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CONGRESSO ~N'EIRO 

CAMARADOS DEPUTADOS 
D.~ 

ACTA DA 1'. SESS.:\.0 PREPARATORIA AO::; I:l 
D I~ JUNHO DE 1896 

PRESIDENCIA DO SR. EDUARDO PIMENTEL 

Ao meio dia, feita a chamada acham-se pre
sentes os srs. : Eduardo Pimentel, Agostiilho 
Pereira, João Pio e Duarte da Fonseca, fal
t ando com causa par ticipada os sr". Mendes 
Pimentel, Francisco Bressane e Ta vares de 
Mello e sem ella os mais srs. 

Não se achando presente o SI'. Ribeiro de 
Oliveira, I ·. Secretario occupa o seu lugar o 
sr. Agostinho Pereira, 2·. Secretario, sendo 
pelo sr. Presidente convidado para o Jogar 
deste o sr. João Pio. 

Ab1·e-se a sessão. 

EXPEDIENTE 

0 SR. I·. SECRETARIO lê um telegramma do 
sr. ·silva Fortes, communicando que chegar:i 
amanhã. Inteirada. 

O SR. JoÃo PIO communica que o sr. Raul 
Penido acha-se prompto para os trabalhos. 

Inteirada. 
Nada mais havendo a tratar-se e não ha

vendo numero legal para a installação do 
Congresso o sr. Presidente convida os srs. 
Deputados para a 2•, sessão preparatoria. 
amanhã, a hora regimental, · Manda que so 
telegraphe aos srs. Deputados ausentes e 
levanta-se a sessão. 

ci;;;co H1·essane, Tanu·es tle l\lello, Silvn. l<~or
t.es e Raul l'onido e ~em olla o;; mai. se
nhores. 

Continuam a occupar a cadeira de I.· Se
cretario, o ~r. Agostinho Pereira o a de 2. • 
o sr . .João Pio. 

Abre-se a sessc1o. 
E' lida a acta da . essií.o antecedente quo 

fica sobre :t mesa para. sei' appruvacla, quan
do houYor· nume1·o legal. 

O Sit. l. · ::;EcitETAHIO dâ cont:~ do seguinte 

EXPEDIENTE 

Um tclogramma as;;ignado pelos srs . . Tu
venal Penna e Freitas Castro, communi
cando quo chegarão hojo a ;.;sta Capital.
Inteirada .. 

Nada mais havendo a. tratar-se e nilo ha
vendo ainda numero legal para a installa
çilo do Congresso amanhã, o sr. Presidente 
manda que disso se dê conhecimento aos 
drs. Presidentes do Estado e tio Congresso, 
convida os srs. Deputados para n. :~. · sessri.o 
preparn.toria anHl.nhil à hora regimeptal 

Levanta-se a sessão. 

ACTA DA 3.~ SESS.:\0 PREPARATORIA AOS 
15 DE JUNHO DE 1896 

PRESIDI'llõCIA DO SR. EDUARDO PDIEl'iTEI. 

Ao meio dia, feita a cha.mada.,acham-se pre
sentes os srs. : Eduardo Pimentel, Ribeiro 

ACTA DA 2.· SESS,~O PREPARATORIA :\OS de OliYeira., Agostinho Pereira, Sousa Mo
reira, João Pio, Freitas Castro, Gonzaga da. 

14 DE JUNHO DE ! 896 Si lva, Dwu·t.e da. Fonseca, Francisco Bressa-
PRESIDENCIA DO SR. EDUARDO PIMENTEL ne, SilnL Fortes, Juvenal Penna, Alberto 

Furtado, Getulio de Carvalho, Severiano de 
Ao meio dia, fe ita a chamada, acham-se Rezende, Ribeiro J•mqueira , Nunes ?i

presentes os srs. : Eduardo Pimentel, Agos- nheiro e Sabino Barroso Junior, falta.nto 
tinho Pereira, João Pio, Duarte da Fonseca <'IJm causa participada os srs. : 'Mendes Pi
e Getulio de Carvalho. faltnndo com causa.. mente!, Raul Pemdo, Tavares de Mello e 
participada os sz·s. :\I ~ :t:l cs f'i!acntcl, Frar ·. I "\ugusto Clemcntino e sem ella os mais srs. 



Am.u a lté#ilo. 
E' lida a acta da sessll.o antecedente que 

1lc& sobre a mesa para ser approvada quan
do houver numero legal. 

O SR. 1.0 SBCR.Jrt:ARIO dá conta do seguinte 

BXPEDIBNTB 

Offàcio 

Do sR. 1.0 SBCRBTARIO do Senado commu
ilicando nio haver ainda naquella Camara 
numero legal de Senadores presentes }Iara a 
installaçll.o do Congresso no dia designado 
por lei.-lnteirada. 

Telegramillas : - Do sr. Carlindo Pinto 
participando achar-se prompto para os tra
balhos. - Inteirada. 

Do sr. Coelho de Moura communicando 
que chegaria hoje á Capital. - Identico des
pacho. 

Do sr. Ferreira TinOco declarando que só 
poderia comparecer a 20 do corrente. ~ O 
mesmo despacho. 

O sr. Presidente declara que achando-se 
presentes apenas 17 senhores Deputados e 
constando acharem-se na Capital os senhores 
Camillo Prates, Augusto Clementino, Theo
philo Marques o Manoel Alves não ha ainda 
numero legal para.1a installação do Congres
so pelo q lfe manda que se façam as devi
das communicações ao Senado e ao dr. Pre
sidente do Estado e convida os senhores 
Deputados para sessão preparatoria amanhã 
a hora regimental. 

Levanta-se a sessão. 

4.• SESSÃO PREPARATORIA, AOS 16 DE 
- JUNHO DE 1896. 

PRESID:&NCIA DO SR. EDUARDO PIMENTEL 

SUMMAKIO :- Leitura e approvação de actas-Ex
PEDJf.NTE- Apresentação de diploma de deputado 
-Votos de pesar-Observações do sr. João Pio
Discurso do sr. Camlllo Prates. 

Ao meio dia, feita a chamada, acham-se 
presentes os srs. : Eduardo Pimentel, Ribei
ro de Oliveira, Agostinho Pereira, Silva For
tes, Francisco Bressane, João Pio, Carlindo 
Pinto, Duarte da Fonseca, Alberto Furtado, 
Sousa Moreira, Freitas Castro, Getulio de 
Carvalho, Manoel da Silva, Wenceslau Braz, 
Severiano de Rezende; Nunes Coelho, Juve
nal Penna, Ribeiro Junqueira, Nunes Pi
nheiro, Camillo Pratas, Sabino Barroso Ju
nior, Gonzaga da Silva, Pinto de Moura, Ca
millo Soares Filho, Theophilo Marques, Au
gusto Clementino e Manoel Alves, faltando 
com causa participada os srs. : MePdes Pi
mentel, Raul Penido, Tavares de Mel.lo, 
Coelho de Moura e Ferreira Tinôco e sem 
ella os mais srs. 

BXPBDIBNTB 

Olfleio 

Do sr. dr. 1.0 Secretario do Senado, de hon
tem datado, participando nlo haver ainda 
numer? de Senadores presentes para ter lo
ga.r a mstallaçio do Congresso.- Inteirada. 

DIPLOMA Dli: DBPUTADO 

0 SR. FRANCISCO BRBSSANB envia á mesa O 
diploma do revm. sr. padre Joaquim Soares 
Calixto, Deputado pela 3.· circumscripçll.o 
eleitoral do Estado. 

O .sR:· P';tESIDBN~R, na forma do regimento, 
env1a o diploma apresentado á commissão 
de poderes para sobre elle interpor seu pa. 
recer. 

VOTOS DB PESAR 

O SR. JoÃo Pio, em pbrases repassadas de 
flentimento, requer se consigne na acta um 
voto de pesar pelo fallecimento dos senhores 
Deputados Francfort e Gustavo Serrão, e en
via á mesa o seguinte 

REQUERIMENTO N. 1 

Requeremos que se consigne na acta um 
voto de pesar pela morte dos Deputados co
ronel Francfort e Gustavo Serrão. - PADRE 
Pio.-C. PRATES. 

O s~. PRESIJ?ENTE na forma do regimento, 
nome1a para mterpor parecer sobre o reque
r!mento apresentado, uma commissão espe
Cial composta dos senhores : Jorw Pio, Ca
millo Pratos, Augusto Clementino, Duarte da 
Fonseca e Severiano de Rezende, 

0 SR. CAMILLO PRATb:S, pela ordem, requer 
se consulte a casa si consente om que a 
com missão emitta já,immediatamente, o seu 
P!recer suspendendo-se par~ esse rtm a ses
sao. 

Approvado o requerimento, retira-se a 
com missão á sala respectiva para elaborar o 
seu parecer, suspendendo-se a sessão para 
esse fim. · 

A 's 12 e 3{4, reaberta a ses!!ão, o sr. Ca
millo Prates, obtendo a palavra , apresenta, 
como relator da commissllo o seguinte 

PARECER N. 98 
A commissão especial nomea.da para dar 

parecer sobre a moção apresentada pelo sr. 
Deputado João Pio, é de parecer que seja 
e lia approvada com o seguinte ae :!itivo : -
e que se suspend::.::. aessão em signal de pro
fundo pesar que se apoderou da. Camara 
por se ver privada do esfor<;o patriotico e 
do concurso de tão illustres membros desta 
casa. 

, Sala das Commissõos, 16 de junho de 1896.
C. PRATES, A. CLRMENTINO, DUARTE DA FONSE
CA, SBVERIANO DE REZENDE E PADRE JOÃO PIO. 

Abre-se a sessifo. 1 O 8r. Camlllo Prates:- SufTral!ando, sr. 
Lida a acta da sessão antecedente e baven- Presidente, de todo coração, as palavras re

. do numero pãra a sua approvaçno,é ella ap-1 P.assa.rlas de justo pesar proferidas pelo meu 
provada asstm como as das sessões anterior~>.<~ tllustre amigo o sr. Joll.o Pio, sobre o passa
que se achavam sobre a mesa. ·\ .mento, tão inopinado quanto sentido, de 

O SR. 1.0 SBCRBTARIO dá conta do seguinte 1 h~ssos illustres collegas que a morte colheu 
\ 

\ .. ~ . 
• 



no interva.llo de duas sessOes, eu tenho a 
aecrescentar que principalmente a zona do 
extreme norte de Minas á qual com tanta 
distincção c patriotismo serviram os illus
tres mortos, sente-se ferida no que tem de 
mais caro. 

De facto, sr. Presidento, os claros abertos 
pela morte na r cpr·esentaçlLo da 6. · circum
scripção diHicilmente serão preenchidos, tal 
foi a dedicação almegad<L com que os nossos 
inditosos colloga.::: souberàm honrar o lugar 
que lites foi conriado nesta camar·a 

Assrm , s r . Pt·e!\idente, exprimindo-me, 
eu sei q ue traduzo !lei mente os sentimentos 
da zona representada pe los nossos illustr·es 
coll egas ((lpoiados) e l'aço votos para que o 
eleitorado daquella longínqua parte de Mi
na, tenha. j:i ~ahido e saiba ainda escolho!' 
pu r ><eu · ~v o·r ·; q:~ios esclarecidos dou!' t~itla
rlãus que aq ui Yc uham çonftrmaJ' e rolm~ •.o
ccr a!' tr·: uli•;i\•·~. nune:t intenompidas, do ,·i
vaz patl'i oti~ lllll eom que sempt'c se pl.rta
rí).m , j<'L n:t l'ep rc . .;ent;u.;ào proYi ncia l, .J:Í ua 
es~ad ua l , os tllCII ' contcrraneos. 

AI!Ol':l, s r·. 1' 1' .. ,!dent.e e antes qu o !'eja vo
t.ado o pa.r·cr.t·r · q ue prevejo ha de ~··•· <1110-
pt.ado u n;w im i me nte pe la Camat·a, pe t·mi tta~ 
m e v. e xc . ., C'~ t :t illustre cor·pot·açfLO quo eu 
rem c mor·o um do~ a(·ontecimento mni s tri s
te~ que >'o dP-t'am no interregn o das sc~!'t)os 
parla.mentar·c~ do anno pa.:;.~ado o deste an
no. H.c riro-m o ao !'allec imcnto do illustr·<' ~<'
n ado•· rir·. Cal'los l•'el'rei r·a Alves. 

Eu sui qual a dor prot'unda. que lavra. na. 
al ma desta Camat·a. e do Estado pOt' tot' per
•lido um d o~ ~c us mai~ illustrcs r ept·esen
antes. 

Companhoir·o tio dr. Carlo!< Alves na re
pre~cnt <l.<;flO das antigas :\ ~~Olll hléas Pr·ovin
ciaes, hahitn•·i-mu <t , .<'n•· ral-o o rc!<pcital-o, 
como um cspirit.o alc var. tado, d•· patrioti!'mo 
indefo~~o, capaz tlc ~:ll'l'ilicar tud o, como dc
monstr· .. u n u~ ult.inros dias da s ua oxiston
cia, ao bem publico. 

No Con~ r'P>'~u Constituint a quollo illustre 
Senador r·e nduu sempr·e uma ur·ientaçflO se
gura. e da mai s e levada e be m entendida de
mocracia.. 

Foi de!'enso•· a.cerrimo, impeterrito e in
ca.nsa,·ol das libe rdades municipars. g(lo, 
por bom dize r, ~ymbolizava es~a. conquista 
da dc mocmcia no seio do Con ;:!l'csso Co n::;ti
tuin te, c , Yindo par·a a;:; ses~õ··s onl inat·ias, 
nun..:a mai s OSlllOI'eCOU-Se- IIJC O 081'01'1(0 te
naz p •·a lit•mar em nossos ro~tumes, corno 
já cxi~tianr em nossas leis as libe rdades lo
cae~. 

Ellc C' l'a um convencido om que .. tão de 
materia pnlit ica. ; tinha co n,· ic.,:ào inahala
vel e pr·u1'11nda e del'endia com ardo•·. co m 
ardor r.al quo as vezes parecia. que tinha per
rlido a;; not·nras <ia. boa educação. i\las é que 
o impul ~io lla':a uma pa ixão nobre e e levada 
que l'a.zia tudo esq uecer· quando tratava de 
levar ao fim o ~eu proposito honroso e di
g no. 

A sna alm:1 a buegada se r eYolou ainda. 
quando disputava a vida du.quelles que car
hiam l'eridos pe la epidemia na zona em que 
residia. 

Esquecido do. familia, esquecido da Yida, 
elle arri~uou-se e morreu heroica mente, mais 
heroicame nte ainda, seja-me pot·mittido di
zer, do que aquelles que morrem no campo 
da batalha.. (Apoiados. Muito bem!} 

Alli embriaga-se pela ambi ção da gloria. ; 
a ll i se é sempre instigado pe lo proprio a.tl'O
pellar d os acontecimentos ; a lli, sr. Presi
dente, o rumo da polvor·a, o cheiro do san
gue pod..,m fazer de um cobarde um heroe, 
mas no C<tmpo da e pidemia, no exe r·cicio da 
pr·olissão mod icn , quando tudo é cal mo, tudo 
é frio, tudo 0 podt·o; quando a morte r ei na 
por toda :t parte , é raro ver levantar-se um 
herue da c~ t atura. Li o dr·. Cal'los AI v e!' para 
di:-putar a ,·ida elo>< misct•avcis qu11 mon em 
viL:timado:; pela pe~te, tendo qna:>i cer·t eza 
de que taml•orn su ..: umbiria.. (Muilu lJem!) 

Deve nws, s r·. Presidente, no~ or·::rulltar de 
ter·mos tido como collega o dr. Carlos :\IYes; 
a s ua urom oria deYe ser· o en:- ina.mcnto per
petuo pam nós; o seu procctlimonto jú cumo 
ho me m puhlico, já como proli ~:-ional, c uma 
lic-,ào q uo n:1o deve serlesquec ida. por· aqucl
les quo !'e d<>d icam ao serviço da. p:ttr·ia e 
tia human idacle. Por isto vou tamhc m a.pre
:>c n tat· 11 111 l'cquerimento para q ue so la nce 
na arta 11111 voto de prol'undis!'limn pesar 
pe lo rall ··cilllCllLO do dr. Car·los Al\·es El que 
tanrhcnr por essa causa seja s uspon. a a 
sessão. 

A Camm·a renrle t'Ú assim uma homcnal!e lll 
á. mcm c. r·i ;, do tit·. Cai'IOs Alves, mas podo es
tar· cct·to do quo todas as home na::re n :< são 
pequ ena~ ;•nt.e á l!t'a ndeza do vult.o horoico 
q ue ac;d •;L de do:<:i pparecer! (Muito bem ; 
muito bem !) 

RI:.QUlmtMENTO N. 2 

lteq u c romo:< ' qu o ;;o la nce na arta nm 
voto de pe~; lt' pe lo ralloc imont.o do illnst.re 
c pat l'iota Senador Carlos Alvos, cuja pel'dn. 
c .JUSt.:uuonte pt·ant oada por Minas quo t.cvo 
ne lle um Lrahalhador osf'o r·vado, um >'c rvidor· 
leal e dedi cado, ~u,.pondendo-se ouit·o s im 
a s essão por· os:>o doloroso m otivo . 

Sala. da" ;;M!'uos, 16 de junhu de lRM.
CAMJI.LO l ' ttATJo:' .- SF:VERIANO DE l<.F.ZF:l\DE.
CAMILLO SIIAR I·:S FILHO. - FRgrTAS CAS'!'Rtl. -
JUVb:J'(AL l 't•:NNA. 

O lll<!!'nto !'cnhor reque r ainda e ohtem 
dispcn~;• do impressão não só do requeri me n 
to cumo do parecer afim do serem di:<cuti
dos c \'utadus immedi:.ttamcnte. 

O ~R. PnE>:IDENTE nomeia. a mesm11 commis
~rw p;, t·a in tlll·por pa.racer sobre o r eq \I Ori
nt e nto apl ·<·~ontado e conYida.-a a ret.imr-se 
á ~a.la r·t•spectiva, su~pendendo para tal lim 
a se~:<rto. 

Rcahc rt.a a sessão, o sr. Joi'Lo Pio, como 
r ola.to1· da eom missão, apresenta o seguin te 

P ARF.CF.R N, 99 

A commissão especial n omeada para dar 
parec.·r sohr·e a moção apresentada pelo sr. 
Deputado Cnmillo Prates, é de parecer que 
s~ja approvada eom a mesma reda.cção. 



Sala da.s commissões, 16 de junho de 1896. 
-PADRE JOÃO PIO.- DUARTE DA FONSECA. 
- CA!oULLO PRATES. - SKVERIANO DE R~EN-
DB. - .A. CLEMBNTINO. 

0 SR. PRESIDENTE põe em diSCUSSãp O l.' 
parecer, sendo ella encerrada sem debate. 

Em. seguida, é egualmente 'l!em debate en
cerrada a discussão do 2. • parecer; sendo am
bo~ approvados unanimemente. 

Havendo numero legal de Deputados para 
a installação do Congresso o sr. Presidente 
manda que se officie nesse sentido aos srR. 
drs. Presidente do Estado e -do Senado e de
clare que a Camara aguarda a communica
çllo do Senado de haver tambem numero le
gal de Senadores ,Para poder ter logar a ses
são solet...ne de mstallação do Congresso. 

Levanta-se a sessão. 

5. · SESSÃO PREPARA TORTA AOS 17 DE 
JUNHO DE 1896 

PRESIDENCIA DO SR, E. PIMENTEL 

Ao meio dia, feita a chamada, anham-se 
presentes os srs. : Eduardo Pimentel 
Ribeiro de Oliveira, Agostinho Pereira, Ju
venal Penna., Manoel Alves, Wenceslau Braz, 
Francisco Bressane, Duarte da Fonseca., Theo
philo Marques, Alberto Furtado, Camillo Soa
res Filho, Sousa Moreira, João Pio, Nunes 
Pinheiro, Freitas Castro, Silva Fortes, Au
gusto Clementino, Raul Penido, Manoel 
da. Silva, Nu!JeS Coelh?, Carlindo Pinto, Ri
beiro Junqueira, Getuho de Carvalho e Gon
zaga da Silva, faltando com causa partici
pada. os srs. Mendes Pimentel, Tavares 
de Mello, Coelho de Mour:~. e Ferreira Ti
nôco e sem ella os mais senhores . 

Abre-se a sessllo. 
Lida. a acta da antecedente, fica ella sobre 

a mesa para sar approvada., quando houver 
numero. 

0 SR. 1.' SECT,ETARIO dá. conta do seguint~ 

EXPEDIENTE 

Otficios 
Do sr. I.· Secretario do Senado, de 16 do 

corr~nto, communicando ·não haver ainda 
!lumeco legal de Senadores presentes para a 
mstallação do Congresso no dia designado. 
-Inteiradc~.. 

Do mesmo sr. Secretario, de hoje datado 
participando ter-se verificado haver numero 
legal de Senadores e ter sido designr.do o 
dia de hoje, a uma. hora da tarde, para ter 
Jogar a sessão solemne de insta.llaçl!.o do 
Congresso.-Inteirada. 

0 SR. FREITAS CASTRO, per parte da Com
missão de Poderes, a.presehta. o parecer n. 
100 reconhecendo deputados eleitos pela· 3.a 
circumscrjpçl!.o eleitoral do Estado os srs. 
padre Joaquim Soare.c; Calixto e dr. José 
Camciro de Rcz~tl!e.- A imprimil•-se. 

O SR. PRESIDENTE declara que, havendo nu
mero legal de Senadores presentes conforme 
a communicação do dr. Secretario do Sena
do, convida os srs. Deputados presentes a 
comparecerem com antecipação, á. hora mar
cada, para a installação do Congresso, atlm 
de proceder-se ao sorteio da commissão que 
na. forma do art. 7.0 do regimen o co·mmum 
tem de receber o sr. dr. Secretario do Inte
rior ; designa a O!:,dem do dia da }.a sessão 
ordinaria e Jevuntb.-se a sessão. 

ACTA DA SESSÃO SOLI:MNE DA INST ALLA
ç_.O DA 2.· SE~S.nO ORDINA1UA, DA 2.• 
LEGISLATURA DO CONGRESSO DO ESTADO 
DE MINAS GERAES, AOS 17 DE JUNHO DE 
1896. 

PRESIDENCIA DO SR. SILVIANO BRANDÃO 

Ao meio dia, feita a chamada', acham-se 
presentes os srs. Silviano Brandão, Ribeiro 
de Oliveira, Necesio Tavares, Eduardo Pi
mentel, Agostinho Pereira, Juvena.l Penna., 
Manoel Alves, ·wenceslau Braz, Francisco 
Bressane, Duat·te da Fonseca, Theophilo Mar
que-c;, Alberto Furtado, Camillo Soares Filho, 
Sousa Moreira, João Pio, Nunes Pinheiro, 
Freitas Castro, Silva Fortes, Augusto Cle
mentino, Raul Penido, Manoel da Silva, Nu
nes Coelho, Carlindo Pinto, Ribeiro Junquei
ra, Getulio de Carvalho, Gonzaga da Silva, 
Sa.bino Barroso Junior, Pinto de MoUJ·a, No
gueira, Rocha Lagôa, Pedro Drumond, Joa
quim Dutra, Kubitschek, Ferreira Alves, Go
mes Valladão, Levindo Lopes e Rebéllo Hor
ta, faltando com causa participada os srs. 
Mendes Pimentel, Tavares de Mello, Coelho 
de Moura e Ferreira Tinôco, e sem ella os 
mais srs. 

Ab1·e-se a sessão. 
O SR. PRESIDENTE procede ao sorteio da 

commissão que na forma do art. 7.· do regi
mento commum tem de receber o sr. dr. 
Secretario do Interior. 

São sorteados os srs. : senador Pedro Dru
mond e deputados Eduardo Pimentel e Raul 
Penido. 

0 SR. I.• SECRETARIO lé um officig do sr. 
dr. Secretario do Interior accusando o rece
bimento da communicação de haver numero 
legal para a installaçli.o do Congre!'>so e de
clarando que, a uma hora da tarde. compa
recerá para proceder á leitura da Mensagent 
Presidencial. 

O Congresso fica inteirado. 
Suspende-se a sessão até que seja a.nnun

ciada a chegada do sr. dr. Secretario ue Es
tado. 

ComJ?arecem os srs. Severianno de Rezende 
e Camillo Prates. 

Reaberta a sessão e annunciada achegada 
do sr. dr. Secretario do Interior o sr. Presi
dente convida a commissã.o a cumprir o seu 
dexer; · 

Introduzido no recinto com as formalida
d3!i' do esty1o toma assento na mesa o sr. 
dr. Secretario tlo Estado no lo~ar c;~e lhe 

·. 



destina. o regimento e, sondo-lhe daún a pa
laVl'a pelo sr. dr. Presidente uo Congresso, 
procede á leitura da . eguinte 

MEi'iS.-\GE111 

Senhores MembrM tlu Congr·os:o:o Legi ~ l at i
vo do E~taJo Je Mina,: lit>r·nes.-E' pnra mim 
motivode grande jubilo c contentamenlu n 
espectaculo que su mo deptu·a,toda.s a~ voze,: 
que tenho a hom·a de dirigir-mo a vós, ao 
iniciardes os traha.l h os parlamen I :n·cs. 

Vossa reunião Jespert.a, como empr·c, nc;;
te momento. o muis vivo inte1·es. o e as 
mnisju t:~s êsper·anças nu puvo mineim, c1uu 
de \ 'OSSO eiOI'auo patr·iotismo :l)!U:Il'U<I ,:olll · 
ÇãO a di VOl'SUS l:l impO!'lantos <I>'~Ulllptu,: COII 

fia.dOS á vo:::sa competenc ia. 
Em ohediencia ao que Jispoe o ar·r. :)7. n. :,, 

da Constituiçfw do l':stado, ,·cniiO d:or·-1·..,., 
conta succint;t olos princi pae,: aronte<:imo'll 
tus uccorridos no Estado, r. o intcnall" d ' 
vossas ~e;: Oes, o pl'OlWl'-Yn:>, :1•• me><rlln 
tempo, as pr·ovidencias de rat·actur· l ug-hda
t il·o 4ue me pnt·eccm mnis uq!cn te~. 

Felizmente dias tr·anquillos atrave~-:a ltn.in 
::t patr•ia br·asileil·a, ccs;:ada du t.l" l " a lucta 
entt·u it•mãos, que pnt· mais il c dou;; :tnnns 
couflagt·ou o EstnJo ol o Rio 1;ranok• . Cllll 
gmtulo-me comvc, co pot· ~·sle fel iz acontec i
mento, para. o qual 11111 itro rnncu tTt r·;ttll o 
t ino administt·a.t il'o e o p:drioti,:mo do actual 
Presidente da H.epublica, ol1·. Prudente de 
:\loraes, que por e~t() o olltr'" " :tetos, tom 
reito jus :'t estima c fi. I.Jenolllüt'ullc ia olo po1·o 
lwas i leir·n. 

Com a term ina~·fio ol cs:<a. l m· t:~, de:.;apparü
ceu a ultima nuvem que ,:rn11 breaY.t n llori 
sontc político da Repulllic:t Hr<tsi l eira . De><
assombrados e livres de r ecc•ios c dill iculda.
dcs politicas, e arast.aol os ns t11•1t i ,·os . ele 
qu~tl4uet' per·tur·hal,!i'to d;L urd••lfl p11hl•ca, 
podemos hoje caruinhar· seg:urns c rn IJ US ·a 
do progresso. 

Sem ri :co de contestação, pude dizct·-;:o 
consolidada, hoje tleli ni tiYalllCII to, no Hmsi l , 
a forma repui.Jli ca.na. ele I!Ove•·no. S:'i.o ti is~·~ 
t estemunho as r•opr·esenta.I,!OCs populnres c 
de todas as cor·poravOcs administr·atiY:t>< 
loca.es, uir·igida a.o;: nl tos puu er·o~ :; puhli cos 
da. Nação, e nas quaes com euLlrusia ··mo e as
segura.du o concurso em l'a1·o•· d:1 uo\'a l'ut'llta 
de gove•·no. E' que, om ô a11uus, puutlo o 
novo r·eai men fazer mais pelo pr·IJ)!t 'tl". u olu 
Brasil q~r e o antigo em G7 ann"" · A ~< anti 
gas proYincias, que dorlnlravam pot· !'a lta 
de rendas, pt•e as e manrotauas ao guv~J' IIO 
central, sllo hu.ie Esta~os pro:pll l'Os, puptll
tes de elementos de nua. 

A Republicn. está firmada. na cnnscicncia 
nacional mani rc"tada pelo conf"enso una111· 
me dos 'Estados: c !la ser á mantida. pola fe
deração, disse, muito bem, o illus~r·e pr·imeir·o 
Magistrado da Na.~,!ãO, em sua ultrma 1\lousa
gem ao Congresso Federal. 

Nosso Estado continúa a apr·o,·eitn.r-sc !.las 
vantagens que lhe trouxo o rogimon federati
vo. Vão funccionando com toda a facilidade 
as liberrimas instituições decretadas em 

nos;;a Con tituição e progredindo o Estado 
mot·al e materialmente, graças á autonomi:~ 
política e administrativa Jo r egimeu da 
federa.vão, de 'JU C gozn mos. 

Até aus ultimos dias Jo annc passaun, go
z:unos ole paz e t rnnquillitlade no Estado, nao 
t••ndo lla1·iol•• :<inão li geir·ns pertur·baçõo;; dn 
tll'dPnl tn unt uu otul t'" município, pr·ovo
cadas qua,:i ,:l•mpt·c pur· altr·itos ttu modn ol t• 
ser·cm t't'llliH'ehenoli ola :< e executada" as in~ti
tu ic;-Oes locae~. 

P!.'r'ttll·h;u,:Oo~ ma is gTa.vos da ot·dem pui.Jli 
ca ocrOt'l't ram, ul t.imanwnlc, nos municipios 
de S. Fr·ancisro, nu ex• t·cmo nor·to, fi M:t
nlnra~sú, no exLt·enwlust • du Estndn. Apezat· 
do: ni"u• ;tll'co ·t:ll'l'!ll ao re,:to do Estauu, que 
><c ru tt ><ul·'·"u em ··orli i.Jida paz, a" ol e:<ul'dens 
que itTotttp •t·arn nc:<su:-; 2 munici piM, nos 
pt'i ll teit•o,: d ia~ de ahril no primeiJ'ro, o no;: 
ullinlo:> di:o :< do m;tio nu ~c~tundo, niln dui
\ fll':tllt do ala•·mar· o itnpt'C'ssionar a opinião 
!•Uhli ·a , pela rar·iolatlo l tllC:<IIJO do ineidnn
t.es dl·s,:a tll'dem em !\li nas. 

(t,. l'acto,: occurTidos no·s,;e:< dou,; IIIU!li ei· 
pi''" t.i\'CI':tltl como ca usa. p•·irno!'dial a luela 
··nln' el•'ntento:> anta~ronico~ ola polí tica 
luca l •Ji tll :oi nola. em muito:< ponto;; do nos,:n 
pai z irl'ita a;; p:tixuf'>< " i n\'urtc os se ttl i
'" '' " !11-: p:ott·inr it'""· 

T:1111u a J'c>'pt• ilo dolS f'ac l os oco.:onidus llu 
lllllllicipi" de .-.: . Fr:tnr.i,:ro, cotnoJ nu;: Je l\la
uhuas;:ú, to1unu " )!fo l·er·no du EstaJo as 
nrai,: pt·,.n qola :< l' en··•·gicoas pr·ov idencias no 
;,;cnt idu de ••e:;Labc lcco·r a ur·olom ahi ultor·aola 
u J p captu t·:u· os do"ordcir·M. 

Col tll 1·iv;o :<al isl'n t; :t•• po.·:<o, hoje, aunun 
ciar-nos qttl' a O!'tlt•n• publica acha-se r·e:<ta
loulccoiola ll u><:<e,: Lluu ,: llll lltidpius. aguanlan · 
do-><o! as )JI'il \'idegcia,: dn podc1· t·ompetente 
Jl:ll ':t ll Jl llli ÍI,'âll ll il>' Ct'Í IIl i iiOSO:<. 

ln i'úlizmenl" esta,: pt· .. yitlcnPias :<:to sempt·o 
dl' lllllt'ada;: , tl ucnt :<untpl'u el llcaze,:, attcnLa · 
a n:rllii 'L'Zõl do dPi iclo. as dilllo:uldatles o•n1 col 
l igil' J.li 'U \·as olu <" ttlpaloilidaolo) de ct·intiuoso,: , 
o a,: pt'CI'C itç0u: lo1na l:r:< pe lo-: pt·inc ipnes 
•·c;:pon:<:-. l't)i ,:. 

Pu r· occasi i'w J o:< oi i :<i uruio;; lta \'ido:< em . ·. 
Franc i ~Cll , f'oi assassiuado barbaramento o 
.iuiz do di l'ei to da comn•·ca , dr·. ;\n tet·o Si
mous tia :-iilva. Cuim Attut't, aii'O principa.l 
da sanha do~ tl of'or·oloit·us. 

l';u ·oro f'SLa.r·cm u,: racto~ a.lti occorritl o;: li 
gado:< ú lucla, Jo ha muito existente, entre 
l'•t r t;Otls pol íticas da local idauo. i'\fi.o so tenJo 
prestado o digno juiz do dit·eito a sanccio
ttar o a p<tlt·ucin;u· acto~ Je violencia de t•e
pre,:,•ntantn::: de ·sas t'aCI,!ÕP ·, cahiu no des
ag-mdo de um dos grupos mais exaltauos, 
que p•·ocur·ou assim lin;u·-se de quem sup
ptlttlta ser· embaraço a suas pretençues des
anazoadas. 

Em um Estado como o do Mina.s, cujo 
povo se oli,:tinguo por sua índole pacit1ca 
e t t·adicion:tl t•cspoi to :i ordem e á aucto
r•i tl:.u.lo, ni'to potli:1rn deixar do impressionat• 
rÍlui tu olcsag•·atl avelmento o· successos tio 
s. Ft·ancrsco. Felizmente factos dessa especie 
não so r eproduzem em nosso Estado, já. hqje 
r·eputauo em tuda a. União, o mesmo fóra 
J·) Brnzi l, como um Esta.Ju amante da oruem 
o da li IJer·dad.e. 
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.obnta3 o bbniiJ!)'I~O'Iq ~ ol' ·• 
Q~o.miel~r;~l}jln~t'-t-ª!llance, proc~rei 

prenntfu~~O!}~ecJÃtAM~S a que me vou 
referindo. .aoir · . , 
T~~-W<hªnw.eu conheCimento que o 

ju~.iJW.®~~tp (}R f;·. Francisco, dr. Antero 
AttJ.Jil.,a~tt<lill'tbava bem collocado em sua 
C01D3~q J~iiWl' ter sido em agosto Je 1894 
de~tMnál.entamente por parte de seus ju
risdt4Rm~·do!!!, e ter sido então preciso o go
verno do Estado repol-o em sua. comarca, 
jà pcw queixas e reclamações que constan
temente era~ dirigidas contra aquel!11. a.u
ctoridade, taxada por alguns de seus juris
diccionados de parcial no exercício de suas 
funcçõ~s; procurei em tempo salvaguardar 
os interesses da justiça e o respeito e presti
gio devidos á auctoridade. Logo que ~e me 
olfereceu opportunidade, promovi es!!le ma
gistrado, designando-lhe uma comarca de 2. • 
entrancia, para nella ter exercício. 

Sendo, porém, r ... cultado ao juiz ecusat• a 
promoção, na. fórma do art. 27 du. lei n. 18, 
preferiu esse magistrado permanecer em 
sua comarca, desistindo do accesso para at
tender á solicitação de alguns tle seus juris
diccionados. 

Tanto a respeito das occurrencias de S. 
Francisco, como a. respeito das de Manhuas
sú, procede-se, neste momento, á mais set•ia 
e minuciosa investigação, não só sobre seus 
antecedentes e causas, como sobre seus au
ctores e responsaveis. Factos desses me1•ecem 
a mais severa. reprovação, e seus auctores a 
mais sever~ punição. 

Em outros municípios do"Estado, tanto em 
dias do anno passatlo, como no que corre, 
houve pequenos incidentes e ligeira pertur
bação da ordem, motivados quasi sempre 
pelo desencadeiar de paixões de partidos 
Jocaes. Em todos elles a oPdem, porém, 
restabeleceu-se promptamente, quer com a 
presença do dr. Chefe de Polici!L em alguns, 
quer com a. presença de auctoridades mili
tares em commissão, em outros. 

Os municípios onde mais accesa manifes
tou-se a lucta dos interesses partidat•ios 
foram os.do Turvo, Palma, Pita.nguy, S. João 
Nepomuceno e Inhaüma. 

Folgo de consignar aqui que tanto nestes 
como em todos os outros municípios do Es
tado, está hoje resta.belecida a ordem. 

Graças á indole pacifica. de nosso povo e 
á. n.ttitude das auctoridades jutliciarias e po
lict.,.es do Estado, nã.o só - nos municípios 
acima apontados, como em todos GS outros, 
á ex.cepc:ão dos de S. Francisco e Manhuassü, 
como JÚ. vos fiz ver, a ordem publica foi man
tida sem c.lilflculdac.le, limitando-se em geral 
as providencias tomadas pelo governo a 
medidas de prevenção e de garantiu. ás au
ctoridades locaes. 

Em um Estado vasto como o nosso, com 
123 municipios, alguns dos quaes, como os 
de Paracatú, S. Francisco, Ara11suahy, Cara
tinga, Manhuassú e ·outros, têm uma ex
tensã.o territorial mais vasta de que a de 
algumas nações extrangeira.s, não1 é de ex
tranhar- se que pequenos attritos, prove
nientes quasi sempre da difficuldade na com
prehensão de deveres civicos por ·parte de 
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alguns e de ardor de paixões partidarias lo
caes, se deem em alguns desse!!! municípios. 

Parece que seria uma medida de alcance 
pratico e de muita conveniencia a creaçllo de 
logares de delegados auxiliares do Chefe de 
Policia em alguns pontos do Estado. Cvn
tiados esses logares a doutores ou bachareis 
em direito, podiam estas auctoridades tomar 
de prompto certas providencias, suftlcientes 
muitas vezes para prevenir ou impedir per
turbação da ordem. 

Nem sempre as reclamaçães de providen
cias chegam ao Chefe de Policia ou ao gover
no do Estado u. tempo ::te ser levado prompto 
soccorro ou auxilau ás populações ameaçadas, 
como succedeu ainda ultimamente em S. 
Fr·ancisco e Manhuassü. 

Houvesse nesses pontos uma aur.toridade 
policial com a energia e !labi litações preci
sas em emergencias taes, e tet·iamos talvez 
pr·evenido os tristes factos occorridos nesses 
dous municípios. 

g• digno dos maiores .encomios o procedi
mento do dr. Chefe de Policia do Estado. 
Ene1•gico, activo, zeloso, previdente, esta 
digna auctoridade tem-se mostrado incan
çavel no cumprimento dos arduos deveres 
de seu cargo. Pessoalmente tem elle presidi
do a.us inqueritos procedidos em divet•sa!'l co
marcas do Estado, por occasião das pertur
bações nellas havidas, e a que já. me t·eferi. 
Actualmente dá ainda eloquentes provas de 
sua dedicação pela causa publica, tendo ido 
pessoalmente dirigir as providencias para. o 
r·estabelecimento da ordem em Manhuassü 
e para. a captura dos criminoso!'>. 

Felizmente poude elle ver coroados do 
mais feliz exito seus esforços patrioticos, ten
do conseguido ver restabelecida a o1·dem 
publica, e reintegradas e prestigiadas as au
ctot•idades locaos. 

Nem empre, porém, poderá a primeira 
auctoridade policial do Estado retirar-se da 
Capital ; e basta que conftictos de certa gra
vidade se manifestem em dous pontos afasta
dos, para se verificar a impraticabilidade de 
assistir a digna auctoridade, em pessoa, ás 
providencias para o restabelecimento Lia 
ur·dem e pll,J'a a captura dos criminosos. 

Nem sempre ta.mhem pode ser usada a fa
culdade que tem o Governo, de nomear dele
gados militares em commissão. 

Sendo limi tada essa. faculdade para os 
pontos onde ha perturbação da ordem, só 
pode ella ser exercida depois d& occur·ren
cias, que poderiam aliás ser pr·rvenida .. si 
houvesse na comarca ou ua zona uma aucto
ridade policial com os requisitos que se po
derão exigir de um delegado auxiliar. 

Apesar de todas as difficulda.des apontadas, 
accrescidas pela deftciencia da força publica 
do Estado, é digno de nota o modo calmo 
como vão funcciona.ndo todas as auctorida
des ·e todas as instituições mineiras. E' isso 
·mais uma prova, e eloquente, da boa indoJe 
do povo mineiro e da acceitação que têm 
tido no Estado as novas instituições. 

No intervallo de vossas sessões legislativas 
procederam-se no-Estado a diversas. eleições, 
q_uer federaes, quer estadoaes, quer munici
paes, e todas ellas correram livremente, 

, sem a menor perturbação da. ordem. 



A 7 de setembro do anuo findo,realizaram
se na terceira circumscripção eleitoral do 
Estado, as eleições para o preenchrmento 
das vagas occorritlas na Cam&.ra. dos Depu
tados J\lineint, pelo rallecimento do di stincto 
mineiro e velho servidor do Estado, commen
da.dor Domingos Rodrigues Viotti, e pe la 
annuUaçi\o do diploma conferido ao dr. 
Adalber·to Dias ForTa.z da Luz, julgado in
compativtll ptu•;t receber votos por· exet•cer 
funcçõe~ publicas no Estado. 

A 12 da jane iro do corrente anno, realiza
ram-se e m todo o Estado as eleições par·a o 
preenchirnento da vaga occorrida no Senado 
Fedeml, pelo fall er.irnento do preclaro mi
neiro, dr .Joaquim Felicio dos Santos. 

A 24 do maie, t ;tmhem do corrente anno, 
realizar·am-se em todo o Estado as eleit;õe 
para o pr·eenchimento de duas vagas vccot'"i
das no Senado Mineir·o, pelo fallecimento uo 
::;enadnr dr· Cat·l o:-: Fer·re ira Alves, de s:tUd J
sa mcmur·ia, victim;t de sua dedrcal,'ào, e 
pela nomeat,:ão do senador Jose Pedr·o Xaviet· 
da Ve iga par:t o car·go de director do Arc lti
vo Publico ~1in eir·o, e nas terceira e sexta 
circums •dpçOos e leitoraes, para Juas vagas 
ahi occorriJas, por ter· o dr. Benjamin 
Guilhe r·me de ~lacedo , deputado pela :ta, ac
ceitado caq.{O de magistratura no Est;tdo, e 
por tt'l' rall&c ido o cor·onel José l<,elizardo 
Francl'or·t do Abreu Bicalho, deputado pela 
G.•. 

Em qua i todos o~ municípios e districtos 
do EstaJo t•ealizaram-se eleições locaes, ou 
para pr·eenchimento de vagas nas camaras 
municipaes, nos conselhos districtaes, nos 
conselho' escolares ou para pr.:Jenchimonto 
de vagas na magistmtura local. 

Todos o;;ses ple itos col'I'eram animados, e 
as eleições rea.lizal'am-se livremente, sem a 
menor· intervent;i'w por parte de qualquer 
a.uctot•idado do Estado. 
Felizr~ente continuam a funccionar regu

larmente todas as instituições do Estado, 
reinanJo a maior harmonia entre os dive r·sos 
repr·esentantes dos poderes publicas esta
duaes entro si, e entre os estaduaes e fe
deraes. 

A classe da magistr·atura, dando empre 
significatinls pt•ovas de respeito ás le is, con
tinúa. a runccionat· com toda a regulat·idade. 

O Tr·ibunal da H.e laçi'i.o tem sabido corres
ponder· a e~perança dos mineiros·, trabalhan
do co m a maior assiduidade e decidindo as 
que~toes f)He lhe s:w atrectas com justiça e 
impal'cialidade, o que justiftc;t o prestigio o 
o respeito de que e cercado. 

De accó r·do com a lei n. 121, de 11 de ju 
lho de I ~\:IZI, que elevou a 11 o num aro de 
desembargadur·es, tlz, ainda em julho desse 
anno, as nomeações para os dous lagares 
accrescidos. 

De accórdo com o preceito constitucional, 
e na formadas leis n. 18, de 1891, e n. 118, 
de 1895, tem-se pmcedido aos concursos 
para a hahilitaçi'to de pretendentes ao cargo 
de juiz de direito no Estado Conforme ás 
disposi~:i'les legaes, 1 ém sido feitas nomea
ções para preenchimento de vagas em algu
mas comarcas. 

A. C.- 2. 
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Estão actualmente vagas as comarcas de 
Patos, Minas Novas, Rio Pardo e S. Fran
cisco. 

Estão preenchidos qua.si todos os lagares 
de juiz substituto e promotor . no Estado. Só 
se acham vagos actua.lmente 4 loj:rares do 
juizes substitutos e duas promotot·ias. De 
accórdo com a lei n. 123, de li de ju lho do 
1896, que creou ma.is uma vara de direito e 
uma pr·omotoria na comarca de Juiz de 
Fóra, romm feitas as nomeac;·<>es para estes 
logar·e~ . tendo sido designado o juiz do direi
to de Baependy, dr. Josino de Alcantal'U 
Ar.wjo, par·a ter exercício em Juiz de Fúra. 

:\ · iu~titui .,:Oes locaes c r·eada~ pela Coll!!
t it ui t,:ào i\lineir·a \'i'to funccionar11ln rom toda 
regulal'idade, e dando f't·i san tc exem plo dos 
benel'lcios devidos ao regimen l'edel'ati,·o e a. 
desce ntralisaçào admini8tratint . 

Our;ulas de amplos recursos , om vi rtade 
do nos:-:a organisaçilo, continuam as munici
palitlades a pronll' a expen~a~ propr·ias os 
negocio~ peculiares a seus municipios. De 
benetlcos t•esultados para o Estado o para 
os municípios tem sido a lei n. 2, quo orga
nizou o t•egi men municipal. 

Cunt.in•i:t a provar mal a execul,'iiO da me
dida clec r·etada na lei n 110, a pt·oposito de 
apura~,;ões de oloiçi'les municipaes. A maior 
p:u·to dos con fli ctos e a.ttritos havidos nas 
IQcaliclaolos tom tido por causa pr·incipal a 
di sposi ~;ão contida no art . 'Lo dessa lei. 
Co ntinuo a ponsa1· que essa disposição ca
rece de :-:o r modi rica da ou r evogada. A t•es
paito da inconveni encia. da continuação 
des a. meJid~ em no:sa logislação, reporto
mo ao quo di sse om minha Mensagem do 
anno pa~sado, po1· occasiã.o da. abel'tura da 
1." sassão da 2 • legi5latura.. 

Infeli zmente o estado sn.n itario não foi bom, 
no anno passado n rH.~ anno col'I'onto, om 
nos~o Estado. Jit. vo~ dei no ici:1. em minha 
Mensagem anterior· do ter sitio invadido o 
Estado nos pt·imoir·os dias do anno tindo pela 
ep idemia de chol eJ·a-morbu , quo assolou 
os Estados de l\linas, o de S. Paulo o Rio 
de Jancii'O, em q uasi toda a. mna do v a lie 
do Parahyba.. Por ossa occasião, vos llz vel' 
tambcm f)u e contin uava, todos os annos, a 
febre amar·oll:! a a~;;olat• uma parte impor
tante do nos ·o tel'ritor·io, e que todos os an
nos pt·ogt·edia ella, augmentnndo a extun2ão 
da zona tlagellada e o numero de victimas. 

Com as providencias wmadas pelos po
dor·es e'itaduaes o mun!cipaes, pudemos ver 
ex ti netas 11s epidemias de cholera e de febre 
a.marella. 

Durante os ultimas mezes do anno findo e 
os primcir·os do corrente tivemos que luctar 
de novo ~om o apparecimento da epidemia 
de l'eh t•e;; na zona da matta e com a epide
mia de v;u·iola em diversos municípios do 
Estado . 

Com as providencias quo foram tomadas, 
podemo:-: p:i. consignar ter·em sido exti nctas 
essas epidemias. 

Assumpto da maior relevancia, carece o 
que diz rospeito a salubridade de nosso Es
tado do toda vossa attenção o de tod~ 
vosso cuidado. 



O governo tem acudido com os recursos 
de que dispoe, e na forma da lei, ás popu
la.çOes tlagelladas, indo em seu am.ilio, quer 
com recursos pecuniarios, · quer com a no
meação de commissoes de medicos e auxilia... 
res para tratarem dos indigentes e applica
rem as medidas de prevenção, no sentido de 
evitar o reapparecimento de novas epide
mias. 

ellas para o thezouro com a quantia que lhes 
êouber, ficando ao Estado o encargo do ser
viço. 

E' principalmente na zona da ruatta, a 
mais prospera e fertil de nosso territorio, 
que mais estragos tem feito a epidemia de fe
bres. Dotadas de largos recursos orçamenta
rios, podem quasi todas as municipalidades 
dessa zona concorrer com o Estado para o 
saneamento da respectiva circumscripção. Os 
municípios de Carangola, Palma, Catagua
zes, Muriahé, S. João Nepomuceno, Alóm 
Parabyha, Guarará, Leopoldina, Ubá e l{io 
Brancü são os que mais pesado tributo têm 
pago ás epidemias. Estão esses municípios 
situados todos na zona atravessada pela Es
trada de Ferro Leopoldina, cujas obras fei
tas em outros tampos, sem os devidos cui
dados muito tem contribuído para a insalu
bridade das zonas, difficultando o escoamen
to rias aguas. 

De,accõrdo com a medida por vós votada 
na sesslio do anno passado, e que figura na 
lei n. 145, levantou a Camara Municipal de 
Carangola um emprestimo garantido pelo Es
tado, na forma dessa. lei, para o respectivo 
saneamento local . 

Tambem as municipalidades de S. João 
Nepomuceno e Juiz de Fóra pediram já. au
ctorisa.ção para levantar emprestimos, e al
gumas outras municipalidades preparam-se 
para o mesmo fim. 

O saneamento da zona atacada pelas febres 
de mau caracter, e a respeito de cujos diag
nosticas e naturesa entram em duvida os cli
nicos, entendendo uns tratar-se de febre 
amarella, outros de febres palustres dos 
paizes quentes, e outros de uma modalidade 
clínica de febres em que estão as~ociados o 
elemento typhico e o malarico, é o pro
blema hqje de maior relevancia para nosso 
Estado. Penso não podermos descançar em
quanto nilO' virmos extincto o ultimo garmen 
causador de epidemias que têm flagellado · 
impiedosamente algumas zonas mineiras. 

A campanha parece difficil, ardua e pesa
da ; é dever, porém, de patriotismo não 
recuar deante da magnitude do assumpto e 
do sacrificio pecuniario que tenhamos de 
fazer para vel-a realisada. 

Parece será conveniente o Estado encarre
gar-se do estudo e da execucão das obras a 
realizarem-se para o saneamento dos pon
tos invadidos 'pelas epidemias. 

Dependendo este trabalho de um plano 
scientifico e uniforme, parece-me que só 
será feito com proveito, si delle se incumbir 
o Estado. 

Poderão, nesse caso, ser as obras de cana
li!;ação de aguas e exgoto confiadas ás Ca... 
maras Municipaes, e as referentes propria
mente ao saneamento confiadas ao Estado. 

Nenhum assumpto se me afigura de mais 
relevancia hoj~ que o que se refere á salu
bridade publica do Estado. Para elle penso 
que serão voltados de preferencia toda vossa 
attençlio e vossos cuiaados na sessão que 
hoje iniciaes. Pesadíssimo tributo de vidas 
preciosas temos já. pago ás epidemias nos 
ultimos annos ; é tempo de colher o fructo 
da nossa dolorosa experiencia. Serão com
pensados todos os sacrificios que fizer o Es
tado em bem da salubridade da zona assola
da pela epidemia. 

E' por demais complexo e serio o prol>le
:'11& ; e por isso mesmo deve ser elle atacado, 
a um temJlo, em todas as suas faces, para 

Todos os municípios acima apontados dis
poem de largos recursos e poderão tomar a 
si parte do encargo com que terâ. de accar
retar o Estado, para a. realização da urgente 
tarefa do saneamento. 

Em algumas localidades bastará talvez que 
se providencie, sem demora, no sentido de 
dotal-as de serviço regular de aguas e ex
gotos · em outras, porém, o problema é 
mais difficil e complexo, por ser talvez pre
ciso effectuar-se a drenagem e o enxugo do 
solo. 

Para o completo exito das medidas a to
mar-se, cumpre que decreteis, como medida 
urgente, uma lei que habilite os poderes es
taduaes a exercer uma vigilancia mais 
prompta e mais vigorosa sobre o serviço 
de hygiene local. Na sessão legislativa do 
anno passado decretastes a reforma do ser
viço bygienico e sanitario do Estado. Estr, 
lei está sendo executada. 

Para que possa ella, porém, produzir to
dos os resultados que della devemos espe
rar, penso que devereis dar a.os poderes do 
Estado meios de fazer cumprir suas determi
nações no tocante ao servico de hygiene 
local. 

Penso ser de convenifmcia e de inteira 
justiça que, pelo menos na zona constante
mente flagellada. por epidemias, sejam os 
delegados de hygiene remunerados ; só as
sim se poderá exigir delles n serviço que 
lhes é · determinado n ... lei qua organisou o 
serviço sanitario do Estado e se evitará que 
em occasiões de epidemia reclamem, aliás 
com razão e justiça, a gratificação pelos ser
viços que prestam ness~ occasiões ás po
pulações indigentes das localidades invadi
das pela epidemia. Com a decretação de 
uma verba para remuneração dos delegados 
de hygiene, poder-se-ha fazer de um modo 
mais rigoroso a flscalh:ação do serviço de 
bygiAne local, com mais proveito para o Ea
tado e com menor dispendio. ~r x:esolvtdo de modo definitivo. , 

Si o julgardes conveniente, podereis deter
minar que ·.ás municipalidad~s caiba uma 
quota nas despezas a fazer-se com o raspe 
ctivo saneamento, p&ra ó que poderà o Esta.
do entrar com _ ellas em accord~? entrando 

Nos relatorios do dr. Secretario do Interior 
e do dr. Director de Hygiene encontrareis 
mais· amplas infor~açoes a respeito desse 
assum~to, para as quaes chamo vossa es 
clarec1da attenção. 



• 

11 

Fecunda e cb .. ia. de beneficios para o Es
tado foi a sessão legislativa do anno pas
sado. 

Espero que na sessão que agora iniciaes 
sejam. decretadas todas as medidas de cara
cter legislativo reclamadas pela experiencia, 
a bem do funccionamento dos diversos ra
mos do serviço publico. 

Estão sendo executadas quasi todas as me
didas legislativas por vós decretadas na 
sessão do anno passado. Poucas são as que 
nlio estão ainda em execução, e destas, 
umas por depender sua execução de oppor
tunidade o circumsta.ncias que não se depa
raram ainda, e outr·as pela dilliculdado de 
conciliarem-se algumas de suas disposi ~·oes 
com o contexto de le is anteriot·cs. Noste 
caso esta a medida cont ida no a t•tigo 7. · t!a 
lei n. 140, que mandou orgt:.niza,. tres !'eit\tS 
de gado em nos·o Estado. 

Detf\rm inou 0 Ie:.ris lador qur fo~~e con
tractado o estabelec imento das trc~ fe ims 
com quem melhot·c~ vantagens otTet·ctc~se , 
e de a.ccôrdo com as leis ns. :L :~.'10, de 5 de 
outubr·o do 1887, e ~.602 do 16 de agosto do 
1889, e sem onus para o Estado. 

Determinando o actual systema tt·ihuta r io 
do Estado e a Yigento le i do or<:amcnto que 
o imposto a cobrar pela sahida do gado 
vaccum de nosso Estado so t'OI! Ul e por uma 
pautr~ ntriavel todos os mczos e suje ita á 
oscilla<:ãO do preço do mercado, c estabele
cendo as !oi~ acima citadas um imposto lixo, 
a execu tar-se a dispo·iç~lO contida no <.Lrtigo 
7.0 da lei n. 140, teria o podor execut ivo de 
deixar de cumprir uma determinação da le i 
de orçamento, para o quo falta-lh e compc
tencia. 

De mais, ontre o modo do arrecac1ação tio 
imposto . deter·minado ua lo i do ot·çamonto e 
o determinado na !ois a que se referiu a do 
n. 140 citada., era o pt·imciro mu ito mais 
convenienta e oquitath·o para o criador e 
o negocia nte. 

l\ão podendo-se estabelecer no contracto 
as vantagens constantes das leis ns. 3.350 e 
3.692, em favor do criador, attenta a dis
posição da Jei de orçamento, só adyiria pre
JUízo para o Estado e para o crtador, do 
'estabelecimento das fe iras, e por isso pr•efo
ri sustar a execução daquella medida, tra
zendo o facto ao vosso conhecimento. 

E' digno de toda a vossa a.ttenção o assum
pto que se prende á industria .rec~aria do 
Estado. Medidas de caracter Jegtslattvo e de 
protecção :1 essa industria, penso,devem ser 
por ·vós decretadas, com o intuito de levan
tar essa funte de nossa riqueza. 

Com a protecção. concedi~a aos . c ria~orrs 
de paizes extrangetros, á vtsta da t.~ e n~;;lO de 
todo o imposto do gado vac.cum unpot·tado 
no Rio. ficaram nossos conctdadãos que ~e 
dedicam á essa industria. em inferioridade 
de condições, por se acharem estes suJeitos 
a impostos que aquelles não pagam. 

Espero pois, que em vosso nunca dos
mentido patriotismo encontrtll eis uma solu
çllo '·que venha favorecer a esta industria no 
E!ltado. Qualquer medida de protecção que 

Qlhe tór dispensada !>erá fartamente remune
radora para a fortuna publica e particular. 

\ 

Na parte relativa á reforma do ensino 
agrícola e zootechnico do Estado, dcci·cta.da 
I•a referida lei n. 140, auctorisastes o ~over
no do Estado a ntoditicar o planll de ensino 
o.doptado nos Institutos Agronomico ·e .Zoote
chn icos de ltabira. e Uberaba, c :t c r·cat' di
vet·sos campos praticos ou de demon~tr•;t<:ão . 

Para execução de medida Uo importante, 
t()nho procUI'ado reumr todos os e lementos 
precisos, tendo j:i. pt' ' parado o t•ospectiYo 
regulamcn to. 

Para a dit·ecção ~era! do ~en·iço, convidei 
um illustrndo c habil prorissio:1al , que ji~ 
deu provas em nos~u Estado de Scl lt eleYado 
t in•' administ r·a.tiYo e compctencia , quando 
dir·ector· de um estabelec imento tocltnico e 
pt·oti ssional ria. maiot' !mportancia , cotno a 
Escola de 1\linas. O dt·. Hen r·ique t;orceix , o 
pt•oli~sional a que me refi r·o, accc itou o con
vite, e, actualmente na Europa, :JI'cpa:·a-se 
pat'il. dentr·o om breve vir cncctat• os t l·a
balho;. que lhe serão confiados. :'\ i'tu lho foi 
ainda. possiYcl desobt·igar-sc do compnHnis
so contt·altido, por tct· encontrado al gtilll ll. 
ditnculdade em obtot· pessoal preparado para 
dit·igit· os campos praticas. 

Ni'tO tem entretanto 's ido impt·oricua ~ua. 
estada na Europa á ~orte desses o~tabole
cimontos; alóm de procurar pessoal apto 
para diri:rit• os campos de demonstr'a<;ilo, 
o p<tt'a prot'o!>sores, tem elle empregado par'te 
rle sua acth· idade atlq ui rindo ma c h i na.- ade
quadas ao desen,·olvimento do en ~i no ag!'i 
cola o animaes de raça que serüo intt·oduzi
do~ 11ll. forma de nossas leis. 

ljsantlo da !'acuidade quo mo conferi ste~ , 
com a decretação da medida contid;t llU ar·
tigo 6.0 , da lei n. 147, tenho lll:llHlado con
stt·uir noYos editicios para carlóas, em di
versos pontos tio Estado, apl'o,·oitando do 
preforencia aq uellcs pontos ondo possam 
esses estabeleci mentos servir para receber 
os presos de uma certa zona, c tenho man
dado procedo!' a roncor'tos em q uasi todos 
os editicios destinados a prisões, no Estodo, 
de accordo com as recln.maçõe~ , que mo 
tem chegado de diversas comat•cas, dos 
respectivos juizes de direito. 

