJe organ1zar para fund&
ÇIO rlo Gymnaso Mineiro de Ouro Preto. 

Par11grapho unico. caso venha a dissol
ver-se a nasociaçlio, o predio reverterá para 
o domínio do Estado i revogad11s as dillpoai
çOes em contrario. 

Sala das commissoea, 25 de agosto de 
1898.-Simeilo Stylita.- Loopoldo Cor~a.
Getulio de Cllrvalbo. 

A imprimir·se. 

APREBI!.NTAÇXO DB PROJBCTOI, INDJCAI;I:IEI • 
MOÇ0118 

0 SR. THEOPHILO MARQUBS envia á Mea& O 
sep:oiote: 

Projecto "· 426 

O Congresso Legislativo do Estado de Mi
nas Geraes decreta : 

Art. 1. · Ficam craadas as seguintes ca
deiras de ioatrucçllo primaria : duas do sexo 
masculino no município da Parà., nos Ioga
reli denomin11.doa «Corrego do Bom Successo» 
e «FerreiraPl'> distrtcto de Santo Antonio de 
S. Jollo Acima ; um a do sexo masculino, no 
Jogar denominado Barranco Alto, districto 
do Carmo do campo Grande, município de 
Tres Pontas. 

Art. 2. · Revogam-se as disposições em 
contrario. 

Sala das sessões, 25 de agosto de 1898. -
Theopbilo Marques. 

Apoiado, a imprimir-se. 
o SR. CBLI!:STINO SoA.RBS apre!enta a s&

gainte : 

ImJicaçito 

N. 12 

Indicamos que a camara por intormedio 
do exm. governo do Eatado solicite do exm. 
dr. Presidente da Republic~ a execuçAo da 
diapoaiç!W legislativa que auctoriza o go
vern(\ a entrar em accOrdo com a empreaa
Viaçllo do Brazil- no sentido de augmentar 
o numero de vigiu do Rio de S. Francisco, 
vl11to attender esta medida ia instantes re
clamaçoes do commercio e das industriu 
deste e doa Estados servidos pela navegaçlo1 
a vapor, da referida empresa. 

Sala das .~ ... 26 de ago11to de 1898.
Celestino ioares, Conego Alves, RodripN 
Chave~, Manoel da Silva, Juscelino Barbo
sa, Juvenal Penna, Joeé Gonçalve11, Pinto 
de Moura, Nuae~ Pinheiro, Nunes Coelbo, 
E. Ottoni, Delllm MoNtra, Sime!W Stylita, 
Getulio de C&rTaJho, Theophilo MIU'qnea, W. 

• 



IH. 

Braz, dr. Coelho de Moura, .Saturnino Dan
tae, Deslderio de Mello, Padre Joaquim Ca. · 
llxto, Carneiro de Rezende, Leopoldo Cor 
rêa, Agostinho Pereira, lgnacio Murta, Pa
dre Joll.o Pio, Candido Eloy. 

A' commissllo de Obras Publicas. 

APPROVAÇXO Dli: REDACÇÕES FINAES 

Em seguida, lidas e postas em discusslio 
I!Uccessivarnente são som debate approva
das as redacções flnuos dos projectos ns. 
359 e 362.-Enviam-se ao Senado. 

2. · PARTE DA ORDEM DO DIA 

2.• dis'!ussiJ,o d? p1'0jecto n. 405 

Lirlo o posto em 2.~ discussão é esta sem 
debute· encerrada, sendo approvudo o artigo 
unico do projecto n. 405, concedendo licen
ça ao ta bellil\o tfa comarca de Tres Cora
ções do Rio Verde.-A' commissão de Peti
çõet>. 

Segunda do de n. -1 :!0 

Em ~eguida é lido e posto em segunda 
discussão, por arti~os, u projecto n. 4·tO, 
facultunllo H permuta entro3 03 serventua
rios do justiça. 

Em discu~>são o art. I.·. 
O 8r. .Jnvennl Penun :-(Não temos o 

seu dJ8curso). 
Ninguem mais pedindo n palavra. encer

ra-se a di::cu::são,sendo approv .. do o artigo. 
Em discus~ã·.• o art. 2. · ê o mesmo sem 

debate approvado.-A' commissão do Justiça 
Civil e Cruninal. 
su~pende-se 'l. sessão por dez minutos, 

sendo esta reaberta rindo o praso. 

Tercei1·.t di;cus;ao do projecto n. 304 

E' lido e entra em terceira discussão o 
projecto n. 364, sobro estabelecimento de 
feiras do J!Udo, co.Jjunctamente com a 
emenda amplintiva. n. 1, do sr. Epaminun· 
das Ottoni. 

O 11r. Dcsltlerlo llc ltlello diz que, qullndo 
requereu o arliamento da discuss!lo do pro· 
jecto, t inha em vista melhoral·o e t ornai-o 
mais elllcaz ao fim que se propõe, dunrlo 
nuctorizução ao governo pora organizar as 
feirns por admin strnção; poróm como a 
emenda nes as conrlições importava a crea
ção de verha e teria de tlxar o pessoal ne · 
cessaria, receiava que não eRtivesse em 
perfeito accôrdo com o Regimento tal 
emenrla em 3. · torce ira discus~üo e fosse 
por isso impugnada. 

Conseguintemente, julgava prudente não 
apresentar t>SSa emenda, a qual poderá aliás 
ser ainda pel:t outra casa do Coagres~o. se 
for pelo Senado considerado conveniente. 

Limita·se, pois, tlio somente, a mandar á 
mesa uma. emenda fixando em 4 ·r. o im
posto, de accôrdo com as emendas otrere· 
cidas no projecto de orçamento e uma sub
emenda a do sr. Epaminondas Ottoni, 
accrescRntando depois de ~E'.!plrito-Santo» 
as palavras te S. Paulo.>> 

Emttnda 

N. 2 
Sub-emenda: onde se diz-e Espir i to-Santo 

-accrescente-se:-e S. Paulo. 
Sala. das sessoes, % de agost? de 1898.

Desiderio de Mello. 

Emenda 

N. 3 

Ao art. 2. · § 2. · in fine, onde se diz: oito 
mil réis-diga-se-o duplo da taxa refe
rida. 

Sala das sesFCle!!, 25 de agosto de 1898.
Desiderio de Mello. 

Apoiada em discussão conjunctamente 
com o projecto. 

Nmguem mais pedindo a palavra encer
ra-se a discusslio, sendo approvudcs o pro
jecto e as emendas. 

A' commissão de Redacçl!:o. 

3. ~ discussao t!<J p1·ojec1o n. 3ií5 

Em seguida é approvatlo sem debate em 
t~>rceira discussão e vae il. commisslio de Re
dac"llo o projecto n. 355, sobre estrada de 
ferro de Curvello a S. Francisco. 

2 .B do da n. 340 

E' annun()iada a segunda discussão, por 
artii[O!I, do pr0jecto n. 340, auxili<indo com 
2:000~000 a. Santa Casa de Miseri cordin. do 
Uberaba e entra em discussão,depois de lido, 
o artigo I.· 

0 SR. COELHO eE MCURA envia á 1\lesa a 
seguinte: 

Emenda 

Accrescente Ee: egual favor ao hospital da 
cidade de Oliveira. 

Sala das sessõe~ , 25 de agosto de 1898.-Dr. 
Coelho de Moura. 

Lida e apoiada, em discussão. 
Nilo havendo mais quem peça a palavr~> , 

encerra-se n discusaão, sendo npprovado o 
a r-tip:o e emenda . 

Sem debate approv1vlo o a.t•tigo 2: e, con· 
sentindo a l!asa que o projecto passe á ter
ceira ••iscussão, vae elle á commissão de Or
çamento. 

DISCUSS:\ 0 DE E~IENDAS DO SENADO 

E' lida e posta em discussão a seguinte : 

Emenda u11ica offerecida e app1·ovada pelo 
Senado ao pro}~'Cto n. 82, da Camara (ini
ciada sob n . 225). 

Onde se lé: - tros annos- diga-se:- dous 
annoP. 

Paço do Senado Mineiro em Minas, aos 18 
de agosto de 1808 - Antonio Mc1rtins Ferrei
ra da Silva, presidente. - Nocesio José Ta
vares, I.· secretario.- Joaquim Antonio Du
tra, 2. · secretario. 

Nilo havendo quem peça a palavra en
cerra-se a discussão, sendo approvada a 
emenda.- A' commíss~o de Redacç~o. 



Nada mai'1 havendo a tratar-se o sr. pre
sideate designa. para amanhA: a seguinte 

ORDEM DO DIA 

}.a PARTE 

Até uma hora da tarde : 
Leitura e appr ovaç!!.o da acta. 
Expediente . 

Até quatro horas da tarJa : 
2. · leitura !lo" pareceres e dos projectos, 

depois de impres11os e distribuídos. 
Apresentação de parecer·es das commis

sões. 
Apresentaçlio de projecto11, indicaçl:!es, in

terpellavões ou moções. 
Discu:~são de requerimentos, indicações in

ter}lellaçOe• e moções. 
Approvaçi'lo de redacções tlnaes. 
2.· d•scus<~ão do proiecto n. 423, mandan

do pa~at• o.o profesFor aposentado ~lavio 
Epiph11nio Per.,ir·a ditrerença de venCimen
tos. 

2.• PARTE 

Até quatro horas da tar.Je : 
3. · discussão do pr·ojecto n. 358, conceden

do um lote d" terras gratuitamente a todo 
a cidarlão bra11ileiro que o requerer . 

J.• do de n. 422, m11ndando dividir o Es
tado em drst.rictos de terras e colonizac;n:o. 

I.· do de n.l03, do Senado, revogando are
soluçllo da as~embléa municiplll de Aragua
ry, que annulluu leis da respectiva camara . 

3. · do de o. 345, taxando emolumentos 
aos escrivlles de paz. 

3. • do de n. 08, uo Senado, concedendo li
cença ao juiz de direito de Bôa Vista do 
Tremedal. 

3.• do de n. 338, auctorizando a cessAo do 
'{>roprio et~tadoal sito á rua Nuva á associa
ção de Santa Izabel de Hungria, fundada em 
Om·o Preto. 

2.· do da n . 390, modificando a lei sobre 
reunião do tribunal correccional. 

Levanta se a eess!!.o. 

5ü.• SESS.~O ORDINARIA, AOS 26 DE AGOSTO 
DE 1898 

PRESIDENCIA DO SR. RIDBIR(I DE OLIVEIRA 

SUMM.\1110 . - L " parte da ordllm do dia. -
Acta.- Expediente -- Oh>ervaçõcs dos srs. Ju. 
venal Pcnna. J o~ê «;ouçalvcs c Carlindo Pinto, 
- Apresentaçao de pareccri)S 1le commlssOes.
Apresentaç.'\o dos projertos ns. 427 e 428. -2.· 
discussão do projecto n. ;?23.-2.· parte. -3.· 
discussão do projecto TJ . :1:.8.-1. · llo de o. 42~.-
1\equertmfwto 11e urgencia do sr . Nunes Pinhei
ro.-3 . · di~cuss;)o da propos•ç:lo n. 103, do Se
nado.-3. · di~c·u•sllo do proj~cto n. 345.-3. · do 
de n. 98. do Senado.- a. · do lle n. 338.-2.· do 
de n. 3!!0.-D1scurso e em\lnda dos srs. José Gon
çalves e I' luto de Moura. - Discurso do sr. Ca
millo Soares, lilho.-Emeoda do sr. Carneiro de 
nezeode.-Ordtltn do dia. 
-Ao meio dia, feita a chamada, acham-se 

presentes os sr.: kibeiro de Oliveira, Agosti
nho Pereira, Celestino Soares, Manoel Alves, 

João Pio, José Gonçalves, Nunes Pinheiro, 
Simello Stylita, Juvenal Penna, L.enpolde 
Corrêa, Pinto de Moura, Epamioond~o s Ot
tonlo, Candido Eloy, lgnacio Murta, Saturni
no Dantas, JoaQuim Calixto, Juscelino Barbo
~<a, Sabino Barroso Junior, Wenceslau Braz, 
Manoel da Silva, Carlindo Pinto, Delfim Mo
reira. Desiderio do Mello, Coelho de Moura, 
Camillo Soares, filho, Francisco Bressane, 
Camillo Pretes o Carneiro de Rezende, fal
tando com causa. participada os s r11. : Ta
vares de Melle, Gonzaga da Silva, Severiano 
de Rezende, Julio Tavares, Silva Forte!l, Ri
beiro Junqueira, Raul Penido e BernarJes de 
Faria. e sem ella os mais srs. 

Abre· se a sessão. 
Lida a acta da antecedente e nll:o havendo 

quem !:!obre ella fnça observaçõet~, o sr. Pre. 
sidcnte a dá por approvada. 

0 SR. I. • SECRETARIO dá conta do seguinte 

EXPEDI ENTE 

Req ·• erimcn tos 

Do prore~sor do extincto aldeamento de 
D. Manoel, Sancho Gualberto, solicitnndo a 
consignaçllo de \'crba no orçamento para 
pagamento de vencimentos .que deixou de 
receber.-A' commissilo de Pet•ções. 

De Se\'orino S11lustiano da Salva, solicita
dur na comarca do Bomtlm, pedmdo para 
que seja extent!iva à. sua clas:~e a! disposi· 
ções do projecto n. 400, que se acha em 
dtscuss!!.o n esta Camara.-A' commissll:o de 
Justiça Civil e Crimin!l l. 

O SR. JuvENAL PEN:-IA communica á Cama
ra que o sr. Nunes Coelho faltou hoje a ses
s!!.o por doente.-A Cam~tra fica inteirada. 

O !!R. JosÉ GoNÇALVES traz egtwlmente ao 
conhecimento da Casa que o sr. Sou·a Mo· 
reira por motivo de força maior tem falta
do e faltará a mais algumas sessõef!.-ln· 
te irada. 

0 SR. CARLINDO PINTO participa que O sr. 
Duarte da Fo.,seca, por motivo de força 
maior, ausentou-se da CapitaL-Inteirada. 
APRESBNTAÇ\0 DB PARECERES DAS COMMII'SI:!BS 

0 I!R. LEOPOLDO CORR~A, pela COutmis~oiO 
de Orçamento, envia á :ite~a os seguintes : 

Parecer para 3. · discussilo sobre v projecto 
n 4/f 

A Commissi\o de orçamento é de parecer 
que o projecto n. 411, do corrente anuo ap
pruvado em 2." discu!lsi\Q, seja submettido á 
3. • e approvado. 

Sala dus commissões, 26 de agosto de 18GB. 
-Leopoldo Corràu.-E. Ottoni.-C. Pratas. 

Parecer e 1·edacçilo para 3. · .dis:;uulto SIJbi'IJ 
o JJI'ojecto n 34.0 

A comml~são ue Orçamento é de parecer 
que o projacto n. 340, do corrente anno, 
s~ja submettido ó. 3. • discussão com a se
guinte redacçno : 

Art. I.· Fica o Presi•1ente do Estado au
ctorizado a auxiliar com dous contos de réis 
ann•1aes á Santa Casa de Misericordia de 
Uberaba e egu11l favor á de OJiYeira. 
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.Ãrt. 2.· Revogam-ae u disposições em 1 Art. 2.· Revogam se as disposições em 
contrario. contrario . 

Sala das commisslles. 26 de agosto de 1898. Gdla das commissões, 26 de agosto de 1898. 
Leopoldo Corréa.-E. Ottoni.-C. Pratas. -Nunes Pinheiro.-lgnacio Morta. 

O s11.. JoXo Pio,pelade Iastrucçlto Publica, A imprimirem se. 
env.ia O seguinte : 0 &R. CARNBIRO DB RBZFND~, pela. da Ca-

maras Municipaes,apresenta o seguinte: 
Parect r e emenda para 3. · discuasilo, soln·e 

o projecto n. 409 Parecer para 3." d'scussllo sobre o projecto 
n. 391 

A commissllo de lnstrucçllo Publica, a que 
foi presente: o proiecto n. 409, desta Camara, A commissllo de Camaras Munlcipaes é de 
A de parecer que seje elle submettido á 3." parecer que o proJoclo n. 391 seJa appro
dfscusslto e approvado com a seguinte emen- vado em 3.• discusaão. 
da explicativa ao art. 4 .• in-fine : para a no- Sala das se~osões, 26 de agosto de 1898. -
meaçl!.o. carneiro de kezGnde.-Desiderio da Mello .-

Sala das sesslles, 26 de agosto de 1898.- Dr:.Coelho de Moura. 
Padre Pio.- F. Bressane. A imprimir·se. 

A imprimir·se. A de "" O SR. NUNES PINHEIRO, pela de Redacção presentaçilo pro.vectos, .indicações e 
apresenta os seguintes: moções 

Paf'ecer e redllcçl!o final sobre o projecto O •r. Ploto de Moura& - (Não temos o 
n. 355 seu discurso). 

Vem á Mesa, é lido e estando apoiado pelo 
A commissão de Rectn.eção de Leis, a que numero de assignaturas vae a imprimir se o 

foi presente o projecto n. 355, é de parecer seguintd: 
que Peja o mesmo approvado com u. se-
guinte redacçllo : 

O Congresso Legislativo do Estado de Mi
nas Geraes dt~creta : 

Art. 1. • Fica o governo auctorizado a con
tractar com quem mais vantagenP offerecer 
a construcção de uma linba r~rrea de hitola 
de um metro entre trilhos que, começando 
na cidade do Cunello ou em outro ponto, 
considerado mais conveniente, da Estrada de 
Ferro Central do B11asil, passando pelas co
marcas de Diaman~ina, Bocayuva e a cidade 
de Montes Claros, tenha o seu ponto termi-
nal na cidade de S. Francisco. 

Art. 2. · A quem contractar a construcção 
da. referida linha ferrea serão concedidos 
os !!e,zuintes favores : 

1. · Privilegio por 60 annos de uma zona. 
de 30 kilometros para cada lado da linha ; 

2. · Garantia de juros de 6 ·r. pelo praso de 
50 annos sobre o capital maximo de 50:0003 
por kilometro. 

Paragrapho unico . No respectivo contra
cto !!er1!.o estipulados os onu11 que assumi
rem os contractantes e os favores communs 
a concessõe" congeDeres. 

Art. 3.• Revogam-se as disposições em 
contrario. 

Sala das commissões. 26 de agosto de 1898. 
-Nunes Pinheiro.-lgnacio Murta. 

Redacrrlo fit~al de accôrdo com a t>menda do 
Sena rlo sobre o projecto n. 225 (proposição 
n . 82). 

A commissllo de Redacçllo de Leis, a que 
foi presente o projecto n. 225, é de parecer 
que seja o mesmo approvado com as seguin
te redacção: · 

O Congresso Legi~<lativo do Estado de Minas 
Oeraes decreta : 

Art. I.· Fica o governo do Estado aucto
rizado a conceder a João Guilherme Ferreira 
de Castro, escrivão tle orphãos da comarca 
de Pouso Alto, dous annos de licença para 
tratar de sua saúde. 

Projecto n. 427 

O Congresso Legislativo do Estado de Minu 
Oaraes decreta : 

Art. 1. · 011 professores de instruccão pri
mllria do Est~do terão os vencimentos an
nuaes constantes das presentes tabellas, sem 
prejuízos dos favores concedidos pala lei n. 
90, de 23 de junho de 1894. 

Art. 2. · Revogam -se as disposições em 
contrario. 

TABELLAS 

N. 1 
Professores normalistas das escolas : 

Urbanas .. ... . ........ . . • • 2:00G ~OOO 
DIAtrictaes....... . • .. . . .. 1 :6oo:ooo 
Ruraes... . . . . . . . . . . . .. . . . 1 :400.:,000 

N. 2 

Professores aão normalistas em e!lcolas 
Urbanas... . . .. . . .. .. .. .. . 1 :500 ;ooo 
Dili'tricw.es..... .. .. .. .... 1:300 -000 
Ruraes...... . . . • . . . . . . . . 1 :2oo: ooo 

Sala dlls sessllall, 26 de agosto de 1898. 
Pinto de Moura.-Padre Joaquim Calixto. -
r.andido F.loy. - Jt1venal Penna. - I ~rnacio 
Murta.-Padre João Pio.-Nunes PinhGiro. 

0 SR. NUNES PINRi:IRO apresenta O Se· 
guin~e 

Pro;ecto n. 428 

O Congresso Legislativo do Estado da Mi
nas Geraee decreta : 

Art. 1.· Ficam creadas duas cadeiras de 
instrucçllo primaria, uma do sexo masculino 
e outra do sexo feminino Da cidade de S. 
João d'El ·Rey. 

Art. 2. · Revogam-se as disposições em 
contrario. 

Sala das sessões, 26 de agosto de 1898.
Nunes Pinheiro. 

Apoiado, a imprimir-se. 
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2.• DISCUSSÃO DO PROJ.IICTO N. 223 

Lido e posto lllll segunda diacusslo e sem 
debate approvado em ambos 01 artigos, e 
TU á commissil.o de PetiçOes, o projecto n. 
~. mandando pagar ao professor aposenta
do Flavio Epiphanlo Pereira ditrerença de 
vencl.mentos. 

2.• PARTE D.\ ORDEM DO DIA 

3.a DISCUSSÃO DO PROJECTO N. 358 

E' lido e entra em discusslo, que encerra
M sem debate, sendo approvado e remettido 
i commissil.o de Redacçlo, o projecto n. 
358, concedendo um lote de terras gratuita
mente a todo o c1dadlo brasileiro que o re 
querer. 

].• DISCUI!PÃO DO PROJICTO N. 422 

Em s~guida e lido, posto em primeira dia· 
cuaalio e sem debate approndo o projecto 
n. -422, mandando dividir o Estado em dls
trictos lfe terras e colonizaçlo, projecto esse 
que v11e à commissno de Terras e Coloniza
çlo por consentir a Casa que passe elle á. 
segunda discus8ão. 

Suspende-se a aessllo por 10 minutos, 
aendo esta reaberta findo o praao. 

REQUERIMENTO DB URGESCIA 

0 IIR. NUNEI PINHEIRO (pela ordem) obten
do Ur'tencia, envia á Mesa o seguinte : 

PARECER PARA REDACÇÃO FINAL SOBRK O 
PROJECTO N, 358 

A commissilo de Redacçllo de Leis, a que 
foi presente o projecto n. 358, ê de parecer 
que se adopte como final a mesma redacçllo 
com que foi elle approvado em terceira dis
cussllo. 

Sala das commissões, 26 de agosto de 1898. 
-Nunes Pinbeiro.-Ignacio Murta. 

A imprimir-se. 

3.~ DISCUSSÃO DA PROPOSIÇÃO N. 103, DO 

SENADO 

E' lida e posta em discul!sil.o 11. seguinte 
PROPOSIÇÃO N. 103, DO SBNADO 

O Congresso do Estado de Minas Geraeg 
decreta: 

Artigo uni co. Fica. sem atreito a. resoluçllo 
em que a assemblàa municipal de Araguary 
annullou as leis da Camara Municipal, de 
1sg7, e suspendeu a execuçlio da iei do or
çamento da receita e despesa do municiplo 
no corrente exercício ; revogadas as dispo
sfçOes em contrario. 

Paço do Senado do Estado de Minas Geraes, 
na cidade de Minas, aos 23 de agosto de 
1898.-Antonio Martins Fereirl\ da Silva, pre
atdente. - Dr. Joaquim Antonio Dutra, I.· 
aecretario. - Dr. Jose Pedro Drumond, 2.· 
secretario. 

Nilo havendo quem sobre a mesma peça a 
palavra encerra-se a discussil.o, sendo ella 
approvada.-A' commissllo de Camaras Mo
nlcipaes. 

3.• DISCU88ÃO DO P&OJ.IICTO !'f, 345 

Egualmente sem debate ê approvado em 
terceira discusslo e vae á commisslo de 
R.edacçlo o projecto n. 345, taxando emo· 
Jumentos aos esorivles de paz. 

3.• di&cu~&~o do prnjectiJ n. 98, do Senado 

Sem debate approva-~e em terceira. discus
eio e vae á sancçllo a proposiçlo de 
lei n . 98, de Senado, conce·lendo licença ao 
juiz de direito de Bôa Vista do Tremedal. 

3.• discussão do de n. 938 

Submettido á terceira discusslt"~, depois 
de lido, ê esta aem debate encerra•la, sendo 
approvado e remettido á commissão de Re
dacção o projecto n. 338, auctorizaudo a cea· 
slo do proprio estadoal sito à rua Nova á 
Associação tle Sants Isabel de Hungria, !an
dada em Ouro Preto e bem assim a amenda 
offerecida pela commisslo, que ê tambem ap
provada. 

2.• discussllo do de n. 390 

Finalmente o sr. Presidente annuncia a 
segunda. discussll:o, por artigos, do projecto 
n. 390, modificando a lei sobre reunião do 
tribunal correccional. 

Em discussão o art. 7.· 
O •r. .lo•~ Gou~h'M z - Sr. Presiden

te, attendendo as justas reclamações parti
das de grande numero de juizes de direito 
do Estado, pedindo reforma sobre a or~ani
zaçlio dos tribunaes correccionaes e do .JUry, 
e, por outro lado vendo que eases tribunaes 
nlio têm correspondido ao fim lle sua crea
ção, o lllustre deputado, o sr. Carneiro de 
Rezende, apresentou um projecto no senti
do de satisfazer a estas reclamações, o qual, 
depois de modificado por s. exc. ficou redu
zido ao que ora se discute. 

E' certo sr. Presidente, que eu nll:o sou 
amante destas reformas parciaes e amiuda
das, ab quaes nem sempre produzem os re
sultados que se tem em vi:~ta, e mil p11.rece 
otà que, nlio raro, produzem etrfJ'tos cen
trarios, produzem resultados inteiramente 
negativos. 

Neste ponto, ê provavel muita vez espe
rar-se que o povo educando-se melhor, re
formando primeiramente os seus costumes, 
Be colloque na altu·ra de bem exercer umc~. 
instituição democratica A popular, como a 
do jury, onde o cidadão ê chamado n julgar 
os Beus pares. 

A pratica de uma instituição é a. melhor 
escola onde aprenderemos a exercei-a de 
modo consoante aos seus fins: 

E' certo aiuda, sr. Presidente, que eu não 
aou daquelles que pensam que numeros11s ab
solviçOes, que tanto têm impressionado a 
magistratura do nosso Estado, e a todos aós 
tenham como causa unica. e exclusiva os 
defeitos das leis que regem os nossos tri
bunaes; pelo contr11.i'io, sr. Presidente, alêm 
da falta de uma melhor educaçlio cívica por 
parte do nosao povo, eu creio que esse ra-

• 



cto é devido em grande parte, ao .Pr.eparo 
imperfeitissimo dus processos crtWIDitaS. 
(Apoiado do .~r. Juoenal Penna). 

Como v. exc. l!abe, sr. Presidente, a come
çar da primetra purr.aria. do subdelegaolo de 
Policia, as investigações policiaes, o inque· 
rito em uma palavra é em regra, composto 
de nct.us incompletos e imperfeitos que n~o 
determin11m preci~amente o delicto commet 
tido com to•Jas as circumstanc1as que o ro
dearam; llelle• n:\o se procura com escru
pulo reu nir as provas que mais tarde, no 
plenario, hão do servir de base para uma 
sentença conolemn•· tot·in. (.4foiarlos) 

.Si isso é uma verdarlo, não podamos 1o<la· 
via culp,.r :os auct•.ridades policiaes que. 
não sendo remuneradas. niio podem fazer 
um setvi~;o completo e perfeito, porque este 
tomaria llrandtJ parte do tempo que ellas nll.o 
podem cJi~pensar sem prejuizos dos seus in-
teresses part•culares. · 

Do exposto se Yê que a remuneração das 
auctoridadcs policia.eM poderia, de modo ao 
menos indirt•cto, concoH e r para que chegas
semos ao ~esideratum que temos em vista, 
qual o de fazer com quo os nossos tribunaes 
otrerecessem maiores jl"lll'antias á sociedade o 
aos noseos direitos indtviduaes. 

E si, na prePente sessão, não apresentei 
ainda um projecto neste sentido, foi simples
mente om atten~;fí.· • ao estado dos cofres do 
Estado que não comportam presentemente 
esta despesa bastante avultada, embora 
muito proveitosa. 

Ao inquerito PPgue-se sr. Presidente, o 
éummario da culpa, serviço este tambem 
que é, ao mais das vezes, feito sem o escru
pulo im;>rPscmdtvel em mataria de tanta 
importancia. 

Os promotores de justiça nem sempre pro . 
curam em tempo opportuno colher as pro
V"S, os elementos necessarios, para funda
mentarem a sua accusação no plenario; e, 
assim, nAo tendo os jurados dados com·in
cente_. sobre a criminalidade dos réo~. absol
vem estes, no qu .. não fazem mais do que 
cumprir o seu dever. 

Apesar, porém, sr. Presidente, destas li 
geiras considerações entendo todavia, que 
as nossas leis 11obro organização judiciaria, 
o processo civil o criminal estão pedindo 
UD1a revisão no sentido de se completarem 
as lacunas que nollus existem, no sentido 
de se corrigirem os pontos em que ellas se 
mostraram omissas ou defeituosas na exe
cução pratica. 

E' porisso, H. Presidente, que não se po 
dendo razet· uma reforma completa, como 
este assumpto exi11e, mesmo porque ePtá 
prestes à terminar o mandato da. presente 
legislatura, resolvi de minha parte e com o 
meu voto adoptar o presente projecto apre
sentado pelo meu i Ilustro collega cuja com· 
petenciu no assumpto nú:1 folgamo3 do reco
nhecer (np••iado.v ge1·ae.(), para servir de base 
a uma larga oli~cu~11liO e ver si consegui
mos melhot•ar as condi~;õo3 actuaes dos tri
bunues correcciona"s e minorar assim os 
males de quo trat11m os nossos magistrados. 

E', sr. Pre&idente, attendendo ao que ve · 
nbo de dtzer quo resolvi tomar a palavra, 

abusando da benevolencla da Camara dos 
srs. deputados (ni!o apoia'l"s geraes ) para 
apreRentor algumas emendas ao projecto ora 
err. dlscussllo. 

As duas primeiras emendas referem-se ao 
art. I.· Este artigo, modificando a orgnniza
çllo vigente, manda proceder ao sorteio doa 
vogaer, que h1i0 de servir om Cbda reunião 
do tribunal correccional, pelos ju•zes llUbsti
tutos com a assistencia da promotoria pu
blica 10 dias antes da reunião. 

Satisf11zendo, port.anto, e11sa disposição a 
uma necel!sidao1e reclamada. pela e:rper·ien
cia, eu vejo todavia nella uma lacuna qual 
a de nllo prover sobre o modo por que deve 
set• feito o sorteio. 

Como v. exc. sabe, sr. PresicJentP, o sor
teio dos vogaes é feito da urna dos juratfos 
~<upplentes da qual silo clavicularios o juiz 
de direito e o pron:otor da comarca; e as~im, 
tendo de se fnzer o sorteio pelo juiz substi
tuto, seria preciso que e11tivesse presente o 
juiz de dirl,ltto, ou que este confiasse a cha
ve da me3ma. urna ao juiz substituto, facto 
este que cJaria Jogar a que se esquivasse 
mais tarde de assumir aquelle magistraoio a 
re3ponsabilidade do conteúdo da mesma 
urna. 

Assim, para sanar esta lacuna, apresenta 
uma emenda. crean•lo uma urna especial e 
estabelecendo o modo de fazer a qualifica
ção dos vog11e~. 

A segunda emenda estabelece a creaçllo de 
livros, porque devendo ser publicas todos os 
actos, concernentes t\O sorteio e quulttlca
çli.o dos vo~raes, devem elles ficar constando, 
em um arcbi \'O, para que se p<Jssa fornecer 
qualquer documento ás yartes interessadas, 
caso delles precisem. 

As emendas que se referem ao art. I.· 
~>llo as seguintes (Zé) 

Vou ainda enviar à mesa outras emendas 
que, referindo-se á mataria. om geral do pro
jacto em discu~sn:o, podem ser collocadas 
onde for mais conveniente, as quaes silo as 
se~~:uintes : ( lé) 

Neste ponto, sr. Presidente, cumpre-me 
dizer que, para o individuo no seio da so
ciedade exercer bem as elevadas funcçõas de 
juiz de facto, deve ter uma edarte maior do 
que a exigtda actualmente por lei, deve ter 
o seu espírito preparado de modo maia 
conveniente, porque assim estara mais ha
bilitado a resolver com criterio e acerto as 
~raves questões que· lhe são aiTectas m•s trl
bunae~ populares, como o do jury e o cor
reccional. 

Pode-se, neste ponto, sr. Presidente, abrir
se uma oxcepção, relativau:ente á. exigencia 
da edade de ~5 annos. para JI(Jllelles que ti
verem cur.iado as escolas superiores, porque 
estes devem ter o eFpirito convenientemente 
preparadQ para o fim de que se trata. 

Contêm ainda, l!r. Presidente,outra disposi
ção, como a seguinte: (lé) 

P•lroce·me que esta medida vem satisfa
zer aos interessas da administrnç!\o da jus
tiça. 

O SR. JuvENAL PE:>;NA.:- E' metliJa muito 
neceuarin. 



••• 
O &R. JosB GoNQALVBS : - Esta ajuda de 

éusto, além dos vencimentos que os magia-· 
trados percebem, f11z com que llquem elles 
habilitados, alliviando · os dos onus de uma 
viogem, a prestar mais um serviço á causa 
da justiça, acautela•tos como devem ser os 
intere11ses do theaouro do Estado, em vista 
do que dispõe a ultima parte. 

Com relação ao preparo dos processos de 
alçada correccional, apresento a seguinte 
emenrla : (lé) 

0 SR. CARNEIRO DB REZENDE : - Medida 
muito e!!senci~+l. 
• O sa. Jos&' GoNQAL\'ES : - Essa medida 
parece-me que vem satisfazer à celerid:Lde 
que deve sempre presidir ao prdparo de to 
dos os processos criminaes, principalmente 
daquelles que são de alçada correccionnl ; 
porquanto, tt•atando de pequeno!! cr-imes, 
elles ·fcvP. m ser punido~ promptamente, o 
que nem sempre acontece, porque, além de 
outraK cau~a:~, como v exc. sabe, na maio 
ria das no8sas comarcas, as audiencias fa
zem-sesemanalmente,ncarretanrlu assim este 
facto delon![as p~tra a formaçilo desses mes
mo ' processos. 

Sr. Presidente, apresentando e~tas emendas, 
meu fim nll.u é desejar que ellns transitem 
pela Camnrtt dos srl!. Deput11dos sem grande 
estudo e sem grande exame, maximé quan
do são apresentadas por mim ; e, por isso, 
peço nos mt:- m distinctos collegas que, exa
minando-a~, resolvam com o criterio e o 
acerto com que costumam proceder quando 
te truta de a.ssumptos da importancia da
quelle de que nos occupamos. 

Era o que tinha a dizer !!Obre o projecto. 
(Muitoúem ; muito bem). 

Vêm á mesa, sllo lidas e postas em dis
cus~ão conjuntamente com o art. t.·, as se
guintes 

Jo.'me11da 

N. I 

Ao art. I.· - Depois das palavras « proce
derá ao sorteio » accrescente-se :- na urna. 
paro. este fim destinada,- seguindo-se o 
mnis como está no projccto. 

N. 2 

Ao mas mo art. I.· - Accrescente-se no 
fim: - lavrando-se de tudo neta circum
stanciada em livro proprio, aberto, nume
rado, rubricado e encerrado pelo juiz suboiti
tuto. 

N. 3 

Onde convier: Art .••• Concluidos os tra
balhos da junta revisora dos cid11di'íos aptos 
para serem jurados, o juiz de direito da. 
comarca remetterá., annualmente, dentro do 
praso de 48 horas, ao juiz substituto uma 
rela~lio autbentica d!l lista especial dos sup
plentes (art. 70 da !oi n. 18). 
. Art. b juiz substituto, recebida n. relo.
çiio de que trata o artigo anterior, fará. 
transcrever, dentro do praso de cinco dias, 
os nomezs dos cidadãos constantes da refe-

rida relaçno em pequenas cedulao de egul\1. 
t11manbo, as quaes sertlo recolhidas Pm uma. 
urna destinada para os vogaes, verificando
as o promotor de justiça á medioia que os 
nomes forem sendo lidos pelo e~tcrivlio re
spectivo. 

Parnjlrapbo unico . Deste acto lavrar se-ba 
acta circumstancit\da no livro de eerteio dos 
vop:aes. 

Art. A urna dos vogaes te1·á duas chaves, 
as quaes 11cari'ío, uma em poder do juiz sub
st.ituto e outro em poder do promotor de 
ju~tiça. 

Art. A urna, livros e mais papeis relati
vos a esse ~~~rvi.;o flcari'ío a c»rgo do respe
ctivo csrrivão, que os terá eob sua guarda 
em cnrrorio. 

Art. Qnando acont~ç~ não Pe fazer em 
tempo a revisão dos jurado~, continuará em 
vigor a relaçito enviada no anno anterior. 

Art. Além dos mais tequi1:itos exillidos 
por lei, silo aptos para ser _jurados os cida
dão3 que reunirem os seguintes: 

a) Ser mR.ior de 25 annos : 
b) Saber ler e escrever correctamente. 
Art. Qnando ojui7. de 1lireito ou suhsti

tuto for ch<~mado a presidir o t ribunal do 
jury ou correccional no. comarra mai11 visi
nha, pQrceberâ. a titulo de ajuda de custo, 
nlém doq re~pectivos vencimentos, a quan 
tia de 20~, dinriol=. 

Parajlr:~pho unico. O GoYerno do Estado, 
no re~Zula.mento que experlir par11. 9Xecução 
desta lei. procerleró. de modo a acamelar os 
intere~ses do thesouro. 

Art ... O prdparo do processo dos crimes 
de alçalla correccional, poder:i. ser feit'l t an · 
to em audiencia como fóra della. 

Sala das sessões, 26 de agosto de 1898. -
Josó Gonçalves. 

Não havendo mais quem peça a paln,•ra, 
encerra-se a rl.iscusslio, ficando a vot11.çio 
adiada por falta de numoro. 

Em discu sllo o (ll·t. 20 

O u. Pinto de ltloura. - (Não temos o 
seu oii~curso). 

VPm ó. mesa, é lida, apoiada e entra em 
discussão com o ar t. 20, a seguinte 

Emenda 

N. 4 

Ao art... 2. em vez de numero Jep:al, di
ga-Pe- si estiverem presentes seis vogaes. 
- O mais como está no artigo. - Pinto de 
Moura. 

Ntlo havendo mais quem peça. a palavra, 
encerra-se a dlscussllo, sendo a votaçllo adia
da por falta de numero. 

Em discursll'J n art. 3.o 

O n . .Jos~ Goaçalvn. - (Ntlo temos o 
seu di11curso). 

Vem â me~a, ó lida, apc.iado. e entra con
junctamente em dircunilo, u. seguinte 



... 
Enunda 

N. 5 
Ao al't. 3.·, supprima-se- J. Gonçalvea. 
Ninguem mais pedindo a palavra, encerra

se a discusslo, sendo adiada a votaçlo por 
falta de numero. 

Sem debate, é approvado o art. 4. ·, sendo a 
sua votação tambem adiada. 

Em àiscu&sllo o art. 5,0 

O sr. PJnto de Moura. -(Não temos o 
seu ~li~curso ). 

Vem á mesa, é lida, apoiada e entra con
junctllmente em discussão, a seguinte 

Emenda: 

N. 6 

Votaçlo em 2.• di1cuulo do ptojecto n. 
'300, modificando ,; lei 1obre reuntlo do trl· 
bunal co~~cional e das emendas ao metmo 
otl'erecid~. 

2.• P.A.Rft 

Até quatro horas da tarde: 
2.• discusslo do projecto n. 413, sobre re

forma de ensino no Gym na1io Mineiro. 
3. • do de o . .:>SO; sobre cesslo do proprio 

estadoal onde fonccionou o Externato do 
Gymnasio Mineiro à. associa~ão organizada 
em Ouro Preto. 

l. · do de n. 97, do Senado, crean.tlo cadei
ras primarias em diversos logares no munt
cipio de S. José de Alem Parabyba. 

Levanta-se a sessao. 

Ao &I·t. 5·. suppt•ima-se. - Pinto de Mou- 51.• SESSÃO ORDINARIA AOS 27 DE AGOSTO 
ra. 

O •r. CamUlo Soare•, filho.- (Não te
mos o seu discurso). 
Nin~ruem mais pedindo a palavra, encerra

se a di~cussão, ficando a votaçl!.o adiada por 
falta de numero. 

Em di.·cusslt·J o art . (j,o 

O ""· Carneiro de Rezende manda á 
mesa a seguinte 

Emenda 

N.7 
Ao art. 6.· Substitua-se por: 
O jt;iz de direito não é ew caso algum in

hibido de presidir o segundo e subsequen
tes julgamentos dos processos submettidos 
ao JUry. 

Sala das Sessões, 26 de agosto de 1898. -
Carneiro de Rezende. 

Apoiada, em diRCUSSli.O. 
N10guem mais pedindo a palavra, encerra

se a discussão, sendo a votação adiada por 
falta de numero. 

Sem debate, encerra-se a discussão dos ar
tigos 7.o e 8.0 cuja votaçtr.o fica egualmente 
adiada, por falta de numero. 

Esgotados as matarias da Ordem do dia, o 
o senhor Presidente designa para amanhã a 
seguinte 

ORDEM DO DIA 

),a PARTE 

Até uma hora da tarde : 
Leitura e approvaçlo da acta. 
Expediente. 

Até duas horas da tarde: 
2.• leitura. dos pareceres e dos projectos, 

llepois de impressos a distribuídos. 
Apresentação de pareceres das commis

sões. 
Apresentaçlio de projectos, indicações, in

terpeUações ou moções. 
Discu~slio de requerimentos, indicaçaes, 

interpellações e moções. 
Approvaçlo de redacções ftnaes. 

DE 1898 

PflESIDBNCIA DO SR. RIBEIRO DE OLIVEIRA 

SUM :\!AliJO :-1. • parte da ordem o o dia .-Acta.
Expedicotc. - Observações dos srs. Celestino Soa· 
res e f.arllnrlo l'lnto.-Segunda leitura.- Apre
sentação de pnrecere~.-Seguncta parte.-Segon· 
da discussão do projecto o. 413.-Terceira dia. 
cussAo do de o SSO.-Primeira do de o. 97, do 
1-\eoado.-Ordem do dia. 
Ao meio dia, feita a chao;ada, acham-se pre

sentes os srs. : Ri beiro de Oliveira, Agosti
nho Poreira, Celestino Soares, Carneiro de 
Rezende, Joll.o Pio, Leopoldo Corrêa, Satur
nino Dantas, Ignacio Murta, Desiderio de 
Mello, Rodrigues Chaves, Candido Eloy, Coe
lho de Moura, Francisco Bressane, Nunes 
Pinheiro, Epaminondas Ottoni, Juvenal Pen. 
na, Juscelino Barbosa, Joaquim Cali:s:to, Car
lindo Pinto, Getulio de Carvalho, Wenceslau 
Braz, Manoel da Silva e José Gonçalves, fal
tando com causa participada os srs . : Ta v&• 
res de Mello, Gonzaga da Silva, Severiano de 
Rezende, Julio Tavares, Silva Furtes, Ribei
ro Junqueira, Raul Penido, Bernardes de 
Faria, Camillo Pratas, Nunes Coelho, Sousa 
Moreira e Duarte da Fonseca, e sem eUa os 
mais senhores. 

Abre-se a sessão : 
Lida a acta dil. antecedente, e não havendo 

numero para sua approva.ção, fica sobre a 
Mesa. 

EJ:PBDIBNTE 

0 SR. I.' <ECRET.A.RIO dá conta do se
guinte 

O !fi cio 

Da Camara Municipal de Grlo Mogol, pe
dindo uma providencia no sentido de ser pro
longada a hnha telegraphica de Montes Cla.
roa até aquelia eidade.-A • commisslo de 
Obras Publicas. 

Da Camara Municipal do Pomba, declaran
do -•e solidaria com a Asaemblóa Legislativa 
do Estado do Ceará contra o divorclo.-A 
camara ftca irateirada. 



0 IR. C~UIITINO SOAREI participa á Caaa 
que o sr. Manoel Alves faltou á aeaslo por 
motivo jaato • ....:A Camara ftca inteirada. 

o IR. CA 'llLtNDO PINTo manda á Meaa uma 
representaçlo em que o conselho dietrlcta1 
. doa Buritya, municlpio de Sete LagOas, pede 
.um auxilio para a canallzaçlo d'agua pota
vel nesae diatricto.-A' eommissllo de Repre
sentações. 

O SR. CELESTI.''O SoARES manda, egual
mente, à. Mesa, uma representaçlo de babi
·tantes do dlstricto do Brejo das Almas, pe
dindo a conatrucçiJ.o de uma prisllo nessa lo
calidade, e que fosse a representaçlo publi
cada no jornal offlclal. 

S.gurtda uitura 

Têm segunda leitura, alo julgados oltjecto 
de dellberaçlo e ficam sobre a mesa para a 
ordem dos trabalhos 08 projectos na. m. 
<428 • . 

Ap~entaç4o th parecere• dfJ commu&6a 

0 IR. AGOSTINHO' POEIRA. (t.o secretario), 
pela commiasllo de Policia, apresenta o ae
gointe 

Parecw tJ emenda para 2. a di•cll u/Io &obr• 

o projecto "· 395 

A commisslo de Policia, a que foi presen• 
te a ResoluçAo n. 395, desta Camara, é de 

1lepre&entaçtio parecer que sejli approvado o seu art. 1.· e 
. § I.· com suppressão do § 2 • do mesmo ar-

Brejo das Almn1!,3l de Julho de 1898.-lllmll. tigo e, neste sentido, o.trereee a segoinw 
exms. srl!. Camillo Pr11tes, coronel Celestino emenda: Ao art. 1.· § 2.·: supprima-se. 
Soares e corC?n.el Manoel José da S1lva.-Con- t Sala daa com missões, <n de agosto de 1898. 
fiados na.sollc1tude com que vv. excs. costu- ·-Agostinho Pereira.-Celestino Soares.-A 
mam eucarar os negocies gue in!Atressam o \ imprimir-se. 
norte deste Estado, nós aba1xo ass1gnados to- " . 

·ma mos a deliberaçl\o de vir per.mte vv. excs. O S'll . L!OPOLDO CoRRE "• ~ela commJsalo 
reclamar um melhoramento. neste districto I de Representa9õea e Requerimentos, envia 
em beneficio geral, visto como elle interessa á Mesa o segumte 
nlo só o distl'Jcto C?mo toda a comarca. Vv. Parece1· para 3.• discus•llo sobrtJ o prQjecto 
exca. são que os ma11 dlrectos representantes 
do extremo do Norte conhecem de perto a ne- n. 405 
cessitlade e convenlencia de que nas sédea . 
dos districtos existam casas que se destinam A commisllã? de Repl·esentaç~ea, Requert-
a servir de prisnes. • mentos e Petições, à qual fot presente o 

Si esta necessidade é geral, n•JS sejà per
mettido declarar a vv. exes. que a séde des
te distriuto é a que maia necessita de uma 
·casa d& prisão, considerando-se nlo só a 
distancia que o separa da cidade de Montes 
Claros, como o const.ante passar de pessoas 
que emigram do Estado da B11hia para o Sul 
de Minaa e S. Paulo, gentes que raramente 
deixam de perturbar o socego e tranquilllda
de deste districto. 

Si morauemos num município rico, si aa 
rendas destre districto não fossem poucas, 
nllo podel'iamos exigir que vv. excs. obti
vessem do governo do Estado qualquer quo
ta que se destinasse à conatrucção de uma 
modesta casa de prisão neste arraial; mas 
vemos o interesse patriotico com que se 
cuidam de medidas da. natureza daa que ex
igimos e por isso es;>eramoa que vv. excs. 
tomem em consideração o nosso pedido e 
obtenham a construcção de uma casa para 
priallo na séde deste distrlcto.-Subscreve
moa de vv. excs. amigos obrigados.-Leonel 
Ac.tcio · Luiz, subdelegado de Policia; Tolen
tino de Oliveira Penna, I.· juiz de paz; José 
Albano Pereira, 3. · juiz de paz; Juscelino 

· Vicente Lidonio, Joio Chrysostomo Diu Cor
rêa, Justino Rodrigues Oulmarllea, Elias 
Rodrigues Jorge, José Acacio da Luz, Carlos 
de Oliveira P.enna, Eatylit:L doa Reis Penna, 
Marcellino Aeacto da Luz, José Candido 

· Soarei!, Paulino Pereira Penna, Patrlcio Fer
nandes Penna, Antonio Anselmo Pereira, Jo!o 
Fernandes de Oliveira Penna, Jaclntho Alves 
da Silveira e Chrlstlano Carlo1 Xavler.-A' 
mesma MmmiaallO, J.epola de publicada. 

A. c.-1!6 

projecto n. 405, approvado em segunda Al•
cuasilo, é de parecer que seja o mesmo sob
mettido á' terceira e approvado com a mel
ma redacçlo. 

Sala daa commiasõ~, 27 de agosto de 1898. 
-Leopoldo Corréa.-Simelo Stylita. 

Parecer para 3. · di.fctulllo 1obre o projtJCto 

n.423 

A eommiss!o de Repreaentnçl'les, Reque
timentos e Petições, a qual foi preaenw o 
projecto n. 423, approvado em 2.· dlacuu&o, 
é de parecer que seja o mesmo submettldo 
á 3. · e a pprovado com a mesma redacçllo. 

Sala das commiss!Jes, ~ de agosto de 1898. 
-Leopoldo Corrêa.-Simeilo Stylita. 

A imprimirem-se. 
0 IR. SA.TURNINO DANTAS, por . parte . da 

commisaiJ.o de Agricultura, envia á Moaa o 
seguinte 

Pt,rtt!tJr para 2. • di~et~ullo 1obre o pr-qjtiC~O 

n. 422 

A commissllo de Agricultura, Miou, Colo
nizo.çAo, Terras e Bo1ques, a _que foi presen
te o projecto n. 422, da Camara, é de pare
cer que o meemo seja submettido á 2. · dls
cussllo e approvado. 

Sala das eommiei(Jea, 27 de agosto ~e 1898. 
-Saturnino Dantas Barbosa.-Dr. Coelho de 
Moura. 

A imprimir-se. 
0 IR. NUNBS PINHBIRO, pela commiaslo de 

Redacçlo, manda á Mesa 01 seguintes : 



Parecer e rtdacçllo final sobre o projecto 
n.338 

A commissllo de Redacçlo de Leis, a que 
foi presente o p1 ojecto n. 338, ó de parecer 
que aeja o mesmo approvado com a aeguinte 
redacçtto : 

O Con,gresso Legislativo de Minas Geraes 
decreta: 

Art. 1. • Fica o governo auctorizado a con· 
ceder á assooiaçllo de Santa Izabel de Hun
gria, fundada na cidade de Ouro Preto, o 
predio estadoal, sito á rua Nova, onde estevt< 
installado o 5. · corpo de Policia, para nelle 
estabelecer-se o Asy!o de Orphlos da mesma 
asaociaç!o. 

I Doas em Jogar proximo âa oftlcinu da 
Bstrada de Ferro LeopoJdina ; . 

11 Doas na est&çllo da Concelçllo. 
Art. 2. • Revogam-se as disposiçOes em con

trario. 
Paço do Senado do Estado de Minas Ge· 

r~es, em Minas, aos 12 de agosto de 1898.
Antonio Martins Ferreira da Silva, presiden
te.-Joaquim Antonio Dutra, secretario.
Jose Pedro Drumond. 

Nilo havendo quem sobre o mesmo peça a 
palavra encerra-se a discusstto, sendo a aua 
votaçllo adiada por falta de numero Jegal. 

Nada mais havendo a tratar-se o sr. Pre
sidente designa para o dia 29 a seguinte 

ORDEM DO DIA Paragrapbo unico. A concesalo só será fei
ta ai o governo nllo necessitar do predio para 
qualquer outro fim . 

Art. 2.· Revogam. se as disposições em Ate uma hora da tarde: 
contrario. Leitura e approvaçlo da acta. 

Sala das commiss!Jes, 27 de agosto de 1898. Expediente. 
-Nunes Pinheiro.-Ignacio Morta. Até duas horas da tarde : 
Parecer para a r«laeçlkJ final sobre 0 projecto 2. · leitura elos pareceres e elos projectos, 

depois de impressos e distribuídos. . 
n. 345 Apresentaçlio de pareceres das commil· 

A commissllo de Redacç!o de Leis, a que sOes. . d . 
foi presente 0 projecto n. 345, é de parecer Apresentaçl\o de proJectos, in icações, In· 
que se adopte como final a mesma redacçlio terpellações ou moções. 
com que foi elle approvado em 3 .. discussão. Discussão de requerimentos, indica~ões, 

d · d t d interpellações e mocões. 
Sala as comm1ssoes, 27 e agos o e 1898. Approvaç!o de redacções finaes. 

Nunes Pinheiro.- Ignacio Morta. . ... 
A imprimirem se. Votaçllo das matarias CUJa discusslio ucou 
N!o ha apresentaçllo de projectos, indica- encerrada· 

ções e moções. 2.· PARTB 
Nilo havendo numero legal para votaçilo, I 

o sr. Preslde~te declara que continua adia- Até quatro horas da ta~de : 
da a do pro)ecto n . 390, ftcandJ tambem Segunda discussllo do proJecto n. 408, ao-
adiada a approvaçllo das redacçOes tlnaes bre orçamento, e das emendas ao mesmo of-
que se acham sobre a mesa. ferec\das pela commissão. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA Terceira _discuss!o. do projeoto n. 411, so-
bre subsidio ao Pras1dente do Estado e aos 
membros do Congresso. 2,· discussllo do p,.oj€cto n. 4.13 

Lido e posto por artigos em 2. • discussllo 
o pr~jecto n. 413, sobre reforma do ensiao 
ao Gymnasio Mineiro, e essa discussão en
cerrada aem debate, sendo adiada por faUa 
de numero a votação do projecto. 

3. • do de n. 380 

Egualmente sem debate é encerrada a 3.· 
discuss!o do projecto n. 380,sobre cessllo de 
um predio do Estado para nelle funccionar 
o Gymnasio de Ouro Preto, projecto esse cu
ja votaçl1o fica adiada por falta · de numero. 

Suspende-se a sessllo por dez minutos, 
·sondo reaberta depois de lindo esse praso. 

1.· dúcuss!lo de pr•jecto n. 97, do &enado 

E' lido e posto em discuaslio a seguinte 

Proposiçi!o n. 97, do Senado 

O Congresso do Estado de Minas Geraes 
decreta: 

Art. 1. • Fi<3am creadas no municiplo de S. 
José de Além Parahyba as seguintes escolas 
de instrucçllo primaria, sendo uma para cada 
liXO : 

Segunda do de o. 378, sobre auxilio para 
conclusão das obras do abastecimento d'agua 
no districto de Faria Lemos e bem assim da 
emenda ao mesmo o1rerecida. 

Primeira do de n. 424, auctorizando a 
construcç!o de uma cadê a na Bagagem. 

Terceira do de n. 340, sobre auxílio aos 
bospitaes de misericordia de Uberaba e Oli
veira. 

Levanta-se a sessllo. 

52.• SESSÃO ORDINARIA, AOS 29 DE AGOSTO 
DE 1898 

PRBSIDEXCIA. DO SR. RIDRIRO DE 0LI\'EI&A. 

SUli&IAIH0:-1.· parte da ordem do dia.- Acta. -
Expedleote. ·-Oh3ervaçõcs dos sr~. José GO•Jçal
ves c Celestino Soarcs.-Apreseotaçlio de parece· 
res de commlssties.- 1\equerlmento de urgeoc\a 
rto ar. J uvcnal Peooa.-Dlscus~lio de redacçOes 
Onaea.-Yotação de materlas adiadas.-2.· parte. 
2. • discussllo do projeclo n. 408, (orçamento).
Hcquerlmento do ar. Bueno nrandllo .-3. • dia· 
cussâo do projecto n. 411.-2. · do de o. 378.
Discurso do ar. Haul Penldo.-3. • disrussllo do 
projecto n. 424.-Uequerlmento do sr. Saturnino 



Dantas.-neque~lmenlos ele urgencla dos srs. Nu 
nes Pinheiro e Bueno Braudâo.-Diecusslio de 
redacçào final .-:\.· dlscus!llo do projttcto n. 
340.-0rdem do dia . 
Ao meio dia, fei ta a chamada, acham-li& pre

sentes 011 sr11. Ribeiro de Oliveira, Agostinho 
Pereira, Celestino Soares, Getulio de Carva
lho, Jono Pio, Candido Eloy, Juvenal Penna, 
José Gonçalve11, Juscelino Barbosa, Saturni
no Dantas, Ignaclo Murtl , Joaquim Calixto, 
Nanes Pinheiro, Desiderio de Mello, Camillo 
Pratas, Carneiro de Rezende, Bueno Brandlio, 
Delfim Moreira, \Venceslau Br11 z, Manoel 
Alve~~, Camillo Soares, filho, Francisco Bres
IIBne, Bernardes de Faria, Manoel da Silva, 
Sabioo Barroso Junior, Epaminondas Ottonl, 
Pinto de Moura, LMpoldo Corrêa, Coelho de 
Moura, Carlindo Pinto, Rodrigues Chaves e 
Raul Penido, faltando com causa participa
da os srs : Tavares de Mello, Gonzaga da 
Silva, Severiano de Rezende, Julio Tava
res, Silva Fortes, Ribeiro Junqueira, Nunes 
Coelho, Sousa Moreira e Duarte d11. Fonseca e 
sem ella os mais 11rs. 

Abre-se a sesslo. 
Lida a acta da antecedente e nllo havendo 

quem sobre ella faça observaçoes o sr. Pre
ridente a dá por approvada e bem assim a do 
dia 26, cuja votação se achava adia1a. 

BIPEDIENTE 

t\ ll:o ha leitura. no e:otpediente. 
O sa. JosE GoNÇALVEi devolve á Meea o re · 

querimc.nto do Severino Saturnino da Sil· 
va, solicitador da comarca do Bomfim para 
ser elle enviado á commisslo de Legislaçlo, 
a cujo estudo se acha submettido o proje
cto n. 400, relativo ao assumpto de que tra
ta o referido requerimento .- A' commissllo 
de Legislaçll~ ·· 

O SR. IG:>~.A.oio M u RTA envia a Mesa a se
guinte representação e pede para ser publi
cada no jornal official : 

REPRESENTAÇ \0 

Exmos. e dignissimos senhores do Congres
so Minelro.-Em o nosso proprio nome e 
e como fieis interpretes dos sentimentos do 
povo deste districto, temos a honra de soli
citar do vosso patriotismo a quantia de 
quinze contos de réis para constrocçlo de 
um cemiterio publiro nesta povoação, por 
nllo estar o actual de accõrdo com os prln · 
cipios de hygiene e não ter as necessarias 
accom010daçoes, e para aterro de um gran
de vallado1 aberto pelas aguas pluviaes, que 
ameaçam aeatruir parte da povoaçllo, o que 
cau11arla prejuízos incalculaveis. 

Nenhuma verba foi votada ainda para 
obras publicas ou para quulquer outro fim 
neate districto, porventura, o mais impor
tante do municipio de Arassuahy, pela vas
tidlo e uberdade do seu sólo, posiC)lo topo
graphica e climatologica, riquezas natoraes, 
f' notavel movimentaçlo das prinolpaes in
dustrias-agricola, commercial e pastoril. 

Cidadllos de uma patrla livre e autonoma, 
que mantêm o mais nobre e patriotlco sys-

'tema de Governo, temos o direito de confiar 
na justiça. e no patriotismo dos DOIIIOI 
eleitos. 

Confiamos, portanto, que sem vascillar, 
deferirei& o nosso justo pedido, votando a 
referida verba de quinze contCis de réis-
15:000!000-para os alludidos tlns ; e podeill 
crer que praticaes um aoto de verdadeira 
justiça. 

O engrandecimento de um povo depende, 
em parte, do seu proprio esforço, e do au
xilio efficaz e indispensavel daquelles que 
dirigem os 11eus destino11. 

Ora, os habitantes deste diatricto, em soa 
maioria, silo pouco providos de bena e de 
cultivo intellectual ; e, como sabeis, só a 
sciencia ou o dinheiro, ou eates doas pode
roso:: elementos reunldo11, podem levar a ef-
1'eito estes e outros semelhantes emprehen~ 
dimentos. 

Assim, pois, dignae-vos auxiliar este povo 
fraco, que quer e nllo. póde elevar-se; e é o 
que, convictos, esperamos do vosso patrio
tismo e da inteireza do vosso caracter, mui
tas vezes postos á prova em identicas cir
cumstancias. 

SaUde e fraternidade. -Direotorio do par
tido republicano constitucional, em S. Jolo 
da Vigia, 14 de julho de 1898.-Augusto 
Bahú, presidente .-Pedro Antonio da Fon~ 
seca.-Hermano Antonio de Souaa.-Sebaa
tião Barbosa de Vasconcellos.-Jovino Lope11 
Carmona, secretario. - A' commissilo de 
Petições, depois de publicada. 

ApresÚHaçlfq ck p1recer& ele commisstJes 

0 SR. DELFIM MORBIRA, pela commissiio de 
Constituiçlo e Legislaçlo, envia á. Mesa o sa. 
gointe 

Parecer pttra a 3.a ài&euu4o sobre o JJrojecto 

"· 400 
A commiss11:o de Constituiçllo e Legisla:çlo, 

a que foi presente o projecto n. 400, deste 
anno, jà approvo.do em segunda discussllo, 
é de parecer que seja submettido á terceira 
discussão e approvado com a mesma reda
cção. 

Sala das commissOe!!, 29 de agosto de 1898. 
- Delfim Moreira.- Getulio de Carvnlho.-
Pinto de Moura. ' 

A imprimir-se. 
O SR. JosF. Gol'\ç~LVEI!, pela commissllo de 

Justiça Civil e Criminal, envia á Meaa o ae
guinte 

Parecer p:~ra a 3. • àiscus1i!O sobrtt o proj ecto 

"· 420 

A commissiio de Justiça Civil e Criminal, 
à qual foi presente o projeoto n. 420, de 
1898, já. approvado em 2.a discosslo, é de 
parecer que seja submettido à terceira com a 
mesma redacçlo. 

Sala das commissOes, 29 de agosto de 1898. 
-José Gonçalve!I.~W. Braz.-s. Barroso Ju
nior. 

A i mprimir-ae. 

• 



O IR. JUVBNAL PDNA, (pela ord6m) requer.! Slo em seguida approvadoa em 1.· diacua
e obtem dispensa de impre11sllo e lnteratlclo silo o projecto n. rn, do Senado,. em 2. • o 
aftm de que o projecto apresentado faça par- de n. 413, e em 3.· o de n. 380. 
te da ordem do _dia de amanb~. Vllo os âous primeiros' commll!slo de In -

Em virtude d!IIO o Si'. Preardente deter- strucçllo Publica e o ultimo à de Redacçlo 
~~na que o proJecto faça parte da ordem do Suspende-se a sessllo por 10 minutos, sen-

Nlo ba apreaentaçlo de projectos requé- do esta reab rta, passa-se ' 
rimentos, indicaçOes e moçOes. ' SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

DilcuSI/Io de r6clacçüe& finael 

O SR. PRasmBNTa annuncia a di11cussllo e 
votação de redacçOea flnaes. 

Seda debate Bllo approvadas successiva
mente as redacções tlnaes dos projectos ns. 
338, 345, 355, 358 e 325. 

Remettam-se ao Senado os quatro pri
meiros e o ultimo á sancção, communican
do-se ao Senado. 

Votaçtfo das matet·ias adiadas 

Em seguida é annunciada a votaçlio das 
materias enceN'adas. 

Slo approvados o artigo I . · do projecto 
n. 390 e as en.endas ns. I e 2 a elle offere
cidas. 

Ao annunciar-se a votaçll:o da emenda n. 
3, o sr. Juscelino Barbou. requer e obtem 
que feja feita a votaçlo, por partes, sendo 
approvada a emenda menos na parte que 
torna aptos para serem jurados os cidadll:os 
que além dos mais requisitos exigidos por 
lei, sejam maiores de 25 annos e saibam ler 
e escrever correctamente. 

Silo approvados os artigos 2. ·, 3. • e 4. • e 
a emenda n. 4, sendo reJeitada a de n. 5. 

Ao annunciar-se a votaç!o do artigo 5. · e 
da emenda suppressiva n. 6 ao mesmo olfe
recida, o ::.r. Juveoal Penna requer e obtem 
que sejn nominal a votação. 

O sR. PRESIDENTE manda então que se 
proceda â chamada, devendo responder «sim» 
os senhores deputados que quizerem appro· 
~ar a emenda e «nlo» os que quizerem re · 
jeital-a. 

Votam «sim» 011 senhores: Bernardes de Fa
ria, Agostinho Pereira, Celestino Sqares, 
Pinto de Moura, Leopoldo Corrêa, Sabioo 
Barroso Junior, Raul Penido, Wenceslau 
Braz, Coelho de !\loura, Bueno Brandão, Fran
cisco Br••ssane, Epaminonrlas Ottoni, Manoel 
Alves, lgnacio Morta. Rodrigues Chaves, Ma
noel da Silva, Camillo Pratas, Saturnino 

Segunda clilct'·Ul!o do projecto n. 4.08 (Orça
mtnto) 

A requerimento do sr. Carneiro 'de H.ezen
de, é dispensada a leitura lio projecto n. -408 
sobre orçamento, cuja 2. · dit~cussll.o é annun
ciada pelo senhor Presidente. 

O sr . Bueno RrandAo { pela ordem) pede 
a palavra para en"iar á Mesa um requeri
mento de adiamento do projecto n. 408, 
por 24 horas. 

A razll:o que d ·termina esteJprocedlmento, 
diz o orador, é Que tendo e~t~:~do ausentes 
dou11 membros da commis!!llo de orçamento. 
e tendo permanecido aqui apenas um doa 
aeus membros que, por doente, tambem dei
xou de comparecer a algumas ~esslles, nllo 
foram apresentadas outras emendas que de
ve.riam ter sido confeccionartu, e por este 
motivo requer o adiamento da. disr.uastio do 
projecto de orçamento por 24 horas. 

Vem á Mesa, é lido, apoiado e entra em 
discuseão o seguinte 

REQUERIMENTO 

Requeremos o adiaruento da discussl!o do 
projecto n . 408,por 24 horaq, continuanrlo B 

mesmo projecto na ordem do dia para ama
nhã. 

Sala das se~sões, 29 de ago10to de 1898.
J Bueno Brandll:o.-Camillo Prates. 

Nll:o havendo quem sobre o mesmo peça a 
palavra encerra se a discussllo, sendo nppro
vado o requerimento, pelo que ~dia-se para 
amanhã a discusslo do projecto. 

3. • discussí'Jo do pr(ljecto n. 4ft 

Lido e posto em 3.- discussllo, o projecto 
n. 411, sobre subsidi•l aos srs. ConjZrePsistas, 
e ao Prtlsidente do Estado ó o m esmo "em 
debate epprovado.-A' commisslio de H.eda
cçlio. 

Dantal', Joaqui rn C111ixto e Candido Eloy 2. • discuuão do p• njecto ". 378 
(20) e «nl\o» os Fcnh(Jl'tl!!: Desiderio de Mello, . . . . 
Nunes Piulidro, Juscelino Bar·bosa. Carllndo E' lido e. entra ell2 2. · rh~cut~s~o. por. art.-
Pinto. Jol\o Pio, Camillo Soarus tllbo, Del- go:<. o proJecr.o n. 318, sobre IIUXrh_o para a 
fim M(Jrei· a Juven11 1 Penna Getulio de couclu >lio ol11s obras do abasteClm~nt•> d& 
Carvalho Ca~ne · ro de Re1.ende' Simeão Sti ajllla potavel no districto de Fari 11 Lemos e 
lita e Josê Gonçtdvetl, (l2),pelo 'que é appro- bet!l assim a _:mendn ao mesmo IJffereci•ta. 
vada a emenda ~or Yinte votos contra doze, I Em dtscusFao o art. 7. ·. 
ficando preJudicado o artigo. o ..... Hnul Pealll••: (Não temos o teu di s-

E' appro\'ada a emenda n. 7, ficando pre- curso). 
,indicado o ar-tigo 6. · a que ella se reft're. 1 Nin !Uem mais pedindo a palavra, encerra-

São egualmente approvados os artigos 1.· se a lltscus~à·•, senJo approntdo o art. 1.0
• 

e 8 .· e consl!ntindo a C~:~mara queo projecto I Em dif:cu~:~ilo o art. 2.-, é o mesmo sem 
passe á:::.· dlscu~slio, vae elle á commissilo debate uppruvado.-A' commissão de Orça-
de Justiça Ci_vil e Criminal. manto. 



f,a, diiCuuilo tlo proj6Clo n. 424 

E' lido e posto em l. • diacuas!o o project.o 
D. 424, auctorlz1mdo a conatrucçlo de uma 
cadê& na Bagagem . 