Tenho continuado a auctorizar a acquisi
ção de mohilia indispensavel pat·a as ~a las 
onde funccionam os trihunn.es judicia.rios do 
Estado. Quasi todas estão hoje proYidas de 
matct·ial para esse fim preciso, de accórdo 
com as req uisições que mo têm ~ido diri
gidas pelos respectivos juizes de direito. 

Dentro em breves dias deverá ser inau
gurada a. J.a colonia correccional, pat·a o 
fili O .iâ. estão dadas as precisas providencias. 
Foi designada uma fazenda situada em ter
renos pertencentes ao Estado, .i un to á nova 
capital, para a sede dessa colonia. Tendo 
sido pt·eciso fazerem-se reparos e cor.rertos 
na casa para adaptai-a ao sei'Vif,:O a quo se 
dos ti na, não pôde por isso ser essa colonia 
installada, ha mais tempo, como era meu 
desejo. 

Chamo vos~a esclarecida attenção pa~a o 
preceito ' conttdo no art. l07 da Const1tuH;ão 
do Estado. 

Torna-se cada dia mais sensivel a necessi
dade de decretar-se uma lei que regule o 
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prazo dentro do qual possam ser extrahidas 
as loterias já concedidas, e que determine 
as condições para essa extracçilo. 

Nunca o pernicioso jogo de lote1•ias esteve 
tão desenvolvido em Minas como depois que 
a Constituição o prohibiu. 

Provém este facto de não haver ainda 
uma lei ç ue regule o preceito constitucio
nal. Disposições que impedissem as Camn.ras 
Municipaes do Estado dfl fazer contracto 
para as loterias outr'ora concedidas e ainda 
não contractadas. seriam de toda convenien
cia. A falta de lei que isso determin~> tem 
dado Jogar a que algumas Camaras Munici
paes contractem a extracção de loterias 
concedidas ha muitos annos já, e consintam 
que os contracta ntes se aproveitem de seu 
contracto para explorar os mais extrava
gantes jo:.ros e para fazer as mais torpe~ es
peculaçOes. 

Si não se tomarem providencias de modo a 
cohibil'em-se esses abusos, não poderá sinão 
no fim de alj!uma!l dezenas de annos ser 
executado o ar·t. 107 de nossa Constituição, 
quando não houver mais conce!;são a ser 
levantada da poeira dos archivos de alguma 
camara municipal. 

O govel'no do Estado tem procurado dar 
cumprimento á.quelle artigo, tão mora.lisa
dor, de nos~a lei fiJnd amental,jà não faze :~
do novos contractos, jà não renovando os 
existentes, e até mesmo tornando sevor·a a 
tlscalisa.,:ào da execução dos contractos ex is
tente~. Sente-se, porém, embaraçado em to
mar l]ttalquer pt'ovidencia relati...-amente nos 
contra l!tos feitos pelas Camara~ Municipae~, 
por· não ter uté hoje o Congresso delimitado 
a ac<;ão de~sas corporações quanto a esse 
assumpto. 

Uma lei, pois, que venha firmar a compe
tencia dos potler·es municipaes sobre assum
pto de tanta magnitude e que possa traçr..r 
a esphera tle acçllo dos poderes estaduaes, 
torna-!'e precisa e urgenta. 

Den t r·e 11s ser...-iços que devem merecer 
especial attcnção do Congresso, e que mais 
interes~am av Estado, sobresahe o da esta
tística, que deve servir de base á adminis
tração para a apreciação e julgamento dos 
factos ~uc iaos e a adequada regulamentação 
e execu.,:ão das leis. Será acto de patriotis
mo pnr p .• r te do Congresso a decretação de 
uma lei que simplifique esse serviço e o tor
ne ex•·qn ivel. 

Acha-. e j á funcciona.ndo a Repartição do 
Archivo l'nhlico Mineiro, creada pela Jei 
n. l:'fi, de 11 de julho de 1896. Está á fronte 
de tão importante Repartição o distincto 
mineiro e esforçado servidor do Estado, o 
ex-Setr.,dor José Pedro Xavier da Veiga. 
Sara dentro em pouco esta Repartição, ja 
por sua. natureza, já pela competencia .de 
seu iH11str:tdo director, um dos mais impor
tante:.: monumentos de nossa historia políti
ca e social. 

Pelo decreto n. 933, de 7 de maio de 1896, 
foi expedido o regulamento para '\. organi
zação e installação provisoria do Conserva
torio de Musica de Barbacena, creMo por 
actô do governo provisorio. 

Medida de grande alcance e que vem satis
fazer a uma lacuna, penso que o Congresso 
procederá acertl.'damente decretando fundos 
para a manutenção de tão util instituição, 
cuja existencia é por ora :precaria, emquantt>. 
depender ella do beneficio de extracçií.o de 
loterias. 

Continúa a merecer toda minha attenção e 
todo rm:u desvelo o serviço de instrucção pu
blica. A Escola de Pharmacia, os Uymnasios, 
as Escolas Normaes e grande parte das es
cola!: primarias estão já providas de mate
rial c~:;co l ar preciso para se tornar verdadei
ramente pratico o ensino ministrado nesses 
estabelecimentos. 

Llen tro dos recursos rias verbas orç%rmen
tarias tenho mandado fornecer ás Escolas 
Nonnao~ e a. algumas escolas primurias mo
bi lia apropriada. 

Todos os estabelecimentos de inst.rucção 
prrlolica superior e secundaria do Estado vão 
funl· r ionando com toda re~nlaridade. J.:.i se 
vfw fazendo sentir os l>encticos efreitos da. 
lei n. 41. O nível do ensino, fo lgo em reco
nlHwcl-o, muito tem mclhor·ado. 

,\~ Escolas Normaes de Tres Pont.a~ o tle 
Ba r·hacena continuam a l'uncciunar· com re
I!Ula.l'idade e a gozar das van tagens e rega
li;•~ de que ~rezam estabelecimentos conge
nct·os do Estado. 

Ern a sessão do anno findo decrcta;:t C"s um 
nm;iliC" pecuniario ás Escolas Normac;: i>lu
ni<"i paes do Ser1·o, de Sete La :;roa:.: c do Ita
juhir. Não tendo ainda este!" e~tahcl cc ime n
lo!: do instrucção sido reconhecido.· pelo go
verun do Estado para o fim do eq u ipar·al-os ás 
d••mais Escolas Normaes estaduacs, ainda 
nfto pude fazer etfectiva a entl·o~a do auxilio 
rerer·ido. 

Par·a dar execução ao tlispo!<t.o nn ar·tigo 
ô . 0

, tia lr i n. 106, det.f'rminc i ~o lizo~:cm .J S 
concur:;us vara a !talJi li tac,:ào do~ candidatos 
ao p r·ovimento das cadcir~LS das Ei<colns Nor
maes de Cataguazes, Pouso Alcf!re e Janua
ria, perante a Congregação ela E:.:co la Nor1'1al 
da Capital. Actualmente estão sendo pr·oces
sado;; esses concursos. 

Acham-se providas qua.si todas as cadeiras 
de instrucção primaria. Grande numero del
las são regidas por professores provisorios, 
nomeados em falta de normalistas ou do pro
fe ;;ores habilitados em concurso. 

Infelizmente nem S~'~mpre l•im estes pro 
fessores provisorios as habilitações precisas 
para. o ma.gisterio. 

Não tenclo a administração do t:stado um 
criter·io ou hase segura para avaliar tias ha
bilita.çoes delles sinão d •pois de nomeados, 
não tem meios para imped ir que ;;ejam feitas 
algumas vezes nomeações pa.ra esses cal'gos 
de indivíduos mal preparadvs para o mi ·ter 
a que se propõem. 

Seda talvez conveniente que o Congres
so diminuísse a exigencia do programma. de 
instr·ucção primaria contido na loi n. 41, por 
demais desenvolvido, e tornasse dependentes 
de algurr'l. provada habilitação as nomeações 
de professores provisorios. 

Continuam a funccionar com toda regula- · 
ridade, prestando a nosso Estado e á mo-
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cidade mineira inestimaveis serviços a Fa
culdade Livre de Direito e a Acade1i1ia de 
Commercio. 

Insti t uições ambas creadas a esforços da 
iniciativa particular, têm-se mostrado e llas 
merecedoras do auxilio e do amparo que lhes 
prestam os pudet·es publicos do Estado. 

Já se acha installado e funccionando o Col
~egio •los Salesi::nos em Cachoeira do Campo, 
maug ut·ado otltctalmente a 24 de maio ul
timo. 
~ontinúa a se ntir-se o impulso dado pe la 

let n. 6·1, de 18!):1, no desenvolvimento da n a
ção ferre a do Estado. Durante o annu I i no lo 
foram entregues ao trafego mais 220 kilom e
tros de e~tt·arla>< de ferro custeadas ou a uxi
liadas pelo Estado. 

Comparado esse nume ro com o da extc n!>ilO 
inaul{umda no anno a.nter10r, que fui de 97 
kilomctro~, verilica-se um P.ugmcnto de 1~7 
•t., prog-res:-;ão que nunca 10r:t ante,.: atti n· 
gida e I]Ue ba>:ta para mostrar quilo o~t li ca
zes e be nellcos têm sid o os esforços e ,.:acr·i
ficios dos poderEis publicos de :\1inas Pm fa
vor do desenYolvi ~nento da viaçfto rct-rea no 
Estado. 

Tendo ~ido dlll'ante o anno findo cn trci!UC>' 
ao tra feg-o 31 kilometros na Estrada de For
ro Central do Brazil, e 136 na Estr ada de 
Ferro i\logyana, todos em tenitot·io Inin e it·n, 
eleva-se ass im a :{87 kilometros a extensão 
total de via~ rerTeas inau g umdas no Estado 
no pe1·iodo de um a nn o. 

Atê :31 de dezombt·o do 1895 e leYaYa-sc a 
3064 kilometl'Os a e xtensão do vias re rreas 
entt•egues ao t rafegn e m .\li na.,.:. 

Nilo peque no tem s ido o sacriflcio q uc se 
Leut i111postu o gove t·no m ineiro pat·a YOI' 
progt•edtrcm as e mp1·czas de viação re rTca no 
Estado> o desenvolver-se a rede de nos,.:a~ cs
tmd<tS. 

Dada, po r·ém, a ~i t.ua<::lo precaria da;: f'lll
pt'cl,a,.:, que , tt min:.rua do• l'ecursos, parec iam 
desfallecet·. n occ~,.; i a das como se acha \·am 
de capita l, ineapa1.cs de attr·ahil-o sómonto 
com a ·:.rarantia do j ur·os, c uja. taxa era ames
quinhada pe la depr·eciac;iio de nos~a moeda, 
nenhum outro recurso restava ao E,.:tad o si
não contribuir com capitacs propt· i o~, auxi
liando as companhias para evitat' assi m li
casse p ll t'alyzada. a constr·ucçilo de nossa 
t•êde de vias ferre as. 

As quantias para esso fim pelo Estado des
pendidas, com empresti mos a diYer·sa.s e m
prezas, em virtude da le i n . 64, attingiram 
em 1895 á somma de 4.413:9-17~i0i. 

Si :ulol ic ionarmos essa. importancia á dos 
empre~timos fe itos em 1894, no Ya lor· de 
5.090:401$001, e á dfl~ feitos em lH!n, na im
porta ncia de l .590:632$000, c à do» feitos até 
a presente data. na importancia de· .... ... ••. 
2 919:849:t520, assim distribuidos : 

A' Companhi<t Viação Fer-
rea Sapurahy. .. . • . .. .. l.I00.000$000 

A' Companhia E . Ferro 
Muzambinho.. .. .. .. . • 1.100.000$000 

A' Estrada de Ferro Bahia 
e Minas . .•.•.• . •••.••••. 719.849S,520 

2.919:849$520 

Ver-so-ha que se eleva a 13 944:831$128 
a somma total atê o presente de~pe ndida 
pelo Estado para a execuo;ão dos contructos 
celebrados e m virtude da le i n . li4. 
De todas as emprezas acima citada~, foi a da 
Viação Forrea Sapucahy a quo nwi~ ,; ..J apro
:veitou dos favores do Estado e a q uo maior 
tmpulso deu à réde de viaç:-Lf• . 

Entregou e lla ao tr·afogo dut·ante o anno 
findo 110 ks., tendo sido recente mente inau
gurada a Estação de Om·o Fino, na cidade 
deste nom e, a 12 •le abri l do conento anrw. 
Está essa estação s it uada a .t:C kil o rrt or t·os do 
t•io Eleuthcrio, pon to tet·nritral da linha. ~a
pucahy, nessa zona onde e lla oneontm a li
nha ria E. F . MOI!)"ãna 

Prostlguem com tuda a activitlad o M traba
lhos de constr·ucçilo da pri nrei ra ,.:p<·~i"Ln e n
tre es~a ultima est<H;fto n t• rit • El.Httherio 
e os da segunda ~ec<;.ilo t•ntro llae pe ntly e 
Pacáo. 

Na estrada de Muzambinh o l'or:. nr entr·e
;-:ues ao tra.fei!O 25 k,5. Tomat·ant ultima
m e nt o maior impulso os trahallru~ d e,.:~a li
nha, uma das mais import:rnt r ,.: oln Eo<tado 
pe la uhcrJade da zona QU f' to•11t d" :otran•s
sat·. E~tá o serYii{O atacado 11a o' xt\'n<u) ele 
l4lk,5 nas secções extr·ema~ ol :L li11 ha pt•in
cipal. 

Tom o ge ,·ut·no e nvidado tntln~ 11:" c~ t~ ·•·.;os 
no ~ontido til' Yet· accclerat· :. t·,,;o,tt"llt"<;iio 
desta estrada, tii.o urgc nl t\ o' palpii:rntl' ú a 
ncce~si dade de nt e ;os do Ir- :o ""l'"'·tt• r a pido 
nos opul r n tos m11ni cipio~ Jlt' i• J ~ q u;oe" o Ira
ç:-~o lo se dc,;enYoln•, e r uja prndu t·.;foo a ;..: ri
ro l:t tem cre!':c ido do modo nuta\·cl, ape ,.:a r 
de grandes ditli culdados. 

E' e,:~a cmpre~a roncf'~f: i n n:.ri:r do cnntra
cto lirmadll para ron~ll·u· · <::"t" do r:nn :d do 
La\Tas , ruja con,.: l.rurçào in tt·n·,.:;:a c normf'
me nte ao Estado, pot• i~,.;o fJ'I t· ditllillllt' ~~·n~ i
n•lnwnte o p0rcur~o ria;: tuc•n·;,Jt•ria,.: d t's"a 
zona pat•a o li ttura l o faei li t:r a,.: t"Plltlll lllli ca
çOe;: co m a Capita l do E,.:taol" o eonr as di
ver·~as r·édcs de v iao;fto furTo·a. 

Foram oppor t una monto a pn·,.:<'lll a d os pola 
Co mpa nhia ao g-overno o,; c·,.:tudu;: :t que 
pt•occdeu pat·a ser lixado o t ra .;:odo de,.:,:o ra
mal. Nilo poderam ser appruvaol"~ pc.r a l'as
tat·-se o tmçado estudado de J•UIII " " o·uns ide
r·ado~ l'or·çatl os no con tracto . ''" :H" t lll\lo cnm 
as disposições deste determi til' i fJ tH' nnYOS 
estudos l'ossem fe itos por uma o " lllllllli,:~:lo do 
engenheiros deste Estado, Cll tTI' tHlo ne;;te 
caso as despesas por conta da l'nnrpanhia . 

!'ia linha de Lesto, da Estrada do Feno Es
pi t·ito Santo o Minas, fo1·am i<'itt .s o,; e. tu
dos definitivos entre Ponto :\o\·a c Santa He
lena, na extensão de J:i::l k i l111 11 e t ros, e en
tr·e Marianna e Ponte NoYa na r:dcn>:ilo de 
g~ kilometros. Na primeira parte ru i já ini
ciada a construcção, a 25 do ahril do anno 
pa!'sado, não t endo pOl'Ó I11 ai ntla ~ido con
cluido trecho algum ate it pr1•:.:cnt o data. 

Xa linha tlo Norte, da mc,.;m;; E~tt·ada, fo
ram já feitos os estudo~ tlctiniti\·os de 206 
ki lometros, comprehencLtlo: cnt r·o a e><tação 
do General Carneiro, na E. de Ff' rt·o Cen tral 
do Hrazil, e a povoação de Santa Maria. 

Desse trecho e:>tli já atacada. a construcção 
na extensão de 26 kilometr·os. 
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No intuito principalmente · de dotar mais 
depressa de viação ferrea as. zonaa ainda ca
recidas deste beneficio, e de alliviar o custo 
da construcção, julguei acertado adiar a con
strucção do trecbo entre a estação do G~e
ral Carneiro e a de Sabará, e mandar con
vergir todos os esforços para a execução 
prompta dos trabalhos entre Sabará e Cae
tbé. 

Do governo federal, por intermedio do exm. 
sr. Ministro da Industria e Viação, obtive as 
sentimen'to para: que eutt·e as Directorias 
das Estradas de Ferro Central do Brazil e 
Espirito Santo e Minas seJa celebrado accO~ 
do qua permitta á linha do Norte o entron
c:...m{:lnto na Estação de Sabará. e a circulação 
de seus trens na linha da Central, no trecho 
comprehendido entre as estações de Sabará 
e Gen'eral Carneiro. Organizada, como se acha, 
e definitivamente, na Belgica, com o capital 
de 12.500.000 francos, a Companhia. Espírito 
Santo e Minas, COJ\1 o tlm de tomar a si o en
cargo da.construcção das estradas comprehen
didas nos contra.ctos firmados entre os gover
nos dos Estados do Espírito Santo e Minas e 
o sr. Visconde de Guahy, nutre este honra
do cavalheiro fundadas esperanças de que te
nham rapido desenvolvimento os trabalhos 
de construcção dessas importantes vias fer
reas,ás quaes acham-se ligados os mais vitaes 
interesses do Estado de Minas Geraes. 

A' Companhia da Estrada de Ferrú Bahia 
e Minas concedera o governo, por accOrdo 
celebrado a 9 ,de julho de 1894, um empres
timo para a conclusão da estrada no trecho 
comprehendido em territorio mineiro. 

Mas a lentidão com que estavam sendo 
executados os respectivos trabalhos mos
trou-me a necessidade que tinha o Estado de 
assumir a responsabilidade immediata da. di
recção delles o, de a.ccOrdo com uma. das r.la.u
sulas· estabelecidas naquelle a.ccOrdo, chamou 
o governo a si, ;por decreto de 9 de julhú de 
1895, a admimstração do prolongamento 
dessa estrada 

Foram no anno findo entregues ao trafego 
2l,tll.700, dessa estrada. Para que attinja. ella 
seu ponto terminal, na cidad9 de Theophilo 
Ottoni, faltam ainda 96 kilometros, noa 
quaes está. já. o serviço bastante adeantado. 

Não foi ainda. possível regulariza~se de 
todo o serviço do trafego d~ E. de Ferro Leo
poldinar. 

Para conseguir esse desideratum, não tem 
o governo poupado esforços. Felizmente estes 
não têm sido de todo inuteis e o proYa o fa
cto de ter sido a conservação da linha, cujo 
mau estado era uma. das ca.usas principaes da 
desorganização do trafego, melhorada no 
anno findo. Nesse período foram· substitui
dos 210,452 dormentes na !inha., conseguin
do-se fazer assim mais do dobro do serviço 
de reforma da linha. do que se fizera em a.n
nos anteriores.· ., 

Para. ar melhora. que já. se va.e notando no 
serviço do trafego dessa via.-ferrea., muito 
concorreu a viagem de lnspecção feita pelo 

. illuâtrado e digno dr. Secretario ela Agricul
tura a toda a. linha.,. na qual teve este meu 

· digno a.uxili~ occaslão de verificar as causas 
d~ ) rregularidades apontadas e estudar os 

meios do remedlal-as. Felizmente tem o go
verno encontrado boa vontade por parto da. 
Directoria da Companhia em cooperar com 
elle na ingente tarefa de regularizar o se~ 
viço da estrada.. 

Por acto do governo foram reformadas as 
tarifas da linha do Piau, cessando assim a 
anomalia até então existente de serem cobra
das taxas difl'erentes em linhas diversas da 
mesma réde de viação. 

A lei que decretastes em vossa ult1ma ses
são, e que foi promulgada. a 18 de junho de 
1895, sob o n. 120, armou-me de meios se
guros que me auctorizam a tomar promptas 
e definitivas providencias no sentido de nor
malizar os serviços dessa grande réde de via
ção de nosso Estado. 

Em mensagem especial dar-vos-hei conhe
cimento das medidas para esse fim tomadas 
pelo govtlrno mineiro. 

f.. Companhia Estrada de Ferro Oeste de 
.Minas continua a prestar ao nosso Estado 
valiosos sorviços. 

A rêde de viação desta estrada continún. a 
progredir e a augmentar :,o desenvolvimento 
e a prosperidade da. zona que atravessa. 

Desde 1.• de julho de 1893 achava-se sus
penso o pagamento da garantia de juros a 
essa estrada, no trecho comprehendido na li
nha de S. Francisco, á vista da disposição 
da .lei n. 25, de 2 de junho de 1892, que tor
nava dependente da construcção do rarr.al 
ferreo para. Pitanguy a concessão das van
tagens contidas no contracto de 24 de abril 
de 1890. 

Tendo porém a Directoria. dessa Compa
nhia assignado com o governo, a 23 de agos
to de 1895, um contracto no qual se obri
gava a construir aquelle ramal ferreo no 
praso de um anno, e tendo jà sido approva
dos pelo governo os estudos mandados fa
rzer pela Companhia para a construcção des
se ramal, nos termos do referido contracto, 
ordenei que fosse feito à Companhia o paga
mento dos juros atrazados. 

Prospera seria a situação da Companhia 
de Estrada de Ferro Oeste de .Minas, si não 
.estivesse ella sobrecaiTegada com os deficits 
provenientes do serviço dos prolongamentos 
da estrada. 

Com efl'eito, em 1894, ultimo anno em que 
os dados estatísticos a respeito desta estrada 
são completos, a renda. liquida da. linha. do 
tronco foi de 23,0 8 •j. svbre o capital; esta 
renda ficou ;porém muito reduzida., desfal
cada como foi para cobrir os deficits verifi
cados nas linhas de S. Francisco e Rio 
Grande. 

No anno findo foi entregue ao trafego todo 
o trecho da Estrada de Ferro de Cataguazes, 
na extensão total de 48 kilometros. 

Proseguem activamente os trabalhos da 
via-ferrev, de Joãc Gomes a Piranga., da qual 
é cessionario o Banco Iniciador de Melhora
mentos. 

Com a. Directoria deste Banco, e ex-vi da 
auctorização contida. no artigo I.·da lei n. 136 
do 20 de julho de 1896, fez o governo in 
nova.çlo do primitivo contracto para a con
strucçlo dessa via.-ferrea., ficando elevado e 
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"5. contos, na. fórma da. lei, o custo kilome
triCo da. estrada, sobre o qual deve recahil' a 
garantia de juros. 

Em virtude de au ctorização contida no 
artigo 4. · dessa mesma lei, roi in novado o 
contracto celeb1·ado com o dr. C;u·Ios Pereira 
de Sa Fortes pam a construct;ão da Estl'ada 

de Ferro de Tur·vo a Ilhéos, tendo sido mu
dado o ponto termina l da estrada pa ra Pt'a
dos e.elevado o capital garantido a 45 contos 
de réis pol' kilometro. 
· Não tom o goYerno encontrado licitantes 

para a construcção de algumas estradas por 
vós auctor izadas na ultima sessão. 

Para completar o nosso svstema de com· 
municaçoes into1' iores, ni'to· devemos penle1· 
de vista a utilização das vias natumes do 
que dispõe o Estado. 

A navegação do r io S. F1 ancisco o n. do Rio 
das Ve lhas ,que tan to inter essam a osso pla
no raciona l de viaçiio, em nosso Estado, tém 
estado a cal'go da. Empreza Viação. 

Esti se fazendo mais ou menos regular
mente a navegação do S. Fr·aucisco. Não pllU
de por·óm, ainda, aquolla empreza da1· co
me(,·u ú. execução do contracto celebrado com 
o Estado pa.1·a a navegação do l'io l'anH·:ttú. 
Este melhoramento in to1·ossa, ent retanto, 
de tal l'ól'll1a a uma g1·ande e uborrima. zona 
de Minas, o o de~envulvimento que e lle tmrà 
á riqueza. publica. ha do compensar com t.tnta. 
largueza o pequeno sacr·iticio qu e a sua rea
lização exige, quo eu penso !'areis obr•a do 
grande patrioti :>mo, dotando o goYerno do 

providencias l eg i~ lativas que o habili tem a 
mandar e trectuar a dc!"ol.Jstrucçã.o do riu e a 
iniciar o serviço r eg-ulai' da navegação. 

Não só do moia: f~tco i,; o rapidos do tran
sporte das mercadoria , siniio ta ml.Jom de 
trabalhadol'es carece no"sa industria agrí
cola . 

Para attender a esta ultima necessidade, 
e acudir ás justas o fl'equontes reclamações 
da lavoura. do nosso Estado, tem o governo 
empregado todos os esforços no sentido do 
attrahir o immigrante extrangeiro. 

Superadas as ditficuhlades proprias da ini
ciação de um serviço que pode dizer-se novo 
no Estado, ostá.-so fazendo actualmente a in
troducção de immigr·a.nte~ com muita regu
laridade, e em condições que asseguram a 
bôa escolha do immigrante o a. fixação deste 
em nosso territorio. 

Felizmente a expel'iencia vae demonstran
do que são vãos os recõios dos que acredi
tavam na impossibilidade de conserva
rem-se em nosso Estado os trabalhadores 
extrangeiros ahi introduzidos. 

As condições de bem estar otrerecidas aos 
immigrantes rocem-chegados, a salubridade 
de J;lOsso clima, as vantagens quo remuneram 
o trabalho agrícola entre nós, a presteza com 
que são attendidas as queixas e reclama
ções dos cot.onos, muito vão contribuindo 
para assegurar a permanencia destes entre 
nós, e para a attracção de maior numero de 
trabalhadores de proced'lncia extrangeira. 
· O numero dos immigrantes introduzidos 
no Estado durante o a.nno de 1895 elevou-se 
a 6631. 

·~ 
Destes, 6376 foram introduzidos po1· conta 

do Estado. 
As condições cspeciaes em quo so acha a 

ltalia, o o ;.n·ào de l'elaçOes e xi stentes lro;e 
entl'e este paiz e o Bl'asil tti m contribuído 
p;tm a p1·epunderancia do elemento italia no 
sobre o do outras procedencias na inu·u
ducção de immigrantes. 

i\lotivos de ordem supcl'iOI' aconselham, 
enwetantu, quo se evite o exclusivismo de 
uma naciona lidade no f:ei'Viço elo immirrl'a
çiio. Niio so tem o go,·er'no descurado d~sso 
assumpto, o tem já p1·ocut·ado encaminhar 
para nos,;o Estatlu t1·ahalhador·es do diYCI'Sas 
u ~igen~ e pt·occdcncia ·. Estfw j;'t dadas PI'O
vrdencHI.s pa1·a serem lucali,;ados em i\linas 
colonos va~cos, portuguezes o tlu outl·as na
cional idade!". 

Pa1·a a in trorlucção de immi~t·a nt f'!" portu
guezes foi celol.Jrado ha tompns runtracto 
com o SI' . dr. Silva Sancho!<. Tem osto con
t1·actante oncon tr'ado ser ias di ll icnldades 
para dar cumprimento a eu contra l' tO, o atú 
a presente data ;:6 pódc í'aZc1· intl·CJuuzir 110 
Estado 206 immigt·ante;.. 

f'ara a intr·oducçiio de immigrarl! t'S ital in
nos e de ou tr·a:s nacionalidade:<, f,li a 10 Llo 
dezemb1·o de 1 ~04 celcbr·auo co nt rac10 com o 
cidadào Camil lo Cresta, o qual to,·o o gover
no de r·esc indi1· por não tc1· t'sto cont ra
ctanto cumprido as respectivas clausulas. 

H.oconhccido · os defeito: de g-randes con
tl'actos para a in troducção de immigmntes, 
pareceu-me de hum a vi~o aba ndonar asso 
systema, a lias adoptado ate a~ora invar·ia
velmente no 13l'asil, e fazer o son·iço por ad
minist l'ação. 

Para e · t 11 fi m deu já o governo 10 digno 
superintendente dos negocias dP Mina· na. 
Europa a p1·ccisa. auctorização para co ntra
cta.r com qualquer empr'eza de navega.,:ão o 
transporto de innn igran tes que tenham d9 
se di1·igir pam no,;so E tado. 

Como primeu·o o vantajoso resultado, con
seguiu-se pOI' esta for·ma baixar desde logo 
o preço das pa:::sagons de immigrantes, que 
tlca.ram reduzidas a 135 f1·ancos, quando 
em fins do 18!J.t o p1'incipios de 1895 paga
va-se por pas:mgem de cada immigrante 190 
francos. De ma is, a intervenção directa por 
parte do encarregado de negvcios de Minas 
na Europa assegura a melhor escolha do 
pessoal a introduzir-se. 

Folgo de consignar aqui quo mui to tem feito 
já. o digno superintenden te, dr·. David Cam
pista, quer no serviço de immigra~<àO , quer 
em outros de que tem sido incumbido, en
caminhando sempre para uma solução favo
ravel aos interesses mineiros todas as ques
tões que a alie tém sido afl'ectas. 

lnutil seria todo nosso esforço em bem do 
desenvolvimento da corrente immigratoria, 
si o recebimento de immigrantes no Estado 
não fosse feito com todo o cuidado e com a. 
maior som ma de conforto para elles. Convi
cto disso, o governo· tem procurado fazer 
cercar de todo o agasalho e conforto o immi
grante rocem-chegado . Para esse fim, man
dou executar diversas obras na hospedaria 
de Juiz de F0ra , de modo a dotar este editl
cio de todos os melhoramentos indispensa.-
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veis á commodidade do immigrante e ao 
-serviço de hygiene da hospedaria. Providen
ciou tambem para que sejam estabelecidas 
diversas hospe~arias nos centros das mais 
importantes zonas agrícolas, o que facilitará 
a localisaçã.o e a distribuição dos immigran
tes 

Foi já. construída uma dessas hospedarias 
em Bello Horisonte, e estão iniciados os tra
balhos para installaçli.o de duas outras, uma 
na Estaçào rle Vista Alegre, na Estrada de 
Ferro Leopoldina, e outra na. Estação de Sole
dada, á margem da Estrada Sapucahy. 

Nada contribuirá tã.o etllcazmente para o 
povoamento da nosso territorio do que o at
tractivo que se deparar ao extrangeiro de po 
der ser proprietario, para o que poderão ser 
distribuídos a immigrantes lotes de terras 
em nucleos coloniaes. 

O estabelecimento destes em zonas per 
corridas por estradas de ferro tr·ará. a van
tag~m de, além de concorrer pan1. u desen
volvimento da producção no Estado, augmen
tar a renda das vias ferreas. 

Proseguem com toda regul3ridade os tra
balhos de medi-ção de terras devolutas no 
Estado. 

No anno findo elevou-se a 66.451.~8 me
tros quadrados a ar·ea total dos lotes me
didos e demarcados. 

Poucas têm sido as vendas feitas pelo 
governo, o que parece-me ser devirlo prin
cipalmente ao alto preço fixado na lei n. 27, 
de 25 de junho de 1892. 

Estando o intere.sse do Estado ligado me
nos á renda que lhe possa provir da alieaa
çli.o de seu domínio territorial qne ao au
gmento da riqullza publica, que será a con
seq uencia do crescimento de sua população, 
parece-me de toda conveniencia facilitar-se 
a acquisição de terras devolutas, parecen
do-me não haver razão para que o preço le
gal dessas terras seja superior ao das ven
das feitas por 'particulares. 

Este preço é aliás variava! em cada zona do 
Estado. 

Avançou,com o impulso que a exigu idade 
do pessoal permitte, o levantamento da carta 
geographica do Estado. 

Estão já desenhadas quatro folhas dessa 
carta. 

O serviço de levantamento topographico 
feito pelo pessoal ua commissão respectiva, 
no anno findo, abrangeu a area de 3688 kilo
metros quadrados. 

A commissão de limites, dividida em duas 
secções, contmüa a occupar-se do trabalho 
technico de exploração da zona em que o 
Estado de Minas confina com os de S. Paulo 
e Rio de Janeiro. 

Serviço é esse que precisa de ser feito com 
toda precisão e com alguma urgencia, pois 
servirá de base para os accôrdos que tiver 
o Estado de fazer com os Estados do Rio e 
de S. Paulo em questões de !imites, sendo de 
toJa conveniencia que fiquem deftnitiva
~ente resolvidas as questões que se pren
dem a esse assumpto. 

Proseguem com toda áctividade e a ma
xima regularidade os· trabalhos rela:ivos á 
fundação e ediflcaçlio da nova. capital do Es
tado em Bello Horisonte. 

Acha-se actualmente á frente desses tra\Ja
lhos o habil e illustrado engenheiro Dr. Fran
cisco de Paula Bicalho, no!IVlado por· decreto 
de 20 de maio de 1895 director da commissllo 
constructora, em substituição do não menos 
conhecido e illustmdo profissional, Di·. 
Aarão Reis, que, por se achar gravemente 
enfermo, .solicitara sua exoneração naquella 
mesma data. 

Annexo ao relatorio do Dr. Secretario da 
Agr·icultura encontrareis o minucio,.;o relato
rio do digno engenheiro cliere da commissli.o. 
Pela leitura desse documeuto ticar·eis conhe
cendo o estado actual das ohras em Bello Ho
risonte e o regular andamcnt.o dos trabalhos. 

Penso ter seguros elemeutos para alllrmar
vos que dentro do pl'aso Lixauo em nossa 
Constituição estarão pr01uptos os ed ilicios 
publicas e as casas de ruucdonal'ios, manda
dos fazer em Bello Hor·i ;;:,.Jilt.c, e que assim 
estarâ o governo nesse pm::;o habit:tado a 
transrerir a sede da admiui::;tr·ação do Esta
do par·a a nova capital. 

Pela lE~itura do relator·iu do engenheiro 
chefe vereis que o govemo pr·ocurou dar fiel 
e exacto cumprimento ás di sposi<;Oes conti
das nos ns. 6 e 7 do ar·tigu 2o da lei n. 3, ad
dicional ã. Constituição do Estado. 

Para esse fim contr·actou a edificação das 
casas dos funccionarios pub licas com resi
dencia forçada na nova C<lpital com os srs. 
Barão de Miranda, Visconuo de Carvalhaes e 
Manoel Vicente Ribeiro Juniot·. 

Não tendo estes contra.ctantes dado começo 
ao ser·viço de construc<;ào tia ~ casas no fim de 
dous mezes, e sendo pot· t!e lllais restricto o 
praso dentro do qual dev iam elles entr·egar 
concluídas mais de 200 casas, cuja constru
cção tinha sido com elles contr·actada, con
venceu-se o digno engenheir·o chefe da com
missão constructora de que não executariam 
elles o respectivo contracto, e por isso pro
paz ao governo a rescisão deste, o que foi 
feito por acto de 23 de mar~,:o de 1896. 

A' vista disso e para que se possa realizar 
a mudança da Capital, nos ter·mos o no praso 
determinados na Constituição, rcsol v eu o go
verno mandar edificar as casas dos runccio
narios por administraçi'lo, rtcando este ser
viço a cargo da commissão, C\~jo chefe o in
cumbiu a diversos empr·eiteil'os, fomecen
do-lhes o material preciso. 

O governo, emcazmcnte auxiliado pela com
missão constructora, tem posto vivo empe
nho em imprimir a tdos os :raba lhos da 
nova Capital a maior acti v idade, reduzindo 
o mais possível a despesa. Para este fim, 
todos os esforços s& têm concentmdo na.<; 
construcções e obras essenciacs á installa
vão das diversas reparti.;Ocs publicas e re
clamadas pelas condições hygienicas da ci
dade, adiando outras que imporiam ao Es
tado sacrHlcios avultados e quo, com o tem
po, mais suavemente poderão ser executa
das. 

Cumpria, antes de tudo, facilitar o tran
sporte da grande ma~sa de material que 
obras de tanto vulto hão de consumir. Para 
isto,const.ruiu-se o ramal ferreo ligando Bello 
Horisonte á Estrada de !<'erro Central, o 
qual começou a ser trafegado desde 27 de 
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julho do annó lindo ; estabeleceu-se tambem 
uma rede do viação urbana, com tracçào a 
vapor, liga ndo as obras em exec uc,:flO ás 
grandes e excellentes p edreiras existentes 
em diversos poutos nas immediaçoes da ci
dade. Para re move r embar aços que pudes
sem res ultar d <t f';t lta de tra nsporte r·ogular 
pela Estrnda d e Ferro Central, ce lebrou-se 
com a directoria d'esta um accõr·do, em vir
tude do q ua l o Governo do Estad o adq ui
riu e !'or·ueceu -llle 3 locomotivas e 50 wa
g ons que .ia se acham em serviço, mediante 
o compr·omi:::;;o por· ella assumido, tle tr·a n
sportal' me11~al mente, elo I{ i o para Ueneral 
Carneiro. pe lo meno;; 2.400 t o neladas d e car
gas ; o c usto d'aquell e material rodan te 
será inde mnizado pe l;t E. F. C<> ntr·al , r om o 
abatime nt.•) de :.:>0 por cento ;;o!Jre w tlo::: 0,; 

despachos feitos pe la commissfw co nsti'U
ctora par·a a nun.t Capit.d. 

Tomadas es ta:; p:-ovide 11 c ia!' e ape n;ts ces
sou a e:-;taç5o das chu,·a;;, t i\.n t ido a:; con
strucçiks notaYel irn pul ~o u~ E'diti c i o ~ elo 
palacio do C.oYe rno, de duas s .. , ... ,•t;r:'ias d t• 
Estado e da Imprensa Ofiic ial ,;e :tl'llam co u
sidera\·e tme nte adean tados, .i á te ndo a ::: pa
redes il g1•ande a ltu .a; está quasi con clu ido 
o be llo editicio da estação du (;ener·al Car 
neiro e iniciado o da estaç;:i u d j'l tini th·a de 
Minas ; e neotada a con t rtH' I,'ó't rl tio!': palacio~ 
do Conf!I'Csso e da Ju t iça : adcant<ula a. de 
uma cape lla e de uma eg1·ci a , quo o go
verno se havia compromettido a faze r· : com 
grande inpull'o a s obras pa1·a o aba~teci
mento d'agua e t'uncc inn:wrlo jú o ser·vi c;o 
de ahastecime nto p1·ovisor·io. Jit J'o1·am ta.m
bem construidos, pa1·rt attende r· its neces~i 
dades mais i nstu n tes, u ma hos pcdal•ia do 
irnmigrantc~. um matadouro e u1n cemite r·io. 

Mu i'ta casas de runcc io narios p u uli eos es
tão q ual'i ac <r batias e já se têm fe ito tlh·ol'
!las construcçõe~ parti cu lares. 

Com os SOI'\·iços r·e lati vos à const1·ucção 
da noYa Capi tn l tem o Th L'>'o ur·o do Estado 
d~spendi• lv até a, prese nte data a q uan t ia de 
10.004 :40:. ~70~. n ell a in clu ída ;t r onda arTe
cada.·la e m i{e llo Ho ri ;;ont e no ul t imo exe r·
cicio e no a ctual, na imponanci a du . . . . 
.(64:4 '15$70:-{ 

Co:1 : inua m ,;:rt i;,;f'arto r·ia : a,; rrmdi<;ôrs tl
nanc,• i r·a~ d n E~ ta d11 , pc lt• t · .. :l <t:u ll e lllm ·i
me nto a~cc nd f' n to da r·ecc·it: t ('ll hlka , qu e 
&ugme nt:t e m um:t med ia aunual •' o (;, ".'v, a 
patir de IR9'.!. 

As ope l'al,'õe;; da rrrl'it a d" :t l!il" ;i n;~n ct~i
ro de 1;<\14, ul t imamen te t' IH'!·r'l ':: dl) . p 1·.,p l'i :t
men tc O !'<;;unon tari a~, q ue . na n .: nlra a n lt:
rior me n":t)!Olll, pr·esum ia, Jwl n,; da dn~ e nt :i ·J 
existt•n t.cs , P' •de r·em atti ngir a IH.:{•i.l :slli i3~j7, 
elevaram-se it ,;omma. de lfl.IO: r:41~( 1 .~110i . a;;
signa:ando n no1 a ,·et exce~"o de l.ll~)'!::!(l() ~tl07 
sobre o al :;a ri ,; mo preYi~to na le i 11. 1 i~' • dr 
25 de julhu d" l::l():l, que cstahe leel'u o o r<; a
mentc rio e xereic io na impor tanc ia li O. 

1'2.057: 1608000. 
O total dos l'ecur'i'OS que constit ui mm a 

receita disponiYe l fui de 29.!l58::D:1;isti49, con
forme os lançamentos d o bala nc;u do Tbe
souro, coucOITe ndo par a esso 1'1\sUltado os 
liquidas d o cofre de u1·phams e d e depositas 
e o saldo lega.do do anterior exercicio . 

.1. t, S. 

As v e1•bas da receita ordina1·ia, q ue mais 
' contribuíram para aquella. diffet·l ·tH; ;~ a mui 11 
da. renda a rrecadada sobre a preYi ·flO do 01'
çamento, l'on~m as r esultantes dos i1npostos 
de expor tação, que, o1·çadas e m 9.00U:OOOt 
produziram 13.9H5:641$076, e dos dH .:onsu~ 
mo, cuja renda OI'Çatla em t.:l50:000!il000 at
tingiu á impor·tancia de 2.27~:51\S;Siiti~l . 

Tão con,;iJe r'aYe l incre me nto t.em tido a 
rece ita do Estado pe la e xpansão •lo ,;ua r·i
queza e naturaes recur ·os que , aprer iada .,. 
1·e nda pu hlica de IH9:i, que fu i de . . .• 
14 .874 : J7~~5GO, em l'l' b c;fw a e:.maes fon tes de 
l'eCUI'SOS 1lo anno t1na nce iro de IH\1-t, l'osult& 
•1 n otaYe l exee:::so ne ,;te tle .t .:!:l.í:O'<U*447. 

A despesa f!Cl'al tio E,; t aJo l'll'n •n-. e no 
mesmo úXe r·c iriu liquida1lu dP IX\'-1 : 11 1 a lr.ra
rismo de 2.'3.9G0:740;i)l2'i,par·a:a qua l e"neor·re 
ram despesas extmor·rlinari :r ,; th! t:: tracter 
l'eproduct ivo na a Yu ltad<t ~u 111 1 11 :r d •• . . 
10 .713:9588~l~7. occupando n m:li,; imp•l rf a nt.e 
lagar as c ifr·as applieadas- Ulll •' lllp l·,•<t i 111 n ~ 
a companh ia,; de c~tt·adas de J'rl' rn. l'llt ,·i r
tnrle da auc to l'iZal,'âO da lf' i n . li.J, 11a im
!JOttallria de !1.UU0:401$901, - jlli'I JS t' ~uh
\'e ll l,'l)f',; a. <' llltWrsas-1.4~4 :(i4~~4t ~i - rnn
~tnr cç:lo da n ova Capi tal - 2 .fi7!"dXO~OOO 
imm igr:t,· i"to e cn lunizat,:i'to - i:!I . :~~~.-,~ 1\Hi. E' 
di:.rno do nutc1.r-se q uc pal':l d t):'(H'<as d• • tal 
na tu1·eza tr .. uvo auctu rizal,'fln p:tl'a np•• ,·a,iles 
de credi to , que o ,; recursos tb rl' llda ul'di
nal'ia di sp E' n ~al'am. 

Do conf'r·n rlto , e 11 t r·e a dc~pcsa li ~ ;tda e m 
m·ça me n to pa ra o me,;mo e xe r·c it•.iu , 11 a :m
pOr'ta ncia de I~.()(J0:9H9$000 , o a <'ll't•ct uad<~. 
na execul,'flO dos :-; e i ' Vi•;O~ Ol'din:tr ius , na svm
ma de t ·L~6~:ü:>li:3:Wi, vc 1·i ri < · ;•-~o 11111 • x co~
so de desposa de 2fi7 :657$:!07, d, ,,·i rtn i1 i• 
sulli ciente dotação de a lgum<LS vot·has , en Lre 
as quac~ torna- e sali e nte 11. desti 11 ad:1. ae 
paga me nto de pOI'CO Ji t; l ~Om peta ar'l'ecadat,: iie 
de impostos. 

Do exam e cn mp:tl':lti vo. por t,m, e nt re are
ce ita ~c ..al do E,;t:tdll <' ;1. d r~JWS:t tn1. d do 
exe reic io, l'e~ nlta a d ifT ' r r rh,::t a. t'avnr da
quella do :, . \J\ Ii: i'J:~ : I:3i~:; , sa ldo Qll•' pa::: ,.uu 
!J:tl'a o unnu de I K~ J;,, 

Do c xor·ci ·io lina neoiro de ! ~\)~> . a inda ea 
li q n id:t.;:"lO, que ,;ú l t' l'lllill:\ni. r:11 li1 11 d e~te 
n1e1., ,_:, p11dt•rl'i vo,; ll ll'oreC•W l'es u lt.ad"" pr._ 
vboriiJS em 1· •l:tl,'fto ás opt i':H; õ•· .~ ri· · l'••coita 
e de,;1Josa do E,;tadu, que j a <'ll ll lirtll ;tm a 
p1'0)!1' ' >'Si \·a ('XpUII::'ilO dus I'C\!llf'>(IIS 1'\' ll ii UIUi
CO~ e ti nan<· ~-i t'tl~ . 

A r· ··eita publ ica apu1·ada nn ha Lt n\·u de 
T lw~ll ll l'IJ .la >' ll ( · (e\' :1 a ~ l.t • õ : : : ll : : .!' l ~'i, ill
c lu id a a l't· n•L• e"p••cia l da li"V:t l':•pit.a.l, 
q u~ t'oi de 4 )(i.\ I:I-I~: IK\I . Ltl \":tndo :.;,• •' 111 !'ll ll t.a 
tia l'en·ita f'XIr'annlillal'ia o ,.;;l( . j , , q u•· p.t:::sn H 
do a ntPI'ior· I'X er·cie i" . 1le 5.0: 17 :~>:l:l~l :! :l , " tle
po,;i t.o do C'Ufl'O ele t d'JllrÜO~. 11 :1 ilnpOI":J ilCi<l 
ele 4!l~l ::J77$·~1)i'J, tl epo . .: itu em rl inlrn ir·" 1m 1 '11~<
pecth·a caix:t, na de 18:45;'18·-{0:1, a r·uc,•ita de 
exe r·e ic io a qu e 1110 re feri, al l; a;.ror·a :tpll l'ada, 
ascende á avu ltada q uant ia de r·éis ........ . 
27.739.282-it~G7. 

Entre a rc nJ a p revista n a le i a. 101, a& 
impo t·tan •~ia de 13.7Gi: Jüu .~uuu, c a ar·J•ecada
çilo fe ita dos impostos nellu auctorisado~. 
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computada em 20.706:77Be737, verifica-se que·. · so de 659:294t035, que se verifica confron
houve em favor desta a diJYerença de • . • • . • tando a somma de 13.747:800$221, fixada 
6.939:618t737, que representa o excesso de para as despesas na lei n. 107 de 26 de ju
recursos orçamentarios. lho de 1894, e o algarismo das despesas rea-

Estendendo-se esse confronto aos dous ex- Hzadas na importancia de 14.407:094$256 dif
ercicios anteriores, nota-se ' que os seus re- ferença resultante da insufficiente dotàção 
cursos excederam aos do anno de 1893 em das verbas, que foram excedidas mediante 
6.322:239t237, e aos do de 1894 em ..• . .. . : . . creditos legalmente decretados, e, em grli.n-
1.597:318t730, e, como as fontes da rece1ta de parte, em consequencia do augmento da 
nllo se augmentaram, tendo sido, ao con- arrecadaç!lo sobre a renda orçada que atre
trario, diminuídas em parte, a assignala.da cta sempre proporcionalmente a8 despesas 
el6!'aç!'O proiP:essiva da renda public~ é a de arrecadação. 
ma1s sigmficativa prova do desenvolvimento Só após a liquidação definitiva das opera
real do Estado, do augm~nto de sua produc- çlles desse exercício. ser-vos-ão fornecidos os 

. çllo, exp~nsão de sua riqueza, não se ~o- dados certos e positivos, referentes ao mo
dando .deuar de reconhecer tambe~ a. m- vimento financeiro do anno que findou. 
fiuenCia da depressão da taxa camb1ar1a e , . . . 
da mais activa. e zelosa fiscalisação na per- .E conhe_c1do que a prmc.tpal fonte . lia 
cepçllo dos impostos no augmento da renda. renda p~b~JCa e mesmo da rtqueza parttcu-

A despesa publica, . feita com a execução lar contmua a ser a exportação dos gene
dos diversos serviços auctorizados pela lei ros de pro~ucção do Estado,. representada 
orçamentaria e outros actos legislativos e na sua. maxtma parte pelo cafe. 
consequentes contractos celebrados, attingiu Não obst~nte o notavel desenvolvimento 
a 28.626: 179~728, para a qual concorreram que tem tido a sua cultura no Estado, o 
as seguintes parcellas: que se revela ,no au~mento da produ~ç.ão 
Despesa ordinaria, aucto- desse genero, e essa tont~ de ~enda. SU.J etta 

rizada pela lei n. 107, a tantas causas _que podem m~utr em s~u re-
que estabeleceu 0 orça- sultado econo_m_JCo, que o maJOr comedlln_en-
mento do Estado....... 14.407:094$256 to d~ve .pr.esrd1r os cal_culos orçamentar·ros, 

Despesas sem dotação no a mars r1gor~sa econonu~ deve ser .emprega-
orçamento, mas autori- da. na exeuçao dos servtços . publlcos, para 
zadas por leis especiaes. 880:384$078 que não venha1~1 a se tomar Insutflctentes os 

Despesas extraordinarias recursos proprtos com os quaes pos~a o go-
com auctorização legal verno completar os ~··anlies con11nettun~ntos 

para operação de credito. 13.338:701$394 encetados que_ constrtuem poderosos .facto-
------- res da prosperidade e grandeza do Estado. 
28.626:179$728 Attendendo ao convite que lhe tizera:n us 

Presidentes dos Estalios de S. Paulo e Espí
rito Santo, para combinarem sobre os meios 
a empregar para o alargamento das zonas 
consumidoras do café, cuja pl'oducção tende 
a augmentar-se em propor·ção superiOJ' ao 
actual consumo, l'ez-se o meu governo re
presentar pelo Exm. S1·. Dr. All'onso Augusto 
Moreira l'enna na reunião para esse tim 
realizada em Petl·opolis, na qual licar·am as
sentadas as bases lio convenio, que seriio 
apresentadas opportunamento á Yossa sabia 
apreciação. 

O caracter reproductivo destas ultimas 
despezas, que se relacionam com o bem-es
tar e progresso do Estado pela sua a.pplica
çD.o em emllrehendimentos da. mais palpitante 
utilidade, JUstifica a auctorização facultada 
para os recursos extraordinarios com que 
deveriam ser satisfeitas, mas que, entretan
to, o foram com a renda ordinaria, o que 
folgo de consignar especialmente com o tim 
de tornar saliente a conveniente e escrupu
losa applicaçlio que tem tido a abundante 
aomma de recursos fornecidos pelas rendas 
publicas. 

Menção especialmente significativa merece 
a verba, nesse algarismo incluída, de em
prestimos a estradas de ferro, que impropria
mente figuram como despesa do Estado. 

A partir do anno de 1893, até maio do 
aorre:lte anno, as fontes de receita do Estado 
forne~eram recursos para a realização de 
operaçl!e!; dessa natureza, na consideravel 
aomma de 13.944:881$369. 

Nesse exercício, entre as despesas extra
ordil)arias, avul~m as verbas app!icadas 
ao pagamento de .Juros e subvenção a em
prezas, de 2.015:766$930, em emprestimos a 
companhias de estradas de ferro, de ... ... . . 
-4.443:947t707, na. construcção da nova capi
tal do Estado, de 5.331:99lt319, no serv1ço 
de immigração e colonização, de ..••..•..... 
1.000:06lf049, na construcção da alfandega 
de Juiz de Fóra, de 460:499$990. 

Na despesa feita com os serviços que tive
ram dotação orçamentaria, houve un1 exces-

A divida publica fundada do Estado é 
actualmente de 1 4.~58:200$000, representalilL 
por 2.805 apolices de um conto de r·ois do an
tigo emprestimo convertido, por· 7.225 apoli- · 
ces de um conto de reis, do emprestimo de 
1890 e por 21.641 apolices de duzantos mil 
reis, no valor de 4.358:200$000, "mittidas 
para operar o resgate dos debontUI'CS lia 
Companhia Bahia e Minas, nos termos do 
accórdo celebrado em Pariz, a 26 do j unho 
de 1894. 

Esta ultima emissão foi Je 26.000 t itulos 
no valor de cinco mil contos de reis, a juro 
de 5 "lo ao anno. Mas, po1· emquanto, só se 
acham em circulação 21.64 1 apolices, no 'a 
lor referido de 4.358:200$000, que foram tia
das em substituição de 27.052 debentUI'e. da 
Companhia Bahia e Minas,que representam o 
valor nominal de 13.526.000 francas. 

Só depois de terminada a operação da sub
stituição de taes debentures, para o que está 
fixado o praso que finda a 12 de j ulho, po-
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der-se-á. precisar a somma. a que ficará re
duzida a dividu. resultante dessa negocia
çll.o. 

De conformidade com o respectivo contra
cto, e em cumprimento do Decreto n. 852, 
de 4 de setembro de 1895, foram amortiza
das 104 apolices do emprestimo de 1890 por 
meio de sorteio que se realizou a 30 de se
tembro do mesmo anno. O serviço da divida 
tem sido feito com a maxima pontualidade. 

São estas, srs. Congressistas, as inrorma
ções ma is importàntes que me é dado tra
zer hoje ao vosso conhecimento a respeito 
dos variados e multiplos serviços que asso
berbam a administraçi\o do Estado. 

Encontrareis amplas e det;dhadas informa
ções e explicações sobre cada um dos assum
ptos referentes aos diversos ramos do servi
ço publico em os relatorios dos illustres Str 
cretario~ de Estado, meus dignns e dedica
dos auxiliares na administr·açào, ,\ cujos ser
viços ao Estado e a cuja leal e cledicada co
operação a mim prestada r·endu preito e ho
menagem, manifestando-lhes toda. minha. 
gratidão. 

Outros esclarecimentos que julgardes pre
cisos para o bom deser'1penho do vossa mis
são ser-vos-ão ministrado~> cum a maior so
licitude e promptidão. 

Faço votos para que a sessão legislativa 
que hoje iniciaes S1:1Ja fecunda em benelicos 
resultados para a prosperidade e o engran
decimento do Estado de .\tinas, que tudo teb1 
o direito de esperar de vós, pelo elevado pa
triotismo de que sois (lotados e de que já 
tendes dado tantas pr·ovas. · 

Palacio da Presidencia de Minas Geraes, 
em Ouro Preto, 15 de junho de 1896. 

CHRISPJ:\1 JACQttES 13IAS FonTES. 

Finda a leitura o sr. Secretario retira-se 
com as mesmas formalidades com que entrara. 

O sr. Presidente declara em alta voz estar 
installada a 2.• sessão ordi naria da 2.• legis
latura do Congresso Mineiro e manda que 
seja extrahida uma copia da Mensagem afim 
de ser remettida ao Senado. 

Em seguida, é lida e appr·ovada a presente 
aeta e 

Levanta-se a sessllo. 

1.• SE~SÃO ORDINARIA AOS IR DE JUNHO 
DE 1896 

PRESIDF.NCIA DO SR. EDUARDO PIMENTEL 
SUM~IAIIIO:- Leitura e apprnv~ç:\o 1le ar.la~ . 

Exnoii'Nn :- !!.· le•lu ra de parP..:er. - Eleiç:\n c!a 
mesa. - l>is~urso tio sr. l're~itlcnte. 

Ao meio dia, feittt a chamada, acham· t:e 
presentes os srs. : Eduardo Pimentel, Ri bei
ro de OJi .. ·eira., Agostinho Pereira, Augusto 
Clementino, João Pio, Raul Penido, Theo
philo Marques, Alberto Furtado, Duarte tla 
Fonseca, Wenceslau Braz, Gonzaga da Silva, 
Leopoldo Corrêa, Silva Fortes, l<'reitas Cas
.tro, Camillo Soares Filho, Bernardes de Fa
ria, Manoel Alvos, Sousa Moreira, Juvenal 
Penna, Pinto de ;'.1oura, Francisco Bressane, 
Ribeiro Jupquoirn., l\unes Coelho, Nunes Pi
nheiro, Sabino Barroso Junior, Camillo Pra-

tos, Rodrigues Chaves, Getulio de Carvalho, 
Severiano de Rezende, Carlindo Pinto, Ma
noel da Silva, faltando com causa participada 
os srs. Mendes Pimentel, Tavares de Mello, 
Coelho de Moura e Ferreira Tinôco e sem 
ella os mais senhores. 

Abre-se a sessão. 
Lida a acta da sessão antecedente ó ella 

approvada e bem assim a da sessr~o de 16, 
que não tinha sido approvada por fa.ita de 
numero. 

0 ,SR. i.• SECRETARIO dá conta do !'eguinte 
EXPF.DIEJSTR 

Off&Cio 

Do sr. Ferreira Tinôco participando que 
deixará. de comparecer ás tres primeiras ses
sões por motivo de saude.-lnteirada. 

2.• LEITURA 
Tem 2.• leitura e fica sobre a mesa par.1 

a o1·dem dos trabalhos, o parecer n. 100 re
conhecendo Deputados pela :.l.k circumscri
pçfw eleitoral do Estado o padre .Joaquim 
Soares Calixto e o dr. José C.'\rneiro de Re
zende. 

ELEIÇÃO DA MESA 

i\a fórma do Ro:rimento annuncio em se
guid;t o sr. Presidente a eleição do Presi
dente da Camara. para o que convidou os 
senhores Deputados a fazerem suas ce
dulas. 

Feita a chamada pelo sr. 1.• Secretario, 
sl'io recebidas :~ 1 cedulas que, apuradas, dão 
o seguinte resultado : Eduardo Pimentel 29 
votos ; Mendes Pimentel o Juvcnal Ponna 1 
voto a cada um. 

O Slt. PRES!D~:NTE deixa a c;1deirn. que ó 
oceupada pelo sr. I.· Secretario o qual, em 
virtude do resultado da apuração, pr·oclama 
P1·esidente dl) Camara o sr. Edullrdo Pimen
tel que é convidado para tomar assento. 

O 11r. Eduardo Pi~eot.el (ao occupar Q, 

cadeira de P1·esülente): - Mais uma vez a 
benevolencia de meus illustres collogas aca
ba de me conferir este posto honroso que 
por direito devia cabAr 11. outro mais compe
tente. 

Faltando-me ns qualidades que o cargo 
requer (nllo apoiadiJs geraes) procurarei, en
tretanto, apoiado pelo concurso de meus no
bres collegas, fazer tudo quanto estiver a 
meu alcance para ser fiel interpreto do re
gimento, ser aqui um verdadeiro juiz sem 
preoccupaçõeii' de especio alguma (Muito 
bem ). 

0 SR. SILVA FORTBS :-Como sempre tem 
sido. 

O sn. EDUARDO Pl~EJSTRL :-Agradeço, 
portanto, a meus distinctos colloga~ mais 
esta prova de confiança, esperando de >:eu 
auxilio e concurso o que me !'alta para. bem 
preencher o cargo (Muito bem, muito bem). 

Comparece o sr. lgnacio Murta. 
O sr. Presidente annuncia a eleição de 

Vice-Presidente. 
Feita a chamada, são recebicl.as trinta e 

duas cedulas, que, apuradas, dão o seguinte 
resultado :-Mendes Pimentel :11 votos ; Car
lindo l'into um voto. 
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E' proclamádo vice-PreAid~nte .da Camara 

• 11'. MendeS Pimentel. 
Annunciada a eleiçlo. de f.· Secretario, são 

recébidas trinta e doaa eedulas que, apura
das, ..ião o seguinte result3do :-Ribeiro de 
Oliveira 2:1 votos • Freitas Castro, Duarte da 
Font~eca, Agostinho Pereira, Camillo Soares 
Filho e lgnacio Murta um voto a cada um. 

E' proclamado I.· Secretario o sr. Ribeiro 
ie Oliveira 

Pelo mesmo processo procede-se á eleição 
i8 2. • Secretario, sendo recebidas 29 cedu
laa que dão o seguinte resultado :-Agosti
•ho Pereira vinte e quatro votos : lgnacio 
Murta, Nunes Coelho, Ribeiro Junqueira, 
Freitas Castro e Nunes Pinheiro um voto a 
eada. um. 

E' proclamado 2.· Secretario o sr. Agosti
aho Pereira, 

Finalmente é annunciada a eleiçl1o de 
aupplentes de Secretarios, declarando o sr. 
Presidente que cada Deputado devera votar 
em dous nomes em uma. só cedula. 

Recebida.s vinte e nove cedulas, numero 
aorrespondente aos srs. Deputados presentes 
aa sala, são ellas apurada..<; dando o seguinte 
resultado: 

Ribeiro Junqueira vinte votos : Desiderio 
de Mello desoito voto11 ; João Pio, Duarte da 
Fonseca, Getulio de Carvalho, Cp.millo Soa.
res Filho e Sabino Barroso Junior dous vo
tos a .cada um; Silva Fortes, Pinto de Mou
ra, ~ul Penido, Freitas Castro, Nunes Coe
lho, Nunes Pinheiro, Manoel AlYes, Manoel 
da Silva, Francisco Bressane e Gonzaga da 
Silva um voto a cada um. 

São proclamados supp,lentes de Secretarios 
os srs. Ribeiro Junqueira. e Desiderio de 
Mello. 

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

ORDEM DO 'DIA 

1.• PARTE 

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

Expediente : 
Discussão e votação do parecer n. 100, 

reconhecendo Deputados eléttos pela 3. • cir
.cumscripção eleitoral do Estado, os srs. pa
dre Joaquim Soares Calixto e dr. José Car
neiro de Rezende. 

2.a P~TE 

Até quatro horas da tarde : 
Eleições das commissões permanentes. 
Levanta-se a sessão. 

~. • SESS.\0 ORDINA:RIA AOS 19 DE JUNHO 
DE 1896 

P!UiSIDENCIA 00 SR. EDUARDO PDlBNTBL 

Ao meio dia, feita a ç,hamada, ~ham-se 
presentes os '81'8. : Edua:rdo Pi,nentel, Ri.bei
ro de' Oliveira, Agostinho Pereira, Getulio 
d.e Carvalho, Duarte da Fonseca, Alberto 
Furtado, Camillo Soares Filho, Freitas Cas-

tro,, Silva Forte!f\ Mendes Pimentel, Carlin
do Pinto, Bernardes d~ Faria, Theophllo 
Marques, Raul Pe.nido, João Pio, Nunes Pi
nheiro, Juvenal Penna, Sousa Moreira, lgna
cio Murta, Manoel Alves, Rodrigues Chaves, 
Ribeiro J.unqueira, Gonzaga da Silva, Fran
cisco Bressane, Sabino Barroso Junior, Se
veriano de Rezende, Nunes Coelho, Pinto 
de Moura, Camillo Prates, Manoel da. Silva., 
Augusto Clementino e Wenceslau Braz, fal
tando com causa participada os srs. Tav~ 
res de Mello, COelho de Moura e Ferreira 
Tinôco e sem ella os mais srs. 

Abre-se a sessiJo . 
Lida a· acta da sess!o antecedente e nll.o 

havendo quem sobre ella raça recl&.mação é 
a mesma approvada. 

O SR. 1.• SBCRKTARJO dá conta do seguinte. 

EXPEDIENTE 

Requerimento do sr. Leopoldo Corrêa, de
puta.do eleito pela 4. a ci•·cumscripção, soli
citando dous mezes de licença para tratar 
dl3 sua satide.-A' M mmissão de petições. 

0 SR. RIBEIRO DE ÜLIVEIRA lé e passa ás 
mi16s do sr. Presidente um requerimento 
do sr. desembargador da Relação deste Es
t~do, Amador Alves da Silva, pedindo um 
anno de licença com os respectivos venci
mentos para tratar de sua satide.- A' mes
ma c ommissão. 

O SR. PRESIDENTE annuncia, em seguida, a 
discussão do parecer n. 100 que r·econhece 
Deputados eleitos pela 3."' circumscripção os 
srs. padre Joaquim Soares Calixto e dr. José 
Carneiro de Rezende. 

Sem debate é encerrada a discussão sen
do approvado o parecer pelo que o sr. Pre
dente proclama Deputado!: eleitos pela refe
rida. cirr•nn~rripc;ão os ~rs . padl'e Joaquim 
Soares ~ati:Uu e dr. José Ca.rneiro de Re
zende. 

0 SR. SILVA FORTES, obtendo a palavra 
pe.la ordem, requer s~ja nomeada uma com
mrssão para receber o sr. deputado padre 
Joaquim Soares Calixt.:> que se acha na ante
sala. 

O sr. Presidente noméa para a referida 
commissão os srs. : Silva Fortes, Francisco 
Bressane e Gonzaga da Silva, e cqnvida-o a 
cumprir o seu dever. 

Com as formalidades regimentaes é intro
duzido no recinto o sr. padre Joaqu ;m Soares 
Calixto, que presta compromisso regim~ntal 
e toma assente em se.,uida. · 

Passa-se á 2. · parte 'da. ordem do dia-elei
Ção das cotnmissões permanentes. 

O SR. PRESJDE:STE anuuncia a ele ição da 
commissão de Constituição, Legislação e po
deres, para o que man!la que se p~oceda á 
chamada. 

São recebidas 33 cedulas que, apuradas, 
dtlo o seguinte · resultado : Freitas Cll.Stro 22 
>otos ; Getulio de Carvalhu e Delftnó Morei
ra; 19 votos cada um, Mendes Pimentel, Ca
millo Soares Filho, Sabino Barroso Junior, 
Raul Penido, Pinto da Moura e Ribeiro Jun
queira 1 voto a cada um. 

Stlo proclamados membros dn . commlssão 
os tres primeiros. 
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Peb mesmo processo procede-se à. eleição Ignacio Murta e Tbeophilo Marques 20 vo-
dos membros da commissão de orçamento e tos a cada um ; Leopoldo Corrêa 18 votos ; 
contas. Joào Pio e Joaquim Calixto 2 ,·otos a cada 

Recebidas 3'2 cedulas, numero dos srs. De
putados que se achavam na sala, silo ellas 
apuradas dando o seguinte resultado : Men
des Pimentel 22 votos ; Augusto Clementi
no 18 votos ; Bueno Brandão 16 votos ; Ca.
millo Pratas 5 votos L Francisco Bressane, 
Wesêesla.u Braz, João Pio e Ignacio Murta l 
voto a. cada um. 

São proclamados membros da. commissão 
os tres mais votados. 

Procedendo-se á eleição da commissão de 
força publica , são recebidas 32 cedulas que, 
apuradas, dão o seguinte resultado : 

Coelho do Moura 21 votos ; Severiano de 
Rezende 20 votos ; Wenceslau Braz 18 vo
tos ; lgnacio Murta, Manoel Alves, Raul Pe
nido, Thephilo Marque::. e Silva Fortes I ...-oto 
a cada um. 

São proclamados membros da Commissão 
os tres primeil'Os. 

Para a Commissl!.o de r epresentações, re
querimen to~ e petições são recolhidas á urna 
29 cedulas, numer·o de senhores D11putados 
que se achavam no salão e, sendo ellas apu
radas, cHio o seguinte resultado: 

::lilva Fortes, 24 votos ; Sousa Moreira, 17 
votos ; Faria Loba.to, 16 votos ; Manoel Al
ves, I voto. 

Silo proclamados membt·os da Commi.-são 
os tres primeiros. 

Feita :1 ('h:unada pam. a eleição ela com
uli.ssau úe .Justiva Civil e Cl'imina,!, são r·e
cebidas 33 cedulas que, apuradas, dão o se
:ruinte resultado : 

S:thiuo Bar-roso Junior, <~onzaga da Silva e 
Riheirn .Junf)ue ira. 21 votos a cada um : Ge
tulio de l':t l'\·alho, l~aul Penido e Duarte da 
Fonseca I ,·ow a <.tda um. 

O SR. PREsiiJE:-õ1't; proclama eleitos os tres 
primeirM. 

Segue-::;e a eleição d:t Commissão de Ca
maras l\lunir.ipaes. 

Rer.ebidas 32 cedulas tlão ellas, depois de 
apuradas, o seguinte resultado : 

Raul Penido, 22 votos; Camillo Soares Fi
lho, 20 votos: Desiderio de Mello, I 7 votos ; 
Manoel da. Silva e Ignacio Murta, 2 votos a 
cada um; Juvenal Penn:t, Manoel Alves e Ri
beiro Junqueira, I votu a cada um: 

São proclamados eleitos os tres primeiros. 
Para n. ele ição da Commissão de Commre

cio Estatística. Industrias e Artes, Sã{) re
cebidas :n cedulas 4 ue, apuradas, dão o se
guinte r e,.,ul tado : 

Manoel dn. Silva e .111venal Penna 19 vo: 
tos a cada um ; .Joaquim Calixto 2 votos : 
Theopbilo ;\!arq ues, Pinto de Moura e Raul 
Penido I voto a cada um. 

São proclamados membros da commissão 
os tres mais· votados. 

Feita a chamada para a eleição da com
missão tle Agt•icultura, Minas, Coloniza<:ão, 
Terras e Bosques, recebem-se 31 cedulns que 
dão o seguinte resultado : 

um. 
São proclamados membros da commissão 

os tres primeiros senhores Deputados. 
Suspende-se a sessão por 10 minutos. 
Reaberta a sessão, procede-se a eleição da 

Comissão de Obras Publicas para o que são 
recebidas 31 cedulas que . apuradas, dão o se
guinte resultado : Alberto Furtado 23 vo
tos ; Ta.vares de Mello 19 votos : Epaminon
das Otton i 17 votos ; Si! v a Fortes 2 votos ; 
Camillo Pratas I voto. 

S;lo proclamados eleitos os ires mais To
tados. 

Procede-se. em so:.ruida, á eleição da Com
missi'to do Negocias lnter-estadu:tes : 

Recebidas :lO cedula.s são ella::; apuradas, 
dando o se;.minte resultado : 

Cal'lindo l'into 23 votos ; Benn,nuto Loto 
18 votos ; Ferreira Tinoco 16 votos · l'into de 
Moura 2 votos ; \Venceslau Braz I voto. 

Sàu pror.lamados membros da Commissão 
os tres senhot·es Deputados mais votados. 

Pam a Commissão de Jnstruc<;ão Puhlica 
são recebidas 30 cedulas que dão o seguin~t) 
resultado : 

F1·ancisc Hressane 2.1 vutos ; Joiio Pio :!00 
votos ; Camillo Prates 16 votos; Joaq uim 
Calí xto I v o tu. 

Silo proclamados membros da Comm issão 
os tr·cs mais votados. 

Procellendo-.-e it chamada p:tra a eleição 
dn. Commissão de ~aúde Publica rorebom-se 
:~ 1 cedu las que dão em resul t:tdu n se~uin
te : 

Duarte •In. Fonseca 21 votus ; . ·unos Pi
nhei ro iO ,·oto ·; Nunes Cool!lO lU votos ; 
.Joaquim Calix to o Saturninu nantas I ,·oto 
a cada um. 

:;ào proclamados mumbros da Counn :ssão 
os tres prime iros. 

Finalmente procede-se á ele ição da Com
missiio de H.edacçào das Leis, sondo para tal 
tim t•oceb idas 30 cedulas que, apuradas, dão 
o seguinte r·es ultado : 

Pinto de Moura 20 votoQ ; Rodrigues Clut
ves 19 votos ; Bernardes de Faria 1:-l votos; 
~ahi no Hor1·oso Junior, \Vencesl:w Braz e 
Camillo Pratas ·I voto a. cada um. 

Silo pt·oolamudos eleitos os tres primoiros. 
Nada mais havendo a tratar-se, o 8r . Pre

sidente de!'igna para amanhã. além da parte 
regimental, e seguinte : 1.& discussão do 
prcjecto n. 12!J, tio 1895, 2.• do de n. 50, iam
bem de 180fl o discussão dos pareceres de 
ns. 9:l, 94 e 95 o 

Levanta-se a sessão. 

3.• SESS;\.0 O!WINARIA AOS 20 DE JUNHO 
DE IHOO. 

PR~:SIIJ ENCIA IJO SR. EO ' ARDO Pll\fENTEL 

SU )I \1 A 1\10 : - I.Pitllra e apprul'a(·:tn tia a•:ta-Ex· 
I'Wif:~TF. - L>i~cu;~us !In,; , rs . St•vPriano rle He· 
zeude e Carnil lo :-'l•arcs Frlhn - 2. · lcrtnra- Apre
~P.u taç . .'to dt• parCC<'I'l'S . .-\ prt>8culat':\n de projectos 
suhl't! <:tllt':tiiH~ IIItl tl:t ~ialta . l'r• ·j-eln rm t.· dis
r:u ~,;:\o - UlJ.<cnal,'Õt!,; tlu .<r. Sit•a Forks- 2.• 
i' 1rle tia nrdt•·u ti•• .lia - ·! . ' oliSC II ~~A" tiO prol'ecto 
l i "'' :tlll'i-ol" 7.a :. IIUII I• ':t\·:\u de uma CllllliD ssào 



para estudar e olll!recer ao Congresso um proleeto 
sobre Codlgo do Procesaó Civil - Discurso e re
querimento do sr. Sabioo Barroso-Discurso!\ dos 
srs . Wenceslau Braz e camillo Soares Filho · 
Emenda.~ - Discursos doll srs . Wenceslau Braz, 
Sabmo Barroso e lllbetrn .luoqucira- DiscuHsilo 
de p;;recerrs- Ordem do dia seguinte . 

Ao meio dia, feita a chamada, acham-se 
presentes os srs. : Eduardo Pimentel, Ri-

. beiro de Oliveira, Agost inho . Pereira, João 
Pio, Nunes Pinheiro, Silva Fcrt.es, lgnacio 
Murta, Francisco Bressane, Joaquim Calixto, 
Rodrigues Chaves, Ribeiro Junqueira, Delfim 
Moreira, Gonzaga da Silva, Wenceslau Braz, 
Sousa Moreira, Carlindo Pinto, Juvenal Pen
na, Manoel da Silva, Nunes Coe!bo, Camillo 
Soares Filho, Augusto Clementino, Getulio 
de Cru:valbo, Raul Penido, Severiano de Re
zende, Manoel Alves, Sabino Darroso Junior 
e Camillo Prates, fa ltando com causa parti
cipada. os srs. Tavares de Mello, Coelho de 
Moura e Ferreira Tinôco e sem ella os mais 
srs. 

Abre-se a sessao. 

Lida a acta da sessão ao tecedente o não 
Havendo quem sobre ella. faça reclamação é 
a. mesma dada por approvada. 

O SR. I.· SECRETARIO dá conta do seguinte 

EXPEDIENTE 

Olficios 

Do dr. I.· Secretario do Senado, commu
nicando que o Senado em sessão de bontem 
elegeu os srs. dr. Francisco Silviano de Al
meida Brandão, Presidente ; Antonio Mar
tins Ferreira da Silva, vice-Presidente ; Ne
cesio José Tavares, I.· Secretario ; Joaquim 
Antonio Dutra , 2. · Secretario ; Francisco de 
Paula Rocha Lagôa, supplente do I.· Secre
tario e João Gomes Rebéllo Horta, supplen
te do 2. · Secretario.-lnteirada. 

Do dr. Secretario do Interior enviando a 
representação em que a Camara Municipal 
do Carmo da Bagagem se manifesta contra-
ria ao projecto que restabelece o pedagio 
na ponte sobre o rio das Velhas, na estrada 
que liga aquelle município ao do Sacra.
mento.-A' commissilo de representaçl!es. 

Do mesmo sr. dr. Secretario, remettendo 
uma representação em que contribuintes dos 
cofres municipaes do Fructal pedem a dero
gação da resolução n. 10, de dezembro de 
1992, daquella Camara.-A' commissão de 
C&maras Municipaes. 

Do dr. Secretario das Fina.nças,"2enviando 
um requerimento em que os empregados da 
recebedoria de Minas, na Capital Federal 
pedem augmento de vencimentos.-A' com~ 
missão de petições. 

Do presidente da Camara Municipal do 
Patrocínio, env'iando uma representaçllo de 
contribuintes desse município reclamando 
contra a validade da lei municipal n. 52, 

.que a.uctorizou a acquisiçiLo de um edificio 
para as sessões da Camara.-A' commissão 
de Camaras Municipaes. 

Da assembléa municipa.l de Caldas, sub
mettendo a consideraçilo do Congresso uma 
reclamaç!io de contribuintes seus contra o 
disposto no artigo 5. · da lei n. 16, de 21 de 
setembro de 1895, e contra o§ 5.·, do artigo 
51 da lei n. 15, de 12 dE'\ julho do mesmo 
a.nno.-A' mesma commissão. 

Do dr. juiz de direito da comarca de Ouro 
Fino representando contra a invasão do ter
ritorio mi neiro, na sua comarca, por aucto
ridades paulistas e pedindo providencias 
tendentes á cessação desse abuso .-A' com 
missão de negocios inter-estadoaes. 

REQUERIMENTO 

Do engenheiro Clorindo Burnier Pessoa de 
Mello .;, outro, pedindo concessão de pr ivi
legio, por 20 annos, para exploração de mi
nerios de manganez, por si ou por companhia 
que organizarem, nos terrenos devolutas 
deste E~tado, situados em uma faixa de seis 
kilometros de cada lado da Estrada de Fer
ro Central do Brazil.-A' commissllo de mi
nas. 

O •r· 8eYerlano de Resende :-Sr. Pre
sidente, venho pedir a v. exc. interpôr seu 
valimento perante a commissão de redacção 
afim de que esta otrereça á. apreciação da 
casa a redacção do projecto n. 57. A mate
ria de que trata este proJecto interessa bas
tante a um dos municiptos que fazem par
te da circumscripçll.o que tenho a honra de 
representar nesta casa : consigna auxílios 
ao estabelecimento de um cnllegio de Sale
sinnos na cidade ,~ Tiradentes. 

Este projecto fot approvado em meio da 
sessão do anno passado, em 3.• discussão, 
e parecia-me já se achar no Senado,quanrlo, 
pela leitura da synopse dos nossos t rabalhos, 
vi que a sua redacção final ainda não foi 
sujeita á approvação desta casa. 

Venho tambem, sr. Presidente, pedir a 
v. exc. fazer figurar no. ordem 4lo dia 
mataria tambem importante e por sua na
tureza urgente. Refiro-me á. emenda que 
veiu do Senado, ao projecto n. I, de 1894, 
que deve ser approvada por dous terços de 
votos nesta casa e que diz respeito a alte
rações do artigo 3.· § 4. · lia lei n. 601, de 
18 de setembro de 1850, relativamente á 
validade de alienaçl!es e hypothecas da 
posse de terrenos devo lutos. E" um assum
pto de grande importancia. e que joga com 
mteresses de não pequena monta dos habi
tantes de uma. grande circ,.mscriprjlto elei
toral que aqui represento, e especialmente, 
sr. Presidente, dos municípios de Manhu
assu e Caratinga. 

E' esta uma questão que tem alli levan
tado grandes perturbaçl!es e que sobre tudo 
aos pequenos lavradores traz em constante 
sobresalto quanto a legitimação da posse de 
terras t>m que elles a.ctivamente t rabalham e 
em que ha. muito já se acham estabeleci
dos. 

Peço, portanto, v.· excia. consignar na or
dem do dia da proxima. sessão a votação 
desta emenda porque estou certo de que 
ella vem tornar o projecto viaTel attendendo 
a uma grande e palpitante necessidade, (Mui
to bem). 



O SR. PR~SIDENTE tueclara que, quanto à 
primeira parte a commissão acaba de ouvir 
a reckmação do nobre Deputado, e está cer
to que ella satisrarà. o seu pedido, quanto a 
segunda parte, é de toda a justiça e assim 

_pensando já se entendeu hoje com o I'elator 
da commissão respectiva para estudar a ma
teria al1m de quo possa ella ligu•·ar na or
dem tlu dia. 

0 SR. CAMILI.O SOARES FILHO :-Pa!'SO ás 
mãos de v. excia.,S1·. Presidente , um re
que•·im ento em que agricultores, negociao 
tes e industriaes do dist•·icto do Saude pe
dem ;.o Congre:;so a annullação de duas leis 
prom Ull!adas pela Camar·a Municipal de Al 
vinopol is, u peço penni~s i"to para chama•· 
a atte n<;iio de meus illustres collegas pam 
a que~tiio que nollo se tr·ata, que é impor
tant i;:;:ima por .Jogar· com interesses ca pi
tae· do municipio e qui.;â .toproprio Estado. 
Para mostnu· quào importai Jte ó o problema, 
qu o submetto ao Co ng•·e~~IJ , uasta, ~r·. P•·e
sidenr e , referi•· que a Camara, pela le i suh o 
o. U, taxou em flagmnto deSI'cspei to a J!i :;
pos i<;ucs terminan,tes das Constitui<;ucs Fede
ral e E~tad ual, " impoi·taçito o cxporta<;ão 
do mun iri pio . Recla mando povo e C0 ntri
buin tei' cont1•a a iniquidado o incon;:titu :: io
nalidade dessa lei, r·c::;olveu a Camara, por· 
um capricho injusti liea,·ei, mascarar seu 
acto, promulgando, soiJ o n. 1:~, uma :<e
guntl:t lei dando a essa taxa o nome do im
po~t (• 1lc co nsumo. 

u :;H. \VEJ\CESLA U llHAZ :-.\lu i tas Camara!' 
tem cummettido esse ahuso. 

O SR .. JoA.o PIO :-Es~as leis otrentlem os 
in te t·csscs diJ Prata. 

O ~R. CA)!IJ.J.o SoAH ES Fr1.110 :- Pcmnto a 
A;:;:emhlóa 1\lunicipal, cont•·ibuintes, em nu
lll ':' I'O supcrio t' o cinco Ilta representaram pe
di ntlo ;:c Stti<pcnde:<se a cxecuçf10 dessa le is, 
ca~o niin ro~sem annulladas, ate quo ~ob i'C 
ellas :< e prununcias:<e o CJngrcsso. As;:em
blêa pu1·ém leYou seu amo•· ao:< impostos 
ct•cados ao extremo d nem ao menos enca
minhai', como e1·a seu dc ,·or, a. •·cprc~e n ta
ção no Poder· LogislatiYO. E~sos factc:> mo
tiYaram a peti~· iw qu r apt·c;:cnto e para a 
qual. repito, peço: a. c. c la•·cc ida attençftO do 
disti ncto::; ~enh ore:< repl'Pseutantcs do Esta
do nesta Cama.ra. (M~t ilo !Jem ). 

o ~t· . Pr·e~ide nto doclai'óL qu e u requcrimen 
iu apt'O:<eutado pe lo nobt·o Deputado n te ú 
co mmi ssftO de Ca ma•·a:<~ J\Iuni ci paes . 

2.• I.Ell'l:R.\ 

Tl'lll seg-unda lc itum o ti r am sob•·e a me
sa para or·dom dos trahallio:< u parecer n. Vi 
e o p•·ojocto n. 151, amuos de 1895. 

O :<r . ~il nt Fo•·te:<, por parte da C<J IIIIIl is
são ele reque1·imen tos, otrm·ece o Yfto a im
primi•·-se pam ent•·;u· na or·dem dos traba
lllos os seguinte pat·ecc•·os : 

r\. 101 

A commiss:lo do representações, t•equeri
mentos e oeti~,:õe~ , á. qual foi presente o do 
-Deputadô Leopoldo Corrért, pedindo dous 
mezes de licença pa1'a tratar de sua saúde, 
é de 

23 

Parecer que seja defet·ido seu requerimen
to, em vista do a lleg-ado e pt'OYado. 

Sala das commis~oes . 20 de j unh o ti o 1896. 
-SIL\'A FORTES.- SoüSA .\IOREIRA. 

~. 10:2 

A commissão do •·eprescnta~·oes , •·eq ueri
mcntus e pel.içõc;:, it qual foi pre~e n te a da 
Camara .'\lunicipal de :\J•;q.ruai'y, representan
do sobre a neces;:1d:Hle de co nl'luircni-:<e as 
ohr·as da. referida ra dl:a o cons u·urçiio de 
uma sala para as aud iPucia , ó de 

l'at·ccor :que . ej<t a•·chh·ada a dita re
pt•esentação visto tratM·-~p de a~~ umpto da 
competenc1a do Chei'•' Exocuth·n do E· tndo e 
j â attendido com solit·itudl' pl' lo poder• com
petente. 

Sala das commissue~ . :?11 de j unho dl' 1800. 
- SIL\'A FORTES -~Ot.:SA .\(01\EIH A. 

A COilllll issi\o de I'e)11'C:<ell I ól<;ôe:<, r·eq liCI'i
!HentOS o peti~·õc~. ú qual !'oi pre~en tc> o pr•o. 

.Jecto n. 11 8, do IR95, ap pt'O\';Joln em primei1·a 
discussão, otrer·ece-o pai'a ~e::run da cliscussi\n 
COill a mesm a l'Odacç;io C f1~ '11)1Ü\~ ~U<l. I'ej H i~· àu 
\' Ii'IO consignai' assumpto .Ja re~o lYidn . 

Sa la das comm bsucs, :?0 d' ju nho de 1896. 
- SIL\'A FORTES.- Soü 'A :\IOHEIJ(A. 

A connn i:>siw de • ·cp•·escnt;•~;ues, requ eri 
mentos e pet i.;õe~ . :i qual J'o i presente o p•·o

.J ecto n. t:t2, de 11'95, appi'u\';Jdo em 1. ~ d i ~
cu~sito, ofl'et'l're-u para ~." discu"sfw com a 
me~ma rcdac.;tt~• c> p1·opoe sua t•ejeki\o, ,·isto 
tmtar-~c tio JWdidn til' lir.cn<;a por um ann u 
qu e, j{L tlocorTido , im pm·ta na sup po:< i ~·ii~ 
de que o req uc•·ent c não precisa mais de 
licença. 

Sa la dns Comm i~~I•P:<, 20 de junho de 1 '00. 
- SrL\'A FO!ni·;:;.-~uc~.\ .\IOREIRA. 

A CO I111ll! S;<à~ do l'C' ))I'ese nta~·Oes , t•oquer i
mcntos c> pct · ~·Oc :<. ;\ qua I !'ui pro~c nt.e o 
Pl'O.)CCt'l n. J:l:l, dL· 1 ~\ :;,, nppl'OYado em J. a 
discussão, otr ·I·ere-u par:1 ~. ' di cuss;1o com 
a mesma ••odact;:1o c pr••puc sua rej o i ~·i\o pela 
razão do tratar-se du llll l ped ido de licença 
por um anno, . r m ,.t·ncimonto~ . quando o 
pr·aso j â est(L decut'l'i dn c a r.oncessão dtt 
I icen<;a, no ca~u ,.c,·tcn te, i m po1·ta ria na 
otrensa do di•·c it11s !<;li!I'ados do requeJ'e tlte. 

Sala das comm i~;:,)c~. ~O de j unho do 1895. 
- SII .\'A FORTI'.S.-Sot.::<A .\IOHEIH>\ . 

A rommi~~üo do I'l:pi·esenta<;Oc;: , I'N)uer i
mCI~tos e pe1 i~·ue~, it qual roi prese nt e o 
proJecto n. 1 :~5, dl' l ~n::., appt·o,·ado em 1." 
discu:>~iio, ofl'et•ece-o p;tJ'a :!.a di :<c us, ão com 
a mesma redac<;flll o pi'OIJõe sua re joi<;fio. 
Yi~to t.::atar-so d e ped ido de licença por um 
anno, .J a deco iTtdo, "quo nos f'az CI'Ol' que o 
•·equ e•·ente não 11 ecess ita mais da licença so
licita da. 

Sala da commi;:.•l•r~, :!0 de junho do 1896. 
- SILVA FORTE~. - ~OC. A :\I DHEIR A. 

O sn. RA li i. P.E:\IUo funtlam onta c ma nda á. 
lllesa o seguinte 

PIWJECTO 1\ . 152 

O Cong-rc~so Legislati vo do Estado do Mi
na;; (;e mos decreta : 

Art. J.· Ficn o governo do E~tatlo auctori
zado a promover a execucç:lo das obras no
cessarias do s:~neamento da zona da Malta. 



e das localidades do Estado que tenham sido 
accomettidas por epidemias de febres. e,. bem 
assim, naquelles que, por sua proxtmtdade 
dos pontos aft'ectados ou pelo accumulo de 
população, devam ser realizadas obras sa
nitarias. 

Paragrapho unico. Comprehendem-se ne~>ta 
disposição o estabelecimento de postos~·qua
rentenarios e bospitaes de isolamento e 
desinfecção nos pontos que o governo julgar 
necessarios e convenientes. 

Art. 2. · Orçadas as obras, o governo man
dará executai-as de prompto foruaccndo as 
quantias necessarias, ficando cada municipa
lidade devedora ao Estado de um terr;o da 
quantia despendtda com o saneamento J·espe
ctivo, quantia. que será paga pela munici
pali.da.de sem juros e no praso maximo de 30 
annos. 

Art. 3. · Para cada um dos pontos da zona 
do art. l. · serão nomeados dülcgados de 
bygiene remunerados com ordenado annual 
de 7:200$000 e obrigados às desinfect;Oes e a 
zelar pela hygiene local. 

Art. 4. · Fica o govel'!lo, outro sim, :IUcto
rizado a entrar em accórdo com as munici
palidades para. execução das ob1·a;;, podenJo, 
si o quizer, incumbil-as da execução do 
serviço que serã. fiscalizado pelo Estado. 

Art. 5. · Para occorrer ás despesas desta 
lei, fica. o governo, desde já, a.uctorizatlo a 
fazer as necessarias operações de credito. 

Art. 6. · Decretada a pre;;ente lei, tica re
Toga.da a lei n. 145 de 1895. 

Art. 7.· Revo~a.m-se as disposições em _con
trario. - (S. R.) 

Sa.la das sessões, 20 de junho de IR96.
RAUL PENIDO.-FREITAS CASTRO.-GONZAGA DA 
SILVA.- AGOSTINHO JOSE PEREIRA.- RmEIRO 
JUNQUEIRA, 

Estando o mesmo apoiado pelo numero 
de assignaturas vae a imprimir-se. 

O sr. Presidente annuncia, em seguida, a 
I.• discussão do projecto n. 129, de 1895, con
cedendo licença ao capitão do 3. • batalhão 
da Brigada. Policial, Francisco José da Costa. 
Guedes. 

Encerrada a. discussão, sem mais debate, é 
rejeitado o projecto, o qual vae a archi
vai'-Se. 

Passa-se ú. segunda parte da 

ORDEM DO DIA 

E' lido e entra em segunda discussão, por 
artigos, o projecto n. 50, de 1895, auctori
zando a nomeação de uma c0mmissão para 
estudar e otrerecer ao Con~re:;.su um prqje
cto sobre Codi:-ro do Processo C i vil. 

Entra em discusslio o art. I .· 

O sr. Sablno Barro8o .Junior : - (Não 
temos o seu dascurso). 

Requeit·o que o projecto em discussão, sob 
n. 50, Yolte a commissão de Justit;a Ci\·il e 
Criminal. 

Sala das SessõC's, 20 :le junho de 189ô.-SA
DINO BARROSO JUNIOR. 

E' apoiado e eatra em cliscu!':sào. 

O sr. l'O"coee111au Braz : - Sr. !'residen
te, quando o 11.nno passado e em uma das 
primei!'a.s sessões tive occasião de apresen
tar á considera~ão da casa. o projectt,, que 
depois tomou o n . 50, e hoje é submettido 
a ~.a discussão, eu estava con\·encido, como 
h~je estou, de que havia conveniencia in
contesta.vel e inadiavel de set·em consolida
das todas as disposições, quer de dit·eito pro
cessual civil, quer de direito pt·ocessu,ll cr·i
minal. 

Sustento hqje, sr. Presidente, ns mesmas 
idéas, as mesmas considerações que tiz por 
or.casião da apresentação do pl'qjectn, sendo 
que verifiquei depois que algumas úisposições 
delle deviam ser modilicadas : assim ..1. verba 
consignada e tambem o praso nclle marcado 
eram pontos que podiam ser moditicados e 
eu acceitaria qualquer emenda neste sent ido 
si o projecto não fosso hoje inut il. 

Posterwl'lnente a apresenta~;i.i o do pr~je
cto, sr. Presidente, eu tive occasião de :mber 
que :.:. Congregação da Faculdade LiVl'e de 
Direito estava estudando um e:::ho~;o de con
solidação do processo c rim ' na I ulallorado 
por um dos seus mais illnst. L·~ membro:'. 

O 11r. Silva Forte11 :-Sr. Presidente, o Satistiz-me, enchi-me de jubilo, pot• \·et· a 
projecto que ora se discute foi ehtbor<Hlo congregaçfto, além dos gt•ande~ :;en ·i..,os que 
pela commissilo de que eu l'aziaparte,o anno tem prestado ao E>:tado, prestat· t:J;.i s este 
passado,e submt:lttido á consideração da casa qüe c importantíssimo e que n•n, satisfazer 
em 22 de junho de 1895. á uma tias mais urgentes nccossida.dcs do 

Até entiic, a commissão julgara opportuno nosso Estado . 
que se concedesse a licença de flccórdo com Soube tambem, SI'. Pt·csiden'c, r; ue á con
o projecto;hoje, entretanto, a commiss?to l'e- gregaçiLO, pot' intermedio do rnl'et·i,lo iente, 
'!Onhece que elle não tem t'H Zão de ser e serei oifeJ·ecida. uma conso litl;".;ao tio pt•uces
e uando levantei-me não J'oi para impngnat• so civ il que, tra.nsl'ot·ma.daem lei, vem salvar 
:1 disposição n'elle consignada, nHtS sim para. a. jurispt·udencia do mare ·nwg,lttJ/1. tla legis-· 
pedir aos meus honrados collegas que o re- !ação a retalho. 
geite pela sim pie:;~ razão de que o capitiw 1 Eu, pu:s, denote destas con:::idot a~:õe~, "''· 
Francisco José da Costa Guedes, de9ois de ter 1 Presideuw , estava resolvido, como a.pt·esen 
obtido do governo 3 mezes de licenr;a para I tanta do projecto n 50, t1. vil' pedi!' a sua 
tratar de negocias, solicitou e obteve a. sua ' rejeição. 
exoneração de capitão de nma das compa- I 'o !'R. SAIII.JSO BARRoso JUNIOR, melhot• se-
nhias do 3.· batalhão da Brigad_a Policial. 1 ria voltar li. comrnissão de que l'Qje it.al-o . 

Já vé,sr. Presidente,que o prqJectose torna, j UM sR. DEPt:TADO: - :\ idéa n:IU foi pm-
por isso, inutil e sem razão de ser, motivu ·· judica.da. 
pelo qual peço á casa regeital-o. ! O sn. \\'EMEsLAu BRAz:-:\ itléa não fica 

E' o que tinha a dizer (Muito bem ! muito i pr~judicada pot·que a congregaçi\o da Facul-
bem !). . dade Livre tem um proiecto em mãos que 
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está. estudando e, segundo o meu illustre 
collega representante do 5.0 districto, esse 
projecto será olferecido ás Camaras para. ser 
discutido e rnoditicado, conforme julgarem 
conveniente os legisladores estadoaes. 

0 SR. SABINO BARROC::O JUNIOR dá um apar
te e , simultaneamente, cruzam-se outros. 

0 SR. \VENCESLAU BRAZ: - 0 meu iliUS
tre colleg:t par·ece estar de accõrdo commigo 
quanto á re1eiçào deste projecto porque s. 
exc. sabe que c lle diz unica e exclusiva
mente: <<tlca o governo auctorizado a nomear 
uma. commi;:são para elaborar um projecto 
de consolielação do processo civil e crimi
nal. » 

Ora, ". cxc. comprehende que, si a con
gre~aç:tO da Faculdade Livre de Direito está 
ela.bor·ando um pr·ojecto exactamente nessas 
condkões, tor·na-.:o perfeitamente dispensa
vai es~a n.u c toriz:u;- ãu . . . 

O SR. AUGU~To Cr :,;MEl'iTINO : - Parecerá 
até uma dcscon~i.t e.·aç:ào á congregação. 
(Ha outros apw·tcs). 

0 SR. \VE:-iCE:>LAU fiRAZ . .. pela razão apre
sentada pelo nohro deputado residente em 
Montes Clar..~s ele que, alem das luzes tr·a
zidas pela illustr·c congregação, IH<':erâ dis
p ensa da ver ba consignada. 

A vis ta disso venho OJ.pór-me ao reque
rimento ap r·e~ontado pelo nobr·e deputado .. . 

O s rt. JoÃo PIO:- H.ejeitar tudo é o me
lhor. 

0 SR . \ VENC"SI.AU fiRAZ ... e COlllO apresen
tante elo pr·ojecto peço a sua rejeição.·:. 

O stt. CA~HLLO PRATES : - Apowdo, reJei
tamo~ agora o r eq uerimento e o proj octo 
depois . 

0 SlL \VE:-o;CESLAU BRAZ .. . porque a idéa. 
não t1c<t de modo a lgum prejudicada. (Muito 
bem!) 

Enccrr·ad:t a discussão do requerimento e 
o mesmo r·ejei tado o pr~sogue-se na discus
são do ar·t. I. o elo proJecto. 

O !'Ir. ('amillo SoRres Filho : - Pe lo 
espírito gor·al da casa , parece-me, sr. Presi
dente, que o p1·oj octo em discussão Yne sor 
r ejeitado, o quo um dos seus aur.tores acaba. 
de podir tia tribuna ... 

0 SR. \\' El\CE LAU BRAZ: - Sem sncrilic io 
da idéa. 

U~! SR. DEPUTADO : - l\las O pedido de V. 

exc. deve estar suje ito ás regras do requeri
mento. 

0 SR CAM!LLO SOARt;S FILHO : - ... basean
Jo-se e m que, ~e apregoa, a congregaçfto 
da Faculuaele Line de Direito desta Capita l 
vae, no con·e r doste a nno, on·erecer ao Con
gresso um pr·~jecto do Codigo de Proce~so 
Civil, o outro tio Ct·iminal. Eu, porém, ape
sar de t'azet· o me lhor conceito da boa von
tade da congrega~;ão om prestar ao Estado 
esse enorme serviço, nil.o creio muito que 
ella consiga faze l-o, e, por isso, entende que 
o projecto, quo encerra idêa muitíssimo 
aproveitave l, não deve ser de modo a lgum 
rejeitado. Si a congregação, por motivo de 
alfazeres de seu s membros ou mesmo discor
dancia entre elles, muitíssimo natural, so
bre o modo de resolverem-se os multiplos 
problemas pr0cessuaes, nada nos puder 

A. C. -4. 

apresentar, fal-o-ha a pessoa ou commissão 
que, por este proJecto, disso fór incumbida , 
e talvez no annc vindouro te nhamos um 
Codigo. de Processo Civil, de que conhecem a 
necessrdade todos os que lurtam no fóro. 

Ü SR . . \VENCESLAU BRAZ : - Sobt'O isso não 
ba dUVIda. 

0 ~R. CAMILLO. SO~\RES FILHO:-Si porém, sr. 
Pres rt!ente, aq UI vrerem os dou s codigos , um 
ela congregação e outr·o Miu~do ~este proje
cto, que mal haverá nrsso ? Coto.J:H'emn:: um 
com outro e o que melhor par·ecer seril o ao
coito. Entendo, pois, que, lou•'O de ronde
mr~ar·mos o proj ecto em d i scu~::ão, deYemos 
emendai-o, tornando-o via,,·e l e remun eran
do bem o serviço que se ex ige. 

0 SR. CA~OLLO PRATKS : - Mas s i a con
gt'e!!:ll;flO vae on·erccer ao Cnngres~o. 

O ~R. CA m LLO SOARES Ft1.11o: - Ofl'e!'ccerá 
ou não. Desde que me outont!o , ou,o que 
neste paiz tem-se tentado por Yezos confec
cionar· um codigo não do prncc;:so mas ;: im 
um codigo c ivil: os jurisconsul tos de maior 
nota , os que mais têm tri lhado na~ lc ttras 
juritlicas, têm s ido encarregado~ do~se scr
n~·u, o no emtanto até hoj e cHantn~ sem 
c it e . Em S. Pau lo tentou-se 11hter· cotligos de 
proeesso, gastou-se dinhuiro e não pouco, e 
natl:t do resultado. 

O que proYa isso 1 Que qualquer das em
pre itadas é tr·abalhosa e dilflcil. Como, pois 
acr·ed itam os meus nobres coll ogas qu e o cO
digo nos caia aqui com essa racilidado? 

U SIL CA:UILI.O PIUTES: - A r.ongrcgação 
e:>t ú discutindo-o. 

O i'R. CAlliLLO SOARES FILHO:- A congre
ga~· i'lO está discutindo um pr·oj ccto tio Codi
go <le Pr·oce;;so Ct·iminal e lab:>rado pe lo dr. 
Le ,·indo Lnpes e a c lla on·c r·cc itlo, o qual 
cr•ein mui to serú suj e ito ao Congr·esso. No
te-se. s r . Presidente, <1ue a minha. qu __,s tão 
e, não co m o pror.e1=~0 e riminal o s im com o 
CÍ\' Íi. 

0 SR. CA~llLLO PRATES : - 'ós não pode
mo~ enr.o nt•·ar commis~ão m:~i s cn mpotente 
rio quo n. da Faculdade Line de Dit·oito, 
( r\J,oiarlos ). 

() ll. CA~IlLLO 'OARES FILHO : - 1\ão ha 
tlu,·irla , mas creia o meu nohr·e collega. que 
( I liiiÍ CO defeitO CJUO achO n&fi<t e justamente 
o rl c ser commissão. 

Em todo caso na incerteza da r ej eição do 
projecto, \'OU, sr. Preside nte, no intuito de 
melhorai-o, ofierecer umas emendas que li
car;'lo pl'tljutlicadas si for e lle r ej eitado (lU 

sol.rl' cllas se pronunciará a cnmara., no caso 
cunt t·ario. 

0 SR. CAMILLO PllATES :-Faz mui to hem, 
pul'que se e lle passar, passará melhorado. 

O sR. CAMILLO SoARES FILHO : - E' justa
mente essa a m inha inten.,.ão 

:\linha primeira emenda d iz r espei to ao 
nume r·o de membr·os da com mi ssão que eu 
entendo dever substituir por um advogado 
e j ul'isconsulto de nota. 

Devendo no codigo do Processo pl'edomi
na.r sobretudo o methodo e harmonia do 
cur\juncto de modo que suas diversas dispo
si,ucs estejam ligadas umas às outras e 
completem-:se entre si, pretiro-o, sr. Presi
dente, feito por um só jurisconsulto, por-
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que. então teri. o cunho de seu m.odo de ver 
jurídico ; sendo tres delles encarregados dif
ficilmente chegarilo a um accOrdo e o resul-

. tado será uma parte representar o pensa
mento de um e outra de outros. 

A outra emenda é augmentando o praso 
que a meu ver é pequeno, estabeleço o de 
dóus annos, e esse mesmo porque só trato 
do processo civil. 

E como a discussllo versa apenas sobre o 
art. 1. ·, reservo-me para em tempo proprio 
augmentar, isto é, apresentar emenda au
gmentando a verba consignada no art. 2. · 
Tenho dito. (Muito bem). 

Vém á mesa, s!l.o lidas, apoiadas e entram 
conjunctamente em discussão as seguintes 

Emendas 

-N. 1 

Onde se diz : - uma commissão de tres 
membros- diga-se:- um advogado e ju
risconsulto de nota. 

N .. 2 
Onde se diz : - no praso maximo de um 

anno -· diga-se : - no praso de dous annos. 
Sala das sessões, 20 de junho de 1800. -

CAMILLO SoARES FILHo. 

O •r· Weneeelan Braz a - Sr. Presiden
te, continuo a sustentar a .inutilidade do pro
jacto em questão nas circumstancias actuaes. 
(Apoiados ; muito bem) apesar de ser o seu 
apresentante. Para mostrar as razões que 
tenho para assim expender a minha opinião, 
bal'ta lér o parecer dado para 2.~ discussão 
sobre o projecto offerecido pela commissão 
de justiça crvil e criminal e assignado pelos 
illustres collegas os srs. Ribeiro Junqueira 
e Sabino Barroso Junior, que diz o seguinte 
(le) : 

(O orador é durante a leitum, interrompi
do po1· g1·ande numero de apa1·tes.) 

A vista dessas considerações vê-se bem 
a inconveniencia e inutilidade do projecto 
porque nelle se consigna auctorização ao 
Governo para nomear uma commissão, atiro 
de estudar e elaborar um projecto de codigo 
do processo civil e criminal, projecto qu~ 
sem despesa alguma, será. offerecido ao Con
gresso pela congregação da Faculdade Livre 
<le Direito, que assim presta um grande 
s~;rviço ao Estado. (Apoiados; muito bem). 

UM SR. DEPUTADO :-Si ella offerecer. 
0 SR. \VENCESLAU BRAZ : - A affirmação 

feita pela illustre commissão não póde ser 
contestada porque é feita por um dos mais 
distinctos e respeitaveis lentes da. propria 
Faculdade (apoiados) e que por consequencia 
merece todo o credito e toda confiança. 

E por \sso, sr. Presidente, podemos affi:r
;mar que dentro em breve prnso, a congre
gação da Faculdade Livre d~ Direito offere
cerá. á. consideração desta Camara e do Se
nado, um pro.jecto sobre consolidação do 
pr(!cesso criminal e, em praso nto r~moto, 
talvez, ofl'erecerá um esbOço do cothgo do 
processo civil. 1 

.. 

O SR. C.um.w SoARES FILHO :-V. exc. pe:r
mitte um aparte 9 Nilo vae no que digo 
offensa á . cóngregaçllo, mas daqui ha dous 
annos veremos quem tem razão. 

0 SR. WBNOBSJ.A.U BRAZ : - 0 aparte do il
lustre Deputado não tem razão de ser. 

(Cruzam-se muitos apartes). 
Sr. Presidente, parece-me que não póde 

ser objecto de duvida a affirmação feita pelo 
Deputado residente nesta Capital, que é 
tambem. illustrado lente da Faculdade Li
vre. 

Limito-me a e::stas considerações :t~orque 
estou certo de que o projecto será. reJeitado 
in li mine •. (Muito bem ; muito bem !) 

O •r. S~blno Barro11o .Junior:- (Não 
temos o seu discurso). 

O sr. Ribeiro .JnnqneJra: -(Não temos 
o seu discursu). ' 

Encerrada a discussão e procedendo-se á. 
votaçlio do artigo I.·, é o mesmo rejeitado. 

Estando prejudicados os demais artigos, 
vae o projecto a archivar-se. 

Sito lidos e postos em discussão, separa
damente, .os pareceres ns. 93, 94 e 95 de 
1895, sendo esta encerrada e adiada a vota
ção por ·ralta de numero. 

Nada mais havendo a tratar-se o sr. Pre · 
sidente dá para o dia 22 a seguinte 

ORDEM DO DIA 

PRIMEIRA PARTE 

Até I hora da tarde : 

Leitura e approvação da acta. 
Expediente. 

Até 2 horas da. tarde : 
Segunda leitura dos pareceres de commis

sões e dos projectos depois de impressos e 
distribuídos. . 

Apresentação de pareceres de commis
sões. 

Apresentação de projectos, indicações, re
querimentos, interpella9ões ou m~ções. · 

Discussão de requerimentos, mterpella.
ções, indicações e moções. 

Votação dos pareceres ns. 93, 94 e 95 
cu.ja discussão ficou encerrada. 

Eleição de um advogado e U'll supp\ente 
para os concursos de magistrados. 

2.• . PARTE 

Até quatro horas da tarde : 
Segunda discussão do projecto n. 140, de 

1895, sobre concessão de loterias. 
Parecer n. 44, de 1895. 
Levanta-se a sessão. 

- . 
-i 



4.• SESSÃO ORDINARIA, AOS 22 DE JUNHO 
DE 1896 

PRRSIDENClA DO SR. EDUARDO PiMENTEL 

SUMMARIO : -Leitura e approvação da acta.
B'XPEDtENTE.-2.· leitura.-Apre$entaçAo de pa
receres-Discurso e Indicação do sr. Bernardes 
de Faria-Appronção de parcccres-Eleiç:\o doJ 
examinadores e suppiente para o concurso de 
magistrados-V parte da Ordem r1o rtia-'! • dls
cussl!.o do projecto sobre conce~são de loterias
Observações e requeri111entos do sr . Delllm .\lo
reira-Approvação do parecer n. 44-0rdem do 
dia seguinte. 

Ao meio dia, feita a chamada, acham-se 
presentes os srs. : Eduardo Pimentel, Ri
beiro de Oliveira, Agostinho Pereira, Silva 
Fortes, Coelho de .Moura., Sousa Moreira, 
Bernardes de Fari a, Manoel Alves, Delfim 
.Moreira, Carlindo Pinto, Joaq_uim Calixto, 
Tavares de .Mello, Augusto Clemen ~.ino, Ge
tulio de Carvalho, Severiano de Rezende, 
Freitas Castro, Juvena.l Peuna, V/enceslau 
Braz, Camillo Soares Filho, Nunes Pinheiro, 
Gonzaga da Silva, .Manoel da Silva, Pinto de 
Moura, Ignacio Murta, Camillo Pratas,. Nu
nes Coelho, Sabino Barro~:> Junior e Rodri
gues Chaves, faltando com causa participa
da o sr. Ferreira Tinóco e sem ella os mais 
srs. 

Abre-se a sesstfo. 
Lida a acta da antecedente e não haven

do quem sobre a mesma faça impugnação, 
o sr. Presidente a dá. por approvada. 

0 SR. 1.0 SECRETARIO dá Cl)nta do seguinte 

EXPEDIENTE 

0/ficio 

Do dr. 1.• Secretario do Senado, communi
cando que por parte do Senado foram elei
tos para. a -commissão examinadora de que 
tratam os§§ t.• e 2.· do a.rt. 21 da lei n. 18 
de 20 de novembro de 1891, os srs. drs. Hen
rique de Magalhães Sales, examinador e 
Bernardino Augusto de Lima, snpplente.
Inteirada. 

Do presidente da Camara. .Municipal de Ja
cuhy apresentando ao Congr~sso o .relato~ 
rio de seu antecessor e papeiS envtados a 
respectiva assembléa. municipaL-A' com
missão de Camaras Municipaes. 

Do presidente da Camara Municipal do 
Barbacena enviando uma reclamação de 
contrihuintes seus contra disposições do ro
gimen tributario desse municipio.-A' com
missão de Cama.ras Municipaes. 

REPRESENTAÇÃO 

Do dr. José Cesario de Faria .... lvim reite
rando o pedido para saneamento da zona da 
Matta de Minas onde é estabelocido.-A' 
eommissr;:o de Satide Publica. 

REQUERIMENTO 

De João Paulo de .Mello Barreto, pedindo 
approvaçl1o e garantia para'ium projecto, que 
apresenta, de creação de um Banco Locador 
Hypothecario neste Estado.-A' commissão 
de Commercio e Industrias. 

De João Baptista de ?reitas reclamando 
contra pr~jmzos que lhe resultaram da ulti
tima reorg:ülização desta Secretal'ia. 

A' commissão de Polici a : 
O SR. SILVA FoRTF.S, fazendo ver a camarn 

que na sessão do anno passado tendo sido 
presente ao Congresso uma questii.o impor · 
tanta qual a de limites entre os municípios 
de Barbacena e Lima Duarte, envia á. mesa. 
quatro documentos rotativos á questão, e, 
emittindo sua opinião declara que fará jus
tiça a quem de direito. 

O sr. Pt·esidente envia os documentos á 
commissão de Camara Municipaes. 

O sr. Wence iau Braz envia á mesa e pe
de qu_., tenha o destino regimental depois 
de publicado no jornal da casa, uma repre
sentação dos professores ele musica o dese
nho do Intemato do Oymnasio Mincit•o pe
dindo a equiparação dos seus direito~ aos 
dos lentes do mesmo Oymnasio.-Publique
se no jornal da casa, e á commissiio de Pe
tições. 

Exms. srs. dr. Presidente e mais mem
bros da Camara dos srs. Deputados.-Temos 
o prazer de ofTertar a v v. ex c· . o incluso 
folheto contendo o pedido que, no ta data, 
f<tzemos ao al th·o Congresso Mineiro, para 
o qual solicitamos a veneravel attenção de 
vv. excs. e de soberana decisão de vossa 
sa·Dedoria ó. ca.usa de justiça que nr,s impel
Ia a rogar a preoccupação do Egregio Poder 
Legislativo em favor dos desprotegidos da. 
lei. 

Pedimos a equiparação dos nossos direitos 
ás prerogati v as dos lentes do Gymnasio :Vli
neiro, pelas razões que no mesmo folheto 
vão ponderadas, sendo-nos grato poder lem
brar do quanto bem -inspirado andou o 
actual exm. st·. dr. Presidente do Estado, 
quando, como GoYernador Provisorio, ao ex
pedir o decreto de crea.ção do Oymnasio Mi
neiro, no seu arti~o 3·. nenhuma difTerença 
estabeleceu entt•c lentes e professores, o que 
depois foi injustamente modificado pela lei 
n. 41, de 3 de agosto de 1892. 

E" assim quo naquella época o segundo 
signata.rio deste l'oi nomeado e titulado len
te de desenho do Gymoasio Mineiro ; e, s i 
nenhuma !oi deve ter atreito retroactivo (§ 
30 do art. 3· . da Constituição) continúa elle 
na posso legitima desse cargo, embora do 
facto seja considerado professor. 

E por quo ex-vi da lei n. 41 t em sido con
siderado professor é que vem solidario nes
te pedido com o seu collega, ao qual não 
aproveitou o l"oferido decreto de I·. de de
zom bro, por t er sido elle nomeado depois 
de promulgada a. lei n. 41. 

Em abono da nossa pretenção ousamos 
solicitar a attenção do Congresso para. os 
notaveis discursos que demonstraram até 
a evidencia a importa.ncia das nossa cadei
ras, proferidos a 28 de junho do 1892, no 
Senado, polo illustrado exm. sr. dr. Mello 
Franco, a i3 de julho do mesmo anno fi a 8 
de julho de 1893, na Camara, pelos incly
tos' exms. srs. drs. Eduardo Pim9ntel, Ro
drigues Chaves e Bernardino de Lima, cu
jos talentos e cujas capacidades são acata
das com admiração e ei'ltima om todo o pa-
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il, onde brilham éomo astros tle primeira 
grandeza. · . 

Entregando nas mlos de vv. excs. o nosso 
direito, esperamos tranquillos o tm"edktum 
das vossas consciencias rectas ~ esclareci
das. 

Barbacena, 14 de junho de 1896.-o pro
fessor de musica, Jolé Ramo3 de Lima.-o 
professor de desenho, AtbtJrto André Del
pino. 

2.,. LB1TtJRA. 

Tem 2. • leitura e ficam sobre a mesa para 
a ordem dos trabalhos os pareceres ns. 101 e 
100 e o projecto n. 152. 

O sr. Silva Fortes, por parte da commisslio 
de requerimentos e petiçOes, otrerece os se
guintes 

PARBÇERBS 

A commissão de representaçOes, requeri
mentos e petições otrerece para 3.'" discussão 
o projecto n. 100, de 1895, e emenda, com a 
mesma redacção, e propõe sua rejeição, visto 
como trata-se da concessão de licença a fun
ccionario, que não se acha em exercício. 

Sala das com missões, 22 de j unho de 1896. 
-SILVA F ORTES . -SoUSA MOREIRA. 

PARECER N. 103 

A commissão de representações, requeri
mentos e petições, á qual foi presente a da 
Camara Municipal do Prata, pedindo a re
construcçl\o de uma cadêa na mesm11, cida
de, é de parecer que se archive a dita repre
sentação, visto tratar de attribuições do 
Presidente do Estado, para cuja satisfação 
se consigna verba nos orçamentos, e, ainda 
mais, por já ter sido attendida pelo poder 
competente. 

Sala das commissões, 22 de junho de 1896. 
-81LVA FORTBS.-SOUSA MORKlRA. 

PARBCBR N, 104 

A commissão de representaçõe!l, requeri
mentos e petições, á. qual foram presentes 
diversas reclamações de Conselhos Distri
ctaes, protocolladas sob o n. 222, 245, ~0, 
258, 99, e diversos outros, sob na. 215, 109~ 
213, solicitando auxílios para serviços de 
mero caracter local ; 

Considerando que, pelo regimen Republi
cano Federativo, que nos rege•com conheci
das vantagens e superioridade evidente, ope
rou-se completa descentralização administra
tiva; 

Considerando que as rendas, que vieram 
da União, passaram ao Estado, e este conce
dendo ampla autonomill aos Municípios, com
postos dos respectivos districtos, concedeu
lhes recursos pa,ra attender suas necessida
des mais palpitantes ; 

Considerando, finalmente, que serviços de 
ordem superior, que á. communbã.o mineira 
muito interessam, não só por serem da com
petencia do Estado, como das vantagens reaes 
que resultam de sua etrectividade, preoccu
pam a M.tenção do Congresso1 absorvendo 
.suas mais importantes rendas, e de 

PARECER 

Que sejam indeferidas as reclamações con
stantes das referidàs peças. 

Sala das commissões, 22 de junho de 1896. 
- SlLVA FORTBS.- SOUZA MORBIRA. 

PARBCBR N . 105 

A commissã.o de representações, requeri
mentos e petições, é. qual foi presente o otH
cio de Jose Thomaz Rodrigues à outros, pe
dindo á Camara para interpor seus bons of
ficios perante a Deputação Mineira no Con
gresso Federal, para serem seus vencimen
tos equiparados aos dos empregados do Cor
reio, é de parecer que se archive a dita re
presentaçllo porque sua approvação impor
taria na invasllo de attribuições de outras, 
contrariando o disposto no art. 2 da Res. n. 
~.de 19 de maio de 1892, combinados com o 
art. 77 do regulamento da Camara. 

Sala das commissoes, 22 de junho de 1896. 
-SILVA FORTES. - SouzA MoREIR A. 

Vão todos a imprimir-se para a ordem 
dos trabalhos, 

O mesmo sr., por parte da mesma commis
são, fundamenta e manda á mesa o se
guinte 

PROJECTO N. }53 

A commissão de -representações, requeri
mentos e pet ições, á qual foi presente o 
do desembargador Amador Alves da Silva, 
pedindo nm anno de licença com os respe
ctivos motivos : 

Considerando que a petição do requerente 
se acha competentemente instruída, e pro
vada a. molestia, que justifica esta concessão 
de licença, ex-vi, do art . 119 da Constitui
ção do Estado ; 

Considerando que a licença só póde ser 
concedida com metade dos vencimentos, é 
de parecer que se adopte o seguinte pro
jacto : 

O Congresso Legislativo do Estado de Mi
nas Geraes, decreta : 

Artigc unico. Fica concedida. ao desem
bargador da Relação do Estado, dr. Ama
dor Alves da Silva, um anno de licença com 
metade dos vencimentos. 

Revogadas as disposições em contrario. 
Sala das commissões, 22 de j unho de 1896. 

- SILVA FORTES - ~OUSA M o REIRA. 
Vae a imprimir-se para entrar na ordem 

dos trabalhos. 

o ar. Bernardea di! Farta :-(Não temos 
o seu discurso.) 