O er. 8a&antlae Daatae :- Sr. Presi
dente, tive a honra tle apresentar o proje
ct.o que tomou o n. 424 auctorlz~tndo o Pre
lident.e do Ear.ado a despender até a quan 
tia de 30:ooot000 com a constrocçlo de uma 
cadêa na cidade da Baga1em, ma11, ar. Pre· 
aldente, con11lderan 10 que o ehtsfe do poder 
executivo dirigiu uma n.enlllljlem ao Con· 
«reaso pedindo a deerotaçlo da verba de 
50J:OOO-'OOO para a con ~trucçlio das cadéaa 
necessarias ao Est11do, e Cclnllado de que o 
Governo llll Jlstl'ihuiç!o de~sa verba f~~orá 
juatiça mandando coo11truir a caiéa dllqoella 
cidade, eu venho requerer a retir11.da de 
projecto n. 424, cuja discus~!o v. exc. an 
ounciou (Muito bem). 

Vem á Mesa. é lido, apoiado e entra em 
discussllo o seguinte 

Regturimento 

Requeiro a Ntirada do projecto n. 424. 
Sala das sesaoea, 29 de agosto de 1898.-

Saturnino Dantas. · 
Nlo havendo quem sobre o me3mo peça 

a palavra, encerra-se a discusslo, sendo ap
provado o requer·imento, pelo que é retirado 
da discusslo o projecto.-Archive se. 

Requeriment 1 ele w·gencia 

0 SR. NUN!B PINHEIRO (pela ordem) depois 
de obter urgencia, envia à Mesa o seguinte 

Parece1 para redacçllo final sobre o projtcto 

n. 380 

A commisslo de Redacç!Lo de Leis, a que 
foi presente o projecto n. 380, é de parecer 
que se adopte, eomo final, a mesma. reda
cçlo com que foi elle approvado em 3.• dis
cussão. 

Sala das commissOes, 29 de agosto de 1898. 
-Nunes Pinbeiro.-lgoacio Murta. 

Parecer e 1·edacrllo {i11al do p1·njec'o 1;.. 411 

A commi11slio t.le Redacçilo de LeiA a que 
foi presente o projecto n. 41 I, do corrente 
anoo, é de parecer que se adopte como fi. 
nal a mesmot rertacçAo com que foi appro
vado em terceira discusslo. 

Sala da<~ commissoes, 29 de agosto de 1898. 
-Nunes Pinheiro.-lgnacio Murta.-A im
pl'imir-se. 

0 SR. RUE!SO BRANDÃO (pela 01·tlem) requer 
e obtem dispans1t de impresallo e iotersttcio, 
afim de que seja discutida e votad!i imme
diatameote a redacçll.o final do proJecto n . 
471, que acaba de ser apresenhda. 

Disc"ssdo ele rddacçllo fl ·l rll 

Lida e posta em di~cusslo a redacçlo final 
do projecto n · 4; I, e esta sem debate appro· 
Vftda.--Ao Senado. 

Tere ira tlilcuul!o do proj~cto n. 340 

Finalmente li•lo e poato em terceira dil
cosslo, é aem debate approvado e vae a oom
misslo de Redaeção o prQjecto n 340, sobre 
auxilio 11!)1 hospitaes de m1sericordi11. de Ube~ 

11ba e Oliveira. 
Nada mais havendo a t,.atar-se, o ar. Pre

sidente designa para amanbiL a 11eguinte: 

ORDEM DO DIA 

I.a PAI!.TE 

Até uma hor11. da tarda: 
Leitura e approvaçllo da acta. 
Expediente. 

Até duas horas da tarJa: 
2& leitura dos parecere3 e dos project.os, 

depois de impressos e d istribuldos. 
Apresentaçlo de par Jcerl!s das com mis

sões . 
Apresentaçlo de projectos, indicaçoes, in

terpellações ou moçoes . 
Discuss!o .de requerimentos, in lic'QÕes, 

interpellaçOes e moções . 
Approvaçlo de redacçOes flnaes . 

2• PARTB 

Até quatro horas da tarde: 
Segunda discussão do projecto n. 408, so

bre orçamento para 1809, e das emendas ao 
mesmo oflerecidas pela commissão; 

Segunda •Jo de n. 415, mantendo aulas pra
ticas e offtoinas no Lyceu de Arte! e Otftcioa 
de Ouro Preto. 
Se~tunda do rle n. 401, mudando o nome 

da cidade do Piranga para o de cidade de 
«Guaranezia•. 

Terceira do de n. 423, mandando pallar ao 
profesaor Flavio Epipbanio Pereira, d ift'eren
ça de vencimentos. 

Terceira do de n. 405, concedendo licença 
ao I.· tabellillo de Tres ~orações do Rio Verde. 

Terceira do de n . 420, permittíndo permuta 
entre serveotcarios fie justiça. 

Levanta-se a sessão . 

53.• SESSÃO ORDINARlA, AOS 30 DE AGOSTO 
DE 1898 

PR'SSIOE •F IA 01 !!'R. RIBE!~O OG OI.l\'EIRA 

SU\1~1.~1110 :-1. · p~rlfl l!a ordem do rll.t. -acta.
Ex p~d leu te. A prese11laç:l.n d t1 par~c·~res tJ•! r.llmmia
sõ~s. - Di s,· u-~ã:J de rt•llacç<io llr~al.-~ . · J•arle.-
2. · d iscu:o~âo •In project•> u. 4 t{ . - Em ·uda ao 
art. :~ . du sr. l ~nacin )Ju rh.- Di:<curs.,s cemen
das dos srs. Jnãq -io e )Janoel -\ l vn~ . - Emen
das dos sr~ . Cttclho •lc \loura e De~I(Je riu tle Mel· 
lo -D,~cur~" do ~r. llneuo llra•J•H)w lliscurso 
e emcnrla 110 sr . J u~ ··Phuo tlarho '·' ao n rt . 4. · 
-Discnr::o t~ t~tn~n·ta tln sr. But!IIO llr;uldào.
Discnrso rln sr. t•outo t.le Mo111 a .- Eonen 1:111 dos 
su Nunes l'ioheiro e Jnveoal t·enna. DJclara· 
çAo· de voto do ~r. Gnnu.11a d 1 Silv:l . -:! . · dia· 
cus~ào do projccto n. :ttã.-2. · do tiP. "· 401.
a . 0 dtl de 11 4t:~.-lllt•ffi tl flS de fi, 40 I t• 420,
Kequerimeoto de urge11cia do sr . N UDt!:l l'lohelro. 
Ordem do dm. · 

.. 



Ao meio dia, feita a chamada, acham-se 
presentes os sra. : Ribeiro de Oliveira, Agos
tinho Pereira, Celestino Soares, Bueno Bran
dlio, Coelho de Moura, Simelio Stylita, Joll:o 
Pio, Juvenal Penna, Manoel da Silva, Getu
lio de Cal'valbo, Joaquim Calixto, Manoel 
Alves, Delfim Moreira, Nunes Pinheiro, Ju_a
()elino Barbosa, Epaminondas Ottoni, Jofà 
Gon<;alves, Candido Eloy, 'Wenceslau Braz, 
Rodrigues Chaves, Alberto Furtado, Camillo 
Pratos, Raul Penido, Theophilo .Marques, 
tgnacio 1\furta, Carneiro de Rezende, Leo
poldo Corrêa, Bernardes de Faria, Desiderio 
de Mello, Carlindo Pinto, Camillo Soares 
.fllho, Saturnino Dantas, Pinto de 1\loura, 
<Jonzaga da Silva, Sabino Barroso Junior e 
Francisco Bressane, faltando com causa par
ticipada os sre. : Tavares de Mello, Severia
no de Rezende, Julio Tavares, Silva Fortes, 
Ribeiro Junqueira, Nunes Coelho, Sousa Mo
reira e Duarte da Fonseca, e sem ella os 
mais srs. 

Abre-se a sessão : 
Lida a acta da ~ntecedente, e não haven

do quem sobre ella faça observaçOes, o ~>r. 
Presidente a dá por approvada. 

BXPBDlBNTB 

0 SR. 1. • SECRETARIO dá. conta dO seguinte: 

0/ficio 

Do sr. dr . Secretario do Interior, envian-
1lo uma mensagem em que o dr. Presidente 
pede um creditJ extraordinario para paga
mento do predio em que funcciona o Con
-gresro.-A' commissl!.o de Orçamento. 

N!o ha matarias dist:-ibuidaa para 2.· lei
-tura. 

Apre38ntação de pa1·ece1·es das commissües 

0 SR. MANOEL ALVES, pela commissi!.o do 
Commercio, manda á Mesa o seguinte : 

Parecei' n • 333 

A commissão do Commercio, Industrias, 
ERto.iistica e Artes, á qual foi presente o 
protesto da Camara. do Patrocínio, tendo ex
aminado os documentos que lho foram envia
dos por esta Camara e a do Carmo da Baga
gem: 

Considerando que a lei n. 1.142, do 24 de 
setembro de 1862, creou na povoação de 
Nossa Senhora da Abbadia, freguezia e mu
nicípio do Patrocínio, um districto de paz 
auctorizando o governo a demarcar as divi
sas, depois de ouvida a respectiva municipa · 
lidada; 

Considerando que, por acto de 27 de de
zembro do mesmo unno, o Presidente da pro
víncia, auctorizado pelo art. 1.· da lei n. 
1.142, de 24 de setembro de 1862, tendo em 
vista as informações da Camara Municipal 
.do Patrocínio e do engenht~iro Francisco 
Eduardo de Paula. Aroeira, tlxou a.s divisas 

--do districto de Abbadia., pertencente á fre
guezia e município daquella vi\la ; 

Considerando que, tendo sido supprimido o 
districto de N. Senhora da Abbadia pela lei 
n. I .209, de 20 de agosto 1864, e restaurado 

pela lei 1.669, de 1. • de setembro de 18i0, 
pauou elle a. pertencer ao munioipio da Ba
gager.., com u mesmas dh·isus ; 

Considerando que dous annos depois foi 
esse districto, pela. lei U106, de 19 de julho 
de 1872, encorporado ao município do Patro
cinio, e desmembrado da Bagagem, com as 
mesmas divisas, sem nenhuma. alteraçl!.o : 

Considerando, finalmente, que tal era a con
vicçllo dp. Camara do Patrocínio, fundada na 
lei, de que aquelle didricto lhe pentencia, 
que manteve alli uma escola paga pelos co
fres da municipalidade : 

E' de parecer que sejam respeitadas as di
visas traQadas, de conformidade com o acto 
da Prosidencia., de 27 de dezembro de 1862, 

Sala. das commissões, 30 de agosto de 1898. 
-Conego Alves.-Juvenal Penna. 

A imprimir-se. 
0 SR. NoNF.S PINHEIRO, pela COIDDlÍSBitO de 

Redacçllo, ofl'erece os seguintes : 

Parece1• e redaoção sob1·e o p1·ojecto n. 340 

A com missão de Redacçllo de Leis, a. que foi 
presente o projecto n. 340, ó de parecer que 
seja o mesmo approvado com a seguinte re
da.cç!o : 

O Congresso Legislativo de Minas Geraes 
decreta : 

Art. I.· Fica o Presidente do Estado aucto
rizado a auxiliar com dous contos de réis 
annuaes a cada um dos hospitaes de Ubera
ba e de Oliveira. 

Art. 2. ·Revogam-se as disposições em con
trario. 

SaliL das com missões, 30 de agosto de 1898. 
-Nunes Pinheiro.-Ignacio Murta. 

Parecei' e redacçO.o final sob1·e o ]Jrojecto 
n. 36·1 

A commisslio de Redacção de Leis, a que 
foi presente o prejecto n. 364, é de parecer 
que seja o mesmo approvado com a seguinte 
redacção : . 

O Congresso Legislativo do Estado de Mi
nas Geraes decreta : 

Art. 1.· Ficam revogadas as leis provin
ciaes ns . 3.510, de 5 de outubro de 1887, e 
3.792, de 16 do agosto de 1889. o o art. 7 da 
lei n. 340, de 20 de julho do 1895, as quaes 
concediam privilegio para o estabelt~cimento 
de feiras de gado e continham outras dispo
sições attinentes ao mesmo assumpto. 

Art. 2. · Fica o governo auctorizado a con
tractar com quem melhores vantagens ofl'e
recer, o estabelecimento de quatro feiras no 
ma.ximo, sendo uma em Demtlca, uma em 
Tres Corações e duas onde julgar mais con
veniente, sob as condições seguintes : 

§ 1.· O concessionar10 nrro poderá cobrar 
mais de oitenta rói!!, em vinte e quatro ho
ras, de cada. rez que entrar parJ. as inverna
da!!, as quaes devcrl!.o conter aguadas e 
bOas pastagens ; ter a segurança necessaria 
e a. capacidade que no contracto for fixada 
entre o governo e o concessionario. 

§ 2. • Do ga<io que fór vendido nas feiras, 
e do que fór exportado para os Estados da 
Bahia, Eapirito Santo e S. Paulo, cobrar-se
ha o lmpoat J de 4. · ad valv1·em, constante da 



tabella-B-do Regulamento que baixou com 
o decreto n. 842, de 25 de julbo de 1895; e 
do que transitar por outros pontos se cobra
rá o dt:plo da taxa rererida. 

Art. 3. · O governo fixará o numero de vi
gias que julgar conveniente para a tlscali· 
zaçlo e arrecadação do lmpoato, podendo 
contractar esse serviço com os conceesiona
rios das feira!!, mediante a retrlbutçllo ate 
5 ·r. do lmpo~to arrecadado. 

Art. 4. • Desde que o governo reconbf?ça 
que o. exlst~ncia das feiras prejudique o in
teresse publico e o da industria pastoril, 
poderá rescindir os respectivos contractos. 

Art . 5.· No regulamento expedldo para a 
execuçllo desta lei, o governo poderá impor 
multas nllo excedentes do quadrupulo do !m
posto de que trata o § 2.· do art. 2.o. 

§ I.· A'' penas de quo trata o presente ar
tigo, ficam sujeitos os contraventores desta 
lei, especialmente os boiadeiros, seus cnpa
tazet!, prepostos ou outros que concorram 
de qualquer mo:to para fraudar as rendas 
provindas do imposto sobro o gado. 

Art. 6. • Revogam·se as disposlçOes em con
trario. 

Sala das commissões,30 de agosto de 1898. 
-Nunes Plneheiro.-Ignacio Murta.- A im
primirem-se. 

Nilo ba apresentação de projectos, indica
ções e moções. 

DiscussiltJ de t·e lacçllJ final 

Lida o posta em discussn:o, é esta sem 
debate encerrada, sendo approvada a reda
cçllo ftnal do projecto n. 380.- Remetta-se 
ao S&nado. 

SEGUNDA PARTE D.\. ORDEM ~DO DI.\. 

2.· àis~ussil J do projecto n. 408 (orçllnmto) 

Annunciada a 2.• di <cusallo do prQjectc 
n. 403, 11obre or~amento e das emendas ao 
mesmo otTerecidas, é dispensada a sua lei· 
tora a requerimento do sr. Carneiro de Re
zende. 

Sem debate, encerra-se a dlscusslo dos 
artigos I.· e 2.·, que são npprovados. 

Em discusslio o artigo 3. · . 
- O IR. lG~Acxo MunTA. manda á Mesa a te
gulnte 

N. 19 

Ao § 3. • do art. :1. · accre~cente-1e : 
Para o prolongamento da linha telegrapbi

ca do norte, a partir de S. Jollo Baptiata, 
30:000J()OO (trinta conto!l de réis). 

S.1la das sesa!Je!', 30 de agosto de 1893.
lgnacio Murt!l. - JuJcelíno Barbon. -Ma· 
noal da Silva.- COnego Alves.- Rodrigues 
Chaves. - Celestino SolrdJ. - E. OLtoai. -
C. Pratas. 

Vem à Mesa, e lida, apoiada o posta con
jonctamente em discussllo com o artigo 3. ·, 
a seguinte 

N. 20 

Emenda ao art. 3. · §. · l. · n. XX Vlll - ac
crescente se : 
OymDI\Sio· Baependiano ...... . . • • 5:000.)001) 
Aos se·minarios de Diamantina e 

Marianna . .......... . . . . . . . . • . 10:0003000 
Aos collegios de Diamantina o 

Marianna.. . ....... . ... . ..... . 8:000 •000 
Instituto municipal do Fructal.. 5:000JQOO 
Ao collegio de Macaübas. .. . ... • 5:000$000 
Ao Lyceu de Theophllo Ottoni.. . I o :ooo.aooo 
Aos Lyceus de artes e officios 

de Ouro Preto e Diamantina, 
a 5:000iú00.. . .......... . ..... 10:000$00() 

Ao collegio de Mar de Hespa · 
nha. ......... ..... . ... . .. .. . . • 5:000$00() 

Ao Externato de Pitnnguy... . . • 5:000l()OO 
Sala das se3sOes, 30 de ago3to de 1893. -

Padre Jol!.o Pio.-José Gonçatves.-..'uvenat 
Penna.-Juscelino Barbosa.-lgnacio Murta_ 
-Padre Joaquim Calixto.-Agostinho Pe
reira .-Candido Eloy.-Conego Alves.-Sa
turnino Dantas.-Desiderio de Mello.-Dr. 
Coelho de Moura.-Plnto de Moura.-Manool 
da Silva.-Bernardes de Faria.-W. Braz. 
-Simello Stylltn.-Alberto Furtado.-Theo
philo Marques. 

O •r. llaaoel .&lve• :-Sr. Presidente, 
cortadas coreo foram as verbas de auxili() 
ao seminario de Diaffiantina e outros esta
belecimentos, cumpria-me o rigoroso dever 
de pressurosamente vir apresentar emenda 
restabelecendo as mesmas verbas, si o meu 
illustre amigo e collega representante do 5. · 
districto e re1ldente em Barbacena, já nllo 
o tivesse feiw. 

Entretanto, o rr.eu nobre amigo não apre
sentou todas as que tinha em v1sta, porisso 
formulei a seguinte, <:ue peço venta p1ra 
ler (lê). . 

Vem â Mesa, ~ lida, apoiada e posta em 
discussão a seguinte 

Emenda 

N. 21 

Sub-emenda ã emenda n. 20. 
Depois das palavras-Externato de Pitan

guy-accrescente-se: Ao seminario de Pou
so Alegre, logo que se installar . ..••••••.• 
lO:oootOQO. 

Sala das sessões, 30 de setembro de 1898. 
Conego Alves.-'\V. Braz.-F. Bressaue.
Saturnino Dantaa.-Getulio de Carvalbo.
Delftm Moreit·a.-Simelo StylltR.-Leopoldo· 
COrrõa.-Cnrneiro de Rezende.-Desiderio tJe 
Mello.-Agostlnho Pereira.-Nunes Pinheiro . 
-lgnacio .Murts.-Padre Joaquim Calixto.
Celestlno Soares. - E. Ottonl.- Pinto de 

. Lida e apoiada, ont.~a em discuullo con- Moura.-Manoel da Silva.-Candido Eloy. 
JUntamente com o art1go 3. · . t Juvenal Penna.-Bernardes de Faria. 

o •r • .JoAo Pie : - (Não tomos o aeu O aa. COELHO DB MoURA. obtendo a palavra. 
dlscur.so). manda á Meaa a seguinte : 

·• 



•••• 
Emmda 

N. 22 

Ao art. 3.· § I.· n. XX-a-accrescente-se 
-depois de DOres do lndayá-Oliveira, Ube
raba e Itapecerica. 

Sala das sessões, 30 de agosto de 1898.
Dr. Coelho de Mour•.-Desiderio de Mello.
Bernar·des de Faria. - Padre Jolio Pio.
lgnacio Murta.-Leopoldo Correa.~ Simel!.o 
Stylitn.'-Carnoiro l!e Rezende.-Albdrto Fur
tado.-Getulio de Carvalho.-E. Ottoni.
Deltlm Moreira.-Carlindo Pinto.-!bul Pe
nido.-Tbeophilo Marques.-W. Braz.-Ce· 
Iestino Soares -Nunes Pinheiro.-Pinto de 
Moura.-Jo~é Gonçalvet~.- Candido ~loy.
Juvena.l Peona.- Rodrigues Chaves. - Co· 
nego Alves. - Manoel da Silva. - Sa.turnino 
Dantas. 

Lida e apoiada em discussão com o ar· 
tigo 3.·. • 

0 SR. DBIIIDER.IO DE MELLO envia á Md&a 
a seguinte 

Emenda 

N. 23 

EleYe·se de I :200$000 a rubrica do n. VIl, 
do§. t.· do art. 3.·, para equiparaç!Lo dos 
vencimentos dos offlciaes da Secretaria. 

Do n. XVI, do§ 2.·-Supprima.m-se 3:4503, 
reduzindo·se convenientemente a somma 
das despesas. 

Sala das sessões, 30 de agosto de 1898.
Desiderio de Mello. 

Lida e apoiada, entra em discussão. 
O 111r. Dneno Brancliio :-(Não temos o 

seu dil:'curso) 
Ninguem mais pedindo a palavra sobre o 

artigo 3. ·, encerra-se a discussão, sendo ap
provados o art. 3. · e as emendas. 

Em d1scusslio o art. 4. · 
o •r . .Ju•eellno Barbosa: -Sr. Presi

dente, não se assuste a nobre co:nmissll.o 
de orçamento; a emenda que vou mandar á 
Mesa não inclue augmento de despesa, au
ctoriza apenas ao Presidente do Estado a 
abrir creuito supplementar ao n. VIl, do § 
3. · do art. 3. ·, que dá. verba para medição 
e demarcação de terras. 

Devo explicar á Camara a razão porque 
apresento esta emenda. 

Já transitou nesta Casa em 1. · discussão, 
o projecto do sr. deputado c. Pra.tes, por 
cu)& appr ovação faço votos e que, si fOr 
convertido em lei, trará como consequencia 
desapparecerem do orçamento as despesas 
de mediçl!.o e demarcaçl\o de terras. 

Como, porém, entra na ordem das cousaa 
possíveis que esse projecto nl\o seja appro
vado ainda este anno, e como a verba con
signada no n. 7 do § 3. · para medição e de
marcação de terras é insulftciente, tendo a 
mais o districto de terras que tem sua séde 
em Theopbilo Ottoni tomado eJ. traordinario 
desenvolvimento nestes ultimos tempos, 
como vou provar a. Camara, a minha emen
da auctoriza o Presidente do Estado a abrir 

um credito aupplemeniar ' eaa verbá, aftm 
fie que niio ae interrompa eNe aerviço, de 
importaocia excepcional naqoella zona. · 

O rendimento do didricto de terru· de 
Theophilo Ottoni, foi em janeiro, fevereiro e 
março deste anno, de perto de 10 contol de 
réia ; e &O valor das terras medidas em 1897, 
cuja venda foi annunciada e que paaaaram 
dontro em Jl~llCO para o domínio particular, 
foi de 188:988i652, como conata do relatorlo 
do dr. Nobrega, apresentado ao Secretario 
da ·' grtcultura. 

Ultimamente, vem ainda em apoio daa n:i
nbas alftrmações, o orgii.o c.IDcial, que, em 
dias do mez passado, deu a seguinte noticia 
(lé) : 

«MEDIÇÃO DB TERRA.I.-AI despesa& eft'e
ctuadas com o 2. · districto de Tt~rraa e Col••· 
nização deste Estado, durante o aegundo 
trimestre tindo, importaram na quantia de 
6:601$936. 

No mesmo período. foi arrecadada pela 
collectoria de Tbeopbilo Ott.oni, a quantia 
de 10:626 ·257, de emolumentos das mediçGea 
realizadas, veritlcando-se portanto um saldo 
a favor do Estado, na importancia de . ....• 
4:024$321 )), 

Ve, pois, v. exc. que o districto de terru 
de Theophilo Ottoni, longe de pesar sobre o 
orçamento do Estado, renderá, elle só, moi
to mais do que se calcula na receita pa-ra a 
venda de terras devolutas no total de rs. 
20:000i,OOO. ·Assim sendo, creio que a com· 
missão de orçamento nll.o encontrará incon
veniente na minha emenda, que contem uma 
medida de providencia para, caso seja o-,. 
cessa&·io, poder o Presidente do Estado abrir 
um credito supplementa.r, que será larga
mente compensado pela receita daquelle di· 
stricto de terras . 

E' esta emenda que tenho a honra de pas
sar ás mãos de v. exc. ( Muito bem). 

Vem à Mesa, é lida, apoiada e posta em 
discusal!.o conjunctamente com o art. 4.·, a 
l!eguinte: 

Emenda 

N. 24 

Ao art. 4.' § 3. ·-Onde se diz n . 17-diga
se :-o. VIl e X.VII. 

Sala das ses~ões, 30 de agosto de 1898.
Juscelino Barl!Uita. 
Nin~uem mais pedindo a palavra, encerra

se a discuesilo, sendo approvados o art. 4.· 
e a emenda n . 24. 

Sem debate, sl!.o approvados os artigol 5.• 
e 6.0 • 

Em ·discussão o artigo 7. · com as emenda& 
da commisslio de na. 7 a 18. 

O 11r. Bueno BrandA• r-(Nilo temo1 o 
11eu discurso). 

Vem á Me1111, silo lidas e postas em di1ou ... 
são as seguinles : 

Emendai 

N.25 

Depois do art. 7. ·-accrescente-ee : 



•u 

ArL . Fica o Go\'erno nuctorizn..Jo a tran!l
rerir á aumini.truç1\o local tia cidad~ du 
Minas: 

l. · O servi~o d.e esgJto e abl8tecimento 
de agua u. Capital e respectiva. renda. 

2.· O serviço de luz electrica. e sua ren · 
da, emquanto nllo alienada a. respectiva in
atallaçllo. 

3.. o produ c to da renda e aforam ente> de 
terrenos urbanos e ~uburbanos, bem como 
os terrenos que r~.~rem julgado:t necessarios 
para o Ferviço municipal, reser,·ando os 
que for~m Mce:t!arios ao serviço do fo:stado 
na área urbana. e os que o governo julgar 
conveniente consorv<~r n;~. área. suburbana 
e sitlos, para colonizaçilo e outros misteres. 

4. • O producto das prestaçõe~ a que são 
obrigados os funccionarios puhliro~. db 
umortizaçl!o o juros de seu deLito do casas 
e lotes : bom como a.1 dtvidu~ por JHlrticu
lares, por IH.Ienutamento~ feitos pola Com· 
mi!lsão Cnn ~tructora da 1'\o\'a. Capital. 

5. • To•! o o ser\ iço du <luractor .local da. 
c:dade do Minas. 

Art. Fica o Governo auctorizado a em
prestar ao municí pio da Capital do Estado 
11té a quantia de dous mil c•>ntos do ró.!', a 
juro de 7 •f., o amot t izaçl\o d~J 2 •fo unnuaes, 
com ga r .• ntia do ~uas re nda~. ou a g~ran
tir o ontprestimo que contrahir o tttunici
pio, na~ mesmas cond içõo!', p:trt~ nppli~ar 
aos melltor<J mentos m11is ur~entes d;~ Cllpi
tal. 

Art. Fica o Governo auctorizado a adqui
rir ou construir pretlios para rc!cebedni'tas, 
abrindo para esso tlm o neccssario credito. 
~a la das sessões, 30 rle agosto do 1809.

J. Bucr.o Brandào.-C. Pratos. 

N . 28 

Depvis 1lo nrt. 7. · nccrescente-j:o : 
Art. ~·ica o Go,·c:·no auctorizado, •lcstlo 

já, a abrit• o nece~sario cretltto do 7:0003 no 
n. XI § 1.· do fl rt •. 2.· da lei n. 2:.!7, du 27 
do setembro de 11{07, para occorrer no pa~a 
mento •lu a lu g unl do predio em qull runc
ciona pt'O\'iso t·t ame ntc a Camara dos srs. 
Deput:tdos. 

Sala. tl a.s commissõcs, :)0 rio ago~t0 tlc 
1808.-J. Buono llnJJHiã •. -S. l'ra t o~ . 

O Hr. I•Jntu de Jlourn :-(~ãu temos ú 

seu di~cu r,;o). 
o Nr. Jlncnu 11 rnndão :-(1'\ão tom os o 

seu discursu ). 
O "r. ~nu<'~ J•inhclro :-Ven ho npt•e

~ontar, sr . l'ro~ldcnte, 11 Fcguiute cmonJ,t a 
emenua n. 0, <l.t. commi~sào de Ot\·amcuto ; 
é portanto unta fUb-omonda. (Ld) 

::;r. l'ro~idc ttt~J , nprovcito o ensejo do mo 
achar na tt·iLuna p .. ra referi t•-mo o. um a pc
tic;ão da c l a~~e pltarmnccutica, pt·otostauJo 
contrn. alguns a t't •gos do r cgula mentu, ap · 
provntlo polo decreto n. 8iu, 110 18!.1::>, o diri 
gido á Cu mara u.os HS. Ucputados. . 

Estu p etiçilo fot endereçada J>Ot' , .. <' XC. a 
connnissão do Saútlu Publica o airada. o.tit 
pendente do pa t·eccr d es, a com m i~sào. 

0 ~R. LEOPOLDO C(.,JtTlf:A :-V. exc. sabe O 
dia om que eESil pcti.,.ão foi cntrcg .e à com
mi~são 1 

A. C.- ?7 

O I!R. NU:'\ES Pnm~: n~ :-Creio que h a 11m 
mez, po:tC•J m;ti:t <•11 monos. 

0 SR. U;OPOLDl CORR~;A :-V. OIC. engana
a;e ; ha oito dias t!lo sómente. 

0 SR. NUNES PJNHRIRO :-Bem, eu DllO es
tou censurando a commisdo. 

Quero sómente me referir á petição doa 
ph&l'maceuticos, visto haver alguma relaç!Io 
entre a sub-emenda, que apresent '• e a re
clamação que elles l'nz~m. 

Dizem elles, e com to ta a raz1lo, que o 
seu diploma dá-lhos rlireito e compete~cia 
para exet·~erem tL protl~sl'ío em qualquer 
ponto do territorio do Estado, do mesmo 
modo que os medi co:~ e ad voglldo~ nlin pre
cisam pedir licença. para exercerem a c li nica. 
ou a advocacia, e entretanto arti~o~ do ro· 
gulamento, a. que me referi, exigem que se 
requeira licenç'l. :i. Directoria de Hygiene 
pum abertura tle phat·macia~. 

Ora, SI'. Presidente, creio que nito nos 
compete revogar artigo~ desse regu 'a.mento, 
que l'ui ucCI'e ta.Jo polo potltl r cxecuth·o e, 
estou certo, que este tcn lo cunltecimento 
un. reclamação dos phar.uceuticos, que já 
por duas vezes foi puhlicc~J .t no Mina:~ Ge-
1(l(·.~. totrará om considemç:'\o o perlido dds
S:!. dislincta cla•se e despacltarú. f.tYora\·ei
mcnte J ~ou roquerimonto. 

A suh omendo., quo eu apresento, colloca 
n cmendn. n. 9 tia. commi:'sào du O rc,~amonto 
de uccõrdo com a tabolla ann<>xa ao t·egulo.
mento n . 931 o que oxclue tia t ·.xa os phar
l!Hlceuticos l'ot·ma<los. ( .llu i to Ó-' no). 

Vom á Me3a, ó lt•ht, apoiatl.1 e pusta em 
di~cu ss11.o conjunct.uncnte com o artigo a. 
seguinte : 

E nu nela 

N. 27 

Sub-( menda á cmendn n. O. 
Ucpois ua palavra-c~nccJiJa~-·liga-se-

a. pes~oas não forllltllla~ e m p!tarmac1a.-e o 
mate como está na e menda. 

Sala tias se~sões, 30 de ug~Jsto li O 1808.
Nunes Pinheiro. 

o 8r . .Jn\'•·nnl J•cnnn diz quo Ync mandar 
,\ 1\lesa uma sub-emcnua á P!llOttda n. G ua com
missão ti<~ Orçamonto, cspe •·~ n Jo quo sej ·t ella 
I'cceuiua o appro\·aJa. pe la r.asa ; actualmonte 
para trt~ n•ct·i pçào no rcgtstt·o ti a,; ltypotltccas 
pa~ra · se um uccimo por ce nto de imposto, 
nada se pngan o p<Jm as !llscr·ipçi'lds; quo a 
ltonrnJa comm is>fto cltlv o~ u esse imposto a 
meio p•1r ce nto. o que llto parece n!lo p rodu
zif'á c ll' ito por isso que, niw s on.to o regis
tr,) obt ·i~d t orio, segu<J-~e C)ll<l para so <:sq ui
var·om no imposto, t! a ix'lrào I!S pHrle3 du re
cnrr~:rem a•' t•cgistro, e II !'Sin, p 'll'a ovitar o 
inconYon iente quu n ota, mand.~ t·e•luzir a 2 
llccimus por cento aquollc impost •, o quo 
acre li ta ser t•.,zoa.vel, i ·~mbt•a t :unbem que 
a com mi ·~ão de Orc:<Jmento .i ul~;ou -so :t>som
ura. ta dcatJtc da enorme quantta q uil o go
\ e tuo tlespenJcu c., m a VtH·lnl cus tas ju tlicia
rias- e pur is::o com a ctnon•la 17 t•ou uz á 
quarta. parte as r.u·t11s dos l'un cciouat·tos não 
r<Jmuuot·a.uos ; qu<J senuo certo qu e a causa 
Jaquelle augmento nà.'> são 03 auxiliar·es da 
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justiça e fim a benevolencia do jury, que 
h emenda nlio roncertarà, e tambem o pou
co cuidado na formeçilo da culpa nos pro
ceP~os crimes, Jlensa que a Camnra p•·ati
cará um acto de justiça ,·otando conu·a a 
emenda da commissão. 

Vem á Mesa, allo lidas e postas em discui
sllo as seguintos : 

N. 28 

Sub-emenda á emenda n. !S.- Onde se diz 
de Uleio por cento - diga-se : - de dous de
cimos por cento. O mais como no artigo. 

Sala das ~tessões, 30 de agosto de 1898.
Juvenal Penna. 

N. 29 

Sub emenda a emenda n. 17.-Supprima-se. 
Sala das sel!sões, 30 de _agosto de 1898.

Juvenal Penna. 
Ninguem rn11iS pedindo a palavra. encer

ra-s& a di~cussão, sendo approvados o art. 
7.· e todas as emendas menos as de n. 27, 
28 e 29, que sllo rejeitadas. 

Sem debate encerra·fe a discussão do art. 
8.' e consentindo a CI!Sa que O prP,jecto 
passe á 3.• diECUHllo ê ello J emettido á com
mis!llio de Orçamento. 

Ao votar-se a emenda n. 13, da commis
são, que eleva o preço da assignatura do 
Minas Gerctes para os funccionarios publicos, 
o sr. Gonzaga da Silva, pela ordem, justifi
cou o seu voto contra a mesma. 

Smpende-se a sessão por 10 minutos, 
sendo esta reaberta depois de findo este 
praso. 

s -gunda disr:uss!Lo do PI'Ojecto n. 415 

E' lido e posto em segunda discussão por, 
artigos, o projecto n. 415, mantendo aulas 
praticas e otllcinas no Lyceu de Artes e Offl
cios de Ouro Preto. 

Em discussã') o art. 1. · o sr. Candido Eloy 
envia á 1\.leEa um requerimento pedindo a 
retirada do projecto, requerimento esse que 
não é acce~to pela mesa em face do regi
mento. 

Continuando n di~cussão encarrn-se esta 
sem mais debate, sondo rejeitado o art. I.· 
e ficando prejudicados os demais.- Archi
ve-so. 

Segunda di,~cussão do p1·ojecto n . 40t 

Sem deba.te é approva•lo em segunda. dis 
cussão e vao á commissão d~ Constituição o 
prqjecto n. 401, mudando o nome da cidade 
do Piranga. pa ra o de « Guaranezia ». 

Tercci1·a discttssiío do de n. 4i3 

Egualmonte sem debato npprova.-se em 
terceira discussão e vao á commissilo de Re 
dacção o projecto n. 423, mandando pasm.r 
ao professor Flavio Epipbanio Pereira diiTe
ronça do Yoncimentos. 

Te1·ceira do de n. 40:5 

Lido o posto em tercei ra discussão o pro· 
jecto n. 405, concedendo licença ao I.· tabel· 

lillo ~e Tres Coraç3es do Rio Verde, é o mes
mo l!em debate app~ovado .- A' comm1ss1o 
de redacçll.o. 

Te,·ceit'.J. do de n. -120 

Finalmente é lido e posto em terceira dis
cussllo, que é encerrada sem debate, e appro
vado o projecto n. -'20, permittindo a per 
muta entre os se.-ventuarios de justloa.
A' commissão de redacçllo. 

Reqt.erimtnto de ur~·encia 

Ou. Nane• Pinheiro (pela ord6m) ob
tendo urgencia, apresenta pela commissllo 
de redacçlio o seguinte : 

Parecer plra redacçllo final SQbre o pr"jtJCIO 

n. 420 

A commissão de Redacç.io de Leis, a que 
foi preEente o projecto n. 420, é de parecer 
que se adopte coaio final a mesm-.. redacçlo 
com que foi elle approvado em 3. · discos
silo. 

Sala das sessões, 30 de agosto de 1898. -
Nunes Pinbeiro. - Ignacio Murta. 

A imprimir-se. 
Nada. m ·1is havendo a tratar-se o sr. Pre

sidente designa para amanhã a seguinte : 

ORDEM DO DIA 

J.• PARTE 

Até uma hora da tarde : 
Leitura e n.pprovaçlio da acta . 
Expediente. 

A tê duas horas da tarde: 
2. · leitura dos pareceres e dos projectos, 

depois de impressos e distribuídos. 
Apresentação de pareceres das commis

sões. 
Apresentação de projectos, indica,.ões, in

terpellações ou moções. 
Discussão de requerimentos, indicações, 

interpellações e moçõ9S. 
Approvação de redacçõGS finaes. 

2." PARTE 

Até quatro horas da tarde: 
Segunda discussão do prújecto n. 370, 

creando cartorios privativos do crime em juiz 
de Fóra e Rio Nov('. 

Segunda do de n. 92. do Sena i o, "relevando 
o collector de Juiz de Fóra do pagamento de 
estampilhas roubadas do cofre. 

Túrceira do de n. 391, annullando disposi 
ções da lei quo orça a receita e fixa a des
pesa da Camara Munil!ipal de Ouro Preto. 

Terceira do de ·n . 4õ0, permittindo aos 
arJ.rogados provisionado~ pela relaçllo a ad
vocacia em qualquer comarca do Estado. 

Terceira do de n. 398, concedendo licença 
n diversos funccionarios de justiça e a pro
fesso res do instrucção primaria. 

Levanta-se a sesslio. 
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54.• SESSÃO AOS 3) DE AGOSTO DE 1898 

PRBSIDaNciA oo IIK. RmnRo DB OLtVEtR.\ 

SUMliARI0-1.· parte da ordem do rlill.-lcla.
Expedleote . -Obs,.rvaçoe~ do1 sr. lliheir•l Jun
Qltelra.-2. · leitora. - Apreseulaç:\o de part!ccres 
de commlaeoe~.-lelem dos proj~cto' ns . 42~. 
430 e 431.-Appro,açlo de reflacçOes Onae~.-2. • 
parte. - 2. • dl.scossao do projecto n. a70.-DI!· 
cu no e emeod' do sr. Gonzaga da Sllva .-Dis
cursoa doe ers . .,loto d" Moura e Jo•é Gonçal
vns.-Emenda do ar. Dcslderlo lle Mello.-2 . · 
discussão do projecto o. !1\l. no !-ien!ltlo.- J. · dO! 
de os. a91. 400 e 398. Ordem do d1a. 

Ao meio dia, ieib a chamada, acham-Pe 
pre11entea os ar ... : Ribeiro de Oliveira, Agos
tinho Pereira, Çt>leatino Soares, Manoel Al
vee, Joil.o Pio, Bueno Brandão, Manoel da 
Silva, Carneiro de Rezende, José Gonçalves, 
Juscelino Barbosa, Epaminondas Ottoni. lgoa
cio Murta, Simeil.o Stylita, Pinto <.le Moura, 
Nunes Pmheiro, Nune11 Coelho, Coelho de 
Moura, Joaquim Culixto, Rodrigues Chaves, 
Juvenal Penna, Alberto Furtado, Cantlido 
Eloy, Delfim Moreira, Leopoldo Corréa, Ber 
nardos de Faria, Getulio de Carvalho, Car
lindo Pinta, Deslderio de Mello, Snturnino 
Dantas, Ribeiro Junqueira. Camillo Prates, 
Raul Penido, Gonzaga da Silva. e Francisco 
Breasane, fultltndo com causa participada os 
are. : Tavares de Mello, Sever-iano de Rezen
de, Julio Tavares, Silva Fortes, Sousa Mo · 
reira e Duarte da Fonseca, e sem olla os 
mais senhores. 

Abre-se a sesslio. 
Lida a seta da sessão antecedente e não 

havendo quem sobre ella faça observações, 
o ar. Presidente a dá. por spprovada. 

0 SR. 1. 0 SKCRETARIO dá conta do seguinte 

EIPEDIENrE 

Olficio:; 

Do sr. dr. Secretario do Interior enviando a 
Mensagem em que o dr. Presidente do Es · 
tado pede um crddit? pat·a pagamGnto do 
premio a que tem dirbit•J o director do Ar
cbivo Publico. - A' commiss:lo de Orça· 
manto. 

Da Camara Municipal de Sete Lngõas,repre· 
sentando sobre a justiça e com·eniencia de 
serem restauradas as aposentadorias dos 
funccionarios publicos. - A' cotr.missão de 
Constituiçl(o. 

Requct·ime11tos 

De Cneta01> Baeta Neves Junior, denunci
ando a illegalidude elo runccionamento da 
Camara Municipal de Bomrtm e pedintio que 
sejam declarados nullos os netos por ella pra
ticados.-A' commissão de Camal'as Munici
paes. 

De Emygdío Ferreira Dornas, recorrendo de 
uma decisilo da Camara Municipal do Bom
fim sobre o abastecimento de carnes verdes. 
-A' mesma com missão. 

Do padre Jacintbo Evangelista Pinheiro, 
pedindo privilegio para a construcção, uso e 
goso de uma E. de F. que de Congonhas do 
Campo vá a S. Gonçalo da Ponte.-A' com· 
missao de Obras Publicas. 

I Do razendeiro Francisco Ribeiro Guimarlet, 
1 lembrando a conveniencla da creaçlto de um~ 
empreaa viticuttora nas proximlolad"'s d& es· 
taçao do Coimbra, da E P'. Le'lpoldi na.-.~· 
commisslo de Agricultura., ~ ep<Y• de com
pletado o sello. 

O sR. RtBKIRO JUNQUKtR \ declara que por 
motivo de rorça maior nlo poude se achar 
presente á sesslo de bontem em que se 
discutiu o orçamento e ror issó pede que ae 
consigoe na act& que s e~tivesse preseote 
votaria contra todas as emer.das que crea
r~tm novoa irnpostol! bem com? contr<~. as que 
repuzeram os auxílios 11upprimidoi pela. com
missAo e que llpre~entaria ain·la emendas 
supprimindo outras despesas.- Serà atten
dido o nobre deputado. 

2.• LEITURA. 

Tem 2.• leitura e fica sobre a mesa para 
orJem dos trabalhos o parecer n. 33;{. 

.-'lpt·escntação de parec~t·es rla' comm'st,ies 

O m. HuE:-~o BRA.NDÃO. pela commissão de 
Orçamento, apresenta os seguinte~ e P"de e 
obtem dispensa de impressilo e interstício, 
afim de que o ultimo entre na ordem do di~t. 
de amanhil., visto tratar-se de orçamento. 

Pat·ecer para terceira discus:JãO sobre o pro

jecto n. 378 

A commisslio de Orçamento, a que roi pre · 
eente o PJ\Ojecto n 378, deste anno, é de pa
recer que seja o mesmo submettido á tercei
ra discuselo e approvado com a seguinte re
dacçã ' • de accôrdo com o vencido : 
_ O Congresso L'gislativo do Estado de Minas 

Geraes decreta. : 
Art. ).· Fica o governo auctori.t:ado a des 

pender até a quantia de 63:000$ (se!senta e 
tres contos de réis) par11 a conclustto do 
abastecimento d'agua do districto do Faria 
Lemos, município de Carangola, mandando 
construir as respectivas obras. 

Art. 2. • A pre~ente lei entnrá em vigor 
desde a data. de sua. publicação, correndo a 
d~spesa por conta da verba- Saüde Pu
blica. 

Art. 3.· Revogam-se·. aM disposiçlles em 
contrario. 

Sala das commissõa~, 31 de agosto de 1893. 
J. Bueno Brandão.- C. Pratas.- Leopoldo 
Corrêa. · 

Parecer e 1'edacçü? par11. a 3 . · d iscussü<J so
bre o projecto n. ·108 (Orçamento d o Esta i o 
para 1899). 

A com missão de Orçamento, a que foi pre · 
sente o projecto n. 408, que orça a receita e 
lixa a despesa do Estado para o exercicio de 
1899, approvado com emendas em segunda 
discussão, apresenta-o para a terceira com a 
seguinte redacçito, de accôrdo com o ven
cido. 

O Congr<lsso Legislativo do Estado de Mi
nas Geraet! decreta : 



Art . 1.• A receita do Estado de Minas · 
Ueraea para o txercicio de 1899, fica orçada 
na quanti& da ~0.905:700-tOOO e se comporá. 
dós ieguintes impostos e contribuições : 

Renda. ordinarla : 

içl!P.l", inclu
s i\'é o produ
cto dos pro
prios do Es
tado, por 
venda ou ar· 
rendamento, 
e renda da 
nova Capi-

§ I.· Imposto sobre gene-
ros de exportaçlo ......••• 16.COO:OOO~OOO 

§ 2. • Idem, 11obre generos 
de consumo · de fóra do 
Estarto . . ... . • . .. . .. .. .. .. 1.300:000 :..000 ta I. ..... .. . ll'$0:0003000 

§ 3. • Taxa do SllllO.. .. • .. 1.180:000,3000 4 Producto de 
flança11 r.ri -§ 4. · PaHagens em estra

das de fllrro particulares . 
§ 5. · Taxu de beran•:as e le

gados, inclnsivé transmis
slles em liuhll recta ...... 

§ 6.· Cobrnnr:a da divida 
activa .... .. .... . ... .... . . 

§ 7.· Imposto da afari~ão 
do Flll . . ........... . .. ... . 
8. · H.enua da Imprensa 
OIHcial .................. . . 

§ 9.· Prouucto da Yenda de 
tr'l'ras dcYolntas . ........ . 

§ 10. Juros ue quatro apo· 
, , I ices ... . ... . ....... .. .... . 
§ li. Taxa de matricula e 

annuidade •nos estabeleci
montos dü in ~trucção . . . .. 

§ 12. Hentla dos terrenos 
dia mant i uos . ... .. . ...... . 

§ 13 lrupo~to do 5 •t. sobre 
a exportação do ouro ... 

§ 14. Quotas com que con
correm as elllpresas privi .. 
legiadas, para o serviço 
da respectiva fillcalização 

Renda extroor
dinaria: 

1 Multas por 
infracções de 
leis, regula
mentos e ron-
tractos ..... . 

2 Juros de di
nheiros do 
Est11do depo
sitados • m 
bancos,inclu
sive os im
palitos de 
transm is~ão 
a que sere
fer·em as lllis: 
uduiciona l,n. 
2, de 28 de 
outubro de 
1891, e n. IR, 
de 29 de no
vembro do 
mesmo anno, 
que tém sido 
c I assitlcados 
em renda ex
traordinaria, 
nos orçamen
tos anterio-
res .. . .. . .•.• 

3 Reposições 
e r e s ti tu-

36:0003000 

50:0003000 

• 

250:000}000 

750:000~000 

12:00('::_000 

95:000~000 

mo:l . •••• •••• 

Deposites : 
Saldo ou ex

cesso eutr·o 
os r ece bi
men Los e as 
restituições . . 

5:000,:.000 271 :COO ;000 

350:000$000 

20.905:7003000 
Art. 2. · O governo tlca auctorizado a re-

20:000~000 ceber o a restituir os dinheiros do empres
timo do corro dos orph1\os, caixas econo· 

200~000 micas do Estado e as de garantia de fian
ças e deposites de outras origens. 

O saldo quo produzirem e~tes depositos 
100:000~000 sor<i. empregado nns despesas do Estado, e o 

sõJ ido Jus restituições 8er·à. levado ao balan-
10:0003000 ço do exorcicio. 

260a000:i000 1 

I Art. ~.o Durante o exerci cio de 1899, tlca 
200:0003000 I o Prc:; ioJ ... nte do Estado auctor·izado a dos

pendor a quantia de 20. 71J7:575S365 pelas 
trt>s Secl'etarias de Esta.do, conforme os ser
vieos especi tlcado~ nos seguintes paragra-

------ § I.· Secretaria do Interior 
107:500:00J I pbos : 

I. Subsidro no 
Pr e sidente 
do Estado . .. 

li. D e P p e sa!l 
com illumi-
nação do Pa-
laciO .. . .. . .. 

Ill. Pessoal e 
expediento 
da Secrota-
rü do Inte-
r·ior· . . ..... .. 

I v. S ub s idio 
aos Senado-
res . . ..... . . . 

V. Pessoal e 
ox podiente 
1.li~ l:)ecr·etaria 
do Senado ... 

VI. S u lJ si di o 
aos Deputa-
dos ..... ... . 

VI!. Passoni e 
expediente 
da s~cretaria 
da Camara 
dot~ Deputa-
do~. sendo 
I :2003 para 
eq uipnraç11.o 
do ven c i-
mantos dos 
otflciaes .. ... 

30:000$000 

2:400$000 

J62:8.t9.;.ooo 

88:320_000 

37:564:000 

176:6405000 

51:500~000 



Vlll. Ajuda de 
custo aos Se
nadoreae De
putadoa ..... 

IX. A p a nb&
mento de de-
batea •.•.••.• 

X. Alucuel de 
predlo para 
aCamara doa 
Deputadoa ... 

XI. Macistra
tura e justi
ça do Estado 

XII. Pessoal e 
expediente da 
se~retarla da 
Policia ..... . 

XIII. Carcerei · 
ros das ca
deias do Es
tado e pe•
aoal da de 
Ouro Preto .. 

XIV. Susten
to, curativo 
e vestuarios 
de presos po-
bres ••.....•• 

XV. Diligen-
cias policiaes 

XVI. Colonfas 
corre c cio
naes agrieo-
las ......... . 

XVII. Força 
publica: 

a) Pessoal da 
Briaada ...... 

b) Etapa para 
2.079 praças 
a ItsOO na 
mãdie .. . .. . . 

c) Fardamen
to para 2.079 
praças, a •... 
150l000 ...•. 

d) Ajuda de 
CUltO a Orft• 
ciaes em di
llgencia ..... 

e) Oratiftcaçllo 
a reengaja
doa, a 200 
réts .•........ 

f) Forragem e 
ferragem pa
ra os anima
•• da Briga
da e torra
cem para os 
dos otftclaes 

g) Aquartela
mento, enter
ramento, ex-

r::.'~~~---·~ 
h) Compru de 
armaa . ..... . 

XVIII. Sat\de 
publica : 

36:000J()(}O 

36:0001000 

, 12:0001000 

1 . 920:0001000 

67:t07t000 

5I:504S000 

350:000!000 

30:000$000 

30:0410,1000 

I .583:7901500 

I . I38:252t500 

3ll:850.SOOO 

5:000l000 

20:000.1000 

70:0001000 

70:000!000 

31 :580.SCOO 

••• 
a) Peaeoal da 
Dlrectoria de 
Hyctene, ln
clusivé o en· 
carregado do 
aerviço de 
propbylaxia 

aanttarla ..... 
b) Material, In· 
clutlvé a 
quantia pre
ciaa para ac
quiafç&o de 
objecto• pa
ra o cuateto 
dos laborato
rios e para 
objectoa de 
expediente .• 

c) Quotas para 
o expediente 
das delega
cias de by
giene e Vl&.l
clnaçllo •..... 

XIX. Soccor
roa publicos. 

XX. Aus:ilios : 
a) AOI bupl
taea de Ouro 
Preto, Mon
tes Claros, 
Grilo Mogol, 
Itabira, Dia· 
mantlna, Pi
tanguy" Sa
barlL, Santa 
Luzia, Sete 
Lagoas, Bae
pendy, Bar
baceua, Slo 
Jollo d"El
Rey, Lavras, 
Caldu, Mar I
anna, Passos, 
A r a ssuaby, 
Ouro Fino, 
Tbeopbilo Ot
toni, S. Gon
çalo do Sa
pucaby, Pa
racatú, Cur
vello, Serro, 
Mar de Hes
panba, Para, 
Turvo, Hom
fim, Rio Pre
to, Campa
nha, Ponte 
No\·a, For
miga,Leopol
dina, Juiz de 
l<'óra, 1\11 nas 
Novaa, Dores 
da Boa Espe· 
rença, Dores 
do Indaya, 
011 v e l r a, 
Uberaba, Ita
pecerlca e 

150:000i000 

50:000l000 

55:280,1000 

50:000&000 



boFpicioa de 
ali()nadoa de 
ltabira e Pon
te Nova, a •• 
2:000l000.... 82:~ 

b) Annnidadea 
aos boapicloa 
de alienados 
de S. JoiO 
d'El-Rey e 
Diamantina, 
a 5:000l000.. 10:000.1000 

c) Alllatencla 
a alienadoa 
no Hoapicio 
Nacional..... _10:0001000 

XXI. Inatru· 
c~lo prima-
ria.......... 2.956:650JOOO 

XXII. Eacolu 
Normaea,pea-
soal e custeio 593:650l()OO 

XXIII. Auxilio 
a escolu nor
maes municl
paes: 

De Barbacena, 
Trea Pootai, 
ItajubA, Ser
ro e Sete La
goas, a ...... 
15:000J cada 
uma ••.....• 

XXIV. Inter
nato do Oy-
mnasio Mi-
neiro: 

a) Pessoal. ... 
b) Sustento de 
alumnoa e 
do pessoal 
do serviço 
interno ..•.. 

c) Custeio doa 
gabinetes e 
labol'atorios. 

(l) Medicamen
tos, livros, 
objectos de 
escripta e la-
vagem de 
roupa ..... .. 

c) Medico -
vencimentos 
e gratifica 
çllo addicio-
nal ......•..• 

{) E1pediente 

XXV. Elterna
to do Oymna
sio Mineiro: 
pessoal e ex
pediente ..... 

XXVI. Escola 
de Pbarma
cia : pessoal, 
expediente e 
material .••• 

XXVII. Insti
tutotecbnico 

75:000!000 

134:4001000 

5:000!000 

30:0001()00 

4:320.J()OO 
2:0001()00 

121:000.!000 

103:568tOOO 

e profissional 
de Barba
(ena: 

a) Pessoal. •.• 
b) Oratiftcaçlo 
addicional do 
peuoaldeno-
meaçiO ••.••• 

c) AlimentaçiO 
doa alumnqa 
e do peuoal 
do serviço in-
terno ..•.••..• 

d) Veatuario e 
calçado .•..•• 

e) Lavagem de 
roupa ...•••• 

() Medicamen
tos, Jivros e 
objectos de 
expediente ..• 

g) Material 
para aa of-
tlcinaa ..... . 

h) llluminaç&o 

XXVIII. Sub
vençOea: 

a) Faculdade 
Livre de Di
reito .......• 

b) Asylos de 
orphllos de 
Diamantina, 
Ma r ianna, 
Barbacena, 
Juiz de Fó
ra e S. Fran
cisco, em S. 
J o li o d'El
Rey, a 2:000J 

c) Recolhi
mento de or
pblioa, em S. 
Joio d'El-Rey 

d) Asylo de S. 
Luiz, em Cae-
tbé .......••. 
e) Oymnaaio 
Baependyano 

fJ Seminarioa 
de Dlamantl· 
na e Marlan-
na .•..•.••.• 

g) Collegiosde 
Diamantina e 
Marianna .... 

h) loeti tu to 
municipal do 
Fractal ...... 

i) Collegio de 
Macaübaa •• . • 

j) L y c eu de 
Tbeopbllo Ot-
tont. ....... . 

lt) Lyceua de 
artes e ofD
cios de Ouro 
Preto e Dia
man ti u a a 
s:oo:eooo .••• 

5:2801000 

40:000.1()00 

20:0001000 

6:COOI()OO 

3:000;000 

8:0001000 
3:ooot000 

70:()()()t000 

IO:OOOlOOO 

2:000&000 

5:ooo.aoo 
5:000$000 

lO:OOO.tOOO 

8:000i000 

5:000i000 

5:000i000 

10:000.1000 

10:0001000 



l) eoue,lo de 
Mar de Hea-
panba • . • • • • 5·000,:.000 

,. ) Externo~ to 
de Pltanpy 5!000l000 

,. ) Semlnarlo 
clePoa10 Ale· 
IJ'8, 1010 que 
HIDIUllar.. 10:0001000 

XXIX. Arcblvo 
Publico MI
neiro: pe• 
aoal o expe· 
dlente. . . . • • 40:060J()OO 

XXX. PaNa· 
trena em ea
tradu de fer
ro • tele-
trraniinm.aa.. 30:000i000 

XXXI. Imprea
aOea é publi
caÇoea na 
._'Prenlàor-

. . cl~ •. ·... . . . . 120:9()0.:000 
XX'XII. E~:pe

dtente com 
elelçOeaeata-
d~ea....... 5:0001000 

· XX'XID. Sello 
postal , para 
a correapon · 
ílen'cla o f· 
ftcia I. • • . • • . • 30:000i000 

X~ XIV. Even-
taaea .... ; . . 16:000'l()OO 11. 3!9:8&6t000 

§ 2. · Secretaria llu Finançu 
1. PeuoaldaSe

cretaria daa 
FJ.q.Uçaa... . 160:920i000 

Il. 1bpe~itnte 
d~ ,~ereta
ria du Fi-
nança•...... 24:200)0ÓO 

IIJ. Recebedo-
. rja · de 1di-
' nu·: 
a) 1._>é~aoal .... 

16.1 .:'~·000 
b )' 'M~terial .••. 

38:4'00)000 200:1)()0t()()() 
IV_l~roae amor-

d;:llçlo 'da di· 
, vida tu n-
. dadà: 
) ároi .••..• : .. 
;4'.008:4U82fí0 

. AIIIOJ1illelo. J I 

. N249:~ 5.258:0341136 
V • Porcenta-
, .1em a coJle-
c~N.JfiT •· 

. · ~ri:VItl.. •.• ·233:oOOiOOO 
vf~~ Mtdldlzao. 
~ ~~~al 

• !iiUJPI.WdU 
ro ~'4il'&1ti'IHII ( • r ' ' ' • 

""1ntllftoõl.~ ... -132:0001000 

VIl. Peuoal daa 
recebeclorlu 

e VIIIU ftl· 
C&el •• _ ••• 

VIII. Porcenta
leiD a Com
panhia• de 
eatradaa de 
ferro .....•.. 

IX. Expediente 
e alopel de 
caSM para 
recebedorlu 
e vlflu ...•• 

X. Joroa de 
empreatlmo 

de orphloae 
de <!lnbeiro. 
depoaltad 01 
para ftanoa 
de exacto~. 

XI. Cu1ta1 em 
procenoa cri
mea e em 
cauau da fa-
zenda ..• · .•.. 

XII. Ex~ien
te do ary e 
de t banaea 
eorr e eci o-
naea .......• 

XIII. P&llltreDI 
em eatradu 
de ferro e te
Jetrram ma 1 
otftclaea ' l..:...:..:. 

XIV. lmpre~ 
omctar: 

P ... oal ......• 
160:l!ffil000 

Material ••.•••• 
1 13:200~000 

XV. Reatltai
ções e repo
alçOea ......• 

XVI. Aposenta
doa e refor-
mados .•..••• 

XVII. Deapeaa 
com talOea e 
impreulo de 
eatampilbu. 

XVIII. Exerci
cios ftndoa ••• 

XIX. Even-
tuaea .•..••.• 

XX. Gratl11ca
olo proviao-
ria .. .......• 

XXI. Poblica
çOet e im
~reNOea na 

ft-:~~~. ?~: 

33:400l()OO 

25:000i(IOO 

19:7201000 

20:0001000 

10:0001()00 

259:079t229 

6:000~ 

60:0001()00' 

4!0001000 

92:4621000 

1 3. · Secretaria da All'icaÁÜra, cOm
mercio o Obra• Pabliou 

1. Peuosl da . , Jvv ~ 
Secretaria.. • 176:2'791000 



11. Expediente 
da Secretaria 20:000l()OO 

Ill. .RepartiQio 
de Terru e 
ColoniaaQio : 

Peaaoal •••..• 
77:7221000 

Material ••••.• 
7:000.1000 84:722f()()() 

IV. Colonial in· 
dlgenu. • • • •• 25:000~000 

V. Commilllo 
da carta ge
ographlca e 
geolort~a: 

Pessoal •.....• 
67:000,1000 

Material. ..... 
37:000J()OO 104:000tooo 

VI . vCommisslo 
da c .• rta geo
graphica e 
de limites: 

Pessoal. ...... 
98:400i000 

Material. ..... 
57:680j000 156:0801000 

Vll. Mediçlo e 
demarcnç li o 
de terras : • 

Pessoal. ...... 
42:800aQOO 

Material. ..... 
7:2001000 I>Q;OOOJ()O& 

VIII. Gratiftca
çlo addicio
nal ao pesso
al das com
missões geo
graphica e 
geologica, de 
limites e de 
terras..... . . 27:9401000 

IX. Obras pu-
blicas. . . . . . .. 800:0001000 

X. Junta Com-
marcial: 

Pessoal ..... .. 
12:780$000 

Material. ..... 
3:000,i.OOO 15:780-iOOO 

XI. Instituto 
Zootechnico 
de Uberaba. • 85:250aooc> 

XII. Instituto 
Agronomico 

de Itablra. ... 55:644$000 
XIII. Subvençlo 

' Academia 
de Commer
cio em Juiz 
de Fóra. . . . .. 50:000l000 

XIV. Vacclna 
· anti-carbun-

' culosa. . • . . • . 9:600!000 
XV. Fiscaliu-

Qio du em-
preau de 
llgUU~ medi· 
cfnaes.. • • • .. 7:0001000 

XVI. Fiscaliza-

..... 
çlo de e•tra
das de ferro. 

XVII. Passagens 
de telegram-
mu ........ . 

XVlll. Impres
slo e publl
caçlo na Im
prensa Of-
cial . ..•..••. 

XIX. Prolon
gamento da 
linha te 1 e
graphlca do 
norte, a par
tir de S. Joll:o 
Baptista ..... 

XX. Eventu-
aes .... .. .. . 

124:500~000 

30:000l()OO 

40:000l000 

30:000$000 

6:000.i000 1.897:795$000 

Art. 4. • Fica o PrePidente do Estado au
ctorizado a abrir creditoa I!Upplementares, 
com as formalidades preacriptaa no art. 18, da 
lei 2.314, de 11 de junho de 1876 e obaer
vadas egualmente aa disposições do art. 3. ·, 
da lei n. 19, de 26 de novembro de 1891, 's 
seguintes rubricas de despesa da presente 
lei. 

§ 1.· Art. 3.· ~s. 14, 19, 24, lettra B, 27, 
lettra C e 30; 

§ 2.· Ns. 4, 8, 10, 11, 13, 18; e 
§ 3. • Ne. VII e XVII, caso nllo tenham sido 

autllcientemente dotadas. 
Art. 5. · Caso a renda ordinaria e a ex

traordioaria não bastem p&ra a despesa 
orçada, o Presidente do Estado poderà. fazer 
operaçOes de credito para cobrir o deficit 
que se verificar. 

Art. 6.· Fica tambem o Presidente do 
Estado auotorizado a fazer operações de 
credito para occorrer ú despesas com ga
rantia de juros e subvenções a empreeas au
xiliadas pelo Estado, caso sejam insuftlcien
tes as rendas do exerci cio. 

Art. 7.• Continuam em vigor u disposi
ções contidas nos arts. 10, li, 13, 14, 15, 16, 
17, 18 e 19, da lei n. 19, de 26 de novem
bro de 1891; a do art. 6.·, da lei n. 39, de il 
de julho de 1892 e doa arts. 6.· 7.· e 15, da 
lei n. 107, de 26 de Julho de 1m, e art. 11, 
lettra A, da lei n. 211, de 19 de setembro de 
1896. 

Art. 8. • Ficam concedidos ao Governo o 1 
ae«Uintes credito~t aupplementl&res : de 
4:000i000 á. verba do n. XIIl § 3. ·, art. 2. • da 
lei n. 227, de 27 de eetembro de 1897, e ap
provado o decreto n. 1.108 de 12 de março 
deste anno, pelo _qual foi aberto o credito 
aupplementar da quantia de 2:2861()76, f. 
ver6a do n. XI 8 I.· art. 2.· da lei n. 211, 
de 19 de setembro de 1896. 

Art. 9.· Fice extensiva a todos os generoa 
de producçlo e manufactura do Eltado, Dlo 
mencionados na tabella A e B do regula
mento expedido pelo decreto n. 842, de 25 de 
julho •• 1895, a tua de exportaçlo de 4 °/o 
calculada sobre os valores odlciaea que lbea 
Corem dados nas pautas, tendo por bue o 
peso liquido doa productos no acto de sua 



... 
-

exportaçlo do territorlo do ~o, coDU; 
uuando iaeutal deua tau. u agau mlD• 
raee, DOI MnDOI da lei n. 160, de IG de ..,._ 
to de 18G6. , • 

Art. 10. A tua de exportac,lo do pelo 
vaooum couU.U6a a Nr de 4 •J. oollrad.a In· 
t.uralmeute. 1 • , 

lltabeleoldas pelo jqverno u felru de 
1ado, a taxa eerá duplicada par& o qu! alo 
tnneltnr pelu m••••• eiD.q~~ ,r~m 
mantldaa. · Bata dlepoelç&o, que .~ri Tlpr 
delde jf.1 nao abrao1• u · ~bMori~ ei-
tuadu I'óra du zoou. du fe1ru. . 

Art. 11. Ficam aujelt.ol, l tua de 10 r&is 
por ktlo 01 1eneroa mencton&aos no art. 7. · 
aa le~ n. lG, de 26 de novembro de 18tH, in
cluldoe na tabella C, do citado decreto n.· 
482, exceptuado o arame para cerca, que 
continúa l.aen\o. 

Art. 12.• Pica elevada de 60 °/o a tua do 
n. 16 da tabella-A -1 I. · do regulamentO n. 
931, de 1.• de maio ,le 1896, reatabe1eclda a 
do n. 1S, da 'meaml\ tabetla, para ~ ahi 
mencionado•, del'tii-"·•Ja neua parte a diapo
llçlo do art. 12, da 1el n. 221, de 27 de • 
tembro de 1897, quv equiparou o aello do 
n. 1S ao do n. 10. 

Art. 13.o Seri. de 2°/u sobre aeu valor o 
sello doa eacriptos ou eacripturu de doaçoea, 
bem como o das partilhas dos bens pelos 
herdeiros em vida do parente. 

Art. 14.o A inscrlpçl.o bypotbecaria on a 
tranacripçllo de immoveia no re,Patro de 
bypotbecas, tio& SUjeita f. taJ:a de 1/2 D/o 
so'6re o valor do contracto. 

Art. 15.o As procurações doam sujeitas ao 
aello ele te e os substabelecimentos ao de 
500 réf•;. 

§ J ,o Ficam sujeitos ao sello de 300 réis 
01 actos mencionadOI nos na. 2, 3 e 4 do § 
4.• da tabella-B-do decreto n. 931, de 1.· 
de maio de 1896. 

No n. 5, de mesmo paragrapbo da tabella
B-se farlo compreben~er todaa as notas de 
despachos em territorio mineiro, quer de 
exportaçlo, quer de connmo, quer de 9sta
çlo a eetaçllo, dentro do Eatado. 

§ 2. • Ficam elevados : a 10$, a taxa doe 
ns. 6 e 22 do mesmo paragrapho ; a 60i000 
o aello dos na. 35, 36, ~ e 38, e a 120i000 o 
dos os. 39 do § 4.· e 7.· do 8 8.· da tabel
la-B. 

Art. 16. · As acçtles civeil e as de divitllo 
e demarcaçlo doam sujeitas t. taxa de 10$ 
até o valor de l:OOOS, e à. taxa do n. 16 do 
11. · da tabella-A-do citado regulamento, 
u de valor superior. 

Art. 17. · Ficam sujei tu ao sello de 40t 
por anno as licenças concedidas pelas aucto
.ridad81 eanitariaa para abertura e manu
tençlo de pharmaclu, para fabrica de &.IUU 
mineraes e vendaa de anbatanciae venenosu. 