INDICAÇÃO 

Indicamos que a Camara, por intermedio 
do ar. Presidente, rspresente ao Congresso 
N&.cional, pedindo que adopte desde j á me
didas energicas de protecção á industria pas
toril, brazileira, especialmente em relaçllo & 
crea.ção do gado bovino, abatido e atrofiado, 
actualmente, com a concurrencia do gado 
extrangeiro importado pela companhia que 



mor:.:>:{lolizou o fornecimento de carne verde 
à Capital Federal, 

Sala das sessões, 22 de junho de 1896. -
BlmNARI>E'3 DE FARIA.-SousA MoREIRA.- CoB
LHo DE MOURA.-GETULIO DE CARYALHO.-JOA
QUIJ( CALIXTO. 

O sr. Presidente declara que a indicação 
vae à. commissão de industria. 

MATERIAS ENCERRADAS 

São1 lidos e approva.dos os pareceres ns. 
93, 94 e 95, cuja discussão se achava encer
rada. 

CONCURSOS DE lllAOISTRADOS 

O sr. Presidente annuncia a eleição de um 
examinador e um su11plente para os concur
sos de magistrados. 

Recebidas 28 cedulas para tal fim são alias 
apuradas, dando o seguinte resultado :
para examinador.-Dr. Francisco Luiz da 
Veiga, 13 votos; Sabino Barroso Junior, 7 
votos ; Cair.illo de Brito e Carlos Ottoni 2 
votos a cada um, Mendes Pimentel, Camillo 
Soares Filllo, Henrique Salles e Pinto de 
Moura um voto a cada um ; para supplente 
obtiveram votos os seguintes senhores .-Ca
millo de Brito, ~I votos ; Affonso Arinos de 
Mello Franco, 5 votos ; Levindo Lopes e 
Francisco Veiga 2 votos a cada um ; Sabino 
Banuso Junior, \Venceslau l:lraz, Pinto de 
Mourà, Estavam Lobo, Adalberto Ferraz, 
Hernar·dino de Lima e Rodrigo Bretas um 
voto a cada um. 

O sr. Preside nte proclama eleitos exami
nado!· u SI' . tlr. Francisco Luiz da Ve!ga e 
supplente o s1·. d1·. Camlllo Augusto Maria 
de Brito e manda que se façam as devidas 
communicações. 

Passa-se a 2. a parte da 

ORDEM DO DIA 

LOTERIAS 

E' lida e entra em 2. • discussão por arti
gos o projecto n. 140, sobre concessão de 
loterias. 

Entra em discussão o artigo I.·. 

O sr. D eiOm Moreira : Sr. Presidente, 
tratando o presente projecto de materia im
portantíssima, apresentada n:t ultima parte 
dos trabalhos do anno passado, e sobre ella 
não tendo a commissão r espectiva feito es
tudos especiaos, venho requerer que o mes
mo proJecto valte á commissão de consti
tuição, para sobre elle interpôr novo pare
cer. (Muüo bem). 

Requeiro que o presente projecto volte á 
commissão de constituição e poderes para 
sobre elle interpôr novo parecer. 

Sala das sessões. 22 de junho de 1896.-
DELFIM MOREIRA. \ 

Apoiado e em discu:;sllo o requerimento e 
elle approvado sem debate, pel oque volta o 
projecto á. commi~são, na forma requerida. 

E. F. Central do Brazil 

E' lido, posto em discussão o approvado 
sem debate, o parecer n. 44, da commissllQ 
de Obras Publicas, sobre a indicação apre
sentada pelo sr. deputado Wenceslau Braz. 
opinando que a mesma seja nrchivada, vist() 
o Governo Federal já ter tomado energicas 
providencias no sentido rle melhorar as 
condições da Estrada de FerTo Central do 
Brazil. 

Nada mais havenrlo a trata1·-se o sr. Pre
sidente designa para amanhi"t a seguinte 

ORDEM DO OIA 

J.a PARTE 

Até uma hora da tarde : 
Leitura e approvação da neta. 

Expediente: 
Ate duas horas da tardo. 
Segunda leitura dos pm·ecercs de commis

sões e dos projectos dcpoi ~ de impressos e 
distribuídos. 

Apresentação de pareceres do rom missões . 
Apresentação de pr~jcctos, i ud icações, re

querimentos, interpellaç-ões ou mo~;ões . 
Discussão de requerim~n to:;, interpell a~;ões, 

indicações e moções. 

2.• PARTE 

Até quatro horas dn Umlo: 
Segunda discussão dos projccto~ ns. 118, 

132, 1 3:~ e 135 de 18%, coucotl ondo licença 
a fun ccionarios puhl icus. 

Discussão do parecr1· n. 101 concedendo 
li cenç-a ao sr. Deputado Leopoldo Corrêa. 

Levanta-se a sessrw. 

5. " SESSÃO ORDrNARI:\ AOS 23 DE JUNHO 
DE 1800. 

PRESIDENCIA DO SR. EDUARDO PIMENTEL 

SUI\1!\IA H lO : ·- Leitura da acta- F.xPEiliENn:.-Ap
provaçAIJ da acta-l'o~~e do ~r. Dr putarlo Carnei· 
rode Hezende-2.· le•tura-Di~cu•~o do sr. Pln· 
to ele Moura.- Hedacção Onal. - ,\ presentaçào de 
pare.:cres e projecto-1.· di~rm~:i o ele projectos 
~obre licenças-Licença ao ~r. Deputado Leopol· 
elo Corn~a-Ordem elo dia para a sessão srgulnte 

Ao meio dia, feita a chamnda, acham-se 
rresentes os srs. : Eduardo Pimentel, Agos
tinho Pereira, Desiderio de 1\!ollo, Manoel 
Alves, Delfim Moreira, Bernnrdes de Faria, 
Getulio de Carvalho, Camillo Soares Filho, 
Sousa Moreira, Joaquim Calixto, Tavares de 
Mello, Nunes Pinheiro, Savoriano de Rezen
de, Nunes Coelho, Augusto Clementino, Ju
venal Penna, Pinto de Moura, Coelho de 
Moura, Sabino Barroso Junior , I ~rnacio Mur
ta, Gonzaga da Silva, Carlindo Pinto, Frei
tas Castro, faltando CO!ll rausa participada 
os srs. Ferreira Tinõco, Silva Fortes, e sem 
ella os mais srs. 

Abre-se a se.ssllo. 
Não se achando presente o sr. Ribeiro de 

Oliveira, 1. • Secretario, occupa o seu Jogar 



o sr. Agostinho Pereira, 2. • Secretario, sen
do o logar deste occupado pelo sr. Desiderio 
de Mello. 

Lida a acta da sessllo antecedente fica so
bre a mesa para sei: approvada quando hou
ver numero. 
, . 0 SR. 1.0 SBCRBTARIO dá conta do seguinte 

EXPEDIENTE 
Officios 

Do dr. Secretario da Agricultura infor
mando o rt;querimento em que d. Francis
ca Baptista Carneiro pede restabelecimento 
do pedagio que cobrava sobre a ponte no 
Rio das Velhas, em S. Miguel da Ponte 
Nova.-A' commissllo de representações. 

Do agente executivo mumcipal de Barba
cena participando ter sanccionado a lei qu9 
mudou o nome de «S. José do Quilombo» 
desse município, para o de « Uni11o ,.,-lotei-

da. 
Da Camara Municipal de Paracatti, pedin

do que seja modificado o traçado da Estrada 
de Ferro de Bello Horizonte á Oeste de Mi
nas de modo q ué ella passe por Pará, v à. 
até Paracatti e tenda a entroncar-se em Pi
tanguy.-A' commissll'.o de Obras Publicas. 

Da Camara Municipal de Piumhy pedindo 
reconstrucçll'.o da cadêa e sala do jury da
quella Comarca.-A' conlmiss1io de represen
tações. 

Do presidente do Club Litterario Altruís
ta da Conquista pedindo modificação do tra
çado da Estrada de Ferro Bello Horizonte á 
Oeste de Minas afim de que passe ella por 
essa freguezia.-A' commiss~ de Obras Pu
blicas. 

RBQUERIHBNTO 
· De Antonio Martiniano Ferreira, profes
sor da Escola Normal de Ouro Preto, pe
dindo decretaçllo de verba para a impressllo 
de seu co~pendio de gymnastica e para lhe 
ser conferido o premio a que tem direito 
pela lei n. 41.-A' commissllo de petições. 

POSSE DE DEPUTADO 
0 SR. DELFIM MOREIRA obtendo a palavra, 

diz que, achando-se na. ante-sala o sr. dr. 
José Carl_leiro de Rezende, Deputado eleito 
pela terce1ra circumscripçll'.o eleitoral e já 
reconhecido pela Camara, requer que seJa 
nomeada uma commisslio afim de ifitrodu
zU-o no recinto. 

O sr. Presidente attendendo ao requeri
mento, nomeia os srs. Delfim Moreira, Frei
tas Castro e Tavares de Mello, para a refe
rida commissilo, que convidn. a cumprir o 
seu dever. 

ntroduzido no recinto com as formalida
des do estylo, presta o recem-eleito o com
promisso regimental e toma assento. 

Comparecem os srs. Wenceslau Braz, Mar 
noel da Silva e Camillo Prates. 

Ha\·endo numero legal o sr. Presidente dá 
a acta por approvada. 

SEGUNDA LEITURA 
Têm segunda leitura e tlcam sol re á mesa 

para a ordem dos trabalhos, os pareceres 
ns. 103, 10~ e 105 e o projecto n. 153. 

O ... PJa&o de lloara J -{Nilo temo~ o 
seu discurso.) 

Vem â mesa, é lida e va.e a imprim~se 
para entrar na ordem dos trabalhos a 118-
guinte · · 

REDACÇÃO FINAL SOBRX O PROJECTO N. 57, 
DB 1895 

A commisslio de redaeçll'.o de leis, á que 
foi presente o projecto n. 57, de 1896, é de 
parecer que seja approvada a seguinte re
dacçll'.o tlnal. 

O Congresso do Estado de Minas Geraes 
decreta: 

Art. l. · Fica extensivo a um estabeleci
mento de instrucçll'.o dirigido pelos padres 
Salesianos, na cidade de Tiradentes, em pre
dio ofrerecido pela municipaildade, o auxi
lio auctorizado J?elo § 2. ·, art. 1. ·, da lbi n. 
43, de 22 de ma10 de 1893, sob as condiçoes 
estabelecidas nos ns. l e 2 do citado para
grapho da mencionada lei. 

Art. 2. · Fica auctorizado o Presidente do 
Estado a dar aos Salesianos, para um insti
tuto de ensino profissional, um proprio es
tadoal que ha em Barbacena, na antiga fa
zenda do dr. Francisco Penna, na Colonia Ro
drigo Silva. 

Art. 3. · Revogam-se as disposições em 
contrario. 

Sala das commissões, aos 23 de junho de 
1896. - PINTO DB MOURA. - BBRNARDES DE 
FARIA. 

São ofrerecidos e vão a imprimir-se para 
entrar n:~. erdem.dos trabalhos os segumtes 
pareceres: 

P ARW.:BR N. l 05 

A commissll'.o de Camaras Municipa.es, a 
que foram presentes : 

a) Uma reclamaçll'.o, encaminhada pela As
sombléa Municipal, em que diversos contri
buintes pedem, em janeiro de 1893, annul
lação da lei n. 2, de Julho de 189!, promul
gada pela Camara Municipal de S. João Ne
pomuceno; 

b) Uma reclamaç1io, encaminhada pela As
sembléa Municipal, em que diversos contri
buintes pedem, em janeiro de 1894, diminui
çll'.o de Impostos creados pela Camara Muni
cipal de Santa. Rita de Cassia ; 

c) Um recurso da Assembléa Municipal, 
em 1895, cont.ra. disposições contidas no Es
tatut" Municipal do Rio Branco ; 

d) Uma petiçll.o de Celestino Soares da 
Cruz, de 13 de abril de 1893, requerendo an
nullação de delibt~ração da Camara Munici
pal de Montes Claros sobre o Estatuto Mu-
nicipal; · 

e) Uma reclamação de diversos contri
buintes, de janeiro de 1894, contra impostos 
creados pela Camara Municipal de Bom Sue
cesso, encaminhada ao Congresso pela As
sembléa Municipal ; 

f) Uma reclamaçtto de diversos contri
buintes,, pedindo, em janeiro de 1893, an
nulla~ãó de impostos creados pela Camara 
Municipal de Diamantina, encaminhada pela. 
Assembléa Municipal ; 



ai 

g) Uma reclamaçlto de diversos contri
buintes, pedindo, em 3 de abril de 1894, an
nullaçlto de impostos creados p~la. Ca.ma.ra. 
Municipal de Santa. Rita de Cassta ; 

h) Uma reclamaçlto, por copia, d~ di-yersos 
contribuintes, pedindo, em 31 de Janetro de 
1893, diminuição de impostos lançados pela 
Camara Municipal do Carmo da Bagagem, 
encaminhada ao Congresso pela Assembléa. 
Municipal ; 

i) Uma reclamação de diversos contribuin
tes, pedindo, em 7 de fevereiro de H .. 94, an
nullação da lei municipal n. li, de março 
de 1893, promulgada pela Camara de Cata-
guazes ; . . 

k) Reclamação de diversos contrtbumtes, 
pedindo em janeiro de 1893, annullaçllo do 
cap. 18, 'da lei n. 11, de junho de _1893, da Ca
mara Municipal do Serro, eneammhada pela 
respectiva Assembléa Mnnicipal ; . . 

l) Uma reclamação de diversos contrtbum
tes pedindo, em maio de 1893, annullação 
da 'lei n. 10, de janeiro do 1893, da Camara. 
Municipal do Serro, encaminhada pela ~s
sembléa Municipal ; e, nttendcndo ao dts
posto na ultima parte do§ 7.· do art. 75 da 
Constituição do Estado, e de 

PARECER 

Que sejam archiva.das as mencionauas 
reclamações. . 

Sala das commissões, 23 de .)Unho de 
1896.-CAMILLO SoARES FILHO.-DESIDERIO DE 
MELLO. -

PARECER N. 107 

A commissão de saúde publica, à que foi 
presente a representação do Director . tio 
Instituto Zootechnico de Ubera.ba so_bre a 
conveniencia de medidas capazes de evttar a 
propaaç ão da febre apbthosa naquella re-

gillo ; . t th Conadera.ndo que quanto a par e ~ra-
peutic daquella especie de zoonose, Já o 

governo tomou prov denci~s, e que. qu~nto 
ao estabelecimento tle medttlas prophtl_a~tcas, 
é da competencia das Camaras Mumctpaes 
providenciar, é de 

PARECER 

Que seja archivada a refurida represen-

tação. · h d 1896 Sala das commissões, 23 rle .)tm o e . 
-NUNES PINHEIRo-NUNES COELHO. 

0 SR . BERNARDES DE lo'ARIA fundamenta O 

manda á. mesa o seguinte 

PROJECTO N. 154 

o Congresso do Estado de Minas Geraes 
decreta : . . d E t d . 

Art. 1. · Fica o Prestdente . o s a o au-
ctorizado a fazer as necessarms operaçõ~s 
(le credito ou a empregar os saldos da recei
ta para eccorrer ás despesas com os estudo~ 
das Estradas de Ferro, que o governo está. 
auctoriza:do a fazer execu tar, e com as res
pectivas construcções. 

Art. 2. · Revogam-se as disposições em con
trario. 

Sala das sessões, 23 de junho de 1896. -
BBRNARDBS DE FARIA.- SOUSA MOREIRA. -A 
imprimir-se. 

O SR. PRESIDENTE annuncia em seguida a 
2: discussão do projecto n. 118, concedendo 
ao escrivão do 1. · officio de Lima Duarte, 
José Libanio Pereira Duque, dous annos de 
licença. 

Em discussão o artigo l. · é ella encerra
da sem debate sendo rejeitado o artigo o tl
cando prejudicado o artigo 2.· .- Vae o pro
jacto a archivar-se. 

Egualmente sem debate encerra-se a 2. · 
discussi'io e é rejeitado o artigo l. · tio pro
jacto n. 132, concedendo licença á professo
ra do districto do Carrego d'Anta, ticando 
pr~j~dicado o artigo 2. · .- 0 projecto v ao a 
archtvar-se. 

Lido e posto em 2. · discussão o artigo uni
co dQ projecto n. 1 ~3, sobre licença á d. 
Francisca da Conceição Ferreira, proressom 
primaria de Ouro Preto, é ella sem debate 
encerrada sendo rejei tado o projecto, o qual 
vae tambem a. archivar-se. 

Sendo sem debate encer-rada a 2. · discu~
~ão do projecto n. l:G, concedf' ndo licença 
á professora. de S. Caet ano do Chopotó, d . 
Adelina Frn.nciscn. da Cruz,é elle rejeitado, e 
vae do mtJsmo modo a archintr-se. 

Entra em discussão o é approvado sem de
bate o parecer· n . 101, deferindo o r equeri· 
monto do sr. deputado Leopoldo Corrúa so
licitando dous mezes de licença. 

O sr. Presidente mn.nda que se olTicie 
âquelle sr. Deputado dando-lhe disso co nhe
cimento. 

Nada mni::l havendo a tratar-se o sr·. Pr·e
sidente de;;ignou pat·a a sessão _do dia 25 do 
corrente, a seguinte ordem elo lha : 

PRI:\!EIRA PARTE 

Até uma hora da tardo : 
Leitura e npprova<;ão da acta. 

Expedien te. 
Até duas hot·as da tarde : 

Sen-unda leitura dos pareceres do commis
sões "e dos pt•ojectos depois de impressos o 
distribuídos. 

Apresentação do par~ceres ~e ~ommissoes. 
Apresentação tle pr~Jectos, mdtcações, ro

querimentos, interpella9ões ou n~o<;ões. 
Discus~ilo do requerimentos, m terpella

ções, incltcações e moções. 
Approvação do redac9ões finaes..: . . 
1. · discussão do proJecto n. 14<>, au:uha n

do com 5:000$000 a nnuaes ao Lyceu de Artes 
e Officios de Diamantina 

1. • do de n . 153, concedendo licença. ao 
desembargador Amador Alves da Silva. 

SEGUNDA PARTE 
Até quatro horas d~ tarde : . 

3. · discussão do pr~Jecto I) · _109, ~ro~o
gando a licença concedida ao JUlZ r.lo diretto 
de Catagua~es. · 

Discussão dos pareceres ns. 90, 91, 9'2, 96, 
97 e 102. 

Levanta-se a sessão. 
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6. • SESSÃO ORDINARIA AOS 25 DE JUNHO 

DE 1896 

PRBIIDBNCIA DO SR. BDUA.RDO PIKBNTBL 

SUIIMARlÔ :--L.· parte da ordem do dla.-Leltura 
e approvaçAo da acta.-EXPBDIBNTB.-2. • le1tura 

- de pareceres.-.\ preseutação de pareceres por 
parte das commissões -ApreseowçAo ctos pro
)ectos os. 155, 16:, e 157.-lliscurso ~o ar. Wen
culau Braz.-Hedacçllo O o ai do pro)e~to n. f:? , 
de 1895.- 1.· di~cus~ao dos de ns. U:> e 153.
-2.· parte.-3. • diac~ssão llo (lrojecto· o: 10 '·:
Oh~Prvação do sr. Weuceslau Braz.-DISCU!llliO 
dos pareceres ns 90, 91, 92, 9ô, 07 e lOZ .-Or
dem do dil!. seguinte. 

Ao meio dia, feita a chamada, acham-se 
presentes os srs. Eduardo Pimentel, Agos~i
nho Pereira, Desiderio de Mello, Jolio PIO, 
Manoel Alves, Augusto Clementino, Tavares 
de Mello Gonzaga da Silva, Wenceslau 
Braz Fre'itas Castro, Coelho de Mou·ra, Joa
quim Calixto, Sousa Moreira, D~lflm M?rei
ra Carneiro de Rezende, Carhndo Pmto, 
Ju;..enal Penna, Francisco Brt~ssane, Nunes 
Coelho, Getulio de Carvalho, Camillo Soares 
Filho, Nunes Pinheiro, ~everiano _de Re
zende, Sabino Barroso Jumor, Ignac10 Mur
ta e Camillo Prates, faltando com causa 
partictpada os srs. Ferreira Tinõco e Silva 
Fortes e sem ella os mais senhores. 

Abre-se a sessilo. 
Lida a acta da sessão antecedente é ella 

approvada, visto não ter quem sobre a mes
ma faça impugnação. 

0 SR. 1. · SECRETARIO dá. conta do seguinte 

EXPEDIBNTB 

Ofllcios 

Do dr. Secretario do Interior enviando as 
informaçOes pedidas pela Camara sobre o 
objecto do requerimento do professor pu
blico da cidade de Lima Duarte.-A' com
missão que solicitou as informaçoes. 

Do conselho districtal do Salto Granue par
ticipando sua installação e congratulando
se com o Congresso pelas sabias disposiçoes 
da lei n. 2, qne estabeleceu a autono
mia dos districtos.-Recebida com especial 
agrado. 

T.BLEGRAJOIA 

Do sr. Epaminondas Ottoni, datado de 23 
do corrente, cómmunicanno estar de viagem 
para vir tomar parte nos trabalhos da Ca
mara.-Inteirada. 

O sr. Sousa Moreira envia á. mesa uma 
representaçlio do conselho districtal do Pe
qui, município do Pará., solicitando auxilio 
para canalização d'a.gua potavel.-A' com
misslto de Representa.çoes e PetiçOes. 

2.· LBI~URA 

Têm 2.• leitura e ficam sobre a mesa. para 
a ordem dos trabalhos os projectos n. 154 e 
os pareceres ns. 106 e 107. 

O sr. Delfim Moreira, por pa.de da com
misslio de Constituiçllo,Legislaçlto e Poderes, 
apresenta o seguinte 

PARECER 

A commisslto de Constituiçlo, Le~islaçlo 
e Poderes, a que foi present·e o proJecto n. 
44, do Senado, é de parecer 

Que o mesmo seja submettido á 2.• dis
cusslto e approvado com as seguintes emen
das: 

Ao art. 1.·- in-fine-Onde se diz- o art. 
196-diga-se...-.o art. 195-§ 38. 

Ao art. 4- onde se diz -os arts. - 164 e 
seguintes-diga-se-os arts.l54 e seguintes. 

Sala das commissoes, 25 dejunho de 1896. 
-DELFIM MOREIRA. - FREITAS CASTRO. - G.Jt
TULJO DE CARVALHO. 

A imprimir-se. 
O sa. Jo.Io Pio fundamenta e manda à 

mesa. o seguinte 

PARECER N. 155 

O Congresso Legislativo do Estado de 
Minas Geraes decreta : 

Art. 1.• O Director da Escola Normal de 
Ouro Preto perceber·á. a gratificação de 
1:200$000 annualmente. 

Art. 2.• Revogam-se as disposições em 
contrario. - S. R. - Padre JoÃo Pto. 

Apoiado vae a imprimir-se. 
0 SR. SRVRRIANO DE REZENDE j u:stifica e 

manda á mesa. o seguinte 

PROJBCTO N. 156 

A Camara dos Deputados do Estado de 
Minas Geraes resolve : 

Art. 1. · Ficam revogados os artigos 2. · e 
3.· da Resolução n. 3, de 19 de maio de 1892, 
que alterou o Regimento Interno da Camara 
dos Deputados. 

Sala das sessoes, 25 de junho de 1896.
SEyBRIANO DE REzENDE. 

O ar. Weneealao Braz: -Sr. Presidente, 
mais uma vez levar. :;o-me desta cadeira para 
defender os legítimos interesses e os incon
testaveis direitos de uma classe respeitabi
lissima como é a magistratura mineira. 

Não é de hoje que julgo por demais exí
guos os vencimentos dessa classe, venci
mentos que, pesadas as condições actuaes, 
são inferiores aos que tinha a magistratura 
no proprio regimen monarch ico. 

Etl'ectivamente, sr. Presidente, causa ver
dadeira sorpresa o confronto entre os venci
mentos actuaes e os que tinha o magistra
do antes de 1889, para aquelles que julgam 
estar huje o magistrado em melhores condi
ções, neste particular, do que anteriormente 
á data citada.. 

Tinha o magistrado 3:600$ annualmente ao 
c:lmbio de 27, que valem hoje lO contos 
tantos mil réis, visto que com o cambio a 9 
tem o papel moeda uma depreciação de dous 
terços-

São hoje seus vencimentos de 5:600$ an
nuaes, mas que etl'ectivamente só valem 
1:800! attendendo á depreciação a que já me 
referi. 

Accrescent&-se a esta desvantagem actual 
a. ctrcumstancia de ter então a magistratura 
aposentadoria e além disso ter os emolu
mentos devidos aos actos que praticassem e 
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ver-se-ha que não J;>Odemos allegar terem si
do suas condic;:Oes melhoradas. 

Confropt&ose o cargo de juiz substituto 
com ·o de juiz municipal que mais ao vivo 
encontraremos a confirmação do que atflrmo; 
de facto o juiz municipal atem dos venci
mentos fixos tinha o preparo de todos os 
feitos, de modo que era muitas vezes mais 
rendoso .este cargo do que o de juiz de di
reito. 

S~. Presidente, a consequencia natural da 
exiguidade dos vencimentos da magistratu
ra, os quaes nem s·iquer dão para garantia 
do presente, é a resolução que muitos jà to
maram e que outros tomarão de demittirem
se desse elevado cargo, que só poderá. ser 
acceito pelos ricos e nababos. 

Sr. PJ•esidente, a.ttendendo ã. depreciação 
do p11pel moeda temos procurado attender a 
todos JUstos reclamoH dos funccionarios pu
blicos. 

Falou-se que os professores publicos ti
nham vencimentos insufficiente:; ... 

• 
0 SR. AUGUSTO CLEMENTINO : - E' real-

mente. 
0 SR. \VENCESLAU BRAZ .•• e passou nesta 

Camara um justo projecto de :mgmento de 
seus Yencimentos pelo qual Yot.ei com o 
maior prazer. 

Allegou-se tambem que era de justiça a 
elevação dos vencimentos dos engenheiros 
de districto .... 

O sn. JoXo PIO : -A esses não se devia dar 
porque elles vão para os districtos fazer po
liticagem. 

0 SR. \VÉNCESLAU BRAZ .... e foram seus 
vencimentos elevados. 

Outros funccionarios publicos, sr. Presi
dente, tiYeram seus ordenados augmentados 
com equidade e justiça. 

Porque razão pois não satisfazemos á ur
gente necessidade do augmentar tambem os 
da magistratura mineira 1 

O SR. CA!IfiLLO SoARES FILHO : - Da neces
sidade do projecto do nobre collega posso 
dar testemunho. Ninguem em melhoros con
dições do que eu entrou para· a magistratu
ra, pois entrei com 22 1tnnos e ti ,·e que lar
gal-a porque não dava para a minha. subsis
tencia. 

0 SR. \VENCESLAU BRAZ :-0 aparte do meu 
illustrado collega vem contlrmar plenamen
te o que affirmei e atflrmo de que são ppr 
demais exiguos os vencimentos dos magis
trados de certas zonas do Estado. 

Mas, dizia eu, sr. Presidente, que todas' 
as classes de funccionarios tinham sido sa
.tisfeitas nos reclamos que fizeram, excepçilo 
feita da. magistratura. · 

Parece que paira sobre esta uma athmos-
phera de suspeita, parece que ha contra ella 
um pouco de má vontade ; mas, ,sr. Presi
dente, precisamos attender a que, colloeada 
na dura contingencia de cortar interesses 
de al~ns pelo encto ~umprimento das leis, 

. ella dave contar que seja fE!itajustiça. ás re
: ··: · clamaçoes que alguns magistrados fazem e 
?.- ; ;, 'q,e ·t'odos.os outros poderiam fazer .• 

.- •. A ... ~.: 5. 

O lrojecto, que tenho a honra de otrere
cer consideração de meus illustrados colle
gas, vem minorar a injustiça que houve nn 
classificação das comarcas. 

De facto, sr. Presidente, nllo foi esta deter
minada. por um criterio seguro, mas arbi
trario e iníquo . 

Comarcas ha de P.rimeira entrancia em que 
o movimento do lôro é muito maior que em 
out1•as de terceira e até de quarta e no em
tanto os magistrados dnquellas tem muito 
menos vencimentos que os destas, não ob
stante terem ma.iot• trabalho, despenderem 
maior actividade. (Apoiados. ) 

0 SR. lGNACIO MURTA : -Ha muitas nessa~ 
condições. 

0 SR. \VENCESLAU RRAS: -Eu·dose.;.va. QUO 
no nosso Estado fosse ftJita n mesma classi
llcação do Estado de S. Paulo em que só ha 
comarcas de primeira entrancia, excepçlio 
feita de Campinas, Capital e Santos. 

Sr. Presidente, o art. I.· do meu projecto 
dá aos juizes e promotores, a metade das 
custus que vencerem nos feitos civois. 

E' esta uma medida perl(litamonte equita
tiva, porque o magistrado e o promotor te
rão uma justa compensação do esforc;o que 
fizerem. 

Si maior trabalho tiverem, maiores venci
mentos tambem terão. 

Outras medidas tem o pr((jecto, st•. Presi
dente, que eu justificarei si !'orem coútha
tidas. 

E sento-me pot·que percebo bem que, es
gotado o tempo que me é dadü pelo regi
mento, v. exc. est..'\ prestes a chamar par:t 
elle minha attenção. 

Espero, sr. Presidente, que meu projecto 
merecera todo o apoio d:1 Camat·a. (.lfuito 
bem ; muito bem !) 

Vue á. 1_nesa, é lido a apoiado o segumte 

PROJETO N. 157 

O Congresso Legi:>lativo de Minas Geraes 
decreta: 

Art. l. · Os ,iuize> que percebem venci
mentos dos coft•es estadoaes e os pJ•omoto
res de justiça terão cincoenta por cento das 
custas ar•·ecadadas pelo l):stad<Y, que lhes 
forem contadas nos processos ciYois. 

Art. 2. • As custas continuarão a ser pa
gas em sello, devendo os collectores, no fim 
de cada tt•imestre. pagar aos juizes e pro
motores a quota que lhes pertence. 

Art. 3. · São competentes os juizes substi
tutos para o preparo e julgamento definitivo 
das causas cíveis de valor até um conto de 
•·eis. 

Art. 4. • São egualmente r.ompetentes 
para o preparo dos . inventarios e das cau
sas civeis e administrativas de valor até 
cinco contos ele réis, cabendo o julgamento 
ao juiz de direito. 
· Art. 5. • Revogam-se as disposições em 
contrario. 

Sala das sessoes, 25 de junho ~ 1896. -
WENCESLAU HRAz.-PADRE JOÃO Pio-FREITAS 
CASTRO.-GU:NZAGA DA SILVA. 

Vae a imprimir-se . 



RBDACÇÃO FINAL 

O sr . .PrE!sideJlte a11nuncia a discussl'io da 
redacçlo final do pr.ojecto o. 57, de 1895, es
tendendo ao estabelecimento de padres sal~ 
sianos óa cidade 1e Tiradentes, o auxilio au
ctorizado pela lei n. 43, de 22 de maio ' de 
1893 • 
. Ence1Tada a discussiio sem debate, ó ap
provada a redacçlo. 
Envi~se ao Senado. 

. LTCEU DB AR.Tm:J E OFPICIOS DB DLUL\NTINA 

E' lido e entra em primeira diSCUJSSllo que 
é encerrada sem debate e é approvado o 
projec;to n. 145, ;.\UXiliando com 5:000~ an
nuaes, #O Lyceu de Artes e 01Dcios de Dia
mantina.-A' commisslo de orçamento. 

LICENÇA AO DESBMBARGADOR AMADOR ALVES 
DA SILVA 

Eguahnente sem debate, é encerrada a 
primeira discussão do projecto n. 153, cone~ 
den,do licença ao desembargador Amador 
Alves da Silva, sendo elle approvado e r~ 
mettido á commissilo de requerimentos e p~ 
tições. 

Passa-se a segunda parte da 

ORDEM DQ DIA 

LICENÇA AO JUIZ DI: DIREITO DE CATAGUAZBS 

Lido posto em terceira discussilo o proj~ 
cto n. 109, de 1895, prorogando a licença 

· concedida ao juiz de direito de Cataguazes, 
o sr. "\Venceslau Braz t'az ver a desnecessi
dade do projecto visto ter sido aquelle func
cionario declarado avulso pelo Governo e 
conclue pedindo á .camara a rejeição do 
mesmo por inutil. 

Encerrada a discussilo sem mais debate, é 
rejeitado o projecto, o qual vae a archi
var-se. 

Finalmente, silo lidos e postos separada
mente em discussil:: os pareceres ns. 90, 91, 
92, 96, 97 e 102, que silo approvados sem 

· debate. · 
Nada mais havendo a tratar-se, o sr. Pr~ 

sidente designa para amanhli, a seguinte or
dem do dia: 

PRDIEIRA •PARTE 

Até 1 hora da tarde : 
Leitura e approvaçilo da acta. 
Expediente. 

Até 2 horas da tarde : 
. Segunda leitura dos pareceres de commis

sões e dos projectos depois de impressos e 
distribuidos. 

Apresentaçlo de pareceres de commis
sões. 

' · Apreaent.açlo de projeétos, indicações, re
querimentos ·interpellações ou moções. 

Discusslo de requerimentos, interpellações, 
indicações e moções. ' · 

·' . 

.' 

Ap.Provaçllo de redacções fi~aes. 
Prtmeira iliscusslo do projecto n. 151, au

ctorizando o Governo a conceder a James 
W ells, privilegio para explorar e minerar 
diamantes na zona comprehendida entre os 
rios Parnabyba, das Velhas. Quebra Anzol e 
a Serra da Canastrà. 

SEGUNDA PARTE 

Até quatro horas da ~de 
Segunda discussão do projecto o. 146, de 

1895, concedendo privilegio para extracçllo 
do oleo de coco de macahuba, amendoim,· 
mamona e outras sementes oleoginosas em 
terrenos devolutos nos municípios de Saba
rá, Caethé ·e Santa Luzia do Rio dos Ve
lhas. · 

Discussão dos pareceres ns. 103, 104 e 
105. . 

Levantou-se a sessão. 

• 

7.• SESSÃO ORDINARIA, AOS 26 DE JUNHO 
DE 1896 

PRESIDENCIA 00 SR. EDUARDO PIMENTEL 

·su.MMARIO : -:1." parte da orllcm do dia. - Lei
tura e approvação da acta.-EXPEOIENTE,-reque
rlmentos dos srs. Juvenal l'enna, Camillo :soa
res Filb•1, lgnaclo Murla e !'ouza Moreira.- 2. • 
leitura dos pareceres.- Aprese•ttaçlo de parece
res de commlssões.- ASreseutação de projectos 
"Indicações, discurso o sr. Wenceslau Braz.-
1. • discussilo dú projecto n. 151, discursos dos 
srs. João Pio, carneiro de 1\ezende, lgnacio Mur
ta, Deslderio de &lello e camillo Prates. - 2. • 
parte 2. • dlscu881o do .projecto o. 146 de 1895, 
declaração de voto do sr . Camlllo Prates - Dis
cussão dos pareceres n . 103, 104 e 105. Ordem do 
dia seguinte. 

Ao meio dia, feita a chamada, acham-se 
presentes os srs. : - Eduardo Pimentel, 
Agostinho Pereira, Desiderio dé Mello, João 
Pio, Tavares de Mello, Getulio de Carvalho, 
Camillo Soares Fjlho, Sousa Moreira, Car
neiro de Rezende, Francisco Bressane, Coe
lho de ·Moura, Carlindo Pinto, Junnal Pen
na, Nunes Coelho, Delfim Moreira, Freitas 
Castro, Manoel Alves, Wenceslau Braz, Joa
quim Calixto, Augu~to Clementino, Gonza
ga da Silva, Nunes Pinheiro, Severiano de 
Rezende, Sabino Barroso Junior, Jgnacio 
Murta e Camillo Pratas faltando com causa 
participada os srs. Ferreira TicOco, Silva 
Fortes e Epaminondas Ottoni e sem ella os 
mais srs. : 

Abre--se a Be88ão. 
E' lida a acta da sessllo antecedente que 

é appx:ovada, 'visto nllo"·ha.ver quem sobre a 
mesma faça observaçilo. 

O sa, I.· SECRETARIO dá conta do seguinte 

EXPBDIBN't'E 

O{ftcios 

Do Presidente da Camara ·Municipal de 
Piumhy enviando as reclamações, presentes 
á respectiva Assembléa por contribuintes 
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seus, contra dtsposiçõe~ de leis de!;se muni
cípio.- A' commissão ele Camaras .Munici
paes. 

Do Conselho Districta l de N. S. do Ampa
ro de Baraunas, município de Guanbães, t•e
presentando sobt•e a necessidade da con
strucção de uma ponte sobre o rio Santo An
tonio entre esse tlistricto e o de Joanesia.
A' commissão tle Representações . 

REQUERI:\!E:STO 

Da viuva do juiz de direito de S. Francis
co pedindo puelção para os assassinos de 
seu marido e tllhos, e um1l pensão para a 
subsistencia. sua e de seus tilhos sobrevi
ventes.-:\' mesma commissão. 

O SR. J.uvF.NAL PENNA, fazendo ver a neces
!;idade de ser reformada a lei n. 105 sobre 
Regimento de Custas, pode se tleleguo á me
sa a faculdade de nomem· mna commissão 
mixta para com a do Senatlo fazer as modi
ttcações de que necessita a rofC'I'ida lei. 

Sendo approvatlo o •·eq uot·imonto, o sr. 
Presidente noméa para a referida commis
são, por parte da Camara, os senhores Del
rim Moreira, Carne'ro do Rezf'tHle e Juvenal 
Penna e manda que se communique ao Se
nado. 

O SR. Cunu.o SOARE:': FJr.uo, requer seja 
delegada a mesa a faculdade tio nomear um 
membro que preencha inter·inamento a vaga 
existente na commissão de Camaras l\lunici
paes. 

Com o consentimento da Camara, ô nomea
do o sr. João Pio. 

Identico requerimento fazem os senhores 
lgnacio Murta' para a nomeação de dons 
membros para a Commi~são de Agricultura 
e o Sr. Souza Moreira para a de um mem
bro para a de Representa~;õos e Petições. 

Approvado o requerimento, o senhor Pre
sidente nomea para a commissão de Agri
cultura, os senhores Carneiro de Ro~ende e 
Joaquim Calixto e para a de petições o sr. 
Delpbim Moreira. 

Têm segunda leitura os prqjcctos.ns . 155, 
156 e 157, que, sendo julgados obJecto de 
deliberação, ttcam sobre a mesa para a. or-
dem dos trabalhos. · 

O SR. CAMILLO SoARES FILHO, por parte da 
commissão de Camaras :\Iunicipa.es, envia á 
mesa o seguinte 

PARECER N. 108 

A commissão de Ca.ma.ras 1\lunicipacs, á 
que foi presente uma recla ma.ção de cont~·i
buintes contra a creaçllo do tmposto de em 
coenta mil réis, lançado pela Camara Mu
nicipal de Campo Bello, sobre .cada sacerdo
te que exerça seu ministerio em qualquer 
dos districtos do municipio, e 

Considerando que tendo sido a reclamação 
prosente ao Congresso em 1893 e •. não ten
do sido decidida, tem logar o disposto na 
ultima parte do§ 7. · do artigo i5 lia Cons-
tituiçílo do Estado ; . 

Considerando ainda achar-se a espec1e re
solvida pelo § 4. · do artigo I.· da lei n. 110, 
de 24 de julho tle 1894, é d.J pare<'er que 
seja arcbtvada a mencionada reclamação. . 

• Sala das commissões, 24 de junho rio 
1896.- CAM!l.l.O SOARES FILHO. - DESJDERIO 
DE MELLO. 

Apoiado, vae a imprimir-,:o. 
O SR. JoÃo Pw, por parte da mesma com

missão, envi<\ ú mesa o seguinte 
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A commiss:'io tle Camaras Municipae~ ú. 
que foi presente um t•oquet•iment.o de nego
ciantes, agricultor·e~ e industriaes da Saude, 
pedindo a annullar;iio das Leis ns. G e 1:: de 
.Julho e dezembro de 18%, pr•oJlllilgadas pela 
Camara Municipal do :\1\·in• •polis: 

Considerando que contl'ibuintos, em nu
mero super'ior a 50. pediram it assembléa 
municipal a ;:uspon;:ão Lias leis citadas e 
que esta deixou de atte n<ler' e hr m assim' de 
encaminhar a r·eclamar;iio no Con ;..r t·e~so l\fi
neiro, conforme tlispiíe o § 2. · do nt't. 62 da 
lei n. 2, de 1-t de setembro de 1:-iH I, o que se 
vé da certidão junta. ; 

Cons iderando que em ra.~o tio pa r·a~rraph o 
unico do art. 4:~ da mesma lei, e compotentt) 
qualquer cidadão para recutTot· ao Congres
so, quando disposir;uos mun \C'i pacs são ma
nifestamente contmrias á. Constituição e á,; 
leis ; 

Considerando que a lei n. 6 tia Camnra Mu
nicipal de :\lvi•wpol is, sob a t•niH·ica-varia;; 
taxas- §§ 2. · e :1. · tio art. I.·, Ct'eou impos
tos sobre a inlpor·t ;H;<1o c exportat;ão do mu
nicípio, o que é contr:\I'io ao disposto nos 
arts. i.· § I.· e 9. · ;;l I. · cb Constituição Fe
deral, e ar't. I. · tia I r i addicional ú Consti
tuição n. :!., do :!.~ de seteml,ro tio 18!J l ; 

Considerando que a lei'· n . I :l conservou o 
mesmo impo~tu em e:o:;:oncia, mudando-lhe 
apenas o nome, obr·iirando ao pagamento de 
impostos nella creados os donos ou repr~::·· 
sentantes tle casas, quo recohem g-eneros em 
consignação ou dep0>= ito ; o que disso resulta 
fazer incidir no imposto mercadorias que são 
obrigadas a transi tar pelo distr·icto da Saude, 
ponto terminal da feno-via. Leopoldina, o 
quo é contt•a t·io ao disposto no n. 12 do art. 
'75 da Constituição do Estado, e tle 

P:\RECER 

Que so annu llem as refet•idas d isposições 
Jegislat iYas municipaes pm•a o quo apre
senta n seguinte resolução : 

o Congresso Legislati\'o de Minas Geraes 

RESOL\'E 

Art. J.· São declarados nullo~ os §§ 2. · o 
~. · do al't I.· da lei n. 6, de li do julho do 
JRÇI5 o o§ 2. · do art. I.· da lei n. 1:1, de 9 de 
dez<nnhro de IK95, ambas pronn\lgadas pela 
Camara Municipal de Alvinopolis. 

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

Sala das sessões. 26 do j unho de 1896.-PA
DRE .JOÃO 1'10.-DESIDERIO IJE MELLO. 

Apoiado, vao a imprimiJ'-SC. 
O SR . .roxo PIO manda á mos<t, pr·omet tendo 

fundnnwntat' em occasiilo oppot·tuua., o se
gui nte 
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O Congresso Legislátivo do Estado de Mi-
nas Geraes decreta : · 

Art. I.· Fica o gov.erno auctorizado a con
ceder privilegio com garantia de juros a 
quem mais vantagens oft(,recer para a con

' str.ucçllo,uso e goso de uma Estrada de Ferro 
que, partindo d&. Satide ou de outro ponto 
mai8 conveniente da Estrada de Ferro de 

· IAste de Minas, vá terminar na cidade de S. 
Domingos do Prata. 
Paragra~ho unico. O -privilegio não exce

.derá de trmtaannos e a garantia será de6 ·f. 
ao anno sobre o capital maximo-- de 40:000$ 
por kilometro. 

Art. 2. • Revogam-se as di!!posições em 
contrario. 
~~" das sessões, 26 de junho de 189(i.

PADRE Joio PIO.- SABINO BARROSO JUNIOR. 
~GETULIO DE CARVALHO.- SoUSA MOREIRA. 
-NUNES PINHEIRO.- AUGUSTO CLEMENTINO. 
- CARLINDO PINTO. - NUNES CoELHO. 

Apoiado, vae a imprimir-se. 
0 SR. WENCESLAU BitA.Z: -Sr. Presidente, 

hontem chamei a attençilo de meus illustra
dos collegas para uma classe importantíssi
ma de funccionarios publicos que desempe
nham altos dev~es na sociedade ; hoje venho 
çhamar novamente a sua preciosa attenção 
para outra classe não menos importante 
qual a lavoura mineira. 

Muito temos feito, sr. Presidente, em seu 
beneficio, para o desenvolvimento gradual de 
,suas forças, mas muito temos ainda a fa-
zer. • 

Etrectivamente quando parecia que, com a 
crise formidavei porque passou o paiz prove
niente do jogo da bolsa, as Estradas de Ferro 
mineiras ficariam por completo paralyzadas, 
o Governo do Estado, executando disposi
ções do Congresso estadoal, veiu em auxilio 
de futurosas companhias dando-lhes os re
cursos necessarios para o seu desenvolvi
mento e para a consecução do seu ideal. 

Rapidamente, sr. Pret~idente, a Companhia 
Sapucahy desenvolveu o seu trafego e, é de 
esperar-se, ella nos dá essa consoladora es-: 
perança, de que em breve teremos conclui
aas todas as suas linhas. 

A Bahia e Minas interna-se pelo serlà<! do 
norte ·do Estado em demanda da. futurosa ci
dade de Theopbilo Ottoni e é de esperar-se 
tambein que em praso nllo muito longo o 
silvo da locomotiva desperte as fertilissimas 
regiOes do Jequitinhonha. 

0 SR. IGNACIO MURTA: - Deus O permitta. 
O SR. W. BRAz : -A Espírito Santo e Mi

nas desenvolve-se tambem com actividadé e 
procura. dar áquellas uberrima!! regiões do 
Rio Dóce um escoadouro mais natural para 
os seus proiluctos, no ~orto da Victoria; 

'A Oeste de Minas acttva os seus trabalhos, 
realiza mesmo prodígios na realiza.çllo de 
seus fins. · · 

Sómente a Muzambinbo, sr. Presidente, 
no meio de tanta actividade, no meio de 
tanto esfórço, no meio de tanto progresso e 
desenvolvimento, caminha a -passos de ca
rangueijo, devido ás circumstalicias especiaes 
em que se acha, circumstanoias especiaes 

que parece seriO melhoradas á vista de uin 
projecto que esti -em 3. • discussão e que 
deve, a meu vêr, ser approvado pela casa. 
Temos feito tudo isso e mais ainda. 

Leva& e levas de immigrantes chegam 
quasi que diariamente ao Rio de Janeiro á 
procura do nosso Estado, melhorando as 
condições 1a lavoura · neste particular, por
que ella estava soft'rendo grandemente as 
conseq_uencias da falta de braços. 

A lavoura não poderá queixar-se, como 
não se tem queixado de que haJa falta de 
braços, porque vê a solicitude sem par com 
que o Governo tem agido no desempenho da 
honrosa tarefa de dotar o Estado de braços 
sutflcientes para o seu desenvolvimento. 

Colonias correccionaes se fundam para re
primir a varliagem tão preju.dicial aos indi
víduos como ao proprio Estado ; 'e nós, sr. 
Presidente, dentro em breve veremos as 
consequencias profundamente beneticas des
sa utilíssima instituição. 

Temos procurado tambem, na medida de 
nossas forças e não pouparemos esfOrços pa
ra o futuro, os meios mais convenientes 
para debelhtr a fortíssima e cruel epidemia 
que tem devastado uma zona importantíssi
ma do nosso Estado, exactamente aquella 
que mais concorro para as rendas publi
cas. 

Temos feito tudo isso e temos empregado 
outras medidas no sentido de melhorar as 
condições da lavoura., mas, repito ainda, 
temos ainda muitas providencias a tomar. 

A lavoura :passa actuahnente por uma cri
se perigosisstma, pela falta sensibilissima 
quasi que absoluta. de capitaes necessarios 
ao seu desenvolvimento e. até, é forçoso di
zer, para o seu custosíssimo custeio. 

E !ó!i as suas condições actuahnente não 
precarias, calcule-se quaes devem ser as do 
futuro si a baixa do café actual se prolon
gar e ' se accentuar, causando-lhe prejuízos 
maiores que os actuaes, tornando- .;e entã•J 
·irremediaveis, a não ser que tomemos medi
das salvadoras e urgentes. 

Urge, pois, que venhamos em auxilio des
sa classe importantíssima, sob cuja prosperi
dade se esteia a prosperidade das nossas fi
nanças e por conseguinte a prosperidade do 
proprio Estado. 

E' preciso, sr. Presidente, que volvamos 
as nossas vistas para essa classe que sotrre, 
e profundamente, na actualidade .•. 

0 SR. !GNACIO MURTA : -Apoiado. , 
O SR. \V. BRAz .•. as consequencias da 

<'rise porque :!)assamos e que serão muito 
mais funestas e prejudiciaes si se prolon
gar, repito, ã baha do café que está cau
sando tão grandes males á nossa lavoura. 

Basta rapida vista para suas condições 
actuaes para se reconhecer a que imposições 
se submette. 

Nós vemos que, em zonas como aquella em 
que moro e em todas as zonas c~~ofeeiras do
Estado, a lavoura está-11e sujeitando ás 
ta.Jas mínimas de juro de I a I 1/4 e ordina
riamente de I 1/2 a 2 °/o. 
. E' bem de vêr-se, sr. Presidente, que por 
mais rendosas que sejam as lavouras, por 
mais produçtiva que seja qualquer especie 
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de cultura, ellas não poderão, por certo, republicano ; e minha admira~ão cresce de 
manter-se tendo sobi·e si um tão elevado en- ponto quando vejo os proprios termos em 
cargo, uma tão onerosa taxa de juros. E a que està concebido esse projecto. 
lavoura, senhores, repito, submette-se porque De f'acto, sr. Presidente, u·at:H<c de en
nlio encontra outro remedio, pois vê tranca- tregar a um particular uu á. uma empre~a 
das as portas dos flancos e ni\o quer perder grande extensão do Estado de Minas. 
a colheita de seus productos. Sr. Presidente, o projecto é manhoso, dei-

E' nessas condições que eu, temendo um xem pnssar a expressão, no modo, nos tcr·
desastre na la,·oura. e temendo por conse- mos do pedido c muito mais ainda desagra
quencia os resultados perigosíssimos para as da-me pela posso:~ que o pede. 
nossas flnan~;as, venho dizer a esta casa, ve- De f'ac to o prQj~cto diz- para pesqu iz:11' 
.nho dizer a meus illustrados collegas : con- - com si se tratasse tle uma zona inculta, 
corramos com todos os nossos esfor"os para como si se tr·atasse tio centi'O tia Afi·ica ou
melhorai' as condil;ões em quo se ach:t a. la- de explomdore~ com r·i scn da vida. vão ar
voura pOI'C[U e vae n'isto o interesse do pr·o- rancar· do seio da terra o uur·o que lá jai'. 
prio Estado. occulto. 

O SR. IGl\ACIO i\IURTA :-Apoiado. Trata-se de uma wna ontlc existem cida-
0 SR. \V . Bruz : -Não nos descuidem•·"· •les comu IJhei·aba, ontlc exi~tc>m t'idade!<, 

senhores, em dar-lhe os eltmentos necessa- ! si'. l'res i<lcnte, de cujo dfl;.c rn·nlvimento v. 
rios para. que clla possa encarai' sem medo o 1 exc. podet·a tlar tc~temunho. Y. exc ., l'nmo 
fut uro que se entenebrece amea<:all or. 11111 dos mais di~no,; rept·csentan te~. que m: 

Consideremos que é nella que se lirma to- ha b1·ilhantes aqui nc,:ta camat·a, pUller:i. tcs
do o progres:::o do nosso 1-:sta.to, porque temunhat· quo jà, se explora a in• lm:t r' ilt E: x
com o seu llesequilibrio e bem tle ,-êr-se tracti\'a nessa zona. Entt·etantu, "'' vem lli
quaes são as consequencias que resultam zel' que ê nma zona por c>xplor·ar, que pcs
para nos:ws tinan.,.as; olhemo,: par·a c lla, quizas se v:w razet· em um ter·r·cnu incnlw 
procuremos dar solu~~ão rasoa,·el ,. que lhe e ht·ayio unde não !<C tives!'e ao tncno~ ini
seja satis!'actoi·ia , porque as:<im tet·emos não ciatlo miner·açfto do tliamantes . :\manhfl n(l" 
sómente os appla usos tios no,:sos concilia- vi r•fto .t izct· que todJ Yallc pt•rt encc> a <':::"e 
dãos mas tamiH.'IIll a l!l'antle sa ti,:f'açilo do extt·an~eiro, ttue ~e tot·na !'enhor· tl•· tina,: 
dever cumpr·ido. millcguas 411adt·atlas ape>'<U' do IJt'•lte:::to •li-

O SR. IG~ACIO MrnTA : -:\lu i lo br. m. l'igido pelos habitante;. ao Congrc;.;so contra 
O sR. \V. BRAi'.: - E' ne:::sa:; condil;ue!< e a prctcnt;ão tio pt· i vilc~io. 

temendo essas oon"cquc>ncias que ofrer·et;o á :\las, sr. Presidente, é a aw·i s,,cnt firmes 
considerac>>\o da casa um:t indic<tt;ilo em que - é a rome do ouro, ê o nome que tom o 
a Camara dos Deputadu:; con\'itla (lê) o Se- grande diamante da. Ha;.ta;.tem, um •lo::: ma in
nado para a nomeat;iio de um:t commissiio t·es que tem appat·ee ido no tnundo, <' tam
mixta quo estude e pt'opunha eom ur~cncia ucm um úiatllanto ,[c 19 quilate>!< encnutt':t
os meios de f'ol'necel' capitaes à lavoura. do o anuo passado c ventlitlu em Londt·.e~ pm· 

Eu estou cet'to, senhot·e:::, que nós con- tnil libras sterlinas \"JJOirtclO!, que esta au·a
corrcndo com os nos~os c;;: l'oi'ÇOS, procut·a- hindu os ambiciosos qui.! pr<>tettLiem t udo tltl
mo:; na medida de no;;:~as !'ort;a · vit· em au- minar cumo unicu~ :<t•uhot·es pr·i,·ilc:.riado,: 
xilio da lavoura quo vacilla o quo pe recer<·t da. indu ~t ria extt·ar·tiva. 
se~ duvida completamente si a uaixa do :\ wna ped ida p:m1 :<c razr.r• pc.·quiza ú <t 
cafe se prolongai', eu e,.;tou cei'to, t'eptto, Bagagem onde a pupula<:ftO poht•e explo t·a :~, 
~ue. concorrendo para a appi·ovaçào . jJosta extracção de tliamantes, o atlirt•IO isso pot· 
md~caç1l.o, t~remos prc:<tadt~ ~um grande. e in!'onnação tle 11111 co llL•ga. 
valtOSO Sei'VIÇO ao no::;so l~;;:t:tdO . ( JflltlO 0 sn. DESII'I.:JtiO JJJ·; ;\I ELJ.O: - E' \'Ol'I[ :Hl<•, 
bem i. muito lJcn~). mas nào é ::;ú a Ha:.ragcm, em outro. llOnto,.: 

lnaiCo que a <. ;tmara do,; Deputados con- taml.Jem. 
vide ~ Senado para a n~meaçi'io. de uma o sn. JoXo 1•1o: - No Sacr·amento, e pt·in
commlssão nux ta pa r~ o nm c!<pcc tal ~c os- . cipalmento nas ma1·gens do 1•io Pará, traha
tudar c propor os mero::: mat: convementes lha-se actiYamentc nessa industt·ia, e posso 
de fazer empre:;:timos ú lavoura do nosso Es- citar 0 nome do tlt•. João Caetano d'Oliveira 
tado- e Sousa, cidadão tlistinctissimo, que estú. 

Sala das sessõe:;:, 2ü de j unho de :·1 8~6. - montando um estabelecimento na zo.na pedida 
\VENCESLAU BRAZ. pE'IO previlcgio, entretanto, o pr~Jecto vem 

A' commissão de Agricultura. dizer - pesquiza - como se tratasse de um 
O sR. PRESIDENTE annuncia, r m seguida, a terreno inculto ! 

I.• discussão do projccto n. 151, do anno . E depois, sr . . Prc:<idcnt~, trata-se de pc-
passado, auctorizando o gover·no a conce- dHfo .de prenlegw p~u·a m111eraçã~. _ 
der a Jame~ Wells privilegio para esplorar V~Jam,os nossas ctd.ades de J!llliCraçao e 
e minerar diamantes na zona comprehen- aqm esta. o exemplo vtvu, uma cidade, corno 
dida entre os rios Paranahyba das Velhas, Ouro Preto, imprestavel para tudo e até 
Quebra Anzol e a Serra da Ca~astra. para habitação porque foi 1\mdada com a 

o •r . .loAo Pio : -Pedi a palavra, sr. mineração. . . 
Presidente, não tanto yara impugnar o pro- Sr. Presidente, alguns povos a!lttgos tt
jecto que hoje é atirado á tela d1~ discos- nh'l•ll a .ter~a como mãe, d;~v~m a palavra 
slo, mas simplesmente para extranbar, para 'ter·ra a sr gOttl~açã~ de uma chnnd~e, e n~m 
admirar-me mesmo que projecto simelhan~é me é necessar10 citar. a mythologia antrga 
tenha de ser discutido por um Çon,••csso em co;-tlh'mação das mmhas palavras. 



E parece, (diz um escriptor) que a terra 
revolta-se contrP. seus filhos quando vão san
grar o seio para tirar-lho as riquezas. 

Em geral as localidades que cresceram, 
que nasceram e desenvolvel,'&m pe~a ~~
neraçlio hoje estão completamente mutth
zadas e decadentes. 

6 SR. C.um.Lo PRATKS:- Então v. exc. 
condemna a industria da mineração 1 

O SR. JoÃo Pio : - Eu não condemno a 
industria em si, mas ap~n11.s estou começan
do um pensamento que vou desenv~lver. 

0 SR. CAMILLO SOARES FILHO : - E SI con
demnassemos talvez não errassemos muito. 
. 0 SR. DBLFll\1 MOREIRA; - A industria ex
tractiva não póde ser çondemnada. 

O SR .. JoÃo Pio : - Entretanto, sr. j>resi
dent'e, nós vamos conceder terrenos para 
a industria extractiva., quando elle se pre
sta á agricultura, tanto é assim que o Con
gresso o anno passado votou a creação para 
o estabelecimento de campos p~aticos para 
essa zona. 

E', sr. Presidente, e preferível a agricultu
ra ..• â. industria extractiva. (Apoiados). 

0 SR. CAMILLO SOARES FILHO : - Sem com
paração por isso é que disse que d conde
mnassemos talvez nlio · errassemos muito. 
(Apoiados). 

O SR. JoÃo PIO : - Depois, sr. Presidente, 
trata-se de priYilegio. 

Em tltese, sr. Presidente, como republica
no que sou, tenho o dever de declarar-me 
contrario a privilegios, até pela propria 
composição da palavra-privilegio-que se 
compõe· de duas palavras latinas,p1·ivata lex, 
lei particular ou para individuo. 

E' uma lei particular e que ou se apresen
te sob a forma do feudalismo da edade me
dia, ou appareça sob a forma de conces
são feita a uma companhia, me é sempre 
odüosa. · 
· Um escriptor, cujo nome do momento não 
posso citar ... 

disso, sr. Presidente, não se diz no projecto 
por quantos annos deve ser concedido o 
privilegio, e isto quer dizer concedermos in
condicionalmente o nosso territorio. Esse 
projecto vae alem das raias da seriedade. 

0 SR. CAMILLO SOARBS FILHO : - E' pilhe
rico. 

O SR. JoÃo Pro : - Diz muito bem s. exc 
é pilherico, querendo em troca de grande 
extensão de terras tomar o onus da intro
ducção de 100 immigrantes. 

Mas o desenvolvimento do Estado, as 
grandCl~ riquezas soterradas, se nos rccur
sarmos o auxilio que se nos vem trazer 1 

Deixemos occultas essas riquezas, até que 
pos~amos por nós explorai-as conveniente
mente : é preferível deixai-as inexploradas 
a entregai-as ao extrangeiro, principalmen
te ao que pede o privilegio. 

0 SR. CAliULLO PRATES: -V. exc. está. 
com um nativismo-exagerado. 

O SR. JoÃo Pro : - Nunca o nativismo é 
exagerado para mim ; pode ser para os que 
não tém convicções firmes e resolutamente 
republicanas. 

O nativismo é uma honra quando se trata 
de uma naçl.'íO como a Inglater·ra. E' sabido 
que durante a revolta esse povo mandou 
perguntar a Floriano Peixoto, que fari.a si 
tlzessem desembarque em terra-receberia a 
balas-foi a bomerica resposta dada por esse 
grande l'razileiro. V. exc. falar em nati
vismo quando se trata de uma nação que 
calcando aos pés o direito futernacional pre
tende apoderar-se : de parte do nosso terri- . 
torio! (Muito bem.) 

Disse um escriptor portuguez, que o bra.
zileiro recebe o extrangeiro-com humildade 
e firmeza de trato symbolizadas pelo Cor
covado, tem para recebei-os harmonias sym
bolizadas na serra dos orgãos e a doçura e 
hospitalidade do Pão de Assucar. Mas, L 
mister estabelecer uma barreira entre nós e 
'o extrangeiro. 

0 SR. CAMILLO PRATBS;- V. exc. é SOCia
lista. Essês que hoje aqui entraram pela pot·ta 

de um p1 ivilegio, amanhã expulsarão os 
O SR. CAr.ttLLO SoARES FtLHo : - Ser con- nossos patrícios (muito bem), pois pedem o 

tr&.rio a privilegios, não · é ser socialista. direito de desapropriação, tornar-se-hão 
O SR. CAMILLo PRATES : - E' quasi. senhores do territorio e virão talvez sob a 
O sR. JoXo PIO: -V. exc. será meu mes- pressão de seus navios de guerra levantar 

tre no socialismo, lembre-se do seu rliscurso uma questão internacional. (Apoiados). 
quando falleceu o grande Sadi Carnot; serei Não impugnei o prqjecto, sr. Presid~nte, 
discípulo humilde e atrazado de v. exc. porque penso que numa camara repubhca!la 
(Muito bem) projectos simelbantes transitam até I.• dts-

0 SR. CAMILLO PRATES : - Acceito a decla cussílo, porque o caval:..eirismo do regimen-· 
ração e acceito o companheiro. to a isso nos obriga. 

0 SR. *>ÃO PIO ; - Como dizia, O escriptor O SR. SEVERIANO DE REZENDE ; - 0 regi-
declara que o terreno concedido em .privile- manto não obriga. 
gio é um terreno povoado de escravos, ou é 
um terreno desnacionalizado, e a Revue pa1·- O SR. JoÃo Pio : - Nesse caso a responsa
la.mentçi?·e traz longo artigo mostrando que bilidade cabe á. commissão que deu•parecer 
as colonias de certas nações da Europa favoravel, e a Camara deve para honra sua 
.vivem mais escravizadas do que os reprovar unanimemente esse a.ttentado á in
escravos no Brazil, e .essa revista. diz terem tegridade do solo mineiro. 
sido baldados todos os esforços das nações Sejamos ·.~ine~ros atrazados, po~em os 
civilizadas para abolir a escravidão, pois a !!Ossos patrtctos tr a S. Paulo e vtr .Pelos 
Inglaterra tem ainda, em pleno seculo XIX JOrnaes aboc!l-nhar, no auge do desp~tt?, o 
a escravidão. (Apoiado.!.) . Estado de Mmas, !Tias nós seremos mmet~~s 

Concedemos o privilegio e amanb11 es~e·~ independen~s e ~tvres, e nunca nos . ~UJet
terreno estará. desnacionalizado e escrav:iza- t(l-remos á.s 1mpos1ções de nações ambtct~sas. 
do pelos filhos dessa· .nação ambiciosa. Além Qu;!.~do os nossos posteros encontrarem amda 

\ 
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as riquezas que n ós lhes ueixamos inexplo
radas no solo, poderão dizer que fomos pou
co ambiciosos, mas nos abençoarão porque 
lhes demos uma patria livre. (.~!u-ito bem, 
muito bem.) 

O_ 8r. C::arnelro de Rezende :-SI'. Presi
dente, afigura-se-me que vou emitt.ir minha 
opinião, meu parecll l', sobre um pro.Jecto quo 
de ante-mão parece estar condemnado pela 
Camat•a dos srs. Deputados, tal a sua excen
tricidade, tal a su;t inconstitucionalidade. 

Entretanto como ainda não recebes!':e elle 
o veredict.uni detinitivo ou mesmo transicio
nal des~c importante ramo do poder legisl&
tivo do Estado de Minas, cu não me acho 
desobri,.ado do pronunciar al::rumas palavras, 
de emittil· a minha opi nião, atim de que tique 
ella bom patente-não s<·, pe la manifestação 
de meu voto em contrario n. elle, como tam
bem peln minha impugna.;ii.o anterio1· it sua 
votação. 

Si e u impugno um projccto ~esta ordem, 
não só por cons.ider·al-o !11e~os Jus~o, 1~1enos 
util e de ma1s a m:u s, m constttucJOnal, 
devo ~presentm as razõe~ do simolbante 
proceder de minha parte . 

As razões que m e levam a tc1· a presente 
opinião podem bem ser formuladas em t~es 
ordens : do ordem eco nomica, de Ol'tlom .Ju
ridica ou constitucional e de ordem politica 
abstrahindo-me, porém, das razües desta 
ultima ordem. 

E abstraio-mo de considcrac:ões de Ol'dem 
politica, senhores, porque nfto quer·o que 
transpareça de minha rm:te, n~\ ~amara dos 
Deputado. mineiros, um .JacolHIHSn~o lncou
veniente o u uma extrema tlema gog1a. 

Mas si o m o meuto acon~elha-me este pro
ceder,' s i o mom ento dú-me este c rite rio 
mais seguro, eu posso pe1·feifa1~1ent_e levai' 
a questão para otttt'os p ontos-nao so para a 
ordem economica, como tambem para a or
dem juridica ou constitucional. 

Na' ordem economica , acredito, senhores, 
que este pr~jecto não tem u~ilidado dire.cta 
para o Estado de i\lin;ts, utll1dade, por~m, 
tomada debaixo de sua l'eit;ào Yerdadetra-
·mento economica. . 

Eu não nego que e lle poderia ~er un.u~ ut:
lidade indirecta, mas a ve1·dadeu·a utlll_dade 
que delle ad\·i1·ú. nilo será ~m beneficiO ~e 
nossas necessidades, nfto sem em benetl~JO 
do no. so Estado, mas s im de uma associa
ção particular, de uma companhia extJ·~n
geira, estabelecendo-se dest'm•te Yerdade1ro 
monopolio. . 

E essa companhia, oxtra.llindo omp e dia
mantes do nosso Estado, será com o tim de 
exportai-os para o extrangei~·o e de ontle 
voltarão para nos ser em vendtdos lJOr pre
ços fabulosos; será mais um favor dispe nsa
do aos filhos da patr·ia de Jo hn Buli, dessa 
naçã() que em um dia não trepi~ou, sr .. t=:re
sidente, cuspir á face da Patr1a Brn:zt.letra, 
tomando posse, de um modo ~ubrepttcio, de 
uma ilha , ·erdadeiramente nacwnal. Mas não 
quero levar a questão para este ponto ; e~
tendo que a prudencia aconselha-me cm~J
nho opposto, e vou levai-~ pa.~·n. o l~do prm
cipalmente da sua inconst•tuc10nahdade . 

• 

Diz o § 17 art. :t da Comt i t 11 i,·;-w do E~
tado : (te) 

« E' gar;\nt ido o direito .te pl· .. p r ietlade e m 
toda a plenitude , salvo o ca~u de desapro
PI' iat;i'to por utilidade o nec<'s~itlntlc· puldica~, 
medennt e pt'C' \' ia indemnizaç~tO . . \ :S minas 
pertencem aos proprietarios du ~t""· ~a l vas 
as limi tat;ões que fOI'CIIl e,:ta!Jelt•ridas por 
lei, a bem da explOI'a<;ão deste ramo de in 
dustria. » 

SI'. l'l'osidcnte, o po• lor exocutiYO do Esta
do uilo t <'lll compC'tcneia p;11·a ·coucC'de r pl'i
vile).!io' <lesta naltll·eza , ma~ sim o poder 
le~islatiYo. Entreta nto, cnmo ain<la não t<'
mos le i sol.Jrc a ultima part e < l e~t<' par·agl·a
pho, eu e nte ndo que toda. a <'0 11<'<'~:-:i'lo qut~ 
o Co ngresso l\linei1·o tizer· ll •' l'le ~t·nt i •l o ~eni. 
illegal e o acto prel'i pit;Hi t>, porque ain<la 
não temos uma lei que 1·e;..."\1le !•l·i\·i l<':;r io:-: 
sohre mineração. 

Quero dizel', :::1·. l're,: itlenlt', qui' a,: mina:< 
por e mquanto pC'ne uceut r xclu,:i•;;un<'nto ao 
proprietario do :::olo, porquanto nito e:-:ti'lo 
estabelecidos e m le i os casos r rsu ·ictivos do 
direito de propriedade e m lt(' n<' ti ciu tia cx
plora<,:ào desse ramo <!e inclu ~t l'ia. C1·cio, 
emthu, quo some ute a le itu ra, ~:alma e rolle
ctida de :> im :Jihante di spo~ i (,ilu constit urio
nal ó sutlicient o para levar a convic<;fto ao 
e~pirito tio;,: SI'S. Deputados tle qu e este pro
jac to não pódo roc,lter a nossa ,;a nc,·rw, não 
·pódo r ecel;lei' O nosso Yoto <'lll seu apoio. 

E' este o meu parecer, ,·. ·t conr-1 n ~ttO ; t 

que chego nas observações que ve nho tl e 
fazer. (Jl uilo bem ! 111 ui/o bt>llt : ,~ 

O Nr. IJtnRdo 11nrtn : - ::>r. l 're~ if!r ul !!, 
ouvi com t.oda a atten <;i\o M dou,: illustre;: 
orado1·es qu e mo preccd<'r·am na u ·ihuna , 
e venlw e mi tti1· a minha upini;-w , OlJI':J o 
p rojectu n. 1;'> 1, ora em 1. " d. i~l' tl >':-:il_": 

Como a casa ,:ab<'. e:>to p1·qwct o 101 apr.:
sentado pela co mmi::osfto de mi nas, na ses
são do anno passado, tendo std o t'la!Jorado 
p elo 1ws.;o illu trado ro llc~a, H. Epa minon
das (Jttoni, como r·c lato1· da cumm i,:;;;w ; e, 
estando aq ue ll<' tli stinrto c·o llc·;!a ainda au
sente , rom o s ignatario do projerto, cOI·~e
m e. o tlovct· da tumar part e nesta d1srussao . 

• 1>. l't·es idL' n to, por· mai,: au cturizados que 
sejam pam mim a rompctenc~a e. opinião 
dos illustl'udos rollcgas , sr. J<•:uJ 1'10 e Cal'
ne ir·o de Rezende, não posso runcol'dar 
com as considerac;õe~ que adduz i1·am contra 
o p1·oj ecto que co ncede a ~um e" \\ c ~ s, _ou 
à companhia por e llo orga111zadn . o tllrCJ fo 
de explorar e min ei'<H tliamau tc:; e m d i
versa~ zonas tlo Estado. 

Nrto penso como s. s. excs . ; pelo co~Jtrario 
e n tendo que não devemos monopolizai' a. 
explm·ação do solo de Minas, para. guard~, 
com o o avarento, um thesouro tle::aprove r
tado e inutil, as immensas. riquC'zas mine
raes, com que roi tão prodq;amente dotad;t 
esta. grande terra. 

Não, sr. Presidente , o 9 uo devemos fazer 
é que essas rique. zas "~pm . exploradas e 
aproveitadas utilme~te. (.-\pouulo~). 

Chamar companluas e xt1·ange1ras para. 
Minas se1·à in,pulsionar seu progresso tra
zendo 'b1·ac:os e capitaes quo nosJalta m pal':t 



animar as industrias, especialmente a de 
mineração que vae morrendo. 

O SR. C.uru.LO SoARES FILHO : - Não faz 
mal nenhum que morra. 

0 SR. IGNA(1IO MURTA :-Penso ser um gran·· 
de mal para o paiz a morte de qualquer in
dustria, por mais insignificante que ella 
seja. 

O facto de ser a concessll:o feita ao sr. Ja
mes Welsou á companhia por elle organiza
da não jtlstiflca os receios demonstrados pe
los illustres impugn!Ldores do projectu, por
quanto, embora de nacionalidade ingleza, o 
concessionario jà nos tem prestado bons ser
viços escrevendo livros de propaganda em 
favor do Bra.zil e especialmente de Minrcs. 

Além disto ninguem pode negar que tam
bem a Inglaterra tem concorrido muito para 
a civilização e progresso da humanidade. 

O SR. Jo.Io PIO : - O que é que v. exc. 
amrmou 1 . 

0 SR. IGNACIO l\IURTA: - Que tambem a 
Inglaterra tem contribuído muito para a ci
vilizaçlio e progresso. 

O SR. Jo.Io Pio :-Aqui não é uma aula de 
· historia para nós discutirmos a questão. 

0 SR. )ONACIO MURTA I - Perfeitamente ! 
Aqui devemos tratar do bem do Estado, e 
não de dar ou receber licções; aqui não ha 
professores nem alumnos ; somos todos re
presentantes do povo mineiro. 

O ••· C...Wo PJoatell a -~Idem). 
Encerrada a discussll:o ó reJeitado o pro

jacto.- Archive-se. 
Suspende-se a sessllo por dez minutos. 

Reaberta a sessão, passa-se á 

Segunda pm·te da ordem do dia 

Lido e posto em 2.• discussão é sem deba
te approvado em todos os seus artigos o pro
jacto n. 146, de 1895, concedendo priv~legio 
para .a extração de oleo de sementes olea
ginosas nos terrenos devolutos dos municí
pios de Sabará, Caethà e Santa Luzia do Rio 
das Velhas.- A' commissão de lndustrias. 

O ••· CamiUo Prates envia á mesa a 
seguinte declaração de voto : Declaro que 
votei contra o projecto n. 146 do anno pas
sado pelas mesmas razões que influíram no 
espírito e expandi contra o de n. 151 do 
mesmo :~nno. 

Sala das sessões, 26 de junho de 1896.
C. Prates. 

Finalmente são lidos, postos em discussão 
separadamente e sem debate approvados os 
pareceres ns . 103, I 04 e I 05. 

Nada mais havendo a tratar-se é designa
da para a sessão de amanhã a seguinte · 

ORDEM DO DIA 

!.• PARTE 
Sr. Presidend, pedindo a palavra sobre o 

projecto que se discute, o meu intento foi 
simplesmente declarar á casa que votava 
pelo mesmo em primeira discussão, conven- Ate uma hora da tarde : 
cido da sua constitucionaliadade e ut.ilidad&. Leitura e appro,·ação da acta. 

0 SJt. CAMILLO SOARES FILHO :-0 projecto à Expediente. 
inutH e inconveniente. Até duas horas da tarde : 

O SR. IGNACIO MURTA :-Poderemos emen- Segunda leitura dos pareceres de commis-
!l.al-o na segunda discussão, e não rejeital-o sões e dos projectos depois de impressos e 
logo na primeira, mesmo por não estar pre- distribuídos. 
~ente o seu auctor. Apt•esentaçllo de pareceres de commissões. 

O sR. S~~:VERIANO DE REZENDE :-E' melhor Apresentação de projectos, indicações, re-
enterral-o já. (Rizo), querimentos, interpeJlações ou moções. 

o SR. CARNEIRO DE REZENDE :-V. exc. !leve Discussão de requerimentos, interpella-
demonstrar a constitucionalidade do pro- ções, indicações e oçmões. 
jacto. Appr?Yação .de red:!cções tinaes. 

(Ha outms apm·tes). I. dtscussão do pr~J ecto n. 154, de 1896, 
, ._ " auctorizando o governo a fazer operações de 

O ~R. IGNACIO MunTA · Para .azel-o, basta credito para occorrer ás despesas (!Olll estu
constderar-se q1;1e, sendo o Co~grésso com- . dos de estradas de fel'ro. 
patente para legtslar sobre as mmas e sobre 
as limitações ao direito do proprietario do 
solo, o que ainda não fez, pode perl'eitamente 
tt :\ta.r da ma teria e fazer taes concessões, 
atf- que seja votada a referida lei . 

Apesar de minha incompetencia em cousa::1 
!la sciencia do direito, não vejo nada de in
constitucional no projecto. Si passar em pri
meira OU segunda diSCUSSãO rode SPl melho
rado de modo a tornai-() uti e conveniente. 

Nenhum interesse tenho pela. sorte do pro
_jecto, a nll:o ser o bem do Estado. 

Assim manifestando-me, sr. Presidente, 
entendo cumprir um dever, e estou certo de 
que a Ca.mara procederá como julgar melhor 
e mais justo. 

(Muito be1n). 

O ar. 1Nt1141erlo •e lleUo a - (Idem.) 

2.3 PARTE 

Até quatro horas da tarde : 
2. • dislusslio do proJecto n. 44, do Senado, 

auctorizando a publicação no jornal offi
ciai, dos relatortos dos juizes de dtreito. 

3.• do de n. 119, de 1895, isentando de 
imposto estadual as ma'cbinas para fabricar 
productos lacteos, sabão, etc. 

Discussão dos pareceres ns. 106 e 107. 
Levanta-se a sessão. 



8.• SESSÃO ORPINARIA AOS 27 JUNHO DE 
1896 

PRESIDRNClA DO SR. EDUARDO PIMBNTBL 

SUMMARIO :- 1. • parte da ordem do dia.- l.eitn
ra e approvação da acta.-Expedlente.-2.• leitura 
de pareceres.--Apresentac:lo de pareceres de com
missões.-Apresentaç:lo rle projectos.-1.· tftscus
&all do projecto n . 1&-t.-2 • rarte, 2.• discussão 
do projecto n. 44, do Senado, discurso e emenda 
do sr. -se,·eriano ele ll('zende.- 1\equerimento do 
sr .,Delphim Moreira.-3.· discussl!.o d'l de n. 
ll!l de LS%.-Discu~s:lo dos pareceres ns, 106 
107,-0rdem do dia seguinte. 

Ao meio dia, feita a chamada, acham-se 
presentes os srs : Eduardo Pimentel, Agosti
nho Pereira, Desiderio de Mello, Manoel Al
ves, João Pio, J:<'rancisco Brcssane, Delphim 
Moreira, Juvenal Penna, Freitas Castro, Au
gusio Clementino, Sousa Moreir:.t., Joaquim 
Calixto, Mendes Pimentel, TavaeJs de Mello, 
Getulio de Carvalho, Nunes Pinheiro, Car
neiro de Rezende, \Venceslau Braz, Severia
no de Rezende, Coelho de Moura, Nunes Coe
lho, Sabino Barroso Ju~ior, Ignacio Murta, 
Camillo Pratas e Carlindo Pinto, faltando com 
causa participada os srs. Ferreira Tinôco. 
Silva Fortes, e Epaminondas Ottoni e sem 
ella os mais srs. 

Abre-se a sessilo. 
E' lida e approvada a acta dafsessão ante

cedente, visto não haver quem sobre a mesa 
faça impugnação. 

0 SR. J.' SECRETARIO dá COnta do seguinte 

E:\ PEDI ENTE 

Officios 

Do dr. Secretario do Interior enviando a 
mensagem em que o sr . dr. Presidente do Es
tado propõe a tlxação da. Força Publica para 
o futuro exercício em observa.ncia. do artigo 
57, da Constituição. 

A' commissão de Força Publica depois de 
impresso. 

Do mesmo dr. Secretario, transmittindo 
um requerimento em que o porteiro da re
spectiva Secretaria pede elevação de seus 
vencimentos. 

A' commissão de Petições. 
Do sr. Camillo Soares Filho participando 

que, por motivos ponderosos, retirou-se des
ta Capital, e, por esse motivo, faltará ás ses
soes por alguns dias. 

Inteirada. 
Do sr. Faria. Lobato participando não ter 

podido ainda comparecer as sessões P.Or mo
tivo de saúde em pessoa de sua famllia. 

Inteirada. 
Dos senhores Ribeiro Junqueira e Gonzaga 

da Sil'\"'a, communicando que fa.lta.rlto ás r.es
sões ~or alguns dias. 

Intetra.da. 

REQUERIMENTO 

REPRESENTAçXo 

De alunmos do 5·. anno do Internato do 
Gymnasio Mineiro, pedindo a creação ela ca
deira de italiano no referido estabelecimen
to. 

A' commissao de Instrucçiio Publica. 
0 SR. GETULIO DE CARVALHO envia á mesa 

um requerimento uo engenheiro Cal'los de 
Figueiredo Rimes e outro pedindo conces
são de privilegio para explorarem mine<•io 
de manganer. nos tet•renos devolutas deste 
Estado sitos nos municípios de Queluz, e 
distritos Congonhas do Campo e It abira do 
Campo.-A' commissão de Minas. 

Têm segunda leitura e ficam sobre a mesa 
para ordem dos trabalhos o parecer n. JGS e 
os projectcs ns. 158 e 159. 

Passa-se á.apresentaçllo do pa1•eceres das 
com missões, 

O sr. lgn.wlo Murt.R, pela comm issão de 
Agricultura e Minas, envia á mesa o se
guinte 

PARECER N.' 109 

A commissão de Agricultura, a que foi 
presente a indicação n. 2 do sr. Depu tado 
\Venceslau Dr<1z, no sentido de convidar a 
Camara. dos Deputados o Senado para. n no
meação de uma commissão mixta com o fim 
especial de estudar e propor os meios mais 
convenientes de t'nzer emprestimos ú lr.
voura. do nosso E~tado, ê de paro.:et• que 
seja a mesma suhmettida á discussão e ap
provada, por tratar de medida ina.tliavel e 
da maio-r importnncia. para a lavoura. 

Sala das commi:>sões, 27 ele junho de 
1896. - IONACIO MURTA.- PADRE JOAQUI~l 
SOARE3 CALIXTO.-JosE' CARNEIRO DE REZEl'I-
DE. 

INDICAÇÃO N. 2 

Indico que a Camara dos Deputados con
vide o Senado para a nomeação de uma 
commissão mixta para o fim especial de es
tudar e ,.propm· o>< jmeios mais convenien
tes de thzer empt•estimos á. lavoura do nos
so Estado. 

Sala das sessões, 26 de junho de 1896. -
WENCESLAU BRAZ. 

A imprimir-se. 

O sr. Sousa Moreira, pela commissão de 
Requeriment.os e Petições, manda á mesa 
seguinte parecer para 2•. discussão, sobre 
o pro.Jecto n. 153. 

A commisslie de r:.epresent.aç~es, Requeri
mentos e petições, ê de parecer que o pro
jacto n . 153, deste anno, s~ja submottido à 
segunda discussão e approvado. 

Sala das commissões, Z7 de junho de 1896. 
-SOUSA MOREIRA - DELFIM MORBJRA, 

A imprimir-se. 

Do I·. tabelliiw da Comarca dn Patroelnio 
pedindo 3 a.nnos de licença para tratar de 
aa.úde.-A' commissiio de Petiçoes. 

O 11r. Delphlm Moreira, pela commissão 
de constituição, legislaçiio e poderes otTerece 
á consideração da casa e manda á mesa. 
o seguinte parecer e emendM para. 2•. dis
cussiio sobre o Jlrojectó n. 140, iie 1895. 

A.. c. -6. 
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A Commisslo de Constitoiçlo, Législa.c;ão e 
Poderes, a que foi presente o pro}ecto n. 140; 

Considerando que é desnecessiaade pôr em 
execução o artigo 107 da ConstituiçãO do Es-

Antonio da Costa Junior, privilegio por vin
te annos, para estabelecer e explorar usi
nas, com apparelhos aperfeiçoados, para. a. 
extracçli.o do oleo. de coco, de maca.buba, 
amendoim, mamona e outras sementes olea
ginosas, nas terras devolutas existentes nos 
muniçipios de Sabará, Caethé e Santa Lu
zia. do Rio das Velhas. 

tado; . . . . . 
Considerando que o permc1oso Jogo das 

loterias actua.lmente tão desenvolvido no Es
tado, tem dado Iogar ás~mais torpes e extra-
vagantes explorações ; . . 

Consid&rando, no entanto que existem al
s.omas loterias contractadas já pelo Estado, 
Já pelas camaras municipr•e. , é de parecer 
que o mesmo projecto seja sub!}lettido ã. 
segunda discussão e approvado com as se
guintes emendas : 

N. 

Ao artigo I.· in-fine-onde se diz : «da 
mesma constituição» diga-se «desta. lei». 

Accrescentem-se ao projecto as seguintes 
disposições : 

Artigo 2.· E' vedado ás camaras mumcl
paes fazer novos contractos de loterias ou 
renovar os existentes. 

Artigo 3. · As lo~erias contractauas pelas 
pamaras municipaes, em vir·tude de conces
são de leis anteriores, obedecerão, para suas 
extracções, ao plano geral tra.,:ado nas leis 
de sua respectiva concessão. 

§ unico. O governo, si entender necessa
rio poderâ. estabelecer em regulamento no
vo 'plano geral para extracção de loterias 
devendo observar em tudo quanto fõr ap
plicavel as disposições de leis congeneres ela 
União. 

N. 

Ao artigo 2. · Em nz de Artigo 2. • di
ga-se- artigo 4.·-e accrescentem-se: 

Artigo 5. · :\os infractores será imposta 
a multa de 1:000$000, ]1risão atê seis mezes, 
além de perda dos bilhetes apprehendidos. 

§ unico. O governo em regulamento de
terminará o modo de execução das penas 
estabelecidas. 

Artigo 6. · Esta lei entrará em vigor des
de a data da sua promulgação. 

Artil!o 7. · Revogam-se as disposições em 
contrario. · 

Sala das commissões, 27 de junho de 1896. 
-DELFil\1 MOREIR.o\.- FREITAS CASTRO.-GETU
LIO DE CARVALHO.-A imprimir-se. 

0 SR. MANOEL ALVES, pela commissão de 
Commercio, Estatística, lndustria. e Artes, 
apresenta o seguinte parecer para 3.a dis
cussão sobre o projecto n. 146, de 1895. · 

A commissão de Commercio, Industria e 
Artes, é de parecer que o projecto de n. 
146, do anno passado entro am tercei!'a dis
cussão com a mesma red :tcçã.o. 

Sala das commissões, 27 de junho de 1896. 
- CoNEGO ALVBS.- JUVENAL PENNA. 

,. 
§ 1. · . A discriminação das terras devo

lutas, nas quaes terá de ser exercido o pri
vilegio, tlc<u·á a cargo: dos funccionarios do 
governo. 

§ 2. · No cont1·acto celebrado com os con
cessivnarios se lixarão o praso de estabe
lecimento das usinas, a obrigação de cn·e
ctivo exm·cicio d;t industrio. e os casos da ca
ducidade, além das condições ordinarius de 
contractos sil~1elhantes. 

§ ~~- · Durante o praso do privilegio, ne
nhum favor otncial será concedido ao esta
belecimento de usinas apei'l'ei"oadas para o 
mesmo lim industrial nos municípios men
cionados, ficando porém inteit•amente line, 
mesmo na zona do privilegio: e de accôrdo 
éom as t·ogras geraes d:t legislação vigente 
a exploração da mesma industria pelos pl'O-

. cessos actuahnente p1·aticados. 
At·t. 2 . • Revogam-se as disposições em 

cont1·ario. 
Sala das commissões, I ( de julho de 1895. 

- CONEGO ALVES.- JUVENAL PENNA. 
A imprimir-se. 
0 SR. GETULIO DE CARVALHO, levanta-se pa

ra apresentar o projecto que vae ler e pro
mette defendei-o si fór o mesmo impugna
doem qualquer das suas discussões. 

PROJECTO N. 160 

O Congresso do Estado de 
decreta : 

Minas GeraAs 

Art. 1.° Fica revogado o art. 27 da lei n. 
18, de 28 ue novemb1·o de 1891, que diz : 

E' livre ao juiz acceitar ou não o accesso; 
mas, o que recusar não podorà ser p1'ovido 
emquanto não o forem todos os de comarcas 
de entrancia a que pertencer a sua. 

Art. 2. · O juiz de direito que não accei
tar a remoção por acces8o ficarà em dispo
nibilidade. 

Art. 3.0 O numero dosjuizes a. que se 
refere o artigo 26 da. mesma lei n. 18 fica 
elevado a quinze. , 

Art. 4.0 Revogam-se as · disposições em 
contrario. 

Sala. das sessões, 27 A de junho de 1896.
GriuLIO DE CAn.VALHO.-· FHANCISCO BRES
SANE.-SoUSA MOREIRA.-lGNACIO MURTA.
JOAQUIM CALIXTO. 

Estando apoiado pelo numero de assigna
tura vae imprimir-se. 

E' lido e entra em I·. discussão que é 
encerrada sem debate e é approvado o pro

O Congresso Legislativo de Mi_nas Geraes I jecto n. 154 do corrente anno sobre credito 
decreta : 1 • para as despesas com estrada de ferro au-

Art. I.· Fica o Presidente a.uctorizado a ctorizadas.-As commissõos de Obras Pu
conceder a Francisco Gonçalves Rodrigues blicas e Orçamento. 

"'Lima, Emygdio ROd-;-~gues Guimarães e Jos~ Passar-se á. 2"'. parte da 

PROJBOTO N. 146, D.E 1895 



ORDE.t\f DO DIA 

E' lido e entra em 2•. discussão o art. 
10 do projecto n . 44, do Senado, sobre pu
blicaçM dos relatorios dos juizes de dir·eito 
no jornal official conjunctamente com a 
emenda do mesmo olferecida. pela commis
são de legislação. 

O sr. Severlauo ele Rezende:- Sr. pre
sidente, pedi a palavr·a pa.m fazer alguns 
reparos relativamente á dis~;>osição contida 
no <trt. I.· do projecto em dtscussão, dispo
sição que me parece inutil porquan to aucto
riza o governo a mandar publicar no jornal 
otflcial os relatorios olferecidos pelos jtaizes 
de llireito, quando, n;:sumpto de simples ex
pediente, tem sido considerado pela ndmi
nistr·ação, ele modo a ser este um serYiço 
já feito tendo ~ido publicados com a m<txima 
regularidade todos o~ reJa.tor·ios . .. 

O SR. JoÃO Pro :-Torlvs não : fal tam mui-
tos. _ 

0 SR. SAB!NO BARROSO .JU:'\JOR:-Fa.ltam por
que não foram remettidos ae g-overno. 

O SR. SgvERIA!\O 1m H.EZE!\DE:- ... apresen
tados pelos jn;zes de dit·eito. E ~i como nota 
o nohro deputado, ainda não e;:t;w tn•los pu
blicados, é pelo fttcto de ai nda não terem 
chegado Íl repartição competonte o não por
que falte a auctorização que pedo o ar t, I.· 
do projecto em di;:cussão. 

0 SR. SADINO BARHO~O JG:-.-IOR: -Apoiado 
Este art. I.· é inutil. 

0 SR. S~:VERIA:'\0 DE lü:ZE:'\Dl·: : - E Si SC 
quer tomar o art. I.· como ponto de p:u·tida. 
para as deter·minações consignadas nos ele
mais artigos deste pr•ojecto, julgo que seria 
sutllciente refundir-se a. disposição elo art. 
I.· no art. 2.· como simples referencia á ef'sa 
publicação o não om forma de auctorização. 

Não apresento emendas sr. Presidente, no 
sentido das minhas considerações, espero po
rém que a commissão a cujo estudo foi con
fiado o projecto achando cabidas as observa
ções que venho de fazer remedeie fazendo 
desapparecer a disposi~ão inutil consignada 
no art. 1. · refundindo-a no art. 2. • em sim
ples referencia. 

Approveitando a opportunidade, sr. Pre
sidente, de achar-me na tribuna, vou offere
cer ao projecto uma emenda additiva a qual 
será collocada em logar conveniente. Consi
gna ella, sr. Preside11t.e, uma disposição que 
a J.>ratica tem mostrado ser nccessaria e que 
Rl\)eitando-a á doli horação da ca;:a,estou cer
to de que resolverá o assumpto do modo a 
nttender os reclamos de contribuintes fm·ç~a
dos isto é daquPIIes que em g-rande numo
ro ;ão obri'"ados á assignatut·a do jornal of:.. 
tlcial e que" não encontram ahi tr.ateria não 
só que os instrúa, no refer·ente ás fu ncções 
que occupam, como tam bem não os deleita. 
offerecendo-lhes uma leitura amena e attra
hente. 

Ora, sr. Presidente, o Congresso Mineiro 
creando o jornal otflcial e sujeitando o func
cionario publico á uma assignatura forçada, 
deve lhe dar tambem nm jornal- que, consi
derado debaixo de todos os pontos de vista, 
lhe seja proficuo, util e agrada.vel. 

O SR. JoXo Pio :- V. exc. então quer um 
jornal encyclopedico 1 

0 SR. SEVERIANO DE REZENDE :- Unir O 
util ao <A.gradavel é encyclopedia 1 

V. exc. rooitas Yezes dá. definições que ab
solutamente não têm relações ... 

O SR. JoÃo Pro : - Perdão, isso não é de-
fini ção. . 

O SR. SEYERIA:'\O DF. REZE:'\DE :-E' definição. 
V. exc. dellne, até o que soja encyclope

dia exemplilicadamonto : isto é, considera 
como tal um jomal que · reuna o util ao 
agradavel. (Riso) . 

Eu tenha noção muito dilfercnto do que 
fosse encyclopedia. ( Riso). 

Si nos pode~"emo~ obter· um .JOrnal no sen
tido restri(:to da pala\Ta - cncyclopedia -
julgo que não haver ia nisso o menor· mal; 
pois poderíamos otrcr·occr aos leitorc:-: ~esse 
.rornal conhecimentos variado;: e ut r is r m 
todo o ponto de Yista. Assim pode8:emn:-: ter 
um hebdomadario, ao menos, encyci••P•Hiieo ! 

O SR. JoXo Pro : - E' imposs ivel. 
o SR. s~:n:HIA!\0 DI~ RgzEI'DE : - :\las não 

desejo tanto .. . (Riso). 
O SR. JoÃo Pio : -:'{em cu des~jo tambcm. 
0 SH. :::iEVF.RlANO DF. RF.ZE:\DE : -C(ll<' l'O Ulll 

jornal quo ao mesmo tempo trag-a a publici
dade os autos olliciars e quo otrer·e.,.a, por 
exemplo, ao professor publico, ensinament os 
sohr·e os diversos ramos de seu mag-ister·io, 
que : lhe trag-a eminamentos pedagogicos, 
que lhe ofl'crec;a: hor;~s de agradavel lcitur·a 
em artigo de litt.cratura, e isso sem ser pro
ciso organizar um compendio ambulante dfl 
encyclopedia. (Riso). 

Isso só po!lera ser conseguido si mudarmos 
o formato estatuído por lei e a pagin:>.ç:ão do 
a.ctual orgão otncial Minas Gemes. 

E' o que vi~a a omenda additiva que 
vou mandar á me;;: ;-~ , e que olfereço ao estu
do c á consideração de meus illustres colle
gas. Acha-se redi gida nos seguintes termos : 
(lê- (.lluito bem ~ ) 

Vem a mesa, é lida, apoiada e entra con
junctamente em discussão a seguinte emen
da 

N. 3 

Accrescente-se 
Artigo. - O Minas Geraes teri~ f o formato 

d'O Pa i::, obedecendo, quanto possível o mes
mo molde de paginação e distribui\âO de 
ma. ~eria. -S. R. 

Sala da;: sessões, 2i de junho de 1800. 
SEVERIANO DE REZE!\DE. 

Submettida a votação o artigo é clle re jei
tado ficando·.prejudicados os dAnwis assim 
como a emenda olferecida. - Communique
so ao Senado. 

O Mr, Delfim Moreira por parte da com
missão requer rectilicação da votação e a casa 
confirma a rejeição do proiecto.-Aacbivc-se. 

Sem dehate encerra-se a 3.• discussão do 
projecto n. 119, de 18!)5, isentando de impos
to as machinas para o fabrico de productos 
lacteos, sendo o mesmo approvado. - A' 
commissão de Redacção. 



'l.Jdos e postos separadame.ote 4111 dlscus
do os pareceres numeroa 106 e 107 é. ella 
encerrada ficando adiada a votaçlo por falta 
ele numero. 

Nada ~aia havendo a tratal'-5e o sr. Pr&
ttidente design4' para o dia 30 a teguinte . 

ORDEM DO DIA 

1.• PARTB 

Atã uma hora da tarde : 
Leitura e approvaçlo da i!.6ta. 
Expediente. 

Até duas horas da tarte : 
Segun6a leitura. dos pareceres de commis

s!Jes e dos projectos depois de impressos e 
distribuidos. 

Apresentaçlo de pareceres de commissi:!es: 
Apresentaçlo de projectos, indicaçoes, re

querimentos interpellaçoes ou moções. 
Discllssllo dé reque1•imentos, interpella

ç~:Jes, indicações e moções. 
Approvaçlo de redacções finaes . 
Votaçllo da mataria cuja discuss!Lo foi en

cerrada. 
2.• PARTE 

Até quatro horas da tarde : 
Primeira discussllo do projecto n. 127, de 

1895, sobre julgamento definitivo de inven
tario& e causas civeis e administrativas. 

Primeira do de n. 128, de 1895, sobre 
diligencias realizadas fóra da séde da co

marcá em inventarias, presididas pelo juiz 
wbstituto. 

Discusslio do parecer n. 108. 
Levanta-se a sessllo. 

9.• SESSÃO ORDINARIA, AOS 30 DE JUNHO 
DE 1896 

PR.ESÍDENCIA. DO SR. EDUARDO PIKENTBL 

SUMMARIO : - 1. • pMrte da!ordem do dia-Leitura 
e approvaçlo da acta.- EXPEDJEN:rE . - Segunda 
leitura de pareceres. ~ Apresentaçlo do projecto 
o : 162 pelo sr. Severlano de Rezende, - Re
dacçlo final do projeclo n. 99. de 1895. - 2, • 
parte.=Prltllelra dlscusslo dos projectos ns. 127 
e 128, 11e 1893.- Discussão do parecer o. 108. -
Ordem do dia seguinte. 

Ao meio dia, feita a chamada, acham-se 
presentes os srs.: Eduardo Pimentel, Agosti
nho Pereira, Desiderio de Mello, Mendes Pi
mentel, Manoel Alves, Francisco Bressane, 
Delfim Moreira, Jolio Pio, Carneiro de Re
zender Rodrigues Chaves, Saturnino Dantas, 
Epammondas Ottoni, Wenceslé.u Braz, Frei
tas Castro, Joaquim Calixto, Ferreira l'inô
co, Nunes Coelho, Nunes Pinheiro, Coelho 
de Moura, Sousa Moreira, Manoel da Silva, 
Severiano de Rezende, Camillo Prates e Pin
to de Moura, faltando com causa partici
pada os srs. ! Silva Fortes, Ribeiro. Jun
!lueira, Gonzaga da Silva,. Camillo Soares Fi
lbo, F~ria LobatQ e Juveí:u~l Penna e sem ella 
08 maiS srs. 

Abre-se a~. 
Lida a acta da sessl1o antecedenU. fica ella 

sobre a mesa para ·ser a.ppro:vada. quando 
houver numero. 

O SR. I.' SliOIUn'ARIO dá conta do seguinte 

BXPED~ 

Officios 

Do chefe executivo municipal de Barba
cena submettendo é. decislo ao Congresso a 
quest!lo de limites entre Barbacena e Pal
myra. 

A' commisslio de camaras municipaes. 
pa Camara. Municipa~ do P~é. pedindo que 

seJa converttdo em le1 o proJecto que con
cede uma subvençllo á. Casa. de Caridade 
daque:la cidade. 

A' commissilo de orçamento. 
Do sr. Benvenuto Lobo, datado de 7 do cor 

rente, communicando que, por motivos pon
derosos deixará. de comparecer às primeiras 
sessões. 

InteiratJa. 

REPRESENTAÇÃO 

Dos professores ,da Escola Normal de Ouro 
Preto pedindo que sejam por léi especial :.·e
conhecidos seus direitos de ~rofessores da 
Escola Normal da Capital de Mmas e que as
sim lhes sejam concedidos os favores de que 
gozam os funccionarios publicos de Ouro 
Preto. 

A' commissl1o de instrucç!lo publica. 
Os srs. lgnacio Murta e Carlindo Pinto p&l'

ticiparam á Camara que deixaram de com
parecer é.s sessões, este por motivo de fot·ça 
maior e aquelle por doente. 

Inteirada. 

2.· LEITURA 

Têm 2.• leitura o parecer n. 109 e o pra
jecto n. 160, sendo este julgado objecto de 
deliberaçl1o.-Para ordem dos trabaihos. 

Apresentação de pareceres de commissões 
O SR. I.· SECRETARIO apresenta um pare

cer que termina pelo seguinte : 

PROJEOTO N. 161 

A Commissl19 de Policia, a que foi remetti
da a representaçl1o do empregado da Secre
taria desta Camnra, João Baptista de Frei
tas, é de parecer qua seja adoptatia a se· 
guinte 

R.ESOLUÇlO 

A Camara dos Deputados ao_Congresso Mi
neiro resolve : 

Art. 1. o Durante o período das sessões le
gislativas annuaes e durante as extraordi
narias, terà. uma gratitlcaç!Lo mensal de
cem mil- réis-o official encarregado do re
sumo dos debates da Camara das Deputados, 
disl'ensado de outros trabalhos. na. Secre
taria. 

Art. 2. o Sempre que o exigir a Ma ordem, 
dos serviços das sessões ou quando houver 
accumulo de trabalhos será esse official au
xiliado pelo empregado. q,ue fOr designado 
pelo di:r:ector da Secretaria. 

Art. 3.• Quando, nos termos da resoluçllo 
n. 5 de 8 ele. junho de 1893, se verificar a 
vaga do catgo de sub-director da. Secretaria. 



ser[o s~..s funcçlles exercidas pelo official 
q~e o d1rector designar, distribuídos os ser
VIÇOS dos outros como fôr mais conveniente. 

Art. ~-o Revogam-se as disposições em 
contrar1o. 

DISPOSIÇÃO TRANSITORU. 

A gratificação desta sessão legislativa será 
contada do dia em que se installou o Con
gresso. 

Secr!'ltaria da·Camara dos Deputados em 
30 de .]Unho de 1896.-AGOSTINHOJOSÉ PEREI
RA-DE3IDERIO DE MELLO. 

A imprimir-se. 
0 SR. ~IANOEL ALVES, p e la. commissão de 

comme•·cio, industria o viação,· apresenta o 
sogu~nte 

PARECER N. 110 

A Commissão de Comm•Jrcio, Industria e 
J\rtos, a. 9u~ foi pre~eu ~e a proposta do ar
tlst:~ bJ':lZile1ro Aurelio do Fii.!Ueiredo, para 
r~allzar a representac;ão esthetica dos prin
Cipaes quadros da lnco ntidoncia e outros que 
constitue m a l!'lleria histOJ'ica de Minas · 
Con~iderando que o Estado acaba do erlgir 

uma c>:tatua ao martyr da incontidencia o 
que é Yerdadciro-attestado do apreço ~m 
que tem sua memoria : 

Cons iderando que elle se acha em braçog 
com a edificação da Nova Capital, para o que 
tem necessariamente do despender avulta
das summas do dinlleiro ; 

Cons iderando, finalmente, que a obra 
proposta p ôde ser adiada para occasião ·mais 
opportu na, isto é , depois t!e feita a mudança 
da Capital, é de 

PARECER 

Qne a referida propost ;~ seja arcbivada. 
Sala das Commissõo,; , 30 de junho de 1896. 

- CONEGO ALYES -l\IAl'IOEL DA SILVA. 
A imprimir-se. 
0 SR. SEVERIANO DE RESENDE manda à me

Sa o seguinte 

PROJECTO N. 162 

O Congresso LegislatiYo de Minas Geraes 
decreta: 

Artigo unico.-Fica creada uma escola de 
instrucção primaria elementar para o sexo 
masculino, em Ressaca , poYoado no dis
tricto de lbi;;uruna, município de S. João 
d'El-Rey, revogadas as disposições em con
trario. 

Sala das sessões, 30 de junho de 1896. -
SEVERIANO DE REZENDE.-DELFJ:\1 MOREIRA.
CoNEGO ALVES.- \VENCESLAU l.lltAZ.- .1\l.ANOEL 
DA• SILVA. 

Estando apoiado pelo numero de assigna
tura vae a imprimir-se. 

E' lida e entra em discusslio, que é encer
rada sem debate e fica adiada a votação da 
redacção final, do projecto n. 99 de 1895, 
creando cadeiras de instrucçllo primaria. 

Por falta. de numero continua ainda adia
da a. votaçlio dos parec.eres ns. 106 e 107, 
clija discussão ficou encerrada na sesslio pas
aada.. 

Passa-se á segunda parte da ordem do tlia : 
E' lido e entra em discussão o projecto n. 

127, de 1895. 

O Sr. Oelphlm Moreira z - Sr. Prusi
dente, infelizmente na nossa legislação de 
ordem processual e de organização.; utliciaria, 
não temos fetto mais do que uma pe t·reita 
manta de reta lhos sem guardarmos uma 
forma racional e systhematica ; hoj e r efor
mamos uma ~i sposi <,:ào, que bontem julga
vamo~ uma lei bóa, !ilha da experiencia ema
dUI'~Cid~, e. do bom senso patriotico. 

E pr~JUdJctal, sr . Pt·esidente, esse retalha
mento na legislação, e infelizmente elle ainda 
contin':IILrá como pt·onun os dous p1·ojectos 
que h~Je são s ul.Jmettidos à tliscuss;ln; nelles 
vemos manil"est:n· dos~jo de cortm· e t·etal har 
a legislação ; po1•quanto o projecto n. 127 
vem elevat· a. alçada tios juizes s ubsti tutos 
a 2:000:000 e o tle n. 12R ve m e lovat· i Ilimi
tadamente a alç:ada do juiz sub~titu t,, para 
o preparo de toda~ as cau!'as inJitr•• t·u nto
mente. Um pr~jecto vem tlcro;;at· o o uu·o. 

Sr. Presidente, li om re latot·io:; tio \Ilus
trados juizes de direito que a re forma aetual 
nas leis da ot•ganizaçflO do procc~;;o, nas leis 
da organização judiciaria, vão ,;('tHio t•orurma 
systhomatica, e m Yez de vir e:;clat'recJ', em 
vez -de melhorar o estat!o actual das co usas, 
ve m mais confundil-o. 

E' preciso quo nas le is do r e forma judicia
ria, nas leis tio pt·oces;;o, haia um sy:>tNna, 
mas um systema, ~r. !'residente, quo ubotloça. 
aos principias juridico,;, e nós , votando par
ce lladamente, nós, votando leis r etalhadas, 
nrw faze mos mais do que vir prej udicar o 
systema, confundir o que devia se1· c laro, 
augmenta.r as tlifficuldade!; com que lucta a 
magistratur·a do nosso Estado para inte r·pre
tar doutr·inariamonte a legi~lação em vigor, 
e applical-a aos casos occun·entes. 

0 !:)R. vVE;>;CESL." U llRAZ : - Vem conl"t.n-
dir ainda mais a confusão. 1 

O SR. SEVERJANO DE l{EZENDE : - Pam elles 
não é grande obstaculo disposições de lei. 

O SR DELFm l\loREIRA : - Sou do opinião, 
Sr. Presidente, que um amontoado do le is, 
sem ot·tlom, sem systcma, umas reYogando 
ou tras perturbando o nexo intimo quo <leve 
guardar a legis lat,:ão, vem tornar espinhosa 
e ditncil a posiçilo do juiz ; e assim pensan
do, sou de parl)cer qÚe todos os projoctos 
já Rpre ontatlos sobre organizaçãojudie ia t'ia 
e processual devem passar em primeira dis
cussão, reservando-me o direito de apre
senhr ou acceitar emendas em segunda dis
cussão. 

Assim, declaro que, apesar de ser contra
rio ás reformas reta lhadas das leis soht·e o 
processo, e sobre a organização da niagistra
tura, voto pot• totlos os projectos desta na
tureza em primeira discussão, para quo elles 
sejam encaminhados à conunissão de justiça. 
civil e criminal, que deverà cori'igir as dis
posições contradictorias e r efundil-as todos 
n'um só pt·ojocto geral; só assim, sr. Pre
sidente, poderemos guardar uma certa or
tlem, e formar um systema de leis quo não 
se contradigam, quo não se repillam, como 
se repeliam os dois projectos submettidos 
á discussão ua sesslio de hoje. 



Em quanto sr. Presidente, nllo temós um 
codigo dê processo civil e criminal, refor
memos as leis de processo, mas guardemos 
o system,a, salvemqs a harmonia intima que 
deve existir entre ·as diYersas pa\'tes da le
gislaçlo. ,.Voto portanto, pelo projecto em 
discust~lo, assim como votarei pelo de n. 
128, reservando-me o direito rle nlo accei
tar diversas disposições contidas nos mes
mos, na segunda discussão. (Muito bem, 
muito bem). 

Fica adiada a votaçlo. 
Entr·a em l. · discusslo o projecto n. 128, 

de 1895, que sem debate é encerrada, ficando 
tambem a votaçllo adiada. . 

'Encerrada finalmente a discussão do pare
cer n. 108, (lca. \ tambem sua votação adi
·ada por falta. de num~. 

Esgot:ldas as matarias da ordem do dia, o 
sr. Presidente designa para amanhã a' se
~uinte 

ORDEM DO DIA 

1. PARTE 

Até uma hora da tarde : 
Leitúra e approvaçlt'O da acta. 
.Expediente. 

Até duas bora.s da tarde : 
Segunda leitura dos pareceres de commis

sões e dos projectos depois de impressos e 
distribuídos. ' 

Apresentaçlio de pareceres de commissões. 
Apresentação de ' projectos, indicações, re

querimentos, interpeilações ou moções. 
Disc'ussão de requerimentos, interpella

ções, indicações e moçties. 
Approvaçll.o de redacçnes finaes. 
Votação da mataria cuja discusslo ficou 

encerrada. 
Primeira discussão do projecto n. 159, con

cedendo privilegio sobre estril.d.as de ferro da 
Saúde a S. Domingos do Prata. 

2.a PARTE 

Até quatro horas da tarde : 
Primeira discussão do projecto n. 157, so

b: e custas a magist:'ados. 
Segupda do de n. 153, que concede licença 

ao desembargador Amador Alves da Silva.. 
TeNeira do d,n. 57, d<f Senado, com 

emenda da Camara, sobre nucleos coloniaes. 
Dis<:ussl!.o do parecer n. 109, opinando pela 

approvação da mdicação do sr. Wenceslau 
Bruz. 

Levanta-se a sessão. 

J<Ja. SESSÃO ORDINARIA AO I·. DE JULHO 
DE 1896 

PRBSIDEN CIA. DO SR. EDUARDO PIMENTEL 

:iUMMARO :-1. • parte !f a o•rl~m do rlia.-l.eilura a 
approvaçllo da acta Expt?dienle. 2.· leitura dos pa
receres dP. commisHões-AprPseolação dP. pareceres 
de commls~o.,p-Apre~entaç:io dos projecl(ls rle ns. 
164-165-166-167 e 16"-l.llscurs~ do H . Carneiro 
de lleztlnde. - Votaçllo das rnat ·rias addladas-1.' 
tliFcnsss:'IO do projecto n. 159.-2. • parte.- 1.' dls· 

· cussão do proj··cto "· l5i -Z.·do dP. n. 153-3.· do 
n. 57 do Sen~ tio rom emenda da Camara-lleque· 
ruento ecmenda do ~r. \'Venceslau Braz .-DISCUII· 
~âo do paret-.er n. 10!1-0ntem do dia seguinte. 

Ao meio dia, feità a chamada, acham-se 
prosentes os srs. :-Eduardo Pimentel, Ri
beiro de Oliveira, Agostinho Pereira Wences
lau Braz, Francisco Bressane, Carneiro de Re
zende, Mendes Pimentel, Freitas Castro, Ma
noel Alves, Ferreira Tinõco, Epaminondas 
Ottoni, Sousa Moreira, Saturmno Dantas, 
Nunes Coelho, Delfim Moreira, João Pio, Ge
tulio de Carvalho, Coelho de Moura, Manoel 
da Silva, Joaquim Calixto, Pinto de Moura, 
Camillo Prates, Nunes Pinheiro, Severi:mo 
de Rezende, Rodrigues Chaves, lgnacio Mur
ta e Sabino Barroso Junior, faltando com 
causa participada os srs. :-Silva Fortes, 
Ribeiro Junqueira, Gonzaga da §ilva, Camil
lo Soares Filho, Juvenal Penna, Faria Loba
to, .Benvenuto Lobo e Carlindo Pinto e sem 

·ella os mais srs. 
Abre-se a sessilo : 

Lida a acta da sessão antecedeate é ella 
approvada e bem assim a da sessão de 27 
que se achava sobre a mesa. 

O SR. 1. · SECRETARIO dá conta do seguinte 

EXPEDIENTE 

Otficios 

Do sr. 1. · Secretario do Senado, commu
nicando que em, virtude do convite feito 
tJOr esta Camara em officio de 26 do corren
te, no sentido de ser eleita uma commisslio 
mixta para apresentar um projecto modi
ficativo da lei n. 105, de 24 de julho de 1894, 
foram eleitos por parte do Se.nado os srs. 
senadores : Levindo Ferreira Lopes, Virgi-

· lio Martins de Mello Franco e Joaquim An
tonio Gomes da Silva.-Inteirada. 

Do dr. Secretario do Interior enviando in
formado o requerimento em çue o inspe
ctor de alumnos do Externato do Gymuasio 
Mineiro, Pedro Advincola LopeP pede que 
sejam seus vencimentos equiparados aos 
que percebe o seu collega Bernardino Mou
rão.-A' commissão de Petições. 

Do inspector Municipal de Juiz de Fóra 
pedindo a transferencia da cadeira rle in
strucçll.o primaria da colonia « D. Pedro » 
para o « Morro da Gratidão » da mesma ci
dade.-A' commissão de lnstrucçlo Publica. 

REQUERIMENTO 

De Saturnino Ribeiro do Nascimento pe
dindo revislo da tabcll•.•. annexa ao regula
mento da Secretaria da C&mara e que sejam 
seus vencimentos equiparados aos dos fis-



r. 

... 

caes~Archivista e encarregado do resumo O sr. (;arnelro do Rezende :-St·. Presi
dos debates.-A's cornmissões de Requeri- dente, aproveitando-me da faculdauc que 
mantos e Orçamento. me concede o regimento, de poder li:!cira-

Têm 2.. leitura 0 parecer n. 110 e 05 mente justillcar e rundament;u· {ll'uject.os, 
venho api·esentar um projecto CUJa .)u-tic;n. projectos ns.- 161 e lü2, sendo este julgado 'd d d 

objecto de deliberação e aquelle dispensa- e eqm a . e emonstral'ei em poucas pa la\'l'as. 
do dessa formalidade p<>t' tei' sido emanado 0 pt·ojecto tem em vista ct·eat· uma L·~eola. 

. . ~ . _ ) . ._ rural do instl'Ucção pt·imat•ia pal'a o sexo tuas-
de um~ das comml-~ões da casa. I aia 01 culino, em o povoado dos Alpes, distl'irtu da 
dem do~ trab.alhos. . , . . ciliado da Cht·istina o outt·a nu po,·uarlu do 

Apresentação de pai ccores das Com nus- I Sabará, distt·icto tia cidade de l t<~ju l.u~ . 
s~es. . . . ll São logaros os to~, st·. l't·esidente, que têm 

O SR. SousA 1\loRF.I_R.A, ?~l:t rommJssão ~- uma popul<tç~LU mais ou menos a~giomet·ada, 
Representações e Pettçõe, · .• lpresentou. 0. ~t compus tu 0111 sua ut:ti ••t· pat·te de tmbalha
gumte parecer . quo termma p elo piOJe 0 dot·os, hom ens !Jarcus de recurso:<; dtJ modo 

N. 163 qu o não podem ct··~at· mais racilmonto c com 
mais "antagem da educa~;ão e iusti'UC\ÜO de 
seu s til h os. A comm1ssao do representações, reque

rime ntos e petições, ã que ru i pl'esente o 
r eq uel'imento do sr. Soveriano FetToim i\len
tl e~ Had11.u , I•. tabelif10 da ('Onwrra do Pa
trocí nio, pedindo tt·e:; annos tio licença : 

Cou;:iderando quo c lle to• la ju,:til,'a o pe
dido tio supplicanto, Yistos os documentOs 
que apresentou, é 1lo pm·oco1· qno se udo
pte o seguinte projccto : 

O Cvn~t·esso -Legis lativo tio l::stado do 
Minas Geraes decreta : 

Art. I·. Fica o I!Overno :wctorizado a. 
conceder ao cidadfto Sovoriano Fot'J'oira 
Mendes Ba.dau, 1·. tabolii:"lo tia comarca do 
Patrocínio, tres annos de licono;a paru. tra
tar de s\\a saúde. 

Art. 2·. Revogam-se as di;;posições em 
conLI'UI'IO. 

Sala das Commissõo;:, t·. de julho !Jo 
1896.-SOUSA i\IORE!RA.-0~-:;"FDI i\IOREIRA.
A • imprimir-se. 

0 SR. MENDES PIMF.NTEL ló O envia á. mesa 
os seguintes projectos : 

N. 164 

O Congresso LegislatiYo tlo Estado de i\Ii
nas Geraes decreta : 

Artigo L•- No Internato do Gy mnasi<' 1\li
neiro poderão matr·icula r·-se como externos, 
alumnos do quinto anno om deante. 
· Paragrapho uni co - As taxas de matricula 

e de exame serão as mesmas llo Externato. 
Artigo 2.•- Revogam-se as disposições em 

contrario. 
S. R.-Sala das sessue>:, I. • de julho de 1896. 

-F. MENDES PIMENTEL- i'ADHE JOÃO PIO. 

N. 165 

O Congresso Legislativo do Estado de i\ti
nas Geraes decreta : 

Artigo I.• - Fica convertida em escola 
mixta a do sexo femin ino existente em «Mes
tre de Campo», distl'ieto E: município do Pi
ranga . 

Paragrapho unico- E' tt·ansfet·ida para S. 
Josê, suburbio da cidade do P iranga, a es
cola do sexo masculino <<>\lestre do Campo», 
districto da mesma cidade. 

Artigo 2. o_ Revogam-se as disposições em 
contrario. 

S. R.- Sala das sessões, I.· de JUlho de 
189!}.- F. :MENDES PIIIIENTEL. 

Apoiados vão a imprimil'-se. 
I 

Estes }JOVoados tem uma in l'anci:t tttai> •l U 
monos regul;u c ca t·ecedom ti os ben ••t icos 
raios do lu;r. da inslt·ucção. 

E, dupois, accrcsce a condição de qu o e:<" é " 
loga1·es SflO bastan t:J di :; tantes do::: di~tricêu:< 
das cidades, pelo ltl!'lt"s uns 1:2 a 15 ktln tuo
t l·os, do ma al•ira qu,: aiud;~ !t;l c!':;a dil lil'ul
dado para o,; l•;w,. th.s>:a ntestlla in i'a ncia, 
nau de\'tmdu, lali!lte ut, deixar de:<percolt i.lo 
o facto do quo e>~o·,: mesmos tnnn. t·ipiiJ:< 
tem sido mal aquinltuados em escola:< puhli
ca::t de insu·uc•;i'w pt·i 111al'ia, pot·q uo n ,·, ,: to
mos cxelllplos dú mun ic ípios do Estadn dõ 
~lin:t~ co m tlezcnas d•· esco las, c n:·w que
rendo sahit• nt l!:;nt" da'lu cli:~ zuna . pudL•r ia 
apt·c sontat· al~un,: n;to lll t' lla · ci t·cumstanci:t,;. 

~1·. Presidctltl', u tlllnlm dllutl'Ína c tnou 
modo de ponsat· tpw, em um !'utut·o m:,:s ou 
me nos remoto, u E,; lado teril 1'01'\Manten to 
do de;xar a instt·ucl.' :·w primaria a cargo da~ 
municivatitladc,;; pnrcn•, na época. purquo 
passdmos devido,, tn ttl ripla · cit·c umstnncias 
especiaes om ct ut· ~l.· at:l ta o paiz u o uo"so 
E ·tRdo, essa ta rora 11 :·,, podo doixat· de :;ot• 
incumbida ao pt·, prio t·: :<tatlo (Apuirtclus llus 
S1'S. C(lmilln Prales e J:ressnne.) 