Art. 18. · Fica sujeita ao sello de 100 réis 
por garrafa, a venda de aguu minerae1 e 
pzoau, artlftciaes ou natura.ea, que nlo a• 
J&m das fontes do Eltado. · 

Art. 1 O.· AI recondncçG81 de tuncoionartoa 
remunerad01 e1tlo auj~Jtu AI me~mu tuu 
de 1ello que aa nomeações. 

A. c.-28 

' Art. 10. • 0 Nllo de heranQU e ~eptQ, N
cahe IObre todoJ OI beu do 81P01io, 011• 
~ u iJeDtGee u~le eRí.bel• 
cidu, , T'< 
~ 21,.· J1ca ~"aõ a 181000 o J"VO 

du ~tpamou .a c .YlDia ~ • para 
01 flànocionarl01 • a 24.000, para.. 01 pãtti. 

~Ü. Pica del'9PA a dlnolloiÕ da i.i 
n. 177, de 4 de ntembro de f8G6, que ooa
cede abatimento ou reclD.OGiO de 10 'I· DU 
mavtculu do Intern~~o,GJqaDUio Ml~eiro 
(art. &.·); reatabe1eo\da a do art. O.· da lei 
11. 143, ae 23 d6 julbo de 1g, com u moeU. 
ftoa~ eatabeleoldaa na preeente lei. 

Art. 23. Pi~ o Pteaicl~'!«~ ~do au4to. 
ri.udo: •1.· A faNr o_per~ de crecllto ele 
caracter provieo.-io, liqufdaveia' até a épooa 
do encerramento do earQktio baoceiro .alo 
exced~ntea da terva ~'da receita orvada, 
como anteolpaçlo de receita; 2.. • a alienar ou 
arrendar o ramal ferreo de General Carneiro 
' Capital, com todas suas dependenoiu, 
material fixo e rodante, bem como a in1~ 
lao&o da luz eleet.rlca aa C&pltal, abrindo o 
neoeasarto credito para u deapeau feitas 
com esst,JI aervt9os. e' faHlldo arrecadar ; a 
renda respeoti~à; S.· a cluílftcar coliu~~_~Tl
da aótlva~ elo Bltado oa debltól retlll\lllltea 
do adeantüDento para-~nltrncçGee na Cl
pital e que devem ser reet.itoldoa por meio 
de preetaçtl81. 

Art. 24.: Continua em vigor a dispo51Qlo 
do artigo 16 da lei n. 227, ae 27 de setembro 
de 1807, be)à a11im a do art. 8. • da meama 
lei, doando ~ent.o de impoat.o o vullbame de 
leite em retorno. 

Art. 25. Aa cuatae em prooeuoa crim• a 
t'unccionarioa niO 1'8muner11.d01 aerlo papa 
de accOrdo com o art. 18 da lei n. 17 de 20 
de novembro de 18Vl, revo1ado o ar\. 56 
da lei n. 72, de 2i d" jclbo de 1893. , 

Art. 26. Fica o governo auctorizado, deade 
já, a abrir o neceuariQ oredit.o de 1:ooot ao 
n. VI tl.· do art. 2.· da lei n. 227, de rr 
de setembro de 1897, para ocoorrer ao ..,.... 
mento do aluguel do predio em que tuno. 
cion& provltoriamente a Camara dOJ m, 
Deputados. 

Art. 27. Fica o governo auctorizado a tran .. 
ferir t. admlniltraçlo local da cidade de 
Minu: 1 

1. • O serviço de ea1oto e abutecimeiato 
de agua t. Capital e re~peotlva renda. • ' 

2. • O servioo de luz electrloa e au& ren~ 
emquanto nlo alienada a reapectiva inalai.~ 
laçlo. 

3. · O producto da venda e aforamento de 
terreno• urbanoa e nburbanos, bem como 
os terrenos que forem julpdos necessarioa 
para o ~erviço municipal, reservando os que 
se tornarem neoell&rf01 ao Nniço do Bltado 
na area urbana e 01 que o pverno juJtar 
conveniente ooDtenar na area auburbani e 
1itioa, para oolooiaçlo e outroa JQ1atel'fl, 

4. • O prolluoto du p~ a que alo 
ob!'MM01 01 fuoeionariOI publiooe, pua 
amonii&Oio e jul'OI de HU. debito de ouu 
e lotei ; bea como u deTidas por particala.
res, por adeantamen• teltos ptla OqmiDI .. 
alo Conatrnctora da nova Capital. 



6. • Todo o serviço de caracter local da ci-
dade de Minas. · 

Art. 28. Pic'a o governb auctoriiado a em
prestar ao 'munlclpto da Capital io Estado 
até a quantia de dous mil contos de reis, 
a juro de 7 °[o e amortizaçlo de 2 <lo annua
es, com garantia de suas rendas, ou a 
garantir o empresttmo que contrabir o mu
ni'olpio, nas mesmas condições, para appll
car aos melhoramentos mais urgentes da 
CapltaJ. 

Art. 29. Fica o governo auctorizado a adqui
rir ou construir predios para rece~edorias, 
abrindo para esae tlm o necessario credito. 

Art. 30. Revogam-se as dieposiçõe~ em con
trario. 

Sala das commfsa~ea, 31 de agosto de 1898. 
-J. Bueno Brandllo.;;_c,- Prates .-Leopoldo 
Corrêa. 

O •r. !laau Plahelro pela · commissllo 
de Redacçlio, envia â Mesa os seguinte11: 
Parecer e re lacçllo fir.aZ sobre o prqjecto 

n. 405 

A commisslo de Redacçllo de Leis, a que 
foi presente o projecto n. 40:5, é de parecer 
que se adopte a mesma redacçlo com que foi 
elle approvado em 3. · discusslo. 

Sala. das commiss!Jes, 31 de agosto de 1898. 
- Nunes Pinheiro. - Ignacio Murta. - Ri
beiro Junqueira. 

Parecer e redacçao final sobre o projecto 
n. 423 

- A commissito de Redacçll:o de Leis, a que 
foi presente o projecto n. 423, é de parecer 
que se adopte como final a mesma reda
cçllo com que foi elle approvado em tercei
ra diSCUS!!íO. 

Sala da! commissões, 31 de agosto de 1898. 
- Nunes Pinheiro. - lgnacio Murta. - Ri
beiro Junqueira. 

A imprimirem-se. 
O •r . .Jo•é Goa~vN pela commisslo 

de Justiça Civil e Criminal, manda é. mesa o 
léguinte: 

}'arecer e ''edacçllo pa.,.a 3. • discussllo sobre 
o projecto n. 390 

A commissão de Justiça Civil e Criminal, 
â qual foi presente o projecto n. 390, )é. ap 
provado em segunda dlscussllo, é de pare
cer que seja submettido â terceira com a 
seguinte redacçlo, attentas t s emendas ap
provadas: 

O Congresso Legislativo do Estado de Mi
nas Geraes decreta : 

CAPITULO I 

Art. 2. • O tribunal se installarà si e•tt
Yerem pre~eiltes seis' vogaes, compondo-se 
o 'coriaelbo de fUigamento dos tres :Rrimelros 
que 'forem sorteados no dia e no acto. 

Paragrapbo unlco. Nlo sendo pôsslvel a 
installaçlo por flllta de numero legal o 
juiz prooedei'é. a novo sorteio complementar, 
adiando a reuniAo do tribunal para o pri
meiro dia utll e impondo aos faltosos, sem 
motivo justificado, o dobro das multas con
stantes do art. 50 da lei n. 18, de 28 de no
vembro de 1891. 

Art. 3. • O juiz de direito da comarca, con
cluidos os trabalhos da junta revisora dos 
cidadlos llptos para serem j arados, remet
terà annualmente, dentro do praso de <i8 
horas, ao juiz substituto uma relaçlo autben
tlca da lista eapecial dos supplentes (art. 70 
da lei n. 18). 

Art. 4. · O juiz substituto, recebida a rela
ção de que trata o artigo antecedente, fará. 
transcrever, dentro do praso de cinco dias, 
os nomes dos cidadlod constantes da refe
rida relaçllo em pequenas cedíllas de egual 
tamanho, as quaes serão recolhidas em uma 
urna destinada para ú~ vogaes, verificando
as o promotor de justiça à. medida que os 
seus nomes forem sendo lidos pelo escrivlo 
respectivo. 

Paragrapho unico. Deste acto lavrar-se-ba 
acta ctrcumstanciada no livro de sorteio doa 
voga as. 

Art. 5. · A urna dos vogaes terá duas cha
ves, as quaes tlc:,u·lo, uma em poder do juiz 
substituto, e outra em poder do promotor 
de justiça. 

Art. 6. • A urna, livros e mais papeis rela
tivos a esse serviço, tlcarllo a cargo do re
spectivo escrivão, que os ter! sob sua guar
da em cartorio. 

Art. 7. • Quand > aconteça nllo se fazer em 
tempo a revisilo dos jurados, continuarà 
em vigor a relação enviada no anno ante
rior. 

Art. 8.· Os vogaes sorteados, que servi
rem no conselho de julgamento, serlo dls
p&nsados do serviço do j ury e do correc
cional no mez seguinte ao da reunllo do tri
bunal. 

CAPITULO 11 

DO PREPARO DO PROCBSSO 

Art. 9. · O preparo do processo dos crimes 
de a1çadacorreccional, poderá. ser feito, tanto 
em audiencia, como fóra della. 

CAPITULO 11! 

DI8POSIÇ1SBS DIVBRSAS 
1>0 TRIBUNAL I 

Art. 10. E' admissivel ás partes o recurso 
~rt. I.·. O juiz substituto ~a c~ marca, c~m de appellar das decisões do tribunal do JUry 

asststencta do promotor de JUSttça, dez dtas e do correccional, sobre o ponto principal 
antes de cada r~>unillo do tribunal correccio- da causa, quando forem contrArias · é. evt
nal, procederá. ao sorteio, na urna para este :lencla resultante dos debates, depoimentos e 
tlm _destinada, de nove vogaes para nelle provas perante elle apresentadas. 
servtrem durante suas sesaues, lavrando-se Art. 11. O juiz de direito da comarca nlo 
de tudo acta circumstanclada em livro pro- é em caso algum inhibido de presidir o se
prlo, aberto, numerado, rubricado e encer- gundo e subsequentes julgamentos dos pro-
rado pelo juiz substituto. cessos submettidos ao .Jury. 
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Art. 1~. Qu"ndo o juiz de direito ou nblti

tuto for chamado a presidir o tribunal do 
jury ou cor!'eccional na comarca mais viai
ilba, ·peroeber6, a titulo de ajuda de custo, 
além doli ré'IJWctivoe venoimentol, a quantia 
de 201000 dJanot. 

Sala du seeBGea, 21 de agosto de 1898.
Candldo Elo1:-Pinto de Moura.-Theophllo 
~ue~.-Padre Joio Call:s:to.-Nun• Pi
nbelro.-Sitando apoiado' pelo numero de 
aulpaturaa, vae a imprimir-18. 

Art.· IS.S:!oder executivo, no rePiauten-
to que es ir para ueouç~ da presente . 
l~i, proce eri de modo a acautelar 01 fote- · Ltdu e ' poetas ·~ dlecu•lo, aucc~va
reasea do theaouro com relaçlo à materia do mente, -alo, •em debate, approvedu e vlo a 
artip antecedente, como determtnari, re- copiar·ae para aerem rem~tt.ldu ao Seudo 
nmldamente at queaUies de facto ne· u rtoclacçOee dnaea dos proJectot na. 840, 364 
eeaariat é. applicaçlo do direito ao julga. 8 420 · · 
mento. · 1 

• 2.• PARTE DA ORDEM DO DIA 
An. 14. Revogam-se u di1p011içGea em 

contrario. · 
Sala dae commiselJeF, ~I de agosto de 1898. 

.:... José Gonçalvea. - W. Braz. 
A imprimir-se. 

ApriJMMtaçllo d4 prQ}tJClor, intlit:aç(Ja e MOÇiittl 

0 IR. JOAQUIM CALUTO manda a\ Mesa O 18-
,guinte: 

Prqjtcto n. 429 

O Congresso Legislativo Mineiro decreta : 
An. 1. • Ficam creadas dou cadeiras mts

tu e ruraes no districto da cidade de D6res 
da BOa Esperança, not lopret denominados 
-Sapézlnbo e Rlbelrllo de 8 . Pedro ; revo
gadaa as dispoalçGee em eontrarlo. 

aala das aesslJet, 31 de agosto de 1898.
Padre Joaquim Soares Calbto.-J. Bueno 
Brandllo.-Leopoldo Corrêa.-Carneiro de Re
zende.-Apoiado, vae a Imprimir-••· 

O SR. P. »• Mouu apresenta o aeguinte 

Projecto "· 490 

O Congresso Legislativo do Estado de Mi
nas C~'raes decreta: 

Art. 1. · Fica creada uma cadeira mista de 
in1trucçl o prima!!& no Jogar denomtnado
Conceiçlo do Mont:e Alegre, dilirlcto da ci
dade do Rio Preto. 

Art. 2.· Revogam-se as dispoaiçlJ&~em con
trario. 

Sala das seaaões, 31 de agosto de 189ft
Aiberto Furtado.-dr. Coelho de Moura.
Ribeiro Junquetra.-Juvenal Penna.-Plnto 
de Moura. - Theophilo Marques.- Eltando 
apoiado pelo numero de assiguaturaa, vae a 
imprimir-se. 

0 SR . CANDIDO ELOY envia é. Mesa O se
guinte 

Projecto n. 431 

O Congresso Legislativo t.lo Estado de Ml
nu Geraes decreta : 

Art. I.· E' o Governo auotorizado a crear 
u seguintes cadeiras de lnstruoçlo prima· 
ria no munlcipio do C&ratlnga : uma do aexo 
mucullno e outra do feminino no diatricto 
do Inhapim ; uma do aeso muculino em 
Santo Estavam, diatrlcto policial de Entre 
Polbu ; uma do suo muoulino em Sant'
ADna do Taboleiro, dtstrloto dó Vermelho 
Novo e uma mista em Cuiethé. 

Àrt. 2. • Revogam-se aa dlsposiçlJes em 
contrario. 

E' annunolada a HIUDcla dtacua&lo, por 
arti1os, do projeoto o. 370, creando oarconoa 
privativo• do crime, em Juiz de Fóra e Rio 
Novo. 

Bm dtacuulo o art. 1. •• 
o n. a. ....... 8llYaa-{Nilo temos o 

aea discurso). · 
Vem 6. Mesa, é lida, apoiada e ~ em 

diacuulo, eonjunctamen~ com o irt.. I . · a 
aeguinte: 

Ementla 

N. I 
Bmenda ao art. 1. · . 
A eaae artigo, accreaóente-se :-De Muriahé 

e S. Joaé d'Além Parahyba. 
Sala daa MUGes, 31 de agosto de 1898.

Gonzqa da Silva. 
o u . .IoM Qe~v• a-(Nio temos o aea 

diacurao ). , L 
O •r. Pia,. de .noanu-(Nio temos o 

seu diacuno ). . 
o u • .J~ Goa~alYea a-(Nio temos o seu 

diJouno). 
0 IR. DEIIDB&IO DB MELLO apresenta a lll

guinte 

N.2 
Depola de Rio Novo - accreacente-ae - e 

Uberaba. . 
Sala du seaslJea, 31 de agosto de lsgfJ.

Deelderio de Mello. 
Lida e apoiada em dlsc111111o. 
Ninguem maia pedindo a palavra, encerra

se a dtsous~:lo, sendo approvados ~ arti10 e 
as emendai. 

Sem debate, s1o approvados os arts. 2. ·, 
3. • e 5. ·, ftcnndo prejudicado o 4. • em virtu
de da approvaçlo da emenda suppreuiva da 
commtselo. 

Consentindo a casa quo o projecto puae 
em terceira dtaculllllo, vae elle é. commiuio 
de Justiça Civil e Criminal. 

Comparece o sr. Sabino Ba.rroao Junior. 
Suspende·•• a selllo por dez minutos, 

sendo esta reaberta findo o praso. 

&gurtda di&cusl4o do projecio n. 92, do 
&nado 

B' lido e posto em segunda dlacuaslo que 
encerra ... e aem debate, aendo approvado em 
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aeu artitro unlco e remettldo i oommiaalo 
de Orçamento, o projecto n. 92, do Senado, 
r.levando o collector de Juiz de Póra do pa
pmeoto de estampilhas roobadaa do corre a 
seu cargo. 

7Wrcjfjra do lU "· 99t 

Sem debate, encerra-se a terceira discos-· 
do, é approvado e vae á commildo de Re
dacc;&o, o projecto o. 391. aonoll!'ndo dta
poaioGea da lei de orçamento do muntctpio 
ile Ouro Preto. · 

TwctJira do rü "· 400 

Egualmente sem debate, é apl>rovado em 
terceira diseuulo e vae á comm1sslo de Re
dacçlo, o prejeoto- n. 400, permittindo aos 
advogados provisionados pela Relaçlo a 
advoc~cia em qualquer comarca do Estado. 

Terceira do rk ,. • 998 

Finalmente, lido e posto em terceira dia· 
cn11sllo, é sem debate approvado e vae á 
commissllo de Redacçlo o projecto n. 398, 
concedendo l1cenca a diversos runcoionarios 
de justiça e a professores de inatrucçllo pri· 
marta. 

Nada maia havendo a tratar-se, o sr. Pre
sidente designa para amanbll. a seguinte 

ORDEM DO DIA 

P.IUMBIRA PAR.TB 

Até uma hora da tarde: 
lAitura e approvaçlo da acta. 
Expediente. 

Até duas horas da tarde : 
Segunda leitura dos po.recerea e dos pro

jeotoa depfos de impressos e distribuídos. 
Apresentaçlo de pareceres das oommis

srsu. 
Apresentaçlo de projectos, indicações, in

terpellaçõea ou moções. 
Discusslo de requerimentos, Indicações, 

interpellações e moções. 
Approvaçlo de redacções tlnaes. 
Terceira dlscusslo do projecto D. 408, so

bre orçamento. 

SEGUNDA PAR.TB 

Até quatro horas da tarde : 
Terceira discul!slo do projecto n. 409, 

creando grupos escolares nesta Capital. 
Diacussllo do parecer n. 332. 
Segun ia discussão do projecio n. 422, au

ctorizando a dlvialo do Estado ena districtos 
de terras e colonizaçllo. 

lAvanta-se a sesPilo. 

55.• SESSÃO ORDINARIA, AO l.• DE SETEM
BRO DE 1898 

PRESIDENOIA DO SR. RIBBIRO DB OL"VBli!I.A 

SUlUlAIIIO : - 1. · rarte da ordem do dia . 
Acta. - F.xperlientc. - 2. · leitura. - Apresen
tação de pareceres das commluões. - Apresen
taçlto de requerimento e de· projecto o. 482. 

. .Appronçlo de rf'flacçlo Goal. - 8. · dlscO&alo 
do proJ!'cto o. 408.- Dlscur~~o e emenda do 
ar. Rtbelru Juoquelra. - Dleeoi'BQB doa sl'l!. : 
.lolo PIO. Camlllo Soares, filho, Boeoo ~ndlo 

. e llaooel jJYea. - Emenda de H. Gooaap da 
Slln. -Discurso do ar. Camllló Pratel. -
SI. · parte - S.· dlscoado do pmjeeto n. 408. 
- Req1,1erlmeo1oa de urRencla doa ara. : Nunes 
Plrabelío e Bueno Brandlo. - Discosdo do pa. 
recer o. 332. - 2. • dlacul!do do projecto o. 
4f2. - Ordem do dia. 
AG meio dia, ·feita a chamada, aoham-ae 

pres~ntea 01 srs. : Ribeiro de Oliveira. 
Agoatl nbo Pereira, Celeetino-Soarea, Alberlo 
Furtadb, Wenceslau Bl'llz, Gon~1a da SUva, 
Joio Pto, Manoel Alvel', C&ndido E1oy, Nu
nes P!nbetro, Joaquim r..llixto, José GonQ&l
vea, Getulio de Can-1\lbo, Epaminondas 
Ottonl, Bueno Brau •:,o, Bernardes de 
Faria, Leopoldo Corrêe, Desiderio de Mello1 Delfim Moreira, Satun ilto· Dantas, Juven&l 
Penna, lgnacio Muna, Juscelino Barbosa, 
Ribeiro Junqueira, Pinto de Moura, Carneiro 
de Rezende, Tbeophilo Marques, Carlindo 
Pinto, Francisco Bressane, Manoel da Silva, 
Simello Stylita, Coelho de Moul'a, Camillo 
Pratas, Raul Penido e Camillo Soares, ftlbo, 
faltando com causa participadlf. os srs. : Ta
vard de Mello, Severiano de Rezende, Julio 
Tavares, Silva Fortes, Sousa Moreira e Du
arte da Fonseca e sem ella os mala se
nhores . 

Abre-se a seullo. 
Lidlf. a acta da antecedente e nllo haven

do quem sobre dlla raça obserlaçOes, o ar. 
Presidente a dá por approvada. 

liXPBDIENl'B 

0 BR . 1. ' SEORRTARIO dá conta do se
guinte 

O !fi cio 

Da Camara Municipal de Araguary fazend<' 
ver a conveniencia de serem restauradas as 
aposentadorias a funccionarios publicos. -
A' commissll.o de Constituiçll.e. 

Telegramma 

Do dr. Aristides Mala felicitando esta Ca
mara pela approvaçlo do projecto n. 358, 
que concede a todo o cidadlo brasileiro um 
lote de terreno do Estado, oreaçl!.o larga da 
democracia rural, solido esteio da Republi
ca. - A Camara ftca inteirada. 

2.· leitura 

TPm 2.· leitura, slo julgados objecto de 
deliberaçll.o e tlcam sobre a mesa para or
dem dos trabalhos os projeotos ns. 429, 430 
e 431. 
Apresentoçllo do ptJ.rP.cttr~l dar commiaaõt~& 

0 SR. NUNES PINHEIRO, pela commiaslo 
de Redacçllo, envil\ f. Mesa os seguintes : 
Por~cer sobre a ,·eJacçllo final do pro}tiCÜI 

n. 39f 

A commisslio de Redacçll.o de lAia, a que 
foi presente o projecto n. 391, é de parecer 
que se adopte a n1esma redacção com que 
foi elle approvado em 3. · discusallo. 
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~ das commlsatJea, 1. • de setembro de 

1898.-Nunes Piobeiro.-Ribeiro JooqueiJ'a. 
-Ign!-cio Morta. . 

Paricn- 8 rBdacçlJD finaS 1obrw o proj~to 
n. 898 

A com miado ue RedacçAo de Lei•, ! qual 
foi preaente o projecto n. :., é de parecer 
que •e adopte como ftn•l a me1ma Nda.-9lo 
com que foi elle approndo em 3. · diacn•· 
alo. 

Sala das commiuoes, 1. • de setembro do 
1898.-Nones Pinheiro.-Ribeiro Junquelra. 
-Ignaclo Murta. · 

Par•oer- para r•~cçtfo ~ oeaJ ~o~r• o pro
f•cl' "· 400 

A. commiulo de Redacçlo de Leis, a que 
rol preaente o projecto n. 400, é de parecer 
IJUe se adopte. como final, a mesma retta
cçlo com que foi elle approva4o em terceira 
diiCOIIIO. 

Sala das commia1tJea, 1. • de setembro de 
1898.-Nonea Pinbeiro.-Ribelro Jonqoelra. 
-Igoacio Murta.-.'- imprimlrem·se.' 

A.pr88t'fttaçtfo d. proj•cto•, indicar~• e mo· 
çiJ•• 

0 IIR. IGNAOIO MURTA envia á Meaa O 18-
«Uinte 

R•qturi!"mtn 

Requeremos que esta Camara envie ama 
comml11lo composta de •ela den1re oa seua 
membros, para receber o exm. ar. dr. Prao
oi•co Sllvtano de Almeida Brandlo, oa ea
taçlo de General carneiro, no dia 6 do cor
rente" mez, em qoe deverá chegar elle a 
esta Capital. 
· Saia das sesatJea, J.· de setembro de 1898. 

-Agostinho Perelra.-celeetlno Soares.-E . 
Gttoni.-Manoel da Silva.-lgnacio Morta. 
-Rodrigues Cbavea.-Conego Alves.-Delftm 
Moreira.-Getulio de Carvalho . -Bernardea 
de Paria. -carneiro de Rezenda.-Padre Joa
quim Calixto.-Theophilo Marquee.-Nunes 
Pinheiro 

0 BR. PRKSIDJINTE declPra qoe indepen
dendo o aasumpto de consulta á Camara. no
meia para a referida commlaslo os ara. : 
~'_(unes ~lnbeiro, Agostinho Pereira, Carnei
ro de Rezende, Leopoldo Corrêa, Getulio de 
Carvalho e Celt'stino Soares. 

0 SR. GONZAGA D\ SILVA., obtendo a pala
vra, envia á Mesa o seguinte 

ProjtJCto n. 432 

O Congresao Legislativo do Eatado de Mi
nas Geraes decreta : 

Art I.· Fica cread~~o uma cadeira de in· 
atrucçlo publica primaria no Jogar deno
minado Cachoeira Jo Boi, município de Ca
rangola e diatricto da cidade. 

Art. 2 . · Revogam se as disposiçOes em 
contrario. 

Sala das sessoes, 1. • de setembro de 1898. 
. -Gonzaga da Silva. - Apoiado a lmprl· 
mlr-se. 

Di1CU#lZo tle r~tlacçiJn {lftiUI 

Bm seguida do lidu, poe~a em dliOUJ.
IIo iacoeealvameo+..e e sem debate approva
clM u NdaoçOea ftnaea doa projectoa ooa 405 
e -'23, que o ar. Preaidente manda que ae 
puaam •• au tograpboe para 1erem remet.
\idoa ao Senado. 

3. • di1cull.fo do prflj~cto n. 408 

Dlapenaada a leitura a requerimento do ar. 
Leopoldo Corrêa, entra em 3. • diecusalo o 
proJect.o n. 408, 10bre orçaotento. 

o .... atHII'e .l••••elra (Nio temos o 
seu diacurso.) 

Vem f. Mesa. elo lidas, aprovad..a e poatu 
em discuaalo conjunctamente com o proj• 
cto as seguintes : 

Emenda 

N.SO 

Ao art. 3. · n. XXIII-Supprima-se. 
Ao art. 3.· n. XXVIII-let.ras-b, o, d, e, t, 

g, h, i, j, k, 1, m, n- Supprlma se. 

Em•nd-.l 

N. 31 

Aos arts. 9, I l, 12, 13, t• e 25-8upprima
le.-Ribeiro Junqueira. 

Nló é accei\1. pela Mesa a parte .rete1ente 
f. suppre!llo do artigo 25. · por tratar de ma
teria jf. rejeitada pela casa em 2. · discua
alo. 

O 8r. .r.ao Pio : - Nl1o farei, ar. Presi
dente, a defesa 1\a commilllo de 0rQ6mento, 
porque entre ae~a membros ha collegu, que 
com proftcienoia o farlo, mas levantarei 
para tionra da Camara e de Minas •..• 

O BR. R. JuNQU&IRA :-Garanto que v. exo. 
nlo zela maia por ella do que eu. 

O IR. C. PRA.TIIIJ :-E nem v . exc. mais 
do que a commissl\o je Orçamento. 

O aR. Joio Pio :. • . uma afllrmaçlo feita 
pelo nobre oollega, que me precedeu na tri
buna, quando disae que o illuetre Deputado 
representante do 6. · dlatricto, realdente em 
Montes Claroll, teve medo de discutir o pro
jecto de orçamento. 

Todos conbeoemoa o brilhantismo com que 
a. exc. enfrenta todas as questtJea qut vem 
ao tapete da dlacuaslo, e nunca ae fartou 6 
responsabilidade de emitttr com toda inde
pendencia aua oplnillo .• . . 

O &R. C. PRATa : -Agradecido. O juizo de 
v. exo. honra-me muito. 

O I "f. Jolt) Pw : . . . pelo eontrario, ~- exo. 
illumina todaa u di1cussões (apouuJor ge
ru•) e muita vez desbrava o call'linbo, se
guido pelo lllustre deputado residente em 
Leopoldina. 

Deixo de parte u accusaçoea que foram 
feitas á comml1181o de Oroamento, porque 
eatou certo de que ella virá explicar i Ca-
mara seu procedimento. · 

•• Rll. R. JUNQUBIRA : - Nlo accoael, ftz 
justiça censurando-a no augmentCJ de Impos
to!!. 
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V. exc. esquece-se das graves accusações 

que fez á. commissllo quando ella tentou di
minuir as despeaas do Estado f 

O sR. Jo.Xo -PIO : - Si accuseí a comn.isslio 
foi porque encontrei no orçamento um sal
do de 215:0001000, com o qual argumentei 
para que as minhas emendas fossem accei
taa. Mas, as observações do relator da com
misPão t'onvenceram-me de que esse saldo 
nlo existia. 

O ~>R . R. JuNQUEJRA : - lEso que v. e:r~. 
acaba de falar é digno de ser registrado. 

O SR. JoÃo P10:- Póde aPr registrado de 
qualquer modo, porque sustento sempre o 
que digo, e v. exc. verá que não ba contra
dicçllo si attender aos motivos que vou alle
gar. 

A receita tinha ~ido feita conforme todas 
as leis para for mar o < rça manto pela média 
dos ·3 ultimo a exerci cios e encontrou a com
missão o algarismo de 20.905 contos, ao pM
so que a desl'esa era fixada em 20.600 r.ontos 
mas a comm1ssão nlio acceitando a previsão 
orçamentaria, vendo com dados otflciaes que 
a receita decrescia., naturalmente nlio con
tou com esse Paldo apparente. 

A commissão trouxe a convicção ao meu 
espírito de que era apparente o saldo. 

0 aR. CAl\ULLO SOARES, FILHO:- E V. exc. 
n!Io retirou as• emendas convencido de que 
eHas augmentavam a despesa. 

O SR. JoÃo Pio : -Deixo de responder á 
v. exc. . . ( A_r;adcs. O eradot· é i"terrom
pido . ) 

Continúo a responder ao illustre Deputado 
residente em Leopoldina. 

S. exc impugnando a emenda que tive a 
honra d& apresentar nllo poude allegar um 
argumento contra. 

Disse s. exc. que o Estado n!o póde fazer 
esmolas á. infancia e á velhice desampara
radas ; que o Estado nllo póde dar educação 
ecclesiastic&, n!Io póde tratar de desenvolver 
a religião. 

Eu pergunto á Camara !los srl!. Deputa
dos: si o Gymnasio de Baependy, os insti
tutos do Fructal e Mar de Hespanha, os ly
ceus de Theophilo Ottoni, Ouro Preto e Dia
mantina, s!W por ventura estabelecimentos 
de educação ecclesiastica que tratam de des
envolver a religião 1 
~ argumentaçito de s. ex c. não é procedente, 

po1s nem tratam esses estabelecimentos de 
auxilio á Yelhice desamparada. 

0 SR. RIBI!IRO JUNQUEIRA. :-Eu n!IO Ule 
referi a sua emendo. sómente, referi me a ou
tra que foi encaixnda no OI'Çilmento, sem lei 
anterior, e ainda com as palavras-quando 
se installar. 

O SR. Jolo PIO :-Não sei sr. Presidente, 
o que entende o nobre Deputado por edu
caçllo ecclesiastica, que é motivo para se 
negar ~:>m auxilios a estabelecimentos, quando 
elles prestam relevantes serviços. Nós nos 
esquecemos que v. exc., sr. Presidente, deve 
ser o primeiro a deixar a sua cadeira, pois 
v_. exc. foi educad'l em um seminario, pode· 
r1a citar Sabino Barroso, Carlindo Pinto, 
Delfim Moreira e a maioria da Camara, to-

dos educados nesses e~stabelecimentos con
demnados pelo illustre deputado residente 
em Leopoldina. 

Eu perguntei a s. exc. o que entendia por 
seminario, sua exc. nito poude ou • nllo 
quiz responder, e eu devo dizer a s . exc. 

O SR. R. JuNQUElRA. -Vamos ter prelecç!Io. 
O SR. JoXo Pio :-0 semtnario divide-se 

ea. maior e menor, aquelle tem por fim adu
car sacerdotes, e este e um collegio como 
qualquer outro, onde se estudam as mate
r-ias exigidas para a matricula nos curaos 
superiores. 

Tanto Isso é verdade que a maioria doa 
membros da Camara foi educada nesses se
mino.rios, e ainda hoje existem no semina· 
rio de Marianna sessenta alomnos que a!W edu
cados gratuitamente no seminario menor; a 
lista exlst.e na Secretaria do Interior. NIW 
posso fazer a mesma atDrmaolo relativa
mente ao seminario de Diamantina, mas, 
estou certo .... 

0 SR. MANOEL ALVES : -Posso atDrmar a 
v. exc., que alli existem vinte e um alo
mnos pobres que "'!Io educados por conta do 
Estado. 

O SR. JoÃo Pio :-Acceito a informaçllo de 
v. ex c. Está., poie, destruída a argumenta
ção do meu nobre collaga, quando disse que 
no semminario só se recebe educação eccle
siastica. 

Si s - exc. quizesse apenas mostrar amor 
e dedicaç!W e respeito á Constituição nllo 
deveria se referir aos institutos de Mar de 
Hespanh~, Pitangoy, Fructal e outros, os 
quaes nlio s!o estabelecimentos de educa· 
çlio religiosa, atacaria somente os semina
rios. 

O ar. R. JuNQUBIRA :-Dizem-ler e nílo en· 
der-eu digo-ouvir e niio entender ..• 

0 SR. JOÃO PIO :-Niio OUVi O aparte de 
v. exc., peço a fineza de o repetir. 

Já que v. exc. não o repete, para dar mais 
uma prova do meu burrigere, digo ~v. 
exc. ouvi e nllo entendi, porque v. exc. 
nem um argumento adduziu, reftriu-se ape
nas á velhice desamparada, quando nenhum 
desses estabelecimentos trata da protecçlo 
á. velhice, mas sim da inetrucçlo do povo. 

Ouvi e nllo entendi, porque v. exc., que é 
formado em direito e conhece economia po
lítica, deve saber que as leis orçamentarlu 
se fazem tomando para base as médias dos 
ires ultimoa exerc1cios, entrando comtodo 
a previsiio orçamentaria como elemento do 
calculo. 

Ouvi e não entendi, porque v. exc. propoz 
a supresalio de uma emenda, a do art. 25 
não póde ser recebida pela Mesa. Ouvi e n~ 
que nito entendi porque v. exc. ignora o que 
seja educação ecclesiastica. 

Não posso ar. Presidente, repetir o que 
disse e~~·· discussllo, mas creio que a Ca
mara reJeitará as emendas suppressivas do 
Deputado residente em Leopoldina. 

O SR. RIBEIRO Junq ueira :-V. exc. conhece 
as disposições dos paragraphos 6 e 7 do art. 
72 da Constituiçlio 1 



O sk. Joio Pto :-E' possível que nlo co
nheça como v. e1.c., que lê talvez o artigo 
com olhos strabioos. lnterpetre-o primeiro 
v. exc. para entlo chegarmos a um accôrdo . 

O sa. R. JuNQUKIRA. :-Já. resolvi outra 
cousa. Deixemos de lado o artigo. 

O sR. Joio PJo :-Deixo de parte a discus
s!o sobre rBligilo, discusslio que acceitaria 
em outra tribuna, mas acho aqui o logar por 
demais improprlo, pois aqui tratamos dos 
interesaes do Est.ado; é esta a ra.zlo por que 
n1J.•1 respondo à argomentaç1J.o do nobre De· 
putado, resposta que daria complet& si me 
nllo engana a vaidade. Diria é. s. exc. citan
do Laveleye quo diz ser necess&rio ao estado 
ter as idéas basicas da rel igilto-Deus e a 
immortalidade ; citaria Le Play, que diz nlio 
aer bem recebido na sociedade americana 
quem faz proflssi1o de atheismo. Como vê s. 
erc. traria o testemunho de auctores insus 
peitos e me nllo basearia na patrologia da 
egreja. 

Preciso agora de responder n um apart~ 
com que fui honrado pelo meu illustre 
amigo representante da 1. · circumscripçlio, 
o qual talvez nlio entendesse bem, nem to
masse em bom sentido a resposta que lhe 
dei, quando comecei a falar. 

Perguntou-me s. exc., porque nlio retirei 
as minhas emendas, estando convencido de 
que nllo havia t:aldono orçamento 1 Parece 
me foi esta a pergunta do meu illustre 
amigo. 

0 SR. C. SOARF.S, FILIIO :- Justamente, foi 
este o meu aparte. 

O sr • .JoAo Pio a - Sr. Presidente, eu 
não commetieria a indelicadeza de não dar 
resposta a v. ~:xc., queria discutir as emen
das do illustre Deputado residente em Leo
poldina, para então enfrentar-me com Y. 
exc. na. discussão. 

Ora comprehende-se, sr. Presidente, que. 
discutir, e esgrimir armaR com o illustre de
putado residente em Leopoldina e com o 
meu l.lmigo residente em Pont.e Nova é cer
to que eu ficaria em terreno muito infe
rior. 
. 0 SR. GONZAGA DA SILVA:- Entllo V, exc. 

já eamagou o outro inim1go 1 
O IR. JoXo Pio:-E' v. exc. quem o diz. 
Sr. Presidente, eu nllo retiraria as minhas 

emendaaaindaque no orçamento não houvesse 
saldo, pois afftrmei que existiam outras ver
bas que podiam ser aupprimidas como por 
exemplo a da Brigada policial, e, eu dfsse 
ainda que ae toaem precisos cortes fizesse
mos em toda'J as verbas, menos na de In· 
at.rocçllo Publica. 

Disse entre outros argumentos que estaria 
prompto a tudo, mas nno podia admittir o 
corte de 58:0001000 na verba da Jnstrucçllo 
publica. 

Foi ()Or isso, sr. Presidente, que mantive 
a minha e:nenda e que pedi que fosse appro
vada. 

E' esta a resposta que queria dar ao meu 
nobre amigo e por ser um pouco demorada 
nllo o foi de momento para nllo desviar-me 
do assumpto. 

Penso que doa terminado o incidente e 
nlo seria capaz de rejeitar os apartes do no
bre collega que me honra sobre maneira. 

Penso ainda que justifiquei as minhas 
emendaa e mais uma vez sujeito.-me é. sobe
rar.a deoislo da Camara dos srs Deputados. 
(Muito bem, muita bem). 

O •r. Camlllo 8oares, ftlbo: -(Não te
mos o seu discul'lo ). 

O •r. Baeao Braadlio : - (Não temos o 
seu discor.;o) · 

V o m é. Me11a, silo lidat~, apoiadas e postas 
em disc~sslio conjunctamente com oprojeoto, 
as segu10tes: · 

EMBIIIDA. 

N. 32 

Emenda ao art. 10 do project > .(08 : 
Depois das palavras-desde jà- accrescen

te -se a palavra - não -e o mais com-> està. 
redigido. 

Sala das seesõas, em 1.: de setembro de 
1898.-J. Bueno Brandllo.-C. Prates. 

!.MENDA 

N. 33 

Ao art. 18.-0nde se diz-100 reis por gar
rafa-di~ta-se : - 50 réis por litro. -0 mais 
como está redigido. 

Sala das commissoes, 1. · do setembro de 
1898 -J. Bueno Brandllo .-C. Pratas. 

O sr. Manoel Atve§ : - Sr. Pre3idente, 
ouvi com a muis acurada attençno os dis
cursos pronunciados pelos Uleus illustres 
collegas que me precederam na tribuna . 

Em prime.ro logar o nobre Deputado resi
dente em L~opoldina mandando supprimir o 
auxilio concedido a diversos estabelecimen
tos; e em segundo, o n .. bre deputado sr. 
Joilo Pio que defendeu brilhantemente as 
emendas que foram po:: s. exc. apresenta
das. 

Mas, sr. Presidente, o nobre Deputado re
sidente em Leopoldina tocou em um ponto 
sobre o qual tenho necessidade de dizer algu
mas palavras, e para faze l-o, nilo posso deixar 
de transpOr-me ate Diamantina para. estabe
lecer um simile entre esse seminario e,o 
que vae ser fundado em Pouso Alegre. Em 
1866, depois da creação do Bispado de Dia
mantina, retirava-me eu da Serra de caraça 
para aquella localidade em procura do semi
narlo que ainda nlio estava formado. 

Logo depois, o exm. sr . d. Jollo Antonio 
dos Santos convidou os sacerdotes lazaristas 
para dirigirem e elles, accedendo a tio hon
roso convite, quanto espinhosa tarefa, têm 
feito atà a presente hora de modo proveitoso 
e digno de elogios, cantando o estabelecimen
to desde daquella data, de cem a cento e se
tenta alumnoe annualmente. 

Nlo preciso estabelecer a differença. que ha 
entre aeminario maior e seminario menor, 
porque, isso já foi feito por meu distincto 
collega, representante elo 5. · districto; con
tinuarei, porhnto, a exposição que vinha 
fazendo. 

A diocese de -Diamantina tem oitenta e 
tantas treguezias. 

• 



••• 
Por occasilo da poase do aeu Biapo, mÚi

taa dellas acbavam-ee occupadaa por aacer
clotea deeta diocese e da Babi&; elle tem or
deuado moços daquella data até o preaente 
e, apesar disso, n!lo é pequeno o numero de 
freguezias vag&s por falta de sacerdotes. 

Isso é eloquente e prova exuberantemente 
que os semi na rios nl\o educam moços sómente 
par& o. carreira ecclesiastica, como julga o 
nobre Deputado residente em Leopoldina, mas 
sim, e em maior numero, para as d i1rerentes 
carreiras adaptados no p11iz (Aparte&). 

E, si a egreja em sua missão civilizadora, 
n!o trepida em lançar mio dos seus ultimos 
recursos em beneficio da mocidade que é a es · 
perll.nça da patria, será. justo que o Estado 
venha fazel-o 1 

Parece que não, e que pelo contrario, de
,·eria elle vir ao encontro dos seminarios 
auxiliando os em sua nobre missão que é da 
educação da mocidade. 

Nilo preciso ir adeante. Quantos, dentre 
vós, não foram educarlos nesses seminarios 1 

E admittAmos, por um momento, que os 
semina.rios só servissem para o pre!)aro de 
moçoll que se· d~!dica.m ao sacerdocio, serlio 
elles entes inutei!l á. sccied11de 1 Accaso el!
tt\o excluidos da. communbão social1 b:lles 
não prestam serviços á sociedade 1 Niio são 
os educ11 dorell do povo e db. mocidade ? 

Parece que sim, e, por isso, nlio ha razllo 
para re cortar a. migalba dada em beneficio 
de meia duzia de · estudantes pobreB, ainda 
admittindo, por um momentiJ, como levo 
dito, que só se preparasse para c estado ec
clesiastico. 

OsR . R. JuNQUEIRA:-Serà sómeiaduzia1 
0 SR. MANOEL ALVEi:- São modos de di· 

zer, v. exc . bem me romprehende. 
Sr. Pre&idente, no seminario de Pouso 

Alegre que, em breve, será installacl.o, neces
sariamente ter-se-ha de obedecer ao plano 
adoptado pelos seus similares fun ·~ados na 
experiencia ; e assim sendo elle prestará 
como os outros relevantes serviços ao Esta
do e esta é a razlio por que apresentei a 
emenda contra a qual reclama o nobre cal
lega, concedendo a insignificante quantia de 
dez contos ao seminario de Pouso Alegre, 
quantia essa que não pesA.tã. actualmente 
sobre o orçamento, porque declarei-quando 
fôr installado. 

0 SR. R. JUNQUEIRA: - V. exc. dá-me a 
promessa de dez contos que eu vou instai
lar muitos. 

0 IR. MANOEL ALVES:- Muitos bispados 1 
O SR. R. JuNQUBIRA: - N!lo ; seminarios. 
0 SR. MANOEL ALVES:- ~into não :poder 

dar a v. exc. essa quantia para que seJa in
stallado um só. 

O sR. R. JUNQUEIRA : - E eu sinto mais 
não poder recebei-a. 

0 SR. MANOEL ALVBS : -Foram essas, sr. 
Presidente, as razões que trouxeram-me á 
tribuna, para. que nllo ficassem de pé as as
serçoes do nobre Deputado sem que eu pro
curasse com batel-as. ( Uu ito bem). 

O ar. Goaaap da Silvas- (NILo tentos o 
seu discurso). 

Vem a Mesa é lida, apoiada e posta em 
discussllo a seguinte: 

E~Mnda 

N. 34 

Emenda ao art. 21 : 
Diga-se nesse artigo : - Fica elevado a 

185.000 o preço da assignatura do « Minu 
Oeraes ,. para os fuLt.::clonarios e a 20.1000 
para os particulares, exceptuados 011 pre
ressores publicoe de lnst.rucçio primaria, 
que receberlo o jornal gratuitamente. 

Sala das eessOes, I.· de setembro de 1898, 
- Gonzaga da Silva. 

O •r. Cam.IUo P~ate• ; -(Nllo temos o 
seu discurso). 

Ninguem mais pedindo .a palavra, encer
ra-se a discuselo. 

Inào proceder-se á leitura do projecto para 
submettel-o a votos é a mesma dispensada 
a requerimento do ar. Raul Penido. 

0 SR. MA NOEL DA SILVA diz que VOtoU con
tra o requerimento do sr. Raul Penido e 
pede que se consigne na acta esta sua de
claração. 

Procedendo-se a votaçlio são approvados o 
projecto e as emendas n!l. 32 e 33 da com
missí1o, sendo rejeitad11s as dem11is. 

Vão o projecto e emendas á commissiJ.o. de 
redacção. 
Suspende-~e a sessão por lO minutos e sen

do esta reaberta depois de lindo e~te praso. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

Terce1ra discusstlo do projecto n . 409 

Lido e posto em terceira discussão, é sem 
deba."i.e approvado e vae á commil!sl\o de Re
dacçlio o projecto n. 40Q creando grupos es
colares na Capital do Estado. 

Reque1·imento de urgencia 

0 SR. NUNES PINHEIRO (pela ordem ) depois 
de obter urgencia envia a Mesa o seguinte 

Pttrtcer e redacçao final &Obre o projecto n. 408 

(Orçamento) 

A commissllo de Redacçlio a que foi presen
te o projecto n. 408, que orça a receita e 
fixa a despesa do Estado para o exercicio de 
189Q, jti. approvado em terceira disousslo, 
apresenta como final a seguinte redacçlto : 

O Congresso Legislativo do Estado de Mi
nas Geraeat decreta: 

Art. 1.0 A receita do Estado de Minas 
Geraes pa.ra o exercício de 189Q, fica orçada 
na quantia de 20.005:700$000 e se comporá 
dos seguintes Impostos e contribuições : 

Renda ordinarla: 
§ l.· Imposto sobre gene-

roa de exportaçlio . . .. . •..• 16.000:000$000 
§ 2.· Idem, sobre genero~ 

de consumo de fóra do 
Estado . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • 1. 300:000'000 

§ 3. · Taxa do sello... . . . .. l.l80:000SOOO 
i3 4. · Passagens em estra-

das de fert·o particulares. 250:000$000 
§ 5. · Taxa de heranças e le-

gados, lnclusivé transmis-
uões em linha recta ..... • 750:000$000 



§ 6.• Cobrança da divida. 
a<;tiva •....•.............. 

§ 7. • Imposto il.a. aferição 
do sal .. . ............... ,, 
8. · Renda da Imprensa 
Official ..... . ...... . ...... . 

§ 9. · Producto da venda de 
terras devolutas ... . . . ... . 

§ 10. Juros de quatro apo-
lices .. . ....... . .. .... .... . 

§ 11. Taxa do matrícula e 
annuida.de nos estabeleci
mentos de instrucção .. ... 

§ 12. Renda dos terrenos 
diamantinos .. .. ....... .. . 

§ 13 . Imposto de 5 °/o sobre 
a exportação do ouro ... 

§ 14. Quotas com que con
correm as empresas privi
legiadas, para o serviço 
da respectiva fiscalização 

Renda oxtraor· 
dinaria: 

1 Multas por 
infracções do 
leis, regula
mentos e con
tractos .. .... 

2 Juros de di
nheiros do 
Estado depo
sitados em 
bancos,inclu
sivé os im 
po~tos de 
t r a.nsmissão 
a. que sere
ferem as leis. 
addicional,n . 
2, de 28 de 
outubro de 
1891, e n. 18, 
de 29 de no
vembro do 
mesmoanno, 
que têm sido 
c 1 assitlcados 
em renda ex
traordinaria, 
nos orçamen
tos anterio-
res .. . ... . .. . 

3 Reposições 
e r e s ti tu
ições, inclu
sivé o produ
ato dos pro
prios do Es
ta do, por 
venda ou ar
rendamento, 
e renda da 

~1~~ ••• ~~~:-. 
4 Producto de 

danças cri-
mes .•..•... 

A. C. ·-29 

36:0003000 

50:000.)000 

180:000$000 

5:000,a000 

12:00C$000 

95:000~000 

260:0003000 

20:000$000 

200AOOO 

100:0001000 

10:0003000 

200:000~000 

107:500.3000 

27l:OOOSOOC 

Depositos: 
Saldo ou ex

cesso entre 
os recebi
mantos e as 
restituições .. 350:000~ 

20. 905:700l()OO 
Art. 2.· O governo tlca auctorizado a re

ceber e a restituir os dinheiros do empres
timo do cofre dos orphãos, caixas econo
micas do Estado e as de garantia de fian
ças e depositos de outras origens. 

O saldo que produzirem estes deposites 
será empregado nas despesas ào Estado, e o 
saldo das restituições serà. levado ao balan · 
ço do exercício. 

Art. 3.o Durante o e:~:ercicio de 1899, tlca 
o Presidente do Estado auctorizado a des
pender a quantia de 20. 797:575S365 pelas 
tres Secretarias de E13tado, conforme os ser
viços especitlcadoll nos seguintes paragra
phos : 

§ l. · Secretaria do Interior 
I. Subsidio ao 

Presidente 
do Estado. .. 30:000$000 

li. Despesas 
com illumi
nação do Pa-
lacio. . . . . . . . 2:400SOOO 

lll. Pessoal e 
expe diante 
da Secreta
ria do Inte-
rior. . . . . . . .. 162:849.;000 

I V. Subsidio 
aos Senado-
res.......... 88: 320~000 

V. Pessoal e 
expediente 
da Secretaria 
do Senado... 37:5643000 

VI. Subsidio 
aos Deputa-
dos . . . . . . . . . 176:640-iOOO 

VII. Pessoal e 
e xp adiante 
da Secretaria 
da Camara 
dos Deputa
dos, sendo 
1:200! para 
equiparaçllo 
de venci
mantos dos 
officiaes..... 51:500..\.000 

Vlll. Ajuda de 
custo aos Se
nadores e De-
putados.. . . . 36:0003000 

IX. Apanha-
mento de de-
bates.. . . .... 36:000;000 

X. Aluguel de 
predio para 
aCamara dos 
Deputados... 12:0003000 

• 



XI. Magistra
tura. e justi-
ça do Estado 1 • 920:000$008 

XII. Pessoal e 
expediente da 
Se(\retaria da 
Policia.. . . . . ~7:407$000 

XIII. Carcerai
ros das ca
deias do Es
tado e pes
soal da de 
Ouro Preto.. 51:504$000 

XIV. Susten·· 
to, curativo 
e vestuarios 
de preso!! po-
bres.. . .. ...• 350:000,3000 

XV. Diligen-
cias policiaes 30:000i000 

XVI. Colonias 
c o r r e c cio-
naes agríco-
las .. . ...... . 

XVII. Força 
publica: 

a) Pessoal da· 

30:0003000 

Brigada.. .. .. 1.583:790~ 
b) Etapa para 
2.079 praças 
a l:S500 na 
media. ... ... I . 138:2523500 

c) Fardamen-
to para 2.079 
praças, a ... . 
1503000 .. .. . 

cl) Aj uda de 
CU!ItO a offl• 
ciaes em di
ligencia ..... 

e) Gratitlcaçiio 
a reengaja-
dos, a 200 
reis . ... .... . . 

f> Forragem e 
ferragem pa-
ra os anima-
os da Briga-
da e forra-
gem para os 
dos officiaes 

g) Aquarteln
mento, enter-
ramento, ex-

r::.~~~.t~ .... ~ 
h) Compras de 
armas ...... . 

XVIII. Saúde 
publica : 

a) Pessoal da 
Directoria de 
Hygiene, in
clusivé o en
carregado do 
serviço de 
prophylaxia 

sanitaria ..... 
b) Material, in
clu!livé a 
quantia pre-

311:8503000 

5:0003000 

20:0003000 

70:0003000 

70:000,3000 

31 :580$000 

150:000,3000 

cisa para ac
quiaiçlo de 
objecto1 pa
ra o custeio 
dos laborato
rios e para 
objectos de 
expediente . . 

c) Quotas para 
o expediente 
das delega
cias de hy
giene e VhC
cinação ...... 

XIX. Soccor
ros publicos. 

XX. Auxilios : 
a 1 Aos hospi
taes de Ouro 
Preto, Mon
tes Claros, 
Orlo Mogol, 
Itabira, Dia· 
mantina, Pi
tanguy, Sa
bará, Santa 
Luzia, Sete 
Lagoas, Bae
pendy, Bar
baceua, SILo 
Jolio d'El
Rey, Lavras, 
Caldas, Mari
anna, Passos, 
A r a s suahy, 
Ouro Fino, 
Theophilo Ot
toni, S. Gon
çalo do Sa
pucaby, Pa
racatú, Cur
vello, Serrv, 
Mar de Hes
panha, Parà, 
Turvo, Hom
flm, Rio Pre
to, Campa
nha, Ponte 
Nova, For
miga,Leopol
dina, Juiz de 
Fóra, Minas 
Novas, DOres 
da Boa Espe
rança, Dores 
do lndayà, 
Oliveira, 
Uberaba, Ita
pecerica e 
hospícios de 
alienados de 
Itabira e Pon
te Nova, a .. 
2:000_,000 .. • • 

b) Annuidades 
aos hospícios 
de alienados 
de S. João 
d'El-Rey e 
[liam anti na, 
a 5:000l 000 .• 

50:1()()t000 

82:000$000 

10:000$001 



c) Asslstencia 
a .alienados 
no Hosricio 
Naciona .•. .. 

XXI. Instru-
cç!o prima-
ria ...... . . .. 

XXII. Escolas 
Normaes,p9s
soal e custeio 

XXIU. Auxilio 
a escolas nor
maes munici
paes: 

De Barbacena, 
Tres Pontas, 
Itajubá, Ser
ro e Sete La
goas, a .. . . .. 
15:000$ cada 
uma . . . ... . . 

XXIV. Inter-
nato do Oy
mnasio Mi
neiro: 

a) Pessoal. .. . 
b) Sustento de 
alumnos e 
do pessoal 
do serviço 
Interno . . ... 

c) Custeio do& 
gabinetes e 
laboratorios. 

d) Medicamen
tos, livros, 
objectos de 
escripta e Ia
vagem de 
roupa . .. . . .. 

e) Medico -
vencimentos 
e gratitlca 
çtto addicio-
nal .. .. ... . . . 

() Expediente 

XXV. Externa
to do Gymna
sio Mineiro: 
pessoal e ex
pediente ••• .. 

XXVI. Escola 
de Pbarma
cla : _1)essoal, 
expediente e 
material . •.• 

XXVII. Insti
tut-o technico 
e profissional 
de Barba
cena: 

a) Pessoal. . .. 
b) Oratiftcaçllo 
addicional do 
pessoal de no
meaç!o .. -· ,. 

c) Alimentaçlo 
dos alumnos 
e do pessoal 
do serviço in-

lO:OOO,JOOO 

2. 956:650i()OO 

75:000,!000 

134:4001000 

5:000$000 

30:000&000 

121 :000,!000 

1 03:568t000 

48:000$000 

5:280i 000 

ternó . . .... . . 
à) Vestuario e 
calçado ...... 

e) Lavagem de 
roupa ...... . 

() Medicamen
tos, livros e 
objectos de 
expediente ..• 

g) Material 
para as of-
ftcinas ..... . 

h) llluminaçiio 

XXVIII. Sub
vunçOes : 

a) Faculdade 
Livre de Di-
reito .. .. . .. . 

b) Asylos de 
orphiios de 
Diamantina, 
Ma r ianna, 
Barbacena .. 
Jufz de Fó
rae S. Fran
cisco, em S. 
J o D: o d'El
Rey, a 2:0003 

c) Recolhi
mento de or
phiios, em S. 
Joilod'El-Rey 

d) Asylo de S. 
Luiz, em Cae-
thê . .. . . . . . .. 
.,) Gymnasio 
Baependyano 

f) Seminarios 
de Diamanti
na e Marian-
na ......... . 

g) Collegios de 
Diamantina e 
Mariannn .•• . 

h) Instituto 
munioif.al do 
Fructa . ..... 

i ) Collegio de 
Macaúbas .. .. 

j) L y c eu de 
TheophHo Ot-
toni . . .. .. .. . 

k) Lyceus de 
artes e offi
cios de úuro 
Preto e Dia
mantina a 
s:oo. eooo .... 

I) Collegio de 
Mar de Hes
panba •.. .. . 

m) Externc~tG 
de Pitanguy 

n) Seminario 
de Pouso Ale
gre, logo que 
se inetallar .. 

40:000,,000 

20:000.1000 

6:COOJ(IOO 

3:000!000 

8:0003000 
3:000.000 

70:~ 

10:000,;000 

2:000$000 

5:000i()OO 

5:000$000 

lO:OOO,iVOO 

8:000! 000 

6:000l()OO 

5:000i 000 

lO:OOOi OOO 

10:000,5000 

5:000~000 

5:000~000 

IO:ooo.aooo 



c) Asslstencia 
a .alienados 
no Hosricio 
Naciona .•. .. 

XXI. Instru-
cç!o prima-
ria ...... . . .. 

XXII. Escolas 
Normaes,p9s
soal e custeio 

XXIU. Auxilio 
a escolas nor
maes munici
paes: 

De Barbacena, 
Tres Pontas, 
Itajubá, Ser
ro e Sete La
goas, a .. . . .. 
15:000$ cada 
uma . . . ... . . 

XXIV. Inter-
nato do Oy
mnasio Mi
neiro: 

a) Pessoal. .. . 
b) Sustento de 
alumnos e 
do pessoal 
do serviço 
Interno . . ... 

c) Custeio do& 
gabinetes e 
laboratorios. 

d) Medicamen
tos, livros, 
objectos de 
escripta e Ia
vagem de 
roupa . .. . . .. 

e) Medico -
vencimentos 
e gratitlca 
çtto addicio-
nal .. .. ... . . . 

() Expediente 

XXV. Externa
to do Gymna
sio Mineiro: 
pessoal e ex
pediente ••• .. 

XXVI. Escola 
de Pbarma
cla : _1)essoal, 
expediente e 
material . •.• 

XXVII. Insti
tut-o technico 
e profissional 
de Barba
cena: 

a) Pessoal. . .. 
b) Oratiftcaçllo 
addicional do 
pessoal de no
meaç!o .. -· ,. 

c) Alimentaçlo 
dos alumnos 
e do pessoal 
do serviço in-

lO:OOO,JOOO 

2. 956:650i()OO 

75:000,!000 

134:4001000 

5:000$000 

30:000&000 

121 :000,!000 

1 03:568t000 

48:000$000 

5:280i 000 

ternó . . .... . . 
à) Vestuario e 
calçado ...... 

e) Lavagem de 
roupa ...... . 

() Medicamen
tos, livros e 
objectos de 
expediente ..• 

g) Material 
para as of-
ftcinas ..... . 

h) llluminaçiio 

XXVIII. Sub
vunçOes : 

a) Faculdade 
Livre de Di-
reito .. .. . .. . 

b) Asylos de 
orphiios de 
Diamantina, 
Ma r ianna, 
Barbacena .. 
Jufz de Fó
rae S. Fran
cisco, em S. 
J o D: o d'El
Rey, a 2:0003 

c) Recolhi
mento de or
phiios, em S. 
Joilod'El-Rey 

d) Asylo de S. 
Luiz, em Cae-
thê . .. . . . . . .. 
.,) Gymnasio 
Baependyano 

f) Seminarios 
de Diamanti
na e Marian-
na ......... . 

g) Collegios de 
Diamantina e 
Mariannn .•• . 

h) Instituto 
munioif.al do 
Fructa . ..... 

i ) Collegio de 
Macaúbas .. .. 

j) L y c eu de 
TheophHo Ot-
toni . . .. .. .. . 

k) Lyceus de 
artes e offi
cios de úuro 
Preto e Dia
mantina a 
s:oo. eooo .... 

I) Collegio de 
Mar de Hes
panba •.. .. . 

m) Externc~tG 
de Pitanguy 

n) Seminario 
de Pouso Ale
gre, logo que 
se inetallar .. 

40:000,,000 

20:000.1000 

6:COOJ(IOO 

3:000!000 

8:0003000 
3:000.000 

70:~ 

10:000,;000 

2:000$000 

5:000i()OO 

5:000$000 

lO:OOO,iVOO 

8:000! 000 

6:000l()OO 

5:000i 000 

lO:OOOi OOO 

10:000,5000 

5:000~000 

5:000~000 

IO:ooo.aooo 



280 

·.XIX. Arr.hivo 
Publico Mi
neiro: pes
soal o expe· 
di ente. . . . . . 40:0603000 

XXX. Passa
gens em es
tradas de fer
ro e tele-
grammmas.. 30:000~000 

XXXI. Impres
sões e publi
cações na 
Imprensa Of· 
cial.... . . . . . 120:000.S000 

XXXII. Expe
diente com 
eleições esta-
doaes. . . . . . . 5:000$000 

XXXIII. Sello 
postal para 
a correspon
dencia of-
11cial... . . . . . 30:000,5.000 

XXXIV . Even-
tuaes. . ..... 16:000$000 11 .329:865$000 

§ 2. · Secretaria das Finanças 
I. Pessoal da Se

cretaria das 
Finanças.... 160:920,#000 

11. Expediente 
da Secreta
ria das Fi-
nanças. . . . . . 24:200l000 

lll. Recebedo-
ria de Mi-
nas: 

a) Pessoal. ... 
161:6003000 

b) Material .... 
38:400,5000 200:1)()()SOOO 

IV Juros e amor
tização da di
vida. f u n
da.da: 

Juros ...... • . 
4.008:411$250 
Amortização. 
1.249:622$886 5.258:034$136 
V. Porcenta-

gem a colle
ctores e es-
crivães . . ... 233:000.5.000 

VI. Fi$caliza
çiio especial 
das rendas 
externas e 
interna.ô .... 132:000~000 

VII. Pessoal das 
recebedorias 

e vigias lis-
caes . . . . . . . . 258:280-iOOtl 

VIII. Porcenta
gem a Com
panhias de 
estradas de 
ferro. . . . . . .. 307:500-iOOO 

IX. Expediente 
e aluguel de 

I 
casas para 
.rec~b~dorio.s 
e VIgiaS. • . .. 33:400~000 

X. Juros de 
empreetimo 

de orphiLos e 
de dinheiros 
depositados 
para. fiança 
de exactores. 25:000$000 

XI. Custas em 
proce~sos cri
mes e em 
causas da fa-
zenda....... 144:000$000 

XII. Expedien
te do JUry e 
de tr1bunaes 
corre c c i o-
naes...... .. 19:720.5~ 

XIII. Passagens 
em estradas 
de ferro e te
Jep;ram mas 
officiaes . . . . . 20:000~001 

XIV. Imprensa 
Official : 

Pessoal . .. . .. . 
169: 120,!000 

Material. ...... 
1 13:200,;000 282:320$000 

XV. Restitui-
ções e repo-
sições....... IO:OOOSOOO 

XVI. Aposenta-
dos e refor-
mados. . . . . . . 259:079$229 

XVII. Despesa 
com talões e 
impressão de 
estampilhas. 6:000:!000 

XVIII. Exerci-
cios findos... 60:000$000 

XIX. Even-
tuaes.. . . . . . • 4:000!000 

XX. Gratifica-
ção proviso-
ria. . . . . . . . .. 92:462$000 

XXI. Publica
ções e im
pressões na 
Imprensa Of-
ficial.. .. .... 30:000-iOOO 7.569:915!36.'5 

§ 3. · Secretaria da Agricultura, 
mareio e Obras Publicas 

I. Pesso!l.l da 
Secretaria.. . 176:279$000 

Il. Expediente 
da Secretaria 

Ill. Repartição 
de Terras e 
Colonização : 

Pessoal. ..... 
77:7225000 

Material. ..... 
7:000,3000 

IV. Colonias in· 
digenas ...... 

20:000.!000 

84:722$000 

25:000!008 

.-. 

Com-



V. Commissn:o 
da carta ge
ogl'apbica o 
geoloJi~a: 

Pessoal . . . . . .. 
67:000!000 

Material .... . . 
37:0001000 104:000tOOO 

VI. Commissllo 
da carta geo
graphica e 
de limites: 

Pessoal. ...... 
98:400:,000 

Material . .... . 
57:680~000 156:080i000 

Vll. Medição e 
demarcaç 1[ o 
de torras : 

Pessoal ... . . . . 
42:800!000 

Material. ....• 
7:200$000 59:0003000 

VIII. Gratitlca
çllo addicio
nal ao pesso
al das com
missões geo
graphica e 
geologica, de 
limites e do 
terras. . . . . . . 27:940tOOO 

IX. Obras pu-
blicas. . . . . ... 800:000!000 

X. Junta Com-
marcial: 

Pessoal ..... .. 
12:7808000 

Material. . ... 
3:000_000 15:780!000 

XI. Instituto 
Zootechnico 

de Uberaba. . 85:250!000 
XII. Instituto 

Agronomice 
de ltabira.. .. 55:6448000 

Xlll. Subvençllo 
á Academia 
de Commer
cio em Juiz 
de Fóra.. . ... 50:0003000 

XIV, Vaccina 
anti-carbun-
culosa.... ... 9:600!000 

XV. Fiscaliza-
ção das em
presas de 
aguaP medi-
cinaes....... 7:000.!000 

XVI. Fiscaliza-
çllo de estra-
das de ferro. 124:500!000 

XVII. Passagens 
de telegram-
mas. . . . . . . . • 30:000.!000 

XVIII. Imprea
sllo e publi
caçllo na • 
prenea Of-
oial • . . . . . . . .(0:000&000 

XIX. Prolon-
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gamento da 
linha te 1 e
graphica do 
norte, a par
tir da S. João 
Baptista. . . . . 30:000i000 

XX. Eventu-
aos ... . . . . . . 6:000~000 1.89i:7\l5S000 

Art. 4. · Fica o Presidente do Estado au
ctorizado a abrir creditas .c;upplementares, 
com as formalidades prescriptas no o.rt. 18, da 
lei 2.314, de li de junho de 1876 e obser
vadas egualmente as disposições do art. 3. ·, 
da lei n. 19, de 26 de novembro de 18lH, ás 
segu;ntes rubricas do despesa da presente 
lei. 

§ 1.· Art. 3.· 1\s. 14, 19, 24, lettra B, 27, 
lettra C e 30; 

§ 2.· Ns. 4, 8, 10, 11, 13, 18; e 
§ 3: Ns. VIl e XVII, caso não tenham sido 

' 

sutflClentemente dotadas. 
Art. 5. · Caso a renda ordinaria e a ex

traordinaria não bastem para a despesa 
orçada, o Presidente do Estado poderà fazer 
operaçOes de credito para cobrir o deficit 
que se verificer. 

Art. 6.· Fica tambem o Presidente do 
Estado auctorizado a fazer operações de 
credito para occorrer ã.s despt~sas com ga
rantia de juros e subvenções a empresas au
xiliadas pelo Estndo, ca!!O sejam insufficien
tes as rendas do exerci cio. 

Art. 7.• Continuam em vigor as disposi
ções contidas nos arts. 10, 11, 13, 14, 15,16, 
17, 18 e 19, da lei n. 19, de 26 de novem
bro de 1891; a do art. 6.·, da lei n. 39, de~~ 
de julho de 1892 e dos arts. 6. · 7. · e 15, da 
lei n. 107, de 26 de JUlho de IS94, e art. li, 
lettra A, da lei n. 211, de 19 de setembro de 
1896. 

Art. 8. • Ficam concedidos ::.o governo os 
seguintes credito$ supplementares : de 
4:0()()&000 á verba do n. Xlll § 3. ·, art. 2. • da 
lei n. 227, de 27 de setembro de 1897, e ap
provado o decreto n. 1.108 de 12 de março 
deste anno, pelo qual foi aberto o credito 
aupplementar da quantia de 2:2863076, á 
verlla do n. XI § 1. • art. 2. • da lei n. 211, 
de 19 de setembro de 1896. 

Art. 9. · Fica extensiva a todos os generos 
de producção e manufactura do Estado, nllo 
mencionados na tabella A e B do regula
mento expedido pelo decreto n. 842, de 25 de 
julho ie 1895, a taxa de exportação de 4 "/o 
calculada sobre os valores otfloiaes que lhes 
forem dadoe nas pautas, tendo por base o 
peso liquido dos productos no acto de 'sua 

Art. 10. A taxa de exportação do gado 
vaccum continita a ser de 4 ·r. cobrada in
tegralmente. 