Pot·um, mai~ tarde , tL·t·emos do ln.tH;at·m:io 
de processo oppusto, llla" nunca dispensando 
'l. intervençfw do E:<tadi'J . 

O SR. BRt·:sSA!\t·: : - :-;,·, daqu i a 5 annos. 
O sR. :'IIE:oillES I'Dt E:"'iTI·:•" : - Es ·o pt·oces~o 

tem datio pess into rc ··ul tado na Uahia, 
O Slt. CAH:-iEmo tn·: ltEZE!\DP. : - E' minha 

opinião quo só 0111 rutut·o mais remoto tut·e
nH•S di;;;so necessidade, sonrio certo quo ha. 
m .1 nicipios no E,;tat.lo de i\lin~s que pot.le l!l 
pt:l'l'e itamento c a r;~ r do sua msti'Ucção. P':'
maria, etnbora l'~J:l· verdade que a ma10r1a 
não está nessas cit·cumstancias presont&
mcnte. 

Assim, pois, sr. Presidente, envio á mesa 
um projecto de lei croando duas escolas de 
instrucção primaria, uma no município da 
Christin;t e outm no municipio de ltaj uiJá. 
(Muito bem.) 

Vae a mosa, é lido e apoiado o 

PARECER N. 106 

O Congresso Legislati vo do Estado de Mi
nas Geraes de1·r •!ta : 

Artigo 1. • - Ficam ~readas uma cadeira 
de instrucção primaria para o sexo mas-



. .. ' ~ 

cJnno n,os AI~, povoado no districf.o da ci
dade d& Chr1stina, e outra em &lbará, po
voado- no districto da cidade de It&,jUbá. 

Artigo 2. ·- Revogam-se as disposições 
em contl'li.rio 

Sala das sessões, 1. · de julho de 189ft -
CARNEIRO DB RBZBNDB. 

A' impr.imir-se. 
o sR. JoAQUIM CALIXTO manda á mesa de

pois de ter lido o seguinte 

PR01ECTO .~· 167 

, 
'' 

O Congresso Legislativo do Esta4o de Mi
nas Geraes decreta : 

Art. I.· Ficam creadas duas aulas mixtas 
ruraes de instrucção primaria, sendo uma 
no bairro da Fortaleza e outra no Pinhal, 
ambas no districto do Carmo do Campo Gran
de, município de Tres Pontas. 

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

Sala das sessões, I.· de iulho de 1896. -
JOAQUIM CALIXTO. 

Apoiado vae a imprimir-se. 
O sR JoÃo Pio promettendo justificar op

portunamente manda a mesa o 

PROJBCTO N. 168 

O Congresso Legislativo de Minas Geraes 
decreta 

Art. 1. · Ficam creados dous Gymnasios 
com séde um em Diamantina e outro em 
Pouso Alegre. 

Paragrapho unico. Estes Gymnasios re
ger-se-hí'Lo pelo regulamento do Internato do 
Gymnasio Mineiro. 

Art. 2. · · Ficam supprimidas as Escolas 
Normaes ,da Campanha, Cataguazes, Janua
ria, Diamantina, Pouso Alegre e S. João 
d'El-Rey. 

§ 1. · Os professores da.s Escolas Normaes 
sUpJ?rimidas continuarão a .Perceber o:r:dena
do stmples até que que seJam aprove1tados 
para cadeiras vagas em Escola& Normaes ou 
para instrucção primaria, perdendo, no caso 
de recusa, esses ordenados. 

§ 2. · As primeiras nomeações de lentes e 
,:>rofessores para os Gymnasios serão feitas 
mdependentemente de concurso, podendo· ser 
aproveitados, a juizo do governo,_ o~ profes
sores das Escolas Normaes suppnm1das. 

Art. 3. · Só se tornará etrectiva a suppres
sio das escolas de que trata o art. 2. · de
pois que concluírem o curso os alumnos ma
triCulados actualm13nte no segundo anno do 
curso. 

Art. 4. · Revogam-se as disposições em 
contrario. 

Sala das sessões, I.· de julho de 1896. -
PADRE JoXo Pio.-coNEGO ALvES. 

Apoiado, a imprimir-se. 
· Em seguida o sr. Pr'lsidente annuncia a 

votaçtlo das matarias cuja disout~stlO se 
achava tmcerrada. 

Silo, pois, approvados os par84?eres ns. 106, 
107 o 108 que v!o para o arch1vo da Secre
taria, a redacçlo fin81 do projecto n. 99, que 

é remettido' ~Senado e em 1.• diseussilo os 
projeetos ns. 127 e 128 que vllo á commiss!o 
de ~ustiça civil e criminal. 

Lrdo e.posto em 1.• diséussilo é ella encer
rada sem debate sendo approvado o pro
jacto n. 159 do corrente anno, sobre E. F. da 
Saúde a S Domingos do Prata.-A' commis
silo de Obras Publicas. 

Passa-se a 2. · parte da 

ORDEM DO DIA 

E' lido e entra em l. · discussão que é encer
rada sem debate e é approvado o projecto 
n. 157 sobre custas a magistrados.-A' com
missão de Justiça Civil e Criminal. 

O SR. PRESIDENTE annuncia a reJeição do 
projecto. 

0 SR. MENDES PIMENTEL (pela ordem) .. re
quer a rectificação da votação. 

Attendido o pedido verifica-se ter sido o 
mesmo approvado. 

Sem debate·, encerra-se a 2. · discussão do 
projecto n. 153 que é approvado e vae á 
commissão de F.equerlmentos e Petições. 

Annunciada a 3. · discussão do pr~jecto 
n. 57, do Senado, com a emenda substitu
tiva n. 1 já. approvada em 2. • discussão. 

0 SR. WENCESLAU BRAZ (pela ordem) re
quer a dispensa da leitura. 

Consultada a casa foi deferido o pedido 
do mesmo sr. 

O sr. lVcnceslan Bnu diz que pediu a 
palavra sómente para apresentar a seguinte 

EllfBNDA 

Ao artigo 2. · - em vaz de 400$ na média 
diga-se - 800$ na média. 

Sala das sessões, 1 de julho de 1896. -
WENCESLAU BRAZ. 

Apoiada e posta conjunctamente em dis
cussão é esta encerrada sem mais deba~e. 

Submetido á. votação o pr~jecto é elle ap
provado e bem assim. as emendas.-A' com
missão de Redacção. 

Finalmente é lido e entra em discussão o 
parecer n. 109, opinando pela approvação 
da indicação do sr. Wenceslau Braz. 

Encerrada ella, é approvado o parecer, pelo 
que o sr. Presidente mandou a indicação à 
commissão de Redacção. 

Esgotadas as matarias da ordem do dia, 
é designada para amanhã, a seguinte ordem 
do dia 

).• PARTE 

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

Até duas hora& da tarde : 
Segunda leitura dos pareceres de com

m.issões e dos projectos depois de impressos 
e distribuídos. 

Apresentaçlio de pareceres de. commissões. 
ApresentaçtlO de projectos, . indicações, re

querimentos, interpellações ou moções. 
Discussão de requerimentos, interpella

ções, indicações e moções. 
ApprovaçtlO de redacçoas finaes. 



... 
Primeira discussão do projecto n. 150 so

bre divisas dos municípiOs de Barbac~na e 
Lima Duarte. 

Primeira discussão do de n. 161 sobre 
gratificação ao officia1 encarregado do resu
mo dos debates da C:unara. 

2.• PARTB 

Até 4 horas da tarde : 
Segun~a discussão tlo projecto n. 140, so

bre loterias, com emendas da commissão. 
Terceira do de n. 146, sobre priyilegio 

p~r.a . a extracçlio. de oleos vegetaes nos mu
ntCipiOs do Sabara, Caethé e Santa Luzia Rio 
das Velhas. 

Primeira do de n. 122, regulando o modo 
por que deve ser feita a demolição de casas 
ou d~ muros, dentro das cidades ou villas. 

Primeira do de n . 162, creando cadeira de 
iustrucção primar;a em Ressaca, districto de 
lbituruna, município de S. João d'El-Rey. 

Levanta-se a sessão. 

11.• SES:;"ÃO ORDINARIA AOS 2 DE JULHO 
DE 1896 

PRESIDENCIA DO SR. EDUARDO PIMENTEL 
SU!)ll\IAI\10:- Leitura e approvação da acta.- EX· 

P~Dit:NTE. -Discurso d~ sr. Silva Fortes.-Segunrta 
leitura dos pareceres 1m pressas.- A presenl<tçfao 
dos. pareceres de com missões . -Apresentação dus 
pro]ectos ns. 169, 170, :71, 172 e 173 .- Primeira 
discussão do projecto o. 150. -Primeira dita rto 
o. 161, discursos dos srs. Severiano de Rezende 
e A~tostinbo Pereira .- Segunda parte: seguru1a 
dlscn:st!.o do projecto n. UI'•.- Terceira do den. 
146. -Primeira do de o. 122. -Hequerlmento do 
sr. Pinto de Moura.-Pritncirado de n. t62.-0r
dem do dia. 

Ao m~io dia, feita a chamada, acham-se 
presente~ os srs.: ~duardo P.imentel, Ribeiro 
de Oliveira, Agostmho Pereira, Silva Fortes, 
Manoel Alves, Mendes Pimentel, Epaminort
das Ottoni, Wenceslau Braz, Pinto de 
Moura, Delfim Moreira, Freitas Castro, Car
neiro de Rezende, Gonzaga da Silva, Fran
cisco Bressane, Duarte da Fonseca, Sousa 
Moreira, Saturnino Dantas, Coelho de Mou
ra, Severiano de Rezende, Juvenal Penna, 
Joaquim Calixto, Ignacio Murta, Nunes Coe
lho, Nunes Pinheiro, Rodrigues Chaves, Ca
millo Pratos, SJ.bino Barroso Junior, Manoel 
da Silva, Ferreira Tinoco e Getulio de Car
valho, faltando com causa participada os 
srs. Ribeiro Junqueira, Camillo Soares Filho, 
Faria Lobato, Benvenuto Lobo e Carlindo 
Pinto e sem ella os mais srs. 

Abre-se a S688iZo. 
E' lida a acta da sessão antet:edente, sen

do ella approvada visto não baver quem so
bre a mesma faça observações. 

O SR. 1. · SECRBT.UU:O .dê. eonta do seguinte 

EXPKDIENTJ: 

Otflcio& 

Do sr. 1.· Secret:\rio do Senado, commu
nlcando terem sido, em sessllo de hontem 
daquella camara, rejeitadas ·aa proposições 
os .• 18 .e 24., .d.eata emanadM ea && a PJli-

A. C. -7. 

meira sobre creditos ao Governo e a ultima 
~obi'O auxilio de 40:000$000 á Academia de 
Ccmmercio de Juiz de Fóra. 

inteirada. 
Do dr. Secretario das F;nanças enviando 

de ordem do sr. dr. Presidente do Estado' 
a.. ~r·oposta do orçamento para o l'utur·o exer~ 
cre to, acompanhada das tabellas justitlcati
vas. 

A' commissl!.o de or,.amento, tlepois do im
pre;;;sa. 

!la Mesa Administrativa tla. Santa C:~sa tle 
Mi.sericordia.da cidade do Pará pedindo que 
soJa convertido em lei o pr·~j ecto que con
cede uma subvenção aquelle estaboleci
Iuento. 

A' commissl!.o de Rapresenta~,~oes . 

RBPRE:iENTAÇÀO 
Oo Club Republicano Constitucional do 

Car·mo do Rio Ver<I:e podinrlo que o CongTessv 
tn ande que lhe seJa present e, alim de I'esol
ver· como de direito, uma reclama.,:ão de con
Lribuintes municipaes da Clt r·istina contra 
a.r:tos illegaes tla asscmblóa e camara respe
Ct l\·as. 

A' com missão de Cama1·as ~lunicipaes . 

O sr •. Silva Fortes Yem á triuuna para 
ennar a mesa uma representar;ão tio Athe
neu de S. Luiz, fundado na citlatle tio Lima 
Duarte, pedindo ao Con,:rresso subvenção 
para o mesmo estabelecimento. 

Diz que simpl"lsmente em obcdiencia á di
rocção da representação, faz com quE~ ella 
chegu~ ao conheciment<?. da mesa porque a 
materm de que trata JU se acha re"ulada 
pela lei n. 42, de 3 de o utubro tle 18~2, nos 
seus arts. 338 usque 340. 

Entretanto, continúa o orador, como esses 
artigos ni'lo fixassem o maximo da subvenção 
para aquelles estabelecimentos, manda á 
mesa a representação para quo a camara se 
pronuncie a respeito. (Muito bem) ! 

Os SRS. RmEIRO DE OLIVEIRA E CAMILLO PRA
TJo:S participam á casa que os srs. Bernardes 
de Faria e Tavares de .Mello t'a\tarã.o ás ses
sõe~ por alguns dias por motivo de força 
mmor. 

Inteirada. 
Tém segunda leitura os projectos ns . 163, 

16~, 165, 166, 1~7 e 168, que são julgados 
oh.Jectos de dehberaçllo, sendo o primeiro 
dispensado tlessa formalidade por ter sido 
emanado de uma das commi,:sOes da Cama
ra. Para ordem dos trabalhos. 

Apresentação de parecere,: das commis
sões. 

O SR. PINTO DE MouRA apre~enta o seguinte 
parecer e redacç!o final sohl'e o projecto 
n. 119, de 1895 : 

A commiss~ de Redacçfio de leis á que foi 
presente o proJecto n. 119, de 1895, é de pa-
recer que seja &pprovada a seguinte· reda
cçllo: 

O Congresso do Estado de Minas Geraes d .. 
ereta: 

Art. I.· Ficam isentas tle qualquer im
posto estadual as machinas para fabricar 
productos lacticinios, sabl!.o, vellas stearicas 
e formicida.. 



A"- 1. • Ficam rovo:Maa ::.o disposiçOes 
• coatrario. 

Sala das commissoes, 2 de julho de 1896.
Pmro~DB 1\foURA.-RoDRIGU.BB CHAV.BB. 

A imprimjr-se. . 
0 SR. SILVA FORTBB apresenta O segumte 

parecer, para terceira discuss!o, sobre o pro-
Jacto n. 153, de 1896 : . 

A commiss!o de Represe.otaçt>es, Requeri
mentos e Petições, é de 

PARECER 
Que o projecto n. 153, deste anno, s~ja 

submettido á terceira discussão e u.pprovado 
com a mesmá redacç!o. 

·Sal~ das commissoes, 2 de julho de 1896.
SILVA FORT.BB. -SoUSA MOREIRA. - DBLPHJIII 
MoRBIRA. 

A imprimir-se. 

APRESENTAÇXO DB PROI.BCTOS 

O sr. Mendes Pimentel manda. ã. mesa, e 
promette justificai-o em occasião opportuna, 
o segui!lte projecto 

PROJ.BCTO ~N. 169 

O Congresso Legislativo do Estado de Mi
nas Geraes decreta : 

Titulo I 

M O!WANI.?AÇÃO :00 ENSINO PROFISSIONAL 
P.IUMAr.lO 

CAPITULO "I 

DOS llilJTI'I'U'l'OO DB BDUCANDC::l AR.TJFJCES 
FINS B DIVJSXO 

Art. I.· O ensino profissional primario 
será. dado no Estado de Minas Geraes em 
institutos officiaes e nos que, creados por 
municipalidades ou associações particulares, 
forem subvencionados pelo Estado. 

Art. 2. • Em cada uma-das ditrerentes zo
nas do territorio mineiro manterá o Estado 
um estabelecimento modelo, que, promo
vendo e incrementando o ensino technico, 
primario, artístico e industrial,sirva de typo 
aos institutos municipaes ou particulares. 

Paragrapho unico. Para esse fim, no de
creto que regulamentar a presente lei, divi
dirá. o Governo o Estado em seis circum
scri:{)ções, em cujas sédes serão creados os 
!.nstltutos •. 

CAPITULO 11 

DO PLANO DE ENSINO 

Art. 3. • Nesses estabelecimentos se pro
·curará formar operarios e contra mestres mi
nistramlo-se a ãestreza manual e os conhe
cimentos technicos necessarios aos indiví
duos que q.uizerem obter ~nsino profissio-
nal primar10. · 

Art·. 4. • O enslno eonstari de duas partes 
-uma obrigatoria para todos os educandos 
·e outra faeultativa o distribuída conforme 
a aptidão o natural inclinaç!o de cada um. 

·' . .-

§ 1. • Serà. obrigatorio o ensino primario 
constante do programma das escolas urba
nas, bem como, o desenho. elementar, a mu
sica e a gymnastica e a instrucção militar. 

§ 2. • Será facultativa a aprendizagem de 
um ou mais officios. 

CAPITULO III 

Art. 5. • No Instituto fa~se-ba a aprendi
sa.gem dos officios de : .armeiro, armador, 
abridor, alfaiate, chapeleiro, carpinteiro, 
cuteleiro, dourador, encadernador, entalha
dor, ferreiro, funileiro, fundidor, gravador, 
Iatoeiro, litographo, marceneiro, oleiro (arte 
ceramica), ourives, pedreiro, sapateiro, sir
gueiro, selleiro e corrieiro, serralheiro, tor
neiro, tintureiro e typographo. 

Art. 6. · Estas officinas ir-se-hão instal
lando á medida que a capacidade do pre
dio escolar, o nuinero de alumnos e de
mais circumstnncias o permittirem. 

Art. 7. · As officinas de officios connexos 
serão dirigidas pelo mesmo mestre. 

CAPITULO IV 

. DO PBSI!OAL ADMINISTRATIVO 

Art. 8. · O pessoal administrativo do Insti
tuto de educandvs artífices constará de um 
director, com . residencia. no estabelecimen
to, um secretario que substituirá o director 
e um continuo, com os vencimentos da ta
beBa annexa. 

Art. 9. · Em regulamento serãp especitl
cados os deveres e attribuições de cada um 
de taes funccionarios. 

CAPITULO V 

DOS PROFESSORES, MESTRES E CONTR.A-!IIBSTRES 
DE OFFICJNAS 

· Art. 10. Os professores de ensino prima
rio, de desenho, de musica e de gymnastica 
e instrucção militar, serão de nomeação do 
governo e perceberão os vencimentos da 
tabella annexa. 

Art. 11. Os mestres serão contracta.dos 
por tempo não excedente a dous annos, po
dendo ser renovado o contracto e vencendo 
o fixado na presente lei. 

Art. 12. Sob proposta do mestre de offici
na poderà o director designar para contra 
mestre o educando que . mais se salientar 
pelo seu comportamento e a:-roveitamento. 

Paragrapho unico. A gratificação que 
perceber . o contra-mestre será. recolhida à. 
Caixa Ecooomica Federal ou Estadoal e en
tregue quando deixar de ser alumno do es-
tabelecimento. . , · 

CAPITULO ·VI 

Art. 13. Os professores e mestres, sob 
presidencia do director constituirlio a Con
gregaç!o do Instituto de educandos artífices. 

Art. 14. Além das attribuições que em re
gulamento serão especificadas, a essa corpo
raç!o compete : 

I. Oraanizar uma exposiç!o annual de 
.nttàctol dai oftlcinas do esta.belecimentó. 
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H. Conferir :{>r&mios aos alumnos que 
mais se distinguirem durante o anno. 

111. Confeccionar o regimento interno, que 
será submettido á. apprvvação do Secretario 
do Interior. 

CAPITULO Vli 

DO REGIMKN ESCOLAR 

Art 15. O Instituto será oq~anizado sob a. 
forma de internato e recebera tantos edu
candos quantos comporte o predio a elle 
destinado, .. rigorosamente observadas as 
prescrições de hygiene escolar. 

Art. 16. ."J ensino é gratuito e destinado 
especialmente ás classes •lesl'avorecidas. 

Art. 17. O anno loctivo começará a l de 
agosto e terminará a 30 de abril. 

Art. 18. A matriculafar-sc-há no r 15 dias 
que precederem á abertura das aul~s e of
ficinas. 

Paragrapho unico. Siio condições para 
matricula: 

I. Certidão de edade ou documento equi
valente que prove ter o candidato mais de 
nove e menos de trese annJs de edade. 

li Certidão de vaccina nos termos da lei 
n. 12 e attestado medico que prove não 
sofl'rer o candidato molestia infecto contagio
sa ou outra que seja repugnante. 

Art. 19. Nenhum educando poderá perma
necer no estabelecimento desde quo comple
te 17 annos de edade. 

Art. 20. O professor de desenho aiem do 
ensino elementar obrigatorio dará tambem 
o de desenho geometrico inclusivê t.res or
dens classicas, desenho de ornatos, de flo
res, de animaes e composição e asculptura 
de ornatos, segundo a especialidade de of
ficio que escolher o educando. 

TituloU ' 

CAPITULO UNICO 

DO INSTITUTO DE EDUCANDOS ARTIFICES DE BAR
BACENA 

Art. 21. Fica o governo auctorizado a 
utilisar o proprio estadoal sito na colonia 
«Rodrigo Silva>> e no suburbio da cidade 
de Barbacena. para nelle installar o, pri
meiro Instituto. 

Art. 22. Fica o governo gualmente au
ctorizado a desapropriar o terreno 11.nne:w 
ao mesmo predio e necessario para depen
dencias deste. 

Art. 23. Pela verba Obras Publicas será. 
despendida até a quantia de 50:000$, para 
apropriar o ediftcio ao tim a que é destina
do e montal-o convenientemente. 

Titulo IH 

CAPITULO UNICO 

DISPOSIÇÕES GBRAES 

Art.~. O pessoal administrativo e do
cente4erá. pago pela verba-Instrução Pu
blica. 

Art. 25. Pela verba-Obras Publicas-po
derá. -O governo despender até a quantia de 

lU 

80:000$, para acquisição ou construção de 
editicio para cada um dos demais institutos, 
desde que encontre o necessario pessoal 
habilitado paea adutinistral-a e para pro
porcionar o ensino especial a que é desti
nado. 

Art. 26. Revogam-se as disposições em 
contrario. 

Sala dns sessões, 2 de julho de 1896. -
MENDES PIMENTEL. 

Tabella 

VE~CDIENTOS ANNUAES 
PEJIO&I, ORDII~.\IlO OR4Tit' IC4~-'0 TOTAL 

Direulur •.••• •.. 2 : lOU:)O,JO 2 : t nuSo~o~o l : soJ,;ooo 
Se>lr dt" rio . . , . . . l :.'(0 rt) 'lOO l :R'J JS lltiO 3:ooO~ooo 
Pru(..:uvr .. ... . ' : ~O 1!SO·•, l · :,.,u:;o 10 ~ : o.•osooo 
Me.;;rro• . . . •.. ..• 1: 20oooco l : 2011:)·•00 '2 : I O•I~OúO 
Cuutr..t. -mestres tiOOoO 10 GOOSOOU 
Cunt u uo . . .. .• • • 600800~ GOI I~O IJ I : 2.10~000 

i\I&:"':PU PUJI~Ter . • 

Apoiado, vae a. imprimir-se 
0 SR. AGOSTINHO PEREIRA apresenta e !e O 

seguinte 
PROJECTO N. 170 

O Congresso Legislativo do Estado de Mi
nas Gel·acs decreta : 

Art. I.· Fic:1. o governo deste Estado au
ctoriza.do a ent1·ar em accôrdo com o gover
no do Estado do Rio de Janeiro, para a con
strucção de uma. ponte sobre o rio Parahyba., 
no logar denominarlo-Anta.. 

Art.. 2. · Para occorrer ás despesas com 
aquella obra, fica egualmente auctorizado 
a abrir credito supplementar, em occasião 
opportuna, á verb<L Ob1·as Publicas, si esta 
não as puder comportar. 

Art. 3. · Revogam-se as disposições em con
trario. 

Sala. das sessões, da Camara dos Deputa
dos ao Congresso Mineiro, em Ouro Preto, 
2 de julho de 1896.-.-\GOSTINHO JosE' PEREI
RA.-PINTO DE MOURA-GONZAGA DA S!LVA.
FREITAS CASTRO.-DUARTE DA FONSECA. 

A imprimir-se. 
0 SR. PINTO DE MOURA diz que apresenta O 

projecto que Vflo adiante publicado e decla
ra. que si, no correr da discussão, h ou ver 
quem o impugne, que o orador fará a sua 
j ustiticaçilo. 

PROJECTO N. 171 
Art. 1. • Ficam creadas duas escolas mix

tas de instrucção primaria, uma na povoa
ção de Ewbanck da Camara, districto de 
Paula Lima e outra no arraial do Caethé, 
districto de Sara11dy, ambas no município de 
Juiz de Fôra. 

Art. 2. · Fica convertida em escola pri
maria do sexo feminino a escola mixta exis
tente no arraial do Gramma no município 
de Juiz de Fôra, e creada no mesmo &1'
raial uma escola primaria do sexo mascu
lino. 

Art. 3. • Revogam-se as disposições em 
contrario. 

Sala das sessões, 2 de julho de 1896.
PINTO DE MoURA.-AGOSTINHO J. PF.REIR.A.
DuARTE DA fo'ONSBCA.-FRE11'AS CASTRO. 

Apoiado, vae a imprimir-se. 
0 SR. FERREIRA TINÓCO 1\presenta e manda 

à. mesa os seguintes 



PBOiilcn'O !(~ 172 

o Congresso Legitlati'f'o do Estado de Mi"' 
nu Oeraes decreta : 

.Art. 1. • Fica concedido o auxilio annual 
de dous cotJtos· de reis ao hospital de cari
dade da cidade· de Muzambinho. . 

Art. 2. • Revogam-se aa disposiçlle~ em 
contrario. · 

Sala das sessões, 2 dejulho de. 1896.-FBR
RJURA TINOoo.-SATURNINO DANTAS.-DR. CoE
LHO DB MOURA.-RoDRIGUBS CRAVBB.-SOUSA 
MoRJURA. 

PROJBOTO N. 173 

O Congresso Legislativo do Estado de Mi..: 
nai Oeraes decreta: 

Art. I.· Fica elevada a cinco contos a 
subvençllo de dous contos de reis destinada 
aos asylos de . Diamantina, Barbacena, Juiz 
de Fóra, Marianna e ·S. Francisco, em S. 
Jollo d'El-Rey. 

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

Sala das sessões, 2 de julho de 1896.-FBR
RBIRA TINôCO. 

Apoiados, vllo a imprimiHe. 
}.• DIS<'USSÃO DO PROJBOTO N. 150 OOBRB DIYI

BAS DO MUNICIPIO DE BARBACENA E LIMA Du
ARTE. 
O u. 8Uva Foriett :-(Nilo temos o seu 

discurso). 
O ••· MeadN Pl•eatel a-(idem). 
Encerrada a discuss!O,é approvado o pro

ject~ ~· 150.-A' commiss!O de Camaras 
MumCipaes. 
1.• DISCUSSÃO DO PROJECTO N. 161, SOBRE GRA

TIFICAÇÃO DO OFFICIAL BNCARRBGADO DO RE
SUMO DOS ,DEBATES DA CAMARA. 
o 11r. 8everlano de Resende a-Sr. Pre

sidente, apenas distribuído hoje o regula
mento da Secretaria da Camara dos Depu
tados não deixa. de supprehender-me a mo
dificaÇão a elle proposta no projecto em dis-
cussão. · . 

Pelo projecto, sr. Presidente, se consig:na 
a quantia de 3003, parece-me, como gratifi
cação ao empregado encarregado do resumo 
dos debates. 
, Ora, sr. Presidente1 pela tabella de ven

cimentos a que se rerere o art. 18 do regu
lamento da Secretaria desta Camara se vê 
que já. se acha este serviço a cargo de _um 
p!'imeiro officia) remunerado sem duv1da, 
eJll attençilo ao tral;lalho que sobre elle pe
~ava, do ~esumo d.os debates, com o ordena-

-do de 4:2003000. 
· ~m vista disto, sr. Presi.lente, para que 
eu possa dar o meu voto consciencioso na 
materia, acceitando ou. nllo a moditlcaçllo 
proposta ao regulamento da Secretaria dis
tribuído hoje nesta casa, na parte que 
consigna vencim&ntos ou augmento de ven-
cimentos. . 

Peço esclarecimentos de modo a remove
rem do meu esP.irito a duvida que acabo de 
levantar. (Multo bem). . 

O u. Apt!IUIIIao r~ como .membro 
da commissllo de Pohc1a, devi) explicar que 
a gratificaçllo'd& looeo<X> mensaes ao encarre, 

gado do reaumo dos debates, proposta no 
· projecto que se discute, é apenas o restabe
lecimento da gratitlcaçllo que sempre peree
beu o empregado que executa este tra~ 
lho, gratill.í!&.c;llo esta que nllo está. incluída 
na tabella annexa ao regulamento da Secre
taria. 

0 SR. SBVERIANO DB REZBNDB : na tabella 
està consignado es.te serviço. 

0 SR. AGOSTINHO PEREIRA diz que está. COn
signado o serviço, mas nllo a gratificaç&o. 
A alteraçllo é apenas quanto ao pagamento, 
pois que em vez de dar-se 3()()t000 em pre
stações mensaes de 253000, pelo projec~ esta 
gratitlcação é paga em tres prestaçnes mensaes 
de Iooeo<X>, lsto é, durante o tempo das 
sessões. 

Encerrada a discussão é a.'pprovado o pro
jacto que vae à commissíto de Policia. 

Suspende-se a sessão por 10 minutos. 
Reaberta a sessão, passa-se a 2." parte da 

.ordem do dia. 

2." DISCUSSIO DO PROJECTO N. 140 

Lido e posto em discussão por artigos, o 
projecto n. 140, sobre loterias, com as emen
das ns. I e 2 da commisslto, são sem debate 
approvados todos os artigos e bem assim as 
emendas respectivas. 

A' commissito de Legislaçlto 

3. a DISCUSSÃO DO PROJECTO N. 146 

Sobre privilegio para extracção dQ oleos 
vegetaee nos municípios de Sabará., Caethé e 
Santa Luzia do Rio das Velhas. 

Annunci lldn n. discussão e não havendo 
quem pedisse a. palavra, é ella encerrada, 
sendo approvado o projectx>. 

A' commissão de Reda.cçlio. 

}.a DISCUSslO DO PROJECTO N. 122, DE 1895 

Regulando o modo porque deve ser feita 
a demolição de casas ou de muros dentro 
das cidades e vill!ts. 

o ••· Pinto de Moura auctor do projecto 
requer a retirada do mesmo. 

Consultada á. casa é a.pprovado o reque
rimento. 

}.• DISCUSSÃO DO PROJECTO N. 162 
Annunciada. a discussão, é sem debate 

a.pprovado o projecto n. 162, r"~au~o uma 
cadeira primaria em Ressaca, d1str1cto de 

.lbituruna, município de S. João _d'El-Rey. 
A' commissllo de lnstrucção Publica. 
Nada mais havendo a tratar-se o sr. Pre

sidente designa para amanhã a seguinte 
ORDEM DO DIA 

}.• PARTE 

Até uma bora· da. tarde. 
' Leitura e approvação da acta. 

Expediente. 
Até 'duas horas da tarde : 

Segunda leitur~ dos par~cere~. de com
missões e dos proJectos depo1s de Impressos 
e distribuídos. 



Apresentação de pareceres de commissõcs. 
Apresentação de projectos, indicações, re

querimet:ttos, iuterpeliações ou moções. 
Discussão de requerimentos, interpella

ções, indicações e moções. 
Approvação de redacções finaes. 
Primeira discussão do projecto n. 160, 

que revoga o artigo 27 da le1 n. 18 de no
vembro de 1891. 

SEGUNDA PARTE 
. \te quà.tro horas da tarde : 

Terceira discussão do projecto ri. 124, de 
1895, sobre estrada de ferro entre as cida
des da Leopoldina e S. João Nepomuceno. 

Terceira do de n. 125, de 1895, sobre estra
da de ferro do Porto Novo do Cunha ao -Rio 
Pardo. 

Discu são do parecer n. 110. 
Levanta-se a sessão. 

12.a SESSÃO ORDlNARlA AOS 3 DE JULHO 
DE 1896 

PRESIDENCIA DO SR. EDUARDO PIMENTEL 

SUMl\1..\ 1\10 :-J.· parte da ordem do dia- Leitura 
e approvaçào da acta- EXPEDIENTE - 2.· leitura 

.,.,dos pareceres - Apresentação dos pareceres de 
'.Ocommissões-.-\presentação dos projecl•" ns . 174, 

175. e l";tl- Discurso do sr . (~onzaga da Sllva
Herl:~ rç:io li nal-l. · discussão do projecto o. 16u 
-Uiscursos dos srs. Ferrt'ira Tinóco, Getulio de 
Carvalho e Gonzaga da Silva-2.· parte-·!.· dis
cussão do projccto n. 124. de 1895-3. · do de n. 
125, do n1 esmo anno - Hequerimento do sr. Ca
millo l'ratcs-Discnssão do parecer n. 16\J-On.lclll 
do (lia. 

Ao meio dia, feit.a a chr.mada, acham-se 
presentes os srs. Eduardo Pimentel, Ribeiro 
de Oliveira, A!fostinho Pereira, Silva Fortes, 
Saturnino Dantas, r' ranci sco Bressane, Frei
tas Castro, Delfim Moreir:1, Mendes Pimentel, 
Carneiro de Rezende, Nunes Coelho, Manoel 
Alves, Sousa Moreira, Epaminondas Ottoni, 
Gonzaga da Silva, Wenceslau Rraz, Joaquim 
Calixto, lgnacio Murta, Severiano lia Rezen
de, Nunes Pinheiro, Carlindo Pinto, Ferre i
ra Tinõco, Duarte da Fonseca, Getulio de 
Carvalho, Rodrigues Cha\·es, Juvenal Penna, 
Camillo Prates, Manoel da Si lva e Pinto de 
Moura, fa ltando com causa participada os 
srs. Ribeiro Junqueira, Camillo Soares Filho, 
Faria Lobato, Benvenuto Lobo, Tavares de 
Mello e Berna.rdes tle 1-'n.ria e sem ella os 
mais srs . 

Ab1·e -se a sessiw. 
Lida a acta da sessão antecedente e não 

havendo quem sobre a mesma faça impu
gnação o sr. Presidente a dá por approva.da. 

0 SR. I.. SECRETARIO dá conta do seguinte 

EXPEDIENTE 

O(ficias 

Tres do sr. 1. · Secretario do Senado com
municando terem sido r~jeitadas por aquel
la Camara as proposições emanadas desta 
sob n. 3 em 189"2 e 23 em 1893, o primeiro 

S(_)bre a construcção de uma nova cidade para 
sede do município do Peçanha c o ultimo 
aucrorizando contracto' com as municipali
da.úvs para arrecadação das rendas csta
doacs, a de n. 21. do 1895, sobr·e alter·ação 
da Jtlgisl<lção vigente do processo C. h·il e Cri
m~r~a l e ter sido arcbivada a de n. 11, tam
·bem de 1895, sobre reorganização da Secre
tana do Interior, por estar pr·~j ud icada pelo 
dec•·eto n. 943, de 12 do mez proximo pas
sado.-lnteirada . 

Do dr. Secretario do Interio•· accusando o 
r·ecehimento do otHcio n . 100 desta Camara 
e par tic ipando ter dado toda~ :;s proYidencias 
a seu alr.ance em relaçfio .. a inYa~ão do ter
ri tor·io mineiro, em Ouro· Firw, J)Or :mcto
ridades paulistas .-lnteirada. 

Do chefe executivo de Barbacena enYiando 
copia dos titulos e docuntéll\u::: existentes 
no a.rchi\·o daquella Camara ~obre lliYisas 
ent r·e esse municipio e o ue ,\ lt o H.iu Doce. 
-A' commissão de Camaras l\lunicipaes. 

REQUBRlliENTO 

De Cn rolina Martha Gomes llc flar•·os , pro
prietaria residente nesta Cap ital, pedindo 
posse de terreno a que tem· di reito cm llello 
Hor·izontc.-A' commissã.o Lle lü·p•·oscn ta
çõos 

0 SR. SILVA FORTES, obtendo a p;tlana, sa
lienta tliver·sos erros que nntou no •·esumo 
dos debates da sessão de hon tem pu hl icado 
hoj e no jorual otncial,e que adulteram com
pletamente o sou pensamento. 

S. exc. fazendo ver que taes r1 -ro::: são mais 
da imprensa pede á mesa as nc<:essn••ias lWO
videncias no sentido de se•·om corn!!idas 
essas faltas. < 

O sr. Presidente declara que :t mesa toman
do em consideração a recla lll .l\· ;'u) do nobre 
daputado, vae providenciar· liP sentido de 
ser·em corrrigidas as !'ai ta s a pun latias. 

0 SR. SOUSA MOREIRA Cll\'i a it mesa uma 
rep•·csentação da Camara l\luuicipa l da cida
de do Pará pedindo uma sultvo1H;ào pa.ra o 
Externato fundado na rdferida l' idade. -A's 
commissues de_ Representaçõt1S c ln;;t•·ucção 
publica. 

0 SR. SATURNll\0 DANTAS eD\·ia. à me~a lll!la 
representação de creadores, propriota•·ios e 
nogocinntos do município ele .!drena~. sobre 
n haixa do preço da carne YCI'1lc no Rio de 
Janeiro o sobre a creação de r"ei•·a em T1·es 
rn•·açõcs.-A' commissão de lntlust1·ias . 

SEGUNDA LEJTt;RA 

Annunciada a segunda le itura. de::; proje
ctr't!< impressos e distribuídos ó elb di~pen
salla a r·oquerimento do sr . Mondo~ Pimen
tel, pelo que ficam sobre a mesa p(l.ra ordem 
dos trabalhos os projoctos ele ns. 169 a 
173. 

Apresentação de_pareceres das commis
sões. 

0 SR. DELPHIM MOREIRA, pela commisSiiO 
de Constituição, Logislação e Poderes, apre
senta. o seguinte 



PARBCBR B RJmACÇlO PARA 3.• DISCU88XO 

SOBRE O PROIBCl"' N. 140 

A commiss~ de Constituiçlo, Le'islaçlo 
e Poderes, a que foi' presente o proJecto n • . 
140, com as emendas approvadas em 2.• dis
cusslo, é de 

PA.RBCBR 

• Que o mesmo projecto passe á 3.•. discus
siW e seja adoptado com a seguinte redac-

ç"g Congresso Legislativo de Minas Oeraes 
decreta 

Art.l.· A prohibiçllo de concessão e ven
da de loterias, de que trata o art. 107 da 
Constituiç!W do Estado, comprehende a de 
contract'ar loterias anteriormente auctoriza
das, poréJ,D alio contraêtadas até a ópoca da 
promulgaçl1o desta lei. 

Art. 2. • E' vedado às Camaras Munici
paes, fazer novos contractos de loterias ou 
renovar os existentes. 

Art. 3. · As loterias contractadas pelas Ca
maras ldunicipaes, em virtude de concessão 
de leis anteriores, obedecerllo, para suas ox
tracções, ao plano gorai traçado nas leis de 
suas respectivas concessoes. , 

Para.grapho unico. O governo, si entender 
necessario, podera estabelecer em regula
mento, novo plano geral para extracç~ de 
loterias, devendo observar em tudo quanto 
fôr applicavel as disposições de lei's conge
neres da UniiJQ. 

Art. 4. • E' absolutamente prohibida no 
Estado a venda de bilhetes de loterias ex
trangeiras e de outros Estados. 

Art. 5. · Aos infractores será imposta a 
multa de l:OOOt, prisão até seis mezes, além 
da perda dos bilhetes apprehendidos. 

Paragrapbo unico. O governo em regula
mento determinará o modo de execuçilo das 
penas estabelecidas. 

Art. 6. · Esta lei. entrará em vigor desde 
a data da sua promulgaçilo • . 

Art. 7. · Revogam-se as disposições em 
contrario. 

Sala das commissões, 3 de julho de 1896.
Delphim Moreb·a. -Freitas Castro.-Getulio 
de carvalho. 

A imprimir-se. 
O SR. SILVA FoRTES, pela commissll:o de Re

querimentos, Representações e Petições, 
apresentou os seguintes 

PARECER N. 111 

A commissll:o de Representações, Requeri
mentos e PetiçOes, à qual foi presente o do 
professor do Corrego d'Anta, Francis~o de 
Assis Pereira da Rocha, pedindo um anno 
de licença para tratar de sua saúde : 

Considerando que posteriormente á data 
do pedido do requerente, já tem decorrido 
um anno1 presuppondo-se assim nilo neces
sitar maas da licença solicitada ; 

C-onsiderando que a molestia que motivá
r& o pedido de licença, n~ o justifica por 
sua natureza que exigia prompt& medicaçlo 
em menor espuoo e duraçlo do tratamento ; 

Considerando finalmente que para a by
pothese nlo ba necessidade de le1 especial, 

. . 

porque na legislaç5o actual existem dispo
siçoes que facultam ao Poder Executivo a 
conceder a licença por menor praso, é de 

I 
PAJl!CCER 

Que seja archivada a petiç!W do professor 
publico do Corrego d'Anta. 

Sala das Sessões, 3 de julho de 1896. -Si~ 
m Fortes. - Delfim Moreira. - Sousa Mo
reira. 

PARECER N. 112 

A commissllo de Representações, Requeri
mentos e Petições, á qual foi presente a do 
alferes reformado José de Sousa Limoeiro, 
pedindo melhoria de reforma: 

Considerando que o t·equerente allega ter 
se inutil:zado em serviço do Estado, quando 
o contrario se demonstra pela inspecção a 
que foi submettido; 

Considerando que a concessão de reforma 
aos militares e praças do Estado, constitui& 
uma excepç~ do disposto no art. 104, da 
Constituição do Estado ; 

Considerando finalmente, que a lei n. 5, de 
30 de setcm bro de IS91, regulando a ma teria 
não tem outro intuito que o de satisfazer as 
condições restrictll,l! da reforma dos milita
res, e que sua amplitude, importaria. na de
turpação do pe nsamento do legislador c~ 
stituinte, é de 

PARECER 

Que se mande archivar o requerimento 
do alferes reformado, José de Sousa. Li
moeiro. 

Sala d&l! sessões, 3 de julho de 1896.-SILVA. 
FORTBS-DBLPHIM MoREIRA-SOUSA. MOREIRA. 

PARECER N. 113 

A commissil:o de Representações, Requeri
mentos e Petições á qual foi presente a do 
cidadll:o Adolpho Lion Teixeira, solicitando 
do Congresso auctorizaç~ para contractar 
com o Governo do Estado, o fornecimento de 
bacellos, sob determinadas condições : 

Considerando que a materi!l ·concernente 
a contractos é da competencia do Presiden
te do Estado, e que ao mesmo não fallecem 
os recursos Jegaes para contractar, com 
quem melhores vantagens otrerecer; 
1 Considerando que as attribuições do Po
der Executivo n~ podem ser c rceadas pelo 
-Legislativo-sem graves prejuízos para os 
negocios publicos, de 

PA.RBCBR 

Que seja indeferida a petição do cidadllo 
Adolpho Lion Teixeira. 

Sala das sessões, 3 de julho de 1896.-SiZ
m Forte&.-D. ·M~ira.-Sousa Moreira. 

PARECER N, 114 

A eommissll.o de 'Representações, Requeri
mentos e Petições, à qual foi presente a do 
-Athenéu S. Luiz-fundado em Lima Duar
te, pedindo uma subvençllo : 



.. 

Considerando que a subvenção a estabele
cimentos de ensino p'U'ticular acha-se sub
ordinada ao disposto na lei n. 41 de 3 de 
agosto àe 1892, arts. 334, usque 340 ; 

Considerando que satisfeitas aquellas exi
geneias, seria mais curial a consignação de 
uma rubrica especial no orçamento sob o 
titulo - subvenção ao ensino particular e 
municipal - para execução do disposto na 
referida lei, é de 

PARECER 
1~oe satisfeitas as condiçoes exigidas nos 

arts. citados da lei n. 41, e uma. voz consi
gnada ver·ba no orçamento, seja attendida; 
para o quo requer seja a petição remettida á. 
commissão de Orçamento para tornai-a na 
eonsiüeração que merecer, cor.si!rnando, si 
assim o permittirem os recurs?s or<; :tmenta
rios, verba para execução do dtspostrJ na re
f('rida lei. 

Sala das commissões, 3 de julho do 1896. 
- SILVA FORTES.-DELFIM 1\loru:rrt,\.- SOUSA 
MOREIRA. 

A impl'imirem-se. 

APRF:SEiSTAÇÃO DE PROJECTOS 

0 SR. \VEiSCESI.AU BRAZ pede a palavra 
para mandar a mesa o seguinte 

PROJECTO N. 174, DE 1896 

Art. I .· e uni co. Fica. o govemo do Es
tado a.uctorizado, desde já o pela. verba 
Instl'ucção Publica-a despender: ate a quan
tia de 20 contos de reis para. melhorar a br
bliothoca do Tribunal da H.elavão ; revoga
das as disposições em contrario. 

Sala das sessões, 3 de julho de 1800. -
Wenceslau B1·az Pereira Gomes. 

A imprimir-se, .depois de apoiado 

o sr. Gonzaga da Sih•a:·- Pedi a pala.
vra, sr. Presidente, par·a on·erecer. ao Con
f!resso do Estado de Minas o segurnte . pro-
Jacto : ( Le ). . . 

Antes de entrar este projecto em prrmerra. 
discussão, ou por outra, antes que qualqu.er 
dos illustres collegas, representante do Es
tado de Minas, tenha de trat~r de ~ai. as
sumpto, tenho necessidade de lazer l•gerras 
apreciações sobre a dura o tambe~ extrema 
necessidade da adopção de tal prorecto. 

0 SR. JUYENAL PENNA : -Muito bem. 
0 SR. GONZAGA DA SILVA :-0 Co':igresso ~O 

Estado de Minas nl'io ignora que a mstrucçao 
publica é n. base do progresso de toda e 
qualquer sociedade; nós os r epresentantes 
da Matta, que nos vemos a braços com a 
epidemia, e que, portanto, v~mos as nossas 
escolas desprovidas de pr<?lesso~es, . ou de 
pessoal docente capaz de drffundrr a rns~ru
cção á mocidade daquellazona, somo~ ob.rrga
d()s a vir perante este Congresso JUStificar 
este projecto, porque delle nascerá a edu~a
çii.o daquella mocidade e como consequene~a, 
a creação de pessoal docente, de ~rofess<?res 
que nascidos e moradores naque.la reg1ã.o, 
se ~cbam completamente aclim.atados e que 
portanto com facilidade, acce1tarllo os car
gos diffl~eis do magisterio, 

E' preciso que o gov~rno patriotico que 
temos lance mão de mews capazes J e satis
fazer tll:o extremas. necessidades, pot·que do 
contrano veremos msanavel e baqueada uma 
das fontes que mais concorre como dil"so no 
começo de minhas apreciações, para o pro
gresso de toda e qualquer soeiellade- a. in
strucção publica. 

0 SR. JUVENAI. PENNA :-Nós não temos pro
fessores na. Ma tta. 

O SR. GoNZAGA DA SILYA :-0 projecto tem 
sua razão de ser por facilitar o descnYolvi
monto da instrucçào om uma zona cxtonsis
simr. e muito PI'e.i.udicadn por· falta de quem, 
ab:asando a carr·etra do ma~i,:t c •·;o , se queii'll. 
su.Jottar a exe1·ccr essa nohilitadom protls
são do ensino naquellas para)!ons. 

Tratando-se, sr. president l', de dou" mu
nicípios prosperos e ricos e quo muito con
correm para. a. estabilidade tio em rio pulolico, 
com os rendtmentos de um tlu~ genl' t·o=- mais 
elevadOS da agricultura - 0 cafe,- e de :<Up
por-SO que o pa.triotico Con)!t'Cs~o .\lineiro, 
nesta. r.amara, tomando em considet':ll;üo tão 
poderosos elementos, adopt e o mesmo pt•o
Jecto e que o transforme em lei. 

Desse modo teremos nú,: us conat·es~istas 
minêiros, momento os que nest:Í ea!'a r·c
prescntamos mais dircctamento a ulletTima 
zona. da 1\Iatta, cumpri do um do:< mais ar
duas de,·e1·es impostos J?elo no:;sso mandato. 
(ltlu.ito bem, muito bem.) 

Vem a mesa, é apoiado e vae a impt·imir
se o seguinte 

PROJECTO iS. li5 

O Congresso do Estado de ;\linns decreta : 
Art. I.· Ficam CI'Catlas duas E"colas Nor

maes, uma na cidade do Carangola o uutra 
Ma cidade do Rio Branco. 
Para~mpho unico. Esta" Escola,: re:rer

se-hfto pelo regulamento tias Escolas i'\or
maes do Estado. 

Art. 2.· Revo~am-se ns disposi..-ucs em 
contrario. 

Sala das sessões, 3 de julho de 1 ~96.-Gon
zaga ela Silva.-Ju.venttl Penna. 

O sr • .Juveoal Peoua envia. á mesa o 
projecto quo vae publicado abaixo c promette 
JUStificai-o si for impugnado em alguma das 
discussões. 

PkOJECTO N. liô 

O Congresso Legislativo de Minas Geraes 
decreta. : 

Art. 1. · Fica. o governo~ auctorizndo n des
pender a. quantia de 40:000,:000, pela verba 
-Obras Publicas-, com os concertos da €S
trada, que liga. a ~staçi\o ~o Pomba, Estrada 
de Ferro Leopoldma., n ctdade do mesmo 
nome. . 

Art. 2. · Revogam-se as disposrçõos em con-
trario. S. R. 

Sala das sessões, 3 de julho de 1896.-Ju
venal Penna.-Gonzaga da Silva.-Dum·te 
da Fonseca.-Freita& Ga:tb·o.-C. Pt·ates. 

A imprimir-se. 



RBD~CÇOJIB FINAJIB 

Lida e posta em discussilo, é sem debate 
approvada ~ redacOIO ftnal do projecto n. 
119. de 1895, sobre maehinas'Para o fa).)rico 
de productos laeteos. · 

Envia-se ao Senado. 

Primeira discuullo do prQjecto n. 160 

Entra em discussilo, depois de lido, o pro"' 
jacto n. 160, de 1895, que revoga o art. 27, 
da lei n. 18 de novembro de 1891. 

o •r· Ferreira TJnGeo:- Começo, sr. 
Presidente', . declarando votar por este pro
jacto em primeira discussilo, porque elle 
terá. de ser estudado pela commissn.o com
competente e esta terá de manifestar-se. 
· Nilo tenho ainda uma opiniiio formada so
b~ a utilidade do pr~jecto sujeito á discus
slo e por isso peço ao apresentant~ do mes
mo licença para fazer algumas considerações . 

Por um lado, julgo util este projecto POI:
que virá. obviar certas diftlculdades que mul
tas vezes surgem, quando os magistrarlos 
tornam-se chefes politicos nas suas comae
cas e por isso menmo incompatíveis com os 
seus jurisdiccionados. 

O ministro do interior, em seu ~elatorio, 

i·ulga conveniente a revogaçllo do art. 27 da 
ei n . . 18 e lembra a respeito o barbaro as

sassinato do juiz de direito da comarca de 
S. Francisco. -

Nilo podemos deixar de lastimar este tris
tisso acontecimento, mas cumpre-me dizer 
que ao f{Overno n~nhuma responsabilidade 
pode ser Imputada. 

Em 1894, o juiz de direito daquella comar
ca, foi obrigado a abandonal-ae, regressando 
a ella pouco de~ois, nllo quiz acce1tar ou
tra comarca e fo1 a.1lnal barbaramente as
sassinado. 

o governo designou ao juiz de. S. Francis
co outra comarca, mas este recusou a pro
moçiio e a lei assim o permettia fazer. 

O projecto sujeito á discussllo é util, con
siderado debaixo deste ponto de vista; ~as 
eu receio que elle venha ser uma arma po
lítica nas mllos dos governos e entno, sr. 
Presidente, a magistratura nilo terá garan
.tias e os juizes poderiio ser re~ovidos á 
vontade dos governos. 

E' verdade que o governo só mente poderá 
remover o magistrado para uma comarca 
de entrancia. superior, mas é tambem certo 
que muitas vezes o aecesso torna-se um 
de1.1terro, pois, o Estado de Minas é vasto e 
juizes poderllo preferir uma comarca de pri
meira entrancia numa zona á uma de se
gunda em\ outra zona. 

PUgnando pelos direitos da cluse dos ma
gistrados sou obrigado a apresentar estas 

· <COIUiideraçOes. 
. Votf\ pelo projeçto em primeira discussilo 
e espero o parecer da commissllo competeo-
1e para, em se«UJlda lieeuedo, proferir um 
voto definitivo, emendando ou rejeitando o 
mesmo projecto. (Muito b-.ml} 

O H. Getldle de ~: - {Nilo te
mos o seu discurso.) 

' . 

O .... . GoJuàp da 8U.a ; - Sr. Presi
dente, toda vez que no seio do Congresso do 
Estado de Minas aventar qualquer quest&o 
referente á magistratura, eu, como repre
sentante da classe dos bachareis em di
reito ••• 

0 SR. GETULIO DB CARVALHO:- Muito di
gnamente. 

0 SR. GONZAGA DA .SILVA : -. . • que já ex
erci o cargo de magistrado e que conheço •.. 

0 SR. GETULIO DE CARVALHO: - V. exc. 
nllo tem mais consideração por esta classe 
do que eu. . 

0 SR. GON~AGA DA SILVA :-... as difflculda
des com que lucta ·ene. 

0 SR. JUVBNAL PBNNA : -V. exc. tem toda 
a competencia sobre a mataria. 

0 SR GONZAGA DA SILVA: ·- Nll.o sei, sr. 
Presidente, si pelo facto de nlio transpar~ 
cer política nos actos do magistrado, póde 
haver al~m que ,J?Ossa. afflrmar que o ma
gistrado nilo é pohtico e não tem política. 

0 SR. DELPHIH MOREIRA : - Ha política e 
ha politicagem. 

0 SR. GONZAGA DA SILVA : - Eu tenho de 
analyzar a utilidade do projecto . . . 

0 SR. CARNBIRo DE REzBNDE : - E' util, 
mas é perigoso. 

0 SR. GETULIO DE CARVALHO:- E' utiJ, 
mas é perigoso, porque 1 

UM SR. DEPUTADO : - Então estamos em 
um becco sem sabida. 

0 SR. GONZAGA DA SILVA:- ... O projecto 
na minha opinillo é util, mas é perigoso 
(apoiados) e neste ponto estou de intimo ac
côrdo com o meu digno collega da 3.• cir
cumscripçilo. 

E' uma. especie de escorrêgo para tirar-Be 
a garantia da magistratura... tornando (um 
aparte) um joguete e sem vigôr tão elevada 
classe (apoiados). 

0 SR. GONZAGA.DA SILVA:- E' preciso, Sr. 
Presidente, que v. exc .... 

0 SR. GETULIO DB CARVALHO : - V. exc. 
engana-se em sua prophecia. 

0 SR. GONZAGA DA SILVA:- 0 nobre Depu
tado que me deu o aparte e o Congresso sa
bem que o Estado -de Minas é extensíssi
mo· e, de accôrdo com o que declarou o no
bre collega que senta-se á minha esquerda, 
o projecto si passar nesta casa pode dar 
logar a grandes abusos por parte do poder 
executivo para transformar a magistratura 
em beleguun, em manequim ou em dous de 
paus (rüo). 

o SR. FRA!(CJSClO BREssANB : - Pode haver 
abusos, mas pode n!o haver tambem. 

0 SR. GBTULIO DB CARVALHO ; - 0 circulo 
em que tem de agir o poder ex\3cutivo é Ii
mitadissimo. 

o SR. GoNZAGA DA SILVA : - Nilo posso 
concordar com o meu distincto collega, 
porque estou convencido de que o projecto 
vae truer -p.ee tneonvenientes, vae truer 
uma espeole -de -represlili& .... (ha tU~ 
aparta) ••. repreegtia prejudicial, porque será 
o abandono completo da magistratura, que 
trará como ~neequencia -a fa.l~ .de perma
nencía e unit'orm1dade 6. admtmstraçilo da 
justiÇa. 



.· 

Portanto, eu não contestando a utilidade 
do presente pt•ojecto, e o julgando .Perigoso ... 

0 SR. GETULIO o•; CAR YALHO : -V. ex c. con
fessou a utilidade em seu discurso. 

O sa. Go~zAGA DA Su,v.~.. digo que não 
encontro nas palanas do nobre Deputado 
que o defende arg~tmento algum que me 
leve a convicção de sua necessidade e ado
pção (muito bem ). 

Encerrado o debate é o projecto approva
do.- A' com missão de Justiça civil e cri
minal. 

2.n P:\.RTE DA ORIJE:\1 DO DIA 

Sem debate l'tio appro,·:Hios em :l." di scus
são os prqjectos ns. 124 o 12.'> ambos do 
ltl%, o primei•·o sobt·o Esti'ada do Fer·•·o en
tre as cid<tdcs de Leopoldina e S. João ~c
pomuceno e o ultimo sobre E::tratlfl do Fc•·
ro do l'or·to :'\o,·o do Cunh<t ao :t:o Pardo. 
- H.emcttam-so á commis i\o de Rctlacçi\o. 

Finalmente é lido e posto em discus ão 
que ó ence•·rada so m debate , sondo app•·ova
do, o parecer n. 11 0 sob::e a p•·etcnçào do 
cidadilo Amoc lio de Figueiredo. 

O sr. Cnulillo 1•rntN1 l'N(UCI' se cou;:igno 
na acta te•· votado conu·a o pa•·ccer. 

Sorti- a ttendido o noi>J'e !Jeputa.to. 
~a ma i:;: h a \"Cndo a tra ta1·-~c. o sr. Presi

dente designa pam amanhã a ;o;e;minte 

ORDE:\1 DO DI.-\ 

PRIMEIHA PAHTE 

.Uó uma hom da tat·Lio : 
Leitura e appt•o ,-a..- ttO tia a c ta. 
Expediente. 

Até duas hOI'as da ta1·Lic : 
Serrunda leitu1·a dos pa1·eccros de commis

sOes "'e dos projectos dopo i;; LI C impressos c 
distribuídos. 

Apresentação de pat•_occ l·r.s l~e commissõos. 
Apresentaç-ão do pl'~J ec to~. lndlca,.ue;;, t•e-

querimentos, iutct·pella <:ues ou m~çuos . . 
Discussão de requor1muntus, llltOl'pelln.

ções, indicaçõe!' e moçüe.' . . 
Approvação do l'ecla?liiíos llnaos. 
1.· Discussão do pro.Jecto n. IG3, de 1806, 

concedondo licon..-n. ao t.o tahellião da co
marca. do Patt·ocinio. 

SEOGXDA PARTE 

Até quatro horas da tarde: 
I.• Discus ' ão do p1•oj ecto n. }64 re~ulal~

do matricula no Internato do lfymnas1a MI
neiro 

3. o Do do n. 153 de 1896, concedendo li cen
ça no desembargador Amador Alves da 
Silva.. 

Levanta-se a sessão. 

A. C.- 8. 

13.a SESS.~O ORDI:'IAR!A, AOS 4 DE .JULHO 
DE 1800 

PRESIOENCIA DO SR. EDUARDO PI~!E:"'TE!. 

smuuuro :-t.· parte ria orrlem elo rlia .-l.rilnra 
e at'Jlrovaç:io da acla-f:XPt:Dtt:~n:- '. · l.ci lura 
dos parccerc;-Apre~cnlaç.f•o dos pa r~c•m',;-Dis· 
r.us~àu 1le 11111 requl}rim··ult>-l. o disc n:<>;\11 U(} 
projec lo 11 . LG3-~. o parte-< . • di~•· u,;:;;'"' .J,, pro
jccto n. l6·1. Di,;cnr>n ''" sr . ~l crul e,; l'imcutel 
J.· tio tio u. lã3-0rtlcm du dia se~-:uiulc . 

Ao meio .tia, l'eita a chamada, nch:un-se 
pt·cse utes os :; r·:; . E(ht tu·•ln l'ill te ll t<' l, H.iheiro 
de Oli,·c il'a, Ca!'neiru do ({ ,•z •ndL', SiiYa Fol'
tc~, Suu:>a .\!CI'ei!'a, F'C' l'I 'L· ÍI 'a Tinu<'n, Ft·an
ci;;co Bro~sanc , IJclrim :'llot·üi l'a , .Ju,·,• n:tl l'cn-· 
na, Theophilo .\lar·que=<, Joaquim Calixr11, :\u
~U!'to Clemontino, Manoel :\1\'C':<, l~ ndr · i;.!u c;:: 
Chaves, Epaminondas Ottoni . .\l••nd•·:< l'illwn
te l, Sat.lll'ninu Dantas. :\une:-: 1-'i11lr ei r·"· 1;.!
nacio i\Iu!'ta, llual'to da Fon~l·ea . s, ,.,.1·iann 
.to RC'zendC', t ' onza;.!a da ' il\·a, Carlir 11 l11 Pin
to o Coelho de :\loura, J'altando Gll lll C:11l ~a 
participada vs st·s. Camillu · :::;11:11 '<'=< Fillr ll 
~"nr•ia Luhato, Bcn\·enuto Luho, B•·r·n : ll'd <'~ dn 
Faria o Ta\·ar·c~ do i\lollo c ~ L' III clla "" mai ,: 
!'1':'. 

Não se achando '))rescnt c;: o l'I'. ~ - · ccr·e
tal·io nem ;;:eu:< supplontc;: ú C•) ll\' idatlo par:• 
occupat• e :-:;;o lllga I' u =<I' . Car·nuil·o do Rtl
zende. 

Ahre-se a SC'SSào. 
Lida a acta tla l'c~ ;;::"io nntcCt'dent o li ca Pila 

;:obre a mo~a para ~C I' appr·u,·aua quando 
h ou ,.OI' numero le;.!a l. 

0 SR. (.· SECRF:l'A RIO dú COnta do ~L'g llifl t, • 

F. XPEIHE:"'TF: 

O!lf•·ios 

Do Pt·c;;: itlonte •la Cama1':L :'ltunicip:tl Llo 
Tiratlcnt C'~. pc<lind" L'l ll 11 11 111• ' tl v:<~a Carna1·a, 
um anxili" pal'a Collelu it· a "' 'lllllllla qu ' 
c1·igc a Ti1·adente:<. -:\.· cummi ~=<i'tO de l{e
pt·o~ont:u;Oc:; . 

IJa C:unar·a Municipal do Piumhy l'azcntlL' 
ver a ncc<'~~ida Li e da const l'liCi,':i" tio Ulll :t 
ponto sobr·o n 1·io Santo Antonio:no di>: t l'icto 
de Siin Roque, na üS tJ'a•la de Goyaz.-:\. • 
commissãu de Obras Publicas . 

KEQUERIMENTO 

Do tlr. João Augusto Rod1•ig-ues Caldas c> 
out i'O" propondo-se a funda1·cm um Hanco 
tio C1·odit.o Real, com ~arantias do Estado 
prtra. ompi'Ostimos i laYom·a.-A' comm issi'to 
do Commercio e lndustrias. 

o sr. I,· Seeretarlo pat·t icipa :i casa quo 
de ixa1·ão de comparecer as .ses Oes P? I' a l
guns dias os senhores Agostrnho Pere 11•a e 
Alberto Furtado, este pot' incommudo em 
pessoa do s t~a familif~: e aquelle por motivo 
de forç-a ma1or.-lntetrada. 

0 SR. DEU'IM MOREIRA, com relação 3.0 SI', 
\Venceslau Braz,t'az id.ent.ica commonicação. 
-Inteirada. 



o ••· lleacletl Pl•eatel, obtendo a pa- Havendo numero legal, o sr. Presidente dá. 
lavra, diz que do expediente lido hoje con- por approvada a acta a submette á. appro
stou um otllcio do dr. João Augusto Rodri- vaç!o o requerimento do sr. Mendes Pi
gues Caldas propondo-se a fundar um Banco mental. 
de Credito para. emprestimos á. lavoura e Com o consentimento da casa são nomeados 
que a Camara e o Senado já. tendo-se mani- por parte da Camara, para a commi.;são que 
festado favoraveis ao assumpto,este por meio tem de tratar de emprestimos á lavoura, os 
de um· projecto e aquella pela approvação srs. Mendes Pimentel, Augusto Clementino 
da indicação do sr. Wenceslau Braz, requer · e Juvenal Penna. 
se delegue à mesa a faculdade de nomear Communicou-se ao Senado. 
uma commissão para com a do Senado cu- Apresentação de pareceres das commissões 
rarem de tão importante assumpto. 

O sr. Silva Fortes, pela commissão de 
o sr. Prettldeate declara que sujeitara a Representações, Requerimentos e Petiçõe1;1, 

votação o requerimento, logo que houver manda a mesa os seguintes : 
numero na casa. 

O 11r. Goa .... da Sllwas-Pedi a palavra, 
sr. Presidente para fazer uma pequena re
clamação, mas uma reclamação justa, por
que hontem, conforme ouviu toda a casa 
tratando-se de assumpto referente á classe 
da magistratm•a,eu comecei declarando que, 
defensor acerrimo dessa classe não consen
tiria nunca com o mou voto e nem por meio 
de qualquer manifestação que os seus direi
tos fossem postergados. 

Mas, sr. Presidente, lendo hoje o Minas 
Geraes deparei com um pequeno período no 
resumo dos debates que disvertua comple
tamente' o pensamento que tinha em vista. 
Nesse pequeno tr·echo lé-se o seguinte : que 
eu declarara que todo magistrado era poli
tico a que mais ou menos influía no seu 
modo de pensar a idéa de outrem. 

0 SR. MENDES PIME.l'<TEL :-V. exc. decla
rou isso em aparte a.o discurso do deputado 
Getulio. 

0 SR. RIBEIRO o'OLIVEIRA (1. • Sect·etat•io ): 
- V. exc. declarou em a parte. 

0 SR. GONZAGA DA SILVA:- Que era polí
tico, mas que o pensamento de outrem in
fluía no espírito do magistrado, absoluta
mente não o podia fazer, desde que já tinha 
declarado no começo do meu discurso, que 
defendia energicamente, com todas as for
ças de que podasse dispõr a essa elevada 
classe. 

Portanto, creio que a minha reclamaçã.o 
e justa, porque depois de ter defendido a 
classe da magistratura, não podia de modo 
algum vir posteriormente abastardal-a, jul
gando-a capaz de submetter-se as mandonis
mo de uma terceira pessoa. 

Ora, si eu deixasse isso escripto sem uma 
reclamação, sem um protesto, necessaria
mente ficava compromettido perante classe 
tão elevada, .POr isso julgo que a minha re-
clamação é JUsta e que ha de ser tomada 
na devida consideração pela mesa. 

0 SR. PRESIDENTE : - A reclamação de 
v. exc. será. tomada na devida consideraç!lo 
pela mesa. (Muito bem). 

SEGUNDA LBITURA 

Têm segunda leitura e ficam sobre a mesa 

fara a ordem dos trabalhos os pareceres ns. 
11 a. 114 e projectos de ns. 174 a 176, que 

slo julgados objecto de deliberação. 
Comparece o sr. Ribeiro Junqueira que oc

cupa o logar de '2.· Secretario na qualidade 
de seu supplente. 

PARE<'ER N. 115 

A commissão de Representações, Requeri
mentos e Petições, a qual :foi pr'esente o do 
major Niculú.u Antonio Tassara de Padua, 
pedindo para ser contado o ser·viço do exer
cito, a partir de .1877 a 1887, par·a os effei
tos de sua reforma : 

Considerando que a Constituição do Es
tado, tendo abolido as aposent.atlorias, mas, 
excepcionalmente garantido a rerorma. dos 
militares, teve por intuito garantir a esta 
classe, contra os accidentes a. que mais do 
que nem uma outra se sujeitava : 

Considerando que mais tar·de, a lei n. 5, 
de 30 de setembro de 1891, que .regulou a 
disposição do texto constitucional, em seu 
art. 1.· § 3.·, determinou quo se contasse 
com toda a justiça, alem dos Sf:!rviçus pres
tados a este Estado, somente os antigos ser·
viços de guerra., pelo dobro, é de parecer : 

Que nada ha que deferir na pretençã.o do 
m~~:jor Nicoláu Antonio Tassara de Padua .. 

Sala das commissões, 4 de julho de 1896. 
- DR. SILVA FORTES.- SOUSA MOREIRA. 

PARECER N. 116 

A Commissão de Representações, Reque
rimentos e Petições, a qual foram presen
tes os dos oiHciaes da Brigada Policial do Es
tado, Atronso de Siqueira Ramos Cesar e 
Diogo de Oliveira Pinto Homem, pedindo 
para ser-lhes contado o tempo que serviram 
nas fileiras do exercito : 

Considerando que a reforma dos militares, 
como medida;de excepção, om relação aos 
servidores do Estado,é regulada pela lei n. 5, 
de 30 de setembro de 1891, só manda conta
rem-se os son'ços de campanha pelo dobro, 
e não os de fileira ; 

Considerando que esta excepçãojâ foi me
dida de equidade, e que não póde alargar-se 
sem que venha offender o texto constitucio
nal, que, garantindo a reforma. dos milita
res, limitou-a a serviços prestados neste 
Estado, com a condicção rigorosa de invali
dez, é pois de 

PARECER 
Que nada ha que deferir nas petições dos 

officiaes da Brigada. do Estado, Affonso de 
Siqueira Ramos Cesar e Diogo de Oliveira 
Pinto Homem. 

Sala das commissões, 4 de julho de 1896:
Silm Fortes.-Sousa Moreira. 



PARECER N. 117 

A commissão de Representações, Requeri
~entos e Peti<;ões •. á qual foi presente o do 
c1dadilo Portlr10 R1cardo da Costa, pedindo 
um premio ou gratilicação, por ser maior de 
60 annos, estar leccionando primariamente 
n mais de 35 annos, embora no caracter 
particular, e te r dado ao Estado uma prole 
de 600 pessoa~ ; 
Cons!~e:ando qu~ o ensino primaria parti

cular, Ja e subve nciOnado pe lo Estado, satis
feitas H!s cxigencias da lei n. 41 de 3 de agos
to de 18H:!, art. ~:18 usque :~.10; 

9onsiderantlo que se1·ia este o unico pre
nuo, a que poderia ter jus sem que fosse- de 
encontro aos arts. 104 e 105 da Constituição 
do Estado : 

Considerando, finalmente, que, pelos bons 
serviç?s prestados ao Estado, além do que 
podem prestm·. resta .. lhe a satis fação intima 
de ter sido bom c idadão, bom chefe defa
milia e exemplar funccionario no servi!;o do 
magisterio, c :le 

PARECER 

Que se mantl e archiYar a pretenção do re
ferido cidadão 

Sala das sessões, 4 de .i ulho de 1800.-Silva 
FOI' fPs.-sm,,;tt MfJreira.-A imprimi1·em-se. 

Compare o sr. ~lanoe l da Sil\'a. 
Na forma do Regimento o ~~· . P•·osiden

tc a.nnunciaa di sc ussftO de parecer n. 114 
que tc\'e hoJe segunda lc itu•·a, visto termi
nar por um J'eq uerimen ro. 

~0111 debate ó e lla cn('el'rada e aprovado 
u pa•·ece •· q ue Clla t os dem:-tls documentos 
não â. commissão ue O•·çamento e contas . 

1.'' DISCl'SSÃO DO PRII.fECTO N . 163 

Lido e po;;;to em discus<ào é olla sem de
bate ence•·•·ada sendo a ppro\·ado o projecto 
n. 163, sobre licença ao 1". t;\hellião da o
marca do Patrucinio.-A' comn1issão de Pe
tições. 

2.· PARTE DA ORDrm DO DIA 

}.• DlSCUs:;ÃO DO Pl\ l.f EC rO N. J64. 

Lido é annunciada :>. discussão. 

O fllr. itlende" Plmentel:-(não temos o 
seu discurso). 

Encel'l'ad<L a discussão rio projecto n . 164 
z>ohre mat•·icula. no Internato do tinunasio 
Mineiro, ó approYado. · 

A' commissão de Instrucção publica. 

3.' DISCUSSÃO DO PROJECTO N. !53 

Sem debate ence1·ra-se a 3. · discussão do 
projecto n . 153, concedendo licença ao de
sembargador Amador Alves da Silva, sendo 
o mesmo approvado.-A commissilo de Re
dacção. 

Nada. mais havendo a tra tar-se o, sr. Pre
sidente designa pura a seguinte sessão a 

ORDEM DO DIA 

).• PARTE 

Ató uma hora da. tarde : 
Loitum e appro,·ação da acõa. 
Expediente . 
Ató duas ho•·as da tarde : 
~e~Zunda le itura dos pareceres do com

m•s~ i'lcs e dos prOJectos depo i:> c.le impressos 
e rli;:tribuidos. ' 

Ap•·osontação do parocm·es de cúmm is!'ões. 
Ap1·csentação de projoctos, inolicações, re

que •·i mentos, interpella~,:Oos ou moo;ues. 
Oi,-cussiio de l'equc•·imentos, intcrpellaçues 

indicaçue!< e moções . 
App•·o,·ao,:ão de roda.c<,:ues linac ,-. 
I.· Discussão do projccto n. 170, auctori

zando acc.J•·do para construcçãn de uma pon
te soh•·o u rio l'arahybuna, no logat' denomi
nado Anta. 

2•. PARTE 

A tó quatro horas da tarde : 
I.· discussão do p•·oj ecto n. 11)(), sobro o r 

ganiza(,'àO ole ens ino pro ti;:sion:tl pt·imario. 
:1. • do de n. 140, de IH95. ,-ubre concessão 

de loterias. • 
LeYanta-se a sessão. 

14." SE=-'S.\ 0 ORDl:.'\ARl:\ . :\():-\ (i DE .Jl'LHO 
DE IK\)(i 

P RF.<JOE:-iCIA DO SR. EDt:ARilO Pnn:l'iTF:T. 

SUM~IAIIIO : - l.' parte ria ord ~ rn rio ri h.· -.\ ria 
EXPED•t:riT~:- 2. · leitura - llc l i l il'a~·:·,o Jll'l!iola pr lo 
sr . ::SJ I\'a l·ortes- Apre;:entaçâo de p:~ reo·crcs rias 
ro•umi~~.-,1!" -Apresenta~llo rios prnjcr l · •~ ,,c ns. 
L 77 a I S!I -- Dis~urso do sr. r.onza~a ela ~ tll·a- 1. • 
di:<cuo:<ão o.Jo prnjecto n. 170. - :!. · parte.-t.· dis· 
cu ,;~:lo !lo projccto n. 169 - ltequt!rinll'nlo e dis· 
o·urso <In sr . Mendc~ Pirncutel - ::.• ol i~r·•~são do 
de n. 14ll, de I S~5-0rdem do rli,\ sr~uiule. 

An meio tlia, fe ita a chamada, acham-se 
pr·esentes o !'rs.: EduaJ•do Pimente l, Ribeiro 
de u th·e iJ·a, Rihoir·o Junque ira, Mondes Pi
mc utel. Satul'llino Dantas, Augusto Clemon
tilltl, :-;i [Ya Fo1·tes, Duarte da Funscca, Gon
zal!a da ~i lva, Delfim Moreil·a, Sousa ~larei
ra , Cal'l indo Pinto, .Manoel AJ\·c~. Ferreira 
Tino~:u , Fl'ancisco IWessane. .Joaquim Calix
to , \'uno:< l'inboi ro, Carnoir·o de Rozcndo Se . 
Yel'ia no de Rezende, Juvenal Penna, Co~ll10 
de .\lou•·a, Pinto de .Moura , Camillo P•·ates, 
1\lanuel da Silva,. Sabino Bar'l'oso Junior·, Epa
mtnu nda:~ Ottont, Nunes Coelho, Tltoophilo 
Ma.•·q uo;;. Raul Penido e Ignacio Mtu·ta, fal
tando com causa participada os srs. : Camillo 
Soa1·es Filho, Far!a Lobato. Benvonuto Lobo, 
Bel'llanlos l.io Far1a, Tava •·us de Mello, Agos· 
tinho l'e•·eira, Alberto Furtado, W enceslau 
Braz c ltod•·iguos Chaves e sem ella os mais 
sr;; . 

Aúre-se a sesslt.o 

Lida a acta. da antecedente e não haven
do que m sobre a mesma faça obse1·vações, o 
SI'. P•·esitlente a dá por approvada. 



O sa. 1.· s.búr.llllo df. co'nta do seplllte 

· Offkiol 

Do dr. Secretario da Agricultura enviando 
infoJ;DladO o -l'equerimento em que a Côm
panlüa -,Estrada de Ferro Peste de Minas pede 
prorogaçlo do praso para ·entregar ao tra
fego o ramal de Pit.anguy. - A' çommisslo 
ele Obras Publlcu. · ' : 

Outro do ·mesmo dr. Secretatlo remettendo 
com a respectiva informaçlo o requerimen
to do f8'Pitlo do 5. • batalhll.o da Brigada Pó
licial~ Adl9 Pedro So~, solicitando lote e 
c~mstrucçio de casa em Mello Horizonte.-A' 
~ommllllo de Petiçl:lea. 

Do ex-colleetor de Itapecerica, pedindo 
que lhe seja relevedo o pagamento de juros 
aobre o alcance v\rificado em suas contas, 
visto'já ter entrado para os cofres do Estado 
-com .9 capital exigido.-A' mesma com-
omisslo. ' 

2.. I.JD'l't1RA 
•• 

Têm 2. • leitura e ficam sobre á mesa para 
ordem dos trabalhos os pareceres ns. llS, 116 

• 111. 

. 
ta Casa de Mtsericordia da cidade do Pará, 
pedindo que seja convertido em lei:o projecto 
gue concl'ede uma ~Jubvençlo ~ áquelle esta
belecimento, é ele parecer 
. Que .se m.ande archivar 1L mesma represen
taçlo ~r Já ~r shlo attendida parctalmen
te, w-tn do art. 2.• 8 1. • n. 16 da lei n. 1_.7, 
de 23 de julho de 1895 e por já ·haver em 
andamento projecto oidentico no Senado. 
~a das com.missoes, 6 de julho del896. 

-S1lva Fortes.-Sowa Moreira. 

PARECER N. )20 

A commiss~ de ~presentaçOes, Requeri
mentos e PettçOes a qual foi presente a da. 
Camara Municipal do Prata, pedindo auxilio 
para -construir o predio destinado á instru
cçlo publica na dita cidade e orçado em 
25:000,1000; 

Considerando que a mataria sobre que 
versa a reclamação já se acha regulada 
pelo art. 331 e paragrapho da lei n. 41, 
de 3 de agosto de 1892; 

Considerando, finalmente, que, por força 
d_a mesma lei, só compete ao Poder Execu
tiVO resolver a reclamação, como fôr mais 
consentaneo com os interesses do Estado 
é, pois, de parecer ' 

Que seja remettida ao dr. Presidente do 
Estado a reclamaçlo da Camara Municipal 
do Prata, para attendel-a, si j ulgai-a op-

0 •· 8U.a Fel'tell, pela ordem, requer se portuna.. · . · 
corrija um erro de imprensa que se nota _Sala d~ sessoes, 6 de )Olho de 1896.-
no parecer n. 116 referente li. palavra «Vali- . Stlva F01 t&.-Sowa Moreu·a. 
d~ que .deve se ler «invalideD, conforme 
consta do original. 

Reimprima-se o parecer, fazendo-se a cor
Teeçio mdicada. 

Apl'&sentaçoes de pareceres das commis
aoes. 

O u.~eel Alntt, pela commisslo de 
Commercio, Industrias e Artes, enYia á mesa 
o -seguinte 

PARBCKR N. 118 

· A colllllliaslo de Commercio, Industrias e 
Artes, á qual foi presente a prpposta do sr. 
Joio Paulo de Melfo Barreto, referente á for
maçlo de u·m Banco Locador Hypotbecario, 
para auxiliar a pequena lavoura : 

Considerando q~e transita pela Camara, e 
sepe seus tr~mites, uma indicac;llo referente 
ao mesmo f!m é de 

PARBCBR 

Que o proponente\oguarde a deciáio do 
Confn'8880 nesse sentido. 
· 8ala da8 commi11Ges, 6 de julho de l89fJ.
~o Al1'66- JuW!nal Pmna- Manot!l da 

8UfJtJ.-A imprimir-se. 
O SR. SlLVA l<'ORTBB, por parte da commis
~ de repre,eentaçoe's e - petiçGes, lé e man-

o da ·f. JQes~ os segu:ntei : , 

PAIUICBR N. 119 

A commilllo de Reprosentaçoes, Requeri
mental e Petiçoes~ á que fol presente a r.-

o preeentaçlo da meaaoadminletrativa da San-
- "., I 

PARECER N. 121 
A commissllo de representaçr<es, requ.

rimentos e petições, à o qual foi presente 
a da Camara Municipal do Pará pedindo a. 
subvençlio de 5:00ChOOQ para manutenção 
de um Externato, que foi creado pela lei n. 
32, de 8 de janeiro de 1895, da mesma Ca.ma

ra, é de par(lcer e requer : 
Que seJa a dita reclamaçlio remettida á 

commissllo de Orçamento, para· dotal-a com 
uma rubrica especial sob titulo - subvençlio 
ao ensino primario particular e municipal, 
ea:-"ido art. 338 da lei n. 41, de 3 de 11gosto 
de_ 18{!2, e por o~d~ o dr. PreRidente do Esta
do possa aítender aque)Jes que satisfizeram 
o disposto no art 339 da citada lei. 

Sala das sessGes, 6, ~e julho de 1896.-Sil~ 
M .Ji'orta.-SoUIItl Mereira. 

PARECER N. 122 

A commi11sllo de Representaçoes, Requeri
mentos ' Petições a qual foi presente o de 
CaroliDI\ Martha Gomes de liarros. pedin
do set'-lhe concedido um lote de terras 
em Bello Horizonte, visto ter sido proprie
taria em Ouro Preto ; 

Considerando nllo ser da competencia do 
Congresso a conceaslo de lotes na Nova Ca· 
pftal, mas sim do Poder Executivo ; 
o donsiderando que -o documento qne un

-ctou nlo ia~ietaz á .. exigencia dQ art. 2. • n. 
& ·da lei de 17 ~ de dezembro de 1893, addiccio-
nu ' Co.wtitulo&o ; 



•• 
~l_lsiderando,. finalmente, que ainda que ' 

exrstrsse_á s_uprhcante o direito que allega, 
se acharia mcurso nas disposições dos arts. 
33 e 36, do regulamento que baixou com o 
.~ecreto n. 803, de 11 de janeiro de 1895, e 
JUlgado perempto por força da legislação 
que regu~a _a mataria, é de parecer 

Que SeJa mdeferido o requerimento de d 
Carolina Martha Gomes de Barros. · 

Sala das ~t~ssOes, 6 de julho de 1896. -Silva 
Fortes. - SouSIL Morfil·a. 

PARECER PARA 2." DISCUSSÃO, SOBRE O PRO
JEc·ro N. l!J:l, DE 1896 

A commissão tle Representações, Requeri
mentos e Petições oo·erece para segunda 
discussão, com a mesma redacçlio, o projecto 
n. 163, de 1896, approvado em primeira. 

Sala das sessões, 6 de julho de 1896.-Sil
va Fm·tes.-Sou.~n Mm·ei1·a. 

A imprimirem-se. 

APRES Eo'<l' AÇÃO DE PROJ ECfOS 

O sr. Gonaap da Silva:- Pedi a pala
vra, sr. Presidente, p:~.ra apresentar a con
sideração desta Ca.mara o seguinte projecto 
<~: I As difficuldades, sr. Presidente, com que 
tem luctado alguns juizes de direito de co
marcas onde o desenvolvimento do fõro é 
extraordina.rio, levaram-me e a. alguns colle
gas a trazer hQje á apreciação do Congresso 
a necessidade da. adopçào do projecto que 
ora apresentamos. · 

Muitas vezes, têm havido exemplos do 
juiz de direito de uma comarca, em causas 
de deposito de dinheiros ter necessidade de 
procurar uma pessoa particular e insistir 
com ella para que acceito cargo tão oneroso 
como o de depositaria rlesses dinheiros. 

Oneroso, sim, sr. Presidente, porquanto é 
o depositaria responsavel por qualquer des
vio desses dinheiros e Si' um particular ac
ceita um encargo tal como este à por mera 
deferencia e na. maior parto dos casos accei
ta-o para satisfazer um pedido do juiz de 
direito . 

Certo de que o Congresso, considerando 
que é de extrema · necessidade a adopç!\o 
~e.ste projecto, eu.espero q':le, quando fôr su
Jeito a i!Ua aprecração, . seJa adoptado, por
quanto virá trazer o restabelecimento de 
antigos funccion:u·ios puLlicos que muitos 
serviços prestaram á causa publica. 

0 SR. 1\IRNDES PIMENTKr, : - ~las nes~as 
comarcas não ha collectores e agentes tls
caes Y 

0 SR. GONZAGA DA SILVA: - E' verdade 
que existem collectores que exercem fun
cçoes que são actualmente por demais one
rosas ante a exiguidade de seus vencimentos 
e responsabilidade, porquanto, como v. exc. 
sabe, além disso, elles não slio obriga
dos a acceitar· o deposito de dinheiros taes 
e quando acceitam esse deposito vae o rigor 
ao ponto de não se lhos tla.1· porcJn~agem 
alguma disso. 

0 SR. JUVENAL PE:SNA : -0 levantamento 
de dinheiros torn~se muito dfmciJ. 

\ 
.. _ 

0. SR. GONZAGA DA SILVA :- E' verdade. 
Amda ha mais essa difficulliade do levan

tam~n.to de dinheiros ; portanto, certo de que 
a utilidade do prQjecto não pode ser con
testada, sento-n!e EOsperando quo elle será 
tomado na devida consideração por esta H
lustre corporação. (J.lfuito bem ! ) 

PROJ ECTO N. [ i7 

O Congresso Legislativo do Estado de Minas 
decreta : 

Art. I .· Fica restaLelecido em todas as 
comarcas do E~tado, o logai· de Do-~positario 
Publico. com as mesmas f'uncções que lhe 
compettam, c Rproveitados os :'unccionarios 
q_ue concort·cram pm·a esse logar e o exer
ctam ao tempo de sua suppressão. 

Art . . 2. · H.ovogam-se as disposições em 
contrarto. 

Sala das se~sões, 6 de julho de 1RD6. -
Gon::a_qa ria Silva. - Ferreil·n Tinôco . -
Raul Penido.-Pinto de Mou1·a. - Juvenal 
Penna.-- Cone.oo Alves.- Joaquim Calitr:lo.
Carnet,·o ele Re::ende -Seve1·iano ele Re::ende. 

Estando apoiado pelo numero de nssi.,.na-
turas, a impr·imir-se. · " 

0 Sr PINTO DE MOURA, lê e manda i1. mesa 
o seguinte 

PROJECTO N. 178 

O Congresso Legi!!!lativo do Estado do 
.Minas Geraes decreta : 

Artigo I.· Fica o govor·no do Estudo au
ctorizado a despender a quantia de 50:000 ~ooo 
com a edificação de um editlcio destinado 
8. Escola Normal, na cidade de Juiz de Fóra 
em terreno cedido pela municipalidade. ' 

Art. 2. · Revogam-se as disposições em 
con~ra1·io. 

Sala da.'! sessões, 6 de julho de 1896. -
Pinto de l'tfo,tiYl.-Gonzaga da Silva.-Dum·t.e 
da Fonseca.-F. B1·essane.-Raul Penido. 

Estando apoiado pelo numero de assigna
turas, a imprimir-se. 

0 SR. FRANCISCO BRESSANE pede a palavra 
para apresentar um projecto e promette 
na J.a discussão jt1sstifical-o. 

PROJECTO N. 179 

O Con~Zresso Legislativo do Estado de Minas 
Geraes decreta : 

Art. J·. Fica o governo nuctorizado a in
no nu· o contmcto feito com a Companhia 
E. F. MuzamLinho par·a a construcção do 
prolongameato do ramal ferreo ·da Ca.mpa
nha até o rio Sapucnhy, passando pela cida
de do S. Gon~alo, medeante as seguintes 
condições : 

J.a Garantia de juros de 6 °Jo sohre o c~ 
pita! e1Tectivumente empregado, não exce
dendo de quarenta e cinco contos de réis o 
custo. kilometrico, mantidos os privilegios 
concedidos ú. Companhia de accôrdo com o 
primitivo contr·a.cto ; 

2 .a .construcção do ramal dentro do praso 
maximo de tres annos, a. contar desta data. 

Art. 2. · Fica egualmente o Governo au
ctorizado a innovar o referido contracto par~ 



que· o ramal de S. Sebastilo do Paraiso, que 
deverá passar pela cidade de M<>nte Santo, 
H.i& feito dentro do praso maximó e improl'O"
gavel de tres annos, a contar da data desta 
lei. 

Art. 3. · Revogam-se as disposições em 
contrario. 

Sala das sessões, 6 de julho de 1896. -
Francisco Bressane.- Weuceslau Braz. -
Delflm Mareira. - Carnei1·o de Rezende. -
Ribeiro de Olivei1·a.- Joaquim C.alia:lo.- Ri
beiro Junqueim-C.amillo Prales. 

A imprimir-se, por estar apoiado pelo 
numero de assign'aturas. 

O Sr. CAMILLO PRA.TES manda á mesa, de
pois de ler, o seguinte 

PROJECTO N. 180 

O Congresso Legislativo de Minas Geraes 
decreta : 

Artigo unico. Fica convertida em cadeira 
do sexo masculino a cadeira. mixta existente 
no districto de S. José do Gorutuba., logar 
denominado - GamellAira : - r•evogadas as 
disposiç'Jes em contrario. . 

Sala das se:~soes, 6 de .Julho de 1896; 
Camillo Prates.-Manoel da Silva. 

Apoiado, a imprimir-se. 

).• DISClTSSlO DO PROJEc·ro N . 170 

Lido. ê posto em discussão o proj e c to n. 
170 sobre accórdo para a construção de 
uma ponte no loga.r denominado - Anta-. 
A' commrssilo de Obras Publicas. 

2.• PARTE 

).• DISCUSSÃO DO PROJECTO N. 169 
Ânnuncia-se a discussão do projecto n. 

169 sobre a organização do ensino.oprofissio
nal pr:imario . 

O Sr. Meodett Plmeo&el (pela 01'dem) 
requeri que o Sr. Presidente consulte á casa 
si dispensa a a leitura do projecto que, além 
de ser extenso, fai distribuido impresso. 

Consultada a casa, ella manifesta-se favo
ravelmente. 

O Sr. }leodett Plmeo&el : - Senhor 
Presidente. Obedecerei . fielmente à :pre
scripção rlo nosso Codigo Regimental limi
tando-me nesta primeira discussão a de
monstrar a . constitucionalidade e utilidade 
do projecto que tive a honra de apresentar · 
e submetter ao alto criterio do Congresso 
Mineiro e que eu acredito vem satisfazer á. 
uma aspiração de todos nós, mandatarios 
do povo, que temos por dever prim~iro 
cumprir e executar o ponto de fé de todo 
o programma demo(\ratico, alicerçando fundo 
na consciencia nacional a organizaçlo·re
publicam\· por meio da verdadeira educação 
popular; 

O § Z7 do art. 30 da nossa Constituição 
aoctoriza o Congresso a promov·er o des
envolvimento da educação publica, das 
artes e da industria no Estado, e outro nllo 
é o fim visado pelo projecto que elaborei e 
que ora. se acha. em debate.. Alem disto, 

além do texto claro e expresso da nossa 
cart.a Fundamental, eu me julgo exonerado 
e desobrigado de entrar em maiores expla
nações sobre o ponto da constitucivnalidade 
do projecto, pois que· falo para uma assem
bléa que até hoje nlo tem regateado auxi
lio a associações que se tém fund11do ou 
estabelecido no Estado com o intuito de dif
fundir o ensino technico primaria. 

Sr. Presidente, quanto á. vantagem, á uti
lidade e mesmo á necessidade .da organiza
ção do ensino profissional em seu grau pri
mario, é essa uma idéa de ha muito vence
dora e é unicamente para lastimar que até 
lroje não tenhamos encarado de frent.e ques
tlo de ta.nto tomo. (Apoiados). 

Para e.trectividade autonomica de u.ma 
nacionalidade não basta que um povo se t.e
nlra constituído p(Jliticamente e que em seu 
seio se tenha operado a emancipação civil ; 
é necessario mais, é imprescindível organi
sar a riqueza publica, fundar a independen
cia economica. 

A nossa emancipação politicajá. data de 
tres quartos de seculo e a lei ni veladora, a 
lei por excellencia, a · lei mater da liber
tação dos escravos já. é uma pagina fu lgu
rantissinia da nossa historia nacional ; mas 
sob o ponto de vista economico, é preciso 
dizel-o bem alto, mesmo que pareça com 
isto olfender-se a susceptibilidade patrioti
ca, nós somos uma especie de feitoria das 
potencias industriaes, nós pa;.s:tmo;. a ser 
colonia de muitas metropoles . (muito bem). 

Este facto que a cada passo est:i. !'erindo a 
nossa retina, e!'ta vertlaúe da qual nós tan
to nos temos descurado, já. tinha sido advi
nhada pelos estadistas portuguezes do secu
lo passado como bem provam as instrucções 
secretas para e::.ecução do alvará de 5 de 
faneiro de 1785, que extinguiu todas as fa
bricas e manufacturas então existentes no 
Brazil. Nesse curiosissimo · documento ha 
um topico que eu peço-a v. exc. licen,;a para 
citar. Diz o governo reinicola : «0 Brazil 
é o paiz mais fertil· do mundo em fructos e 
producções da· terra. Os seus habitantes 
tém por meio da cultura não só tudo quan
to lhes é necessario para o sustento da vida 
mas ainda muitos artigos importantíssimos 
para fazerem, como fazem, um extenso com
mareio e navegaçl\o. Ora si a estas incon
testa.veis vantagens reunirem as da indus
tria e das artes para o vestuario, luxo e ou
tras commodidades, ficarão os mesmos habi
tantes totalmente independentes da. metro
pole. E' por co.;sequencia de ahsoluta ne
cessidade acabar com todas as fa.brica.s e ma.
nufacturas do Brazil. » 

N'um Estado rptasi monicultor como o 
nosso, i'r. Presideme, e ao tra.tar-se da or
ganiza.ção do ensino tecbnico primario artí
stico e industrial não é demasia citar estas 
palavras que, comqua.nto velhas de mais de 
seculo, nada perderam de ver"dade e de op
portunidade. (Mui to bem. Apoiados.) 

E hoje, senhores, hoje que o direito inter
nacional pareee de8prender-se e destacár-sé 
das brumas da metaphysica. jurídica para. 
cristalizar-se em textos positivos, explicitas 
9 garantidoreS' do fraco contra a prepoten-



cia do forte, hoJe nom por isso deixam as 
nações de se empenhar menos na lucta. pela 
vida, mas o combate não se va.e travando 
mais ao choque brutal de legiõe!; armadas, 
mM fere-se dia por dia no afan das otflci
nas, na concurrencia industrial. (muito bem). 

Os proprios estadistas franceze~ da tercei
ra..republica não so deinram dementar pe
las inspirações ardentes do patriotismo apai
xonado e vulcanico que a lli reclama a l'e

vanche para desaggmvo, para desopprobrio, 
para des;Lft·onta naciona l. Elles não pet·de
ram a cu.lma e a clarividencia que é a gran
de qualidade dos homens de Estado, e, com
prehendendo que :L epoca não é ma.is da ca
serna o sim da otflcina, empenharam todo 
o seu es t'ur·ço em soeguer a FI'ança desen
volvendo-lhe as forças economicas. (m uito 
bem) Um dos homens mais notavoi ~ desse 
paiz, Jules Forry, disse em um dos !>eus vi
gorosos discur·so' : «Sobre o campo da ba
talha industi'ial ('omo sobre o outt·o as na
ções podem cahi ,. e perecer; !>obre e ·te cam
po de batalha como sobre o outi'o pude-se ser 
surprehendido. E' este grande periifO que 
o ensino profissional deve eviUti' : não ha 
interesse nacional mais considei'a,·el e eu 
posso tltzei' sem temo!' de de!>mentido : neste 
momento levantar a otncina é le\'antar a 
Patria. » (Apoiados) Esse mesmo estadista 
francez quando Ministro da ln!'trucçào e Bel
las At·tes notava no seu relatoi'io de outubro 
de 1891 : « Poi' um impulso t<1o expontaneo 
quanto irresistivel as escolas primai'ias su
periores tendem a se revestir do caracter 
de escolas profissionaes · a escola transfor
ma-se em officina o O' alumno em aprendiz.» 

E, st·s. Deputados, a lém deste lado econo
mico em que não mais insistirei, tem o pt·o
blema ora sujeito a vossa discussão e delibe
ra,çã.o uma face política que não pocb serdes
conhecida e menos a inda despresada. 

Nós que pregamos a Republica como o r e· 
gi men popular por excellencia, nós que ou 
apostolamos a rodempção polí tica da nossa 
Patria ou a elln promettemos e protesta 
mos servir com t'ó e com lealdade, nós que 
em nossas bnndeiras partidarias inscrevemos 
o velho lemma, a velha divisa rio governo do 
povo pelo povo, nós que so do povo tira
mos toda a força que aqui nos congrega e 
que aqui nos mantem, nós, digamol-o assim 
com franqueza e digamol-o com verdade, 
nós não temos bem cumprido o primeiro 
dos nossos deveres, nós nos temos descura
do da verdad.eira Aducação popular. 

Ao passo que á grande maesa nós mal mi
nistramos um ensino illusorio, sem valo. 
pratico e sem systematização scientirtca, ati
rando annualmonte á lucta peh vida deze
nas de milhares de indivíduos completamen
t e desprovidos e desaparelhados de meios e 
habilitaç:to para luctar e para vtver, ao pas 
so que assim se procede para com o povo, 
desabrocha o J<;stado em favores para uma 
minoria feliz e favorecida com o ensino se
cundario superior. (Muito bem). . 

Para o pobre, para o opera,rio, para_o pro
let&rio, para o ver·dadeiro povo, emtlm, ces
sa a educação aos primeiros pas~>os da vida; 
para o rico, para .:> abastado, para o prote
gido, para essa minoriJI- favorecida, o E.;ta.·lo 
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a acompanha com a tutella soll icita atr avez 
do ensi no secundario e supet·iot· até confe
rir-lhe um gt·au sciont itleo que soci;tl e le
galmente a colloca em posição Yanta.J osissi
ma na competencia vital. (Mvii'J bem. Apoia
dos). 

Senhores Representantes de Minas, não no 
e. queçamos •le quê :t qualid:Lde culminante 
do~ homens puhlicos é a prHidencia. Já 
hoJe uinguem mais póde se illudit• de que 
uma re\'ol ução t remenda, bem mais pr·orun
da do que essas politicas que apenas sflo
ram a !'Uperticie das nac;ue;; por onde pas
sam, est:'t pre!'tes a cxplouir·- ê a revolução 
soci:ll. (Apoiados). 

Assim como os vulcOe!' denuneiam as fol'
ças que em seu conj unctn cnn~titu em a dy
namica ter·re~tr·e interna,ass im ta mhcm essas 
er·upções, essas explosões , L'~sa ~ la ,·a::- can
deutes tle revolta de) oppr·imido contm a so
ciedade oppt·essot·a, dcn 11 ncia m uma fnt•c;a 
ainda latente mas que será a Yenceclut·a de 
amanhã. O quarto estado ~e or·ganiza e 
elent t'C) em pouco num preamar cn ln~~al na 
de avassallar o mundo inteit·u. 

E' pt·cciso que nós homens puhl icns c por
tanto pr·eyidentes pl'Ocuremos d '~el e j:'1 in
cot·por·at• o proletariado á na.,:ão, é impre
sc intli\'e l que desde já envitlemos todo o 
es t'ot·ço pat l'iotico p.u·a educa t· o opot·a rio na 
escola do tmba.lho e do cumpt·i menfu elo;: 
lle ,·ot·es civico , para. 'iUando o ,·aga lh ii.o do 
ocialismo atravessar de lado a lado o Atlan

t ico e vior quebrar-><e estuante ás pr:tia:: 
bl'azileims, o nosso proletat•iauo esteja pro
parado para E>xercer os seus dit•eitos e cum
prir os seus deveres e não se subverta, não 
pere~1 nos vor t ices da anarchi a, at'I'asta ndo 
coms is.ro tah·ez a propt·ia Patr·ia. (Aparados: 
ntuil.o bem, muito bem). 

Sr. Presidente, em todos os r aizes cultos 
onde us homens publicos sii.o como que a 
suprema synthese do valor poli tko tias na
cio na.liJades, om todo;: esse!' paizes a ot•ga.
nização e ditrusão do ensi no protlss iona.l 
pt·imario tem merecido o maior estudo e o 
ma ior devotamento por parte dos nltos po
deres dn. nação. 

Em França, como "· exc. sabe, foram ho
mens do valor lle Floquet, Nn.rlaud, l.ockroy, 
Spuller, que em 18i !:l inn.ugura1·am a cam
panha desde logo victoriosa e t riumpha l em 
prol do ensino technico primario. Alli as 
communas e o~ departamentos crearam nu
merosos estabelecimentos desse 11enero e de 
accórdo com a especialidade industrial do 
logat•, e o proprio Estado, o proprio Gcwerno 
Central, além de subvencionar os institutos 
communaes e departamentaes em virtude da 
lei de li de dezembro de 1880, creou e mau
tem t t·es estabelecimentos modelos, tres es
colas typos e taes são as de Vierzon, de Ar
mentiéres e de Voiron. Alli os estadistas 
comprehenderam que uma republica demo
crattca n!io tem o direito de applicar grande 
parte da fortuna P!Jbli?a em fayorecer exclu
sivamente uma mmorta abastada, mas deve 
dar o maio1· elasterio á educação do prole
tariado. (Apoiados). 

Na Allemanha da mesma fórma : todos os 
Estados confederados da Get·man ia emulam 



entre &i-na prüpa.ga.Qãõ tio Ansino para o 
pobra, pnra o prolc.tario. No reino da Prus
aia o deo.~e l~ de junho t:l.o 1874 organizou 
o~en!lino'~wchnico priroario fundando-se es
colas complementares para operario~; ; no 
grão-ducado de Baden são em grande nu
mero as escolas praticas de artes e otllcios 
e só na Saxonia existem 154 estabelecimen
tos dessa especie. 

E o premio de "todo esse esforço combina
do está. nesse explendido cArtamen indus
trial, inaugurado a 1 dA maio .do corrente 
anno com a exposição de Berlim. De paiz 
essencialmente e . quasi exclusivamente agrí
cola, como o nosso, transformou-se em gran
de potencia industrial competindQ palmo a 
palmo com a. França, ri valiza.ndo com a pro
pria Inglaterra. 

Realizou-se a prophecia do eminente esta
dista prussiano dr. Miquel : antes da Refor
ma a Allemanha era um paiz de theologos, 
.de:t>ois de Lutbero foi uma associq.ção de 
phtlologos e agora depois da propagação do 
ensino profissional chega ao â.pice, ao cu
mulo, ao apogeu do seu desenvolvimento de 
nação. (Muito bem). 

Sr. Presidente. Não me allongarei mais 
na exposição fastidiosa .. . 

0 SR. SA.BINO BARROSO :-Não apoiado, Y. 
exc. deve continuar. 

0 SR. TREOPHILO MARQUES :-Occasião mais 
relevante do que esta não podia v. exc. en
contrar para servir o Estado (apoiados). 

VozES- V. exc. vae perfeitamente bem ; 
queremos continuar a ouvil-o. 

O sn. Jlllr::I!D.Gl PmENTRf, :-Não me allon
ga.rei na t>numerÂção prolixa. de tudo quan
to se tem feito~uos paizeo c11ltos com rela
ção...ao om:ino protlssional, pois que basta 
citar os Congres::~os Pedagogicos onde se 
reunem a.s altas competencil.l.s e nomeada
mente os do Havre e de Bordeaux e espe
cialmente o de 1889 em Pariz, onde o Bra
zil teve a gloria de ser representado po-~lo be · 
nemerito dr. Menezes Vieira. Neste ultimo 
foi entre outras conclusões votada a seguin
te : « O' Congresso emitte o .voto-que sejam 
creadas escolas de ap1·endizagem no mttio1· 
nwnun-o possivel e apropriadas ás indust1•ias 

~ locaes e que o trabalho e os exercícios ma
nuaes recebam o maximo desenvolvimento 
nas escola!' primarias superiores.>> 

Sr. Presidente, ·o valor educativo do tra
balho jâ. esta reconhecido sinão na legisla
ção estadual ao menos na federal. V. exc. 
bem sabe que o decreto que reorganizou o 
ensino secundaria na Republica e o ensino 
primario na Capital Federal, acto esse que 
é devido ao gemo de Benjamin Constant, po
derosamente a.uxiliado pola abalisada com
petencia do dr. Ramiz Galvão, esse decreto 
inclue o trabalho manual como parte inte
grante do plano de ensino das escolas de 
1. · e 2. · grau na Capital da Republica. 

Sr. Presidente, ao referir a opinião das 
autoridades neste a ssumpto, meu fim unico 
tem sido abri~ar a minha incompetencia 
(néZo apoiados)". 

0 SR. SABlNO BARROSO : - Pelo ~ontra.rio, 
Y. exc. tem mostrado · intoir~ competencia. 
çei8dos). 

O SR. MRNDEs PI!IIENTEL ... acolhendo-me 
á. sombra de nomes que se impõem pelo seu 
valor ecientifico e substituir e disfarçar a 
minlla inoxperiencia com a pratica verifica
da em todos os paizes adeantados em ma
teria de ensino. ~eja-me portanto licitl) ci
tnr ainda um notava! pensador chileno Va
lentim Letelier, auctor da F i losofia de la 
F.ducacion e que com Claudio Matte Uaiia
dos Espinoza, Vicuiía, faz parte da' aristo
cracia do talento da baila republica do Pa
citlco. 

Diz o eminente professor da universidade 
n:teional do Chile que o ensino industl'ial 
sempre existiu quer nas sociedades orrrani
sadas sob o regimen das castas - na I':tdia 
no Egypto, no Imperio dos Incas - que•· na~ 
corpomções medie\'as de artes e ollicios. E 
refe1·indo-se â. continu idade ininterrupta d~ 
esf"<m;os constantes pam a propagação do 
ensino protlssionul, accrescenta : « O que 
de novo ha nas sociedades cultas é que nes
tas se faz systhen.aticamente -o mesmo que 
nas mais atrazadas se faz de modo expon
taneo, é que as p•·imeil'as substituem pelo 
ensino scientitlco o ensino empyrico minis
trado pelas segundas » Diz ainda o pensa
dor chileno : « E' grave erro consideJ•ar a 
instJ•ucção especial dos povos cultos como 
obra dispensaYel de luxo, quando seus an
tecedentes bistoricos estão demonst•·ando 
que ó essa. uma f'uncção indispensaYel sem 
a qual não. se pode utilizar a sciencia para 
o desenvolVImento mdusil'lal ». Nesse mes
mo capitulo ainda assim se exprime o pu
blicista : « Si os governos das nações cu l
tas se empenham com tanta perseverança 
em fundar a instrucção especial nito é com 
o intuito de invadi•· o campo da acth·idade 
prh·atla. E' sim porque estão vendo os seus 
povos vencidos nas luctas da. industria sem
pre que ousam entrar na concu•·•·encia an
tes do adquit·ido especia l preparo SL. tenti
tico.» 

Sr. Presidente, não foram unicamente es
tes motivus de ordem theo•·ica, ante.- outros 
de caracter _pratico que me leva•·am a apt'A
sentar o proJecto que v. exca. acaba de sub
metter á primeira discussão. Dia a dia es
tamos observando e tristemente constatando 
os resultados da falta de ensino technico 
primario. (apoiados). Na cidade em que resi
do, em Barbacena, existem abundantes jazi
das muito proprias para serem exploradas 
pela industria ceramica ; entretanto as com
panhias ou assoc;.,ções qae para tal 1im ai
li se funda•·am não quer·endo SA limitar ao 
fabrica de artefactos grosseiros, da telha e 
do tijollo, t iveram de, a custa de enormes sa
crificios, importar operarias oleiros de Por
t'Jgal, da ltalia e da. Allemanba. 

E que se está dando com a construcção da 
Nova Capital mineira 1 o operario é extran
geiro, ext1·angeiro o contra-mestt·e, extran
geira toda a ferramenta empregada e quasi 
todo o matet•ial é importado ; só não e ex
trangeira, só é nacional a alta direcção te
cbnica e o pessoal burocratico, porque nós 
~ó nos temos occupado com o ensino supe
rior e com a formação do vasto proletariado 
official dos empregados publicos (apoiados). 



Sr. Presidente, por toda esta ordem de I ampla e luminosa. E tenho esperança, e te
considerações, resolvi-me a apresentar um nho até certeza porquf: o legislador minei
plano de ot•ganizaçào do ensino profissional ro tem sido sempre patriota e republicano, 
aos meus collegas. Nesse plano tal serviço ~nho certeza de que o projecto, depois de 
é commettido au Estado e não ás associa.çoes remodelado ou refundido como o aconselhar 

· particulares :implesmente ou às municipa- a alta sabedoria do Congresso, será pot· elle 
lidados unicamente, e é commettido ao Es- adaptado e convertido em lei, pr·estando as
tado porq uo n;\o podemos commettel-o á. Uni- sim o mais assif!nalado serviço ao Estado 
iio a qual de,·ot·ia assumir tal encargo por- que em bóa hora o elegeu. (Muito bem, mui
que a educa~àO popular, &. incorporação do to bem. 0 OradOI' e cwnprimentado e abra
proletariado a IHl(,:àO é mais qQe uma questão çado pol' g1·ande n u-mero de deputados. Rom
estadual, é um problema verdadeiramente pem elas galei'Üts salvas de JX'lmas) . 
nacional (apoiadosgeraes). . . Não havendo c;uem pedisse a pala\Ta fi cou 

Nós qu~ a_cahamos de sah~r de uma qua- a discussão encet·r;llla o sendo posto a votos 
dra da ma1s tot•t·enha cent_r3.:ll~a~ão, nós _nilo é approvado o pr~j ecto em I'. discussão.-A' 
podemos c porar que .~ tntctat1va partiCU- commissão de lnstruct;ilo publica 
lar desabroche desde .Jn em gigantescos em-
prehendimenws. Tambem não é pOSSÍVel en- TERCEikA DISCUSSÀO DO PROJECTO X. 140 DR 1895 
carregar ex c Imivnmente de tal tarefa ás Depois de lido é annunciada a terceira clis
associacões ou congt·egações religiosas, ; e cussão do projecto n. 140, sobre conce:>são 
isto não só porque seria flagrantemente in- de Loterias. 
constitucional como ainda porque (a expe
riencia o e"til demon:>trando) cum tal pi·o
cedimonto não re ' olveriamos a questão. Uma 
dessas associações ou congregações já intro
duzida e localisada no Estado, ape~ar da 
benemet•encia a que tem feit.o jus pelos es
forços despendidos, apezar d tudo quanto 
tem empenhado para bem cumprir a tarefa 
-que tomou a seus hombros, não tem podido 
dar o necessario elasterio ao ensino teci.Inico 
primario ; e o proprio illustre dit•ector dos 
Sallesianos veio pedir-nos que não pai·cella.s
semos subvenções e qJ,W antes convergisse
mos todo o auxilio para. o estabelecimento 
já fundado e mantido a custa de tanta abne
gaç!io (apoiados). 

Sr. Prasidente, a experiencia. de todas as. 
nações tem demonstrado que o Estado cons· 
cio e cumpridO!' de seus deveres não pode 
descurar-se e menos alienar de si um ser
viço de tal magnitude. Mesmo nos paizt:Js 
em que o associacionismo particular está 
mu~o desenvolvido, mesmo ai.Ii se reclama 
a inte1·ferencia do Estado na resolução do 
problema. Na Inglaterra no relatorio do 
Science and A1·t Departament de 1884 diz-se 
que o Estado deve chamar a si a organiza
ç§.o do ensino technico primario artist.ico e 
industrial, sob pena de ficar essa nação dis
tanciada dentro em pouco das suas rivaes 
do continente (muito bem). 

No meu projecto tambem não quiz com
metter tal serviço ás municipalidades. V. 
Exc. bem S!Lbe que com a lei addicional á 
Constituição e discriminadora das rendas 
foram muito favorecidas só as municipalida
des de um pequeno trecho do territorio mi
neiro ; (apoiados) e essas poucas municipa
lidades, mesmo que o quizessem, nã.o pode
riam actualmente arcar com tal serviço, po
is que úpplicam todos os seus redditos em 
combater a peste que tão cruamente tem 
tlagellado a zona da Mattr •. (apoiados). 

Foi por tudo isto, sr. Presidente, que eu 
me animei a, no cumprimento do meu de
ver do deputado, apresEintar o projecto. que 
oft'ereço á considet•açlio dos meus illustres 
collegas e que não é um plano sem defeito e 
ascorreito de vicivs mas simplesmente uma 
l!ase para que sobre ella se abra discussão · 

\ .•· c.- 9, 

O sr. DelphJm Moreira (não temos o seu 
discurso). 

Encerrada a discussão é o proj ecto appro
vado.-A' commissão de redact;ào . 

Não havendo mais nada a tmta1·-se o sr. 
Presidente designa ~ara amanhã a. seguinte 

ORDE:\1 DO DIA 

PRIMEIRA PARTE 

Até uma hora da tarde : 
Leitura e approvação da acta. 
Expediente . 
Até duas horas da tarde : 
Seaunda leitura dos parecerP, de commis

sOes "e dos projectos depois tio impressos e 
distribnidos. 
Apresentaç~lO de pareceres de commissões, 
Apresentação de projectos, indicações, re 

querimentos, interpella_ções ou m_oções. 
Discussão de requerimentos, mterpella

ções, indicações e moções. 
Appro vação de redacções finaes. 
1. a Discussão dos projectos ns. 165 e 166, 

do corrente anno, sobre cadeiras de instruc
çi'lo primaria. 

SEGUNDA PARTE 

Até quatro horas da tarde : 
I. a discussão do projecto n, 172, ·sobre au

xilio ao hospital de caridade de Muzambi
nho. 

1.• Do de n. 176, sobre concertos da es
trada. que liga a estação do Pomba á. cidade 
do mesmo nome. 

1.• Do de n. 152, sobre saneamento da zo
na da l\tatta. 

Discussão dos parot::eres ns. 111, 112 e 11 3 

Levanta-se a sessão. 

' -.:"t \ 
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'f~GNOih. 00 SR. EDUARDO PIMENTEL 

SU!UMARI0-:-1.· parte da ordem do dia- Le!tora 
e approvação da acta- EXPEDIENTE - 2. · lettura 

• dos pareceres de commlssões - Apresentaçao de 
p3receres de commissões- Apreseutação d~ pro 
jecfos-Dlscns~a) do parecer o. 121-t. dtscus
são dos projectos ns. 165 e 166 tio corrente anuo 
-2. · parte-!.· discussllo dos projectos ns. I "li , 
176 e 152 - Discursos ~dos srs. Hanl Penido e 
!\unes Pinheiro-Discussão dos ~arec~:res ns. 111, 
112 e 113-0rdel)l dfl dia seguinte. 

Ao meio dia, feita. a chamada, acbnm-se 
presentes·os srs.: Eduardo Pimentel, Ribei.~o· 
de Oliveira., Ribeiro Junqueira, Theophllo 
Marc;_ues, Carlindo Pinto, Juvenal Penna, 
Duarte da Fonseca, Ferreira Tinóco, Carneit•o 
de Rezende, Raul Penido, Delfim Moreira. 
Gonzaga da Silva, Man·oel Alves, Francisco 
Bressane, Nunes Pinbeiro,Ignacio 1\lurta, Ep~
minondns Ottoni, Pinto de Moura, Mendes PI
mentel, Severiano de Rezende, Coei h o de 
Moura, Sousa 1\Ioreira, Joaquim Calixto, Au
gusto Clementino, Silva Fortes, Nunes Coelho, 
Rodrigues ChU!ves, Sabino Barroso Juni0r,Ma
noel da Silva, Saturnino Dantas e Camillo 
Pratas, faltando com causa participada os 
srs. : Camillo Soares Filho,-Faria Loba to, Ben
venuto Lobo, Bernardes de Faria, Tav1u·es de 
Mello, Agostinho Peeeira, Alberto Furtado e 
'Venceslau BI'az, e sem ella os mais sr 

Ab1·e-se a sessllO. 
Lida a ar.ta da srmsão anteceden te e n:Io ha

~r!lndo quem '3obro a mesma l'aça impugnat;ft.o 
o :ilr. Ptt,::;i tlontn a ti'\ por approvada. 

O ~~ 1. · Sr.crtm-:\r. [o dó. conta- do . eguinte 

EXPEDiENTE 

0/ficios 

Da Camara Muni<'ipal do Piranga,enviando 
uma representação de contribuintes seus con
tra a deliberação dessa camara relativamen
te-a impostos.-A' commissão de Cama1·as Mu
nicipaes. 

Do agente executivo do districto de Congo
nbas do Campo, pedindo a creação de duas 
cadeiras mixtas .de instrucção primaria-uma 
no Esmeril e outra no Pires, daquelle distri
cw .-A' commissão de Instrucção publica. 

0 SR. SE\'ERIANO DE kEZENDE obtendo a pa
lavra, requer se delegue á mesa a faculdade 
de nomear· um membro que preencha interi
namente a vaga existente .na commissão de 
Força publica. 

Com ó consentimento da casa à noweado 
o sr. Delfim Moreira. 

Identico pedido faz o sr. Raul Penido para 
serem nomeados dot•.s membros interinos 
para a com missão de Camaras Municipaes. 

Approvado o requerimento, o sr. Presidente 
n~eia os sr. Mendes Pimentel e Nunes Pi-
nheiro. ' 

0 SR. GONZAGA DA SILVA participa á Camara 
que o sr. Getulio de Carvalho tem faltado ás 
sessnes for motivo de saúde.-Inteira-da. 

2.• LEITURA 

Têm 2. • leitura e ficam sobre a mesa para 
ordem dos trabalhos os pareceres ns. 118 a 
122 e os projectos ns. 177, 178, 179 e 180 que 
são julgados objectos de deliberaçã.o. 
APRESENTAÇÃO DE PARECERES DE CO~rMISSÕES 

O SR. MANOEL ALVES pela commissão de 
Commcrcio, Estatística, Lntlu~rias e Artes 
envia á mesa os seguintes: 

PARECER N. 123 

A Commissão de Commercio, Industria e 
Artes, á qual foi presente a representação 
de Bernardo Alfredo Amhlard d'Arena contra 
a apresentação de James \Vells, conside
rando que acha-se prejudicada a pretenção 
d'este cidadão por decisão do Congresso ó 
de parecer 

Que seja archiYt.da a r eferida representa
ção. 

Sala das commiss\)e,, 7 de julho de 1896.
Cone,qo Alves.-Jtwen(ll Pen na . - Manoel da 
Silva. 

PARECER N. 12--1 

A ~ommissão de Commet·cio, E~tati ·tica, 
Industria e Artes, a que l'oi presente a indi
cação pedindo se rept•esente a11 Cou~resso 
Nacional, no sentido de a t10pt:11' med idas 
energicas de p rotecção à indu.-u·ia. pastor il 
brazileira, especia lmente a criao;ão t.le gado 
bovino, uhatida e atropb lada actualmente, 
com a concm·t•encia do gatlu extran geil·o im
portado pela Companh ia que monopolizou 
o fornecimento de carne é de parecer : 

Que s~ja a mesm:t indicalião submettida á 
discussão e approvnda. 

Sala tias commis;:ões, 7 de j ulho de 1896 
-Conego Alves.-Juvena l Pe,lml.-:llanoel ela 
Silva. 

Indicamos que a Camara, por intenleclio 
do sr. Presidente, rep1·esent"' ao Con)!resso 
Nacional pedindo que adopte, desde .i <i, me
didas energicas de protecçi\o à. intlustria 
pastoril brazileiea, especialmente em rela
ção á creação tio gado bovino, atatida e 
atrophiada, actualmente, com a concurren
cia do gado extra ngeiro, impol'tado pela 
Companhia que monopolizou o fornecimento, 
de carne verde á Capital Federal. 