Estabelecidas pelo governo as feiras de 
gado, a taxa será. duplicada para o que nllo 
transitar pelas mesmas, emquanto forem 
mantidas. Esta disposiçllo, que terà vigor 
desde'jà, nllo abrange as recebedorias situa
das tóra das zonas das feiras. 

Art. ll. Ficam sujeitos á taxa de 10 reis 
por kilo os generos mencionados na art. 7. · 
da lei n. 19, de 26 de novembro de 1791, in-



cluidos na tabella-C-do citado decreto n. de caracter provisoric, liquidaveis até a 
482, exceptur.do o arame para cerca, que época do encerramento do exercício fin&D
continua isento. ceiro nilo excedentes da terça parte dare-

Art. 12. · Fica elevado de 60 'f· a taxa do ceita orçada, como antecipação de receita; 
n. 16 da tabella-A-§ l. ·do regulamento D. 2. · a alienar ou arrendar o ramal ferrao de 
931, de I.· de maio de 1896, restabelecida a General Carneiro l\ Capital, com todas sua& de
do n 1::1, da mesma t.abella, para actos ahi pendencias, mator1al fixo e rodante, bem como 
meocionados, derogada nessa parte 11 dispo- a iustallação da lus eleetrica da Capital, 
aiç!o do art. 12, da lei n. 227, de 27 de se- abrindo o neces~a•·io credito para as doape
tembro de 1897, que equiparou o seUo de n. zas feitos com esses serviços, e fazendo aJTe-
13 ao do n. 16. cada r a renda re~pectiva ; 3. · a classificar 

Art. 13. · Será de 2 'f· sobre seu valor o como divida activa tio Estado os debito& re
sello dos escripto1 ou escripturas de doaçôes, sultantes do adeantamento para constrac
bem como o das partilhas dos ben11 peles ções na Capital e que rlevem ser restituídos 
berdeiroa rm vida do parente. por meio de pre~taçõe«. 

Art. 1•.· A inscripçllc bypotbecaria ou a Art . 24. Continua e: ' vigor a disposição 
transcripção de immoveis no registro de do artigo 16 da lei n. ~:.'i', de 27 de setembro 
bypotbecas fica 1njeita á taxa de 112 'f. ao- de 1897, bem assim a ,, · art. 8. · da mePma 
bre o valor do contracto. lei, tlcando isento de 1 mposto o vasilhame 

Art. 15.o As procurações fiCilm sujeitas ao de ldite em retorno. 
sello de 1' e os substabelecimentos ao de Art. 25. As custas em processos crimes a 
500 réis. funccionarios não remunerados serão pagu 

S J.o Ficam sujeitos ao sello de 300 réis de uccôrdo com o art. 18 da lei n. 17, de 20 
os actos mencionados nos ns. 2, 3 e 4 do § tle novembro de 1&91, revogado o art. 55 da 
4 da tabella-B-do decreto n. 931, de L• lei n. 72, d& 27 de julho de 1893. 
de maio de 1896. Ar. 26. Fica o governo auctorizado, desde 

No n. 5 do me11mo paragrapho da tabella- já, a abrir o necessario credito de 7:0003 ao 
B-se far!W comprehender todas as notas de n. VI§ I.· do art. 2.· da lei n. 227, de 27 
deepacboa em territorio mineiro, quer de de setembro de 1897, para occorrer ao paga
exportaçlo, quer de consumo, quer de esta- manto do aluguel do predio em que funccio
çlo á estaç!W dentro do Estado. na provisoriamente a Camara dos an. 

§ 2.° Ficam elevados: a I ()f, a taxa dos Deputados. 
ns. 6 e 22 do mesmo paragrapho ; a 601000 Art. 27. Fica o governo auctorizado a 
o sello dos ns. 35, 36, 37 e 38 e a 1203000 o transferir á administração local da cidade 
doe ns. 39 do § 4.· e 7-· do§ 8.· da tabel- de Minas: 
la-B. I.· O serviço d0 esgoto e abastecimento 

Art. 16. · As acções cíveis e as de divisão de agua á Capital e respectiva renda. 
e demarcação ficam sujAitas á taxa de l~ 2. · O serviço de luz electrica e sua renda, 
até o valor de 1:000,, e a taxa de n. 16 do emquanto nlio alienada a respectiva instai
§ l. · da tabella-A-do citado regulamento lação. 
as de valor superior. 3.· O producto da venda e aforamento de 

Art. 17.· Ficam sujeitas ao sello de 40@ terrenos urbanos e suburbanos, bem como 
por anno as licenças concedidas pelas aucto- os terrenos que forem julgados necessarios 
ridades sanitarias para abertura e manu- para o serviço municipal, reservando os que 
tençlo de pbarmacias, para fabrica de agoas se tornarem necessarios ao serviço do Estado 
mineraes e vendas de substancias veneno- na area urbana e 01 que o governo julgar 
saa. conveniente conservar na area suburbana e 

Ar\. 18. • Fica sujeita ao seno de 50 réis sítios, para colonizaç!io e outros misteres. 
por litro, a venda de aguas mineraes e ga- 4. · O producto das prestações a que slo 
zosas, artificiaes ou naturaes, que nílo se- obrigados os funccionarios publicos, para 
jam das fontes do Estado. amortizaçlio e juro• de seu debito de casas 

Art. 19.· As reconducçlles de funccionarios e lotes; bem como as devidas porparticula~es, 
remunerados estio sujeitas ás mesmas taxas por adeantamentos feitos pela Com missão 
de sello que as nomeaçõea. Constructora da nova Capital. 

Art. 20. · O sello de terança e legados re- 5. · Todo o serviço de caracter local da 
cabe sobre todos os bens do espolio, ces- cidade de Minas. 
sadas as isenções anteriormente estabele- Art. 28. Fica o governo auctorizado a em-
cldas. prestar ao município da Capital do Estado 

Art 21. · Fica elevado 11. 18$000 o preço ~tté a quantia de tious mil contos de réis, 
das assigna.turas do « Minas Geraes » para a juro de 7 ·c. e amortização de 2 -,. annu
os funcciouarios e 24$000 para os particu- aes, com garantia de suas rendas, ou a 
lares. gllrantir o emprestimo que cantrahir o mn-

Art. 22 F ca derrogada a disposição da lei nicipio, nas mesmas condições, para appll
n. 177, de 4 de setembro de 1896, que con . car aos melhoramentos mais urgentes da 
cede abatimento ou reducçilo de 20 1 · nas Capital. 
matriculas do Internato do Gymnasio Mineiro Art. 29. Fica o governo auctorizado a ad
(art. 5. ·), restabelecida a do art. 9. · da lei quirir ou constru1r predios para recebedo
n. 143, de 23 de julho de 1895, com as modi- rias. abrindo p&l'a e~se fim .neceua.rie 
ftcações estabelecidas na presente lei. credito. 

Art. 23. · Fica o Presidente do Estado au- Art. 30. Revogam-ae as disposições em 
ctorizado : I.· A fazer operações de credito ' contrario. 



Slla das commliBlS81, I.· de aet.-nbro de 
18911.-Nunes Pinbeiro.-Ignacio Muria. 

0 SR. BUENO BUNDÃO {pek.orcWa) requer 
e obtem diapeDB& de lmpi.'Mslo e interetlcio 
afim de que seja discut1da e votada imme
diatamente a redacçlo que acaba aer apre 
sentada. 

Dispensada &leitura a requerimento do sr. 
Leopoldo Corrêa, entra em discuaalió a reda
cçlo que é approvada sem debate.-Remet
ta-se ao Senado. 

0 SR. ·NuNB8 PINUEIRO (pela ordem) obtendo 
novamente urgeneia apresenta o seguinte: 
Parecer e redacç<fo final 1obre o prDjecló "· 409 

A commissão de Redacçlio, a que foi pre
sente o projecto n. 400, é de parecer que se 
adopte como final a mesma redacção com 
que foi elle approvado em terceira d.iacuae!W. 

Sala das commissoea, 1. · de setembro de 
1898.-!liunes Pinbeiro.-lgnacio Murta.-A 
imprimir· se. 

Di:tcussiL' d·, pa1·ectr n. 332 

Lido e posto em u.~cus!llio, encerra se esta 
sem debate, sendo - ~pprovado o parecer n. 
332.-0fficie-se ao governo. 

Segunda discussiLo do projecto n . 422 

Finalmente, hdo e posto em segunda dia 
cussiio, por artigos, é approvado sem debate 
e, consentindo a Casa que passa á terceira 
discussão, vae á commissiü> de Agricultura 
o projecto n. 42 ~, auctorizando a divitllo do 
Estado em distl'ictoa de terras e co.lollização. 

Nada mais havendo a tratar-se, o ar. Pre
sidente designa para amanhã a seguinte 

ORDf.M DO DIA 
J. a PARTB 

Até :~ma hora da tarde: 
Leitura e approvaç!to tla acta. 
Expediente. 

Até duas horas da tarde: 
Segunda leitura doa pareceres e doa pro

j ectos, depois de impreuoa e distribuídos. 
Apresentaç§.o de pareceres das commlsalSes. 
Apresentação da projectos, indicaçCles, 

interpellaçoea e moções. 
DiacuaaiW de requerimentos, indicações, 

interpellaçoes e moçoea. 
Approvaçlio c!e redacçlSea ftnaea. 
Terceira diacuaa§.o do projecto n. 3W, mo

dificando o julgamento do tribunal corre
ccional. 

2.a PARTE 

Ate quatro horas da tarde: 
Segunda discuaallo do projecto n. 367, sobre 

auxilio ao Gymnasio do Turvo. 
Primeira do de n . ~~69, sobre conatrucçlio 

de uma via·ferrea da eataçllo de S. Paulo 
de Muriabé ao logar denominado Fervedouro, 
filatricto de S. Francisco, municiplo do Ca-
rangola. · 

Segunda do de n. 402, fixando a cidade de 
Juiz de Fóra para permanencia do delegado 
auxiliar do Chefe de PoJicia. 

Segunda do de n. ~2, sobre N:pNNilt&Qio 
do Bltado de .Minu 6eraea na expoelQio 
univel'l&l de Pari&, em 1000. 

Terceira da de n. 378, auctoriz&ndo o go. 
veruo a deapender ati a qDADt.i& de ea:oooe 
para a oonclualo das obru do abastecimento 
d'agua no districto de Faria Lemoa, mUDiet
pio de C&rangola. 

Levanta-se a aeaalo. 

56.· SESSÃO ORDINARIA AOS 2 DE SETEMBRO 
DE 1898 

PRBSIDBNCIA DO SR. RIBEIRO DB OLIVEUU. 

SUM.HIRI0: - 1. · parle ela ordem do dia.-Acta . ... 
2. · leitura. -Apresentação de pareceres decomrnl.a· 
sõcs. -3.· discussão do projeeto o. 390.-Discuraos 
e emendas dos HS. C&ruetro c.Je Rezende e Fran
cisco Bressaue.- 2. · parte. - 2. • discussão do 
projecto o . 367.-1. · do de w ~69 . - 2. · rto de 
n . <~02.-2. · do de o. 412.-3.· do de o. 378.-
0rdcm do dia. 

Ao meio-dia feita a chamada acham aetfob 
santos os era.: Ribeiro de Oliveira, Agos o 
Pereira, Celestino Soares, Joll.o Pio, Juven&l 
Penna, Carneiro de ReJ.ende, Cand.ldo Eloy, 
Getulio de Carvalho, Manoel Alves, Juscelino 
Rarbosa, Deaiderio de Mello, Bernardea de 
Faria, Gonzaga da Rilva, Francisco Breasane, 
Saturnino Dantas, Nunes Coelho, Carlindo 
Pinto, José Gonçalves, Raul Pénido, Nunes 
Pinheiro, Coelho de Moura, Epaminondas 
Ottoni, Rodrigues Chaves, Ignacio Murta, 
Slmeão Stylita, Tavares de Mello, Camillo 
Pratas e Sabino Barroso Junior, faltando 
com causa participada os ara.: Severiano de 
Rezende, Julio Tavares, Silva Fortes, Sousa 
Moreira e Duarte da Fonseca e sem ella os 
mais ara. 

Abre-se a seasllo. 
Lida a acta da antecedente e nll.o havendo 

quem sobre ella faça observações o sr. Pre
sidente a dê. por approvada. 

Nilo ha expediente. . 

2,• leitura 

Tem 2. · leitura, é julgado objeoto de deU. 
beraolo e fica sobre a mesa para ordem dos 
trabalhos o projecto n. •32. 

ApresentaçiLo de pareceres da& commissõel 

0 BR. EPAMINONDAS Or'I'ONI, por parte da 
commisaiW de Obras Publicas, envia é. Mesa 
o seguinte 

Parec•r n. 334 

A commiaalto de Obras Publicas, a que foi 
presente a indicaç!W n. 12, é de parecer que 
ella entre em diacusslio e seja approvada. 

Sala das commiasoes, 2 de setembro de 1898. 
-E. Ottoni.-Bernardes de Faria. 

INDICAÇÃO N. 12 
Indicamos que a C&mara, por intermedlo 

do exm. governo do Est.ado, solicite do 
exm. ar. dr. Preaidente da Republica a exe
cuç!W da diapoaiçllo legislativa que auctortza 

• 



o governo a entrar em accôrdo com a em
presa-Vinçlo do Brasil-no sentido de aug
mentar o numero de viagens no Rio de S. 
Francisco, vtsto attender estas medidas âs 
inst.antes reclamações do commercio e das 
industrias deste e dos Estados servidos pela 
n&Yegaçtl.o, a vapor, lla referida empresa. 

Sala das sessões, 21 de agosto de 1898. -
Celestino Soares.-Conego Alves.-Rodrigues 
Chaves . -Ma.noel da Silva. - Juscelino Bar
bosa.-Juvenal Penna.- Jose Gonçalves. -
Pinto de Moura.-Nunes Pinheiro. -Nunes 
Coelho.-E. Ot.toni.- Delfim Moreira . - Si
mello Stylita .-Getullo de Carvalho. - Theo· 
pbilo Marques .- W. Braz.-Dr. Coelho de 
Moura.- Saturnino Dantas. - Desiderio de 
Mello.-Padre Joaquim Calixto. - Carneiro 
de Rezende.-Leopoldo Corréa . - Agostinho 
Pereira.- Ignncio Murta.-Padre Jol'l.o Pio. 
Canditlo Eloy. 

A imprimir-se. 

Discussão de t•o ·:tacçti.:s fina es 

Lida e postas em discussão successiva
mente sllo selh debate approvadas as reda
cções finaes dos projectos m . 391, 398, 400 e 
409. 

Remettam-se ao Senado. 
3.• úiscussllo do projecto a. 390 

Em seguida é lido e posto em 3 . · discussão 
o projecto n. 390, modificando o JUlgamento 
do Tribunal Correccional. 

O sr. Cnrnelro de Rezencle:-(Não temos 
o seu discurso). 

Vem á Mesa, ~l!.o lidas, apoiadas e postas 
em discussão conjunctamente com o projecto 
as seguintes emendas : 

N. 8 
Ao art. l. · Supprimam-se as palavras 

•na urna para esse fim destinada». 

N. 9 
Ao art. 3. · Supprimam-se as palavras :

<<dos cidadãos aptos para serem»: 
N. lO 

Ao art. 7.· Supprima-se a palavra: «acon
teça'> e em vez de «fazer»-diga-se «fizer.» 

N. li 
Ao art. 8.· em vez de-«no mez seguinte» 

- diga-se- nos dous mezes seguintes. 
N. 12 

Ao art. 12 em vez de - «na comarca mais 
visinha>>-diga-se--«fóra da comarca»; e em 
vez de-«20:1000», -diga· se-« I 03000>>. 

Sala das sessões, 2 de setembro de 1898.
Carneiro de Rezende. 

O •r. Francisco Bressane:- (Não temos 
o seu discurso). 

Vem á Mesa, é lida, apoiada e posta em 
discussilo a seguinte emenda 

N. 13 
Ao art. 2 · depois da palavra-«presentes» 

-diga-se : -<<pelo menos»- e o mais como 
está redigido. 

Sala das sessões, 2 õ.e setembro de 1898.
F. Bressane. 

Ninguem mais pedindo a palavra, encerra
se a discussão sendo approvados o projecto 
e emendas. 

A' commissão de Redacção. 

2.• PARTE DA ORTlEM DO DIA 

PRIMEIRA DISCUSSÃO DO PROJECl'O N. 367 

E' lide, posto em I.· discussiio que encer
ra-se sem debate sendo approvado e remet
tido á commissl\o de Orçamento o projecto 
n. 367, concedendo um auxilio annual de 
3:0003000 ao Gymnasio do Turvo. 

PRIMEIRA DO DE N . 369 

Em seguida é sem debate opprovado em 
primeira discussão e vae á commisPllo de 
Obras Publicas o projecto n. 369, conceden
do privilegio para n construcção de uma 
estrada de ferro que, partindo da estação de 
S. Paulo de Muriabó , ní. terminar no logar 
denominado «Fot'VGt.iouro» no município de 
Carangola. 

SEGUNDA DI~Ct:SS .\0 DO PROJ ECTO N. 402 

Sem debate é approvado em segunda dis
cussão em todos os seus artigos e vae á com
missão de Justiça Civil e Criminal c projecto 
n. 402, fixando a cldRde de Juiz de Fóra para 
residencia do delegado auxiliar do Chefe de 
Policia. 

SEGUNDA DISCUSSÃO DO PROJECTO N. 412 
Em seguida approvam-se sem debate em 

segunda discussão o pr~jecto n. 412 autori 
sando a representação do Estado por maio 
do café ua exposição universal de Pariz com 
as duas emendas n. I e 2 da commiss!io, fi
cando prejudicado o art· 3. ·pela approvação 
da emenda n. 2.-A' commissão de Agricultu
ra. 

TERCEIRA DISCUSSÃO DO DE N. 378 

Finalmente é lido, posto em terceira dis
cusslio, e sem debate approvado o projecto 
n. 378, autorizando o governo a despender 
até a quantia de 63:000R000 para a conclusão 
das obras do abastecimento d'agua no distri
cto de Faria Lemos, município de Carango
la.- Remetta-se á oommissão Je Redacçllo. 

Nada mais havendo a tratar-se, o sr. Presi
dente designa para. amanbli a seguinte 

ORDEM DO DIA 

PRIMEIRA PARTE 

Ate uma nora da tarde: 
Leitura e approvaçllo da acta. 
Expediente . 

Até duas horas da tarde: 
2.a leitura dos pareceres e dos projectos, 

depois de impressos e distribuídos. 
P.presentação de pareceres das commissões. 
Apre~entaçllo de projectos, indicações, in

terpellações ou moções. 
Discussão de requerimentos, indicações, 

i nterpellações e moções. 
Approvaçll.o de redacções flnaes. 



... 
2.• PARTE 

• A tê quatro horas Q& tarde: 
1.• discos11:to do projecto n. 418, oreando 

cadell'&B de· inatrooc;lo primaria no munici
pio do Carmo do Parnabyba e no bairro -
Atraz do Morro,- districto da cidl\de de S. 
José do Paraiso. 

1.• do de n. 419, creando oadeil'&B mixtu 
de instrocçlo primaria no municiplo de Sete 
Lagôas. · 

1.• do de n. 417, oreando cadeiras de In· 
strocçllo primaria nos municipios de Diaman-
tina e Sete Lagôas. . 
· 1.• do de n. 404, creancio cadeira mixta no 
logar denominado «Cunha&», municipio de 
Barbacena. 

1.• do de n. 397, creando escolas ruraes 
no municipio de Arassuahy. · 

1.• do de n. 403, creando cadeira mirla de 
inatrucçliO primaria no município do Cur
vello . 

Levanta-se a aessl\o. 

57.• SESSÃO ORDIN \ 'UA, AOS 3 DE SETEM
BRO DE 1898 

PRBSIDENCIA DO SR. RIBEIRO DE OLIVEIRA 

SUliMAHIO: -1 . · varle da ordem do dia.- Acta. 
-Observaçõef do sr. l'rt:sirlente . ··Expediente. 
-Observações dos srs. : Haul flenido e Tbeo-
philo Marques .- 2. · leitura.- ApresentaçA·J de 
pareceres ri!! commlssioes . - 2. · parte. - 1. · 
discussão do (lrujecio o . 41>. - 1\equerlmenll'S 
de urgencia dos srs . : Nunes l'inheiro e Raul 
l'enido. - l. · discussão dos pr •. jectos ns. 41:', 
417, 404, 397 e •103.- Orrlem do dia . 

Ao meio dia, feit~. a chamada, acham-se 
presentes os srs. : Ribeiro de Oliveira, Agos
tinho Pereira, Celestino Soares, Manoel Al
ves, Joio Pio, Manoel da Silva, Alberto Fur
tado, Jul!celino Barbosa, Tavares de Mello, 
SimeliO Stylita, Nunes Pinheiro, Joaquim 
Calixto, Tbeopbilo Marques, Candido Eloy, 
Nunes Coelho, Coelho de Moura, Carlindo 
Pinto, Delfim· Moreira, Raul Penido, Juvenal 
Penna, Saturnino Dantas, Bernardes de Fa
ria, Lf\opoldo Corrêa, Epaminondas Ottonl, 
Pinto de Moura, José Gonçalves e Bueno 
Brantlllo, faltando com causa par~icipa os 
srs. : Severiano de Rezende, Julio Tavares, 
Silva Fortes, Sousa Moreira e Duarte da 
Fonseca e sem ella os mais srs. 

Abre-se a sesallo : 
Lida a acta da antecedente e nllo havendo 

quem sobre ella faça observaçl!es,é a mesma 
dada por approvada. 

O sR. PRB!IIDENTB informa a Camara que 
devido a um engano foi hontem approvado 
em 2 .• • discussão o projecto n. 367, que 
ainda n!Lo havia so1frido primeira, e por isso 
devolve ao seu auctor a emenda o1ferecida 
ao mesmo projecto para &er de novo sub
mettido e discutido quando o projecto on
trar na ordem do dia. 

BXPBI!IIEN1'B 

0 BR. 1. • SECRETARIO dà conta do Se· 
guinte .: 

A. C.-30 

1UpNIIIf1taç/Jo 

De habitantes do dtstrlcto de Itabira do 
Campo pedindo uma verba para concertos 
da eatrida de rodagem en~re 8886 didricto 
't o v&lle do Paraopeba.-A' commluilo de 
Orçamento. 

0/ficio 

Do s~. 1. • Secretario do Senado, commu
ntoando ter sido rejeitada a proposiçllo de 
lei n. 99, emanada deata Camara em 1894 
derogando a dtsposiçlo de lei que estabe
lece differença de vencimentos entre 01 pro
fessorea de desenho e muatca das eacolas 
normaes e do Internato e Externato do Gy
mnasio Mineiro, quando nlo providos por 
concurso.-A' Camara fica inteirada. 

O BR. RAuL PENroo envia á Meaa para 
ser subme~tida a approvaçlo do Congreuo 
uma proposta em que o pintor brasileiro Al
berto Delpino compromette-se a pintar um 
quadro allegorico da solemnidade da inatal· 
laçilo da C&pttal deate Eltado, cidade de 
?,finas.-A' commissAo de PetiçOes. 

O u. Th~ophllo lllarqaM : - Pedi a 
pala~ra, ar. Presidente, para enviar á. Mesa 
uma representaçlo na qual o conselho dil
trictal do Pequiry, município do Pará., pede 
ao Congresso Mineiro um au:r;ilio de oito 
contos de réis para abastecimento de agua 
potavel na séde daquelle dlstricto. 

Sr. Presidente, o districto de que se trata 
é um dos maia tmportantea e florescentes 
daquelle mnnicipio, pela fertilidade de seu 
sólo e sua já. bem importante lavoura de 
café concorrendo muito, por conseguinte, 
para as rendas publiO&B ••• 

0 SR. NUNES PiNHEIRO :-ApOiado. 
0 8&. THBOPRILO MARQUBB ... dign.o }.JOr t&D• 

to de vossa consideraçlo. (A.poiar.los) . 
A Camara dos srs. Deputados, justa, pa

triotica como tem sido, nlo negará. certa
mente seu voto fa.vorave1 a essa pequena 
quantia que aliás trará. grande beneficio á. 
laboriosa populaçllo daquelle facturoso dis
tricto. 

Nada mais direi, ar. Presidente, sobre a 
referida representaçlo que se acha justifica
da por si mesma, limitando-me ha, como 
um doa mais obscuros representantes do Es
tado .•. (nrfo apoiados g~aes) passai-a ás 
mlos de v. exc. afim de fazel-a chegar á. re
pectlva commiasão que, estou certo, tornai
a-ba na devida consideraçlo, aguaraando o 
pronunciamento dos meus dis~inctos e illus
trados collegas. (Muito bem! Muito bem!) 

Segunda leitura 

Tem segunda leitura, é ju1gado objecto de 
deliberaçlo e fica sobre a mesa para ordem 
doa trabalhos o parecer ~. 334. 

.ipr.,eKtaçtfo diJ partJCif"U da• commiu011 

o BR. SuuRNINo DANTAI, pela o mmisslo 
de Agricultura, envia á. Mesa o eegulnte 



Parecer para terc8ira discusstio .~bre o p1"0-

jecto n. 422 

A commisslo de Agricultura, Colonizaçlo, 
Minas, Terras e Bosques, a que foi presente 
o projecto n. 422, da Camara, approvado em 
segunda disoussAo, é de parecer que 1eja o 
me1mo submettido à terceira e ap!'rovado 
com a me1ma redacçlio. 

Sala du commissões, 3 de setembro de 
1898.-Saturnino Dantas.-Gonzaga da Silva. 
-Theophilo Marques.-A imprimir-se. 

NAo ha apresentaçl[o de projectos, indica
ções e moções. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

Primeira disJwsao do projecto n. 418 

E' lido posto em primeira discusslo que 
encerra-se sem debate, sendo approvado e 
remettido é. commisslo de lnstrucção Publi
ca, o projecto n. 418, creando cadeiras pri
marias em S. José do Paraiso e no municipio 
do Carmo do Parnahyba. 

Requerimento de U11Jcncia 

0 SR. NUNES PINHEIRO, obtendo urgenoia, 
requer a nomeação de dous membros que 
substituam interinamente as vagas existen
tes na commlsslo de Redacçio. 

Com o consentimento da Casa, são nomea
dos os srs. Nunes Coelho e Juscelino Bar
bosa. 

O MESMO SENHOR, ainda obtendo urgencia, 
apresenta pela commisslo de Redacçlio as 
seguintes: 

Redacção final 10b1·e o projecto n. 378 

A commisslio de Redacçlo de Leis, a que 
foi pre~ente o projecto n. 378, é de parecer 
que seJa o mesmo approvado com a seguin
te redacçllo : 

O Congresso Legislativo de Minas Geraes 
decreta • 

Art. I.· Fica. o governo auctorizado a 
despender pela verba-Saúde Publica-até a 
quantia de 63:000$000 para concluslo do 
abastecimento d'agua do districto de Faria 
Lemos, município de Carangola, mandando 
construir as respectivas obras. 

Paragrapbo unico. A presente lei entrará 
em vigor desde a data de sua. publicação. 

Art. 2. · Revogam-se as d•sposições em 
contrario. 

Sala. das commissões, 3 de setembro de 
1898.-Nunes Pinbeiro.-Nunes Coelho.-Jus
celino Barbosa. 

Pttrecer e redacção final sob1·e o zn·ojecto n . 

390 

CAPITULO I 

DO TRIDUNAL 

Art. 1. • O juiz substituto da comarca 
com assistencia do promotor de justiça de~ 
dias antes de cada reunilio do tribunal 
correccional, procederá ao sorteio de nove 
vogaes para nelle servirem durante •uas 
sesslles, lavrando-se de tudo acta ciroum
stanciada em livro proprio, aberto, nume
rado, rubricado e encerrado pelo juiz sub
stituto. 

Art. 2.· O trihunal se installará ·si esti
verem presentes, pelo menos, seis vogaea 
compondo-se o conselho de julgamento do~ 
tres primeiros que forem sorteados no dia 
e no acto. 

Paragrapbo unico. Nlo sendo possivel a 
!nstallaçlo, por falta de numero legal, o 
JUiz procederá a novo sorteio complementar 
adiando a reunilio do tribunal para o pri
meiro dia util e impondo aos faltosos, sem 
motivo justificado, o dobro das multas con
stantes do art. 50 da lei n. 18, de 28 de no~ 
''ombro de 1891. 

Art. 3. · O juiz de direito da comarca 
7oncluidos os trabalhos da junta revisora d~ 
JUrados, remetterá annualmente ao juiz sub
stituto, dentro do preso de 48 horas, uma 
relaçlto authentica da lista especial dos sup
plentes. 

Art. 4.· O juiz substituto, recebida a I'e
Iaçllo de que trata o artigo antecedente 
fará transcrever, dentro do praso de cincÓ 
dias, os nomes constantes da referida rela
çllo em pequenas cedulas de egual tamanho 
que serão recolhidas em uma urna destina~ 
da a_os vogaes, verificando-as o promotor da 
JUStiça, a medida que os nomes forem sendo 
.lidos pelo re~pectivo escrivlio. 

Paragrapho unico. Deste acto, Iavrar-se-ha 
acta circumstanciada no livro de sorteio de 
vogaes. 

Art. 5. · Esta urna terá duas chaves fican
do uma em poder do juiz substituto ~ a. ou
tra em poder do prvmotor de justiva e 
cumprindo ao respectivo escrivão ter sob 
sua guarda. a mesma Ul'Da, livros e mais 
papeis relativos a e3so serviço. 

A!t. 6. · 9uando não ~e fizer em tempo a 
revisão de .Jurados, contmuará em vigor a 
relação enviada no anno antecedente pelo 
juiz de direito da comarca. ' 

Art. 7.· Os vogaes sorteados, que servi
rem no conselho de julgamento sern:o di!'l
pensados do serviço do jury e do correccio
nal nos dous mezes seguintes ao da reunilo 
do tribunal. 

CAPITULO li 

DO P REPARO DO PROCESSO 
A commissão de Redacçlo de Leis, a que 

foi presente o) projecto n. 390, e de parecer 
que o mesmo seja approvado com a seguinte 
redacçlio : Art. 8. · O preparo do processo d >s cri· 

do Estado de Mi- mes de alçada correccional poderá ser feito 
tanto em audiencia como fóra della. 

O Congresso Legislativo 
as Geraes decreta : 



CAPITULO lli 

• DISPOI!IÇÕBS GER.AB$ 

Art. 9. • E' admissivel ás p~trtes o recurso 
de appellar das decisões do tribunal do jury 
e do correccional, sobre o ponto principal 
da causa, quando forem contrarias á evi
dencia resultante dos debates, depoimentos 
e provas perante elle apresentadas. 

Art. 10. O juiz de direito da comarca n~ 
e em caso algum inhibido de presidir o se
gundo e subsequentes julgamentos dos pro· 
cessos submeLt1dos ao Jury. 

Art. 11. Quando o juiz de direito ou sub
stituto fõr chamado a presidir o tribunal do 
jury ou correcoional fóra da coml\l'ca, perce
berá, a titulo de ajuda de custt>, alem dos 
respectivos vencimentos, a quantia de dez 
mil réis diarios. 

Art. 12. O poder executivo, no regula
mento que expedir para execuçlo da pre
sente le1, proceder~ de modo a acautelar os 
interesses do thesouro relativamente a ma
teria do artigo anteceiente, e determinará, 
resumidamente as questões de facto neces
sarios á applicaçllo do direito ao julgamento. 

Art. 13. Revogam-se as disposições em 
contrario. 

Sala das commi~sões, 3 de setembro de 
1898.-Nunes Pinbeiro.-Juscelino Barbosa. 
-Nunes Coelho. 

0 SR.. RAUL PENIDO requ.;r e obtém dis
pensa de impreseão e intereticio afim de 
que st-jam discutidas e votadas immediata
mente as duas redacções apresentadas. 

Lidas e postas em discuss~ successiva
meE te, s!io sem debate approvadas as reda· 
cções ftnaes dos projectos ns. 378 e 390 que 
o senhor Presidente manda que se remetta 
ao Senado. 

1. · discusstlo do pr,jecto n. 419 

Lido e posto em I.· discuss!io, é sem de· 
bate approvado e vae á commiss!io de In
strucçllo Publka o projecto n. 419 creando 
cadeiras primarias no município de Sete La
gOas. 

1.a do de n. 417 

E(lualmente sem debate é approvado em 
1." di~cuss![o e vae á commissllo de Instru
cção Publica o projocto n. 417, creando ca· 
deiras de instrucçlto primaria nos munici
pios Diamantina e Sete Lagõas. 

1.a do de n. 404 

Em seguida approva se sem debate em 1. · 
discussão e vae a commiseão de Instrucçllo 
Publica o projecto n. 404, creando cadeira 
primaria no Jogar denominado «Cunhas>> mu
nicípio de Barbacena. 

f.n do de n. 397 

Fem debate approva-se em discuss!io e vae 
á commhs!io de lostrucção Publica o pro
jacto n. 397, creando escolas ruraes no mu
nicipio de Arassuahy. 

1.· do de n. 403 

Finalmente à sem debate approvado em 
2 ... discuss~ e vae a commissllo de Instru
cç~ Publica o projecto n. 403, creando 
uma cadeira primaria no logar denominado 
« Roça do Brejo•, districto do Papagaio, mu
nicipio do Curvello. 

Nada mais havendo a tratar-se, o ar. Presl .. 
dente designa. para o dia 5 a -seguinte 

ORDEM DO DIA 

1.• PARTE 

Atê uma hora da tarde : 
Leitura e approvaçlo da acta. 
Expediente. 

Até duaa horas da tarde: 
2. • leitura dos pareceres e dos projectos, 

depois de impressos e distribuídos. 
Apresentaç!io de pareceres das commis

sl:les. 
A-presentaçlo de projectos, indicações, in· 

terpellações ou moç!Jes. 
Discusslo de requerimentos, indicações, 

interpellações e moções. 
Approvaçiio de redacções ftnaes. 

2.• PAR.TB 

Até quatro horas da tarde : 
I.· discussiio dos prQjectos ns. 365, 366, 

368, 373, 374, 379, 381, 3132, 383, 384, 38:=;, 387, 
388, 389, 392, 393, 300, 3!19, 406, 414, 425, 
426, 42R, 429, 430, 431 e 432, sobre ~adeiras 
de instruçlo pri~arla. 

Discussilo unioa dos pareceres ns. 33a e 
334. 

Levanta-se a sessiio. 

58.• SESSÃO ORDINAP.IA, AOS 5 DE SETEM .. 
BRO DE 1898 

PRESIDBNCIA DO FR.. RIBEIRO DB OLIVEIRA 

SUMM.\1\10:-1. ·parte da ordem do dla.--Acta.
Expedlentc.-Discurso e indicação do sr. Bueno 
Rraodão.-Observaçiles dos srs. João Pio e Silva 
Fortes . - Apresentação de pareceres de com
missões.- 2. • parle.-1. · discussão tlos projectos 
os. 3U5, 366, Sbtl, 373. 374, 379, 331, 38:.!, 383, 
384, 3S:r, ESi, 388, 389, S!iil, ~93, f93, 59), 405, 
414, 425, ~ 28, 428, ~29. 430. 431 e 432.-DiSOUB· 
~ão dos pareceres ns. 33S e 334. -Ordem do 
dia. 
Ao meio dia, feita a chamada, acham-se 

presente11 os srs. :Ribeiro de Oliveira, Agos
tinho Pereira, Cel':lstino Soares, Candido 
Eloy, Juscelino Barbosa, Silva Fortes, Tava
res de Mello, Carlindo Pinto, Getulio de Car
valho, Camillo Pratas, Severiano de Rezende, 
Coelho de Moura, Manoel Alves, Camillo 
Soarei!, filho, Jo!io Pio, Manoel da Silva, 
lgnacio Murta, Desiderio de Mello, Epami
nondas Ottoni, Nunes Coelho, Delfim Moreira, 
Simello Stylita, Raul Penido, Bueno Brandlo, 
Carneiro <ie Rezende, Nunes Pinheiro, Satur
nino Dantas e Juvenal Penna, faltando com 
causa participada os sra.: Julio Tavares, 
Sousa Moreira e Duarte da Fonseca e sem 
ella oa mais srs. 

Abre se a seseão: 

• 



Lida a acta da antecedente e nlo havendo 
quem sohre eliiL faça observações, o ar. Pre · 
aldente a dâ por approvada. 

BXPEDlKNTB 

0 Btc.. SBCR"JTARIO dâ conta do seguinte : 

Otficío 

Do sr. l. · Secretario do Senado, devolven
do com emendas a proposiçilo de lei n. 137, 
desta Camara, sobre cesa§o ao Estado do 
edificio da Academia do Comruercio de Juiz de 
Fóra .. - A imprimirem-se as emendas. 

o u. Bueno BrandAo s -(Nilo temos o 
seu diseurso). 

Vem o Mesa a seguinte: 

Indicaçllo 

Propomos que a Camara dos Deputados 
agradeça, em nome do povo mineiro, os gran
des e inolvidaveis serviços prestados ao Es
tado pelo exm. sr. dr. Bias Fortes, durante 
o periodo fecundamente patriotico do seu 
governo, certo d!l que o nome do illustre 
cidadão ficará constituindo uma grande par
te do jà rico patrimonio das gloriosos tra
dições mineiras. 

E para render-lhe preito de justa admira
elo, propomos mais que a Camara, apresen
tando despedidas as. exc., o acompanhe in
corporada até a Estação de General Car
neiro. 

Sala das sessões, 5 de setembro de 1898.
J. Bueno Brandão.- Camillo Prates.-Raul 
Penido.-Jolio Pio.-Silva Fortes.-C. de Re
zende.-Delfim Moreira.- Simeilo Stylita.
Nunes Pinheiro.-Juscelino Barbosa.-Candi
do Eloy.-Conego Manoel Alves -Agostinho 
José Pereira -Epaminondas Ottoni.-Nunes 
Coelho.-Ignacio Murta.- Carlindo Pinto .
Camillo Soares, filho.-Celestino Soares.
Desiderio de Mello. - Coelho de Moura.
Getulio de Carvalho.-Severiano de Rezende. 
-Tavares de Mello.-Juvenal Penna. 

O MESMO BR. requer que se nomeie uma 
commissilo p11 ra ir apresentar as despedidas 
aos srs. Secretarios de Estado. 

O s•1. Pt~ESIDENTE declara que a Camara 
acaba d.l ouvir a leitura da indicaçlto que é 
recebida como materia de simples expediente 
e por is~o está sciente de que terá de acom
panhar incorporada o sr. dr. Bias Fortes, 
até General Carneiro,, no dia detteuembarque, 
e para apresentar despedida~ aos srs. Secre
tarias de Estado nomeia os srs. Camillo Pra
tes, Raul Penido, Bueno Brandão, lgnaclo 
Murta e Delfim Moreira. 

O SR. JoÃo Pro, por parte da commissilo de 
Inatrucçlio Publica, requer a nomeação de 
um membro que preencha interinamente 
uma vaga na mesma existencia. 

Com o consentimento da Casa, é nomeado 
o ar. Raul Penido. 

0 SR . SILVA FORTES participa á Camara 
que o sr. Alberto Furtado, por motivo de mo
leatia, faltou hoje á seaslio.-A Camara fica 
inteirada. 

Nilo ha 2.~ leitura. 

Apre11ntaçi!o de pare~u das ~:ommis1ões 

0 BR. CABNBIRO DE RBZENDB, pela .comfais
SiiO de Camaras Municipaes, apresenta o se· 
guinte 

Projtcto n. 433 

A commisslo de Camaras Municipaea, a 
que foi presente um recurso do cidadilo Cae
tano Baeta Neves Junior, contra a resoluç!o 
n. 15, de 10 de ·agosto de 1893 da oamara 
Municipal de Bomfim, que dividiu o muni
cípio em quatro districtoa espociaes, quando 
se compõe de onze, e que fixou em onze o 
numero de veread(\res ria mesma camara, 
sendo sete geraea e quatro districtaes : 

Considerando que as •I e liberações das Ca
maraa Municlpaes, tom .. tas em reuniões or
dinarias, marcadas em seu estatuto, ou em 
reuniões extraordinarial.', legalmente convo
ca.das, só poderão ser annulladas quando 
forem manifestamente contrarias â Consti
tuição e ás leis, quando a ttentatorias dos 
direitos de outros municípios e quando de
rem Jogar a reclamações apresentadas â u
sembléa municipal e assignadas, pelo me
nos, por cincoenta contribuintes do co~re 
municipal ; 

Considerando que a todo cidadão compete 
recorrer ao Congresso Legislativo, quando 
as resoluções municipaes forem maniresta
mente contrarias á Constituição e ás leis ; 

Considerando que a compotencia das Ca
maras Municipaes, para creal}llo, divisão e 
suppressão de districtos, pela fvrma estabe
lecida no art. 37, § 11, da lei n. 2, de 14 
de setembro de 1891, só se tornará etrectiva 
no fim de dez annos, conforme o que deter
mina expressamente o art. 112 da Constitui
çilo mineira; 

Considerando que as Camaras Municipaes 
se comporão de 7 a 15 membros, com a de
nominação de vereadores, sendo cada distri
cto nillas ?'epresentado, p elo menos, por um 
vereador; 

Considerando que as Camaras Municipaes, 
no ultimo anno de seu mandato, sem que 
possam fazer divisilo alguma districtal antes 
de findo o decennio a que se refere o artigo 
112 da Constituição mineira e conforme dis
põe o art. 6. · da lei n. 110, de 24 de julho 
de 1894, lixaram para o triennio seguinte o 
numero de seus membros, o de ve,·ectdores 
que a ca1.a distr-icto compete elcge1· e o r! e 
cada conselho districtal : 

E' de parecer que seja declarada nulla a 
resolução n. 15, de lO de agosto de 1893, da 
Cam~tra Municipal de Bom fim, para o que 
apresente o seguinte projecto de lei : 

O Congresso Legislativo de Minas Geraes 
resolve: 

Art. 1. • E' declarada nu lia a r.Jsolução n. 
15, de 10 de agosto de 1893, da Camara Mu
nicipal de Bomtlm, fjue dividiu o município 
em quatro districtos especiaes e que fixou 
em ooze o numero de vereadores da mesma 
Camara, sendo sete geraes e quatro distri
ctaes. 

Art. 2. · Revogam-se as disposições em con
, trario. 



... 
Sala das sessoes, 5 de aetembro de 1898.

Car~iro de Rozende.-Dr. Coelho dé .Moura. 
-DeaidePio deMello. 

A imprimir-se. 
O sR. JoXo Pxo,.Pela commiaelo de Inatru

cçllo Publica, env1a á Mesa o• seguinte& : 

Parecer para 2. • discwll!o sobre o prqjecto 
n. 91, do Senado 

A commissllo de lnstrucçllo Publica apre 
aenta para 2. • diecusslo o projecto n. 97, do 
Senado, e é de parecer que seja approvado. 

Sala das commissl!es, 5 de setembro de 
1898.-Padre J,•ão Pio.-R. Penido. 

Parecer para 2. · discusslt? sobre o projecto 
n. 4 10 

A commissão de Instrucç!io Publica apre
senta para 2.· discuss!io o projecto n. 410, e 
ê de parecer que seja apP.rovado. 

Sala das commissnes, 5 de setembro de 
1898.-Padre Jollo Pio .-R. Penido. 

Parecer para 3. • discussllo sobre o projecto 
n. 41.3 

A commisslo de lnstrucçllo Publica apre 
senta para terceira di!cussllo o projecto n . 
413. 

Sala d1ts commissnes, 5 de setembro de 
1898.- Padre João Pio.- R. Penido. 

A imprimir-se. · 
N!io ha apresentaçll.o de projectos, indica

çOes e moçO'ls. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO. DIA 

S!lo lidoo~ -postos em primeira . discussão 
successivamente, sendo esta encerrada sem 
debate e ficando adiada a votação dos pro
jectos numeros &\5, 366, 368, 373, 374, 379, 
aBI, 382, 383, 384, 385, 387, 388, 389, 392, 393, 
396, 399, 400, 414, 425, 4~. 428, 429, 430, 431 
e 432, creando cadeiras primarias em diver
sas localidades do Estado. 

Suspende-se a sesslo por dt~z minutos e 
sendo esta reaberta, depois de findo este 
praso, o sr. l. ·Secretario procede á leitura de 
um officio do Senado devolvendo com uma 
emenda a proposiçlio da lei emanada desta 
Camara, sob n. 144, sobre subsidio do dr. Pre
sidente e dos srs. congressistas. 

A imprimir-se a emenda para ordem do 
dia de amanhã. 

DiscuiSão dos pareceres ns. 333 e 334 

Em seguida, alio lidos postos em discussllo 
successivamente, sendo esta encerrada sem 
debate e ficando adiada a votação dos pa
receres ns. 333 e 334. 

Nada mais havendo a tratar-se, o sr. Pre
sidente designa para amanhl1 a seguinte 

ORDEM DO DIA 

PRIMEIRA PARTE 

Atê uma hora da tarde: 
Leitura e approvaçll.o da acta. 
Expediente. 

Até d11as horas da tarde : 
Segunda leitura dos pareceres e dos pro

jectos, depois de impressos e distribuídos. 
Apresentaç&o de pareceres das commiBBOea. 
Apreaentaçlo de projectos, indicaçOes, in

terpellaçl!es ou moçoea. 
Discussll.o de requerimentos, indicaçOet, 

hiterpellaçOea e moçOes. 
Approvaçllo de redacçoes tJnaes. 
Votaçllo das materiaa cuja discusslio ficou 

encerrada. 

BBGUNDA PA.R.TB 

Até quatro horas da tarrle : 
'l'erceira discussio do projecto n. 422, au

ctorizando a dividliO do Estado em tantos 
distrlctoa de terras a colonizaçllo quantos 
forem necesaarios e exigidos pelo serviço 
publico. 

Discussllo unica da. emenda. o1ferecida pelo 
Senado á proposiçlio de lei n . 144, da Cama
ra, fixando subsidio ao sr. tlr. Presidente do 
Estado e aos srs. congressista!!. 

Levanta-se a sessllo. 

59.• SESSÃO ORDINARIA, AOS 6 DE SETEM
BRO DE 1898 

PR~SIDENCIA DO SR. RIBEIRO DE OLIVEIRA 

SUMMARIO: - l.a parte ela ordem do clia . -- Acta.
Expedlente.- Observa.;ões do sr Delfim Mort>i
ra. -2.a lei tura.-- Discussão de emenda do S·'Oa· 
do. - Reqnerimenlos de urJ~encia do sr . Nunes 
Pinheiro.-Volaçl\o das matarias adiarla~.-2 . · 
parte .-3. ·discussão do projeclo n . 422.-0rdem 
do dia. 
Ao meio-dia, reita a chamada, acham se 

presentes os srs. : Ribeiro de Oliveira, Agos
tinho Pereira, Celestino Soa,•es, Manoel Al
ves, João Pio, Candido Eloy, Juvenal Penna, 
Silva Fortes, Tavart~s de Mello, Sabino Bar
roso Junior, \Venceslau Braz, Buen•> Bran
dão, Camillo Soares, filho, Nunes Pinheiro, 
Nunes Coelho, Joaquim Calixto, Getulio de 
Carvalho, Simell:o Stylita, Carndiro de Rezen
de, Delfim Moreira, Raul Penidu, Epami
nondas Otto~. Bernardes de Faria, Severia.
no de Rezende, Ignacio Murta.. Saturnino 
Dantas, Manoel da Silva, Coelho ue Moura, 
Juscelino Barbosa, Leopoldo Corrêa o Desi
derio de Mello, faltando com causa partici
pada os srs. : Julio Tavares, Sousa Moreira, 
Duarte da Fonseca e Alberto Furtado e sem 
ella os ml\ls srs. 

Abre-se a sessão : 
Lida. a. acta da antecedente e não havendo 

quem sobre ella faça. observações é ella a.p
provada. 

BXPEDIBNTB 

0 SR. 1.' SECRETARIO dá conta do seguinte 

O !fi cio 

Do ar. 1. · secretario do Senado communi· 
cando que o sr. Presidente do Congresso 
convocou para amanhll a uma hora uma 
sessllo do Congresso para dar posse aos exms. 



ars. dra. Francls-:o Silviano de Almeida 
Brandlo e Joaquim Candido da Costa Sena 
eleitos Preaidente e vice-Presidente do Es · 
tado para o período de 1898 a 1902; deven
do os srs. congressistas reunirem-se com 
uma hora de antecedencla para a eleiçlo da 
com missão de que trata o § 1. · do art. 16 !lo 
Regimento commum. - A Camara fica Intei
rada 

0 SR.. DELFIM MOREIRA requer e obtem a 
inversão da ordem do dia afim de ser dis
cutida e votada em primeiro Jogar a err.enda 
oft'erecida pelo Senado ao projecto iniciado 
nesta. Camara sob n. 411. 

2. · leitu1•q, 

Tem 2. · leitura e fica sobre a mesa para 
ordem dos trabalhos o projecto n. 433. 

Não ha apresentaçlo de pareceres das 
commisdões, e nem de projectos, requerimen
to!!, indicações e moções. 

Discussão da emenda do Senado 

Na fórma do requerimento do sr. Delfim 
Moreira approvado pela. Camara é lida e 
posta em discussão a seguinte 

Emendá unica o/Jin·ecida e approvacla pelo Se
nado ao projecto n . 14 J, da C::amara 
(iniciado sob n. 411), 

Ao art. 3. · Supprima· se. 
Paço do Senado do Estado de Minas Oe

raes, Minas, ats 5 de setembro de 1898. -
Antonio Martins Ferreira da Silva, presiden
te.-Joaquio:: Antonio Dutra, 1. · secretario. 
-José Pedro Drumontl, 2. • secretario. 

Não havendo quem sobre a mesma peça 
a palavra encerra-se a discussão, sendo ap
provada a emenda. 

A' commisslio de Redacção. 

R equerimentos de urgencia 

0 SR. NUNI~S PINHEIRO (pela ordem) obten
do urgencia, apresenta por parte da com
missão de Redacção o t~eguinte : 

Parece?· c ,·edacçllo rloj p1·ojecto n . 411, de 
conformidade com a emenda do Senado 

A commissão de Redacção de Leis, a que 
foi presente o projecto n. 411, é de parecer 
que seja o mesmo approvado com a se
guinte redacçlio : 

O Congresso Legislat;vo de Minas Geraes 
decreta : 

Art. 1. · Durante o período presidencial 
seguinte, o Presidente do Estado receberá o 
mesmo subsidio pecuniario constante da lei 
n. 95, de l!J de julho de 1894. 

Art. 2. · Durante ns sessões ordinarias e 
extraordinarias da seguinte legislatura, os 
membros do Congresso receberão o mesmo 
subsidio pecuniario o ajuda de custo que fo
ram fixados. 

Art. 3. · Revogam se as disposições em 
contrario. 

Sala das commissões, 6 de setembro de 
1898.-Nunes Pinheiro. - Nunes Coelho. -
Ignacio Murta. 

O MIBMO sr. requer e obtem dispensa de 
impresslo e interstício afim de ser a 't'eda
cçll.o apresentada discutida e votada imme
diatamente. 

Posta em dll!cussllo a redacçll:o do projecto 
411 é ella sem debate approvada. 

Remetta-se á aancçll:o, communicando-11e 
ao Senado. 

Votaçi%o d cl8 mat~ia& adiadas 

Em seguida o sr. Presidente annuncia a 
votaçllo das matarias cuja discusslo se aoba 
encerrada. 

E' approvado em primeira discussão e vae 
~ commissão de Instrucçlio Publica o pro
)eeto n. 428, creando cadeiras primarias em 
S. Joio d'El·Rey. 

Tendo-se retirado alguns 11rs. Deputado!! 
não póde continuar-se na votaçlo do11 demais 
projectos, que continúa adiada. 

3.• PARTE DA ORI>EM DO DIA 

2 .• discusstio do p1·ojecto n. 422 

Sem debate encerrou -se a 2. · discussão e 
tlca adiada a votação do projecto n. 422, 
auotorizando a divisllo do Estado em distri
ctos de terras e colonlzaçlio. 

Nsda mais havendo a tratar-se o senhor 
Presidente designa para o dia 9 a seguinte 

ORDEM DO DIA 

J.a PARTE 

Até uma hora da tarde : 
Leitura. e approvaçllo da neta. 
Expediente. 

Ate duas horas da tarde : 
2. · leitura dos pareceres e dos projectos, 

depois de impressos e distribuídos. 
Apresentação de pareceres daE commis

sões. 
Apresentaçllo de projectos, indicaçl!es, in

terpellações e moções. 
Discussllo do requerimentos, indicaçõeB, 

interpellações e moções. 
Approvaçll:o de redacções tlnaes. 
Votaçll.o das matarias cuja discussll.o ficou 

encerrada. 

2.• PARTE 

Até quatro horas da tarte : 
Discusslio unica das emendas offerecidas 

pelo Senado ao projecto n. 334, desta. Ca
mara, sobre doaçll.o do predio da Acade
mia de Commercio de Juiz de Fóra. 

Levanta-se a sessão. 

60.• SESSÃO ORDINARIA AOS 9 DE SETEM
BRO DE~l898 

PRESIDENCIA DO @R. RIBEIRO DE OLIVEIRA. 

SUMMARI0:-1.· parte da ordem do dla.-Acta.
Expediente.- Observa~.ues do sr. Leopoldo Corrêa. 
·- Aprrsent."lçlio de pareceres de commtasões.-



••• 
Apresentação da lodicaçllo do sr. Raul Penldo e 
doa projectos os. 345 a 818.-2.• parle.-Discus
siO-clu emendas do ~enado.-Discurso do er. 
Raul Pedldo.-Ordem do dia. 
Ao meio-dia, feita a chamada, acham-se 

presentes os ara.: Ribeiro de Oliveira, Agosti
nho Pereira, Celestino Soares, Jollo Pio, Ge
tulio de Carvalho, Coelho de Moura, Nunes 
Pinheiro, Joaquim Callxto, Stlva Fortes, Nu
nes Coelho, Raul P~tnido, Sime~ Stylita, 
Leopoldo Corr4a, Sabino Barroso Junior, 
Epaminoadas Ottoni, Juvenal Penna, Bueno 
Brandlo, Carneiro de Rezende, iaturnino 
Dantas, Juscelino Barboaa, Deaiderio de Mel
lo, Manoel da Silva, Tbeophilo Marques e 
lgnacio 1\lurta, faltando com causa partici
pada os 11ra.: Julio Tavares, Sousa Moreira, 
Duarte da Fonseca e Alberto Fartado e sem 
ella os mais era. 

Abr•se a aesalo 
E' lida a acta da aessllo do dia 6, e n!o 

havendo numero para sua approvnç!o fica 
ella sobre a mesa. 

EXPEDIENTE 

N~ ha leitura do expediente. 
0 SR. LEOPOLDO CORR~A traz ao conheci

mento da Camara que o sr. Candido Eloy 
faltou hoje ã sessf.o :por motivo de molestia. 
-A Camara fica intetrada. 

NA:o ha materias distribuidas para segun
da leitura. 

Apresentaçilo de pareceres das commissõts 

0 SR. LBOPOL!JO CORRÍ:A, pela commisslio 
de Saúde Publica, manda à Mesa o seguinte 

P1·ojecto n. 434 

A commiss!o de Saúde Publica, a que foi 
presente a petiçllo de dtversos pharmaceu
ticos : 

Considerando que assisto justiça aos peti
cionarios sobre o modo porque se acha con
feccionado o art. 36 do regulamento a 
que se refere o decreto n. 876, julga a com
mias~ que aos pharmaceuticoa formados, 
desde que tenham seus títulos regiatrados 
na Inspectoria de Hygiene, a abertura de 
suas pbarmacías independa do liceuça da 
mesma Inspectoria, sendo necessario tllo 
aómente que seus titulos sejam apresenta
doa aos delegados de bygíene municipaes e 
que a estes compete verificar das condições 
de regularidade do estabelecimento, fazendo 
as necessarias communicaçües á. Directoria 
de Hygiene; 

Considerando nllo ser justa a rEJclameçlio 
feita sobre o art. 42, porque 11ara haver tls
calizaçlio rigorosa e necesso.r1o permanen
cla do pbarmaccut.ico no estabelecimento, o 
que implica a impossibilidade do mesmo se 
dedicar a outra profisslio concomitante e 
nlo correlat.a, e ao contrario seria o regula
mento consentir os praticos na dlrecçllo 
das pharmacias, o que nllo está de accõrdo 
com a propria petiçlio que diz ser o Pratico 
uma indivlduahdade mal definida, Ignorante 
e sem capacidade : 

Considerando que as medidas contidas no 
art. 48 e seus paragraphos, com excepçlo 
do paragrapho 4. • que deve estar de accOrdo 
com o 1. · considerando, slo nec811sarlas e 
indispenaavels para evitar os abuso& do 
ex:eroicio das diversas profiss~es, pois nlo 
s~ ellas somente applicadas ã classe pbar
maceutic~, maa a todos aquelles que se de
dicam aos diversos ramos da medicina e 
cerurgia ; 

Considerando que as disposições do artigo 
49 nllo devem se referir aos pbarmaceutioos 
titulados por estabelecimentos de ensinos 
superior; 

E' de pareeer a commisslto que se adopte 
o seguinte projecto : 

O Congresso Legislativo do Estado de Mi
nas Geraes decreta : 

Art. I.· Fica o governo au'ltorizado a re
formar o regulamento 876, de 1895, no artigo 
36 e § 4. · do artigo 48, tornando indepen
dente de licença da Directoria de Hygiene a 
abertura de pbarmacias, por pbarmaceuti
cos titulados. 

§ 1. • E' da competencia dos delegl\dos de 
bygiene municipaes visar os titulos de 
pbarmacenticos e ve1·ificar da regularidade 
das pbarmacias, antes dn abertura das mes
mas. 

Art. 2.· Os pbarmaceuticos titulados fi. 
cam isentos das disposlç!ie!! do art. 49 do 
regulamento citado. 

Art. 3. · Os professores de ensino secun
dario ou superior, titulados por Escolas de 
Pbarmacia, poderllo abrir pbarmacia ou dro
garias, desde que nlio fique prejudi('.adn um 
dos serviços, revogando-88 as disposi~ões em 
contrario. 

Sala das commissões, 9 de setembro de 
1898.-Leopoldo Corrêa.-Nunes Coelho. 

A imprimir-se. 
0 SR. SA.TURNINO DANTAS, pela commi,sllo 

de Agricultura, envia á Mesa o seguinte: 

Pa~·ecer e reàacçiJ:; para te1·ceira àiscusstfo 
solwe o projccto n. 412 

A oommisslo de Agricultura, Colonização, 
Minas, TeiTas e Bosques, a que foram pre
sentes o projecto n. 412 e as emendas nelle 
apresentadas e approvadas em segunda dis
cussllo, à de parecer que seja elle submettido 
ã terceira discussão e approvado com a se
guinte redacçll.o: 

O Congresso Legislativo do Estado de Mi· 
nas Geraes decreta: 

Art. I.· Fica o governo auctoriz~tdo a pro
mover a repreaentaçllo do Estado de Mtnas 
Geraes, por meio do co.fé e outros productos 
e manuracturas do Estado, na exposiçllo 
universal de Pariz, em 1900. 

Art. 2.· Para tal fim poderá o governo en
trar em accõrdo com os demais Estados 
productores de café, tornando então a repre
sentação commum a todos. 

Art. 3. · O governo aogarinrà, por interme
dio das municipalidades, a quantidade de 
cafó e de productos agrícolas e industriaes 
que julgar necesaarla 6. exposlçlio. 

Art. 4. · Para occorrer 6.s despesas resul· 
tantes da presente lei, fica o governo anoto-



rizado a fazer as necesaariaa operaçOee d.; 
credito, até o maximo de 150 contos, ouro. 
. Art. 5. • Revogam-se aa disposições em 
contrario. 

Sala du commissoes, 6 de setembro de 1898. 
-Saturnlno Dantas.-Theophilo Marques.-A 
1mprimlr se. 

Apre~entaçilo de projectos, indicaçlJel e moções 

0 SR. RAUL PBNIDO envia á Mesa a seguin
te 

Indicação 

Indicamos que a Camara dos Deputados, 
tomando na maxima consideraçiio os inte
resses dos agricultores do Estado de Minas, 
represente aos poderes da Uni!W por inter
media do governo do Estado, no sentido de 
obter accôrdos ou tratados de commercio 
que reduzam os elevados impostos que o 
café brasileiro pnga em alguns paizes, prin
-cipalmente na França e Italia, indicando 
tambem aos nossos representantes diploma
ticos as medidas que no seu patriotismo jul
gar necessario. 

(S. R.) Sala das sessões, 9 de setembro de 
1898.-Raul Penido.-Pactre Joll.o Pio.-Agos · 
tinho PereiN.-A' commissllo de Commercio. 

0 SR. JOAQUIM CALIXTO apresenta O ~e
guinte 

Projecto n. 435 

O Congresso Legislativo do Estado de Mi
nas Geraes decreta: 

Art. 1. - Ficam creadas as seguintes cadeiras 
ruraes e mixtas no municipio de DOres da 
Boa Esperança nos legares denominados 
Barro e Felicios, districto da cidade, e Fer
,-eiras, districto do Espírito Santo dos Co
queiros. 

Art. 2.- Revogam-se as disposiçOes em 
contrario . 

Sala das sessões, D de setembro de 1898.
Padre Joaquim Calixto.-J. Bueno Brandão. 
--:"C- de Rezende.-Apoiado, a imprimir-se. 

0 SR. THROPHILO MARQUES, obtendo a pa
lavra, apresenta os seguintes: 

Projecto n . 436 

o Congresso Legislativo do Estad.u de Mmas 
Oeraes decreta: 

Art. 1.· Fica creada uma cadeira mixta 
rural no districto de Mattozinhos, do muni 
cípio de Santa Luzia do Rio ôas '.'elbas ; 
revogadas as disposições em contl·~trio. 

Sala das sessões, 9 de setembro de 1898.
Theopbilo Marques.-Dr. Coelho de Moura. 
-Raul Penido.-Oetnlio de Carvalho. 

Projecto n. 437 

O Congresso Legislativo do Estado de Minas 
Oeraes decreta: 

Artigo unico. Fica creada uma escola mixta 
de instrucçlio primaria em Santa Cruz do 
Jacaré, districto de S. Sebasti!W dos Corren
tes, municipio do Serro; revogadas as dispo
sições em contrario. 

Sala das sesatlea 9 de setembro de 1898.
-0etullo de Gai'V;Iho.-Agostinho Pereira.
Dr. Coelho de Moura.-carneiro d49 aa.nde. 
-Desiderio de MelJo.-saturnino Dantaa.
Theophilo Marques.-VIW a imprimir-la. 

0 8&. CBLUTJNO SOAB.BS oft'erece O seguinte 

Projecto n. 438 

O Congresso Legislativo do Estado de MI
nas Oeraea decreta: 

Art. 1. · Fica creada uma cadeira de instru
cçiio primaria do rexo masculino na povoa
çiio do Barreiro, município de Bocayuva. 

Art. ~- · Revogam-se as disposiçoes em 
contrario. 

Sala das sesões, 9 de setembro de 1898....;;. 
Celestino Soares.-Apoia.fo, a imprimir-se. 

Nllo havendo numero legal de srs. depu
todos presentes para proceder-se á votaçlo 
das matarias cuja discussão ficou encerrada 
pusa-se á ' 

2.• PARTE DA ORL>BX DO DIA 

DISCUSSÃO Dlll: RIIIIBNDAS DO SENADO 

SiW lidas e postas em discussllo as seguintes 
Em~rndas o!ferecidas e approvadas p elo Sen"'

do ao projecto n. 131, da fumara, (i niciado 
sob n. 344) 

N. l 

Ao art. L· Substituam-se as palavras:
obrigando-se a concluir as e,bras do editlcio 
e a manter a Academia de Commercio pelas 
seguintes:-sem outro onus além da conclu
sll.o das obras do edificio ate o maximo de 
50:000$, consignados na citada lei n. 206, de 
18 de setembro de 1896, a manutençlio do 
curso emquanto convier aos interesses do 
Estado. 

N. 2 

Ao paragrapbo unico do mesmo artigo
Su}Jprimam se as palavras:-e mais a quan
tia que fôr necessaria, e accrescente-se:-11.
cando sem eft'eito a auctorizaçll.o constante 
do paragrapho unico do artigo l da ottada 
lei n. 206. 

N. 3 

Ao art. 2. · Accressente-se in fine:-redu
zfndo o curso annexo unicamente ao ensino 
das matarias exigidas para a matricula. 

N. 4 

Accrescenta-se onde convier: 
Artigo. As tans de matriculas e emolu

mentos passam a constituir renda do Estado, 
applicando-se o seu producto ao custeio da 
Academia. 

Paço do Senado do Estado de Minas Oeraes, 
Minas, 2 de setembro de 1898.-Antonlo Mar
tins Ferreira da Silva, presidente.-Joaquim 
Antonio Dutra, L· secretario.- José Pedro 
Drumond, 2. · secretario. 
o ••· Raul PealdB: (Nlio temo~ o seu dis
curso) 



Niuguem maia pedindo a palavra, encerra
M t diacoulo, aendo a votaçlo adiada por 
faltà de aomero legal. 
. Nada maia buendo a trat&r-ae, o 11'. Pre
aidente deel1na para amanbll a aeguinte' 

ORDEM DO DIA 

1.• PART& 

Até uma hora da tarde: 
Leitura e approvaçllo da acta. 
Expediente. 

Até dou horas da tarde: . 
2.• leitura dos parecerea e dos projectos, 

depois de impreasos e diatrtbuidoa. 
Apreaentaçlo de pareceree das commiaGea. 
Apresentaçll.o de projectos, indtcaçOea, in

terpellaçOer; ou moçGea. 
Discusalo de requerimentos, indicaçõea, 

interpellações e moç11es 
Approvaçll.o de reol.o'WfieS ftnael!. 
Votaçll.o das mate : :as cuia discus11i10 ftcou 

encerrada. 

2.• I'AR.TE 

3.• dlscuasllo do projecto n. 413, auctori
zando a rerórma do ensino no Gymnaslo MI
neiro, modelando o de accOrdoJ com o decre
to n. 2.857 do Governo Federal. 

Levanta se a sessllo. 

61.• SESSÃO ORDINARIA, AOS 10 DE SETEM
BRO DE 1898 

PRBSIDBNCIA DO SR. RIBEIRO DE OLIVBIRA 

SUMM A RIO :-1. · par te da ordem dia . - Acta. ···· 
F.xpedient~ . -Observações do ~r . Celestino Soa
res. -- 2. · leitura. -Apresentação de pareceres 
de commissücs . -- ldeo da indicação u. 14 -
Votação das materia~ cuja dlscuss.'lo ficou en· 
cerrada.- Hequerimenlos lle urge nela dos srs. : 
Nunes l'inlleiro, Juscelino Barbosa e Silva l'or
tes.- 2. · parte. -· 3.· discussão do projecto n . 
413. -- Observações do sr . João rio. - Ordem 
do dia. 

Ao meio dia, feita a chamada, acha'll-ae 
presentes os ara. : Ribeiro de Oliveira, Agos
tinho Pereira, Celestino Soares, Getulio de 
Carv 1lho, Raul Penido, Epaminondas Otto
ni, João Pio, Juvenal Penna, Leopoldo Cor
rêa, Francisco Bressane, DeU!m Moreira, Se
veriano de Rezende, Nunes Pinheiro, Satur
nino Dantas, Nunea Coelho, Silva Fortes, 
Slmello Stylita, Camillo Pratea, Ignacio Mor· 
ta, Sablno Barroao Junior, Joaquim Calixto, 
Manoel da Silva, Theophllo Marques, Desi
derio de Mello, Coelho de Moura e Juscelino 
Barbosa, faltaucio com causa participada os 
ara. : Julio Tavares, Sousa Moreira, Duarte 
da Fonseca, Alberto Furtado e Csndido Eloy, 
e sem ella os mais era. 

Abre-se a lieasi10. 
Lida a acta da sessll.o antecedente e nlio 

havendo quem sobre faça obeervações, o ar. 
Preaidente a dá. por approvada e bem aaaim 
da 69.• uessão, c~& votação se achava adia
da por falta de numero • 

..l. c. --31 

O sa. I.• S.aam.uuo dá conta do ,.., 
guinte: . 

Officio 

Do ar. 1.· Secretario do Senado, enviando 
aob na. 104 e 106, as proposições de leis OOD· 
cedendo credito ao governo para aa obras 
do Congreao e aobvenc;ao á companbta
cEmpresa de Navegaçllo à vapor Rio de Ja
nelro7>, ou a quem ~elbores vantagens otre
recer e communicando ter aido rejeitada 
pelo Senado a propoaiçll.o de lei emanada 
deata Camara aob n. 150 sobre permuta de 
otDcios de justiça. -A imprima r-se, doan
do a Camara inteirada qullnto a aegunda 
parte do otDcio. 

O SR. CaLaniNo SoAB.III (2. • secretario) 
paasa áa mllos do ar. Presidente uma 
representac;ao do conselho dla'trictal de Ita
cambira pedindo a quantia de seis contot 
de réia para conatrueçll.o de um pontilbll.o 
sobre o ribeirll.o da Areia, na eatrada que 
vae de Diamantina para Orlo Mogol, e pede 
que a repreaentaçll.o com um documento que 
a ac~mpanha sejam publicados no jornal 
olflcuu.-A' commisa!lo de Petições, depois 
de publicados. 

2.· leitura 

Tem aegunda leitura os projectos na. 434, 
435, 436, 437 e 438 que sendo julgados obje
ct.o de deliberaç!lo ficam sobre a Mesa para 
ordem dos trabalhos, ~ndo diapensado dea
sa fo~malidade o primeiro doa projectos por 
ter s1do emanado de uma das commissl:lee 
da Cusa. 

Apresentaçcw àtt pareceres das commils6ttl 

O sa. DaLFIM MoREIRA, pela commisslio de 
Conetituiçllo e Legislação, envia á · M~sa o 
seguinte ' 

Farec11r n. 396 

A commissllo de Conetitoiçll.o e Legislação, 
a que foi preaente o requerimento da com
panhia E. F. Oéate de :tcllnu, recorrendo de 
uma decisll.o do governo para o Cong1'8180 
do Estado, a reapeito da interpretaçlo dada 
à lei n. 229, de 28 de setembro de 1897, é de 
parecer: 

Que se peçam ao governo do Estado as 
informações necessarias 11obre as causas de
terminantes de seu acto, em virtude do qual 
deixou de attender ao pedido da mesma 
companhia. 

Sala dM cornmiasões, lO de setembro de 
1898.-Delllm Moraira. -Getulio de Carva
lho.- A imprimir -se. 

0 IR. SILVA FORTU, pela commiaallo de 
Petições e Requerimento&, envia á Mesa o 
segoinw 

Pa•·t~en- "· 996 

A commise!Lo de Repreaenta.çl:les, Reque
rimentos e Petiç~, á. qual foram preaentea 



..... 
as dos conselhos districtaes de-·<(Bul'itys• e 
cPequy»-pedindo auxillos par~ canalizaçlio 

,. d't~gua pota.vel, é de parecer : · 
Que sejam Indeferidas as ditas representa

ções, desde que cogitam de assumptos que 
1e prendem a interesses locaes, Inteiramen
te subordinados á competencia das Camaras 
municipaes. 

Sala das commissões, 10 de setembro de 
1898.-Silva Fortes.-Simelio Stylita. 

Pa,·ecer n. 337 

A commisslio de Representações, Requdri 
mentos e Petições, â qual foi presente a de 
Portlrio Alves de l:.una, professor da cadeira 
rural de Bom Successo, districto de Barra 
Longa, município de 1\farianna, pedindo ver
ba para aluguel da casa em que funcciona 
a referida escola, é pois do parecer : Que se 
mande archivar a dita petiçlio, visto tratar 
de assumpto que se prende aos interesses 
juatos de uma classe, mas que não podem 
1er attendidos, promptamente, sem sacritl
cio de outros mais importantes. 

Sala das commisstles, 10 1le setembro de 
1898.-Silva Fortes.-Slmelio Stylita. 

Parecer n. 338 

A commiss!o de Representações, Requeri
mentos e Petições, a qual foi presente a da 
mesa administrativa da Santa Casa de Cari
dade de Sabará, pedindo o auxilio extraordi
nario de 5:000$000, para evitar que o esta
belecimento feche suas portas ás pessoas 
necessitadas que o procuram: 

Considerando que o tratamento de enfer
mos se prende á caridade publica e esta, 
além de ser exercida pelas CamHas Muni
clpaes isoladamente, póde tambem sel-o pe
las mesmas em numero illimitado, associ
ando-a~ ; 

Considerando que a acçlio benetlca do Es
tado nlio póde ser recusada em casos espe
oiaes, independente do concurso das cama
ras, e até seria uma das melhores demon
:otrações de sua aeção : 

Consideranl!.,, finalmente, que tendo con
corrido a esta zona uma populaçlio adven
oia, é natural que tenha augmentado o nu
mero de pessoas pobres e enfermas; mas 
que para attender-se ás necessidades, recla
madas pela saúde ;publica, nlio faltam re
cursos legaes ; é p01s de pareMr : 

Que se remetta no go,·erno do Estado a 
petição da mesa administrativa de Santa 
Ca.sa de Caridade de SabarA, para attendel
a, mediante contracto para admissão de 
pessoas enfermas, ou do melhor modo que 
em seu criterio e sabedoria julgar conveni · 
ente. 

Sala das commissões, Hi de aetembr.> de 
1898.-Silva Fortes.-Simeão Stylita.-A im
primir-se. 
Apr~ntarão de projectos, rtdacçí'Jes e moções 

O Sr. 8everlauo de Rezeude:-Sr. Pre 
sldente, pedi a palavra para em cumpri
mento de um dever civico mandar á Mesa 
uma indicação que deve ser approvada 
por todos que tem esplrito verdadeiramente 
mineiro, indicaçlio essa que sinto nlio po-

der justificar con..-enientemente em virtude 
do meu estado de satide ; mas que justiaca
se por si mesma em vista da sua magna im
portancia, facllmente apreciavel pela intel
ligencia e patriotismo dos meus illustrados 
collegas. 

A indicação é concebida nestes termos : 

N. 14 

-Indico que esta Camara, representando 
os sentimentos de. povo mineiro leve ao Con· 
~resso Nacional seus protestos contra o pro
Jacto da lei do divorcio, subversivo da or
dem moral e attentor ia ó. solida e estavel 
organização dl\ familia. 

Sala das sessões, 10 de setembro de 1898.
Severiano de Rezende. 

Vem á Mesa e é submettida a apoiamento. 
O Sr. CJamJIIo Prates (ptla ordem) fez 

ver que não póde ser acceita pela Mesa a 
indicaçlio, vis to incidir esta na disposiçllo 
da resoloçllo n. 3 annexa ao regimento. 

O SR. PRB SIDBNTE declara que a indicaçlio 
nlio incide na disposição citada visto tra
tar de negocio que interessa ao Estado e 
como tal a acceita e manda que seja ella re
mettida á commissão de Legislaçlio. 

O Sr. Severlauo de Rezende, (pela or· 
dem), pergunta si a indicação nlio incidindo 
na disposição citada, vae á commissllo, ou 
entra immediatamente em discosslio. 

O SR. PRESIDIINTE informa que si a indtca
çl{O fosse contraria ao regimento nllo ser!a 
ncceita pela Mesa, mas nlio o sendo e como 
tal a tendo accei tado, tem ella <:!e, na for
ma do regimento, ir a uma das commissões 
da Casa conf01·me já a Mesa despachou. 

Vvlação das m~terias adiadas 

Em seguida o sr. Presidente annuncia a 
votação das matarias cuja discussllo lie acha 
encerrada, sendo approvados em I.· discus
são successivamente e remettidos á commis
slio de lnstrucçllo Publica, os proiectos ns. 
365, 366, 368, 373, 374, 379, 381, 382, 383, 
384, 385, 3!:17' 388, 389' 392, 393, 396, 399, 
40ó, 414, 425, 42ô, 429, 430, 431 e 432. 

Slio tambem approvados os pareceres ns. 
333 e 334 e em 3. · discussão o pr~jecto n. 422, 
indo os dois ulttmos á commissllo de Reda
cçllo. 

Requerimentos de 1o·gencia 

O Sr. Noues Pinheiro, ( peb 01-clem,) 
obtendo urgencia, envia á Mesa por parte 
da commisslio t\e Redacçlio o seguinte 

Parecei' pa1·a redacçilo final sobre o prqjecto 
n . 4 22 

A commissão de Redacção de Leis, a que 
foi presente o projecto n. 422, é de parecer 
que se adopte, como tinal,-a mesma reda
cçlio com que foi elle approvado em 3.• 
discussão. 

Sala das commisstles, 10 de setembro de 
1898.-Nunes Pinheiro.-Ignacio Murta. 

O .1r • .JoHelluo BarboltR, (pela ordem) 
requer e obtem egualmente dispensa de im-



press!o e interstício afim de que a reda· 
cçlto final apresentada seja discutida e vo· 
tadt imp1ediatamente. 

Posta em discuas!o a redacçlto é ella sem 
debate approvada pelo que o ar. Presidente 
man<.la que se remetta o projecto ao Senado. 

O u. Silva For&u, (pela ordem) obten
do urgencia, envia â. Mesa, pela commissllo 
de Petições, o seguinte 

Parece1· n. 339 

A' comminllo de Representaçl!es, Reque
rimentos e Petiçl!es, foi presente a do cida
d!o Alberto Delphino, propondo-ae a pintar 
uma tflla allegoricn da installaçllo da nova 
Capital de Minas, medindo aeis metros de 
compriDlento por tr6i e meio de alto, e onde 
devem figurar os homens mais eminentes da 
administração public ~ e ai~& política. 

Considerando que as condições propostas 
se resumem no seguinte : 

c Praso de 2 nonos para. ultimar o quadro; 
apresentação do croquis do quadro seis me
zes depois da acceitaçllo da proposta ; pa
gamento de cinco contos nesta occasillo e 
mais vinte contos na occasião da entrega do 
quadro• ; 

Considerando que o desenvolvimento das 
artes ê assumpto importante e que para 
apurar-se o merecimento artístico nllo se 
prescinde do concurso ; 

Considerando que a perpetuidade de fa
ctoE historicos na edade contemporanea é 
necessaria, mas se faz por outros processos 
mais economicos, como o arNtramento de 
premios; 

Considerando que um dos melhores pro
ceasos para apurar-se o nlor artístico depen
de da veritlcaçllo dos trabalhos que o re · 
presenta e que nem todos podem realizai-os, 
sem a intervenção de outros factores ; 

Considerando, finalmente, que o Estado 
nlo póde cogitar presentemente sinllo de 
despesas reproductivas, sob pena de sacrificar 
seus mais vitaes interesses ou cabir no das
credito publico : é pois de parecer : 

Que se mande· arcb.ivar a petiçllo do cida
dlto Alberto Delphino, salvo ao mesmo o di
reito de primazia, quando cogitar-se de se
melhante assumpto. 

Sala das commissoes, ;o do dezembro de 
1898.-Silva Fortes.-Leopoldo Corrêa. -Si
melto Stylita.. 

A imprimir-se. 
Em seguida s!o approvadas as emendas 

do Senado ao projecto o. 334 da Camara so
bre doaçlo do predio da Academia do Com
mareio. - A' com missão de Redacçlo. 

2.• PARTE DA ORDEM DO DIA 

Terceira discussilo d~ projecto n . 419 

E' lido e posto em 3. · discussllo o projecto 
n. 413 auctorizando a reforma do ensino 
no Gymnasio Mineiro modelando-o de accor
do com o decreto n. 2.857 do governo fe
deral. 

O aR. Joio Pio, na qualidade de auctor 
do projecto, requer seja elle retirado da dis
cusslo e arcbivado. 

o SR. PBEBIDB:'IITB declara que não póde 
acoeitar o requerimento apresentado por ir 
de encontro á diaposiçlto do regimentO. 

Continuando em discuss!o o projecto en
cerra-se esta sem mais debate sendo ctlle 
rejeitado.-Archive-se. 

Nada mais hanndo a tra"r-se o sr. Pre
sidente designa para o dia 12 a seguinte : 

ORDEM DO DIA 

).• PARTE 

Até uma hora da tarde : 
Leitura e appro~nçlto da acta. 
Expediente. 

Até duas horas da tarde : 
2 . · leitura dos pareceres e dos projecto1, 

depois de impressos e distribuídos. 
Apresentação de J:areceres das commis

sües. 
Appresentaçlo de projectos, indicaç!Ses, 

interpellaçl!es ou moções. 
Discussão de requerimentos, indicações, i&l

terpellaçoes e moções. 
Approvação de redacçoes tlnaes. 

2.• PARTB 

Atê quatro horas da tarde : 
1. · discussão do projecto n. 434, refor

mando o regulamento sanitario do Estado. 
1. · dos de ns . 43S, 436, 437 e 438, creando 

cadeiras primarias em diversas localiil.ndes 
do Estado. 

Levanta-se a sess!o. 

REUNI.~O PARA A 62.· SESSÃO ORDINARIA 
AOS 12 DE SETEMBRO DE 1898. 

PRESIDENOIA DO SR. RIBEIRO DB 0LIYEIRA 

Ao meio dia, feita a chamada, acham-se 
presentes os srs. : Ribeiro de Oliveira, Julio 
Tavares, e Simelo Stylita, faltando com cau
sa participada os srs. Sousa Moreira, Du&r· 
te da Fonseca, Alberto Furtado, Candido 
Eloy, Jollo Pio e Manoel Alves e sem ella. os 
mais srs. 

Não se achando presente os srs. 1. • e 2,
secretarios o Hr. Presidente convida para 
occupar esses logares os srs, Julio Tavares 
e Simeão Stylita. 

Comparecem os srs. Agostinho Pereira (1.• 
secretario), e Carlindo Pinto. 

Não havendo numero legal para haver 
sesslo, o ar. Presidente declara que continüa 
para amanhit & mesma ordem do dia annun
ciada para hoje. 

133.• SESSÃO ORDINARIA, AOS 13 DE SETEM~ 
BRO DE 18~ 

PllESlDB.'~CIA DO SR. RIDEIRO DB OLIVBIRA. 

SUAt:IIARIO-t.· parte da ordem do dia.- Acta.
Expedieote. - Observaçoe:~ doa ars. Tbeopbllo 
Marques, Agosllnllo Pereira e lllanoel da Silva.-
2. • leitura.- Apresentação de pareceres de oom-



llte 

mls!Oes.-Jdem do projecto n. 439.- 2.• pafte-
1. • di~cuulo do projectó n. 434.- t. ·dos de ne : 
485, 436, 437 e 4S.~.- Ordem do dia. 

Ao meio-dia, feita a chamada, aoham-ae 
preaentes os sra.: Ribeiro de Oliveira, Agoa
tinho Pereira, Celestino Soarea, Silva Fortes, 
Theophilo Marque11, Epaminondas Ottoni, 
Francisco Breaaane, Ca"neiro .de Rezende, 
Joio Pio, Delfim Moreira, Nunes Pinhelro,Nu
nea Codlho, Bueno Brandllo, Julio Tavares, 
Getulio de Carvalho, Severiano de Rezende, 
Camillo Pratas, Juscelino Barllosa, Camillo 
Soares, filho, Carllndo Pinto, 8at.urnino Dan
tas, Desiderlo de Mello, Ignacio Mutt.a, Ma
noel da Silva, Simelio Stylita e Coelho de Mou
ra, faltando com cauPa participada os ara.: 
Sousa Moreira. Duarte da Fonseca, Alberto 
Furtado, Candldo Eloy e Manoel Alves e sem 
ella os mais ara.• 

Abre-Pe a sessl1o : 
Lida a acta da antecedente e nllo haventfo 

quem sobre ella faça observaçõeP, o sr. Presi
dente a dá por appr·ovada . 

BXPBDIENTB • 

0 SR. ],o SECRETARIO dá conta do seguinte : 

Officios 

Do sr. J.o Secretario do Senado, commu
nicando ter subido é snncçllo sob n. 116 a 
proposiçlio de lei t>manada desta Camara ~ob 
n. 138, fixando a força publica do Est.ado 
para o exercício de 1899, enviando sob n. 
106 um projecto de lei ~obre concessllo de 
privilegio para o prolongamento da Estrada 
de Ferro de r.ataguazes á Barra do Cuietbé e 
devolvendo acompanhado de tres emendas a 
proposiçlio de lei n. 10'.:!, emanada desta Ca
mara creando cadeiras de instrucçlio prima
ria.- A Camara fica inteirada quanto a pri
meira parte e vllo a imprimir se o projecto 
e as emendas. 

Do dr. Americo \Verneck communicando 
que a 7 do corrente tomou posse e entrou em 
uercicio do cargo de Secretario da Agricul
tura Commerc•O e Obras Publicas para que 
foi nomeado por decreto da mesma dato.
A Camara fica. inteirada.. 

0 SR. THEOPHILO MARQUBS envia à mesa 
uma. representaçlio de habitantes da estação 
de Mattozinhos na E. F. Central solicitan
do a crea.çlin de uma cadeira de instrucçllo 
primaria. na referida localidr.de.- A' com
misl!lio de Inst1 ucçlio Publica.. 

O •r. Attottflabtt Perel-, (t.o Secretat·lo) 
part.CÍTI!l à Camara que o sr. Freitlls Castro, 
tem fultado e continuarà. a f11ltar a mai~ al
~umas Fe~Foes por motivojusto.- A Cemara 

2.• LEITURA 

Têm segunda leit ura e ficam aobll8 á mesa 
para a ordem :!.os trabalhos os pareceres de 
na. 385 a 339. 

Apre1ent·.t ç/Io de parecer~• dtu commiui1ss 

0 SR. DBLFIM MOREIRA, por parte da com
miBBIO de Constituição, Legislaçllo e Poderes, 
envia á mesa o seguinte : 

Parecer n. 340 

A commisslo de Constituiçllo e Legislaçlo, 
a que foram prasentaa. para consultar com 
seu parecer, os doc1:1nentos e decretoa do 
governo provisorio T'f' 'nrentea ás divisas en
tre os districtos du _., I!'Ua Limpa e Provi
dencia, pertencentes. : •.uelle ao municiplo 
de S. José d'Aiém l 'n~Rhyba e este ao da 
Leopoldina, depois de l:etido exame de tudo 
quanto concerne ao aasumpto, verificou: 

Que por dec. de 6 de maio de 1800, foi 
creado o dlstricto de Agua Limpa, no muni
cípio de S. José d' Além Parahyba, com as 
divisas determinadas no mesmo decreto; 

Que a 9 do me11mo mez e anno foi expe
dido o decreto, creando e marcando os limi
tes do diatricto da Providt~ncia, município 
da Leopoldina; 

Que o dec. de 9 de maio de 1800, publica
do posteriormente ao de 6 do mesmo mez, 
comquanto nlio contenha expressa a revoga
çlio das disposições do decreto anterior, 
veiu levantar duvidas sobre as divisas dos 
dous districtos e parece mesmo que modifi
cou, pelo menos, em parte, essas divisas; 

Que tanto isto é verdade que a 20 de ja
neiro de 1891, o governo teve necessidade 
de esclarecer as duvidas produzidas, expe
dindo novo decreto, no qual ficaram clara
mente fixados os pontos pricipaes dos limi
tes entre os dous districtos, faltando sómen
te, para solver a questão, a determinação 
da linha de sesmaria e ocox:hecimento do lo
gar denominado - Vae e Volta-, a. que se 
referiu este ultimo decreto; 

Portanto é a commissllo de parecer: 
Que as duvidas e questões levantadas 110-

bre as divisas entre os referidos districtos 
devem ser resolvidP.s de r.ccôrdo com dec. 
de 20 de janeiro de 1891 . 

Sala. da·s commis~;ões, 13 de setembro de 
1898. - Delfim Moreira . - Gatulio de Car
valho. 

A imprimir-se. . 
0 I;R. NUNES l"lNHEIRO, pela comroJSS:'iO de 

Redacçlio. env: 1. á Mesa as seguinte!!: 

Red· cçllo da indicaçt%o n. 12 

fica inteirada. A commisslio de Redacção, a que foi pre-
0 11r. Maaoel da Silva f11zendo ver sente a indicação n. 12, e de parecer que 

achar se de$falcada a commisslio de Com- seja a mesma approvada rom a seguinte re
mercio, industrias e artes, pela ausencia de dacçlic> final : 
dois de F eU I' membros, pede a nomea<.;ll.o de IndicamoP que n Cam11ra dos st'l'. Deputa
quem preencha interinamente os logares doi! . por int~r·me!lio do Governo do Fs.tado, 
vagos. solicite do sr. PreRidente da Repubhca a 

Com o consentimento da casa, o sr. Presi- execução da dispo!liçllo legislativa que au
dente nomeia os srs. lgnacio Murta. e Nunesj ctoriza o Governo Fede':al a entrar e~ acc6r. 
Pinheiro. do com a empresa - V1açl1o do Braa1l - no 
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aentldo de augmentar o numero de viagens 
no.Rio S. Francisco, visto attender esta me
di<fa âs•instantes reclamações do commer· 
cio e da fnlfustrla deste e doa Estados ser
vidos pela navegaçlo, a vapor, da referida 
eDipresa. 

Sala das commiafllel', 13 de setembro de 
1898.-Nunes Pinheiro.-Jgnacio Murta. 

Par~r e re<lacçl!.o final de acc6rdo com as 
eml!ndas do Ser.a dll sobre o projerto n. 334 

A commlsslio de Redacçllo, a que foi pre
·sente o projecto n. 334, emendado pelo Se
nado, é d& parecer que seja o mesmo ap
provado com a seguinte redacçlo tJnal: 

O Congresso Lt'git~lativo d~ Minas Geraes 
decreta: 

Art. I.· Fica o Gover no auc ' orizado a 
acceitar a doaçllo, que pelos accionistas da 
Academia de Commerclo foi feita ao Estado, 
do predio em que funcciona a mesma Aca
demia; devendo, porem, manter o curso em . 
quanto convier aos interflsses do Estado. 

P11.ragrapho unico. Para manutençlio da 
Academia será appllcada. a verba de 50:0001, 
concedida a t itulo de sub\'en~llo annual pela 
lei n. 206, de 18 de setembro de 1896, e para 
conclusllo das obras do edificio será sóm(ln . 
te applic&da a verba até o maximo de 50:0001, 
consignados na citada lei para esae fim, fi 
cando sem efTeito a auctorizaçllo constante 
do r aragrapho unico da mesma lei. 

Art. 2. • O Governo, no regulamento que 
~I!H!dlr para execuçllo desta lei, poderá reor
ganizar, como j ulgar mais conveniente, a 
Academia de Commercio e providenciar de 
modo a poder ella preencher os tina p11.ra 
que foi creada, reduzindo, porém, o curso 
annexo ao ensino das materfas exigidas para 
matricula. 

Art. 3. · As tuas de matriculas e emolu
mentos passam a constituir renda do Estado, 
applicando-se o seu producto ao custeio da 
Academia. 

Art. 4 . · kevogam -ss 11S disposições em 
contrario. 

Sala das commissões, 13 de setembro de 
1898- Nunes Pinheiro.- lgnacio Morta. 

A Imprimirem-se. 

Âfrelent4çlJ.o de p1··'.}ectos, ind ic •çõ11 s e moções 

0 SR. IGNA.CJO !\fURTA, obtendo a palavra, 
envia é. Mesa o seguinte: 

Projecto 11 . 439 

O Congresso Legislativo do E·tado de Mi
nas Geraes decreta: 

Art. I.· Ficam creadas duas escolas ru
raes de instrucçlio primaria, sendo uma do 
sexo n~asculino no povoado-Santo Antonio 
doa Pratas, di~tricto de S. Miguel de Jequi
tinhonha-e uma do sexo remlnino no po
voado -Prata-districto de S. Jollo do Vigia, 
ambas no município de Arassuaby. 

Art . 2.· Revogam-se as dlsposiçõe• em 
contrario. 

Sala d11s commiasl:les, 13 de setembro de 
1898.-I.rnacio Murta.- Manoel da Silva. 

Apoiado, é. imprimir s&. 

2.• PARTE DA ORDEM DO DIA 

1. • di&culll!.IJ do projeclo n. 434 

Lido e posto em I.· discuaalo o projecto 
n. 434, reformanio o regulamento aanitarlo 
do Estado, encerra-se esta sem debate, 
aendo approvado o projecto que vae é. com
miaslo de SauJe Publica por consentir li. 
c~tsa que p!lsse elle a 2. · discut~sllo. 

1. • d ifcussll., do& prnjtctoa n •. 435, 436, 437 11 
438 

Em seguida,lidoe e postos successivamente 
em I.· discuullo. silo 1.1em debatq approvadoa 
e vllo á commi11F!o de Inatrucçllo Publica, os 
projectoa ns, 435, 436, 437 e 438, sobre ca
deiras primariu. 

Nada mais havendo a trdtar-se, o sr. Presi
dente designa para amanhA a seguinte 

ORDEM DO DIA 

PRJMBJRA PARTB 

Ate uma hora da tartle: 
Leitura e approvaçllo da acta. 
Expediente. 

Até duas horas da tarde: . 
2 .• leitura dos pareceres e dos projectos, 

depois de impressos e distribuidos. 
Apreaentaçlfo de pareceres du commls3l:les. 
Apre11entaçllo de projectos, indicaçoea, in

terpellaçoea ou moções. 
Diacuaallo de requerime,ntos, Indicações, 

interpellaçOes e moções. 
Approvaçllo de redacçõea finaea. 

2.· PARTB 

Até quatro horas da tarde : 
2.· discusslo do projectl' I! . 97, do Sena

do, creando cadeiras de instrucçlio prima
ria no município de S. José d'Alem Para
hyba. 

t.· do de n. 105, do Senado, auctorizando 
o governo a subvencionar á Companhia Em
presa Navegaçllo Rio de Janeir<> ou quem 
maia vantagens offerecer, para a nav~a
çlo por vapor entre os portos do Rio de Ja
neiro e o de Caravellas . 

Lev"nta-se a sessllo. 

64 ... SESSÃO OROINARIA, AflS 14 DE SETEM
BRO DE 1898 

PRKBlDENCIA. DO SR. RIBBJR.O DE OLIVEIRA 

SU lDIAI\10 : - I. · parte lia ordPm dn llla. -
A ela . - ExpP.illente . - Observações do 11r . Julio 
Tavares . -- 2 • leitura. - Apresent~çlln de pa· 
receres do! rommi~~OPs .-- Rrquerimento de urgen· 
cia do ar . R.,ul PP.oldo. -Apresentação dos pro
j P.cto~ na. 4~0 e 441 . - Apprnvaçllo lle redacções 
llnaes. - 2. · parte - 2. · discussão llo projecto 
n. 9 7. dn Senado. - Requerimento do sr . Bueno 
Brandlo. DIPcurso dn sr . João I' lo - Decla
raçAo de voto do sr. AgMtlnbo Pereira. - 1.· 
lllsrussAo do projecto n. • O~ do Senalln. - De· 
cl~ •a~Ao de voto do sr . Jo:)o Pio. - Ordem do 
dia. 

' 



Ao meio dia, feita a chamada, acham-se 
presentes os srs. : Ribeiro de Oliveira, A~os
tinho Pereira, Celestino Soares, Jo!o Pio, 
Juscelino Barbosa,Carneiro de Rezende,Theo
philo Marques, Nunes Coelho, Ignaclo Mur· 
ta, Julio TavaretJ, Delfim Moreira, Raul Pe
nido, Nunes Pinheiro, Epaminondas Ottoni, 
Tavares de Mello, Shneão Stylita, Bueno 
Brandão, Getu:io de Carvalho, Manoel da 
Silva, Camillo Soares, filho, Desiderio de 
Mello, Leopoldo Corrêa, Severiano de Re
zende, Saturnino Dantas, Candido Eloy, Ma
noel Alves, Camillo Pratas e Sabino Barroso 
Junior, faltando com causa pa,.ticipada os 
srs. : Sousa Morei'ra, Duarte da Fonseca, Al
berto Furtado e Freitas Castro e sem ella os 
mais srs. 

Abre se a sess!o. 
Lida a acta da antecedente e não havendo 

quem sob1·e ella faça observações, o sr. Pre
sidente a dá por approvada. 

EXPEDIENTE 

0 SR. I . · SRCRETARIO dà conta do se
guinte: 

Offi.cios 

Dous do sr. I.· Secretario do Senado, sob 
ns. 3i e 38, devolvendo acompanhado de 
emendas a prop,•siç![o n. 155, desta Camara, 
sobre orçamento do Estado e enviando a 
proposição n . 107, do Senado, annullando 
deliberação da assemblàa municipal do Ca
ratinga. - A imprimirem-se a proposiç!o e 
as emendai.'. 

0 SR. JULIO TAVARES envia à Mesa para 
que tenha o destino regimental uma repra
sentaç!o do conselho dist"ictal dos Peixotos 
pedindo um auxílio para as obras da respe
ctiva cadêa. -A com missão de Petições. 

:2. • leitum 

Tem 2. · leitura. o parecer n. 340 e o pro
jacto n. 439, sendo este julgado Clhjecto de 
delibernção.-Para ordem dos trabalhos. 
Apresen tacão dP- parece1·es das commissões 

0 St~. NUNES PINHEIRO, pela commisslio de 
Commercio, Estatística, Industrias e Artes, 
apresenta o seguinte : 

Parece1· n. 3 11 

A commissão de Commercio, a que foi pre
s~nte a indicação n. 13, e de parecer que 
seja a mesma submettida á discussão e a.p
provada. 

Sala das commissues, 14 de setembro de 
1898.-Nunes Pinbeiro.-lgnacio Murta.-Ma
noel da Silva. 

In dicacão n. 13 

Indicamos que a Camara doo Deputados, 
tomando na maxima consideração os interea. 
ses dos agricultores do Estado de Minas, re
presente aos poderes da Goião, por interme
dio do governo do F.stado, no sentido de ob
ter ac ~ôrdos ou tratados de commercio que 
reduzam os elevados impostos que o café 
brasileiro paga em alguns paizes, principal-

:nente na Franca e ltalia, indicando tambem 
aos nossos representantes dlplomatioos as 
medidas que o seu patriotismo julgar• na
cessarias. 

(S. R.) Sala das sessões, 9 de setembro de 
1898.-Raul Penido.-Padre João Pio.-Agoa
tinho Pereira.- A imprimir-se. 

0 SR. LEOPOLDO CORREA, pela commisa![o 
de Saúde Publica, envia à Mesa o seguinte 

Parecer pat·a 2. • discussllo sobre o projecto "• 
434 

A commissão de Saude Publica à de pare
cer que o projecto n. 434, approvado em I·. 
discussão seja submettido â 2. · diacuaaio e 
approvado. 

Sala das com·missões, 14 de setembro de 
1898.-Leopoldo Corréa.-Nunes Coelho. 

A imprimir se. 
0 SR. SILVA FORTES, pela commisslto de 

Petições, envia á Mesa os seguintes: 

Parecer n. 342 
A commiss![o de Representações, Requeri

mentos e Petições, à qual foi presente a do 
coronel Herculllno Martins Rocha, fiscal 
ambulante das rendas int9rnas do Estado, 
pedindo pagamento da ajuda de custo de 
que trata o art. 2.· n. 7, da lei n. 3, addicio
nal á Constituição do Estado, em grau de 
recurso das decisões do dr. Presidente do 
Estado e Secretario das r'inanças, à pois de 
parecer que não se dê provimento ao refe
rido recurso, conformando-se, pois, com a 
decis!o do Poder Executivo do Estado, e re
quer que sejam archlvados os referidos pa
peis. 

Sala das commissões, 14 de setembro de 
1898.-Silva Fortes.-Simeão Stylita. 

Parecer n. 343 

A oommiss![o de Representações, Requeri
mentos e Petições, â qual foi presente a doa 
empregados da lm4>rensa Officia1 do Estado, 
contractados anteriormente á mudança des-
8& repartição de Ouro Preto, pedindo a con
cessão, nesta cidade, de lotes gratuitos de 
terrenos para edificação, nas mesmas condi
ções em que pela lei n. 231, de 28 do mez 
findo, a outros foi feita, à de parecer: 

Que se mande archivar a dita petiç!o, 
por falta de paridade, nas funcçoes inhel'en
tes aos cargos que exercem, e até mesmo 
por faltar-lhes outros requisitos que pudes
sem legitimar o que pretendem. 

Sala das commissões, 14 de setembro de 
1898.-3ilva Fortes.-Simeão Stylita 

Pm·ecer n. 344 

A commisslio de Representaçõea Requeri
mentos e Petições, a qul\1 foi presente a de 
Sancho Gualberto de Figueiredo, professor 
do extincto aldeamento de D. Manoel, na 
Figueira, pedindo o pagamento de seus ven
cimentos que deixou de perceber : 

Considerando que ao Poder EAecutivo 
privativamente compete apreciar a reclama
ç!o supra, e não ao Congresso do Estado ; 
considerando que ao Congresso só compete 
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conceder verba ai assim o solicitar o Poder 
Exeçutivo, a bem da justiça que posaa 
uslltlr ~ requerente, à pois de parecer : 

Que se remetta ao sr. dr. Presidente do El
tado a petioilo do ex-profeaaor Sancho Gual
berto de Figueiredo, para providenciar 
como entender de justiça. 

Sala das commlssões, 14 de setembro de 
ls9g.-silva Fortes.-Simelo Styllta. 

Pa1·ecer n. 345 

A coromiseão de Representações Requeri
mentos e PetiçUea, a\ qulll foi presente a 
de diversos cidadlos do dlstricto do-Brejo 
da& Almas-pedindo que se auctorize a con
l!trucçllo de uma casa de prisllo na séde do 
diatricto, é de parecer qne se archive a dita 
representaçllo, visto como se rafere a uma 
medida de caracter local, que se acha at
tendida pelo eataoelecimento de prisões nas 
sédes das comarcas do Estado. 

Sala das sessões, 14 de setembro de 1898. 
-Silva Forte~.-Simeão Stylita. 

Pa1·ecer n . 346 

A commissllo tle Representações Requeri
mentos e Petições, a\ qual foi presente a dos 
habitantes do districto de Itacambira, pe
dindo o auxilio de seis contos de reis para 
construcçilo de um pontilhllo sobre o ribei . 
rão da Areia, na estrada que de Diamantina 
segue para Grlio Mogol : 

Considerando que o governo do Estado, 
por seu Secretario, jl\ tinha auctorizado o 
dlspendio da quantia de tres contos i 

Considerando que nlio foi pres&nte á com
misslio o orçamento dos serviços a executar 
para verificar-se a inaufficiencia da verba, 
que só poderia ter sido auctorizada em vista 
dail conveniencias publicas ; 

Considerando, finalmente, que o assumpto 
é mais da compl'ltenciG do Poder Executivo, 
é pois de parecer : 

Que se remetta a dita r'preaentaçllo ao 
Poder Executivo do Estado, para deliberar 
como fór mais conveniente ao serviço pu
bJico. 

Sala das commissões, 14 de setembro de 
1898.-Silva Fo:'tes.-Simello Stylita. 

serventes da Escola de Pharmacia de Ouro 
Preto, pedindo equiparaçllo de vencimentos, 
é de parecer : 

Que seja arohivada a petição doa referidos 
cidadlos, visto como o cofre do Estado nllo 
comporta deapesas que nlo sejam reprodu
ativas promptamente, e desde que nilo s& 
trata de aerviços geraes que não poSI!am eer 
sacrificados. 

Sala das commissõeto, 14 de setembro de 
1898.-Silva Fortes.-Simeão Stylita.-A im
primir-se. 

P.equerimenlo de ut·ge11cia 

O sR. RAUL PEl'\IDO (pela ordem) requer 
e obtem dispen8a do impressilo e interstí
cio afim de que figure na ordem do uia de 
amanhã o pat ecer n. 341, sobre a indicaçlo 
n. 13, hoje apreseiltada pela commiRsiio de 
Commercio e Artes.-Incltia-se na ordem do 
dia. 

Apres~ntaçli'J de projectos, requerirn ~J raiOs, 

indicações ~ moções 

O SR. RAUL Pw-noo envia á mesa o se
guinte 

Projeclo n, 440 

O Congresso Legislativo do Estado de Mi
nas Geraes decreta : 

Art. 1.·- Ficam creadas as seguintes cadei
ras de instrucçlo primaria : uma do sexo 
masculino e outra do sexo feminino r:c JiO· 
voado de Santa Helena, município de Guara
rá i uma. rural do sexo masculino, no lagar 
denominado-Costas-dist ricto de Sant'Anna 
do Paraopeba, município do Bomfim ; uma 
do :Jexo masculino e outra do sexo feminino 
em S. Vicente de Agua Limpa, districto de 
Agua Limpa, munioipio de Juiz de Fórai re
vogadas as disposições em contrario. 

(S. R.) Sala das sessões, 14 de setembro 
de 1898.-Raul Penido.-Padre Joio Plo.
Nunes Pinheiro.-Delllm M(jreira.-Carneiro 
de Rezende.-Agostinho Pereira . 

Estando apoiado pelo numero de a.ssigna
turas, vne a imprimir-se. 

0 SR. THEOPHILO MARQUES, obtendo a pala
vra, envia a mesa o seguinte 

. ~arecer n. 3 L7 . I Prt}jecto n. 441 

A con11mss~o de ~epresen~ações Requeri- 0 Congresso Legislativo do Estado da Ml-
mentoa e Petições, a que f01 presente a do d . 
Dlrectorio do Partido Republicano Conatitu- nas ~eraes __ ecreta -
clonal do districto de s. Joilo da Vigia, pe- Art1g~ un1oo.-Fica cr~ada uma escola ru
dindo o auxilio de quinze contos para a con- ral_de IDstrucçilo p:-lmarin. :para o. sexo ma&
atrucçilo de um cemiterio, à de parecer : cuhno no log~t: -Salto-, do distrlcto do 

Que aeja indererida a dita representaçilo, Bag~e, do. mumc1plo do C~rvelloi revogadas 
que se prende a asaumpto peculiar do dis- u diaposiçUes em contrar10. 
tricto e que deve ser attendido pela respe · Sala.daa aeaaues, 14 de setembro de 1898.
ctiva Cumara Municipal, e nunca pelo Es- Theophilo Marques.-Ignacio Murta.-Apoia-
tado. do, 11. imprimir-se. 

Sala das commissões, 14 de setembro de 
1898.-Silva Fortes .-Simelo SLylita.. 

Pat·ecer n. 3-18 

A commissão de Representações, Requr.ri
mentos e Petições, à qual foi presente a dos 

Appru•açllo de rttdacçies finacs 

Em seguida alo a.pprovadas sem debate, as 
redacções tlnaea d3 projecto n. 334 de ac
córdo com as emendea do Sendo e da indi
caçilo n. 12. 

• 



Ollleie-se ao sr. dr. Presidente do Estado 
sobre o objecto da indieaçlo e remett&·se 
o projeeto a eancçllo, eommunicando ao 
Senado. 

2.•~PARTE DA ORDEM DO DIA 

2.· discuss4o do projecto n. 97, do Se11ado 

E' o.nnunciaJ.a a 2. • diseussiJ.o, por artigos, 
do projecto n. 97, do Senado, creando cadei
ras de instrucçiJ.o primaria no municipio de 
S. José de Além Parahyba. 

0 SR. BUENO BRANDIO apresenta O se-
guinte ' 

Requerimento 

Requeiro o adiamento da. discussão do 
projecto n. 97, do Senado, por cinco dlu. 

Sala das· sessões, 14 de setembro de 1898.-
J. Bueno BrandiJ.o. 

Lido, apoiado entra em discussão. 
o 11r. .loAo Pio (NiJ.o temos o seu dis

curso). 
Nioguem mais pedindo a pala vrs,encerra· 

se a discussl!.o sendo approvado o requeri
mento, pelo que é adiada a discussll.o do 
projecto. 

o 11r. .\go11tlab.o Pereira (I. • secretario) 
declara ter votado contra o requerimento 
de a.diamento. 
1. • DJSCt.:I'!'AO DO PROJBCTO N. 105, DO SENADO 

E' lido e posto em I.· discussl!.o o seguinte 

PrfJiecto n. 105, do Senado 

O Congresso do Estado de Minas Geraes 
decreta: 

Art. l. · Fica o Presidente do Estado au
ctorizado a. conceder a subvençl!.o ~tnnual de 
48:000$000, deduzidos da verba -Obras Pu
blicas- á Companhia Empresa de Navegação 
do Rio de Janeiro, ou a quem melhores van
tagens offerecer, para a Pavogação por va
por entre os portos do Rio de Janeiro e o de 
Caravellas. 

Art. 2.· O concessionario obrigar-se-ha: 
I A dar du~ s viagens redondas, sendo 

uma no principio, outra no meado de cada 
mez· 

n' A estabelecer trafego mutuo com a 
Companhia Estrada de Ferro Bahia e Minas ; 

III A ter no pCirto do Rio de Janeiro um 
trapic.he ou ponto de embarque para as mer
cadorias; 

IV A receber cargas com destino áquella 
estrada de ferro em todos os portos em que 
tocar. 

Art.. 3. · O governo providenciará como 
j ulgar conveniente sobre o contracto de 
trafego mul.uo, a segurança da n11vegação, o 
acondicionll.mento das merca.doris.s entregues 
ao concessionar·io e 11 regularidade do ser· 
viço subvencionado. 

Art. 4. · Revogam-se as disposições em 
contrario. 

Paço do Senado do Estado de Minas Ge · 
raes, Minas, aos 6 de setembro de 1898.-An
tonio Martins r'erreira da Silva, presidente. 
-Dr. Joaquim Antonio Dutra., I.· secretario. 
-Dr. Joeà Pedro Drumond, 2. · secretario. 

Nilo havendo quem sobre o mesmo peoa a 
palavra encerra-se a discuuiJ.o sendo appro· 
vado o projecto.-A' commisllo 4e O&ru 
Publicas. 

O •r- loAo Pio requer se consigne na 
acta que votou contra o projecto.-Será at
tendido o nobre deputado. 

Nada mais havendo a tratar-se o sr. Pre
idente designa para amanhA: a seguinte 

ORDEM DO DIA 

1.• PARTB . 

Até uma hora da tarde : 
Leitora e approvação da acta. 
Expediente. 

Ate duas horas da tarde : 
2.• leitura dos pareceres e dos projectos, 

depois de impressos e distribuidos. 
Apresentaçll:o de pareceres das commis

sões. 
Apresentaçllo de projectos, lndicaçlles, in

terpellações ou moções. 
DiscussiJ.o de requerimentos, indicações in

terpellações e moções. 
Approvação de redacçoes tlnaes. 

2.• PARTB 

Até qnatro horas da tarde : 
Discussão unica das emendas otl'erecidas 

pelo Senado ao proiecto o. 408 desta Cama
ra, orçando a receita e fixando a despesa do 
Estado para o futuro exercício. 

J.a discussão do projecto n. 433, annullan
do a resolução n. 15 da Camara Municipal 
de BomOm, que dividiu o município em 
districtos espeuiaes e fixou o numero de ve
readores. 

Discussn.o unica das emendas do Senado ao 
projecto n. 233, iniciado nesta. Ca.mara, em 
1896, creando cadeiras de lnstrucção prima
ria. 

Discussão do parecer n. 341, SQbre a indi
caçl\o n. 13. 

Lovanta-se a aesslio. 

65.• SESSÃO OROINARIA, AOS 15 DE SETEM-
BRO DE 1898 . 

PRBSIDENCIA DO SR. RIBBIRO DE OLIVBIRA 

SUMMARIO:- L.• parte da ordem do dla.-Acta.
-2.a leitura. - · Apresentação de pareceres de 
commlssões. - l.lem do projecto n. <142. -
2.· parte. - D1~cussllo das emendas do S··nado 
ao projecto n. <~0!1, da Camara. (Orçamento)-
1\equerimeotos de urgencia do sr. Juscelino 
Barbosa. -Declaração de votos dos srs. : Camll
lo l'rates c Jgu~cio Murta . - 1\equcrimento de 
urgt:nc•a do sr. Nunes Pinheiro. ·- 1. ·discussão 
do projecto n. ·133. - Discu s~Ao de emendas do 
Senadn. ao projecto o. 233, da (;amara, de 1896. 
- O sr. Bueno Brandão . - Di!cussào !lo pne
C<lr n. 341. -Ordem !lo dia . 
Ao meio dia, feita a chamada acham-se 

presentes os sr~. : Ribeiro de Oliveira, Ages
tinho Pereira, Celestino Soares, Francisco 
Bressane, Joll.o Pio, Bueno Brandão, Manoel 
da Silva, Severiano de Rezende, Silva For
tes, Raul Penldo, Juscelino Barbosa, Joaquim 



... 
Calixto, Getulio de Carvalho, Deltlm Morei
ra, Çandido Eloy, Nunes Coelho, Freitas Cas
tro, '"Nunes Pinheiro, Theophllo Marques, 
Desiderio de Mello, Saturnino Dantas, Epa
minondas Ottoni, Carneiro de Rezende, Coe
lho de Moura, lgnacio .Morta, CamiUo Pratas, 
Leopoldo Corrêa, Simelo stylita, Camillo 
Soares, tllho, Sabino Barroso Junior e Tava
ree de Mello, faltando com causa particida, 
os srs. : Sousa Moreira, Duarte da Fonseca e 
Alberto Furtado e sem ella os maia senho
res: 

Abre-se a sessl1o : 
Lida a acta da antecedente e nlo havendo 

quem sobre ella faça observaÇões, o sr. 
Presidente a dá por approvada. 

NILo ha expediente. 

2. · l~itur.l 

Tem 2. · leitura os J•t'(•jectos ns. 440 e 441, 
que silo jul«ados o~jecto de deliberaçl1o e 
o& pareceres ns. 342, :; <3, 344, 345, 346 e 
348, que tlcam sobre a mesa. para ordem dos 
trabalhos. 

Apruentação de pareceres das co,.missões 

0 SR . CARNEIRO DE RBZENDE, pela commis
SiiO de Camaras Municipaes, apresenta o 
seguinte 

Parecer para 2.· discussllo sobr1 a proposi
çilo n. 103, elo Senado 

A commisaão de Camaras Municipae<~, a 
que foi presente a proposiçll.o n. 103, do Se
nado Mineiro, declarando sem elfe.to a re
solução em que a auembléa municipal de 
Araguary a.nnullou as leis da respectiva Ca
mara Municipal correspondenttls ao anno de 
1897 e suspendeu a execuçll.o da lei do orça
mento da receita e despesa do mesmo mu
nicipio no corrente exercício, é de parecer 
que a referida proposição seJa sn bmettida á 
discussão e approvada. 

Sala das commiseões, 15 de setembro de 
1898.-Carneiro de Rezonde.- Dr. Coelho de 
Moura.-A imprimir-se. 

0 SR. EPAMINONOAS 0TTONI, pela commis
sl1o de Obras Publicas, envia i\ Mesa o se
guinte 

Pareeer para 2.· discussao sobre o projecto n. 
105, do Senado 

A commissl1o de Obra~ Publicas, ViaçiLo, 
etc., a que foi presente o projecto n. 105, 
do Senado, já approvado pela Camara em 
primeira discussão: 

Considerando que as medid:\8 nelle conti
das vêm favorecer ao desenvolvimento agri 
cola e commercial de todos os municípios 
do Norte do Estado, tributarias da Estr&.da 
de Ferro Bahia e Minas, facilitando-lhes a.s 
communicações respectivas com a praça do 
Rio; é de parecer que seja elle submettido à 
segunda discussão e approvado com a mes
ma redacçlio. 

Sala das commissões, 15 de setembro de 
1898.-E. Ottoni.-Carneiro de Rezende.-A 
imprimir-se. 

A. C. - 32 

Apr~smtaçlfo de p,.oj~cto1, indicações ~ mo .. 
Ç(JU 

O sa. Joio Pio, depoil de obter a palavra, 
manda á Mesa o seguinte 

Projecto n. 442 

O Congresso Legislativo de Minas Geraea 
decreta: 

Art. l. · Fica orea1a uma cadeira de instru
cçl1o primaria na Bôa Vista, povoaçll.o do 
districto da Conquista, municipio do Bom
fim. 

Art. 2. • Revogam-se as disposiçõe! em 
contrario. 

Sala das seasõea, 15 de setembro de 1898. 
-Padre Jol1o Pro. - Freitas Castro. - Raul 
Penido.-Apoiado, a ,mprimir-se. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

DISCUSSÃO DB EMENDAS DO SI-:NADO 

Entram em discussão as seguintes emen
das cuja leitura é dispensada a requeri
mento do sr. Carneiro de Rezende . 

Emendns otferecidas e appro"adas peto Sena
do à propo1içlW n. 155, da Camara, ( ini
ciada sob o n. 108.) 

N. 1 
Ao art.· 1. · § 3. ·-Accrescente-ss: inclusi

vé custas jud.ioiarias. 
N. 2 

Ao art. 2. · § l. · n. 11-0nde se diz : illu
minaçi1o do Palacio-diga-se : illuminaçl1o e 
conservaçlio do Palacio e de suas dependen
cias, elevando-se a. verba de 2:400'000 a 
10:460$000. 

N. 3 
Ao art. 3. · § 1. • n. XVlll lettra-b-Onde 

se diz ... 50:000$-diga-se: 11:9401000. 
N. 4 

Ao art. 3. · § 2. • n. VI-Em vez de 132:000$ 
-di ga-se-152:000AOOO. 

!N. 5 
Ao art. 3. · § 2. · n. XXI-Em vez de 30:000S 

-diga-se :-40:oooeooo, alterando-se a som
ma nos logares convenientes. 

N. 6 
Ao art. 8. · Acor61Jcente-se: 
a) a verba de 506$650 á do n. IV d(\ art. 

2.· § I.· da !ai n. 227, de 27 do setembro de 
1897, para pagamento dos alugueis da casa 
em que funccionou o Senado, em Ouro Preto; 
b) e mais o credito de 21:0001000, destle já., 
para attender As despesas com o aluguel da 
casa em que fanctona a Camara dos srs. De
putados, conservaçio e oust..eio do Palacto e 
recepção do Presidente do Estado. 

N. 7 
Ao art. 10 - Supprima-se a ultima pane 

desde as palavru - eetabelecidas - até &.'1 
palavras - zonas das feiras. 

• 



· N. 8 

Ao art. 11-Supprima·se. 

N. 9 
Ao art. 15.-Substitua-se pelo seguinte : 
As procurações e substabelecimentos fi

cam sujeitos ao sello de 1$000. 
N. 10 

Ao art. 15, § I.· - Supprima-se o ultim o 
período que começa nas palavras-no n. V 
e termina nas palavras-do Estado. 

N. 11 

Ao art. 16. 
a) Supprimam-se as palavt·as:-e as de di

vlslo e demarcação. 
b) Accrescente-se-in-tlne:- não excendo 

a maior taxa de 50$000. 

N. 12 

Ao art. 20-Supprima-se. • 

N. 13 

Ao art. 21-Supprima·se. 

N. 14 

Ao art. 22-Supprima-se. 

N. 15 

Artigo. Fica o governo do Estado aucto
rizado, desde já, a mandar proceder ao le
vantamento da estatística territorial para 
servir de base ao regimen tributaria, expe · 
dindo para esse fim as necessarias ins~ru
cções, podendo impor multas até o maximo 
de 500$000 ac,a infractores do regulamento 
que a respeito for expedido. 

N . 16 

Artigo. Fica o governo do Estado aucto
rizado, desde já, a fazer operações de cre
dito na importancia de 15.000:000$000 a juro 
annual de 5 'f., para resgate da divida ex
terna fluctuante. 

N. 17 

Artigo. Fica extensiva a todas as repar
tições e funccionarios do Estado a faculda
de conferida ao Presidente, contida na 2 . • 
parte do art. 6. · da lei n. 6, de 16 de outu
bro de 1891, podendo reformar os respecti
vos regulamentos de accOrdo com as conve
niencias do serviço publico. 

N. 18 

Artigo. A porcentagem que cabe aos col
lectorell pelt.s deposito& na caixa economica 
recn.birá sobre o liquido das entradas veri
ficadas semestralmente. 

N. 19 

Artigo. Fica elevada a 10:000$000, para o 
vencimento de ,juros, a importancia dos de
positas feitos na caixa economica uo Es
tado. 

N. 20 

Artigo. Continúa em vigor a aucto'riza
çll'.o contida na disposiçllo do s.rt. 11, da lei 
n. 227, de 27 de setembro de 1897, para o 
serviço de immigraç!Io e colonização. 

N. 21 

Artigo. Fica aberto ao governo o credito 
extraordinario de 30:000$, pela verba-Instru
cção Publica- para occorrer ao pagamento 
do premio devido ao cidadão José Pedro 
Xavier da Veiga pela publicação das «Ephe
merides Mineiras• nos termos da lei n. 126 
de li de julho de 1895, e ultima parte dÓ 
artigo 55 do regulamento promulgado com 
o decreto n. 860, de I!) de setombro do 
mesmo anno. 

Paço do Senado do Estado de Minas Ge
raes, Minas, 13 de setembro de 1898.-Anto
nio Martins Ferreira da Silva, pretlidente.
Joaquim Antonio Dutra, I.· secretario.-Josó 
Pedro Drumond, 2.· secretario . 

0 SR. JUSCELINO BARBOSA, (JJela Ol'dem) re
quer dispensa de impressão e interstício afin: 
de que figure na ordem do dia de amanhli o 
projecto. n. lOfi, do Senado, sobre o qual foi 
dado hoJe parecer para 2.• discussão.-Seja 
incluído na ordem do dia. 

Continuando a discussão das emendas do 
Senado, encerra-se ella sem debate, sendo 
todas approvadas. 

0 SR. CAliiiLLO PRATES, (pela Ol'dem) envia 
~ Mesa a seguinte declaração de voto, que 
o sr. Presidente manda que se insira na 
acta : 

Declaro ter votado contra a emenda n . 17, 
porque reputo-a attentoria da Constituição, 
na parte em que probibe ao poder legislati
vo fazer delegações de attribuições que lhe 
são exclusivas. 

Sala das sessões, 15 de setembro de 1898 . 
-Camillo Pratas. 

0 SR. IGNACIO MURTA, (pela. ordem) declara 
ter votado contra a emenda n. 15, que trata 
de mandar proceder ao levantamento da es
tatística territorial para servir de base ao 
regimen tributorio, coherente com o seu 
modo de pensar ,já manifestado na Camara 
quando se discutiu um projecto que tratava 
do assumpto, e pede que sua declaraçlo 
~onste da acta.-Consigne-se na acta a de
claração do nobre Deputado. 

Suspende-se a sessão por dez minutos, 
sendo esta reaberta depois de findo este 
praso. 

Requerimento de w·ge~lcin 

0 SR. NUNES PINHEIRO (pela ordem), ob
tendo urgencia e dispensa de impressão e 
intersticio afim de ser discutida e votada 
immediatamente, envia â Mesa a seguinte 

REDACÇXO FINAL DO PROJECTO N. 408, (ORÇA· 
l\IENTO), DE ACCÔRDO COM AS EMENDAS OFFE
RECIDAS E APPROVADAS PELO SENADO E AP
PROVADAS P.BLA OAMARA. 

O Congresso Legislativo do Estndo de Mi
nas Geraes decreta : 



Art. J.o A receita do Estado de Minas Ge
raes para o exercicio de 1899 fica orçada na 
quafltia4fe 20.905:700.1000 e se comporá dos 
seguintes impostos e contrlbuiç(Jes : 

Renda ordinaria : 
§ 1. · Imposto sobre generos 

de exportaçilo.... . ••. ... 16.000:000$000 
§ 2. • Idem, sobre generos de 

consumo de fóra do Es-
tado ........ . ... . ........ . 

§ 3. · Taxa do sello, inclusi
ve custas judic1arias ... . . 

§ 4. · Passagens em estradas 
de ferro particulares ....• 

§ 5. · Taxa de heranças e le
gados, inclusive trans
missoes em linha recta ... 

§ 6. · Cobrança da divida 
activa .. .. . . .. ....... . ... . 

§ 7.· lmposto.de aferi.;ão do 
sal ... . ... . . · .......... .. . 

§ 8. · Renda da lmpren3a 01:. 
ficial . ... . .......... . ... . 

§ 9. • Producto dt\ venda de 
terras devolutas . . .... . . . . 

§ 10. Juros de quatro apo-
lices . . ... . ... . .. . . .... .. . 

§ 11 • Taxa de matricula e 
annuidade nos estabeleci
mentos de instrucção ..... 

§ 12. Renda dos terrenos 
diamantino~ .. .... . ... ... . 

§ 13. Imposto de 5 °/o sobre 
a exportação do ouro •... 

§ 14. Quotas com que con
C?rre~ as empresas pri-
vtlegtadas, para o servi-
ço da respectiva fiscali-
zação . . . . . . . ... . •....... 

Renda extraordinaria: 
1 Multas por 

int'racções rle 
leis, regula
mant o s e 
contractos. . . 36:000.~000 

2 Juros de di-
nheiros do 
Estado depo-
sitados em 
bancos,inclu-
sivé os im-
pol!ios de 
transmissão 
a que sere-
ferem as leis: 
addicional,n. 
2, de 28 de 
outubro de 
1891, e n. 18, 
de 29 de no-
nmbro do 
mesmoanno, 
que têm sido 
classificados 
em renda ex
traordinaria, 
nos orçamen-
tos anterio
res.......... 50:000!000 

I. 300:000l()OO 

1.180:000$000 

250:000$000 

750:000$000 

12:00C$000 

95:000$900 

260s000.SOOO 

20:000!000 

2001000 

100:000!000 

10:000$000 

200:000!()00 

107:500$000 

3 RepoaiçOes e 
restituiçoes, 
lnclusivé o 
produoto dos 
proprios do 
Estado, por 
venda ou ar
rendamento, 
e renda da 
nova Capital. 180:000,SOOO 

4 Producto das 
fianças cri-
mes. . . . . . . . . 5:000,5000 

Depositos: 
Saldo ou exces

so entre os 
recebi man
tos e as resti· 
tuições ... . . . 350:()()()JOOO 

20. 005:700SOOO 
Art. 2. · O governo fir a. auctorizado a rec~ 

ber o a restituir os dinheir ;; do emprestimo 
do cofre dos orphltos, caixan economicas do 
Estado e os de garantia de llanças e dt~.(losl
tos de outras origens. 

O saldo que produzirem estes depositos 
ser4 empregado nas despesas do Estado e o 
saldo d~ t:estituições será levado ao balanço 
do exerctcto. 

Art. 3.0 Durante o exercicio de 1899 fica 
o Presidente do Estado auctorizado á des
pender a quantia de 2Q. 797:5751365 pelas 
tres Secretarias de Esta.dd, conforme os ser
viços especificados nos seguintes paragra
phos: 
§ I.· Secretaria 

do Interior : 
I. Subsidio ao 

Presidente 
do Estado. . . 30:0001000 

11. D e s P. e s as 
·com tllumi
naçito, con
servaçlio do 
Pala cio e 
suas depen-
dencias.. . .. 10:460$000 

lll. Pessoal e 
expediente 
da Secretaria 
do Interior.. 162:8(9-BOOO 

IV. Subsidio 
aos Senado
res... . . . .... 88:320$000 

V. Pessoal e ex
pediente da 
Secretaria do 
Senado • • . . . 37:564SOOO 

VI. Subsidio 
aos Deputa-
dos.. . . . . . . . • 176:640$000 

VII. Pessoal e 
ex p e diante 
da Secretaria 
da Camara 
doR Deputa
dos, sendo 
1:2005 pua 

• 



e q uiparaçiio 
de vencimen
tos doY offi-

ciaes . . . . . . . . . 51 :500.)000 
Vlll. Ajuda de 

custo aos Se-
nadores e 
Deputados. . . 36:000$000 

IX. Apanha-
mento de de
bates.. . .... . 36:000$000 

X. Aluguel de 
predio para 
aCamarados 
Deputados.. . 12:000$000 

XI. Magistratu-
ra e justiça 
do Estado . • 1.920:000~ 

XII. Pessoal e 
expedíente 
da Se~retaría 

da Policia. . 67:407$000 
XIII. Carcerei

ros das ca
dêas do Esta
do e peuoal 
da de Ouro 

Preto...... .. 51:504$000 
XIV. Sustento, 

curativo e 
vestuario de 
presos po-
bres .•....•• 350:000SOOO 

XV. Diligencias 
policiaes..... 30:()()()SOOO 

XVI. Colonlas 
c o r r e c cio
naes agrico-
Ias . . . . . . • • . . 30:000$000 
XVII. F orça 
J?Ublica: 

a) Pes~oal da 
Brigada .....• 1.583:790~ 

b) Etapa para 
2.079 praças, 
a 18500 na 
media ... .... 1.138:252$500 

c) Fardamento 
para 2 .079 
praças, a ... 
150!000.. . . . . 311 :850$000 

d) Ajuda de 
custo a olfi
ciaes em di-
ligencia .... . 5:000.S000 

e) Gratificaç.ão 
a reenga.Ja
dos, a 200 
réis. . . . . . . . . . 20:000.3000 

() Forragem e 
ferragem ra
ra os ~~ ni
Uiaos da Bri
da e torra
!{em para os 
dos offlciaes. 70:000.$000 

g) Aquartela
mento, en
ter r amento, 
expediente e 
lu~. . .. ... . .. 70:000~000 

h) Compras de 
armu . .. . . 31:5801()00 

XVIII. Saüde 
:{lUblica: 

a) Pessoal da 
Direotoria de 
Hygiene, in
clusivé o en · 
carregado do 
serviço de 
prophylaxia 
sanitaria.. . . . 150:000$001 

b) Material, in
clullivé a 
quantia pre
cisa para ac
qulsiçll.o de 
objectos pa
ra o custeio 
dos laborato
rios e para 
objectos de 
expediente... 11:940$000 

c) Quotas para 
o expediente 
das delega
cias de hy
giene e Vl1~-
cinaçlio.. . . .. 55:280$000 

XIX. Soccorros 
publico&. . .. . 50:000$000 

XX. Auxilio& : 
a1 Ao1.1 hospi
taes de Ouro 
Preto, Mon
tes Claros, 
Grão Mogol, 
Itabira, Dia· 
mantina, Pi
tanguy, Sa
bará, Santa 
Luzia, Sete 
Lagôas, Bae
pendy, Bar
baceua. São 
João . d'El
Rey, Lavras, 
Caldas, Mari
anna. Passos, 
Aras s uahy, 
Ouro Fino, 
Theophilo Ot
toni, S. Gon
çalo do Sa
pucahy, Pa
racatu, Cur
vello, Serro, 
Mar de Hes
panha, Para, 
Turvo, Hom
tlm, Rio Pre
to, Campa
nha, Ponte 
NoYa, Formi
ga, Leopoldi
na, Juiz de 
Fóra, Minas 
Novas. Dôres 
da Bóá Espe
ren~,:ll, Dóres 
do lndayà, 



Oliveira, Ube
raba, !tape· 
cflric11. e bos
picios de ali
enados de Ita
bira e Ponte 
Nova, a . . .. 
2:000_000.. .. . 8?:0003000 

b) Annuidades 
aos hospícios 
de alienados 
de S João 
d' El-REly e 
lliamantina, 

a 5:000..~>000. .. lO:OOOj.OOO 
c) Assisten
ela a aliena · 
dos no Hos
pício Nacio-
nal.......... 10:000;000 

X X I . Inst-ru-
cçlJ.o prima-
ria . . . . . .... . 2.956:650~000 

XXII. Escolas 
Normaes.pes-
soal e-custeio 593:6503()00 

XXIII. Auxilio 
a escolas nor
maes munici
paes: 

De Barbacena, 
Tres Pontas, 
ltajubá, Serro 
e Sete LH~oas, 
a 15:0003 cada 
uma .. . ..... . . 

XXIV. Interna
to do Gymna-
sio Pdineiro : 

a) Pessoal .. . . 
b) Sustento de 
alumnos e 
do pessoal do 
serviço inter-
no . ... .... .. • 

c) Custeio dos 
gabinetes e 
laboratorios .. 

d) Medicamen
tos, livros, 
objectos de 
escripta e Ia-
v agem de 
roupa .. ..... . . 

e) Medico -
Yencimentos 

e gratitlcnç!Io 
addich•nal ... 

f\ Expediente. 
XXV. Externa

todo Gymna · 
sio Mineiro : 

P888081 e ex
pediente . .. .. 

X VI. Escola 
de Pbarma-
cia : 

Pessoal, expe-
diente e ma
terial. ..• ... 

75:000; 000 

134:4002000 

50:000~000 

5:000.SOOO 

30:000.i()OO 

• :3203000 
2:0003000 

121 :OOO. OOú 

I 03:5681000 

XXVII. Institu· 
to tecbnico e 
pro fi ss i onal 
de B~trbace
na: 

a) Pessoal.... 48:000,3000 
b) Oratiftcaçl!.o 
addicional do 
pessoal de 
nomeaç!Io . . . 5:2803000 

c) AlimElntaç!Io 
dos alumnos 
e do pessoal 
do serviço in-
terno. . . . . . . . 40:000~000 

d) Vestuario 
e calçado. ... 20:000-iOOO 

e) Lavagem de 
roupa. . . . . . . 6:C003000 

() Medicamen
tos, li v roa e 
objectos de 
expedienta.. . 3:0001000 

g) Matert.<~ ! 
para u offi· 
cinas.... . . . 8:0003000 

h) Illumina-
çlJ.o . . . . . . . . . . 3:ooot000 

XXVIII . Sub-
vençOes : 

a) Faculdade 
Livre de Di-
reito . ... . . . . . 

b) Asylos de 
orpb!los de 
Diamantina , 
Ma rian na, 
Barbacena, 
Juiz de Fóra 
e S. P'rancls· 
co, em S. 
J o!l o d'El
Rey a 2:0005 

c) Recolhi
mento de or
pbãos em S. 
Jo4od'El-Rey 

d) Asylo de S. 
Luiz, em Cae· 
thé . . . ..... .. . 

1!) Gymnasio 
Baependyllno 

() Seminarios 
de Diamanti
na e Mari-
anna . ... ... . 
g) Collegios de 
Diamantina e 
Marhmna . . . 

h) Instituto 
municipal do 
Fructal . .. .. 

i) Collegio de 
Macaúbas .. . 

j) L yc eu de 
Tbeophilo Ot-
toni. .... ... . 

h) Lyceus de 
artes " offl-

70:000$000 

IO:OOO,iOOO 

2:00~000 

5:0003000 

5:000SOOO 

10:000;000 

8:000!000 

5:000,000 

5:000l 000 

10:000,1000 

• 



cios de Ouro 
Preto e Dia
mantina a 
5:00C$000... • lO:OGO.jOOO 

l) Collegio de 
Mar de Hes-
panba. . . . . . . . 5:000S000 

m) Externc1to 
de Pitanguy. 5:000-iOOO 

n) Seminario 
de Pouso Ale-
gre, logo que 
se installar . !0:000.$000 

XXIX. Arr.hivo 
Publico Mi
neiro : pes
soal o expe-
diente . . . . . . 40:0603000 

XXX. Passa-
gens em es
tradas de fer
ro e tele-
grammas .... 30:0008000. 

XXXI. Impres
sões e publi
cações na Im
prensa Otll-
cial. . . . . . . . . I ::!0:0003000 

XXXII. Expedi
diante com 
eleições osta-
doaes . . . . . . . . 5:0fl0t000 

XXXIII. Sello 
postal para 
a correspon · 
dencia om-
ficial . • . . . . .. 30:0003000 

XXXIV. Even-
tuaes . . . . . . . 16:C003000 11.299:865$000 

§ 2. · SecrE>taria das Finanças 
I. Pessoal da Se

cretaria das 
Finanças.... 100:920$000 

11. Expediente 
da Secretaria 
das Finan· 
ças. . . . . . . . .. 24:200-iOOO 

lll. Recebedo-
ria de Mi-
nas: 

a) Pessoal ..... 
161 :6003000 

b) Material. .. 
38:4003000 200:1){)()~000 

JV Juros e amor· 
tização da di
vida fu n
dada : 

Juros .....•.. 
4.008:4113250 
Amortiza ~ão 
1.249:622~86 5.258:034$136 

V. Porcentagem 
a collectores 
e escrivães. . 233:000-tOOO 

VI. Fiscalização 
especial das 
rendas ex ter
ternas e in-
ternaf... . . . . 1 52:000~000 

' 

VII. Pessoal das 
recebedorias 
e vigias tls-
caes. . . . . • . • 268:2803000 

VIII. Porcenta
gem a com
panhias de 
estradas de 

ferro . . . . . ... . 307:500,3000 
IX. Expediente 

e aluguel de 
casas para 
recebedorias 
e vigias. . . . 33:400$000 

X. Juros de em
preatimo de 
orpbiios e de 
dinheiros de
positados 
para fiança 
de exactores 25:000$()()(\ 

XI. Custas em 
processos cri
mes e em 
causas da fa-
zenda . . ..... 144:000~:>00 

XII. Expediente 
do jury e de 
trtbunaes 
corre cci o-
naes . . .....• 

XIII. Passagens 
em estradas 
de ferro e te-
legram mas 
oftlciaes ..... 

XIV. Imprensa 
Official : 

Pessoal. ...•• 
169: 1~0!000 

Material ••..• 
113:200!000 

XV. Restitui
ções e repo
sições ......• 

XVI. Aposenta· 
dos e refor-
mados . . . ... . 

XVII. Despesa 
com talões e 
impressão de 
estampilhas .. 

XVIII. Exerci
cios findos ... 

XIX. Even tuaes 
XX. Gratifica

ção proviso-
ria . ... ... ..• 

XXI. Publica
ções e im-
pressões na 
Imprensa Of
ficial .. •.•.•• 

19:720$000 

20:000$000 

282:3203000 

10:000!000 

259:079$229 

6:000$000 

60:000$000 
4:000$000 

9'2:462$000 

40:000,6000 7.599:9151365 

§ 3.· Secretaria da Agricultura, Commercio e 
Obras Publicas 

I. Pessoal da 
Secretaria.... 1 i6:279to00 

ll. Expediente 
da Secretaria 20:000$000 



lU. Repartiçl1o 
de Terras e 
C~loni,iação : 
Pessoal. •.•• 

77:722$000 
Material .... 
7:0003000 84:722$000 

IV, Colonias in-
dígenas. . . . .• 25:000$000 

V. Commissiio 
da carta geo
graphica e 
geologl::a: 

Pessoal ..... 
67:000,.SOOO 

Material .... 
37:0003000 104:000$000 

YI. Commissll:o 
da carta geo· 
grapbica e de 
limites: 

Pessoal. .... 
98:4006000 

Material ...• 
57:680$000 156:0808000 

VU. Medição e 
demarcaç 11o 
de terras : 

Pessoal . . . . . 
42:8003000 
Material .... 
7:200$000 50:0005000 

VIII. Gra~itlca·· 
Qão nddicio
nal ao passo· 
al das com
missões geo
graphica o 
geologica, de 
limites e tle 
terr&.a.. . . . . . 27:040~000 

lX. Obras pu-
blicas. . . . . . . . 800:0003000 

X. Jur.tn Com
marcial: 
Pesdoal ..... 
2:780.3000 
Material . ... 
3:000~000 15:780~000 

XI .Instituto Zo
otechnico de 
Uberaba. . • . • 85:250,3000 

XII. Instituto 
Agronomi c 0 
de ltabira... 55:6445000 

Xlll. Subvenção 
á Academia 
do Commer
cio em Juiz 
de Fóra... .. 50:0003000 

XIV. Vaccina 
anti-carbun-
culosa. . . . . . • 9:60L\~OOQ 

XV. Fiscaliza
ção das em
presasdeagu-
a11 medlcinaes 7:0003000 

XVI. Fiscaliza-
ção de estra-
das de ferro. 124:500.5000 

! XVII. Passagens 
de telegram-
maa....... .. 30:000i000 

xvm. Impres-
8110 e publi
cação na Im
prensa Of· 
ficial... . • . . . . 40:000-iOOO 

XIX. Prolonga
mento da li
nha telegra
phica do nor
te, a parlir de 
S. Jollo Bap-
tista....... . .. 30:000S0()(i 

XX. Eventuaes 6:000S000 i .897:795tOOO 

Art. 4. • Fica o Presidente do Estatlo aucto
rizc.~do a abrir creditos supplemonta-res, com 
as formalidades prescriptas no o.rt. 18, da. lei 
2.314, de 11 de junho de Ie76 e observadas 
egualmente as disposições do art. 3. ·, da. 
lei n. 19, de 26 de novewbro de 1891, ás sa
guintes rubricas de despesa d11 presente lei. 
§ 1.· Art. 3.· l'is. 14, 19, 24, u lettra B, 27, 
lettra C e 30; § 2.· Ns. 4, 8, í O, 11, 13, 18; 
e § 3.· Ns. VII e XVII, caso uiio tenham sido 
suficientemente dotadas. 

Art. 5.· Caso a renda ordina.ria e a extra
ordioaria não bastem para a. despesa orçada, 
o Presidente do Estado poderà. fazer opera
ções de credito para cobrir o d cficil que se 
verificar. 

A1 t. 6. • Fica tambem o Presidente do Es
tado émotorlzado a fazer operações de ore
dito para occorrer âs despesas com garantia 
de juros e subvenções a empresas auxiliadas 
pelo Estado, caso Bf'jam insuffioient~s as ren
das do exercício. 

Art. 7.· Continuam em vigor as disposi, 
ções contidas nos arts. 10, 11, 13, 14, 15, 16, 
17, 18 e 111, ua lei n. 19, de 26 do novembro 
de 1891 ; a do art. 6.·. da lei n. 39, de 21 de 
julho de 1892, e dos arts. 6.·, 7.· e 15, da lei 
n. 107, de 26 de julho de 1894, e art. 11 let
tra-A-da lei n. 211, de 19 de setembro de 
1896. 

Art. 8. · Ficam concedidos ao governo os 
seguintes credltos supplementares: de . •••.. 
4:000.)000, a verba do n. XIII, § 3. • art. 2. ·, 
da lei n. 227, de 27 de setembro de 1897, e ap
provado o decreto n. 1.108, de 12 de março 
deste anno, pelo qual foi aberto o credito 
supplementar_ da quantia de 2:28~$0713, á 
verba do n. XI§ 1.·, art. 2.·, da lei n. 211, 
de 19 de setembro de 1896 ; de 506i650, ~ do 
n. IV, do art. 2.· § 1.· da lei n. '227, de 27 de 
setembro de 1R97, para pagamento dos alu· 
gueis da casa em que funooiono'.l o Senado 
em Ouro Preto; e mais o credito de 21:oooeooo, 
desde já, para attender âs despesas com o 
aluguel da casa em que fuoooiona a. Camara 
dos srs. Deputados, conservação e custeio do 
Palacio & recepção do Presidente do Estado. 

Art. 9.· Fica extensiva a todos os gene
roa de producçlio a manufactura do Estado, 
n!\o mencionados na tabella A e B do regu
lamento expedido pelo decreto n. 842, de 25 
de julho de 1895, a ían de exportaçíto de 4 ·t. 
calculada sobre os valores officiae!l que lhes 
forem dados nas pautas, tendo por base o 



peso liquido dos productoP no acto de sua ex
portaçll.o do territorio do Estado, continuan
do isentas dessa taxa as aguas mineraes, 
nos termos da lei n. 160, de 19 de agosto rle 
1800. 

Art. 10. A taxa de exportação do gado Vll.c
cum continúa a ser de 4 'I· cobrada inte
gralmente. 

Art. H. Fica elevada de 60 · I. a taxa do 
n. 16 da tabella-A-§ I.· do regulamento n. 
931, de maio de 1800, restabelecida a do n. 
13,da mesma tabella, para actoP ahl meneio · 
nados, der.>gada nessa parte a diAposiçllo do 
artigo 12, da lei n. 227, de 27 de setembro de 
1897, que equiparou o sello do n. 12 ao do 
n. 16. 

Art. 12. Ser à de 2 ·I. sobre seu valor o 
sello dos escriptos ou escripturas de doao,;Oes, 
bem como o das partilhas dos bens pelos her
deiros em vida. do parente. 

Art. 13. A inscripçl!.o hypothecaria ou a 
t~a.nscripção de immoveis no re~istro de by
pothecas fica sujeita. a tuã de 1)2 · 1. so
bre o \'alor do contracto. 

Art. 14. As procurações e substabeleci
mentos ficam sujeitas ao sello de ISOOO. 

§ I.· Ficam s·Jjeitos ao sello de 300 réis os 
a c tos mencionados nos ns. 2, 3 e 4 do § 4. · 
da tabella-B-do decreto n. 931, de 1.· de 
maio de 1800. 

§ 2. · Ficam elevados: a 108, a taxa dos 
na. 6 e 22 do mesmo paragrapbo; a 603, o 
sello dos ns. 35, 36, 37 e 38 e a 120), o dos 
ns. 39 do§ 4. · e 7 do § 8. · lia tabella-B. 

Art. 15. As acçOes cíveis ficam sujeitas 
á taxa de 10$, até o valor de I :0003, e á taxa 
do n. 16 do § I.· tia tabella-A-do citado 
regulamento as de valor superior, úl!.o exce
dendo a maior tax~> de 50:000,3. 

Art. 16. Ficam sejeitas ao sello de 40$, 
por anno, as licenças concedidos pelas au
ctoridades sanitarias para abertura e manu
tenção de pbarmacias, para fabrica de aguas 
mineraes e vendas de substancias veneno
sas. 

Art . 17. Fica sujeita ao sello de 50 róis 
por litro a venda de aguas miner11.es e gazo
sas, artificiaes ou naturaes, que não sejam 
das fontett do Estado . 

Art . 18. As reconducções de funcciona
rios remunerados estão sujeitas ás mesmas 
taxas de sollo que as nomeações. 

Art. 19. Fica o Presidente do Estado au
ctorizado: 

1. · A fazer operações de credito de cara
cter provisorio, liquidaveis até a época do 
encerramento do exercício tlnanceiro, não 
excedentes tia tel'ça parte da receita orçada, 
como antecipação ·Je receita ; 

2.· A alienar ou arrendar o ram11l ferrao 
de Ge-neral Carneiro á Capital, com todas as 
f.uas dependencias, material fixo e rodante, 
bem como a installaçào de luz electrica da 
Capital, abrindo o ner.essario credito para as 
despesas faltas com esses serviços, e fazendo 
arre11adar a renda respectiva ; 

3. · A classificar como t:livida actlva. do Es
~ado os debitos resultantes do arJiantamento 
para construcçOes na Capital, e que devem 
ser restitui das por meio de prestações. 

Art. 20. Continúa em vigor a dispoaiçlo do 
artigo 16 da lei n. 227, d~ 27 de sete~al:lro 
de 1897, bem assim a do art. 8.· dt. mesma 
lei, ficando isento de imposto o vasilhame 
de leite em retorno. 

Art. 21. As custas ~m processos crimes 
a tunccionarios nll.o rf'munerados serllo pagas 
de accôrdo com o at·t. 18 daJei n. li, de 20 
de novembro de 1891, revogado o artigo 55 
da lei n. 72, de 27 de julho de 1893. 

Art. 22. Fica c. {;OYel J C •mct.orizado, desde 
já, 11. abrir o necessario credito de 7:000tOOO 
ao n. VI § l. · do artigo 2. · da lei n. 227, de 
27 de setembro de 1897, para occorrer ao 
pagamento do aluguel do predio em que 
funcciona provisoriamente a Camara dos srs. 
Deputados. 

Art. 23. Fica o governo auctorizado a. 
transferir á administraçl!.o local da cidade de 
Minas: 

I.· O serviço de esgoto e abastecimento 
de agua á Capital e respectiva renda; 

2. · O serviço de luz elect rica e sua renda, 
emquanto nl!.o alienada a respectiva instal
laçl!.o; 

3.· o producto da venda e aforamento de 
terrenos urbanl·S e subur·banos, bem como 
os terrenos que forem julgados necassarlos 
para o serviço municipal, reservando os que 
se tornarem necessarios ao serviço do Estado 
na area urbana, e os que o governo julgar 
conveniente conser·var na area suburbana 
e sítios, para colonização e outros miste
r"s; 

4. · O producto das prestações a que slo 
obrigados os funccionarios publicos para 
am01·tização e juros r\o seu debito de casas 
e loies; bem como o das devidas por partlcu
lo.ros, por adeantamentos feitos pela Commis~ 
são Constructora da Nova Capital ; 

5. · Todo o serviço de caracter local da 
cidade de Minas. 

Art. 24. Fica o governo auctorizado a em
prestar ao município da Capital do Estado 
até a quan~ia de dous mil contos de réis, 
a juro de 7 ·f. e amortizaçl!.o de 2 ' /. an
nuaes, com garantia de suas rendas, ou a 
garantir o emprustimo que coutrahir o mu
nicípio, nas mesmas condições, para applloar 
aos melhoramentos mais urgentes da Cllpi
tal. 

Art. 25. Fica o governo auctorizado a 
adquirir ou construir predios para recebe 
dorias, abrindo para es~e fim o necessario 
credito. 

Art. 26. Fica o governo do Estado auctori
zado, desde. já, a mandar proceder ao levan
t.amento da estP.tisiica territorial para ser~!r 
ue base ao reg tmen t r ibutaril), expedindo 
para esse fim as necessarias instrucções, 
podendo impôr u!Ultas até o maximo de 5003 
aos infractores do regulamento que a res
peito fôr expeditlo. 

Art. 27. Fica o governo tio Estado, desde 
já, auctorizado a fazer operações de credito 
na importancia tle 15.000:000$, a juro an
nual de 5 ' /. para resgate da divida ex
ternaftuc;tuante. 

Art. 28. Fica extensiva a todas as repar
t.icOes e funccionarios do Estado a facul
dade conferida ao Presidente, contida na 



2." parte do art. 6:, da lei n. 6, de 16 de 
ou\P.bro de 1891, podendo reformar 08 re8t~e
ctivb8 •gulamentos, de acc6rdo com u con-

. venlencias do serviço publico. 
Art. !9. A porcentagem que cabe &08 col

lectores pelos deposito& na caixa economica 
reca.birá. sobre o liquido das entradas veri
ficadas semestralmente. 

Art. 30. Fica elevado a lO:oootOOO para o 
vencimento de juros a importancia aos c!e
poaitoa feitos na. caixa economica do Es
tado. 

Art. 31. Continúa em vigor a auctúriza
çlo contida na disposiçlo do art. 11, da lei 
n. 227, de 27 de setembro de 1897, para o 
serviço de immigraçllo e colonizaçlo. 

Art . 32. Fica aberto ao governo o credito 
extraordinario de 30:oootOOO pela. verba -
Instrucçlo Publica- pare, occorrer ao paga
mento do premio devido ao cidadão José 
Pedro Xavier da V~iga, pela publicaçlo das 
c Ephemerides Minei! as >>, noa termos dd. lei 
n. 126, de 11 de julho tle 1895, e ultima par
te do art. 55, do re~tulamento promulgado 
com o decreto n. 860, de 19 de setembro 
do mesmo anno. 

Art. 33. Revogam-se as disposições em 
contrario. 

Sala das Commissões, 15 de setembro de 
1898.-Nuoes PinheiJ·o.-lgnacio Murta . 

Em discussão a redacçllo é esta sem de
bate approvada. 

Envie-se á snncçl[o communica.ndo-se ao 
Senado. 

Primeira discu3são du projecto n. 4 33 

Sem debate encerra-se a I.· discussão é 
approvado e vae á cvmmissão de Camaras 
Municipaes o projecto n. 43a, annullan~o a 
reaolução n. 15 da Ca.mara Municipal do 
Bomfim, que dividiu o município em dis
tl'ictos especiaes e fixou o numero de ve
readores. 

DiscusslJ,o de emendas do Senado 

Slio lidas e postas em diRcusslio as seguin
tes : 

Emenrln.s do Senado, o(ferecidas á :Froposi

ç{J,o 102, da Cama1·a (iniciada s1b n. 233, em 
1896:) 

N. I 

Ao art. l. ·-Supprima-se. 
N.2 

Ao art. 2. ·-Supprima-8e. 
N. 3 

:\o art. 3. ·-Accrescente in-fine : 
Uma. cadeira para o sexo masculino na 

povoaçllo denominada Alllança, no district.J 
do Carmo; 

Uma cadeira mixta. no logar denominado 
La.g6a do Tavares, no municipio 4e Santa 
Luzia do Rio das Velhas ; 

Uma cadeira para. o sexo feminino na ar
raial da Barra do Caetbé ; 

A. C. --33 

Uma cadeira rural mirla no Alto Sem
pehre, no 'd!stricto e municlplo de Alvino. 
polia ; 

Uma cadeira rural miita na rua Nova de 
Santo Antonio, no distrioto de S. Joio de 
Morro Grande ; 

Uma cadeira m.irla na colonia de Ban-.1-
ros ; 

Paço do Senado, no Estado de Minas G6-
raes, Minas, 10 de setembro de 1898.-An'&o
nlo Martins Ferreira da Sih·a, presidente.
Joaquim Antonio Dutra. I.· secretario. -
José Pedro Drumond. 2. • secretario. 

O u. Baeae a .... ao (N4o temos o seu 
discurso} 

Ningem mais pedindo a palavra encerra
s& a discusslo sendo rejeitadas todllB as 
emendas.-Devolva-se ao Senado. 

Discussllo do p4recer n. 341 

Finalmente e lido posto em discussll:o e sem 
debate approvado c parecer n . 341 sobre a 
indicaçll:o n. 13.-A' commlsslto de Redacçllo. 

Nada. mais havendo a tratar-se, o sr. Pre
sidente designa para amanhã a seguinte: 

ORDEM DO DIA 

J.• PARTE 

Até uma hora· da tarde : 
Leitut·a. e approvaçn:o da acta. 
Experiiente, 

Até duas horas da tarde : 
2. · leitura dos pareceres' iJ dos projectos 

depois de impressos e distribuídos. 
Apresentação de pareceres das commis

sões. 
. Appresentaçl!.o de ;;>rojectos, indicações, 
mterpellações ou u:.oções. 

Discussão de requerimentos, indicações, 
interpellações e moções. 

Approvação de redacções finaes. 

2.• PARTE 

Até quatro horas da tarde : 
I.· discussão dos projectos ns. 439, 44.0 e 

4~1, creando cadeiras de instrucç!Io prima
ria. 

2. · discussão do projecto n . 105, do Sena
do, auctorizando a. subvenção annua.l á Em
presa. de Navegação do Rio de Janeiro, para. 
a navegaçlio por vapor entre os portos do 
Rio de Jane!ro e o de Caravellas. 

Discusslio unica da. emenda do Senado ~ 
proposição de lei n. 140, sobre licença. a 
t'unccionarios de just1ça. 

66. · SESSÃ.O ORDINAR[A, AOS 16 DE SETEM
BRO DE 1898 

PRBSlDENt.:IA DO RR. RIBEIRO DE ÜLlVElRÃ 

SUmtAHIO: I.· parte tia ordem do dia - Acta.
Expedicnte. - Observaçõos do sr. Haul Penldo.-
2. · leitura. Apresentação de Pareceres de com
misaOes.-ApresentaçAo dos prÔjectos os. 443 e 
444.-2. · parte.-1.· discussão dos projectos ns. 
439, 440 e 441. - 2. · discussão do projecto o. 
10~. do Seq!ijlq, ..... l)iscurso do ar. ~pamlnondu 



ottcnl.-Dlscusslo de emenda do Senado.- Vo
taçlo das materlas encerradas.- lteqoerlmentos 
de urgencla dos sr11. Epaminondas Ottonl. Bue
no Brandlo e Nunes Pinbeiro.-Ordem do dia. 
Ao meio dia, feita a chamada, acham-se 

presentes os srs. : Ribeiro de Oliveira, 
AIOstinho Pereira, Celeatlno Soares, Silva 
Portei, Candido Eloy, Freitas Castro, Fran
cilco Bressane, Ta.vares de Mello, Nunes Pi
nheiro, Sabino Barroso Junior, Raul Penido, 
Epaminondl\1 Ot~ni, Camillo Prates, Seve
rfano de Rezende, Carlindo Pinto, Carneiro 
de Rezende, lJelftm Moreira, Theophilo Mar
ques, Juscelino Barbosa, Bueno Brandllo, 
Deaiderio de Mello, Ignacio Murta, Saturni
no Dantas, Coelho de Moura, faltando com 
causa participada os srs. Sousa Moreira, 
Duarte da Fonseca e Alberto Furtado e sem 
ella os mais srs. 

Abre-se a sessllo • 
Lida a acta da sesflio antecedente e nllo 

havendo quem sobre ella faoa observações, 
ftca adiada sua votaçlo para quando hou
ver numero. 

KJ:PEDJRNTJ!: 

0 SK. 1,• SBCRBTARIO dà conta dO seguinte: 

Otficios 

Do sr. 1. · Secretario do Senado, enviando 
o prCl.iecto n. 108, iniciado naq~ella Camara, 
creandCi ·ilm instituto agronom1co em S. José 
d'Além Parabyba.-A imprimir-se. 

Do mesmo senhor, devolvendo acompanha
do de emenda a proposiçlc n. 140, sobra li
cença a tunccionarios de justiça e commu
nicando ter submettido á sancçlo, sob n. 115, 
a proposiçlo de lei iniciada nesta Camara, 
sobre prorogaçlo da praso á companhia de 
eatradas de ferro. 

A imprimir-se a emenda, ftco.ndo a Camara 
inteirada quanto á segunda parte. 

Requerimento 

Da Companhia La.cticinios, pedindo priv~
legio por 50 annos e mais favores para a h
nba ferrea do svstema Decauville, entre a 
aéde de seu estabelecimento e o districto da 
União.-A' commisslo de Obras Publicas. 

O sa. RAUL PEl'iiDO requer dispensa de im
press!l:o e interstício para que seja discutida 
e votada na presente sesslo a redacçlio final 
da indicação n. 13 e para entrar na o:rdem 
do dia de amanbl o projecto n. 108, do Sa
nado. 

Será submettido á votacão o requerimento 
quando houver numero legal. 

2.' LlUTURA 

Tem 2. · leitura o parecer n. 347 e o pro
jacto n. 442, sendo eate julgado objecto de 
deliberação.-Para ordem dos traballlos . 

Apresentaçtfo de pareceres das commilsües 

0 SR. NUNES PINHEIRO, pela commissão de 
Redaeçlo, apresenta o seguinte : 

Pa,.ecer MJbre a indicaç6o n. 13 . ~ 

A commiulo de Redacçllo, a qu~ fof pre
sente a indicaolo n. 13, é de pareeer que se · 
adopte como flnal a mesma redacçlio com 
que foi approvada na discu&slo unioa que 
teve nesta casa. 

Sala das commissôas, 16 de setembro de 
1898.-Nunes Pinheiro.-lgnacio Murta.-A 
imprimir· se. 

.ipresentaçllo de projectos, indicações e moções 

O SR. TAVARBI DE MBLLo manda á Meaa o 
seguinte: 

p,.ojecto '~· 443 

O Congresso Legislativo do Estado de Mi
nas Geraas decreta : 

Art. 1. • Converta· se em duas escoJaa, uma 
para o sexo masculino e outra para o fe
minino-a mirla existente em Mattosinhos, 
de Congonhas do Cámpo, municipio de Que
luz. 

Art. 2. · Revogam-se as dispceições em con
trario. 

Sala das S'3Ssões, 16 de setembro de 1898. · 
-Tavares de Mello.-Apoiado, a imprimir se. 

0 SR. DESIDERIO DE MELLO apresenta O se
guinte: 

Pt·ojecto n. 444 

O Congresso Legislativo do Estado de Mi
nas Geraes decreta: 

Art. unico. Ficam creadas as seguintea 
cadeiras de instrucçllo primaria : uma rural 
do sexo masculino na povoaçlo da Conquis
ta, municipio do Sacramento; uma rural do 
mesmo sexo na povoação-Cruzeiro da For
taleza-, municipio de Patrocinio; uma ru
ral do mesmo sexo no Jogar denominado
Martins-, districto da cidade de Oliveira, 
e uma do sexo feminino no distric'•o do Ja
plo, municipio da mesma cidade; revogadas 
as disposições em contrario. 

Sala das sessões, 16 de agosto de 1898.
Desiderio de Mello.-Dr. Coelho de Moura.
Saturnino Dantas.-Apoiado, a imprimir-se. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

t.a di.~cussilo dos p1·o}ectús ns. 439, 440 e 441 

Lidos e postos em 1. • discussão successi
vamente os proiectos ns. 439, 440 e 441 sobre 
cadeiras primarias. encerra-se esta sem de
bate, ficando adiada a votaçllo para quando 
houver numero. 

2.· discussllo do projecto n, lO!", do Senado 

E' lido e posto em discussão, por artigos, 
o prcjecto n. 105, do Senado, auctorizando 
a subvenção annual á Empresa de Navega
ção do Rio de Janeiro para a navegaçlo a 
vapor entre os portos do Rio de Janeiro e 
Caravellas -Em discussão o art. 1. · 

o •r. Epaminondas Ot&oal :-(N!I:o to
mos o seu discurso). 

Ninguam mais pedindo a palavra, encerra
se a discuss!l:o, ficando a votação adiada·por 
falta de numero. 



... 
Sem debate encerra-se a discunlto dos ar· 

tigos 2. ·, 3.· e 4.·, ftcando as votaçoes adia
~~flllta de numero. 

' Di&cus.ré!o .!e emenda do Seno.do, a proposiç/ltl 
n. 140 

E' llda e posta em discusslto a seguinte ! 

Emenda offwet'ida e approvada pilo Senado 
á propo:Yição n. 140, da Camar<', (iniciada 

sob n. 375) 

Onde se lé -trea annos- diga-se :- dous 
annoa. 

Onde se lê-quatro annos-diga-ae :-dona 
annos. 

Paço do Senado do Estado de Minas Geraea, 
Minas, 6 de setembro de 1898.-Antonio Mar
tins Ferreira da Silva, presidente.-Dr. jose 
Pedro Drumond, 1. • secretario.-Joaquim An
tonio Gomes da Silva, 2.· secr~tario. 

Nlo havendo quem peça a palavra, encer
ra-se a discusslo, sendo adiada a votaç!o 
por falta de numero. 

Suapende-se a sesslo por dez minutos e 
sendo esta reaberta comparecem os senho
res: Nunes Coelho e Joio Pio que d!o nume
ro legal pelo que e approvada a acta da ses
slo antecedente. 

Sendo approvado o requerimento do ar. 
Raul Penido feito em a hora do expediente, 
e lida e sem debate approvada a redacçlo 
final da indlcaçlo n. · 13 lloje apresentada e 
o sr. Presidente manda que se ponha na or
dem do dia de amanhl o projecto n. • 108, do 
Senado, de accôrdo com o requerimento 
approvado pels. Camara. 

Em seguida alo approvados em 1. · dlscus
slo e vlo á. commtsslo de lnstrucçlo Publica 
os projectos ns. 439, 440 e 441. 

Approva-ae egualmente em aegunda di&· 
cuaslo e vae I. commisaa:o de Obraa Publicas 
o projecto n. · 105, do Senado. 

Fin:>.lmente é approvada a. emenda oft'ere. 
cida peh Senado á proposiçilo de lei n.· 140, 
sobre licença a !un.:cionarios de justtça.-A' 
commissll.o de Ret.iacçllo. 

R!QUBRIMENTOS DE URGBNCIA. 

0 SR. EPAMINOftDAS 0rrONI (pela Ordem), 
depois de obter urgencia, envia á. Mesa o 
seguinte 

Paruer para 3. · discu.slfo sobre o projecto 
n.· 1.05, do &medo 

· A commisslo de Obras Publicas, Viaçilo e 
etc.. a que foi preaente o projecto n. • 105, 
do Senado, já approvado pela Camara em 
segunda diacuatilo, é de parecer que seja 
elle aubmettido á terceira discuaslo e ap· 
provado com a meoma redacçio. 

. Sala das commiaaões, 16 de setembro de 
1898.-E. Ottont.-carneiro de Rezende. 

A imprimir-se. 
0 IR, NUNBI PINHEIRO-(pela or!km), de

poia de requerer e obter urgencla, envia á 
Meta, por parte da commisslo de Redacolo 
e Leis o seguinte 

ParectW e r«lacççlo final lk accdrdo com a 
eJMnda do Senado sobre o projtJCto n. 375 

A commisslo de Redacçlo, a que foi pre
sente o projecto n. • :;75, . emendado pelo 
Senado, é de parecer que aeJa o mesmo ap
provado com a seguinte redacç&o final: 

O Congresso Legislativo do Batado de Mi
nas Geraes decreta: 

Art. 1. · Fica o Presidente do Estado au
ctorizado a conceder, para tratamento de 
saôde, as aegull:atea licenças: de 2 annoa ao 
segundo tabellilo da campanha, Joae Luiz 
Pompeu da Silva; de 4 annos ao escrivlo de 
orphlloa do Rio Branco, José C&llxto Fonse
ca de C&lazans; de 2 annos ao escrivll:o do 
Carmo do Rio Claro. Joaquim Leite Soares 
Pinto e ao de Piumhy, Francisco Alves do 
Couto. 

Art. 2. • Para identico fim ftca o Governo 
auctorizado a prorogar por dons annos a 
licença concedida ao eacrivlo de orpbloa dr..· 
Sabará, Silnrlo Augusto de Lima, e por um 
anno a concedida eo eecrivll.o da Chrlstina, 
Domiciano Luiz de Nor.onba Luz. 

Art 3. · Revogam oe as disposições em 
contrario. 

Sala das sessnes 19 de agosto de 1898.
Nunea Pinheiro.-Ignacio Morta. 

0 SR, BUBNO BltANDlO {pelao 01·dem ), 
requer e obtem dispensa de impres@II:O e in· 
tersticio afim de que ·~ia discutida e votada 
immediatameute a redacçtlo apresentada. 

Submettida á diacu881o a redacç!o e esta 
aem debllte approvada. 

Envie se á sancçlo, communicando-se ao 
Senado. 

Nada mais havendo a tratar-se, o ar. Presi
dente dealgna para amanhl a seguinte 

ORDEM DO DIA 
1.• PUTB 

Ate uma hora da tarde: 
Leitura e approvaçlto da acta. 
Expediente. 

Até duaa horas da tarde: 
Segunda leitura dos pareceres e dos pro

jectos, depois de impressos e dlstribuiaos. 
Apreaentaçlo de parecere• das commlsaGea. 
Apresentaçlo de projectos, indicaçGes, 

interpellaçOes ou moçoes. 
Diecusslto de requerimentos, indicaçGes, 

interpellaçGes e moçOea. 
Approvaçlo de redacções ftnaes. 

2,& PARTE 

Ate quatro horas da tarde: 
Primeira discusslto do projecto n. 108, do 

Senado, creando um instituto agronomico 
em S. José d'Além Parabyba. 

Levanta-se a sesslo. 

REUNIÃO PARA A 67.• SESSÃO ORDINARIA, 
AOS 17 DE SETEMBRO DE 1898 

PRESIDBNOIA. DO IR, AGOITl NHO PEUlRA 

( 1.. • Secr,tario ) 
Ao meio dia, feita a chamada, achamoolie 

presente• os srs. : Agostinho Pereira, Celea:.. 



... 
tino Soarea, Nunes Pinheiro, Franci•co ' 67. • SESSÃO ORDINARIA, AOS 21 DE SETEid-
Brellane, Tavares de Mello, Bueno Brandlo, BRO DE 1898 
Delfim Moreira, Freitas Castro, Jot~é Gonçal- (Li 
vea, Epaminondas Ottoni, C&rlindo Pinto, PRBSIDENCIA DO SR. AGOSTINHO PBàEW 
Sainrnlno Dantas, Candido Eloy, carneiro de 
Rezende e Nunes Coelho, faltando com causa (1.· Secretario) 
participada os sl'l.l.: Sousa Moreit1L, Doar- SU~IMA RIO-Acta.-Leltura do resumo dos dela· 
te da Fonseca, Alberto Ful'tado, Joio Pio, lbes.-Desl~nação do sr. Sabino Barroso Junior 
Camillo Prates, Manoel Alves, Raul Penido e para servir de Secretario no lntervallo da !etilo. 
Juscelino Barbosa e sem ella os mais se- -Ence!Tamenlo da Camara.-Leitura e approva-
nhores. çAo da acta. 

Nlo se achando presentes os senhores Ao meio-dia, feita a chamada, acham-se 
Presidente e VIce-Presidente, assume a c'-- presentes os srs. : Agostinho Pereira, Celes
delra da presidencia. o ar. Agostinho Perei tino Soares, Nunes Pinheiro, Sabino Barroso 
ra, 1. • Secretario, occupando o Jogar deste o Junior, Francisco Bressane, Candido Eloy, 
sr. Celestino Soares e o Jogar de 2.· Secre- Bueno Brandi'lo, Carneiro de Rezende. Satur
tario o sr. Nunes Pinheiro, supplente de se- nino Dan~s .., José (itloçalves, faltando com 
cretarios. cau::a participada C'l' l'rs.: Duarte da Fonse-

Niio havendo numero legal para abrir-se ca, Alberto Jo'urtad .. . Camillo Pratas, Jolio 
a seBBão, o sr. Presidente declara que conti- Pio, Manoel Alves, I< ... ui Penido, Sousa Mo
núa para o I.· dia util a me~:~mh ordem do reira, Coelho de Moum e Juscelino Barbosa, e 
dia annunciada para hoje, dando-se por fin- sem ella os wais senhores. 
dos os trabalhos do dia. Abre-sa a seFsão. 

REUNIÃO PARA A 67.• SESSÃO ORDINARIA, 
AOS 19 DE SETEMBRO :DE 1898 

PRESIDENCIA DO SB. AGOSTINHO PBREIRA 

( f. · Secretario ) 

Ao meio dia, feita a chamada, acham-se 
presentes os srs. : Agostinho Pereira, Celes
tino Soares, Nunes Pinheiro, Coelho de Mou· 
ra, Candido Eloy, João Pio, Francit!co Bres
sane, Tavares de Mello, Saturnino Dantas e 
Nunes Coelho, faltando com causa partici
pada os srs. : Sousa Moreira, Duarte da 
Fonseca, Alberto Furtado, Camillo Pratas, 
Manoel Alves, Raul Penido e Juscelino Bar
bosa e sem ella os mais ers. 

Não havendo numero legal para abrir-se a 
sessão o sr. Presidente declara que continúa 
para amanhA a mt~sma. ordem do dia, dando
se por findos os trabalhos. 

REUNIÃOPARA A 67.a SESSÃO . ORDINARIA, 
AOS 20 DE SETEMBRO DE 1898 

PREBIDENCIA. DO SR. AGOSTJNI!O PEREIRA 
( 1.· Secretario) 

Ao meio dia, feita a chamada, acham-se 
presentes os srs. : Agostinho Pereira, Celes
tino Soares, Nunes Pinheiro, Carneiro de Re
zende, Francisco Bressane, Bueno Brandl!o, 
Cantlido Eloy, Coelho de Mourl\, Saturnino 
Dantas, José Gonçalves e Tavares de Mello, 
faltando com causa part'cipada os sre. : Du
arte da Fonseca, Alberto Furtado, Camillo 
Pratas Manoel Alves, Raul Penido, João Pio, 
Sousa Moreira e Juscelino Barbosa e s&m 
ella os mais srs. 

Não havendo nm'lero legal para poder 
abrir-se a seselio, o ar. Presidente declara 
que continúa para amanhã a mesma ordem 
do dia ja annunciada, dando-se por findos os 
trabalhos. 

Lida a acta. de 18 do corrente, fica ella 
sobre a Mesa para ser approvada quando 
houver numero. 

Leit"ra dos projectos enviados á sancçi!o 

Na fórma do Regimento o sr. Presidente 
lê em resumo os projectos enviados á sancção 
pelo Congresso, dando-se por findos os tra
balhos da 4. · sesslio da 2. · legislatura desta 
Camara. 

Designação do Sect·etario tiO intervallo da~ 
se1sões 

O SR. PRESIDENTE designa para occorrer ao 
expediente da Secretaria durante o interval
lo das sessões o sr. deputado Sabino Barroso 
Junior e manda que disso se dê conhecimento 
ao governo. 

Em seguida é lida e approvada a presente 
a c ta. 

ACTA DA SESSÃO SOLEMNE DE ENCERRA· 
MENTO DA 4.• SESS1,0 DA 2.• LEGISLATU
RA DO CONGRESSO MINEIRO, AOS 22 DE 
SETEMBRO DE 1898. 

PRBSIDENCJA DO SR. NECKSIO TAVA.RBS 

Ao meio dia, feita a chamada, acham-se 
presentes os sr.: Necesio Tavares, Agosti
nho Pereira, Pedro Drumond, Bernardino 
de Lima, Rebêllo Horta, Kubitschek, Fer· 
reira Alves, Costa Sena, Joaquim AlvareJ, 
Levindo Lopel!l, Camillo de Britto, Mello 
Franco, Celestino Soares, Nunes Pinheiro 
Francisco Bressane, Bueno Brandl'lo, Carlindo 
Pinto, Sabino Barroso Junior, Carneiro de 
Rezende, Candido Eloy, Coelho de Moura, 
José Gonçalves e Saturnino Dantas; faltan
do com causa participada os srs. : Gomes 
Valladlio, Rocha LagOa, Frederico Auguato, 
Duarte da Fonseca, Alberto Furtado, Camil
lo Prates, Jol!o Pio, Manoel Alves, Raul Pe
nido, Sousa Moreira e Juscelino Barbosa e 
sem ella os n•ais srs. 



Abre-se a Pe88IO 
O 8r. Presidente diz que folga em reconhe
cer~ o CoogresPo Mineiro, chegando ao 

'-termo de seus trabalhos, procedeu com a 
mais elevada isençllo de vistas, procurando 
cumprir o seu dever unicamente inspirado 
no patriotismo e nos altos intere~ses do Es
tado. 

S. exc., agradecendo em nome da Mesa 
.da Camara dos Deputados e da do Senado 
aa provae de attençlo e coosideraçio que 
foram prestadas por todos os srs. Congres· 
siew, declara encerrada a 4. · oesslo da 2. • 
Legislatura do Coo,rreaso Mineiro e levanta 
a sesslo depois de lida e approvada a pre
sente actl. 

DURAI'\TE a QUARTA E ULTIMA llES-'ÃO ORD' NA
Id.A. DA SEGUNDA Ll!GISLATURA. DO 001'\GRRSSO 
MINEIRO, FORAM REM&TTIDAS AS SEGUINTES 
LEIS A' SA"'OÇÃO : 

1.· Pr~jecto n. 324 (iniciado na Camara 
doa Deputados) concedendo lotes e mAis fa
vor~a para conatrucçlo de caRa ou chacara 
na nova Capital, aos funccionarios publico& 
do ERtado, nomeado& depois do dec. n. 803, 
de li· de janeiro de 1895, que na mesma ti
Terem residencia obrigatoria. 

2. · Projecto n. 237 (iniciado na Camara 
dos Deputados). ouctorizando o Presidente 
do Estado a contractar com quem melhores 
vantagens oft'erecer o prolongamento do ra
mal ferrao da cidade de Itapeceric::t á cidade 
da Formiga, a entroncar-se na via ferrea 
<<Barra Mansa a Catallo» ; e a entrar em ac
cõrdo com a companhia «Oéste de Minlls•, 
para alargamento da bitola de O,i6 para l,m, 
do ramal entre Gonçalves Ferreira e Itapece
rica, ou fazer a desapropria.çlo do mesmo . 

3. · Projecto n. 259 (iniciado na Camara 
dos Deputados), auctor·izando o governo a 
coder f. Camara Municipal do Rio Novo o 
predio em que fnncoionou a Camara Muni
cipal e o que serviu de cadêa daquella cida
de, si nlo tiver precislo dos mesmos. 

4. • Pr~jecto n. 289 (iniciado na Camara 
doa Deputado&), revogando o art. 2. • da lei 
n. li8, de 7 de junho de 1895, que tlxou o 
mez de junho para nelle se fazerem, annual
mente, os concursos de que trata o n. 5 do 
art. 67 da Constltuiçllo do Estado. 

5. · Projecto n. 91 (iniciado no Senado), au
ctorizando o governo a conceder á d. Gu{lber
mina Rosa Torre•, inapectora de alumnas da 
Escola Normal de Juiz de Fóra, dois annos 
de lícença, sem vencimento&, para tratamen
to de saúde. 

6.· Projecto n. 90 (iniciado no Senado), 
auctorizando o ,z:ovarno a mandar construir 
na nova Capital do Eitado uma ,·asa de res·i
dencia para o dr. Gabriel Corrêa Rabêllo. 
lente do Externato do Gymnaalo Mineiro ; 
outra para Francisco Luiz Maria de Britto, 
cbefe de eecçllo da Secretaria d'Agricultura, 
e outra para Francisco Carlos Bueno Des
cbampe de Moura, amanuenae da Secretaria 
daa Ptnanoaa. 

7.· Projecto n. 91 (iniciado no Senado), con
cedendo um anno de licença com metade de 
t"enclmentoa, para tratamento de saúde, ao 
bacharel Victorino Antonio do Sacramento, 
jniz de direito da comarca da. Bôa Vista d1) 
Tremedal. 

8. • Projecto n. 225 (iniciado na C&mara 
doa Deputados), auctorizando o governo do 
Estado a conceder a Joll.o Guilherme Ferrei· 
ra de Castro, escrivllo da orpbãos da comar
ca de Pouso Alto, dons annoa do licença 
paTa tratamento de 111úde. 

9. · Projecto o. 411 (iniciado na Camara 
do!l Deputados), fixando o suhsidio e ajuda 
de custo para os membros do Congl'eBSO, 
durante a seguinte legiBlatura. 

10. • Projecto n. 334 (iniciado na Camara 
dos Deputados), auctorizando o governo a 
acceitar a doaç!o do predio onde funcciona 
a Academia de Cornmercio, em Juiz de Fóra, 
feita ao Esta•Jo pelos re~pectivos »ccionis
tas. 

11.· Projecto u. 3i5 (iniciado na Camara 
dos Depuwdos), aucto;:-1zando o Presidente 
do Estado a conceder, para tratamento de 
l!aúde, dous annos de l icença ao segundo ta
bellilio da Campanha, José Luiz Pompeu da 
Silva, e aos e,;crivnes : do Rio Branco. José 
Calixto Fonseca de Calazam ; do Carmo do 
Rio Claro, Joaquim Leite Soares Pinto ; de 
Piumhy, Francisco Alves do Couto, e a pro
rogar, para o mesmo Om, por dous nonos, a 
licença concedida ao segunda tabellilio de 
Sabará, Silverio Augusto de Uma, e por um 
anno a concedida ao escr ivão da Cbristina, 
Domiciano Luiz de Noronha Luz. 

12.- Projecto n. 3i2 (iniciado na Camora 
dos Deputlldos), auctorizando o goYerno a 
prorogar os prasos concedidos á Companllia 
Viação Forrea Sapucaby, para inicio e con
clusão dos trahalbos de construcçlio da Es
i.r~tua de Ferro da Extrema a Montes Claros, 
e a prorogar, por oito mezes, o praso conce
dido â Estrada de Ferro «Oéste de Minas», 
para inaugurar o trafego do r ·.mal de Pitan
goy. 

13.-Projecto n. 408 (iniciado na Camnra 
dos Deputados), orçando a receita e fixando 
a despesa do Estado.- para o exercício de 
1899. . 

14-Projecto n. 300 (iniciado na Camara 
dos Deputados), determinando que, em caso 
de ausencia temporaria do lente ou profes
sor, por mais de oito dias, o reitor ou dire· 
ctor do estabelecimento de enaino nomearà 
immediatamente substituto, que perceberá 
os vencimentos da cadeira que substituir. 

15.-Projecto n. 344, (iniciado na C'amara 
dos Deputudos), fixando a força publica do 
Eatado para o exercício de 1899. 

Ia.- Projecton. ~64 (iniciado na Camara 
dos Deputados), revogando as leis provin
ciaes n. 3.510, de 5 de outubro de 1887, n. 
3.762, de 16 .de agosto de 1889. e o art. 7 da 
lei n. 140, de 20 de julho de 1895, que con
cediam privilegio para o estabelecimento de 
feiras de gado, e auctoriundo o governo a 
contractar o estabelecimento do quatro fei
ras, no mauimo, sent.lo uma em Bemtlca, uma 
em Trel! CoraçOea e duas onde se julgar mais 
conveniente. 



17.-Projecto n. 423 (iniciado na camara 
dos Deputados), à.uctorizando o Podex:. Exe
cutivo a mandar pagar pela-Instrucçlo 
Publica-ao professor aposentado Flavio 
Epiphanio Pereira, a quantia de 585SOOO, 
correspondente á 5. · parte-dos vencimentos 
de 1883 a 1888. 

18.-Projeoto n. 405 (iniciado na CamaPa 
dos Deputados), auctorlzando o .Presidente 
do Estado a conceder ,ao 1. • tabelllllo da co
marca de Trea Coraçlles do Rio Verde, Casi
miro Avellar, dous annos de licença para 
tratamento de saúde. 

19.-Projecto n. 380 (iniciado na Camara 
dos Deputados), auctorizando o governo a 
ceder o editlcio em que funccionou o Ex
ter.aato do Gymnasio Mineiro, em Ouro Preto, 
á associação que alli se organizar para run
daçllo do Gymnaaio Mineiro. 

DISCURSO PRONUNCIADO NA SESSÃO DE 
23 DE JULHO DE 1898 

O •r. Ribeiro .Jaaqaelra :-Sr. Presi
dente, senhores Deputados. Quando ha pouco 
aparteava o illustro Deputado residente em 
Guanhlies, nllo tinha absolutamente o intuito 
de combater as grandes vantagens que po
dem trazer á agricultura do Estado os cam
pos praticos de demonstraçllo. O que eu penso 
ê que nlio podemos, de modo algum, começar 
a mutilar bojo a lei que fizemos hontero. Si 
determinamos que os campos praticos de 
demonstraçllo deveriam ser collocados, ao 
arbitrlo do governo, nos pontos em que jul
gasse mais conveniente, nllo devemos hoje 
vir revogar ess11. disposiçllo, estabelecendo 
um campo pratico aqui, outro alli e outro 
acolá. 

O sa. W. BRAZ :-V. exc. tem toda razllo 
neste ponto. 

0 SR. R. JUNQUBffiA :-E' natural e atê 
mesmo justo que cada um Deputado, conhe
cendo mais de perto a zona que representa, 
trate de pugn'lr pelos seus interesses, por 
isso mesmo o governo està muit.o mais nas 
condições de ver os pontos em que os cam
pos praticos devem s~r rondados ; razão pela 
qual eu, ha pouco, aJiarteava o meu illus
trado collega. 

A razlio dos meus apartes veiu tornar-se 
palpavel, palpitante mesmo, pelas emendas 
que succederam-se â. do nobre Deputado re
sidente em Guanhlies. 

Tendo a lei n. 140 determinado que os 
campos praticos seriam creados · nos pontos 
que o governo julgasse mais convenient...s, 
estabelecendo apenas caml'os determinados 
para as localidades que Já possuíam, em 
lei, escolas e !nstitutos agrícolas, nlio instai
lados por falta de meios, nós iremos feril-a 
profundamente si approvarmos o projecto em 
discussão. 

E' por isso que eu, que, como sabeis, nllo 
dei applausos á eleiçlio do Presidente que, 
dentro em breve, deverá tomar conta do go
verno de Minas, tenho, entretanto, bastante 
confiança que s. exc. procurará curar dos 
interesses do Estado, estabelecendo campos 
praticos nos logares mRis convenientes. 

• 

o sa. c. P&ATBs: -Admiro que v. exc. 
confie mais na influencia do chefe politico 
local perante o governo, do que no juf[• do · 
Congresao para crear esses campód ~rati
cos. . 

0 SR. NUNBS PINHBIRO:-Serllo tantos cam
pos praticos quantos deputados. visto como 
cada deputado é um chefe polltlco. 

0 SR. RIBEIRO JUNQUEIRA : - Estamos em 
vespera de eleiçllo para a legislatura futura, 
e por isso si o Presidente do Estado póde 
ser guiado por chefes politicos, elle deve ter 
bastante independenCJa, pois, nllo precisa 
actualmente de seu apoio, para nova reelei
çlo, e o deputado póde tambem ser guiado 
por influencias locaes. O argum~nto prove. 
demais; si elle prova contra o chefe do Po
der Executivo, tambem prova contra os re
presentantes do Poder Legislativo (Apar
tu). 

Parece-me que todos nós a sim como •.. 
o sa. c. PaAT&s:- Estou admirado de vér 

a doutrina de v. exc. 
O sa. RIBIIIRo JUNQUElRA ... o Presidente 

do Estado, estamos muito acima de interes
ses de campanarios, mas, uma vez que fize
mos essa lei e ella nllo provou ser ruim de
vemos deixai-a atê que a experiencia venha 
demonstrar que o governo abusa da confian
ça que nelle depositamos. 

Cambato o prejecto em discuss!Lo e as 
emendas a elle oft'erecidas, porém, assim 
procedendo, nllo vou de encontro aos inte
resses de Minas. 

Nilo acredito que os campos praticos te
nham grande vantagem em ser estabelecidos 
em logares, como disse o meu collega resi
dente em Guanhles, dot.ldos de florestas so
berbas, de terrenos verdadeiramente ferteis. 
A grande vantagem desses campos ê JUsta
mente em serem estabelecidos nos logares 
em que a cultura extensiva jâ estt. defi
nhando. 

Por isso é que, de accórdo com todos os 
escriptores que tratam da materia, eu penso 
que, quando a cultura extensiva é proveito
sa, ninguem trata de cuidar da cultura in
tensiva que ê muito mais cara e que no en · 
tretanto dá menos resultados. 

Slio estas as razoes que fizeram com que 
eu aparteasse o nobre Deputado, e que fazem 
com que eu vote contra o projecto e nontra 
as emendas que a elle têm sido apresenta
das. (Muito bem ! muito bem !) 

DISCURSO PRONUNCIADO . NA SESSÃO DE 16 
. uE AGOSTO DE 1898 

O •r. Ribeiro .Jaaqaelra : - Exm. sr. 
Presidente; srs. Deputados. - O receio que 
tenho de quA este projecto seja rejeitado, 
em vista do que se passou quando entrou 
em debate, bem como o desejo que tenho 
de ver reformado o systema tributario, que 
nos infelicita, levam-me a fazer algumas 
consideraçlles tendentes a mostrar a utilida
de e conveniencia do imposto t,erritorial. 

Nlle esperava pela discussllo hoje, sr. Pre
sidente, e por isso as minhas palavraS' serllo, 
mais do que de custume, desaltnhavadas • 



Eatou certo, sr. Preaidente, que o. illuatre 
aprwntante do projecto nlo teve o intento 
de r~m traltalho perfeito; conhecedor 

"do aeu patriotismo, aei que s. exc. quis ape· 
nas provocar o pronunciamento da Camara, 
aobre tllo importante uaumpto, visto como 
a cor.tmise!o nomeada para estudai-o nlo tez, 
infelizmente, trabalho algum aobre elle. 

Aaaim pois, ar. Presidente, eatou conven
cido do que, demonstrada a utilidade do pro
jecto, elle 1erá approvado em I.• diacuaalo, 
para que possa, em 2.•, receber os retoques 
neceasarioa para C{Ue seja convertido em lei 
do Estado. 

E' indiacutivel que o café, a unica fonte 
de riqueza do Estado, pode-se dizer, paasa 
actualmente por uma. crfae aterradora. 

A lavoura cafeeira n!o pode snpportar o 
onu1 de que está sobrecarregada. Recebi, 
ainda ha dias, ar. Presidente, um ofHcio do 
Centro Agricola de Leopoldina-guarda fiel 
.da lavoura do me1mo municipio, pedindo
me para fazer chegar ao conhecimento da 
Camara dos srs. ·neputados que o fazendeiro 
de café tem um lucro muimo, pois que com 
o actual preço muito• têm deficit, de 10 '1· 
e que nlo póde portanto supportar o oneroso 
impoato de 11 °[o. . 

Ora, ar. Presidente, quando ae discutia 
ha dias, este projecto o Ulustre representao · 
te da 5. • circumscripç!o, que pediu seu adia
mento, disse que era neceaaario um estudo 
muito acurado sobre a medida proposta, vis
to como a unica fonte de renda que tem o 
Estado é o café, e ..• 

O SR. JoÃo Pio :-Uma das unicas. 
0 IIR. RIB!IRO JUNQUEIRA :-Uma das Uni

CU, diz s. exc., a unica, emendo eu. 
Mas, ar. Presidente, o nobre deputado, 

aconaelhando que 1e fizeaae um estudo acu
rado, declarou que nllo devemos contar com 
uma '.'enda eventual como aerá o . imposto 
territorial em seu inicio. Pois bem, eo vos 
digo, ar. P1·esidente, que renda muito mais 
duvidosa é a que temos actualmente. E' for
ça convir que, si continuarmos no caminho 
pelo qual penetramos. a lavoura oafeeira do 
nono Estado, dentro de poucos annos, pouco 
produziri. Podeis consultar ao1 collegas re
aidentel na zona· cafeeira e vereia entllo que 
esae genero de cultura decresce a olhoa vis
toa. 

0 IR. BUENO BRANDXO :-A crise é geral, 
aft'ecta. a todas aa industrias. 

0 BR. RIBEIRO JUNQUBIRA :-Atrectll, prin
cipalment-e á lavoura de café, em vit•ta dos 
baixos preços de11se producto e, por isso mes 
mo, devemos encarar de frente esta questllo, 
para que possamos salvar o Estado de um des
moronamento possivel. 

Conheço, sr. Presidente, na zona da matta, 
WUitol fazendeiros QUO abandonam as la· 
vouras por estarem convencidos de quu ellas 
nllo dão para o seu dispendioso custeio. 

A continuar o abandono que se vae notan
do e que cresce com a baixa doa preços da 
café, com a carestia de braços ,com a exor
bitanoia do transporte e com a sobrecarga 
do. impoato, temo que a producçio desça, na 

zona da matta, uns 50 ·r. e que portanto 
haja o proporcional decrescimento na renda 
do Elu.llo. 

o aa. O. PaATJrs :-Isso é um pouco paul-
mista. . 

0 SR. RIBBIRO JUNQUBlaA :-Q~aJá que O 
aparte do nobre deputado seja uma realida
de ..• reoaio, porém, o contrario porque, no 
curto eapaço de baixa do café, já temos um 
decreaoJmento de 25 'l· talvez. 

Sendo certo, pois; que a renda do Estàd(l 
dimlnbiri na razllo directa da dlmlnuiQio 
verificada no preço da producQilo do tlafé, é 
loglco, é evidente que nós, sobre cujos hom
bl'OI peaa tremenda respont~abllidade, deve
mos empregar esroroos para o seguir um 
succedaneo ao imposto de café, qu., precisa 
ser grandemente minorado, sinll.o abolido, 
aob pena de vermos estancada a primelrl\ 
fonte de riqueza do Estado-o café-o qual, 
mesmo nllo tributado, continuará a ser um 
factor da riqueza publica, que decorre im
mediatamente da privada. 

Estas ligeiras considerações nll.o alo por
ventura, ar . Presidente, suf!l·3lentes para 
mostrar a necessidade e consequente utili
dade do . projeoto no que diz I'espeito à. mi
nomçlo do Imposto de 11 ·t- sobre o café ? 

Mas como refazer o pl'ejuiso causado aos 
cofres publicos com a minoraçll.o desse im
posto Y com o estabelecimento do imposto 
territorial. 

Reconbt.ço que ao projecto Fio indispensa
veis muitos retoques; sou o primeiro a achar 
tiemasiado pesada a taxa estabelecida, a 
qual, supportavel na zona cafeeira, torna-se 
verdadeiramente gravosa nas zonas do cam
po e do norte. 

O sa. C. PaATBS :-NII.o é só na zona do 
norte, é em toda a parte onde ha campos 
de crlaçll.o. (Ha outro1 apartes.) 

0 SR. RIBBIRO JU.NQU&IRA :-Isso, porém, 
nllo é um argumento contrario ao projecto, 
porque, na 2. • discuasllo, poderemos apresen
tar emendas, fazendo classificaçOes dift'eren
tes para as diveraaa zonas do Eatadr • 

0 SR. NUNBS PINHEIRO :-Abl é que está a 
dlfHculdade. 

o aa. Rmzxao Ju.NQUBIRA. :-NII.o ha grande 
difHculdade apregoada por alguns de meus 
illustres collegas. Daqui ha pouco mostrarei 
que ba diversos procesaos que tornam facil 
o estabelecer-se uma :.;roporçll.o razoavel 
para a cobrança do i~poato territorial. E 
a este respeito, sr. Presidente, correndo como 
certo que o tuturl) Presidente do Estado con
vidou para Secretario da Agricultura o ·Il · 
lustrado dr. Amerlco Werneck e aen<to tida 
como certa e acoeitaçlio do convite por par
te do notanl publicista, seja ·me lic1to dizer 
que elle tem feito estudos sobre a mataria e 
que julga haver meios praticos para a co
brança do impo!to. ( Cru;am se di oersos ap.:~,·
tes) . 

Será bastante, sr. Presidente, que façamos 
a lei, dando certa liberdade d9 acçll.o ao go
verno. 

Mostremo-s agpra que nll.o procedem 03 ar
gumentos apresentados pelo nobre Deput11do 
da 6.· ciroumacripr;i'lo, que procurou impu·· 
gnar o projeeto. 



.... 
O sa. loNa.cro MuaTA. :-Eatimarei muito Conheç.o diversos fazendeiros, pouuidotea 

ouvir v. e:cc. sobre esse ponto. de grandes extensl:!es de terras e que vjpm 
O sa. RIBEIRO JUNQUBIR'- :-0 nobre Depu- quasi na miseria, slmplesm.tnte peloc..~ito 

tado apoiou-se no facto de nlo determinar supersticioso que consagram á conservaçlo ' 
o projecto qual a especie de alqueire esLa- do terreno. 
belecida, maa todos nós sabemos ·'que nllo Is11o nlo 1ó lhes é prejudicial, como tam
pode ser outra que n![o o alquei'r~ome- bem ao Estado, que 1011're com a improdu
trico, de 100 braças em quadro. Reteriu se ctividade das terraa. 
tambem s. exc. ao exae-gero das taxu~ Tam- Votado o projecto e convertido em lei, sr, 
bem eu julgo-as demasiado elevadas, ar. Presidente, aquelle!l que, por indoleocia, 
Presidente, mas podemos, na 2. · discú1do, t · lt d - d t 
dimiouil-as, ou determinando taxas tlitfeten- razem meu as gran es porçoes e errenoa, 

ver-se-hão obriglldos a cultivai-os a fim de 
tes para as r:liver~as cathegorias de terrenos, fazerem face ao imposto ou entlo passai 08 
ou cobrando o imposto em relaçlo á. pro- a mãos mais dignas ; e aquelles que nlo 
ducçlio, ou mesmo sobre a extensão, maa cultivam suas terras por falta de meios 
com uma taxa uniforme e moilica. irlio, constrangidos pela nocessidade,venden-

Disse ruais o diatincto collega que o impos- do pequenas parcellas, com cujo producto 
to é impraticavel e impopular. poderll.o fazer race a.o amanho das que can-

O SR. IGNACIO MuRTA :-E' umJI. verdade. servarem. Será duplo o beneficio. 
0 SR. RIDEIRO J UNQUBIRA :-Para responder 

a esse argumento nada mais tenho a fazer Ainda o nobre deputado, representante da 
do que repetir trechos de um soberbo estudo 6.· circumscripçilo, disse que nilf\ devendo 
publicado pelo illustrado dr. Theodoro Sam- concorrer para que se arranquem aos pro-
paio, na R~visla Agricola, de s. Paulo. prietarios do nort.e ... 

Parece mesmo, sr. Presidente, que 0 il· O sa. lr.NACIO MuRTA :-Perdão, não falei 
lustrado publicitta adivinhava que, na Ca- em norte. 
mara dos Deputados mineiros, ia se levao- Quem levantou essa questlio foi o nobre 
tar contra o imposto ter·ritorial esse urgu- deputado, sr. Camillo Soares. 
menta. 0 SR. RIBEIRO J UNQUEIRA ... verdadeiras por-

Diz elle, sr. Presidente, «no Brasil, tem- ções de terr1torio. 
se considerado até aqui impopular e impra- O SR. JoXo Pro :-0 nerte é a cabeça do 
t icavel o imposto tert•itorial. Estado. (Trocam-se oul1·os apartes). 
«~ão nos deve surprehender a impopula- O SR. Rmmn.o JuNQURIRA :-Sr. Prebldente, 

1·ida(te que, de facto, existe. não quero, absolutamenr.e, trazer a debate 
Um povo que prefere ,·er oneradas, como essa questão de zonas . Si repeti o que disse 

entre nós, a actividade e a energia dos que o no l!re deputado é porque s. exc. falou em 
produzem e deixa livre a inepcia ou aban - nome da zona que mds de perto represen
dono dos f! Ue po:Jendo produzi r egualmente ta, que é a do norte, e porque na matta e no 
o não fazem não é certamente dos mais avi- sul uo Estado nào conheço lavradot·es que 
sados ou entendidos em mataria de contri- possuam fazendas de 10, 12 ou mais leguas 
buições . de extensão, como disse s. exc. 

«A impratic'lbilid ntle do imposto por falta Disse, pois, o nobre deputado que não de-
de um cddastro como nos mais paizes da vemos obrigar o proprietario a entregar seus 
Europa é que nã<' tem fundamento algum, terrenos ao Estado em tr·oca do pagamento 
porque esse do cadastro não prevalece, uma do imposto. Nem isso queremos, sr. Presi
vez que, para supprimil-o completamente, dente ; os proprietarios que parcellem oa 
temos o recurdo do tombamento. terrenos que não podem cultivar e os ven-

«A impopularidade, entretanto, ha de das- dam para se livrarem do imposto e tornal
apparecer quando se souber que o imposto os productivos. Não serà isso um beneficio 
territorial é eminentemente egualitario. não só para os proprietarios como para o 

Perante elle, todos os proprietarios do sólo Estado 1 
são eguaes na capacidade productiva, e, o sn.. I. MURTA :-Beneficio que elles dia-
portanto, todos devem contl'ibuir por este pensam de boa vontade. 
simples facto· 0 SR. RIDEIRO JUNQUEIRA. : - H a grande 

<<Porque razão s6 o proprietario territerial, vantagem em que os possuidores de grande 
activo, que produz para exportar lla de, só 
elle, snpportar 08 encargos do Estado, e não porção de terrenos incultos abram mão del
ha de a.Judar 0 remis .. o 8 descuidado que, les afim de que outros possam cultivai-os. 
tendo meios de produzir, não produz ~i> Dirão agora os nobres deputados que nlio 

Não temos argumentos mell10res do que temos cadastro e que por issu o prqjecto é 
este para oppormos á. ~tHrmação de que 0 inviavel. Para substituir o cadastro temos, 
proj ccto é tmpopular e impraticavel. porém , sr. Presidente, o ton.bamento do solo. 

E' f'óra de duvida que o imposto territo - Estatuido este, nós poderemos mesmo estu
rial, nas condições em que se acha o Brat!il, dar uma idéa lembra~a _pelo .illustre .publicis
é o scientitlcamente aconselhado 1endo ta que ba pouco cttet, qUiça pra.ttcavel na 
como uma das priweiras vantagen~, o par~ actualidade. 
cellamento do territorio. ! De facto, sr. Presidente, em um projecto, 

Vós todos ~abeis que a opinião corrente, I que apresentou ó. consideraçlio ~o Congresso 
principalm~nte no Estado de Minas, é que o Paulista, o dr. Theodoro Sampato, entre ou
melhor emprego de capital é a terra-sobre tras disposiçOes incl.ue a seguinte : «Em
alia pa~sa o ladrão, mas nu'J pode carregai-a. quanto se nlio po~s u1r um cadastro rigoroso 
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·das· ropriedade rural, o imposto territorial· de orçamento. eu dei paraben.s a mim mes-
·ae do segundo o valor do ~~~ovel e mo .e ao Es~do ; a 1_11iln mesf!lo, porque· vi 

""'alo ndo a sua ãrea ou superllcte ~- que a commt~slo CUidava sertumente d9 cor~ 
· Ux sa. DEPUTADo:-Como havemos de elas- t.~r as despesas do F.stado e li este, porque, 
sitlcar os terrenos em Minas, nesta vasta dent~o em breve. ficaria liv.re de enormes 
extensio 1 onus que ~obre elle pesam actualmente. . 

O aa. RIBKIRO JUNQUEIRA -Em Minas, nllo E dei parabens a mim mesmo tlunbep1 
temos uma só parcella de terreno que nlo porque vi que a voz qut> eu tenho levll.nta
tenha valor. do sempre contra despesas que o Estado nlo 

O MBBMo sa. DEPUTADO- Ha alguns eujo pôde, inft~lizmen~e, fazer, encontrou éc_ho na , 
"&lqueire custa IOtOOO. 11lustrada commiHlio, que bateu se brllban-

0 sa. RaBEiao JUI"QUBIRA :-Esses que pa- temento pela ~ua defeEa. 
guem uma contrlbuiçllo mlnima, 100 réis por Não me tendo sido dado o prazer de assis
alqueire, por exemplo, ou que nada paguem tir á 2.· discusPllo do orçamento, ,.i, com pe
si assim fór justo e razoavel, mas o que não z~tr, que os córtes propostos pela commissito 
póde continuar é o systama de uma. só foram inutilizados, como tambem que as das
zona pagar por todas as outras do Estado. pesas do 'Estado foram mais grllvndllS ainda. 

O SR. CullLLO SoARES, FILHO :-.\bi é que E' por isso que julgo de meu dever vir, 
é a questão. mais uma vez, pedir á Camar11 dos ~rs. De-

O SR. R:BBIRO Ju;-;QUEIRA .-0 que nllo póde putados que córte essas desresas, que, julgo, 
continuar, sr. Presidente, é o absurdo de o Estado não está. em condiçnes de fazer. 
estar a zona careeira pagando, em muitos Bt~m sei que os meu::~ uobre~ collegas re
pontoll, ó. semelhança do O~ste de S. Paulo, sponder-me-blio que o EstuJ:o nlto de\·e dei· 
300t ou mais por dque1re, annualmente. Ja!' de amparar esses institu.r.os que pre
Isso Importa seguramente e~ 33 °/o do V11lor !ltam, ou que dizem prestar r elevantes .;er
do lmmovel, o que qu~r dtzer que, em 3 viços á instrucção publica como á inf11 ncia. 
annos, tem o proprletarto pago ao Estado o e a velhice que não têm amparo mas os
valor da sua propriedade, ficando quasi tou certo de que s. exc . hão de ticsr con
sempre despido de recursos para fazel·n flo- vencidos de que nós nl!.o podamos fazer es-
rescer. molas. 

Faço, sr. Presidente, estns consideraçnas o sa. J olo Pio :-Perdão eu demonstrei 
com o unico intuito de pedir aos srs . dep~- que essas despesas podem' muito bem ser 
tados, em nome de todo o Estlldo, a appro- incluídas no orçamento. 
vaçl!.o do projecto em I.· discusslo, para q_ue o "''· R. JuNQUEIRA :-Admira me, t~r. Pre
elle, em 2.·, sotrra ol! retoques uecessar1os sidente que o nobre deputado residente em 
ou srja mesmo Int eiramente refundido. Barbac~na venha argument.ar tão fortemente 
Que se adapte a classificaçllo d~s terrenos a favor das emendas que propoz e que ro
do Estado, que se estabeleça o 1m posto so- ram a ceei tas em 2. · discussão. 
bre o valor do immovel ou que se o estatli_a 1:'. exc., que tem um espiritp verdadeira
sobre a sua extensl!.o, mas de modo restri· mente cbrJstl!.o verdadeiramente liberal, 
cto ou modico, o que é c·erto é que o im- deve comprehen'der que nllo é acto de reli
posto t'6rritorial se impne como uma neces- gillo é antes um acto de soberba fazer esmo· 
sidade imperiosa. Si elle é a salvaçllo da las quem não pode dal as. 
zona cafoe1ra o é tambem do Estado, que E' com bast!lnte pezar com basb nte Ias-
alli aufere a sua maior fortuna. tima que propondo a suppressllo des~as di-
lmpos~ d~mocr~tico, elle traz, como con- ver~s despesas porque eu desejaria que o 

saquenc1as 1mmed1ataa, o parcellamento do Estado esti\·esse em condil;nos de proteger, 
sólo, a variedade ou multiplicidade das cul - a mãos cheias, todos os estabelecimentos 
tur Ra, a creaçã~ da pequena lavoura e a que prestam serviços á instrucção e que 
equldade na tr1butaçllo. . protegem a infancia e a velhice. 

Que ao menos essas conslderaçnes s1rvam Mas já que nllo podemos fazer essas das-
para que o~ meus illustrados 'loll_eges dêm pesas,' eu vonlto aprcsontar diversas emen.! 
o seu vered1ctum fa.vora.vel ao proJecto que, das suppressivas que devem ser approvadas 
salvando a lavoura, salva o Estado. (Muito pela camara. ' 
~"'• muito bem). o SR. Joio PIO:-V. exc. deve allegar, uma 

por uma, as razões que deve ter a Camara 
para aGsim proceder. 

DISCURSO PRONUNCIADO NA. SESSÃO DE J,o O SR. RIBBIRO JUNQUEIRA:-Nlo me julgo 
DE SETEMBRO DE 1898 nessa obrlgaçlo por isso que colloco todos 

O •r. RlbeJro ,.aaq'llelra :-Sr. Presi· 
dente, p :.ucas e rapidaa allo as con~idera
çues que vou fazer relativamente ao proje
cto de orçamento, e, moamo assim, receio 
bastante que os mau.s collega.s taxem -nas de 
impertinentes (tttfo apoiado~); luo, porém, 
pouco importa, viato como no cumprlmento 
do dever nlo encontro garantia maior do 
que a tranquillidade de minha conscienoia. 

Ha dias, quando foi apresentado o projecto 
A. C.--34 

esses estabelecimentos em pé de perfeita 
egualdade. 

Aleru de propor a suppresslo do todas os 
auxilio& que a commiaslo desejava eliminar, 
proponho maia a suppreaslo de outraà me
didas, como por exemplo as constantes do 
n. 13 do artigo 3. • do projecto, referentes a 
auxilio ia escolas normlles munlclpass. 

Parece-me que é opinilo dominante na 
camara que no Eat.'\do de Minas jà extate 
grand., numero de eacolaa nortna011. 



Ainda ha poucos dip:~,.quando se 1lí~cutiu 
·aqu.i o pr~jecto relativo ao 'reconhec imento 
iJa Escola Normal Livre desta Capital, dous 
oradores possantes, que estão á par do mo 
vimento da instrucçlio publica em Minas, ó 
ilhistre deputado representante _ da 5. · ci r 
cumscripçllo, residente em Barbâoenp, e o 
illuiltre deputado pel-t. 6. · circumscl'ipção, 
residente em Montes Claros. declararam que 
nllo precieavamos de tantas Escolas Nor-

,..maes, mas, 11im, da crenc:to de e>tabeleci
mentos motielog capaze:1 de satisf<IZdr as ae
cessirladt>s da i nstrucçlio do Estddo. 
At~sim, não porlemos continuar a dispen~ar 

protecçlio ás Escolas Norm11os munici
paes, que, além de inutei,., acarretam gran . 
de o nus para o orçamento. 

Temos grande numero de escolas pub 'icas 
e raras silo as cadeiras que eRtlio providas 
por professores norma.lístas. Pergunto: será 
J or falta de norma.lísta~1 Asolutamente que 
n:lo; é porque o professorado publico doEs
tado é pessimamente remunerado (apoiar/os). 

E' por i>so que entendo que n11o de\·emos 
multip!icar as Escolas Normoes, para, fazen
do eHa econom ia, melhorarmos, mais cedo do 
que Fe pensa, us condiçõe~ do nosso profes
sorado. 

O SR. JoÃo Pzo:-V. exc perruitto um 
aparte~ 

0 SR. RtllElRO JUNQUEIRA:-: OUS , tres, 
quatro, quantos o nobre deputado quizer 
dar 

O m. JoÃo P1o:-Não; ê um ~ó 11 penas. V. 
exc. acaba de ai legar r-azões contl'a as Esco- · 
larNormaes; empraso á v. exc. po.~ra de
monstrar IJS razoes pelas quaes devem ser 
rejeitadas as minhas emendas. 

O SR. R . J uNQUEJRA:-Sr Presidente, o no
bre deputado ha de permittir que cu nno 
respigue mais sobre este assumpto, porque, 
não é a primeira vez que levanto me contra 
esse auxtlio a e;tabelecimentos que nlio 8ão 
i'ldignos da protecção do Estado, mns, que. 
:.ctualmente, não podem ser protegidos . E' 
isso o que eu tenho dito sempre . 

Deixo de levar a questão para o terreno 
onde tal \'ez des~>je o nobre • eputauo, pois, 
não tenho interesse em uzedar as discussões 
nesta ca~a. 

Já disse, com to·la franqueza, qual a ra 
zl!.o do meu procedimento, agora pasw á 
outro ponto do orçamento do Estado. 

Pela simples comparação dl) art. I.· e 3 · 
do projecto de orçamento, vós vereis que a 
c~mmissão apresentou o projecto deixando 
um pequeno saldo para o Estado; mas, sr. 
Presidente, si o projecto ele orçamento ê a 
expressão d!l. verdade, si elle representa os 
dados estatísticos mais o.pproximados, que a 
illustre commissão poude colher, eu não 
comprebendo qual a razão porque vem á 
Camara dos srs. Deputados e virli. talvez o 
Copgresso do Estado pedir ao povo novo sa
crificio de impostos; nlio comprehendo, sr. 
Presidente, como se possa apresentar um 
orçamento que se diz vae ter um saldo, e ao 
mesmo tempo pedir ao povo para pagar 
mais novos impostos. 

E tanto mais quanto nós vemos que na 
Camara em 2. · discussão do projecto, em 

vàz de dominar a idàa de dimlnulçlo;qa d~s
!Je~~· foi esta uugmentada com a'_lnçJ'~ p1> 
proJect? do:~auxilios a diversos e~e(eo~r 
mantos. · . • 

Não pos3o comprebender como para se prQ· 
teger instituições de certas e determin~das 
zonas, algumas das quaes com flagrante in
conslituciono.lida.de, vâ. se pedir ao povo no
vos impostos. 

0 SR. BUENO BRANDÃO:-Nlo ha violaç![o 
da constituição, nesta parte v. exc. n!lo tem 
razão. · 

0 SR . RIBEIRO JUNQUBIRA:-Em que ponto7 
0 SR. BUENO BRANDÃO:-Onde está. a vjo

lação da constituição no voto da Camara 
concedendo esses auxilios7 

0 SR. RIBEIRO JUNQUEIRA:-Parece-me que 
o anno passado cahiu um prCljecto relativo 
ao bispado de Goyaz, com séde em Uberaba, 
por julgarem os meus illustre3 collegas que 
elle trazia em seu bôjo uma inconstituciona
lidade. 

Pergunto eu: o auxilio dado para a crea
ção de um sem i nario, não estará. por ventura 
nas mesmas condições que aquelle projecto 
perante a nossa. lei basica1 

0 SR. CAMILLO PR .\TE~:- Absolutamente 
não. · 

O SR. RIBEIRO JrNQUEIRA : - Sr. Presiden
te, eu n!\o sei, mas ncredito perfeitnmente 
que os nobres deputados ê que nl'io ost:lo de 
accõrdo com a verdade, C')Uando enumf- rai'Jl 
os intu itos que tem por tlm o seminar·io. 

O seminario ê forço3ameote um iostituto 
para a educaçã•> ecclesiastica; todo e qual
quer auxil io offereciuo a elle vem proteger â. 
certa e determinada seita e por conseguinte 
ferir de frente a lei basica. do Estado. 

O SR. JoÃo PIO: -O que v. exc. entende 
pela palavra - ecclesiastica 1 

0 SR. RIOEIRO JUNQUEIRA:- 0 que V . exc. 
entende pela palavra- seminario, poderá. 
fazer o espedal obsequio de dizer me 1 

O SR. Jolo PIO : - Depois que v. exc. res
ponder á minha pergunta, que foi feita em 
primeiro logar, serei solicito em attender o 
pedido do nobre deputado. 

O SR. RmEtRO JuNQUEIRA : -Então tique 
v. exc. sabendo que não estamos em aula. de 
portuguez; ja que v. exc. nlio responde, eu 
tambem deixo de responder á v. exc. A ca
mara bem conhece a· significação dessas pa
lavras. 

Sr. Presidente, eu creio que uma vez que 
nó3 queiramos concorrer para a protecçlto 
ie toda e qualquer seita religiosa, teremos 
forçosamente necessidade de revogar uma 
disposição rla nossa Constituição ; eu digo, 
eu utllrmo à Camara. dos srs. Deputados que 
me sinto verdadeiramente feliz de ser catbo
lico, apostolico, romano, (pausa) mas o 
facto de o ser não pode influir em meu es
pírito para que eu venha votar aqui beneli
cios que somente trarão proventos para a 
religião cathoiica, apostolica romana. 

E' por i11so que eu disse que os auxilios 
concedidos a seminarios de qualquer natu
reza, sejam tendentes a desenvolver a reli
gUio oatholica, s~ja.m para desenvolver a 
religillc> mabometana, tem a inconstituoio-
nalidade no bojo. · 



••• 
• é pc.r is@o que venho pedir tambem a 

a su_ppreFsão d" diversos atitlgos 
' am inclutdoa no pr9je~t.C? ae "rç~men-

' que ,·em augmentar de uma maneira 
tórte os impoitos que sQbrec~rregám a po-
pulaçllo do Esta !lo de Minas. · 1 ~ • 

· >8' 'assim que peço a auppresalo do alio. 9.0 • 

O ·ai\. CunLLO' PRATB8 : '-E' sempre mui
to aympatbico o papeJ que v. exc. est.à ie
presentando, mas a commiea1lo ·e que nllo 
,]»Qdl! fa~el o, devido á enorme reaponaabili
;it~~f' .1que p~sa em 8eus Jlom.brQs: e ·v. exc. 
n~ porl~ ter mais amor ao pov9, do que a 
C9,mJPiS~IJo de orçamento tem (Apojodo1). 
. . ó ~a. R.IBEl~O JuNQUIQRA : - Eu uerg!lnto 
11 o orçamento, ou antee o proj~cio de or
çamento, apresenta ou nlio saldo para o nos· 
ao Estado Y 

0 SR. CAMILLO PRATES:- V. &XC. deve ter 
visto o decrescimento crescente das nossas 
rendas. 

O sa. · RmJuao Ju~QUKJR~ : -Mas, ar. Pre
sidente, aí nós estamos vendo a decreFcí
mento crescente das rendas do Estado, a com
miasllo de orçamento devia lev;,r a sua pre. 
vislio até este ponto e fazer com que as ver
)las dadas para os impostos estivessem de 
accõrdo com a previslio .•• 

0 SR. CUIILLO PRATEB :- Seria uma le
viandade da commissllo. 

0 SR. RIBEIRO JUNQUEIRA . •• porque assim 
a Camara dos srs. Deputados nllo acceitaría 
as emendas apresentadas pelo illustre de
putado da 5.• circumscrip~llo, residente · em 
Barbacena, e que augmentam despesa. 

0 SR. CUIILLO PRATEB:- A commiss!Io 
recusou receber essas emendas. (Apart~.:~). 

0 SR. RIBEIRO JU;>;QUr.:IRA : -Sr. Presiden
te, eu admiro que divert~os srs. deputados se 
levantem para trazer estes argumentos, quan
do foi rejeitado um projecto que tinha por 
fim salvar as rendas do Estado. 

0 SR. CAMILI.O PRATKS:- Qual à elle 1 
0 SR. RIIIEIRC JUISQ UEIRA:- 0 do imposto 

territorial . . . 
0 SR. CAMILLO PRATES dt. um aparte. 
0 SR. RIDEIRO JUl'iQUEJRA •.• sem que nin

guem levantasse a vóz para adduzir um ar
gumeuto contra. 

O SR. JoÃo Pio :-Isto à mataria vencida. 
0 SR. RIBEIRO JUJSQUBIRA : - Eu creio, sr. 

Presidente, que a commíssão de orçamento, 
quando mais não fosse, como simples satís
façllo á opinião publica, devia ter conreccio· 
nado ú projecto o mais approximado possível 
doR suas previsrles. 

0 SR. C.UfiLLO PRATEB : - Quem sabe si 
v. exc. queria que a commissllo tomasse 
como base a arrecadação do ultimo mez, om 
vez da media dos 3 ultimos exercícios f 

0 SR. RIBBIRO JUJSQUEIRA:- Sr. Presidente, 
eu entendo que nllo temos o direito de pedir 
sacríficio ao povo, uma. vez que somos os nrl
meiros a proclamar que o Estado tem saido. 

Eu me admiro que o illustre representante 
da 6.• circumscripção, residente em Montes 
Claros, me honre com apartes tllo fortes e in
alstentes, quando tem sido quasl sempre 
membro da commis· ão de or~a.mento e sabe 
que nllo se póde augmentar Impostos sem se 
demonstrar a necessidade dessa creaçlo. 

Des<JP,, que a commiullo d-Iz qQe ba aaldo. 
:tllo te_m (dlrej'o. de augpten~r impo!-tolf. 

Sr. Prealdente: nllo devemos de modo -al
gum.,trazer para argumento ne1ta casa. o que 
ouvim.QI"lá fóra, mas o representante do 6. • 
dlstrlcto, e é facto perfeitamente óonbeoUlo, 
quando se devia discuti-r o orçamento pela 
seguricta vez, nllo ·quiz tomar a responsablU· 
dade das emendaa e pedir â. Mesa da Camara 
dos sn. Deputados que fosse a di-scuatilo 
adiada até a vinda do J!elator da commis81lo. 

0 SR. CAMILLQ PRATEB : - 0 que seria COD
IUravel era a discusslio do orçamento na au
s n!!ía de dous membros da commissllo. 

0 SR. RIBEIRO JUt-QUEIRA : - E' que pa~a&
mos por cima do nosso regimento e o illus
tre D~>putado teve medo de arcar com est.:ls 
emendas, que declarou ter subscripto em at
tenção ao íllustre relator da commissão. 

0 SR. RAUL PENIDO : - Nesta. disCUSSliO 
v. exc. tambem embrulhou a Mesa. 

0 SR. RIB EIRO JUNQUEIRA : - E nlio me ar
rependo de o ter feito. 

O SR. JoXo Pio: - Eu admira que v. exc. 
venha •Jizer que ·o nosso collega do 6.· dis
tricto tenha medo de enfrentar a discussão. 

0 SR . BUENO BRANDÃO: - Elle tem tradi-
ÇliO brilhante nesta casa. \ 

0 SR. CAMILLO PRATES:- Obrigado. Eu se
ria incapaz de assignar emendas que nlio 
estivessem confeccionadas de accôrdo com as 
minhas ldéas. 

0 SR. BUENO HRANDÃO : - De mais, V. OXC. 
sabe que as emendas foram formuladas de
pois de larga conferencia entre os membros 
da commissllo de orçamento. 

O SR. RIBEIRO Jul'iQUEIRA :-Assim, sr. Pre
sidante, vcn!Jo propor tambem a suppreseão 
dts arts. 9, 11, 12, 13,14 e 25 .. 

0 SR. BUENO BRANDÃO ; - V. exc. sabe que 
esta ultimo diminue despesas 1 

o sR. RIBEIRO JuJSQUEIRA : -Sr. Presiden
te, foi feli z para mim o aparte do nobre De
putado residente em Ouro Fino. 

Proponho a suppressllo do art. 25, nllo com 
o intuito de evitar que se augmentem as 
despesas do Estado, mos porque estou con· 
vencido de que esse artigo vem causar um 
grande mal á justiça publica, porque vem 
diminuir as já insignificantes custas que re
cebem os diversos serYentuaríos de justiça 
nos processos crimes, tornando mais difficul
tosos os meios de t>e faz~?I com que a justiça 
tenha rapido a1:damento. 

Sr. Presidente, para terminar, preci~o dizer 
ainda duas palavras aos meus collegas da 
Camr.ra dos srs. Deputf,dos. 

O illustre Deputado residente em Montes 
Claros declarou, ha pouco, quando t~u pedia 
o suppressll.o de novos impostos, que à de
masiado t~ympatblca a minha posiçl5.o, mas, 
que elle prefeia ser favora,•el aos interesses 
do Estado a ser favoraYel á sympathia do 
P.OVO ... 

0 SR. CAliiiLLO PRATES : - Perd!io ; eu nlio 
disse isso. 

• 
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0 PR. RIBEIRO JUNQUEIBA _..._~ •• como que 
querendo dar a entender que eu tenho por 
intuito cahir na syrr.pathia da populaçllo do 
Estado de Minas. -

Mas, sr. Presidente, si em põlitica ha ne
cessidade de •ympathia, vos digo que, na 
quadra que atravessamos, é preferivel cahlr 
na sytrlpathfa da Camara dos Deputadoe, do 
governo e dos chefes politir.os, a cablr na 
aympathfa do povo, porque, quem faz a po
lltica em Minas nlo é o poYo, infelizmente ; 
é a Camara dos Deputados, é o governo do 
Estado. 

Si eu quizesse fazer carreira na política, 
eu trataria mais de cahir na sympathia da 
Cnmo.ra e do go"orno, de que na sympathia 
do povo, que reconheço grato e generoso, 
mas que, infelizmente, ainda não dcLlina. 

•••ra, "· Presldente,e voa digo._ 
franqueza, nllo quero que, com meu . e 
concorra, de qualquer modo, para qu .r 
creadas 11fficuldades ,ao go,·erno que dd 
em pouco viri. tomar conta do Kstado. Eu 
penso que todos nós devemo• recctbel-o como 
bons patriotas, em espectativa sympathica ; 
dar-lhe palmas, si elle andar bem, e fazer um 
protesto, uma verdadeira. liga contra elle, &i 
porventura andar mal. 

E' por is11o que entendo que nllo devemos 
sobrecarregar o povo com outros impostos 
que vlio paralysar a sua actividade, e por 
consequencia diminuir o progredir constante 
do Estado, dlfficultando tambem a acçl!.o go
vernamental. 

(Muito bem; muito bem). 

__ __...~-~i 
Ot\Um~ --

------···-~·-···-·············:-··:-·· ····~--
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De commerclo, paga. 26 e ...... . ...... . ................... . . ..... .. . . ..... . . ....• 
De agricultura, paga. 26, 31 e .... .. .... ............. .... ... . ................ .. ..• 
De obras publlcu, paga. f6 e ..........•..•............ . .........................• 
De negocioa inter-eatadoaea, paga. 26 e .. ..... . ................... ... .......... . .. . 
De inatrucçAo publica, paga. 26, 30, 35, 185 e ............ .. ..... ... ; ............ . 
De saude publica . .. ... . .............................. . ............. . ....... .. . . .. 
De redacçlo de leis, paga. 26, 30, 60 e ....•.. ... ................ . ...... . .....•... 
Especial para dar parecer sobre a moçlo do ar. Severiano de Rezende .......... . 
Examinadora nos concuraos de magistrados ........................ . ....... .. ... . 
Especial para repreaentar a Camara no preatlto a Floriano Peixoto .... . ..... .. ..• 
Especial para receber o ar. deputado Oandido Eloy .. . . ; ......................... . 
Eapecial para receber os sn. ~alio Tavaru e José Gonçalves .. .. ........•.......• 
Eapecial para representar a Oamara no banquete ao dr. Stlviano Brandlo .. . . . .. . 
Eapecia\ pua desanojar e ar. Juscelino Barboaa ....................... .......... .. 
Eapecial para representar a camara nos roneraes do dr. Adolpho Olyntllo .... . .. . . 
Elpoclal" para receber o dr. Sllviano Brandi() ................................... . 
Eapecial para render homenagens e apresentar despedidas ao dr. Biaa Fortes .... . 

D 

• 

P.A.G8. 

91 
63 
25 

IM 
177 
78 
38 

238 
26 

236 
29 
30 
31 
35 
42 
90 

103 
141 
223 
238 

Dlacur•os, deo1ar&4)ões de votos, reo1amaQÕ9a, observaQões e questões de ordem 

Aco•tlaho P~relra 

Pedindo urgencla para ler um olllcio da Secretaria do Interior . ••....•.. . . ••.••... 
Pedin·lo urgencia para ler um officlo da Secretaria das Finanças . .•.••..........• 
Pedindo urgencia para ler um offioio do Senado ...•.•....••..•.• •••..•••••.•...•.• 
Justificando o nlo comparecimento do ar. Celestino fouea ... ... . . .....•......... 
Apresentando com emendas o projeoto n. 395 . ......... . ....... ... . . .........•.••• 
Justificando o não comparecimento ·do ar. Freitas Castro ..... .. . . . . ... . •. .. .. . .•• 
Declarando ter votado contra o requerimento ao projecto n. 97, do Ssnado . . .. ...• 

Apresentando o projeoto n. 341, sobre auxilios ........ ..... ........ .. ...... . ... .. 
Apresentando o projecto n. 345 .... . .................. . . ............... ........ . . . 
Fun1amen·ando o projecto n. 345 . . ....... .. .......•... . . . .. . .... .. .......... . .• 
Sobre a pro_posiçlo n. 100 •.... .. ..... .. . .. •.•.•......... . .. .. .... ... • . ........ . . • 
Sobre o pro)ecto n. 237 ......... .... ... . . . . ...................................•... 
Justificando a sua retirada das seasGet, no dia 28 de julho .. .... ..... ... ...... . .. . 
Sobre o projecto n. 345 . . ................... . ............ . .... ... ............... . 
Sobr~ a: 2.• dlacuealo do projecto n. 372 ......... ·.· .......... . ................. . . . 
Justttlcando o nlo comparecimento do ar. Theopb1lo Marquei . . .......... ... • ... .• 

Baeae Bnaa4Ao 

PAGS. 

a. 
35 
58 

191 
203 
246 
250 

3( 
46 
48 
95 
95 
Q9 

122 
128 
129 

Fazendo observações sobre renu~lu de CArgos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 
Juatitlcando o nlio comparecimento do ar. Wenceslau Braz.. ... ............... . ... 28 
Pedindo lnverslo da ordem do dia . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • SS 
Jnatitlcando o nlo comparecimento do ar. Freltu Castro.................... . .. . . ., 

.Enviando um requerimento de José Luiz Pompeu da Silva.... . ....... . ...... .. ... 60 
.Justificando o nlo comparecimento do sr. Severlano de Rezende... .......... ... . 81 
.Justificando o nlo comparecimento dos 111'11. Julio Tavarea e Joaqntm Oallito...... 90 
·Apresentando o projeot-o n. 896....... . .. . ........ . ... .. . . ........ . ... . ........... 106 
·Apresentando para dlaouaalo o projecto n. 378............... .. . .. . .. .. .. . .. .. .. .. 126 
Apresentando o projecto n. 408. . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 1S1 
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Jteclan1ando sobre o resun1o dos debates ...•.•...•••.••••...••••..•.••.•.••.••••.• 
Enviando á Mesa duas representações e pedindo inversll:o da orden1 do dia •.••.•. 
Enviando á Mesa o projeoto n. 418 •.................•.•.••..•..•...•••........•• 
Apresentando para discas•lo os projectos ns. 340, 362, 338 e 380 da Camara e o de 

n. 92, do Senado .... .... •. .... ...... . .... .... .... .. .. . . . .•...•..•... .. ....... 
Sobre adiamento da dlscusslo doprojecto 408 ................................... .. 
Apresentando os projectos ns. 378 e 408 ..............................•......... . .. 
Apresentando a indicaçll:o n. 13 . . .... . . ... .................................. ... .. . 

CamJIIo PJ"atell 

PA.GS, 

139 
149 
156 

}6(>\ 

206 
213 
238 

Sobre o projecto n. 90, do Senado (casas a funccionarios publicos)........ .. . .. .. 34 
Justificando o não comparecimento do sr. Desiderio de Mello......... .. .. ... ..... 47 
Jnatitlcando o nllo comparecin1ento do sr. Manoel da Silva............. ... . ... ... 52 
Sobre o proj ecto de alteraçã!l do regi manto de custas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 
Sobre a 2.• discus311:o do pr,lject.o n. 359. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 
Inserindo na acta um veto de pesar pela morte do desembargador Aurelio Pires... 103 
Sobre o projecto n. 351...... . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 106 
Apresentando o projecto n. 399.. ...... ................. . .............. ........ ... ll5 
Apresentando o pro.Jecto n. 403.. .. ...... . ...... .. ............. ...... . . . .. .. ...... 120 
Sobre a discussa:o do projeéto n. 259. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 
Sobre a 1.• discussih do projecto n. 363. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 
Apresentando para discussllo o projecto n. 411 . ......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 
Apresentando o projecto n. 422.. ..... . . ............................. .. ...... . . ... 168 
Pedi~do se complete a commissll:o de orçamento e apresentando o projecto n. 408 171 
Suce1tando uma questão de ordem . .... . ................................ . ........ 244 
Declarando ter votado cont~a a emenda n. 17 ao projecto n. 408.............. .. .. 252 

Camlllo SoareH, Olho 

Apresentando o projecto n. 351. . ....... . ..... . ...... . . . ....... . . . .......... ..... 51 
Ap"esentando o projecto n. 356.... . . .. ...... . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 
Apresentando o proJecto n. 359.................. . ...... .. . .... ...... .... .... .. .. 59 
Apresentando o proJecto n. 363. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 
Pedin~o adiamento da discussll:o do projecto n. 3,4. ......... . . . . ... ..... .. . . ... .. 79 
Apresentando o projecto n. 395........................................... .... .. 100 
Enviando á Mesa o projecto n. 117... .. .. ...... .. . .......................... .. .... 156 

()arllndo Pinto 

Enviando á Mesa o projecto n . 419.. . ... .. ........... ..... ...................... 156 
Justificando o não comparecimento do sr . Duarte da Fonseca. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197 
Mandando á Mesa uma ropresentação.. .... ........ . ... .. .... .. ..... ... ......... 203 

Cele8tlno Soares 

Apresentando o pro.jecto n . 343.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 
Apresenhndo o proJecto n . 355................... . . . . . ....... .. ... . ............ 54 
Justificando o não comparecimento do sr. Agostinho Pereira e declarando não ser 

devida á Secretaria a falta de publicaçlio do resumo dos debates. . . . . . . . . . . . 64 
Apresentando os proj~ctos ns. 372 e 373.. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. . 70 
Justificando o não comparecimento do sr. Rodri~tues Chaves. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 
Justificando o não comparecimento do sr . Manoel Alves. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 
Justificande o não compilracimento do sr . Manoel Alves . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . • 128 
Justificando o não comparecimento do sr. Desiderio de Mello....... ...... . ... . ... . 137 
Justificando· o não comparecimento do sr. lgnacio Murta..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 
Justificando o não comparacimento do sr. Cam illo Pra.tes. . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . 182 
Apresentl\ndo uma indicação ...... . . ... . .. ...... . . , . ............. ............. . .. 195 
Justificando o nlio comparecimento do sr. Manoel Alves e mandando á Mesa uma 

rdpresentação. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 203 
Apresentando o projecto n. 438 e mandando li. Mesa uma representaçl'io, paga. 242 e 243 
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Apresentando o parecer n. 310 .. ... .. ..... ... ... ............ . .. . ............•... 
Defendendo o acto da Mesa, recusando-ae a receber um projecto do ar. Severfano 

de Re:r.ende ................ : .............•..... . .............•...•......... 
Apresentando o parecer n. 311 ........ . .......... . •...•. .............. ....... . .. 
Sobre o projecto n. 336 (nuilidade de actos de camara1 municipaea) ..•.• ... . . .... 
Apresentando o parecer n . 312 ..• ••.•••.• .... .. ••...•....•...•..••...• .. •. ....... 
Apresentando os pareceres na. 314 e 315 •.. . .. .. ... . . .. ... .. ..• . •............... 
Devolvendo i Mesa um officio e documento da Camara de Araguary ••.••......... 
Devolvendo é. Mesa o projecto n. 8~, do Senado ......•....•.... . ................ 
Apresentando o pu-ecer n 317 ................................. . .. . .••..•.. ....• • 
Apretentao lo o projecto n. 361 ••• • ••..••••••.••••••••••••• : ••••••• .••••••••• • . •• 
Sobre as emendu ao pr<>jecto n. 324..... .. ... ......................... ....... .. 
Reclamando contra erros da lmprenaa Officlal. . . . • . . ..................... .. .. . . 
Pellindo preferenciar. pa.ra votaçlo de seu requerimento .. . . .. ...... .. ..... . ...... . 
Apresentando o projecto n. 39() ..... ; ................. . .... .•.. ....... •. ..... ... . 
Apresentando o projecto n. 391 ...•.•.••••.....•••••.•..••....••••••..•.••.•.•.... 
Sobre o projecto n. 351 . ......•... ... • .• . • . •..•• • ••••••• •• . •••.••..•••••.... .... . 
Sobre o projecto n. 390 .......... . .. .............. . .. .. .... ... . ................. . 
Devolvendo á Mesa um officio do agente executivo de Juiz de Fóra .. . .... .... ..• 
Apresentando o parecer n. 323. . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . • . • 
Devolvendo á Mesa uma representaçlo de contribuintes de S. Miguel de Guanhlea 
Apresentando o projecto n 411. . .............. ... • . . . . . • • .•... • .••..• •••.. ...•• 
Lançando na acta um voto de pesar pela morte· do dr . Adolpbo Augusto Olyntho 

e pedindo nomeaçlo de uma commisslo que represente a Camara em seus 
funerae1.. ..... .. .. .. . .. .. . .. . . . . . . ...... ......................... . ...... . 

Apresentando para 2. • discuaslo o projecto n. 391 .. . .. · ...................... · .. . . 
Apresentando um requerimento e reclamando contr~~o erros da Imprensa omctal •• 
Sobre o prejecto n. ~ •• -•••...•.......••••.••........ .. . ...... ... ..•.. ......•.•• 
Apresentando o projecto n. 191 .................................... .': .......•• . .• 
Apresentando o projecto n. 433 .......... •.. ....•..... ; . . .. ...•..... .. .... •.•.•.• 
Apresentando o proJecto n. 103, do Senado .........•............•.............. , . 

Apreaentando o projecto n. 3'7 .......•.......................................... 
Juttiflcando o nlo comparo~clmento do ar. rJonu.gA da Silva . . .. ... .. .. ....... .. • 
Mandando á Mesa do:a reqnerlmentos de partes ...... . ....................... .. . 
Apresentando 01 projectoa os. 387 e 338 .. ...................... .......... . ..... .. 
Sobre o projecto n . 376 .. .. .... ..... .. .... .............. ........ . .. . ...... .... .. . 
Sobre a 2.• discuaalo do projecto n. 89, do Senado ............................. .. 
Sobre a diacuaalo do proJecto n 391 ........................................... . 
Apretlentando os projectoe na. 414 e 415 •••••••••••••• • •••••• • •••••• •• •• •••• .••••• 
Apresentando o projecto n. 431 •••••.•.•..... . .• . . . . .. . ..••. ....• . .....•......... 

Do •r· (Jeelho •• Jlea.,. 

PAOI, 

3\ 

32 
36 
38 
41 
42 
45 
49 
52 
61 
63 
64 
"n 
92 
gg 

100 
107 
ll4 
114 
130 
137 

147 
160 
171 
188 
1WI 
238 
1!51 

48 
81 
85 
88 
89 

111 
U!18 
140 
221 

Sobre o projecto n. a•o ... .... ....... .. .. ...... .. .............. . .. ·.·.. ..... ... •. . 178 

Pedindo que se complete a commtalo de poderes .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. 211 
Apresentando os pareceres de 306 a 308.. . . • . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . • . 18 
Apresentando a indicaçlo n. 11 e o projecto n 344.. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. • .. . . a 
Justificando o nlo comparecimento do ar. Francisco Breasane............. .. ..... 60 
Sobre o proj ecto n . 344 •... .. , . • . . . . . . . . . • . • . • . . . . • . . . • • • • • . • • • • • • • • . . . • • . . . • . . . • c;; 
Juatlftcando o nle comparecimento do ar. Wenceslau Braz....................... ti 
Apresentando para S.· dlacuallo o proj~to n. 344. .. • .. .. .. .. .. .. • .. .. .. .. .. .. .. • 10& . 
Apresentando para a.· dlacaalo o proJect.o n. 358... ... .. .... ... .. .. .. ... .. .... • 118 
Apresentando o projecto n . 407 ....................... ~ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1m 
Sobre o projeoto o. 345..... •• . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . • . . • . • • • • • . • . . • • • • . • • . • • . • • . • • ~ 
Apresentando o projec&o o. (00........... . ...... ... . • . . • • • . . . • • • • • • . • . . . . . • • • . . . . . D 
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Pedindo inverõllo da ordem do dia ..•.•••.••.• •••••••• , ......... . . . .. .. .. . .. . .•.• 
Apresentando o parecer n. 3:15. . . . . . . . .. .... . ..•. . . . .. . .... . ... . . . .•• .. •. .. ...... 
Apresentando o parecer n. 340 . . ................... . .... . ...... . . .. .. . . .. ....... . 

• DMiderlo de Jlello 

Apresentando um requerime~to de Joa<t~im José _de Oliveira Penna . ... ..... . . . . . . 
Justificando o niO compareetmento do sr . Severtano de Rezende .. .... .. .. .. .. .. , 
Apresentando o projeeto n. 364 . .. .. ........ . ....... ,. , .... , . .. .. , . . . . . .. . . ..... . , 
Fazendo uma consulta é. Mesa .. . ......... . . . . . . ...... , , ... , . , ... . . .. . . . . , , .. .. . . . 
Sobre a 1. • discusslio do projecto n . 36,( . . . . . . ... . .. , , ..... .. .. . .. . ..... . .... . .. . 
Defendendo o projecto n. 36~ ... . .... . . . . . .. . . . ,., . ..... . .. . . . .. . . .. . . .. , . . .. . , .. , 
Sobre a!.· diseussllo do proJecto n. 3.'>9 . . ... . ..........•.. . , ..•••• • . . • , , .•• • . , ••• 
Apresentando o projecto n. 386 . . ..... ... .. . . • . . , . ... , . . ..... . .... . . .. . . ..... . . . . . 
Mandando á Mesa uma representação tle advogados e solicitadores da comarca de 

Viçosa ... . . . .. ... .• . . .• .•.. . .. . . . .. , .. . . . , ....... , • ...... • .. . • . . . ... , . . • . . . . 
Enviando á Mesa dois officios . .. ... .. . . . •. . •.. ... .••.. . . , .. . . . . . .....• • ... . . . ••... 
Enviando a .Mesa uma representação .... .. .. ••. . .. . •.•.. • •. . .•. .. . . .••.....• ••... • 
Sobre o projecto n. 364 . . ..... . . . •• .. •.. . •. . . .. . .. , ......• • . . . . ..•.. , . . . .. ... ... . 
Sobre o prqjecto n. 364 . ... . . . ...... . . . . . . .. , •. . . . . . ...... . . .. . .. .. . .. .. .. , .. . . , . . 
Apresentando o prOJecto n. 444 . . .. .. .....• . .. ... . , .• . , ... .. ..•.. .. . ••.. , .•.. , , .. 

Epamlaoada• O&toal 

PAGII, 

240 
243 
246 

28 
40 
65 
79 
79 
80 
83 
86 

130 
166 
171 
186 
196 
260 

Pedindo nomeaçlio de membros para a commisslio de obras publicas .. . . ,,,., . . •• 78 
Apresentando o projecto n . 355 . ... . . . . · .. · · · .. • .. . . . ·.... .. ...... . ... . . . • . . • . . . • • 85 
Apresentando para 2. · discussão o pro.Ject? "..· ~72 . .... ..... ·. .... .. .. .. .. . .. .. . .. .. 104 
Participando ter desempenhado a commtssao JUnto á fam1ha do desembargador 

Aurelio Pires . . . . . . . .. . .. .. . ... . . . . . ... . · · · · · · · . · · · · ·. . ••..... . . . . . . . . . . . . . • 107 
Justi fi cando o não comparecimento do sr. Severiano de Rezende e por elle dis -

pensa da com missão do força publica . . .. .... . . . . . . . . . .. .. . .. .. . . .. . ... . ... , . . 114 
Desisti.ado do pedido de dispensa que apresentou em nome do ar . Severiano de 

Rezende, e pedindo que se com.p1etasse a commissão de força publi-:a . , . ,, . .. , . 1 16 
Apresentando para discussão o proJ acto n. 372.. ........ . ... .. . .. ... . . . . .. .. . .. .. . 164 
Apresentando para discussão o proJecto n . 355... .. . .. .. . ...... .. .. .. .. . .. .. ... .. 179 
Sobre o projecto n. 351 . .. .. .. . .. . •. . . ... . . · . .. . . . . . .. . . .. . . . . . . . •• . . .• . . . . . . . .. . 186 
Apresentando o par.lcer n . 33-! . . . . . . . . . . . . ... ; .• . ... . ...... . . . • .•• •...... . .. · . . • 233 
Apresentando o projocto n. 105, do Senado.......... . ... .. . .. .. . . ... . . ... .... .. . 251 
Apresentando o projecto n . 105, do Senado...... . .......... .. .. . .. .. .. ......... . 261 

Francisco Bressaae 

Dando o mot ivo do não comparociment:> do sr. Bueno Brandão. . .. . . .. .. .... . .. . . 7 
Declarando ter votado contr·a a emenda n. 3, suppressiva do art. 2.· do projecto n. 

324 .. . . .. . ..... . ... . . . . .• . . .. . . . . . . .. . ..... . . . . . .. . .. : . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . 44 
Enviando um requeri mento dos professores prima.rios da Capital. . . ... . .. . . .. . .. . , 49 
Apresentando, para :t.a discussão, o proj ecto n . 334. . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 
Apresentando o projecto n. 357 .... .. · .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. . .. .. .. 58 
Mandando á. Mesa uma representação dos professores da cida1e de S. João Bapt ista 

sobre mudança da época das ferias .. .. . .. ... . ........ . .. .. . .. .......... . .... : 91 
Enviando á :Me!la um requerimento.. ... . .. . . . ... . ... . ...... . .. . . .. . . . . .. .. . . ..... 113 
Mandando á Mesa um requerimento do cidadão Casimiro d'Avellar.. .. ........ .. 119 
Apresentando o projecto n . 409 ...... . . . . .. .. . . .. . ....................... ... . . • . . . 135 
Apresentando o projecto n. 421.. .. .. .. ..... .... ........ ........ .. ..... .... ..... 164 
Apresentando par!!-discussão o projecto n. 409....... .. ........................... 178 

Ge&a.Uo de ~arvalho 

Sobre a discussão do projecto n . 359.. ....... ..... .. .. . .. . .. .. .. • .. ... .... .. .. .. 83 
Enviando à Mesa. uma repre~ntaçlo ••••••• . •••••••..•.•••• . •••••••••• .. • , ••• •• • , • 113 
Enviando á Mesa. um requertmento de parte •••• ••••• , ••••• , •• ,, ,,., ••• , •• • ,. . .... 171 



. - 9-

Gouaaca da Silva 

Agradecendo sua eleição para a com missão de instrucção publica ................ . 
Sobre o projecto n 231, (proresaoriJs provisorios) .................................. . 
Apresentando o projecto n. 354 ... . .....•..•............•.•.........•..•...•.....• 
Sobre a 1.• discussão do projecto n. 354 .••.•. . .• . .••..................•.•.••..•.. 
Apresentando o projecto n. 369 .. . ... .. . . ...... .. ..•• . . .•.•... ... . . . . .•.•.... ... 
Apresentando o projecto n. 432 .••••...•.•• . ....• . ......•••..• . .........• . •..•. .. 

Jgnaelo Murfa 

PAGS, 

35 
37 
53 
63 
69 

223 

Apresentando o projecto 3S!J (creação de cadeiras primarias) ... . ...... .... ........ 29 
Justificando o não comparecimento do sr. Theophilo Marques...... . . • • . . . . • . . . . . . 54 
Apresentando o projecto n. 389..... . ........................ . .... ......... . ...... 92 
Sobre a 1.• diRcussão do projecto n. 96, do Senado. .. .. • . . . . . . • . . . . . . . . • . . . . . . . . 121 
Pedindo que se complete a com missão de redacc;llo. . . . . . • • . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 125 
Apresentando a redacção final dos projectos ns. 289 e 344 • • . . • . . . . . • • . . . . • . . . . . . . 1 ~8 
Justificando o nfio comparecimento do sr. Rodrigues Chaves. . .......... . ......... 137 
Sobre a I.• discuss11o do projecto n. 363.... .... ... .... • •• .. .. •• • ...... ... .. •. .. • 138 
Sobre a 2.• discusslio do projecto n. 362........ ............................... . . . 169 
Sobre a 1.• discussão do projecto n. 421.......... ••• • • • • . • • • • . • • • • • • • • • • • . • • • • . • • • 180 
Justificando o não comparecimento do sr. Rodrigues Chaves..... .. • • • • . .. .. • .. .. • 182 
Sobre o projecto n. 362 ......................... :.. .............. .......... .... . .. 186 
Dando explicações que promettera â Camara . .. • • • .. • .. • • .. .. .. . .. .. • . • .. .. .. .. • • . 194. 
Enviando â Mesa uma represent~ção. . . . . . • . . • . . • • • . . • • . . . . . . . • . . . . • . . • . • . . . . . • • 205 
Aprestlntando o projecto n. 439 .................. _... . .. • . .. .. .. .. . .. ...... • .. .. • 24.7 
Declarando ter v0tado contra a emenda 15 do proJecto n. 403......... ... .. • • • .. .. 2-:.>2 

J'oiio Pio 

Resignando o Iogar de membro da com missão de instrucçt!.o ..••.•...•.•••.• • 
Reiterando a resignação supra ....•... · .. . ...•••.•.... •... ••.. . ....•..•..•. . .. • 
Pedindo dispensa do cargo para que foi reeleito ......................... . ...... .. 
Pedindo a representação da Camara no prestHo cívico eUl honra a Floriano Pei-

xoto ...••..••••••.•• .. •••••.••.••.•..••..•..••••••••••.••••••••..••••••••••••• 
Pedindo dispensa da com missão que lhe foi dada ................................ . 
Pedindo vista dos papeis de AstrogllJo Mineiro ............................. , •••• 
Devolvendo á Mesn os papnis do cidadão Astrogildo Mineiro .•.••••••.•••••••••••••• 
Apresentando o projecto n. 406 ......................... . ......................... . 
Apresentando o pro,jecto n . 410 .. . ......... .. .............. . . .. ................... . 
Apresentando o proJecto n. 413 ...................................... . ............. . 
Sobre o projecto n. 408 ........................................... ..... . . ........ .. 
Mandando al\Iesa o projecto n. 416 ............. . ......... . . . ........... . .. . .... . . 
Pedindo retirada de seu requerimento sobre o proj ecto n . 363 .••................. 
Justificando o não comparecimento do sr. Raul Penido . .. . ..................•.... 
Fazendo declaração de voto ao projecto n. 362 . .. . ..... ... . .. .. .......... ........ . 
Apresentando o projecto n. 409 . ... ... .. ................... . . . ... . .... .. ...... . . . 
Sobro o pro) e o to n. 408 ... ... . . . .. •........ .. ........•..•.........••.•.....•.•... 
Pedindo que se com:plete a commissiio de instracçlLo . ........ .... .. ...• .......... 
Apresentando os proJectos ns. 97, do Senado, e 413, da Camara ................. . 
Declarando ter votado contra o prejecto 105 do Senado, e apresentando o de n. 442 

.José Gouçalvee 

Apresentando o projecto n. 346 .. ... .. . .. .. . . ......• . ....... . .. . ... .. ..... ........ 
Apresentando o projecto n. 350 ..... . .. . ...... . .•••.•••.•..•.•........ .. .......... 
Sobre a I.• discussli<? dos proj ectos ns. 346 e 350, paga. 6B e .. . .....•......... . ... 
Apresentando o proJecto n. 374 .... .. .. .. ..............•....•...•............ . ... . 
Enviandoâ Mesa uma representação da Camara de Dores do lndayi .... .. ..... .. . . 
Apre!'entando os projectos na. 420 e 370 ......................................... . 
Apresentando os projectos ns. 402, 345 e 4P.5, paga. 191 e ....... . .•.•............. 
Justificando o não comparecimento do sr. Sousa Moreira .............•.... .. ......• 
Sobre o projecto n. 390 . . . .. . .... . ......... .... .. . ... .............. ... .......... . . 

A . - 2, 

u 

26 
26 
30 

31 
116 
119 
125 
126 
137 
140 
140 
146 
15'7 
182 
100 
1g8 
223 
2:{8 
239 
251 

47 
51 
67 
70 

145 
184 
192 
197 
1W 



-10-

PA.GSo 

Devolvendo á. Mesa o requerimento de Severino Saturnino da Silva e apresentando 
o projecto no 420................ . ................ .... .... . .................... 205 

Apresentando o projecto no 300 .. ... ...... .... . ,..... . ............... ... ........ .. 220 

.lallo Tavarea 

Apresentando o projecto. n. 360 .•..•.• : •••••...•... o . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . 61 
Apresentando para 2." dtscuHsl1o o proJecto n. 338. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 
Apresentando o parecer n. 319........... .. .............. . ...... . ........... . . . .. . 68 
Apresentando o projecto n. 375............................ .. . ... ................. 73 
Mandando á. .Mesa ama representaçll.o ........ o .......•. o •. ........... o . • • . . • • . . . . • 24~ 

.lo venal Penaa · 

Justificando o nAo comparecimento do ar. Juscelino Barbosa .. o ..... o .. o o o ••. o o. o o o 
Apresentando o projecto n. 362 . . ..•.•. o . . ..•....• . o •... . ........• o o .• . ... o .. o o o 
Enviando á. Mesa o requerimento de Silverio Augusto de Lima, sobre licença . o .... 
Mandando á Mesa uma representaçllo do cidadã? Gomes de Faria Alvim, sobre re-

construcção de pontes.. . . o o ..•. o o .. . o .... o o ......•... o . . . .. .. •... o o • . o .. o 
Apresentando o proJecto n . 382 ..• o o. •o o• ......••.. o o ...... o ...•....•• o ...•.. o ... . 
Apresentando o projecto n. 420 .... ..... .. .. .. ••••.•.•. o o ••.. o .....••...•••.••• 
Sóbre o projecto n. 351 ......•.. o .. . .. . ... . ................ o .. . ......• o. o. o o .•.. . 
Sobre 8 1.• discuss!o do projecto n. 420 ......... .......... .................. .. 
Justificando o não comparecimento do sr. Nunes Coelho ............•• o. o o o o •. o •.. 
Pedindo dispensa de impressão e interstício para o projecto n. 400 .• . . o . •. . . o o ...•. 
Pedindo votação nominal do art. 5.· do projecto n. 390 ........................... o 
Ao projecto n. 408o o. o o .....•.•. o o . . .. .... . o ........ o o ... o .........• o ....•....•... 

.Juleellno narboaa 

60 
62 
73 

81 
82 

164 
176 
181 
197 
206 
206 
211 

Resignando o logar de membro da commissão de negocios inter-estadoaes • .. . o... 28 
Do mesmo reiterando o pedido supra ... .......... o •....•. o ..•..••...••..•..• o..... 28 
Protestando contra a decisllo sobre renuncias ............ . .............. o. ........ SO 
Justificando o nllo comparecimento do sr. Ribeiro Junqueira e pedindo dispensa de 

membro da commissão de negocias inter-estadoaes..... . ....... . ........ ... .. . . 34 
Sobre a 1.• diacuaallo do projecto n . 90, do Senado. .. . .. . .. .. .. .. . .. .. . .. .. • .. .. .. 34 
Declarando ter votado contra a emenda n. 3, suppresaivo. do art. 2o0 do projecto 

n. 324 .•••••..••.••..•••. .. .•••..•..•••• .• •..••••••• •••••.•• , , •••••••••• ••• •• 44 
Apresentando o projecto n. 358 ....... . •............•..... o ... .•. o .. o.......... . . 58 
Justificando o nllo comparecimento do ar. Juvenal Penna ........•........••.••. o.. 85 
Apresentando oa projectos na. 383 e 384 .................... oo............ ..... . 86 
Fnzendo reclamação aobre a acta ....•.•............. . .....• o. o .... o ••.... . .... o. . 00 
Sobre a diacuasllo do projeoto n. 289 ............. ... . .. ........•...• o. . . • . • • . . . . • . 126 
Enviando á Mesa um requerimento do cidlldllo Leopoldo Lip -marr ..... . .. o.... .. . 147 
Enviando uma repreaentaçllo. o. o o•. o o .. ..... ... . o •.•.• o . .. .. ..... o . . .. .•.. o...... 177 
Justificando o nllo comparecimento do ar. Ribeiro Junqueira ..•..•... o o. .. ...... . 182 
Sobre o parecer n. 331 .... o .•....... .. . . .... . • ....... .•..•......... . ..........• o o 186 
Fezendo declaração de voto, contra o projecto n. ~62 . .... . . .. ...... ... . • . . . .. . . . . 1go 
Pedindo votaçllo em separado da emenda n. 3 ao projeoto n. 3PO ............ oo... 203 
Sobre o projecto n. 408 • . ........•....••• o o o ....•...... o o . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . 210 
Pedindo que entre na ordem do dia o projecGo n. 105, do Senado.................. 252 

.Joaquim <'allsto 

Justificando o nllo comparecimento do ar. Ignaoio Morta .•..... •... o •.... o ....•• o 60 
Apreaentando o projecto Do 379 ......•...•.......•..••.............. o ... o. o. o.... 74 
Apresentando o proJecto n. 429 ...................•...............•••..• .. o ..... o 221 
Apresentando o proJecto n. 435.... . ........ . ..... . .............................. 2-42 
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Leopoldo Corrêe 

PA6S. 

Pedindo nomeaçlo de commissl!:? para. receber os ers. Julio Tavaree e Joeé Gon-
çalves................ .. ....... . .............. .. .............................. ~ 

Apresentando o projecto n. 353 ........ ..... ........................ ..... ........ 53 
Justificando o n!o comparecimento do sr. Bernardes do Faria......... . ......... 103 
Sobre o projeoto n. 375........... .. ............ ... .......... . ............ . ...... 117 
Joat.illcando o nlo comparecimento dos sre. Nanes Coelho e Epaminondas Ottoni 128 
Apresentando os pareceres 329 o 330....................... .. .. . .... .. .. ......... 156 
Apresentando para 2." discussão o projecto n. 398............. . ................. 161 
Mandando é. Mesa um requerimento de parte.... ... ........ . ........ . . . . . . . . . . . . 166 
Apresentando os projectos ns. 405 e 423............. . . ....... ...... ........ .... .. 172 
Justificando o não comparecimento do sr. Bernardee de Faria.. . .. . ............ . 1~ 
Apresentando os projectos ns. 411 e 340... . .......... . ......... .. .. .. . ......... ... 197 
Apresentando os pr<ijecto ns. 405 e 423... ... ............ .. ....................... 203 
Justificando o não comparecimento do sr. Candido Eloy e apresentando o projecto 

n. 434....... ... .. . . ... . . ... .... .. ... . . ... . ...... . . . . . . . ... . . .. ..... . .. . . .... 241 
Apresentando o projecto n. 434. ... .. . . .. . ... ... .. ..... .. .. . .. ... .. . . . . . . . . . . . . . . 248 

Manoel Alves 

Apresentando um requerimento do provedor da Santa Cua de Miserlcordia de 
Diamantina...... . . .......... . .. .. .... . .. . . .. .. . . . ....... . .. . ................ 49 

Apresentando o parecer n. 316... . . . ... . . . .... . .. . ............ . . ... . ............ 49 
Apresentando o projecto n. 366....... . .. . . ..... . .......... ... . .. ..... . . .. ... ... . 65 
Apresentando para 2.• discusslio o projecto n. 359.... ... . . . ... . . ........... . . . .. 73 
Offerecendo emendas ao projecto n. 344.. ... .. . . . ... .. . . ... ... .. . .... . .. . .. .. ... 79 
Apresentando um requer1mento de Honorio Esteves do Sacramento... . .... .... .. 125 
Apresentando para a discussão o projecto n. 364.. . . .... . . .. . .. . ... .. .... ..... . .. 126 
Apresentanto o parecer n. 331. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 
Enviando á. Mesa uma representação .. . . ......... .... ... : . . . .. . ....... . .. . ... . ... 177 
Apresentando para discus1.1ão o projecto n. 95 do Senado. ....... .. ......... . .... 178 
Apresentando o parecer n. 333.. . . . . . .... ..... ....... .. .... ...... . ............. . .. 208 
Sobre o projecto n. 403 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225 

Manoel ela Silva 

Apresentando o projecto n. 365... . .. . . . . . .. . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . .. • . . . • . . 65 
Apresentando para 3.• discu~>são o projecto n. 359 .••.. • . . s.... . .. . ... . . ....... .. .. 91 
.Mandando a Mesa uma representação. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. .. 195 
Pedindo que se complete a com missão de eommercio . . .•...... . ....• . • •• . , • • • • • • 246 

l'Vnnea Pinheiro 

Dando o motivo do ntio comparecimento do sr. Camillo Soares ...... . .••.•.•••.•• 
Pedindo nomeação de membros para a commissllo da redacção .. ... ... ... . . .. .. .. 
Apresentando a redacçlo final do projecto n. 342 .. . ............... .. ..... . ....... . 
Apresentando o projecto n. 367 ...... ...... . .. . ....... . ....... .... .... .. ........ . 
Sobre a redacçlio final do projecto n. 324 ........ ..... ......................... .. 
Apresentando a redacçlio final do projecto n. 324 e enviando a Mesa o projecto 

n. 380 ••.•••••••••••.••..•.•. . • .•• .•.••• . .• .• . •• .• •. .. .•• . ••.• :. ••..• . ••••• . •• . •• 
Participando o nlio comparecimento do sr. José Gonçalves •...•. •.••....•• .. .•••.•• 
Justificando o nlo comparecimento do sr. Joll:o Pio ........................... ..... . 
Participando ter cumprido seu dever a commissll:o encarregada de representar a 

Cam&J& no banquete ao dr. Silviano Brandlio .••.. .•.•••.• , ..•.•••.•••• , • , ••• , 
Apresentando a redacç!lo final da proposiçlio n. 100 ..••.••.•.••••.•••• •. .. •..• • 
Enviando é. Mesa um requerimento .. .... .............. .. . .. ....•.......•.•..... , 
Apresentando a redacçlio final dos projeetos ns. 375 e 289 . ..•••• ••.••.•..••••• , •• 
Apresentando um requerimento sobre o projecto n. 375 e um substitutivo ao de n. 380..... .. ........................ . . ................................. . 
Apresentando as redacçOee tlnaes dos projeotos ns. 372 e 375 ••...•...•••.••.. ••••. 
Apresentando o projecto n. 351 ............... .......... , ........ ... ... , ........ . 
Sobre o projeeto n. 331 ................• .... ............•••.•..•.• •••••••.... ..•• 

() 

25 
60 
61 
65 
70 

78 
85 
00 

128 
130 
148 
167 

1'75 
178 
182 
185 
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PAGS, 

Apresentando as redacções finaes dos projectos ns. 359 e 362. . . .... . ........ .. .. 191 
Apresentando as reuacções tinaes dos projectos ns. 355, 225, 35R e 428, pags. 198 e 191J 
Apresentando as redacções finaes dos proJectos ns. 338 e 345.. . ....... . . . . . . . . . . . . 204 
Apresentando os projectos ns. 380 e 411 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207 
Apresentando as redacções tlnaes dos projectos ns. 340 e 354... . .. . ....... .. . .... 208 
Ao proJecto n. 408 e apresentando a redacçã.o do de n. 420, pags. 211 e........... 212 
Apresentando as redacções dos projectos ns. 405 e 423. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 
Apresentando as redacções finaes dos projectos ns. 301, 398 e 400, page. 222 e . . . 223 
Apresentando a redacção tlnal do pro.iecto n. 408 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226 
Apresentando a redacção fin~l ;!o projecto n. 409... . ... . ..... . .... ... ....... .. . .. 233 
Pedindo que se complete a coOJmissn.o do r edacção e apresentando as rodacções 

finaes dos projectos 378 e 390 .• . .. .... ..• . • ..•.• . . , . . . . . . . . . . . . . .. • . • • • . . . . • . • 236 
Apresentando a redacçlio final do projecto n. 411... ... . .. . .. . .. .. .. . . .. .. .. .. .. • . . 240 
Apresentando a redacção final do projecto n. 422.. . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • . . . . . . • . . . • 244 
Apresentando a9 redacçües do proJecto 334 e da indicação n. 12 . .............. . ... 246 
Apresentando o parecer n. 341.... . .. . .... . .. . ..... . ........... .. . . . • . . . . •. . . . . . . . 248 
Apresentando a redacção final do projecb n. 408 . ...... . . . . ... . . . ... .. .... . . . ... . 252 
Apre~entando a redacção final da indicação n. 13 e do projecto n. 375, pag. 260 e . .. 2ü1 

l"lnto de Jtloura 

Justificando o uão Ct>mparecimento do sr. Ignacio Murta.. . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • • 46 
Apresentando o projecto n. 349............. . . . ......... ... .. .. .. .. . .. . . . .. . . .. • . . . 48 
Justificando o não comparecimento do sr. Joaquim Calixto.. .. .. .. ... ...... .. .. .... 50 
Enviando á Mesa duas representações da Camura de J uiz de F..>ra . . . . . . . . . • . . . . . . 60 
Apresentando o projecto n. 370 . . • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • • . . • . . . . . . 60 
Apresentando o projecto n. 385. 3.. ......... .. .. . .. . .. . .. • .. . .. . .. . . .. .. .. .. .. . .. . 86 
Fazendo declaração de voto sobre o projecto n. 376.... . . . . .. . .. . . • .. . . . . . .. .. .. . 89 
Sobre os p rojectos ns. e 297 345, pag. 100 1• .... .............. ......... ... .. .. . .. . 102 
Apresentando o projocto n. 402 .•••... . . . . ........ ·.. • ...•.... . ...... . . • .•.. ••.... 120 
Jnstiflcando o nlio comparecimento do sr. Tavares de Mello.... . .................. . 177 
Apresentando para discussão o projecto n. 400... .. ........ .. .•. .. .. .. .. .. .. .. . .. 177 
Apresentando os projectos ns. 401 e 358 .. . . .. ... .. .................. ... , . .. .. .. . 184 
Apresentando o projecto n. 427................................. . ................ . 198 
Apresentando o proJe.::to n. 430 . .................. . ........ . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 221 

Presidente 

Sobre dia para a sesssllo de installaçlio •. . .. . . .........• . ..... . ...... , . .. . ....•.•. 
No mesmo senttdo .•...... . ... . .. . ......•... ..... .. .. . ... ........ . .......... .. . . . . 
No mesmo sentido . . . ..... . .......... .. ..... .. ..... . ...... . .... . .. . . .. .. ... . .... . 
Declarando que faz parte da commissão especia l de p oderes o sr. Getulio de Car-

valho ....... ... . . ....... . . .......... . . . . . .. .. ...................... . .. . ... . . . 
Convidando os srs. deputados para a sessão de instalhçlio . . .... . ... . ...... . ..... . 
Decl11rando installada a 4.a sessllo ordinaria da 2.a legi8latura .... . ............. . 
Fazendo obFervações sobre requerimentos de renuncias ...... . . . ... .. . . . .... ..... . 
Declarando incompletas as commissões de redacção, agricultura e instrucç!io em 

virtude de renuncias apresentadas .. . . .. .. . . ...... .. .. .... . .. .............. .. 
Fazendo observações sobro renuncias .. . .. ....... .. . .............. . .... . .......... . 
Respondendo á reclamação do sr. Severiano de Rezen-ie ...... .. ......... .. ...... .. 
Fazendo observações sobre renuncia ........ . .... . . ........... . .. . .... . .......... . 
Respondendo ao sr. Severiano de Rezende, sobre o não recebimento de um projecto 
Sobre o requerimento do sr. Camillo Pratel! ... . .. .............................. .. 
Nomeando uma commisslio para receber o Er. deputado Candido Eloy ............ . 
Respondendo ao Rr. Tavares de Mello ... . .... . ... . ... . .. . . . .... .... ... .. . ... . ... . . 
Respondendo as reclamações de diversos srs. deputados .. .............. . . . . •• ..••• 
Agradecendo a sua eleição. . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . ...•........... , ..•. . . ........ 
Respondendo á comulta do sr. Desiderio de Mello ... . ........•........•••......•. 
Respondendo á. reclamaç!io do sr. Silva Fortes . .. . . ........ ... .. . .... . . . ......... . 
Respondendo ao ar. Carneiro de Rezende ...•.... .. . .............. . ...... .. ...... 
Respondendo ás reclamações do sr. Carneiro de Rezende . . . . . . ..... . ..... . .... . .. . 
Dando exxlicação sobre o projecto n. 367 ..... .. . . .... . . .. . . . . . . . .......... .. ..... . 
Resol ven o uma quest·ilo de ordem . .................................... . . ..... .. . 

:; 
5 
6 

7 
7 

23 
26 

27 
28 
29 
30 
32 
34 
35 
73 
77 
79 
79 

119 
147 
171 
235 
244 
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Bani Penldo 

PAGS. 

Pedindo dispensa de membro da commissão de justiça civil e criminal........... 57 
Sobre a }.a discusetío do projecto n. 93, do Senado.... ..... ................. ...... 59 
Sobre a 1.• discu s~l'io do projecta n. 314 ........ .. .... .... .. ... . . . . . .. . .......... .. 66 
Apresentando os projectos ns. 376, ';)77 e 378....... .. .... . .......... .... ....... .. 73 
Apresentando o pr<'Jecto n. 381, sobre cadeiras primarias. . .... ........ ... .. . . . .. 78 
Reclamando contra o resurr.o dos debates ........ . ... . ..... . ... . .. . ... : . . . . . . . . . . . 90 
Sobre a I. a discussão do pro. ecto n. 378. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 
Sobre o projecto n. l29................. . ... .. ............. .. ....... ............ . .. 100 
Fazendo declaração de voto cCintra o prejecto n. 375..... . .. .. .. .. . .. . .. ...... .. . 118 
Apresentando o proJecto n. 407......... ....... ... .............. .. . ... .... .... . ... 129 
Mandando á Mesa uma representação... . .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235 
Apresentando a indicaçtío n. 14. . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242 
Apresentando o projecto n. 440.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249 
Pedindo discussão e votação da redacção tina! da indicação n. 13 .. . . . . . . . . . . . . . . 260 

Ribeiro .Jnoqnelra 

Reaignando o 1ogar de membro da commissão de redacc;ão...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 
Reiterando a resignação supra.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 
Ainda reiterando o mesmo pedido.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 
Justificando o não comparecimento dos srs. Tavares de Mello e Alberto Furtvdo... 81 
Apresentando o projecto n. 41 2.. .. .. .. ..... . . .. ... . ..... ...... .. .... . ... .. . ..... 140 
Sobre a discussllo do parecer n. 331.. .. .................... . ........ . . . .. .. . . .. .. 173 
Fazendo declaraçãtJ de voto ~obre o pr ~jecto n. 408. .. ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213 
Proferido na sessão de 23 de Julho. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264 
Proferido em 16 de agosto . .... .. .. ...... . . ... ... .. · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264 
Idem em I.· de setembro . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267 

Bodrlgoel!l Chavel!l 

Sobre a 2.a discussii.o do projecto n. 359.......................................... 82 
Apresentando o projecto n. 397. .. .. .. . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 
Apresentando o proJecto n. 400 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 
Pedindo dispensa de membro da commissllo de instrucção publica. . .............. 177 

8ablao Barro110 .J·anlor 

Ped!ndo que se consigne na acta um voto de pesar pela morte do desembargador 
Prestes Pimentel. . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 

Sobre eleição e nomeaçiio de commissllo interina de poderes....... ... . . . . . . . . . . . . 6 
Enviando á Mesa uma petição lie José Policarpo de Figueiredo e Silva. .... . . . ... .. 47 
Mandando á Mesa dois requerimentos de partes .. . . . . . . ........ . . . . . .......... ... 68 
Apresentando para 2.a discussão os projectos ns. 89, do Senado, 297, 345, e 351 , da 

Camara...... ....... . .... .. .... .. ..... . . . .. . ........ . ........... .. ..... . .... . 78 
Mandando á Mesa uma representação de habitantes de S. Jofio do Morro Grande 99 
Apresentando para discussão os projectos ns. 89, do Senado 351, da Camara .... 163 

8atnraloo bantal!l 

Aprosentando o projecto n. 322 para 3.n discus~lio . ...... .... ... .. ........ ...... .. fl5 
Apresentando o parecer n. 328............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 
Pedindo se complete a commiuão de agricultura . .. ..... .... . ............. .. . . .. 177 
Apresentando o projecto n. 100..... .. .... ... .. .. ... .. .. . ...... ...... . .... . . .. . .. IR4 
Apresentando o projecto n. 424. . . . . . . . · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 
Apresentando com emendas o projecto n. 412 .... ... ..... ·..... . .............. .. . Hl5 
Apresentando o projecto n. 422...... . ...................................... .. . .. . 203 
Sobre o projecto n . 424............. ... . ...... .... .... . . . ... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207 
Apresentando o projecto n. 422... .. ..... ... ... . ... .... ............. . . ....... . ... 236 
Apresentando o projecto n. 412..................................... . . . .......... 241 
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PAG8• 

.Justificando o não comparecimento do ar. Carlindo Pinto... . ............. . ....... 28 
Pedindo dispensa de impressão e interstício para diacuaali.o dos parecerea 306 a 308 28 
Apresentando uma moç!o congratulatoria ao governo do Estado...... . ........... 29 
Apresentando o parecer n. 309 e pedindo urgencia para a sua diacnaallo imme-

d.iata.. .. ... . ............. . .. . .......... . .................. . ................ . . 30 
Apresentando e justificando un projecto, sobre mudança de nome da cidade de 

:Minas . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . . . . . . •• . . . . • • • 32 
Participando ter cumprido o seu dever a commissão incumbida de representar a 

Camara no prestito cívico a Floriano Peixoto.... ........ . ................... 34 
Pedindo inclmllo do projecto n. 336 na ordem do dia............................ 34 
Pedindo a nomeação de uma commis@![o para receber o sr. deputa to Candido Eloy 35 
Pedindo nomeação de membros para a commis!!.to de força publica . . . . . . • • • . . • . . • 36 
Apresentando para 2.• discussão o projecto n. 344 ........ ~·.. .. .. • .. .. • . .. . .. .. • 68 
Apresentando o projecto n. 371.. . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . • • • 70 
Sobre a J.tl discussão do projecto n. 94 de 1895... . ....... .. .. .. .. . . .. . .. .. • . .. 71 
Sobre o adiamento da discussão do proiecto u. 338 ............ ~.................. 75 
Sobre o adiamento da discussão do projecto n. 338............................... 76 
Sobre o adiamento da discus~~o do proJecto n. 344 ... ... .... .. ·... . • . .. .. . . • • . . .. 79 
Offerecendo emendas ao pr~jecto n. 344. ...... . • . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . . • • . . . . . 79 
Apresentando a indicação n. 15 e fazendo uma reclamação sobre decisão da 

!\lesa .... . ... · ........ . .. .. ..... .. , . ... . . .... . .. . .. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.-1 

Silva Fortes 

Declarando ter votado contra a eleição de commissão interina de poderes... . .... 6 
Do mesmo pedindo esclarecimento para poder organizar a sua cedula............. 6 
Pedindo urgencia para a presentar um requerimento. . .. .. .... . . . . . . . . • . . . . . . . . . • . 35 
Apresentan1o o projecto n. 342... . ... . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . • . . .. . .. .. . .. .. .. .. 36 
Pedindo que sejam incluidos n1 ordem do dia as emendas do Senado á propo3ição 

n. 115........... .. . ... . ... .... .. . . ... . •• . ..•..•••••..•.... . .. . .. .•. • . . ... .. 40 
Sobre a 2." discus@ãO LI o projecto n. 359.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 
PeJ indo quo se completo a commi~são de requerimentos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 
Mandando á Mesa o prqjecto n. 375, e os pareceres ns. 320,321, e 322..... . . . . . . . 91 
Sobre a 1.• discussão do projecto n. 357 .. .. ... ............................... .. . 97 
Sobre o projecto n. 375............... ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . 106 
Apresentando para discussão o pr~jecto n. 91, do Senado, e os pareceres ns. 324 o 

325, bem como o projecto n . 398.... .. ........................ ..... . ......... 115 
Devolvendo à Mesa a peça n. 23.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 
Apresentando para Lliscus'!ão os projectos 375 e 90, do Senado, e os pareceres ns. 

326, e 327.. . ....... . . ..... . . ................... . ... .. .. ... .. ... ....... . . ..... 119 
Apresentando o pr~jecto n. 404.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 
Apresentando o pr~jecto n.· 405....... . ... ..... ............. .. ... ..... ........... 125 
Apresentando para discussão o proj e c to n. 91, do Senado. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 
Justificando o não comparecimento do sr. Alberto Fur-tado.... ... ................ 238 
Apresentando os pareceres 336, 337 e 338 .... ... .... . . ... . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244 
Apresentando o parecer n. 339. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245 
Apresentando os pareceres n!!. 342 e 348, pags. 248 e. ..... ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249 

Shoeão Sfyllta 

Pedindo nomeac;ão de um membro para a com missão de petições... . . . . . . . . . . . . . . . 46 
Apresentando o projecto n. 342........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 47 
Apresentando o proJecto n. 348. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • 48 
Apresentando par; discu11são os pt•ojectos ns. 98 e 91, do Senado................... 161 
Apresentando os projectos ns. 423 e 98, do Senado, e o parecer n. 332............. 195 
Apre11entando o proJecto n. 380.... ........ .............. .............. .. ..... ... 195 

Sousa Moreira 

Sobre o requerimento de adiamento de discussllo do projecto n. 90, do Senado.... 33 
Apresentando, para 3.• discusslo, o projecto n. 342.......... . .. . ........ . .. . . . .. 50 
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Tavare• de Mello 

Renunciando o cargo de President9 ........ ... ............. .. .... . ....•... . ... . .•• 
Reiterando esae pedido. . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 
Apresentando o projecto n. 443 .................•....................•..•. . .... . . 

Tb.eopb.tlo ltlarqan 

Apresentando os projectos ns . 39.2, 393 e 394 .. . ............................... . 
Sobre o projecto n. 195 .. .. .. . . ..... . ....... . ...... . ..... .. ...... .. ... . ...... .. .. . 
Apresentando o projecto n. 426. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......................... . 
Mandando á Mesa uma representaçllo .•...... . · •. .•.............•......... . . . ..• 
Apresentando os projectos 436 e 437 ..... . .. ....... ...•... . ..••• .... ••..••...•.•• 
Enviando á Mesa uma representaçlio . . ....... . •.••...•.•••.••.•• , .•.•.•......•.• 
Apresentando o projecto n. 441 .. , ....• , ...... ... ....•......••...... , . . ..•• ... .... 

Wenee•Jao Braz 

PA.GL 

7t; 
73 

260 

100 
102 
195. 
23& 
242 
246 
249 

Sobre a renuncia do sr. Tavares de Mello. . . . . . . . • . . . . . . . . . . • . . . • . . . . . . . . . . • • • • • • 73 
Enviando f. Mesa o requerimento de Domiciano Luiz de Noronha Luz, sobre licença 73 
Sobre a 2.a discussllo do projecto n. 338...... . ........... . ..... .... .. .. .. . . . . .. . 75 
Reclamando sobre a decislio da Me.sa..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 76 
Pedindo preferencia para votaçlio de seu requerimento ........... .. ... . ,........ 77: 
Sobre o parecer n. 331 . . ... . .. , . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • • • ISS. 

D 

II 

Documentos 

Apresentado pelo funocionario publico Francisco Moura............. . . • . . . . . . • • 35-
De Francisco Maria de Britto e dr. Gabriel Corrêa Rabello.. • . . . . . . • • . . . • . . . • • . • . • 40 

111 

Diplomas 

Do sr. Candido Eloy Tassara de Padua........ . .... . ....... . ..... . . . . . •. . . . • . •••• 3 
Do sr. José Gonçalves de Sousa................ .. ... .. ......... .. ..... • .. .. .. •• 4: 
De sr. Julio Cesar Tavares Paes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . • • 4. 

E 

I 

Eleiç{Jer 

Da oommisslio especial de verificacllo de poderes ............................... .. 
Da commisslo de recepç&o do Secretario do Interior .•.•.••... . ..•....•......•..•• 
Do Presidente .. ................ . ....................... .. ................. . ..... . 
Do vice· Presidente.. . . . . . . . . . . . . • . • . . • . . . . . . . . . . . . . . • • . • • . . . . .....•....•..•...•• 
Do 1 . o Secretario. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...........................•..... 
Do 2. o Secre~rio ................. , .......... .. ................................. . 
Dos supplentes dos Secretarios ...•.•..•.....•.....•••...... , ...••.••.•. . .•••.•..• 
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De commissoes permanentes. o •••• o. o o ••••••• o o •• o. o •• o o •• • o o. o •• o o ••• o •••• o o o. o o 

De um advogado e um supplente yara a com missão examinadora . • o o o ••• o o •• o •• o 

.De um membro para a commissilo de redacçl!:o .... .. .... . ... . ................... o. 

Idem idem, para a commisslio de instrucçlio publica. o • •••• •• •••• o . o •• o •••• ••• o o o o 

Idem idem, para a commisslio de agricultura ........................ o o . ........ o 

De um membro para. a com missão de instru~çlio publica ................ . .. . . o ••• o 

De um membro pua a com missão de negocios inter-esta.doaes .. .. .... .• o •• o • •••• 

De um membro para a commisslio de justiça civil e criminal. . ... .•. o ...... o •••••• 

Do Presidente da Camara . . .......... . . .. .... o •• ••• • o •• o .... . . ..... ..... o •••••••• 

Para vice-Presidente da Ca.mara •. . .. o • ••••• •• •• • •• o. • • • • • • • • • • • • • • • • • o o ••••••• • • 

Para membro da commissã.o de força. publica ........................... o ... ..... . 

De um membro da commissíto de instrucçiio publica ... o •• ••••• • • • • • o . .... : ••••• •• 

li 

Emendas sobre projeetos e pareceres 

Do s1·. Bel'ila1·des d e Faria 

PAGS' 

25e26 
30 
30 
30 
31 
35 
36 
63· 
78 
82 
82 

185 

Ao projecto n. 345 ........... ..•••... o. o• •••• • •••• • •••• • • ••• • o •••• •••• o....... .. . 124 
Ao proJ e c to n . 372. . . . . . . . . . • . . . . . o •• •• •• ••• o • o • • ••••• • o ••• o ••• o o ••• o , ••• o • • o o • 129 

Do s1·. Bueno B1·an dilo 

Pela commissão ue orçamento ao projecto n. 408 .... .. .... ....................... 171 
Ao projecto 11. 403 . . .. .•. .. .. o o •••• •• •••• • • • . • • o • • • •• ••••• o •• •• • o o ••••••• ••• •• •• o 211 
Ao proj ecto 11. 423 .....•. . ••.••... . . ... ••.• o • • o • •• •••• o ••• • • o •• o. o • • • ••••• • •• ••• o 225 

Do sr. Camillo Prates 

Ao projecto n. 351 •. ...•. . . o ••• o •••• •••• o •••••• o ••• o •• • •••• o • • • • • ••• o •o. o. o,. . ... 106 

Do sr. Celestino Soa1·es 

Ao projecto n. 351 . .. o o o ••••• o ••• •••• •• o ••• • ••••• , ••• ••• •• o •••••••• o •• •••• o •• o • • o 92 

Do s1·. Coelho ele Mou1·a 

Ao projecto n. 34.0 .. o •••••••• • •• o o •••• • o •••• • •• o o •••• • • • •• •• o •• •••••••• o •• o • •• • o. 196 

l.Jo s1·. Carneiro de Relande 

Ao pr~jecto n. 351. o •• • • • •••• • • •• • •••• • •••••• •• • • •••••••• • o •••••• o o ••• • • o ••• o.. • • 106 
Ao proJecto 'l. 400 .. ...•... .... ..• ... .. . . ......... o • ••• •• •• o ••••••• •• o •• o ••••••• o t92 
Ao pro) ecto n . 390 . . .•. .. .••..... o o • • • o ••• • o •••••• ••• •• • • • •• . o ••••••• o o •••••• o • o • 202 
Ao proj ecto n. 390. o ••••••••••• o • • o ••• o •••• o •• o o •••••••• o • . ••• • o o • • o •• •••• o • o • o • • 234 

D:J sr. Delfi.;,l 1\forei?'a 

Sobre o projecto no 35 l . . o •· ••o•• • o · ·•·ooo · • ··· ······•o•••· o · · ········ · ··· · · · ····o 93 
Ao pro jacto n. 345 . .. , ....... • . .• o . o. o ••• o ••• • •• ••• •••••••••• • •••• o. o •• o. o o...... 124 

Do s1·. Desi·.ler io cl'J M~llo 

Ao projocto n. 359 .. .. . • o • • • ••• • • • o •••••• , o o o·· •• ••••• • •••• o •• o o . o o•• • • ••• o oo••oo 83 
Ao prQiecto 1 • • 344 . . . ••. •. , •. o • •• • o •• o •• • • • ••• •• ••••• • • • o. o •• o ••• o •• ••• •• •• •• • •• o o 88 
Ao :pro,jecto 11 400 .............. o ........... .. ... ... o.... .. ..................... 192 
Ao pro) e c to n . 36!. . .. ........ .. ...•.•.. o •• o o • • • o ••••••• o • o •••• o ••• o •• o o o • o •• • o • o 196 
Ao prqjecto n. 40~ ... .. o •••• • •• o ••• o • •••• • o • • o ••• • • • ••••• o o. o • • o ••• o •••••• o o ••• o. 210 
Ao projecto n. 370 . .. .• o •• o o ••• o ••• • • ••••• • • •• •• . o. o •• o •••• o •• o •• o. o • • o. o o •• o.... 221 
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Do sr. Epamino~tdas Ottoni 

u proje.c.to n. 36! ...... ,. ...................... ...................... .. ......... ...... . 

Ao projecto n. 390 •••• • ••••••••• •• ••••••••• •• • • ••••••• ••• ••••••• • ••••• •• • •••• • •• 

Do 1r. G•t~lio tJ. CarflaUw 

A.o projecf.o D • .359 .... ~ ..... .. ..... ... . ,..,.., .......... .... ........ · ...... .. .. ............ . ,J>. • • • • • 
Ao projecto n. 362...... .. ....... ............................ ... ...... .......... 170 

Do sr. Gonzaga da Silva 

Ao projeeto B. 370.. ..... .. ....... ......... ... .................................. 221 
Ao proJ!'Cto n. 408............................ ..... .... .. ........................ 226 

Do sr. Ignacio Murla 

Ao projecto n ; ·S62::................ ..... .. ........... ......... .. ..... .......... 170 
Ao proJecto n. 408. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209 

Do sr. Jollo Pio 

Ao projecto n. 89, do Senado.. .... ................. ..... . . .. .. ................. .. 176 
Ao proJecto n. 37l....... ........... ... ........................ .............. .. . 176 
Ao projecto n. 362.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . .. . . . . . . . . . 186 
Ao proJecto n. 423. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . • . . • 22~ 

Ao· proj~ '1l. '872.. ... . • . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . . . • . . . . . . . . . l~ 
Ao proJ~to n. 300 •. ............ ..- ................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • • ... . . . . . • • 201 

Do sr.. J.11celino Barbosa 

Ao projecto n. 408.... . . . . • . . • • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • • . • . . . . . • 210 

Do w. JtKJenal Ptmna 

Ao projecto n. 372 ...• : .... • .. • .. . .. . .. . ... . .. ... . . . . .. . ..... .. .. • . .. .. ........... 173 
Ao proJecto n. 351.................. ..... .. .... . . .. . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176 
Ao projecto n. 4.08. . . . . . • . . . • • . • • . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . ... . • • • • • . . • . . . . . . . . . . . . 212 

Do 1r. Leopoltlo Corrêa 

Sobre o projecto n. 375........................................ . . . . . . . . . . . .. . . . . .. 117 

.:Sobre o ,Projeoto n. 3'4 ............ .... ............................ . ...... ·~ ·· ·· .• ..• 79 
Ã.'O projeoto n . . 4.08 ...•...... .... ... .. .. . .................... ·~· -· · · ............ ~ •. ,. .. ............. . ... . ...... ·~-- 8 

Do s1·. Nunes Pinheit'o 

Ao projecto n. 380...... ... . . • • . ... . . . . . . . • • .... . • . . . . • . . . . . . • . ...................... 175 
Ao proJ ecto n. 408 . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 211 

Do sr. P.inC.e "'' Moura 

Ao projecto n. s.5 ..•..... . ......... . .. . ............................. , . . . . . . . .. . . . 108 
Ao projea\o n.. ·.alll, .paga. \101 • .~ .. .................................................. . .... .. ·--~·.. •• ... 

A.. - s 
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Do 1r. Ribeiro Junqueira 

Ao projecto n. 351 • . ........•..•.......•.•.•.•.•..••.•......••.....••........ . ... 
Ao parecer n. 331 ...••..•..•..•.....••••••••..••..•••••.•.•••.••.• . •••••••••••. . •• 
Ao projecto n. 408 .••.•.•••••...... . •.•..•.....•...••.••.••....•..•.•....•....... 

Do u. Rodrigues Oha'Oes 

PAGS. 

9' 
175 
223 

Ao projecto n. 359... .... . .. .... ........ ............. .... . .. . .... . ............ . ... 82 
Sobre a projeotõ n. 351. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 
Aol projectoe ns. 400 e 409, paga. 192 e. ........... ........... .......... ... ... . .. 193 
Ao projecto n. 409 .... .. ... . ... . : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . • 193 

Do 1r. Silva Fortes 

Ao projecto n. 359.... .................. . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . • . . . . . . . • . . . • . . . . • . . . 83 

Do s1·. SeveriallO de Rezende 

Sobre o projecto n. 344. . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . • • • • • . • . • 79 

I 

lndicaçllo 

N. 11. Do er. Delfim Moreira, sobre monopol i o de carne• verdes, pags. 43, 50 e. . 54 
N. 12. Do sr. Celestino Soares, sobro navegação fluvial, paga. Hl5, 233, 246 e.. .. 249 
N. 13. Do ar. Bueno Brandlo e ontroe pedindo uma commieslo que apresente 

bomenagene de despedidas ao dr. Bias Fortes, paga. 238, 248, 259 e.... . .. 260 
N. t4. Do er. Raul Penldo e outros, eobre redncçlo de impostos, relativos ao 

cate braeiletro, na França e Italia.. . .. . . .. . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . .. . . . .. . 242 
N. 15. Do sr. Severiano de Rezende, sobre o projecto de lei de divorcio........ . .. 244 

I 

Mensagens 

Apresentada pelo dr. Presidente do Estado pela installaçl1o do Congresso, pags. 8 a 
Do dr. Presidente do Eat"do, pedindo credfto supplemeutar .. . .... . . ............ . 
Do dr. Presidente do Estado apresentando &. proposta para a fixação da força 

publica ................................. .. ........... . .... ·· . ·· ·········· 
Idem idem de orçamento para o exercicio de 1899 .. . .... ............... ......... . 
Do dr. Presidente do Estado, pedindo um credito snpplementar . . ............... . 

II 

Moçõe• 

23 
27 

3( 

35 
60 

no ar. Severiano de Rezende (congratulaçOes pela constrncç!o da Nova Capi-
tal) paga. 29 e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • 3 O 
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o 

Oftlclo& 

I 

D4 Deputados 

Do sr. Gonzaga da Silva, participando a demora de seu comparecimento . .... . . . 
Do ar. Raul Penido, no mesmo sentido ...... . .. .. ... ...... .. .. . . . ....... . .. . .... . 
Do sr. Saturnino Dantas, no mes~o sentido . .. . ... .. .... .. .. . .... ..... ... . .... .. . 
Do sr. Ferreira TinOco, declarando ter renunciado o seu mandato .. . . . . .. .. . . . . . . 
Do sr. Secretario do Interior, enviando uma mensagem em que o dr. Presidente 

do E'tndo pede credito supplementar ... .... .... .. ....... . ....... . . . . . . . . . 

II 

Do Senado 

Participando nllo ter aquella. Camara verificado numero legal para a installaçllo . 
No mesmo sentido .. ..... . .. .. ... . . ... . . .. ... . . .. . ..... . . , ... . . .. . .. . .. .... ... . . . 
No mesmo sentido . . . .. ........ . . .. . .. . . .. .. .. . .. .. ....... .. .. .. .. . ... ... .. . .. . . . 
Participando ter verificado numero legal para o. inl'tallaçll:l e designando dia e 

hora para a sessão solemne .. .. .. ....... . ... .... .. ... .. . .. . . . . ....... .. ..... . 
Dando o resultado da organizaçllo da !\tesa daquella Camara . .... ........ .. . . ... . 
Participando ter sido convocada uma sessllo do Congresso para apuraçllo de elei-

ções presidenciaes . .. ... .. . ....... . . .. ..... . ... . . . . . ... . .. . .. ..... ... . .. . . .. . 
Participando terem subido à sancçllo as proposições os. I 16 e 127 e enviando a de 

n. 93 . . .. . . . . .. . . . .. . .... . .. . .......... . . . .. · · · · · · · ·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Devolvendo com emendas à proposiçllo n. 115 e enviando a de n. 92 e partici· 

pando terem subido à sancçlo as de na. 119, 122 e 123 .... . .. .. ..... . . ... .. . . 
Enviando documentos, sobre constrocçllo de casas a fanccionarios publicos .. ... . . 
Communicando a rejeiçllo da proposlçllo n. 125. . . . . . . . . . . .. . .. . .. . .. .. .... . .... . 
Enviando a proposiçãu n. 94, do Senado ... . .. . . . .. .... . . . . . . .... ... . . .. .. .. . . . . . 
Communicando a rejeiç!io da proposiçllo n. 131, e devolvendo com emendas a de 

n. 115 ... ...... . .... .. ....... .... .... . .. . .... .. .. . . ..... . ... .... . ...... . .. .. . 
Participando a rojeiçllo da proposiç!o n. 135 .... .. . .. ..... ... ............. . ... .. . . 
Convocando uma sessão extraordinaria do Congresso, para recebimento do pare-

cer sobre apuraçllo de eleições ..... . .. . .... .. .. .. .... ... ............. . . . .• . .. 
Devolvendo a proposiçllo n. 100 .... .. . ...... . . .. ........... . .. .••.... . . . .. . .. .. . . 
Devolvendo, com emendas, a proposiçlio n. 121 .......... ... . . ......... ... .... .. . . 
Enviando as proposições os. 95 e 00, e devolvendo a de n. 103, da Camara •.. . . .. .. 
Devolvendo, com emendas, a proposição n. 124 . .. . ........ . .. . .... . .. . . . . ... .... . 
Enviando os projectos ns. 97, 98 e 99 . . . . . . .. .. .. .... ... . . .. .. . . . .. . ..... . .... . . 
Enviando o projecto n. 100 ... . . ... ............ . ........ . ...... . ... . . . .... . .. . ... . 
Devolvendo, com emenda, a_proposiç!o n. 82 .. .. . .. ..................... .... ... .. 
Enviando a proposiçllo n. 101. . ....... .. . .. . ........ .. . .........••.. . ...... . ... . .. 
Communicando a recomposlçllo da Mesa daquella Camara ....... . . . ... ..... .. .... . 
Participando a rejeição das proposições os. 39 e 129 .... .... .. .. . ................ . 
Enviando a propoaiçlo n. 103 .. ...... .. .. . . . . .. .. . .. .. . . .. . ......... . ... . . . ..... .. 
Devolvendo novamente a proposiçllo n. 124 . . . .. ....... . ..... . ...... . . . .... .... . . . 
Participando a rejeição da proposição n. 99 ... .. .. .... .. . .. ...... . ...... . ... . . .. . 
Devolvendo a proposiçllo n. 137 .. . .... . . ..... ... ... ...... . ........ .. .. . .. ... . •... 
Convocando uma sess!o solemne do Congresso para a possa presidencial . .. .. .. .. . 
Enviando as proposições 104 e 105, e participando a rejeiç!o da de n. 150 •...... .. 
Communtcando ter subido ' sancçllo a proposiç!o n. 138, enviando a de n. 106 

e devolvendo com emendas a de n. l(l2 ............ .. .. . ................. .. 
Devolvendo com emendas a propoaiç!o n. 155 e enviando a de n. 107 . .. .. ..... . 
Enviando o pl'ojecto n. 108

1 
devolvendo com emendas a proposiç!o de n. 140 e 

communlcando ter aubtdo á aancçllo a de n. 115 .... .. ...... .. ......... . .. .. 

PA.GS, 

4 
5 

25 
25 

27 

" 4 
5 

7 
25 

27 

33 

33 
40 
49 
50 

57 
57 

58 
60 
00 

113 
127 
147 
162 
166 
170 
177 
182 
100 
193 
235 
238 
2.~~ 
243 

246 
248 

2M 
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III 

Do à1•. fec1·etario do Interior 

.?AOS, 

Enviando a proposta para fixaçll.o da força publica.............................. 34 
Enviando uma representaçll.o da Camara Municipal do Bom fim.. . . . • • . • • • . . . • . • • . 36 
Enviando o recurso de graça do réo Felippe Ferreira de Sousa. . ............... . 40 
Participando ter transmittid-" ao Presidento do Estado as congratulações da Ca-

mara, pelà mudança da Capital . . . . .... . . .. ....• . .•.•. .. . . ••.... . . ..•.....• , . 60 
Enviando uma mensagem da Pt esidencia do Estado, pags. 208 e . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213 

Do d1·. Secretario da Agricultura 

Knviandd hifoi'maçtles pedida!.' por offlcicio n. 139, de 1800 . . . . . :. . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 
Enviantf.o informado, um pedido de privilegio para medição e demarcação de ter-

ras devolutas . •. o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . • . . . . . 72 
·Enviando um requerimento da companhia E. F. Oé~te, sobre prorogaçlo de prasos . 99 
Participando ter sido sanccionada com o n. 231 a proposta de lei n. 59.. . ... . . .... 116 
Enviando um requerimento da companhia E. F. Oéste de Mina!.. ......... .. . .... 181 
Enviando uma mensagem da Presidencia do Estado.... . ............. . ... . ..... . .. 193 

Do d1·. Secretario das Finanças 

Enviando a proposta de orçamento para o exercício de 1891). .. . ................. 35 

'VI 

De divt~rsos 

Do sr. Julio Cel!ar Tavares Paes, enviando o seu diploma.. . . .. • • • . • • • • • • . . . . . • . . . . 4 
Da Camara Municipal da Bagagem, pedindo um auxilio para o seu instituto muni-

cipal.. .. ... . ... .. ............ . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . • . . . • • • . . . • • • . • . • • • . . • . • • . . 27 
Da do Pomba, pedindo reducção de 11 'I• sobra o café o. . . .. . . . . . . . ...... . . . . . . . . . . 27 
Da de S. Manoel, envia ndo uma reclamação de contribuintes . ..... . . .. o. . . . . .. . .. . 27 
Da de Barbacena , no mos mo sentido. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 
Do partido União Const itucional Republicano de S. Joll.o Baptista, participando a 

organização do directorio politico daquella cidade. .... ....... . .. . . . ... .. ..... 27 
Do agente executivo municipal dA S. João d'EloRei, t~presentando uma reclamação 

de contribuintes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 
Da CamaraMunicipal de Araguary, enviando documentos relativos a uma reclama-

ção de contribuintes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 
Da de Carangola, representando aobre a restauração do aposentadorias... . . . . . . . .. 36 
Da de Barbacena, reclamando contra a approvação do parecer n. 248 .. . . ... . . . ... 35 
Do Fecretario da Camara dos Deputados do Goyaz, particlpapdo a installaç!l:o d& 

Congresso .. .. . . .. . •... . .... . ..... .. . ... . ... .... . . ••• .. . ...... .... _. . . . . . . . . . . . . 36 
Da sociedade nacional de Agricultura, offerecendo o seu concurso em bem da agri-

cultura do Estado. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 
Do director do Gymnasio de Ouro Preto, participando a installaçilo desse estabele-

cimento ... . . . ....• . ... .... . . . . .. ... . . ,. ........ . . . . . . .. ... . .... . .... .. . . . .. .. 57 
Da Camara Municipal do Turvo, pedindo auxilio para manutenção do Oymnaslo e 

a creação de uma cadeira primaria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 
Da Camara Municipal do Piranga, pedindo a mudança do nome dessa cidade . . . . . . 99 
fie habitantes do dietricto do Sant'Anna do Mvrro Grande, pedindo creaçliO de ca-

deira primaria ... . , ... . .. . . . ... . ..... . . . ... .. . . . . ... . ....... . .. . ...... . . .. .. . 99 
Do inspactor municipal do Guarará, pedindo a creaçllo de uma cadeira..... .... .. Jl6 
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Do agente executivo de PiUisos, enviando uma reclamaçlo de contribuinMI ....•• 
Da Camara Municipal de Ouro Preto, propondo restauraçll:? du aposen~dorlu •..• 
D~ro Camara Municipal do Pomba, sobre a reatauraçlo du apoeentadoriu ••...•.• ~ 
J>o conselho districtal e do povo da Abbadla doe Douradoe, aObre limites ...••.••.. 
Do conselho diatrictal do Ampara da Serra, sobre oreaçll:o de cadeira .........•••.• 
na Camara de Grlio MogCJI, sobre prolongamento da linha telographica ....•.....•. 
Da do Pomba, sobre divorcio .............•.........•. . ...• .. ...... ... ... .. ...... ~ 
Da Camara Municipal de Sete Lagoas, sobre aposentadorias ... . ............... . ..• 
Da de Araguary, no mesmo sentido .......... . ...................................• 
Do dr. Americo Werneck, commuoicando a sua posse ........... . ..... . ......... . 

p 

I 

P1·ojectos 

Projectos da Camara 

De 1899 

N. 339-Creação de cadeiras primarias, paga. 29, 31 e . . . .... . ............. . . . .... . 
N. 340-Auxilio' Santa Casa de Ubaraba, pags. 2.9, 31, 44, 160, 196, 197, 207, 208 e 
N. 341-Concedendo auxilio ao Externato Formiguense, pags. 44, 34 e ............ . 
N. 342-Prorogaçlio de licença ao tabellill:o do Pomba, pags. 36, 40, 45, 46, 50, 59, 

61 o . .......... . .................. . ..... • .....•...... . .. . .. .. ..... . ... . .... 
N. 343-Sobra institutos de ensino profissional prima rio, pags. 41, 42 e . .. ....... . 
N. :-l-44-Sobre fixação da força publica, paga. 43, 46, 47, 68, 79, 88, 104, 121, 128, 130 e 
N. 345-Sobre custas a escrivães de paz, paga. 46, 47, 48, 78, 102,122,191, 199, 204e 
N. 346-Sobra auxilio ao Externato Municipal do Par•, pag~. 47 e ..... . .........•. 
N. 347-Ampliando as disposições da lei n. 221, pags. 4~, 49 e ...... .. ............ . 
N. 348-Creando cadeiras de instrucçll:o primaria, pags. 48, 49 e ....... . .......... . 
N. 349-Creando cadeiras de instrocç!o primaria, pae~ . -18, 49 e ........... . .....• 
N. 350-Garantindo emprestimo á Camara de Dores rlo Indayá, pags. 51. 52 e .. . ... . 
N. 351-Fixando custas aos avaliadores judiciaes, pags. 51, 52, 71, 78, 9?, 106, 163, 

176, 182 e .............. . . ... ............. .. ........... . ........ ..... ... . .. . 
N. 352-Restabelecendo o logar de procurador fiscal do E-nado, pags. 53, 5! e ... . . . 
N. 353-Creando uma cadeira de instrucçlio primaria, paga. 53, 54 e ............. . 
N. 354-Sobre reeleição de agentes executivos municipaes, pags. 53, 54 e ... .. .... . 
N. 355-Sobre estrada tle ferro de Curvello á cidade de S. Francisco, pags. 54, 58, 

67, 85,102,117,179,196, 198e ............................. .. ............ .. . 
N. 356-Sobre raorganizaçilo eleitorttl, paga. 5t e ................. , ........ . ...... . 
N. 357-Sobre creaç!o de grupos escolares, pJgs. 58, 60, 97 e . .... .... ....... .... . 
N. 358-Sobre concessão gratuita de lotes de terrenos do Estado, pags. 58, 60, 84, 

88, 116, 128, 184, 199 e . . .... . ......... .. .................................. . 
N. 359-Sobre campoa de demonstraçilo, paga. 59, 60, 67, 82, 91, 186, e ........... . 
N. 360-Creando cadeira primaria, paga. 61, 64 e ........................ ... ..... . 
N. 361-Sobre tribunal do jury e corrAccional, pags. 61, 64, 68 e ................. . 
N. 36:!-Sobre auxilio ao hospital de Além Parahyba, pags. 62, 64, 77, 160, 169, 172, 

186, 191 e ....... .... ...... .. ................ .. ......... . ........ .. ..... .. . . 
N. 363-Sobr& imposw territorial, paga. 62, 64; 138 e ............................. . 
N. 364-Sobre feiras de gado, pags. 65, 68, 79, 126, 189, 100, 208, 220 e ............ . 
N. 365-Sobre c reação de cadeira prrmaria, paga. 65, 68, 239 e ...... , ......•...... 
N. 36:-S-Sobre creaçilo de cadeira primaria, pags. 65, 68, 16!, 239 e ...... . .. . ....•• 
N. 367-Sobre auxilio ao Gymnasio do Turvo, pags. 65, 68 e ... ... .............. . . 
N. 368-Sobre creaçi:.o de cadeira de instrucção primaria, pags. 68, 239 e .. , .. , ..• 
N. 369-Sobre estrada do ferro de Muriahé 2.0 Fervedouro, pags. 69, 73 e ......... . 
N. 370-Sobre cartorios privatiYos do crime em Rio Novo e Juiz de Fóra, pags. 69. 

73, 84, SS, 184 e ...... . ........... . ............................ . ........... . 
N. 371-Sobre auxilio ao Collegio Mineiro de Ouro Preto, paga. 70 e •.. , ........•..• 

PAGS, 

ue 
127 
148 
IM 
100 
202 
201 
213 
223 
246 

66 
221 
36 

65 
71 

242 
206 

66 
-69 
66 
57 
61 

1{12 
63 
67 
63 

206 
58 
98 

206 
191 
i7 
89 

196 
157 
221 
244 
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N. 372-Sobre prasos á companhia Vlaçllo Ferrea Sapucahy, pags. 71>, 73, 84, 88, 
104, 128, 164, 176, 178 e ...... .. ...... .. ............. .. .....................• 

N. 373-Sobre creaçll:o de cadeiru primarias, pags. 70, 73, 239 e ........ . .. . ..... .• 
N. 374 Creando cadeiras primariM, paga. 70, 73, 239 e ... .• ....... ..•.... .. .. . .. • 
N. 375-Sobre licença ao tebellill.o da Campanha, pags. 73, 78, 89, 91, 106, 117, 119, 

165, 167, 175, 178, 185 e ............... ..... .. ........ .......... ~ ........... . 
N. 376-Sobre remuneraçll:o ao delegado e escrivão d~t policia de Juiz de Fóra, 

pags. 74, 78 e . . ........ . . . ...... . ...... .. .............. . ............ . ... •.. 
N . 377 -Sobre incompatibillidades e1eitoraes, pabQ• 74, 78 e .. . .. .... .•..... . ... ... 
N. 3 :8-SobN abastecimento de agua no districto de Faria Lemos, pags. 74, 78, 96, 

126, 203, 213, 234 e .. . .. .. . . . ...... . ......... ... .. . .... .... ... ... .......... . 
N. 379-Sobre creaçll.o de cadeiras primarias, pags. 75, 711, 239 e . . . .. .•... ... .. .. .. 
N. 380-Sobre cessão de predio do Estado ao Gymnasio de Ouro Preto, pags. 78, 81, 

98, 117, 161, 175, 192, 195, 204, 207 e .. ... ........ .. ..... . ....... .. ......... . 
N. 381-Sobre creação de cadeiras primarias, pags. 78, 81, 239 e ................ .. 
l\T 382-Sobre creação de cadeiras, pagt~. 82, 85, 239 e ....... .. .................. . 
N. 383-Creando cadeit'as primarias, pags. 86, 91, 239 e ..•. •... •. . .. . ...•..••. . •• 
N. 334-Sobre craaçll:o de cadeiras primarias, pags. 86, 91, 239 e ....•.....•.•.•. . • 
N. 335-Creando cadeiras primarias, pag. 86, 91, 239 e • • . .••..... .. •.....••..•. . . 
N. 336-Sobre força publiea, p:1g~. 86 e ......... .... .. ......................... . 
N 337-Sobre creação de cadeiras primarias, p1g~. 88, 91, 239 e ..... . . . . . . . . ... . . 
N. 383-Creando cadeiras primarias, pag3. 88, 91,239 e .. . .. .. .... ..... .... ...... . 
N. 389-Sobre c reação de cadeiras primarias, pags. 9~, 89, 175, 239 e ... .. ........ . . 
N. 390-Sobre reorganizaçllo dos tribuna.es correccionaes, pags. 92, 89, 107, 199, 206, 

220, 234 e ... . ... . . .. .. .. ...... . . . . . .... .. . ....... . ............. ...... .. ....•• 
N. 391-Annullando dehberações da. Ca.mara Municipal de Ouro Preto, pags. 100, 

103, 126, 157, 160, 175, 198,222, 223 e ... . ........... .. . . . ....... . ............ . 
N. 392-Sobre creação de cadeira primaria, pags. 100, 103, 239 e .... .. . . .. ... ... •. 
N. 393-Creando cadeiras primarias, pags. 100, 103, 239 e .......... . ............. . 
N. 394-Fixa.ndo séde p1r.1 um do11 campos praticos de demonstração, pags. 100 e 
N. 3!:15-Altei·an•lo o regimdnto da C;\mara, pag3. 100, 107, 175 e .............. . ... . 
N. 2913-Sobre creação de cadeiras primarias, pags. 105, 107, 239 e . . . . . . ... . . .... . 
N. 397-Sobre creação de cadeiras primarias, pag~. 114 e . .... . . . ......... . ..... . . . 
N. :~98-Sobre concessão de licença<J, paga. ll5, 116, 126, 161, 1,J2, 222,223 e ... . . . 
N. 399-Sobre creação de cadeiras primarias, pags. ll5, 116, 239 e.· . .... . ......... . 
N. 40J-Permittindo que os advogados provisionados, exerçam a sua protlssll:o em 

qualquer comarca do Estado, pags. 117, 119, 128, 177, 192, 205, 222, 223 e . .... . 
N. 401-Mudando o nome da cidad' do Piranga, pags. U!O, l?-5, 168, 184 e ....... . 
N. 402-Designando a cidade de Juiz de Fóra para a residencia do delegado auxiliar, 

pags. 120, 125, 168, 191 e ... . . .. .. . .. . ... •. ... ......................... . .... . 
N. 403-Creando cadeira pi'imaria, pags. 120, 125 e . . ........ . .. . ... . ............ . 
N. 404-Sobra creação de cadeira primaria, pags. 121, 125e ............ . ........ . 
N. 405-Sobre licença ao tabellião de Tres Corações do Rio Verde, pags. 125, 128, 

169, 172, 196,203, 212, 220 e ...... .. ... . .. ... .. .. ......... . ...... . ... . ....... . . 
N. 406-Sobr~ creaçlio de cadeira primaria, paga. 126, 128, 239 e .............. .. .. . 
N. 407-Creando na Capital um corpo de urbanos, paga. 129, 130 e . ............. . 
N. 408-Sobre orç'lmento para 1899, pags. 31 , 136, 140, 156, 171, 206, 209, 213, 223, 

226,234,251,252 e . . . . . . .. . .. . .. ... . ..... . . . ... . ................ . . . .......... . 
N. 409-Sobre grupos es colares, pags. 135, 136, 165, 178, 193, 198, 226 e ........ .. 
N. 410-Sobre creação de cadeira primaria, paga i37, 185 e ..... . .... . . ...... . . . . . 
N. 411-Fixando subsidio para. o Presidente do Estado e membros do Congresso, 

pags. 137, 140, 147, 161, 167, 181, 197,205, 207, 239 e .................... .. .. .. 
N. 412-Sobre rep1•esentação de Minas, na exposição universal de Pariz, pags. 140, 

147, 169, 195, 234 e .... . ................................ . .. .... ..... .. .... .. .. 
N. 413-Sobre reforma do ensino no Gymnasio Mineiro, pags . 140, 147, 169, 179, 

204, 239 e .. ... ......... . ...... .. . . ....... . .. . ...... ... . .. . .. . . . . ... .. .. ... .. . 
N. 414-Creando cadeiras de instrucçilo primaria, paga. 140, 147, 239 e ........ ... . 
N. 415-Transformantio o Lyceu de Artes e Officios de Ouro Preto, em instituto de 

ensino profissional, pags. 140, 147, 169 e . ... . ....................... .... . .. . . 
N. 416-Sobre construcção de prec! io para Escola Normal de Juiz de Fóra. pags. 146, 

147 e ........... . ............ . . . ......... . .. . ............... .. . . ............. . 
N. 417-Sobr:J creação de cadeira de instrucçilo primaria, pag•. 156, 160 e ...... . . . 
N. 418-Sobra creaçlto de cadeira de instrucçilo primaria., pags. 156, 160 e ........ . 
N. 419-Sobre o mesmo assumpto, pags. 156, 160 e ......... ................. .... . 
N. 420-Sobre permuta de olflcios de justiça, pags. 164, 166, 181, 184, 196, 205, 

212 e .... .... . . . .. ...... ... ... .. .............. . . . .... .. .. ····················· 
N. 421--:-Sobre c reação de corpo de urbanos na. Capital, pags. 164, 166 e ... . ....... . 
N. 422-Sobre districtos de terras e colonizaçlio, pags. 168, 171, 190, 203, 233, 236, 

240 e . .. .. ... . ....... . . ....... . .. .......... · ···· ·· ··· ·· •·········· · ·• · ···· · ·· · 
N. -l23-Sobre o pedido de Flavio Epiphanio Pereira, pags. 173, 177, 185, 191, 199, 

203,· 212, 220 e ... .. .. . . .. .... . . . . .. ..........•. .. · · · · · · · · · · · · • · · · • · · • · • · · • • • • • 

PAGS, 

185 
244 
244 

261 

89 
89 

236 
244 

209 
244 
244 
244 
244 
244 

91 
244 
244 
244 

236 

234 
244 
244 
103 
203 
244 
237 
234 
244 

234 
212 

234 
237 
237 

223 
244 
161 

259 
233 
239 

240 

241 

245 
244 

202 

181 
237 
236 
237 

221 
180 

244 

223 
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N. 424-Sobre verba para construcçllo da cadeia da Bagagem, paga. 185, 191 e •••• 
N. 425-Sobre creaçlo de cadeira primaria, paga. 192,195, 239 e .. : .. .. ... . . .. . . . . . 
N. 426-Sobre creaçllo de cadeira primaria, paga. 195,239 e .. . . .. . .... .. . . . . . .... . 
N. 427-Sobre augmento de vencimentos a professores publicoa, paga. 198 e .... . . 
N. 428-Sobre creaçllo de cadeira primaria, paga. 198, 203, 239 e ... . .... . ......... . 
N. 429-Sobre c•·eaçlo de cadeira primaria, pags. 221, 222,239 e ......... . ...... . 
N. 430- Sobre o mesmo auompto, paga. 221, 222, 239 e .. ..... .... . . . . . . ... . .... . . . 
N . 431-Sobre o mesmo assumpto, paga. 221, 222,239 e . . .... ..... .... . .. .... ... . . 
N. 432-Sobre o mesmo auumpto, pagtt. 223, 239 e .. ............ ......... ... .... . 
N. 433-Annullando actos da Camara Municipal do Bom fim, paga. 238, 240 e .... . . 
N. 434-Alterando disposiçOes do regulamento n . 876 (Saude Publica), pngs. 241, 

243 e .. .. . . ... . ..... .. . . . . .. .. . . .. .. . ...... . . ..... . .. . .. .... . ...... . . . .. .... . . 
N . .C35-Sobre creaçlo de cadeira primari11 , paga. 242, 243 e .. . .. . .. .. ........ ... . . 
N. 436-Sobre o mesmo auumpto, paga. 242, 243 e . ... . ...... .. .. .. . . . ... .. . .. .. . . 
N. 437-Sobre o mesmo assumpto, paga. 242, 243 e ... . . . . . ...... .. . . . ....... .... . . 
N. · 438-Sobre o meamo assumpto, pag~. 242, 243 e . . ....... .. .. .. . .... . . ....... . . . 
N. 439-Sobre o mesmo assumpto, paga. 247, 248 e .. ......... ....... .. . . .. ... . . . . . 
N. 440-Sobre o mesmo assum\)to, pags. 249, 251 e ..... . . ... . . . ........ .. .. ... ... . 
N. H1-Sobre o mesmo assumpto, paga. 249, 251 e .. ... .. . ... . ..... • . .. ...... . .... 
N . .f42-Sobre o mesmo assumpto, paga. 251 e ......... . . . .... . . . . . . .. ...... . ... .. 
N • .f43-Sobre o mesmo aasumpto . ... . . . . .. ... . . . . .. ... .. .. .. ........ . . .. ..... . .. . 
N. 444-Sobre o mesmo nssumpto . ... .. . ... . .. ... . . .... .. .. . . .. . . . . . ... .. ..... .•. . 

De 1897 

N. 293- Commissnea a offlciaes da Brigada . ... .. ..... . . .... .. .. .. .... .. .. . ..... .. 
N. 304- Creaçllo do cadeira!! primarias . . .. .. . .. .. . .. . . . .. ... .. .. .. . . . . ..... ... . . . 
N. 338- Cesallo de predio i associaçllo de Santa Izabel de Hungria . . ...... ... ..... . 
N. 336- Nullidade de actos dn. Camara Municipal de Ouro Preto . . . . .. . ... . . .... . . 
N. 324-Sobre concesslo de lotes a tunccionarloa, paga. 41, 44, 63, 64, 70,78 e . . . . . 
N. 334-Doaçllo do predio da Academia de Commercio de Juiz de Fóra, paga. 53, 63, 

64, 70, 245, 247 e ....... ... . .. ........... . ....... .. .. . . .... .. .. ... . ... ... .... . 
N. 296-Sobre creaçllo da cadeira primaria . . . . .. ... .... . . ... . .. . .... . . . . . . ... . .. . . 
N. 308-Sobre creaçllo de cadeira primaria . . .. ..... .. . ... . ..... .. ... . . . ..... . . ... . 
N. 309-Creando cadeira primaria .... . .. . ... .. . .. . .... .. ... . .. ... .. . . ............ . 
N. 310-Sobre creaçllo de cadeira primaria . .. . . . . . ...... . ... . . ....... ... . . .. . . ... . 
N. 312-creando cadeiras prime!'las . .. .. . . . ... .. . . .. ........ . .. . .... .. .... .. . . .. . 
N. 319-Sobre creaçlo de cadeira primaria ...... .. ... ............. . . . . .. ... .. .... . 
N. 323-Creando cadeira primaria ... . ..... . .... . .. .. .... ..... . ... .. ........ ..... . 
N. 326-Sobre creaçlo de cadeira primaria ... .. .. . ... .. .. . ... .. ..... ......... . . . . . 
N. 328-Creando cadeil"a primaria . . .... . ... . ........... . .. . . .. ..... ..... . ........ . 
N. 329-Sobre oreaçllo de cadeira primaria .. . .... .... ..... . .. . . .. .. . .. .. .... . .. . . . 
N. 331-Cr·eando cadeira primaria . . .. ... .. . .. .... . ..... . .... . . .. . . .. . .. . ...... .. . . 
N. 333-Sobre creaçllo de cadeira primaria ... .. . .. . . . .. ... . ... .. .. . . .. .. . . . . . . . . . . 
N. 335-Creando cadeira primaria .... , .... . .... . .. . ..... . ....... . ... . . ... .... .. . . 
N. 336-Sobre creaçllo de cadeira primaria ....... . . . .. .. . ... . ... ... . . . ....... . . . . . 
N. 338-Cedendo i associaçllo de Santa JzabeJ de Hungria um predio estadoal, pag11. 

65, 75, 161, 100, 204 e . . ... . ... .. . . . . . . ... ... .. . .. . . . .. . .. .. . .. . . .... . ...... . . 
N. 314-Sobre manutençl'lo do Conaervatorio de musica de Barbacena .. . . . ... . . .•.. 
N. 322-Sol.Jre creaçlo do Jogar de secretario dos campos praticoa, paga. 75 e .... . . 
N . 297-Sobre avaliadora• judiciaes, paga. 78, 100 e .... ... . .. . ...... .. .. . . .. ... . . . 
N. 289-Alterando a lei n. 118, pags. 126, 128, 130, 156 e ............... .... .... .. . 
N. 300-Sobre substliuiçlo de lentes e professores de estabelecimentos de ensino .. 
N. 225-Sobre licença, paga. 196, 198 e .. . ... . ..... . .. . . . . .. .... . .. . ...... .. ..... . . 

De 1896 

PAGS, 

21J7 
244 
244 
203 
240 
24.C 
244 
244 
244 
259 

247 
247 
247 
247 
247 
260 
~60 
260 
260 
260 
260 

39 

3& 
37 
82 

249 
55 
55 
55 
55 
55 
55 
56 
56 
56 
56 
56 
56 
56 
56 

206 
66 
85 

117 
167 
165 
206 

N. 231- Nomeaçllo de profesaorea provisorios e substitutos.. . . .. .... .. ... . . .. .. . .. 37 
N. 256-Sobre auxilio ao loatituto Orpbanologico de Plumby, paga. 66 e. . . . . . . . . . • • 161 
N. 237 - Sobre eatrada de ferro de Bello Horizonte a Gonçalves Ferreira, paga. 95, 

130 e . ... . . . ..... .... ........... . . . ..... . ... . . ... .... . ... . .. .. .. . .. .. ...... . .. 137 
N. 1Q5-Mudando o nome da cidade de Tbeophilo Ottoni . . . .. . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 
N. 259-Sobre cessllo de predio do Estado i Camara Municipal do Rio Novo . . . . . . . 124 
N. 233-Sobre creaçllo de cadeiras primarias.... .... .. .. .. .. .... .. . ...... . ....... 259 

• 
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De 1895 

N. 94-Sobre vencimentos ao medico e ao phal'IDaceutico da hospedaria Horta Bar-
boA..... ... ................................................................. 77 

N. 120-Sobre estrada de rod&«em de Manhuassú a Carangola ....... ·-· .•.••. ••• . .. 71 

B 

Projectos do .S~•ailo 

De 1898 

N. 93-Vedando aos praticos de funccionarem nos processos de divido e deiD&l'-
caçllo ......... . ....... . .......... . ........ . ................................ · ~ 59 

N. 94-Sobre eonstruc$lLO de um ramal rer_reo de S. Francisco a 8. Gothardo...... 59 
N. 95-Prorogando o praso do art. 1.· da 1et n. 42, paga. 113, 175 e............ . ... 178 
N. 96-Revogando a lei n. 124, sobre época das sessões do COngresso, paga. 113 e 121 
N. 97-Sobre creaçllo de cadeiras primarias, paga. 147, 204, 239 e....... . .. . .... ... 250 
N. 98-Sobre licença ao juiz de direito do Tremedal, paga. 147, 161, 167, 181, 191 e. 199 
N. 99-Sobre reconhecimento da Escola Normal Livre, fundada na Capital, paga. 

147 e......... .. . .. .......................... .. ........................... . .. 169 
N. 100-Sobre exploraç1lo de Minas, paga. 164, 179 e......... .. ....... .. ........... 184 
N. 101-Sobre ooncessão de sesmaria ao Bispo de Marianna • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 170 
N. 102-Reformand1l o art. 104, da<Jonstituiç1lo.. ......... ... ... .. . .. . . .. . .. ... .... 182 
N. 103-Annul1nndo resoluçlo·dacamarade Araguary, pags. 190, 199 e............. . 251 
N. 104-Concedendo credito ao governo ................ . ...... .. ...... . ........ .. . 
N. 105-Sabvençllo á COmpanhia de Navegaçlo a vapor do Rio de Janeiro, pags. 243 

250, 251 e .. ....... .. ........ . .. . ... ....... .. ..... ........ . ................... 260 
N . I 06-Sobre E. F. de Cata.guazes. .. . . .. . . . .. . . . .. . . . . .. .. . . . .. .. .. .. . . . . . . . .. . 246 
N. 107-Sobre nullidade da delib6raçllo daa.ssembléa municipal do Caratinga .. .... 248 

De 1897 

N. 91-Licença- pags. 31, 115, 121, 125, 165, 177 e ........ . .... ............ . .. 
N. 90-Ca~as a funccionarios publicos, pa.gs. 33, 119, 128 e . . . . ......... .. .. ... . . 
N. 92-Relevando o colleotor de Juiz de Fóra do pagamento de seu alcance, 

pags . 45, 160 e ..................... . ......................... . ............. .. 
N. 89-Sobre montepio, pags. 78, ll2, 163 e .......................... . .. . ..... .. 

p 

li 

P a1·eceres 

De 1898 

18$ 
roo 
22l 
176 

N. 306-Da commissã'> de constituiçlLo e poderes, reconhecendo deputado o sr. 
Candldo Eloy, paga. 28, 31 o.......... .. .......... . ..... . .......... . . . ..... . . 34 

N. 307-Da. mesma, reconhecendo deputado o sr. Julio Tavares, paga. 28, 31 e. . . . . 34 
N. 308-Da mesma, reconhecendo deputado o sr. José Goncyalves, pags. 28 e....... ~ 
N. 309-Da commistlo especial, sobr& a moç&o do tr. Severtano de lt~endfl . . . . . . . .,., 
N. 310-Da commisslo de camara1 munictpaea, sobre uma representaçlo de con-

tribuintes de Barbacena, pags. 32, 84 e ...•........•.......•........ . ... . , .. , , 48 
N. 311-Da commiullo de camaras munlotpaes, sobre e .recutso de contrtbnlntea 

de S. Domingos do Prata, pag111. 36, 40 e .• , , . , •. , , •.••••.•••..•• , •• ·•• , '• ·• • , .. , , .te 

.. 
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PAGS. 

N·. 312-Da commisslio de camaras municipaes, sobre uma representaçli.o da ca-
mara de S. Joil.o Baptista, paga. 41, 42 e..... .. .... ........ ....... .. .. .. ...... 46 

N. 313-Da mesma commisello, sobre uma recl11maçli.o de contribuintes de S. Ma-
noel, pags. <.!, 42 e ... . . ..................... . . ............ ...... . ... .... ;... . 46 

N. 314-Da mesma commi&llll.o, sobre uma reclamaçlo de contribuintes de Joio 
d'El-R.ey, paga. -'3 e ..•..... . . o .o ... .. •.... ... . ...... o. •o... . .. . .. . ........... 46 

N. 315-Da mesma commissll.o, sobre o recurao do. vereador José Fn.ncisco de 
Al>reu, paga. 43, 46 P.......................... ....................... ........ 48 

N. 316-Da co•.nmissllo de commercio, sobre aindicaçno n. 11, paga. 49 e.......... M 
N. 317-Da commissll.o de camaras municipaes, sobre reclamações dos contribuin-

tes dos cofres municipaes do Pomba, pags. 53, 54 e.................. ... ...... 59 
N . 318-Da commissllo de representaçOes, sobre o requerimento doe offioiaes de 

justiça da comarca c:1o Pumba, pags. 68, 84 e......... . ....................... 88 
N. 319-Da commissllo de representações, sobre auxilio ao lnstitu~ Municipal 

de RJmfim, paga. 68, 73 e.. .. . .. ..... .... .. . .. . . .. . ... ...... . . ...... .. .. .. ... 75 
N. 320-Da com missão de representações, sobre a do cidadllo G. de Faria 

Alvim, page. 91, 99 e................... . . . ................ ...... . ... . . . .. . . .. 127 
N. 321-Da mesma commissilo, sobre o requerimento do engenheiro Manoel Ri-

beiro da Motta Vasconcellos e outros, page. 91, 99 e...... . . ... . .... ...... .. ... 127 
N. 3!:!2-Da mesma commissli'l, sobre diversos pedidos de augmento e equlparaç!o 

de vencimentos, pag~ . 91, 99 e.. ... . . .................. . ... . .... . . ..... . ..... 127 
N. ~23-Da commissào de camaras, sobre uma reclamaç!l.o de contribuintes de 

Juiz de Fóra, pa.gs. 114, 116 e.... . ... ... .. ......... .. . ... . . .. ...... . ........ 127 
N . 324-Da commissao de requerimentos, sobre o pedido das professoras publicas 

da Capital, pags. 115, 116 e.... ......... ...................................... 127 
N. 325-Da mesma commissllo, sobre o pedido da prJfessora Maria Rosa de Lima, 

pags. 115, 116 e.. . ....... . .................... .. . ...... .... ... ..... ....... .. 127 
N. 326- Da commissilo ele representa~;ãc , sobre requerimento• de praticantes e 

Cúllaboradores t.las Secretarias de Kstado, pagro 119, 125 e..... . ......... . . . ... 165 
N. 327-SJbre o requerimento de Manoel Apollo, pags. 120, 125 e........ . ... .. ... 165 
K. 32d-ua commi.~sào de 11grioultura, sobre a representaçã.J da Camara .Muoicipal 

do H.io das Velhas, paga. 126, 128 e...... ....... ....... ....................... 193 
N . 329-Da commissào de requerimentos, sobre o pedido de Elviro Ca1dall, 1Hho, 

p<1gs. 156, 160 e................. .. .............................. .. .......... 193 
N . :330-Da mesma commissllo, sobre o pedido do professor de gymnastica da Es-

cola Normal de Arassuaby, pags. 193, 156 e . .. ........ . ........ .. ..... . ... . .. 160 
N. 331-Da com missão de estatística, sot:.re o requerimento de Regos i no Ribeiro 

Monteiro de Rezerde, paga. 166, 171, 173 e......... ....... .. ................. 185 
N. 332 -Sobre o requeri monto do pr_fessor de musicada Escola Normal da Cam-

panha, pag~. 191, 195 e. ........... . . .. . . . .... . . . ... ..... ... .. ............... 233 
N. 333 -Da com missão de estatística, sobra protesto da Ca.mara do Patrocinio, 

pags. 203, 239 e . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244 
N. 334-Da com missão de obras publicas, sobre a indicaçlio n. 1:!, pags. 233, 235, 

239 e... . .. ... . .. . . . . ..... . ...... . ... .. .. . . .. . ... ... .... ... . .. . . .. . ... .. . . .... 244 
N. 335-Da commissll.o de Constituição, sobre o requerimento da. Companhia E. F. 

Oé.ite de Mina~ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243 
N. 336-Da com missão de representa.çoes,sobre pedidos dos conselhos distrlctaes de 

Buritys e Peguy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243 
N . 337-Da mesma commissll.o, sobre o requerimento do Porfirio Alves de Luna.. . 244 
N. 338-Da mesma commissll.o, sobre pedido da Casa de Caridade de Sabarà . ... ..... 2"' 
N. 339-Da mesma commisslio, sobre o requerimento de Alber~ Delpino.... .. ... . 245 
N. 340-Da com missão de Constituição, sobre limites, entre os distrlctos de Agua 

Limpa e Providencia, pags. 246 e. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248 
N. 341-Da commisslio de commercio, sobre a indicaçlio n. 13, paga. 248 e......... 259 
N . 342-Da commissão de representações, sobre o requerimento de Herculano Mar· 

tina da Rocha, pags. 248 e. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 251 
N. 343-Da m esma com missão, sobre o requerimento do empregados da Imprensa, 

pags. 248 e . ............... .. .. . .... o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 251 
N. 344-Da mesma commisall.o, sobre o requerimento de Sancho Gualberto de Fi-

gueiredo, paga. 248 e....... .. ............ . ....................... ... .. .. ..... 251 
N. 345-Da mesma commissiio, sobre a representação de habitantes do Brejo du 

Almas pag~t. 249 e .. . ............. ..... . . ... ........... . . •. ............ . . o. . . 251 
N. 346-Da mesma commissão, sobre a representaçlo dos habitantes de ltaeambira, 

paga . 249 e . .. . .. . .. .. ....... . ............... ... ....•....•... . .......... • . o • • 251 
N. 347-Da me1ma commisalo, eobre a representaçlo do Partido Republicano Con-

stitucional de S. Joio da Vigia, paga. 240, 251 e ......... .. ............... ~.. 280 
N. 348-Da meema commiss&o, eobre o requerimento doe servente• da Eaco1a de 

Pharmaci& de Ouro Preto, paga. 249 e .. .. . . ....... o. .. ................... ... 251 
A. -4 

o 



-26-

De 1897 

PAGS. 

N. 305-Representaçoes e requerimentos, sobre privilegio para mediç!l:o do 
terras............ . ... . . . ...... . .......................... . .. . ...... .. ....... . 29 

N. 303-Da commiss!l:o de representaç!l:o e requerimentos, sobre melhoria de apo-
aentadoria ao cidadllo Amaro Carlos Nogueira . . . ....... . ... . ........ . ........ 37 

I 

Requerimcll tos 

De DeputadoH 

Do sr. Silva Forte1.1, pedindo nomeação de membros interinos para a commissão de 
poderes . . . .. .. ... .. . . ........ . .... .. ... .... .. . .. .. . ... .... . . ..... ... . .. . . . .. . 5 

Do sr. Jo!l:o Pio, pedindo eleição de uma commissão especial de reconhecimento de 
poderes.. . .... . ... . .... . . . ......... . ... . ...... . .... . .. . . . ..... . .............. 5 

Do ar. Silva Fortes, pedindo inversão da ordem do dta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
Do ar. Silva Fortes, so.bre o projecto n. 90, do Senado .. ..... . .. . .... · . . . . . . . . . . . . . 30 
Do ar. João Pio, pedindo que se lance na acta um voto de glorificação a Floriano 

Peixoto e se nJmeie uma commiss!l:o que represente a Camara. no prestito 
cívico.. .. . . . ... .. . ... ... ..... . . . . . ....... .. .. . . . . . . . .. . ..... . .. .. . .. . .. . . ... . 31 

Do ar. Nunes Pinheiro, pedindo urgencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 207 
Do ar. Tgnacio Murta, pedindo a nomeação de uma r.ommisslto para receber o dr. 

Silvia no Brandão.. .. .. . ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223 

B 

Sobre projeet.os e pareeere• 

Do ar. Silva Fortes, pedindo que volte á commissão o projecto n . 91, sobre 
licença .............. . ....... .. . . ..... . . . .. . ...... . ............ . ... . ..• .. .. . . 

Do sr. João Pio, adiando a discussão ao de n. 00, do Senado, paga. 33 e . . . .. .... . 
Do ar. Raul Pinido, sobre o projecto n. 314 . .. ...... . .. . .. . ......... . . . ......... . 
Do sr. Nunes Pinheiro, sobre o projecto n. 324 .......... .... . . . ......... .. . . ... . 
Do sr. \Venceslau Braz, enviando o projecto n. 338 á com missão de orçamento .. . 
Do sr. Carneiro de Rezende, adiando a diecut~são do projecto n. 338 . . . . . . ... . ... . 
Do sr. Camillo Pratas, sobre o projecto n. 344 . . .. . .. . .. . ....... . .... . . . .. . . . . . . . . 
Do sr. Carneiro de Rezende, retirando da discuuão o projecto n. 361.... . .... . . . 
Do sr. Rodrigues Chaves, pedindo adiamento da diecussão do proiecto n. 351 ...••. 
no sr. Franci@CO Bressane, pedindo retirada do projecto n. 357, paga. 98 e ...•..•. 
Do sr. Theophilo Marques, adiando a dlscust~ão do projecto n. 195, paga. 103 e ...•. 
Do sr. Candido Eloy, sobre o projecto n. 391, pa,s. 127 e. : .... . . . . .. . ... .... .... . 
Do ar. João Pio, sobre o p1-ojecto n. 363, paga. 139 e .. ...... . ........... . . .. . .. ... . 
Do ar. Francisco Bressane, pedindo a retirada do projecto u. 407 .... . ...... .. .... . 
Do ar. Nunes Pinheiro, pedindo que volte ácommisstto o projeoto n. 375 ... . .. . .. . 
Do ar. \Venceslan Braz, sobre o parecer n. 331 . .. ........ . ....... . .............. . 
Do sr. Desiderio de Mello, sobre o projecto n. 364 ............................ . . . . . 
Do sr. Juvenal Penna, ao projecto n. 400 .. . ..................................... . 
Do ar. Bueno flrandll:o, ao projecto n. 408 ...... .. .. .. ......... . ......... . ...... .. . 
Do sr. Saturnino Dantas, ao projecto n. 424 .............. .. ..................... . 
Do ar. Bueno Brandão, pedindo dispensa de impressão e interstício para o projecto 

n. 411 . ......••.•.....•.. . •.•••. • .• • •• . ••• • .. ... ... .••. .......••• • ... . .• •• •. • 
Do sr. Bueno Brand!Lo, pedindo dispensa de interstício para o projecto n.408 ...... . 
Do ar. Bueno Brandllo ao projecto n. 97, do Senado . . .. .. .... . .... . ... . .......... . 

31 
34 
66 
70 
75 
76 
79 
89 
94 

117 
117 
157 
157 
161 
175 
186 
186 
192 
206 
207 

207 
233 
250 
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c 

De Joaquim José de Oliveira Penna, pedindo licença ... . ........... ............ . . . 
De Francisco Moura, apresentando um documento .... ...... . ....... .. ........... . . 
De Jose Francisr.o de Abreu , recorrendo de uma decisã.o da Camara Municipal d.e S. 

Jol\o Nepomuceno ... .. ... .. . .. .. ... . . ..... . .... ... ...... .... .... . . ....... . .. . 
De Francisco Luiz Maria de R ~itto, otrerecendo nm documento . . .. .......... . ..... . 
De José Policarpo de Fegueiredo e Silva ..... . .......... . . . .. ... . ......... .. ... . . . 
De Manoel Apollo . . . . . .... . . .. . .... . . .......... ........... . .. . .. .... . ..... ...... . 
De 1\ velino Fernandes e outros, ~edindo annullaçilo de deliberaç1!e3 da Camara Muni· 

cipal de Ouro Preto ..... . .. . . . . ... . . ..... . ... . . . .. ............. . .. .. ..... .. . . 
Das professoras primarias d 1 Capital, pe.~indo quota para alugual de c&Sa ....... . . 
Do provedor da Santa Casa. de .Misericordia de Diamantina, pedindo verba para a 

etrectividade da lei n. 50 ... . .... . . .... . .. .. . ...... . ... . ............... .... .. . 
De Joee Luiz Pompeu da Silva, pedindo licença .. .. .. ....... ......... . ..... . .. . ... . 
De d. Francisca da Conceição Ferreira e d. Maria Blandina das Dores Reis, pedindo 

licença ..... . ........... ... .. ..... . . .... .. .. ....... .. ......... . .. ... . ..... . . . . 
Da professora da cadeira districtal de Barra Longa, sobre vencimentos ..... . ...... . 
Do tabellilio Silverio Augusto de Lima, pedindo licença . .... . . . ..... ... . . ... . .. . . 
De Domir.iano Luiz de Noronha Luz, pedindo prorogaçlio de licença . .. ..... • •.....• 
Do cidadão Gomes de Faria Alvim, pedindo reconstrucção de uma ponte no rio 

Pomba .. . . . .. .... ... .. .... ..... .... . .. .......... . .... . . . . .. .. ... . . .. ........ . 
De José Calixto da Fonseca Calazana, pedindo licença .. . . . ..... ... ... .. ...... . . . . . 
De Manoel Pedro de Macedo, sobre equiparação de vencimentos .... . . . ". . .... .... . 
De Joaquim Leite Soares Pinto, sobre licença. . . . .. . . ... . . ..... .. . . .... . . .. ..... .. . 
De Jose Joaquim dos Santos Silva, pedindo licença .. . .. .. .... .. .. . ...... .... . ... . 
De contribuintes de S. Miguel de Guanbães .. . . .... .. .... ... ... . . .. .... .. . ..... . . . 
Do cidadão David Ribeiro, pedindo revogaçll.o do art. 113 da lei n . 18, e privilegio 

para uma linha ferrea entre Jollo Gomes e Lima Duarte ............... . .. .. . . 
Do cidadlio Casimira Antonio de Avaliar, pedindo licença. . . . .. . .. .......... .. ..... . 
De Honorio Esteves do Sacramento, pedindo auxilio para fabricaçlio de seu alpha· 

bato chromatico .. .... . .. ... .... . ..... .. .. .. ..... ............ . ....... . . ..... . 
Do profeasor de gymnastiea da Escola Normal de Arassuahy, pedindo equiparação 

de vencimentos . . .. . .. . . .. .. . .... . ... . . .. ... .. .. ... ..... . . .. .... .. ....... ... . 
Do profes~or publico da Barreira do Triumpho, sebr& augmento de vencimantos . . 
De Herculano Martins da Rocha, recorrendo de decisllo do poder executivo . .. .... . 
De Leopoldo Lip marr, sobre exploraçllo do leite da m&.ngabeira e plantas textis . . 
Da companhia E!lb·ada de Ferro Oéste de Minas, pedindn interpretaçllo da lei o. 229 
Do servente da Escola de Pbarmacia de Ouro Preto, pedindo equiparaç!o de ven-

cimentos .... . .. . .... .. ........ .. ... .. .... . .. . .. . . . . .. .. . ..... • .............•• 
De Flavio Epiphanio Pereira, pedindo pagamento de vencimentos ... .. ... . . ... .•• 
Do professor de musicada Escola Normal da Campanha, so~re equiparação de ven· 

cimentos •....... ... . .. . . . . . ..... . . . .. .. . ....... . .. . ...... . ..... .............. 
Dos advogados provisionados de S. Gonçalo do Sapacuhy, sobre n amplitude de sua 

provisllo •............. . .. . ................ . .................. .. . ..... . . ..... . 
De d. Henriquetta Carroelita de Almeida, sobre construoçíto de casa .........•.... 
De Portlrio Alves da Lima., sobre aluguel de casa e augmento de vencimento .... . 
De Manoel Apollo, pedind'l impressll.o de seu compendio de Geographia Geral . .. . 
Do profe11sor do aldeamento de D. Manoel, pedindo pagamento de vencimentos .. . . 
De Severino Salustiano da Silva, pedindo que se entendam á classe dos solicitadores 

os favores do projecto n. 400 .......... .... .. . ... . ... . . .. ....• ... . .. .... .... . 
De Caetado Baeta Neves Junior, sobre a illegalidade do funccionamento da Camara 

Municipal do Bomfim ........ .. . .. .... . . . ..... . .. . . .... . .... . .. ..... .. ..... ..• 
De Emílio Ferreira Dornas, recorrendo de uma decislo da Camara de Bom fim .. . . 
Do padre Jacinho Evangelista Pinheiro, pedindo privilegio para uma e~trada de ferro 
De Francisco Ribeiro de Guimarães, sobre a creaçllo de uma em~resa viticultora 
De Alberto Del pino, sobre quadro allegoricC\ da installaç!o da Cap1tal .. . ...... .. . . 
na Companhia de Laticínios, sobre privilegio para construcçllo de ullla linha ferrea 

o 

PAGS. 

28 
35 

36 
40 
47 
47 

49 
49 

49 
60 

68 
72 
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81 
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113 
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125 

127 
136 
145 
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190 
HY7 

197 

213 
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213 
235 
260 
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II 

Representaç'ies 

Da Camara Municipal de Inbatima, sobre a. E. F. da Capital ao centro do Esta.do .... 
Da Camara Municipal de Juiz de Eóra, pedindo eleva.çllo da multa imposta pela lei 

n. 204, e enviando uma reclamaçlo de' contribuintes ...... .. ................. . 
Doe pro:eesores de S. Jollo Baptista, pedindo mudança da época das feriu ........ . 
De advogados e solicitadores da coma.rca da Viçosa, sobre provisoes . .... ... . .... . 
Da Camara Municipal de DOres do lndayá, sobre E. F de S. Francisco a S. Gotbardo 
Da Camara Municipal de Juiz de Fóra, pedindo int.erpretaçllo do disposto da tabella 

A do regulamento do. sello ................. . . ...... . ...... ... .. .............. . 
Da clas~o ~harmaeeutwa, pedindo revogação de disposições tla lei do regulamento 

S&nttariO ...... ,,.,., .... , ... ,, .. .... . .. ... , . ,, .. ,.,,, , ... ,,, ,,,, .. . , ........ ,. 
Da Santa Casa de Caridade de Sabará., pedindo auxilio .. .... ................ ..... . 
Da Camara Municipal do Pará, pedindo construcçllo de uma cadeia e creaçll.o de 

campo pratico .... ......... .... ... .. .... .... .. . . . ........................... . 
De empragados da Imprensa Officlal, pedindo lotes .. .......... .. ........ .. ....... . 
De habitantes de S. Gonçalo do Rio Preto, pedindo uma cadeira de instrucção pri-

maria ... .. .... . ... .. ....... . .. . .... . .... .. . . ... .... .. .. .. . . . ..... . ..... .. . ··· 
De habitantea de districto da Serra Nova, sobre creaçlo de cadeira primaria ...... . 
Do Conselho Diatrictal de Boritys, sobre oanaliraçlo d'agoa . . .. .. . .. ............ . . . 
De habitantes do Brejo das Almas, sobre constrocçll.o de uma prisllo ............. . 
Do Parti~o ~publicano Constitucional de S. Jollo da Vigia, sobre auxilio para um 

cem1ter1o •............................ . . ... . ................ . . . ......... ..... . 
De habitantes de Itabira do Campo, sobre concerto de um11. estrada de rodagem ... . 
Do Conselho Districtal do Peq!lery, sobre auxilio para canallzaçl\o d'agua . . .. .. .. . 
Do Conselho Districtal de ltacambira, pedindo verha para construcção de uma ponte 

sobre o ribeirl!.o da Arêa. . .. .. . ..... . ................ .. ...................... . . 

De habitantes da estaçlo de Mattosinhos, sobre creação de uma cadeira primaria 
Do Conselho Districtal dos Peixotos sobre auxilio, para reparos da respectiva cadeia 

III 

Ruwmo 

PAGS. 

45 

60 
91 

130 
145 

149 

149 
162 

166 
177 

177 
195 
203 
203 

205 
135 
235 

243 

246 
248 

Doe trabalhos da Camara. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26! 
Dos trabalhott do Congresso. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263 

s 

Secretario encarregado do expediente. . . . . . . . • • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 262 

T 

Telepoam•• 

I 

n. tüputados 

Do sr. Ignacio Murta, participando estar em viagem para tomar parte nos trabalhos 3 
Do sr. Ribeiro Junqueira, no mesmo sentido ............. . . ...... ... ...... .... .. • 3 
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PAGS. 

Do sr. silva Fortes, participando que por molestia demorou o aeu comparecimento 3 
Do ar. Desiderto de Mello, participando estar de viagem para tomar parte nos tra-

balhos... . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • • 4 
Do ar. Camillo Pra.tes, communicando que por força maior demorou o seu compa-

recimento. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • • • • • • . • • • • • • • • • . . • • . . . • . . . • . . • 4. 
Do ar. Getulio de Carvalho, no mesmo sentido................................... 4 

IH àitHJriOI 

Dos deputados mineiros ao Congresso Federal, convidando a Camara a fazer-se 
representar no banquete ao dr. Silvia.no Brandlo. ••• •••••••••••••••••••... . •• {lO 

Da commissilo encarregada de repres~tntar a Camara nos foneraes do dr. Adolpho 
Augusto Olyntho, participando ter cumprido o seu dever........... • • • • • • • • • • 148 

o 