Sala das sessões, 22 de junho do 1896. 
Bel·nantes de Fo.ria.-Sousa Moreira.-C.oelho 
de l!foum.-Getulio de ca,·valho.-Paclre Joa
quim Som·es Calix to. 

A imprimir-se. 

O sr. Pinto de l'tlonra pela commissão 
de Redacção~ _a.presenta os seguintes pare
ceres. 
REDACÇÃO.FINAL SOBRE O PROJECTO N. ll3,DE )895 

A commissão de Redacçrw de leis, á qual 
foi presente o J?roj ~:J cto n. 113, de 1895, é de 
parecer que seJa adaptada como final a mes
ma redacçilo com que foi approvado em ter
ceira discussão. 

Sala das commissües, 7 de julho de 1896.
Pinto de Mqum.-Rod?·igues Chaves. 
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REDACÇÃO FI::>: \L SOBRE O PROJECTO N. 153 

A commissão de Redacção de leis, a que 
foi presente o proj ecto n. 153 deste anno, é 
de narecer qntJ sej a approvada a seguintA 
redacção dada ao me~mo: 

O Congresso Legislativo do Estado de Mi
nas Geraes decreta : 

Art. I.· Fie:~ conr.edido ao desembargador 
da Relação do Estado, dr. Amador Alves da 
Silva, um anno de licença com metade dos 
vencimentos. 

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

Sala das commissões, i de julho de 1896.
Pinto de ~Ioum.-Rudrigues Chaves. 

REDACÇÃO Fll\AL SORRE A 1!\DICAÇÃO N. 2 DO 
SR. \VENCESLAU BRAZ 

A c"ommissão do Rlldacção de leis a que 
foi presente a indicação n. 2 dú anno cor
rente é de parecer que seja adoptada como 
final a mos ma redacc;ão com que !'oi appro
vada. 

Sala das com missões, i de julho de 1896.
Pinto de Motwa.-Roclrigues L'haves. 

A imprimir-se. 
O SR. SEVER!ANO DE REZE!\DE pela commis

são de Força publica otrerece a consideração 
da Camara o seguinte 

PROJETO N. 181 

A commissão de .For Ça publica, conside
rando de grande utilidade para o Estado a 
creação de um Instituto Militar de menores 
artífices, medida e~ta lembrada no relatorio 
do coronel commandante da Brigada Policial, 
apresentado ao governo, offereceu o seguin
te projecto : 

O C~mgresso Leg~slativo do Estado de Mi
nas Geraes decreta : 

Art. I.· Fica creado, na Capital do Esta
do, o « Instituto Militar de Menores Arti
t!ces, » para instrucçf.o e educação de meno
res orphãos e desvalidos, constituindo uma 
companhia de 100 a 120 alumnos. 

§ I.· Cada municipio terá direito á ad
missão de I alumno, cabendo o excedente do 
numero estipulado ao municipio da Capital, 
e sendo feita a requisiçito de matricula ao 
Chefe de Policia , pelos juizes de direito das 
comarca~ ; prererindo-se os orphãos ou 11-
lhos menores de f'un cciona.rios puiJii cos . 

§ 2. • Serão admittidos menores, de eJaJe 
de 7 a 14 armos, com alistamento de praça, 
sem soldo, até os 17 annos; passando a 
servir dessa edade em deante nos corpos 
de Policia ; podendo ser eliminados pelo go
verno em vista de inspecção medica, por jun
ta de saúde, provando-se incapacidade phy
sica. 

Art. 2. · O Instituto Militar de 1lfen01·es e 
Artifices terá o seguinte pessoal ; 

·1 commandante director (major). 
l capitão-tlscal instruc tor. 
1 tenente-secretario. 
1 alferes quartel-mestre. 
1 medico. 

professor de primeiras lettr·as. 
I professor de musica . 
1 professor de gymnastica . 
I mestre ferreiro. 
1 dito carpinteii'O. 
I sapatoir·o. 
1 enrerm eiro . 
4 guardas. 
I co inheiro . 
4 serventes . 
IOú a 125 aprendizes . 

Art. :l.· O comm anda nte director ;:or·á or
~cia l superi o ~· do exercito ou <lo policia, pre
le rrdos o:; r·etorm_a dos ou lumor:n ·io:o: , segun
do as conYenr encras do ser·,·i i,'O. 

§ I • O ti scal, o st•cr·etar io o o a lf'er·es 
quartel-mestre ser·ão e~co l h i do>< : o 1. · entre 
capitães e os outros dou~ entr·e otl iciaes su b
alternos lias mesmas classes mencionadas 
no a1·tigo antecedente. 

§ 2. · O ~irurgiã<_>-~nór do I . · cO!'po tia Bri
gada . Pohcral servrra em commum na com
panh1a de aprendizes. 

§ 3. · Os logares de pro fessor·e;:: do rryrn nas
tica e de pt·imeiras lett r·as ;:er·:\ o p re ~ri c hidos 
por normali stas ou por concur,o, sel!undo 
ll.s disposições da lein. 41, e r·,·indoo mest re 
de musica do I. · corpo de Policia para as li
ções no In~tit-uto . 

§ 4. • O Director, o fi sca l, o secr·etario o 
alferes qua r·tel-mestre serão nomeados 'ou 
commissionados pelo Presidente do Estado 
e osdemais empregados pelo Directot·, que' 
os a.dmittit•á e dispensará,qu nndo ,i ul gar ron
vemeute, devendo, entretanto, .l:lr conhod
mento de seu acto ao governo. 

§ 5. · Os vencimentos do pessoal do lrtsti
tuto são os que vão determinados na tilbella 
annexa, havendo opção e não accnmu laçito 
de vencimentos, no caso de serem nomea
dos olflciaes d3 Policia. 

§ 6. · Os a.prend;zes, c! i vi di dos por turmas, 
segundo as edades e arleantamentos, apren
derão na aula de primeiras lett ras: 

I. Lêr, escrever e as quatro operações so
bre numeros inteiros e decimaes; 

11. Contin-:~ação de lei tura e escripta, 
grammatica_ portugueza, as qua tro operações 
sobre fracções ordinarias, decimaes, metro
logia e desenho; 

lll. Ca.lligraphia, analyse gra mmatical 
historia do Brazil, regra de tres simples ~ 
composta, resolução de pr<'blemas ari t hmeti . 
cos _e noções de geometria e geographia , es
pecwlmente do Esta~o. conhecimento da. 
Const ituição l!.stadoal e Feder·al; 

IV. Na aula de musica ensinar-se-ha: sol
f~jo, canto, toque de instrumentos uo metal 
e de madeira; . 

V. O ensino de gymnast ica , além dos 
exercicios proprios dessa arte, comprehende
rá as marchas, contra-marchas e pequenas 
evoluções militares, manejo de at•mas e co
nhecimento dellas; 

VI. As horas p11 ra n fr'MJUCi nci:: d 3.:.; uula:; 
de primeiras lettras, de musica. e de gy
mnastica sel'ão determinadas do modo a n1i.o 
prejudic..t.r a assistencia nas otllcinas, sendo 
o aprendizado nestas por turmas de menores 
de 10 annos para. cima. 
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Art. 4. · Os aprendizes usarão de uniforme 
militar, cujo plano fór dado pelo Governo. 

Art. 5. · Esta lei entrará em vigor desde 
a data de sua publicação, podendo o Gover
no applicar na installação e custeio deste es
tabelecimento as sobras da verba consignadá 
no orçamento para a força publica, solicitan
do do Congresso o necessario credito, si 
equellas não se verificarem. -

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

Sala das commissões, i de julho de 1896-
SEVERIANO DE REZENDE - DR. COELHO 111!. 

MOURA. 

· -
TABELLA DE VENCIMENTOS DO PESSOAL DO INSTI

TUTO 1\ULITAR DE MENORES ARTIFICES 

Por mez Pflr anno 
Commandante director. 400$000 4:800$000 
Capitão-fiscal e instru-

ctor . ...... . . . 300$000 3:600~000 
Tenente-secretario ... .. . 250$000 3:000$000 
Alferes-ajudante quartel 

mestre . . ..... . ........ 2503000 3:000S000 
Professor de primeiras 

lettras ....•. . . . .. . ... . 200$000 2.400J000 
Adjunto . ......... · •.. . . 15081000 1:8003000 
Gratificação ao mestre de 

musica •.•.. . • . ..•....• 50!000 600 l000 
Professor de gymnastica 50$000 600$000 
Mestre de otTicinas .. . · . . 180~000 2:160$000 
Enfermeiros .•.. . ....... 100$000 1:200$000 
Guardas e serventes .•.. 75S000 9005000 
Cozinhei ~o . ••• . . . .• .. ... 40,3000 4803()00 

Severiano de Rezende.- Dr. Coelho de 
Mou1·a. 

O SR. PRESIDENTE declara que tratando o 
projecto de objecto commettido ao estudo da 
commissão ficará elle sobre a mesa para ser 
lido opportunamente. 

0 SR. SILVA FORTES, por parte da commis
SítO de Representações e Petições lê e envia 
á mesa os seguintes : 

PARECER N. 125 

A commissão de representações, requeri
mentos e petições, á qua:l foi ;>resente o 
do capitão do 5. · batalhão da Brigada Poli
cial, Adão Pedro Soares, pedindo a con
cessão de lote e construcção de predio na 
nova Capital de Minas, conformando-se com 
as informações prestadas pelo dr. Secreta
rio da Agricultura, é de parecer : 

Que s,•Ja indeferida a petição do capitão 
Adão Pe•lro Soares, ·pedindo conce.Jsão de 
lote e construcç!Lo de predio na nova Capital 
de Minas. 

Sala das commissões, 7 de julho de 1896. 
-Silva Fot·tes.-Sousa, Morei?~a. 

PARECER N. 126 

A commissão de Representações, Requeri
mentos e PetiçGes, á qual foi presente a do 
ex-collector de Uberaba, Ernesto da Silva Oli
veira, pedindo que o Estado lhe restitua a 
quantia de 4:868$591, por alcance formado 
na liquidação de suas contas, por uma caut~a 
_para a qua-l não concqrre~ ; 

Considera:ndo que regula a mataria o re
gulamen to que baixou com o decreto n. 589 
de 26 de agosto de 189"2, que em seu art. 75, 
mand·ou vigorar o de n. 58 de 20 de maio 
de 1868, combinado com disposi~;õcs do de n. 
3 de ~ de julho de 1890 ; 

Considerando que a :-azão que allega não 
procede: 

a) Porque os saldos das collectorias são 
pa~tos á bocca do cof•·e ; 

b) Porque tendo saccado uma lettra, sob 
sua responsabilidade, fez uma operação mer
cantil , da qua l percebeu a com missão; 

c) Porque se quizesse salvagmu ·riar o in
teresse publico de prefu·encia. ao individual, 
teria feito a remessa, sob o titulo de depo
sito ; 

Considerando que pelos art s. 54 e 2H § 2.0 

do jà citado regulamento, não lhe assiste o 
direito de restituição e que prova contraria 
ao disposto na. Legislação vigente importa
ria na con1pleta ana.rchia do systema de ar
recadação e fi scalização das l'OIH.l as publicas; 

Considerando que a divic.l:t activa origi
na-se da complacencia, qu e dirimiria a san
cção mora l das leis ; e que na hypothese, si 
admittissemos o principio de equidade, seria 
preci 5o o revolvimento do <tr'chivo, para 
completa satisfação das innumerus reclama
ções; 

Considerando que o responsavcl directo 
pela quant ia que reclama, seri a ã agencia do 
Banco de Minas, onde tendo sido saccada a 
quantia que não foi entregue, torn ou-se re
sponsavel pC'rante o re~1Uei'C1lte c nunca o 
Thesouro do Estado, que não recebeu a quan
tia reclamada pelo exactor, cuj a r esponsn.
bilidade só desapparece com a quit.ação; 

Considerando,finalmente,q ue os funcciona
rios publicos são responsaveis pelos erros, 
faltas, que prdjudiquem o erario publico, mas 
que na hypothese cessou a r esponsabilidade 
do suppllcante, mas nunca o direito de ha
ver de outrem,~que não ·o Estado, a indemni
zação da qua:Itia·que perdeu com a quebra 
do Banco de Minas- é de parecer : 

Que nada ha que deferir na reclamação do 
collector municipal de Uberalm, que tendo 
saccado uma lettra c ontra o Banco de Minas 
e a favor do Estado, reclama deste s ua re
stituição. 

Saln, das comm issões, 7 de julho de 1896 -
Silva Fm·tes.- Sousa 1lforei1·a. 

PARECER N. 127 

A commissão de Representações,lRequeri
mentos e Petições, á qual foi pt·es1mte a do 
Club Benefic.ente, auxiliar da Camara Mnni
cipal do Prata., pedindo o auxilio rie l5:0iXl$ 
para a construcção de um predio para in
str4cção publica na referida cidade, é de pa
recer : 

(Jue nada ha que deferir na dita reclama
ção, por tratar de assumpto congenere, já 
submettido á apreciação do' Congresso. 

Sala das commissões, 7 de julho de 1896.
Siloo Fm·tes. - .Sousa Mm·eim. 

A imprimir-se. 
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APRESENTAÇÃO DE PROJECTOS 
O SR. PINTO DE 1\lour..A envia à mesa, pro

mettendo justificar em occasião opportuna,o 
seguinte 

PROJ ECTO 11 . 182 
O Congresso Le::ri:' lativo do Estado de Mi

nas Geraes decr•eta : 
Art. I.· Ficam cr·eatlos no Estado cinco 

logares de de lel!ados auxiliares de policia 
com resid e nc ia em cada uma da<> cidades de 
. Juiz de FÕI'a. l] her·aha, .Januaria, Theophilo 
Ottoni e Manhua!"sú. 

Par.tgr·apho unico. Cada uma destas c ida
des s •3r:. a !"é tle da!; circumscripçOes de po
licia t-m quo o Estado !'era dividido. 

Art. 2·. E~tes dele:;rados ser·ão subordinados 
ao Chel'e de Policia do Estado, tendo cada 
um á s ua di;:posiçilo na sede da eircu mscri
pção um eontigen te de 50 pr•aças pelo me~r·s. 

Art. 3·. Alé m das a.ttr·llmH;ões conft::r rdas 
aos delegados de Policia pela le i n. 30, ,Je \6 
de julho rle 18\1'2, que silo communs a.r.s de
leg"ados auxili ares, são suas nttr·ibui ções es
peciaes na circum !;cr·ip~ãu as tio art. 44 ns. 
15, 17 e 22 da crtada ler n. 30 e UHtrs as se
guintes: 

I·. Dar par·te quizennlme nt..~ ao Chefe de 
Policia dos crimes commettidos, dos crimi
nosos presos e de q uaesq ue r· occll ri:e~cias 
que inter·essem a 8egurança o tranq Ulhdade 
puhlicns : 

2·. Apr esentar ao Chefe de • Policia annu
alment.e e sempre q11e rói' exigido circums
tanciado relatorio rio e!"latlo tia administra
ção a seu car::ro, expondo as duvidas ou em
baraços que occorrerem na execução das leis 
e apontando as meti idaS que parecerem con-
venientes para T"f'lllo\·el· r•s .. . . 

Art. 4. • O Chore de I 'ui rcra podara orde
nar que o dele ::rado auxiliar· se passe tempo
rariamente para a lgum município da sua 
circumscripção quando ald s~ja necessaria a 
sua presença ou porque a segurança e tran
quillidade publicas se achem gravement~ 
compromettidas, ou porque se tenha ah1 
commettido a lgum crime rl e ta l gravidade e 
investido de circumstancias taes que r ecla
me uma investigação actiYn, iruparcial e in
telligente ; ou porque Sf' achem nelle envol
vidas p essoas cujo porl cl"io e propotencia 
tolham a marcha reguhr· f' livre da aucto
ridade. 

Art . 5. · Fica.m supprimirlos nas sedes das 
circumscripções os car·;..:u,: de delegado de 
policia. que. ~erão desempe nhados pelos de
legado!' aux rilares. 

Art. u. · Pa.ra o~ cnr gos de delegados a u
xiliares só poderão ser nomeados os dou
tores ou bal'ha.reis e m dir·eito que tive
rem pelo me nos tres annos de pr·atie• ~e 
fôro no exerc íc io da advocacia ou da ml\grs
tratura. 

Art. 7. · Subsistem para os delegados au
xiliares na !'na ci rcumscrip~·i'ío as mesmas 
incompatibilidarl e ~ especi ti c a das nos artigos 
36, 37, ns. I , :l, 8 e ~l9 da citada lei n. 30, 
de· l892. 

Art. 8. · V criticado o impedimento perderá 
o logar o empregado ou aux~l~a.r de policia 
que não s~ja o de legado auxrlrar, salvo SI a 
incom~atibJlidade deste verificar-se com 

funccionario de ordem ju1iciaria, caso e m 
que perdera o Jogar o delegado auxil iar. 

Art 9. · Os delegados auxiliares sc r·;i u no
meados pelo P1·esidente do EstaLI" e :<erào 
conservados e mfJuan to bem cumprir·cm seu s 
deveres. 

Art. 10. Os Yenci mentos dos dele:r<Hlos au
xiliares sei'ão 7:200 000 annuiies, pn{!o~ tio 
mesmo modo porque siio pa~tos os do t: hl'l·c de 
Policia, sendo metad.; a titu lo de or·de nado 
e metade como 1-!l'atiti ca~i"to . 

Pamgr·apho un i<.:u . :\J,··m do:< vene imen: 
tos e:;tipulado:<. cada dele::rado auxrlwr tera 
dir·eito a 1:000 :; por· anuo, pa:rns dt' un!a só 
vez para o expedie nte tia tlc lc{!acia. 

Art. 11. Os tl e le{!ados auxiliare~ rontari'ío 
posse de seus caqmi' pemnr e o r he re de 
Policia, p••est.tndo na occai' ii'IO " r'olllJII'ú
misso du art. 2:~ da citada le i 4.•. d•· lx 9~. 

Art. 12. Sómen te por nwti \'IJ tio mrolt'S
tia pr·ovada podor·ão os del e::r<ttlu~ auxiliar·e~ 
in teri·omper o exercício du scn ~ ra t· {!o~ . 
obtendo para i~~o a nece: ~:li' Í<t I i•·•' ll<;a. 

Art. 1:3. São compe tentes pam e"un·tle r· 
licenva : 

1.· Até tr·es mezes o che fe de l'u lio- ta: 
1.· Até 11111 annn tl Pre~irlc nte do l ·:~t.ar lo . 
Art. 14. Em ~eu~ impedimc nr n:-: ou ralra~. 

por mot iYO tle licout;a. se r·fl u delc::rado au
xiliar substituído pelo s ubdelegatlo dt· Po
licia ds. séde da c il·rumsrript;i"to , a qu<·m se 
abonará a l!I'atiticação que I'ÓI" d f' scon 1 ar la ao 
delegado a uxiliar• e m g-oso tio IICl~ lll(n . 

Art. 15. u gove r·no, e m r·e)!ulame nto que 
expedii· para a, execu.,:ãu desta lot, dt>te r•mr
nará as circum:;c r·ip~a)es em que ns tl vleg-a
dos a uxilia1·es exe r·cer·àu suas attrilJIIi~·Oo~. 
e consolidal'á as disposiçi!es l egao~ ,· i~ente ~ 
sobre o serviço de poliria, app lica vo i~ aos 
delegados auxiliares . . . 

Art. 16. l<.e \·ugam-se as dtsposr çOl'~ e m 
contrario. -

S. das sessões, 7 du jnlho de Ix!JG.-/'into 
de Moura.-JJendes Pilllt'lllei.-Jiwt•ntt l I'en
na.-E. Otloni.-R. Penido.-S. Durrosu Ju
nior. 

A' imprimi•·-so . visto achar-se apoiado 
pelo nume•·o de assignaturas. . 

Procede-se á le itura do pro.J octo n. 181, 
apresentado pe lo sr. Se, ·er!ano de l{ eze~do 
por parte da commissilo de Fot·va Publrca, 
sendo dispensado de apoiamento por ter 
sido emanado ele uma das commir.;~ues.-A 
imprimi•·-se. 

Na forma do regimento, é lido e e ntr·a e m 
rliscussão o pm·ecer· n. 121, da commissão rio 
Petições, que termina por um requerime nto 
para que vá á com missão do (_ll·l,"alll&nto .a · 
representação da Camam Munrcrpal_ tio l'ai'a, 
pedindo subvenção par·a mauute JH;au de u .u 
Exter·nato :tlli fundado. 

Sem debate é ~ncerrada a discussi\o c a.p
provado o parecer, que com a r'e j)rese r.ltaçlío 
e mais documentos são I'emmetudus a com
missão indicada. 

Lidos e postos em primei1•a tli , rus,;ão se
paradamente, são se m debate appl'ovados os 
projectos ns. _165 e 166. sobre cn~erras de 
instru c<;ão pr.rmarr a. -A commr ~:><lO do ln
strucção Puhlrea. 

Passa-se ú segundo. parte da urdem do 
dia. 



Egualmente sem debate, é approvado em 
primeira discussão o projecto n. 172, sobre 
·auxilio ao hospital de Caridade de Muzam
binho.-A' commiss~o de Representações. 

E' lido, entra em primeira discussão, que 
encerra-se sem debate, e é approvado o pro
jacto n. 176, Mbre concertos da estrada que 
liga a estação do Pomba a cidade do mesmo 
nC\me.-A' commissão de Obras Publicas. 

Entra em p1·imeira. discussão o projecto n. 
152 sobre ~aneamento du. zona d11. Matta. 

O u. Raul Penldo :-Sr. Presidente, 
apenas em cumprimento de um dever visto 
ter sido eu o auctor do projecto em discus
são, venho á. tribuna. para, observando os 
preceitos regimentaes, mostrar nesta I.• 
discussão que 'elle é constitucional e de 
grande utilidade. 

Que é constitucional, sr. Presidente, não 
resta a menor dm·ida, porquanto, compul
sando.,se os artigos constitucionaes que di
zem respeito á organi,:ação municipal, não 
·se encontra em nenhuma de suas disposi
ções, duvida ou obice que inhiba a inter
venção do Estado em questão magna como 
esta, do saneamento, porque isto não é uma 
questão municipal, districtal e nem local. 

0 SR. NUllõES PINHEIRO :-E' uma questão 
federal. 

0 SR. RAUL PENIDO :-0 saneamento da 
matta é uma. questão que deve pertencer 
unica e exclusivamente ao Estado, é uma 
questão, poderei dizer, (aproveitando a pa
lavra do meu nobre collega) universal, por
que universal é a no@sn. vida; e alli sr. Pre
sidente, peri~a dia a dia a daquelles que 
tém a infelicidade de residir naquella zona. 

Assim, com pulsando tambem a lei da or
ganização municipal n. 2, de 14 de setem
bro de 1891, não encontramos em nenhum 
dos seus artigos disposiçlio que prohiba a 
intervenção do Estado nesta questil.o de sa
neamento. 

O artigo 76 da Constituiçlio do Estado diz 
que o governo não poderá intervir em ne
gocios peculiares ao município sinão em 
caso de perturbação da ordem publica. Mas 
a questão de salubridade publica nllo é uma 
questão peculiar a este ou aquelle município 
é, como ju. disse, uma questão de iuteresse 
geral do Estado. 

A utilidade do projecto, sr. Presidente, é 
evidente, porque tlas nossas condições sani
tarias depende incontestavelmente o desen
volvimento gradativo do nosso progresso . 

Vós sabei~ pe1·1'eitamente que, desde que 
o povo de um Estado não esteja em condi
ções salubres, o seu progresso, o seu com
mareio, a sua indi.tstria e viação hão de for
çosamente paralyzar-se em detrimento nlio 
só das ZQnas contagiadas mas tambem em o 
seu proprio. 

Porque, forçn. é confessar que incontesta
velmente a zonr. du :\fatta., que tenho a hon
ra de representar nesta <'asa, é uma. das 
que mais contribue para a riqueza do nosso 
Estado, e é um dos principa.es factores, si
não o principal, do nosso progresso e ci-
vilizaçtlo. · 

Sr. Presidente, o p1•ojecto que tive a hon
ra de submetter á considera.ç!W desta Ca-

mara é constitucional ; apenas so me '.lepa.ra 
uma parte sobre a qual tenho duvidas, em 
vista do art. 80 da Constituição do Estado. 

E' exactamente no ponto em que, entre
gando o serviço e as despesas do saneamen
to da matta ao governo do ~ Estado, taxa. 
que a terça na.rte da quantia despendida com 
esse serviço' seja. paga pelas municipalida
des em um praso de trinta apnos, sem ju
.ros etc. 

Infelizmente, na. occasião em que elaborei 
o projecto olvidei esse art. 80 ãa Constitui
que diz: (te) 

O Governo ou o Congresso, em suas leis ou 
regulameotos, não poderá onerar as Cama 
ras Municipaes com despesa~ de qualqu.:r 
ordem, sem tiecrctar fundos, ou abrir d.:sde 
logo verba _-,ara esse fim. · 

Assim eu julgo que, para o Governo ou o 
Congresso .lo Estado emprestar ás mut}ici
palidades a quantia despendida : com o seu 
saneamento, precisa de abrir verba ou votar 
fundos para d'ahi então ser retirada essa . 
quantia, porque do contrario nada se poderá 
fazer á vista da disposição expressa e termi
nante do art. 80 da Constituiçã•.l. 

Parece-me que é esse o unico ponto do 
projecto que póde ser taxado de inconstitu
cional, e eu mesmo quando o apresentei disse 
que lançava apenas idéas.geraes porque sigo 
inais do que ninguem o aphorismo ne sutor 
ultra crepidam não tenho competencia no 
assumpto, (nilo apoiadas) nllo sou hygienis
ta nem sou medico ... 

0 SR. NUNES PINHEIRO :-Nilo é necessario 
que se seja. especialista. 

0 SR. RAUL PENIDO .. e .. esta questãú de 
saneamento (não é preciso dizer) é uma ques
tão exclusiva de classe. 

Assim, sr. Presidente, como disse, ao come
çar as minhas considerações, venho apenas 
em cumprimento de meu dever mostrar que 
o projecto nllo é inconstitucional, éxcepção 
feita do art. 3. · em que mostrei a trave feita 
pela Constituição. 

Mas nas suas idéas geraes, no seu conju~
cto nada tem de inconstitucional e a sua uti
lidade se manifesta. tão clara e terminante 
logo que se v é que é o Governo, o Pod.er 
Legislativo, o Poder Municipal, o Poder DIS
trictal, emfim o Estado de Minas em peso q~e 
clama pela necessidade de sua salubri
dade. 

.sr. Presidente; quanto ao artigo do pro
jacto que em um dos seus pa.ragrapbos 
'manda que se dé a.uctorização para a cr~a
ção de hospitaes de isolamento e de desw
l'ecçlio, eu o julgo dispensa.vcl, visto co~.., 
ossa. . medida jl.. está compendiada no proJ&
c~da orghn!zaçílo sanitaria, votado na ses
slto do annq passado e sanccion~do pelo 
P1·esidente do Estado, sol.J o n. 144, st niio me 
falha a memoria. 
· Tornam-se pois desnecessarias alg~m~ 

idéas ahi emittidas, porquanto, sendo JÓ. le1 
do Estado o governo della lançara milo, e 
est<lu info~mado que elle já. tem até- encom
menda.s feitas do material necessario ó. des-
infecç!W, como estufas, etc. ,' . 

Assim, penso que neste ponto o proJecto 
deve ser alterado. 
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Quanto á remuneração aos delegados-de 
hygiene, não foi uma cousa por mim invên
~a nem idealizada porque vós vistes pela 
lettura da mensagem presidencial, feita pelo 
exm. sr. Secretario do Interior na abertura 
do Congresso, que o chefe do poder execu
tivo pede essa remuneração ao menos para 
os das zonas . avassalladas p~la epidemia, 
porque só ass1m o governo do Estado poderá 
exigir delles ·melhor cumprimento de seus 
deveres. 

0 SR. CAMILLO PRATES dá Um aparte. 
O SR: RAuL PE:siDO : Pe••dão, a carapuça 

vae atirada para quem a merece. 
Assim, sr. Presidente, o Congresso não só 

prestará rele\·a•~tissimo serviço, dotando 0 
governo :le me1os que poss:un dcbellar o 
(j.esenvolYtmento des;:a. epidemia, ma~ aca
bar de ~~!la vez com esta fonte de explora
·ções pohtteas, acabar· de vez com e:c:ta de
lendlt cm·thago. 

Tenho concluído. (Muito úem). 
Com esta medida ficará o. governo ·habili

tado a lançar mão delles na occasi~o da epi- o. er. Nunes Pinheiro- Sr·. l't·csidente 
demia .sem ter da sujeitar-se ao pagamento pedi a palavr~ parn. declarar ú l'amara que 
excessivo de despesas extraordinarias, paga- v~t~ pelo prqJecto, apt·esentadu pt•lu meu 
mento aliás just•>, porque quem trabalha em d~stu:JCto eollega, repr·esontan te do ~egundo 
uma. épocha dessas sacrifica-se e deve ser d1stncto e residento. e~n BadJ;•:eua . espe
recompensado. rando que na commr~sao de :saudl.! publica. 
As~im, sr. Presidente parece-me que na para ond~ 'llaturalmente elle : er·ú L' llca mi

medida de minhas forças mostrei a constitu- nhado, seJa elle ret'uthli.do uu mesmo sub-
cionalidade e a utiliUade.. • stituido. 

O SR. Pt.'\TO DE MouRA :-Abundou em con- . Sr. Presidente, o illustrado auctor do pru-
siderações muito importantes. Jecto acaba de !'<tia r em primeira di> r us-

O SR. RAUL PENIDO . . • do proiecto <JUC ti,·e são sobro a constitucionalitl:l•le e utilida•le 
I d b . J do mesmo, pondo, entt'ctantu eut du\·hla 

a lO~ra e su metter a consideração da sua constitucionalid:tde t' lll fil;:c du ar t. x ( l 
casa, e teuho a declarar que tudo espero d , 
da commissão competente; que é a de Saúde a Cons~ituição do E.;iado 'Jlle diz: « o Cou-
publica, composta. de medicos de capacida- g!'esso não poder·a oncr·ar· as ' Ca t llat·a~ :\I uni
de e proticiencia reconhecidas e que com 0 crpnes com despes:•s de qualquct· "'""•'111 ~em 
seu talento e erudicçiio a.presálltarfto ao decreta~• l'undos, ou aht•it·, de,:,J,. I••;: .. , n•r·ha 
Congresso um pro.Jecto que consubstancie pat•a esse IIm ». 
verdadeiras medidas de que o go\·e1·no deve 0 SR. RAt;L Pr:Ntnn : - S•'•mcnt c J>ll:'. em 
1 

duvida um dos arti;!O~ . 
ançat' mão, para avassallar, não di,•ei, mas 

impedir o desenv~lvimento do mal no seu 0 SR. l'iu:sES l'l:SHctl\••: - :\h•. ~i " nn-
inicio. bre Deputado ler u u. 11 du al't. -; ;, d11 Cu u-

Na z.a discussão do projecto eu entiio, do- stitdição vet'á que « a:;: Ca maJ·;.;; .\l ttlt iei
pois de ouvir a commissão de Saúde publica, paes, nos termos da lei. pr·e~lat·;-"' nuxi lio 
d. . . 

1 
. umas ás outras e tudas au -.·'uH:t'l"' do E,:-u·et mars a guma cousa e oxala possa Yir .• 

d
. . · tauo, podendo associar-,:e Pal·;t o , .~, ;, hele-pe. rr a casa que acceite o prqjecto da com- · d -

nussão, despresando o que tive a honra de cunento e qual4ucr· in~titni ~·üo P U t•tnpr·e-
apresentar, porque, como disse a v. exc. e hendimento de utilidade commum .>> 
á casa, qu.ando apresentei o pro.J·octo o fazia Em face, portantu, de:;:~o ;ol·ti;!u" l"·ojecto não é inconstitucional. · 
no tumpr1mento de um dever de represen-
tante que se interessa pela prosperidade do Quanto á sua utilidade, sr·. Pt't'$.idcnte 
Estado. eUe seria muito uti l e att3 mesm" necessa: 

E é preciso, sr. Presidente, (e estou certo rio si o Congresso natla th·t':<sc feito em 
de que a commissão o fará) encarar o pro- relação ao assumpto de quo elle t t'ata . 
blema por todas as suas faces para que nós (Apoiados). 
a.nnuahnente não estejamos remendando, Ma~, nos votamos_aqui, o anno pa:>sado, 
alterando e modificando disposições referen- ·as lets ns. 144 e 14;:,, uma que or;!aniza o 
tes ao assumpto votado em leis anteriores, serv.iço sanitm·io do Estado, e outm que nu
para que de vez fique 0 governo apto e com ctor1za o ~;tov~rno ~ g:m~ntir aos mnnicipios, 
os meios necessarios para poder sanear, que tém srdo mvaclldos ·po•· molestias epi
para tornar inteiramente salubre aqueHa demicas, o emprestimo da quantia neces-
zona que muito merece. saria ao respectiYo saneamento. 

E assim o congresso agindo porá de uma Votamos estas, sr. Presidente c nellas 
.vez para sempre termo e fim a esta politi- acham-se rqelhor consignadas e compendia.
cil.gem indecente e immoral que infelizmen- das as medidas do projecto em discussão. 
.te procura e visa naquella zona explorar o O SR. RAUL PENIDO : - l\lenos na lei 145 
proolema maximo do saneamento (apoiados). porque até o projecto pede a reYozaçii~ 

E' preciso, sr. Presidente, que a politica- della. ~ 
gem procure outro caminho, que a politica- O SR. NuNES PINHEIRO :- E' assim que o 
gero não queira especular com a infelicidade, § unico do artigo I. · contem disposi.;ues já 

' com· a desgraça, pois que aquella zona já ê existentes no capitulo segundo da. lei l·t4' e 
.'infeliz por si mesma e a orphandade, a qu~ d~z respeito ao serviço geral do pro-

< , ~uvez; as lagrimas e soluços alli assen~ phtlaxta. . 
't'í'' • ' { • • I •f&ID ·a SUa tenda, • • • QuantO aOS arts. ~ .. ' e .2. • • d~ • prqject0 el)l 
~:·i. · ' ' Mio é necessar10 fazer-se JOquete de uma dtscussão, as suas disposições J !t existem no 
~:-.: .· _;,'?. • . -4í!l~stjl(fserial. é preciso não consentir que se art. l.· da lei n. 145. 

~. ~- eiJjlore par.te\ do nosso torrão com o facho 1 Mas, apesar de tudo isso, sr·. Pr·esidente, 
:1v •· ·~ng<lao da separaçã!) como quer 11-lguem. : o projecto não deixa de set· util tJ sua utili-

?- . ~~~ .,; . I 
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~~· conlliate principalmente em 'des}ierf4r cados ; alê~ .da perda de pharmaceuticos e 
a··àtten'QI,o do Congresso para. um asaumpto de medicos distincto_s, como aconteceu em 
de tanta magnitude e para. corresponCler ao S. Joio Nepomuceno com os drs. Oomide e 
apello, que faz- o-·sr. Presidente d9 ~o C&rlos Alves, o Esta4o tem feito e continuarã 
em sua -men~agem. ·· · a fazer enormes dispendios, com as missões 

'EUe deve, portanto, ser approvado em pri- sanitarias. . · 
meira-'di seus silO ·para ~ue seja substitu)do Sr. Presidente, v. ex c. sabe que n!o é só 
pel~ cQmmitasão de ~u e publica em segun- o Estado de Minas ; os Estados do Rio de 
aa discussilo. · · · · Janeiro e S. Paulo luctam com o mesmo 
.. G .SR. SEVKRL\NO .DE REZRNDB:- V • . ex~. mal. 
nilo acabou de dizer que a ma,teri~ já se · Tratando do saneamento da zona mineira, 
acha convertida e1n lei 1 .nlo fazemos mais do que concorrer para 

O sa. N~Bs PINHBIRO : - Mas nós nlo po- sane!f.r uma parte da grande zona cafeeira 
demos rejeitar o projecto, porque 1lcareuos do' Brazil. 
privados de tra~r do mesmo assumpto nes- . o· SR. JuvBNAL PENNA: -Será do café 1 . 
ta sessão,e,alem disso, nem toda materia con-
tida no projecto se acha convertida em lei. O SR. NUNBS PINHEIRO : - Ignoro si é do 
Elle contem uma parte importante, que café •• ., ••• . (trocam-se numerosos apa1·tes) ••• 
deve ser aproveitada. E' necessario que o ou n!o. · 
governo tlqne auctoriz(ldo a enfrentar, essA. O certo é que. se observa principalmente 
questão, que é muito seria. na zona onde ê mais desenvolvida a cultura 

o sR. SBVERIANO DB REZENDE : - Elle tem do café, isto é, na zona que mais merece a 
enfrentado e a prova é que ha dias foi pu- nossa attenç!o ; trata-se portanto de bene-
blicado um decreto neste sentido. ficiar a zona, que é a garantia do nosso·cre-

0 SR. RAuL PBNIDO dá um aparte. dito no extrangeiro, extinguindo justamen-
te aquillo, que nos desacredita, a febre ama-

O SR. NUJ~o'ES Plli.HBIRo : - Trata-se do sa- relia. 
neamento da zona que, como disse a pouco O projecto é util e tem uma parte consti-
o nobre Deputado que fundamentou o pro- tucional. 
jecto, é a principal impulsiona.dora do nosso 
progresso, e que, portanto, deve merecer 
muito particularmente ~nossa attençã<'. 

0 SR. CAMILLO PRATES : - Todos sacrifi
CÍOS feitos em favor daquella zona! silO pou
cos. 

0 SR. NUNES PINHEIRO : - 0 beneficio nio 
será feito sómente àquella zona. 

O sR. RAuL PBNIDO : - Pede-seio! beneficio 
geral. 

0 SR. NUNES PINilEIRO:-0 Congresso nllO 
ignora que as zonas de lest~ e nordeste do 
Estado o1r~recem pouco mais ou 'menos as 
mesmas condiçGes telluricas e athmospheri
cas da zonaà da matta, gosando da mesma 
fertUidade do solo e prestando-se ao mesmo 
genero de cultura; acham-se, portanto, em 
condições :proprias para nellas desenvolver
se e prohrerar Q mesmo germen morbido 
que actualmente infesta a região da matta. 

Si conseguirmos melhorar as condições hy
gienicas dessa zona, evitaremos a propaga
çllO da epidemia pelas outras; e, sr. ·Presi
dente, poúparemos talvez ao governo e ás 
municipalidades maiores sacrificios por
que ent!o tratar-ee-hia do sa!leamentó da 

_maior parte do Estado de Minas. • 
A zona sul-mineira mantem relações acti

vissimas de commercio com a ~ande zona 
cafeeira do Oeste de S. Paulo; Já toda ella. 
avassala.da pela· tebre; acha--se, portanto, sob 
a imminencia da invas!o do mesmo mal. 
Esta questão é, pois, muito seria e impor-

. tante, della depende o nosso futuro e o nos-
so progresso .m~terial. . 

São enormes os sacrificios, que tem feito o 
Estado com a epidemla de febres na zona da. 
Matta. Além· de grande· numero de opera
rios e de immigrantes, que, alli silo sacrifi-

Deve ser approvado em primeira discus
para que seja melhorado pela commissão de 
saúde pub~ica. (Muito be.l\). 

Encerrada a discussão ê approvado o pro
jacto que o sr. Presidente manda que sé 
remetta a commissllO de saúde publica. 

SilO finalmente lidos postos separadamen
te em discussllo e sem debate approvados 
os pa~ceresns. lll, 112 e 113.-Archivem-se. 

Nada mais havendo à tratar-se, o sr. Presi
dente designa para amanhã. a seguinte 

ORDEM DODIA 

PRDIBIRA PARTE 

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

Até ciaas horas da tarde : 
Segunda leitura dos pareceres de commis

s~es e dos projectos depois de impressos e 
distribuídos. · 

Apreltentaçll:o de pareceres de commis
s~es. 

Apresentaç!o de projectos, :-. indicações, re
querimentos, interpellações ou moções . 

•Discussão de requerimentos, interpellar
çoes, indicaçOes e moçOes. 

Approvaç!o de redacções tlnaes. 
-Primeira discúss!o do projecto n. 179 so

bre innovaçllO do cantracto com a Compa
nhia E. F. Muzambinho. 
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BBGUNDA PARTB 

Até quatro horas da tarde : 
Segunda. discusai\o do projecto n. 163, so

bre licença. ao tabellião da comarca do Pa
trocinio. 

Discussil.o dos pareceres ns. 115 a 120. 
Levanta-se a sesPão. 

16.• SESSÃO ORDINARIA, AOS 8 DE JULHO 
DE 1896 

PRESIDENCIA DO SR. EDUARDO PIMENTEL 

SUM!\IAHJO: - 1.· parte da ordem do dia-Leitura e 
approvaçào da acta.-RXPEOIENTr.-~.· leitUI"".\ rln$ 
pareceres •1e comrnis~o~s.-Heqnerlmcott> do sr. 
ltaul Peuitlo.-Aprescotação dos pareceres das 
com missões. -Apresentação de projectos.- Dis
cussão c approvaçãn ue rcdacçOes tlnaes.-1. • dis
cussão do projecto o. t79.-Discurso do sr. ~·ran · 
cisco Bres~ane.-2.• parte: 2: discussão do pro
jecto 11. 163 .-Qhscrva~.Oes e emenda do sr. Juvc
nal Penna.-Di:<cusAAO dos pareceres de os. llá à 
120.-0rdem do d1a seguinte. 

Ao meio dia, feita a chamada, acham-se 
presentes os srs.: Eduardo Pimentel, Ribeiro 
de Oliveira., Ribeiro Junqueira, Duarte da 
Fonseca, Juvenal Penna, SaturtHho Dantas, 
Sousa Moreira, Delfim .Moreira, Francisco 
Bressane, Carneiro de Rezende, Ferreira Ti
nôco, Gonzaga da Silva, Manoel da Silva, 
Manoel Alves, Mendes Pimentel, .Joaquim 
Callixto, Raul. Penido, Silva Fortes, Car
lindo Pinto, Severiano de Rezende, Nunes 
Pinheiro, lgnacio Murta, Camillo Prates, 
Rodrigues Chaves, Augusto Clementino, 
Theophilo Marques, Epaminondas Ottoni e 
Pinto de Moura, faltando com causa partici
pada os sr. Camillo Soares Filho, Faria 
Lobato, Ilenvenuto Lobo, Bernardes de 
Faria, Tavares de MelJo, Agostinho Pereira, 
Alberto Furtado, Wenceslau Bt'az e Ge
tulio de Carvalho e som ella os mais senho
res. 

' 

Abre -se a sessao. 

Lida a acta da sesão antecedente e não 
havendo quem sobre a mesma faça obser
vações o sr Presidente a dá por approvada. 

0 SR. 1.0 SECRETARIO dá. conta do seguinte 

EXPEDIENTE 

Requerimento 

De Nunes & Figueiredo propondo-se a ini
ciar o desenvol·vimento da industria pas
toril apel'feiçuatla, meden.nte auxilias do Go
verno.-A' commissão de lndustrias. 

O sr. Mende" Phuentel envia à m&sa. 
para os tramite;.: t·egimentaos, uma petição 
do illustre mngistl'atlo tlr. Antonio Augusto 
ele Lima, reclamando para lhe ser extensivo 
o favor concedido aos fun ccionarios puhli
eos, relativaty~ente aos lotes do terras om 
Bello Horizot\te. 

... A. c. -10. 

• 

Diz o orador que os diversos consideran
dos dessa petiçi\o parecem demonstrar bem 
que s. exc. o sr. dr. Augusto de Lima é juiz 
d~ direito da Capital e n!lo de Ouro Preto 
v1st.o como, foi nomeado antes de ser decra-: 
tada_ a mudança da Capital, e por outras 
cons1deraçoes razoaveis e procedentes. 

O orador c~nclue pedindo ao sr. Presi
de_nte encammhar o requerimento á com
_m1ssl\o competente que lhe fará a devida 
JUstiça.-A' commissão de Petições. 

0 SR .. FRA!'iClSCO BRESSANR, requer seja. no
meado_ 1~termamente um membro para 11. 
comm1ssao de_ lnstruccão publica ; sendo 
com o consentimento da casa n'lmeado o 
sr. .Mendes Pimentel. 

Têm 2.a leitura os pareceres de ns. 123 a 
127 e a requerimento do sr. Raul !'enido· 
sendo dispensada a dos projectos ns. 181 ~ 
182, rlcam estes e a.quelles sobre a mesa para 
ordem dos trabalhos. 

APRESENTAÇÃO DE PARECERES DR COMMISSÕF:S 

0 SR. )GNACIO 1\IURTA, pela CO'lliDi><SãO de 
minas, lê e manda á mesa o seguinte 

PARECER N. 12R 

A commissão de minas a que foram pre
sentes os requerimentos dos cidadãos Cio
rindo Burnier Pes!loa de Mello, João Julio 
de Proença, Carlos de Figueiredo Rimes e 
Clodomiro Augusto de Oliveim, pedindo pri
vilegio para exploração de manga nez, os 
dous primeiros, nus terrenos devolu tos do Es
tado, situados em uma faixa de seis kilom&
etros de cada lado da Estrada de FeiTO Cen
tral do Brazil, durante o praso de vinte ao
nos, e os dous ultimos, nos terrenos do mu
nicípio de Queluz de .Minas, em Congonhas 
do Campo e ltabira do Campo, dlll'ante o 
mesmo praso; 

Considernndo que os peticionarias pedem 
privilegio para explorar jazidas tlu min&
rio tle manga.nez em uma vasta extensão do 
territorio do Estado; e mais, 

Considerando que o privilegio concedido 
nestes termos constituiria verdatloi ro mono
palio, cujo resultado seria opposto :·L liber
dade industria ; 
Con~iderantlo ainda. que a exploração tio 

manl!anel c~tá sendo feita indepHIHloutcmen
te de conce.-são de privilegio, o fJU e ó expli
cavel pela facilidade com que é ext1·ahitlo e 
exportado o mine1·io sem necossidatle do 
grandes capitaes ; 

Considerando que os privileuio:; só devem 
ser cuncetli•los para a mparar 1 ntl u lrias que 
sem e\les nfí.o poderiam mant<>r-sc, o tJ U O não 
ac•Jntece rom a de que tratam os pHdi tlus do!l 
peticionaria~ , c 

Considerandu, 1inalmente,que, tend•l n Con
gresso tle Yol.al' uma lei que e,.: Jal ol!'l,'a re
gra,.: geraes pa1·a concessües de ·ta na tu1·cza, 
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seria inconveniente conceder privilegios 
para cada um caso particular, eontravindo· 
acaso disposlçUes da lei que tetá de ser 
votada, é a'"commissll.o de parecer 

Que sejam arcbivadas as petições já refe
ridas e que os peticionarios aguardem a de
eretaçll.o da lei sobre minas, com o que jul
ga a commissilo respeitar o pensamento da 
Camara, já manifestado em votaçll.o de pare
cer que trata~ de assumpto Pimilar. 

Sala das commissoes, 8 de julho de 1896. 
-Ignacio Murta.-Joaquim CaliaJto.-Theo
philo Marq..es. 

A impri~ir-se. 

O SR. ~ILVA FoRTES pela com~ssll.o de 
Representações e petiçOes envia á mesa os 
seguintes 

PARECBR N. 129 

Sala das commissoes, 8 de julbo de 1896. 
-81LVA FORTBS- SoUSA MOREIRA. 

A imprimir-se. 
0 SR. PINTO DE MOURA pela commissilo de 

Redacç!o envia á mesa os seguintes pare
ceres: 

REDACÇÃO FINAL SOB\tE O PROIEm'O N. 124, 
DE 1895 ' 

A commisslio de redacçio de leis, a que 
foi presente o projecto n. 124, de 1895, é de 
parecer: 

Que seia approvada a seguinte redacçíl.o 
dada ao mesmo : 

O Congresso Legislativo do Estado de 
Minas Geraes decreta : 

Art 1 • Fica o Presidente do Estado au
ctorizado a conceder, sem onus para o Esta
do, ao engenheiro Henrique Augusto King-

A commissíio de Representações, Requeri- ston, ou á companhia que elle organizar, 
mantos e petições, à qual foi presente a do privilegio por cincoenta. an.nos para con
Conselbo I>istri&l de Baraúnas, município strucção. uso e gozo de uma Estrada de Fer
de Guanhíies, representando sobre a. neces- ro de bitola de um metro entre trilhos, li
sidade da construcçll.o de uma ponte sobre o gando as cidades de Leopoldina e S. Joio 
Rio de Santo A~tonio, é de parecer· : Nepomuceno, salvos os dtreitos do terceiro. 

Que seja a dita représentaçll.o remettida ao Art. 2 • Revogam-se as disposições em 
dr. Presidente do Estado, a quem compete contrario. 
attender, si julgar o serviço do interesse do 
Estado. Sala das commissões, 8 de Julho de 1896. 

Sala das commissões, 8 de julho de 1896. -Pinto de :Mou1·a.-Rod1·igues Chaves. 
-Silva Forte3.-Sousa Moreira. 

PARECBR N. 130 

A commissílo de Representações, Requeri
mentos e Petições, á qual foi presente o da 
Viuva do juiz de direito de S. Francisco, 
pedindo puniçll.o para os assassinos de seu 
marido e uma penslto para a subsistencia 
sua e de seus filhos sobre-viventes, é da pa
recer: 

Que se mande archivar a dita petição : 
1. · Porque a outro Poder, que não ao Con

gresso, compete a punição de criminosos, 
que nunca deixará ·de ser feita ; 

2.· Porque a concessll.o· de pensão é ve
dada expressamente pelo aQigo 105 da Con-
stituiçll.o do Estado. • 

Sala das commissõ6tS, a de julho de 1896. 
· -Silva Fortes.-Sousa Moreira. 

PARECER N. 131 

A commissão de Representações, Requeri
mentos e PetiçOes, 6. qual foi presente a 
da Camara Municipal do Piumhy, pedindo 
reconstrucçilo da cadéa e sala do jury da
quetla comarca é de parecer: 

Que nada. ha que defarir por já terem sido 
auctorizados os reparos orçados em 4:137f870 
pelo poder co~petente. 

/ 

REDACÇXO FINAL SOBRE O PROJECTO N. 125 
DE 1895 

A commissão de Redacção de leis, a quo 
foi presente o {)rojecto n. 125, de 1895, ê de 
parecer que s~Ja approvada a seguinte re
dacção dada ao mesmo: 

o Congresso legislativo do Estado de Minas 
Geraes decreta : 

Art. 1. o Fica o governo do Estado nucto
rizado a innovar o contracto celeorado com 
a companhia Estrada de Ferro do Porto 
Novo do Cunha ao Rio Pardo, concedendo
lhe licença para prolongar a referida estra
da atê o di!;tricto da Piedade, município 
de Leopoldina. 

Art. 2. · Revogam-se a<> disposições em 
contrario. 

Sala das com missões, 8 de julho de 1800. -
PINTO DE MOURA.- RODRIGUES CHAVES. 

REDACÇÃO FINAL SOllR·~ O PROJECTO N. 140 
DE 1895 

A commissão de Redacçllo de leis, a que 
foi presente o projecto n. 140, de !895, é 
de parecer que seja approvada como final a 
mesma redacção com que foi approvado em 
terceira discussão. 
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Sala das commissões, 8 de julho de 1896. 
-PINTO DE MoURA - lWDRIGUES· CHA YES. 

PARECER SOBRE O PROJECTO N. 57. DO SENADO 
E REDACÇÃO FINAL DAS EMENDAS AO MESMO 
OFFERECIDAS. 

A commissão de Redacção de lci8 a que 
foi presente o prqjecto n. 57, do Scnudo, e 
emendas respectivas, é tle parecer que 
seja approvada a. seguinte reduc._ao dada 
ás emendas : 

O art. l. · fica substituído pelo seguinte : 
Art. l. · Por conta do credito aberto ao 

~overno no art. 6. · da lei n . 32, do IH de 
JUlho de 1892, serão estabelecidos no Estado 
seis nucleos coloniaes á margem das estra
das de ferro, nos pontos mais convenientes 
a juizo do governo. 

No art. 2. · onde se diz « não exceda de 
400i000 na media, » diga-se não exceda de 
sooeooo. 

Sala das commissões, 8 de julho de 1896. 
-Pinto de Moura.-Rodrigues Chaves. 

A imprimir-se. 
0 SR. RAUL PESIDO pela commissão de Ca

maras Municipaes envia á. mesa os seguin
tes: 

rAP.E!!ER N. 132 

A commissito de Camaras Municipaes, a que 
foi presente uma reclamação de contribuin
tes do município do Piranga, contra 'impostos 
do industrias e profissões, taxados pela Ca
mara Municipal, reclamação jU. indeferi~a 
pela assembléa municipal ; 

Considerando que as firmas dos signatarioS 
não se acham legalizadas; além disto ; 

Considerando que o neto da Cama.ra não 
incide em nenhuma das disposições do art. 
75, n. VII,§§ l e 2 da Constituição, é de pa
recAr: 

Qi:e s~ja indeferida e archivada a repre
sentaçlio de contribuintes do município do 
Piranga.-S. R. 

Sala das commissões, 8 de julho de 1800. 
-RAUL PENIDO.-MENDES Pt~lENTEL.-:'íUNES 
PINHEIRO. 

SUBSTITUTIVO PARA 2. a. DISCUSSÃO SOBRE O 
PROJECTO N. 150, DE 1895 

A commissão de Camaras Municipaes, á. 
que foram. presentes os papeis relativos á 
questiio do limites entre os 11istrict.os rle. an
ta Rita de lbitipoca, município de Bar·hacena 
e Conceição do lbitipoca, município de Lima 
Duarte, é de parecer 

Que a vista dos documentos ultimamente 
apresenta~O!; á commissão, seja arloptarlo 
para 2 ... tlt:::cussilo o substitutivo l[ uu ull'cre
ce ao ar·t. l. · do projecto n. 150. 

_Ar·t. 1. · As divisas dos districtos tle Santa 
Rtta d·· . l~itipoca , município de Barbacena 
e Concer~ao do lbitipoca, município de Lima 
Dua~te •. siLO pela ponta da Serra de lbitipoca 
a~ rrbe1ro do Bandeira, pertencendo as fa
zen,las de Ponte Alta e João FOI1.es ao di tri
cto da Conceição e as fazendas da Serra e 
Bahli, ao districto de Santa Rita. 

A~t. 3. · Revogam-se as disposições em con
trurto. 

Sala das com missões, R de julho de 1800.-
RAUJ, P"!'\IDO- MENDEs Pnu."'11in:L-NUNES PI
NHEIRO. 

APRESENTAÇÃO Dl: l'llOJECTO 

O sr. 8everlano de Kezeode ofTcrcce á 
cousidcl'açào da. Camara o projecto quo fixa 
a. fot·ça publica para o exercício vindouro. 

Envia tambem á mes~ um outro prqjccto 
propondo pequPdas mudtficações a lei u. 11~ 
de ~ de julho de 1894, que trata de urnni-
zação da força policial. " 

Essas modificações, diz o orador, são no
cessarias, porque, segundo se vé da pt·opos
ta. do goYeJno, foi augmentado o numero 
de olllcial pnm constituir o estado-maior da 
brigada. 

O orador conclue enviando á mesa os dous 
projectos. 

PROJECTO N . 183 

A Commissão de For<:a publicn , sob pro
posta do governo do Estado, ofTerece para 
2. · discussão o seguinte projecto: 

O Congresso Legislativo do Estado de Mi
nas Geraes decreta: 

Art. l. · A força publica do Estado de 
Minas Geraes, para o futuro exercício de-
1897, constará dos olflciaes dos cinco bata
lhões da Brigada Policial, um esquadrão de 
cavallaria, cinco baterias e 1.000 praças de 
pret. 

Art. 2. · O governo fica nuctorizado a 
despender neste exercício, a quantia de 
3 .200:0003000, segundo a tabella annexa 

Art. 3. · Revogam-se as disposições em 
contrario. 

Sala das commissões, 8 de julho de IH~lfi. 
- S~<:vERtANO DI~ REZENDE. - Dn. CoEr.uo DR 
MOURA. - DELFIJ\1 1\lOREillA. 



'l'altella .... •..-... Fo~ Pa•uea . .... 1887 

TOTAL 

---- ---------------------------------- ---- _________ , ___________ _ 
I Coronel Commandante geral .. . .•.•.••••.• .• •.• 
5 Tenentes coroneis Com mandantes ..•. . •.. .. .••• 
6 Ma,jores sendo um assistente do commandante 

Geral....... .. . . .. . . . ••. .. .. • . . .• .. •... . •. • . 
5 jCapities cirurgi~Jes móres.. . . . • . • . . . . . .. ...• 
6 Capitães sendo 5 aJudantes e 1 encarregado do 

material •••• . .•.••••••. • .•.•. .. . . . . ... . •.•.. 
6 Tenentessecretarios sendo 1 da Brigada ..••... 
5 Alferes quarteis-mestres ... .. ... .... . . .. . . .. . . 

21 Capities. • • • . • • • • • • • • . . . • • . • . . . . . • • • • • . • . .... 
21 Tenentes •••..• . •.••••. .•...•..... ••••.... . .•.. 
42 Alferes ...•..•. . •••.••.• •• ... • •.•• . •.. . . . . .•.. 
5 Alteres mestres do musica ......... . ......... . 
5 Sà.rgentos ajudantes .. .... .. . ... .. ....... .. .. . . . 
5 Sargentos quarteis mestres • . ..•. . ...•. . ... • .•. 
5 Primeiros sargentos c&ntra-mestrAs de musica. 
5 Cornetas móres . . ••••.•. . ..•• . •••. •.••. . ... ... 

78 Musicos •..•.• . ••.•••......••...• . .•..•.... .. .. 
21 Primeiros sargentos •• • . . • . .• .• •.. ••.•..• .• •••• 
84 Segundos ditos •.•••••• . •••...•.•••.•••.•• • .•• 
21 Furrieis . . . . • .. • • • • • • • . • • . • • • • • . • • • • • • . • •. .• .. 

206 Cabos .••••...• ••. • ••.••......• . ••.•.••••• • .• 
42Corneta.s sendo 2 clarins .... • ••.•.••• •..•. .• .. 
2 Ferradores .• . • . ••••• • • . •.••..••• . • •• • . ••• • • . • 

1.600 Soldados, inclusivé a cavallaria e bateria ••..• 
a) Addicional de 10, 15 e 20 •fo ... .... . . ..... . 
b) Etapa para 2.079 praças a 1.530 na media .. 
c) Fardamento para 2.079 praças a 90,3000 . ..•.• 
d) A,juda de custo a otHciaes em dilige!lcia . • • • 
e) Gratificação a reengaJados a 100 reis ........ 
f) Forragem e ferragem para os animaes da 

Brigada e forragem para 011 dos officiaes mon-
tados . ......•....••• .. . . ., ...... . .. .. .. . .... . . 

g) Aquartelamento, enter rameuto, expediente e 
luz .......... .. .... . . .......... . ... . .... . . . . . 

h) Compra de armamento inclusivê metralha-
doras e peças de artilharia ............ .. .. . 

Somma . . .• . .• .. ....• . ... . ... . .... ..•.... •. 

--
--
---- · ---

2$400 
25400 
23400 
1$800 
1$700 
2$200 
2$000 
1$900 
1$800 
1$700 
1$400 
1$400 
-----
-
-
-
-

9:0001000 9:000.000 
5:300.000 26:500tOOO 

4:200tOOO 25:2001000 
4:300.000 21:50()t000 

3:600tOOO 21:600tOOO 
3:oooeooo 18:0001000 
2:400.000 12:000.000 
3:600tOOO 75:600tOOO 
3:000to<Jo 63:000.000 
2:400tOOO I 00:800.1)()() 
2:400tOOO 12:000tOOO 

- 4:380tOOO 
- 4:380$000 - 4:380.000 - 3:285$000 - 48:399tOOO 
- 16:8631000 - 61:320tOOO - 14:563t500 - 135:342$000 - 26:061$000 - 1:022$000 
- 817:600$000 - 69:860$000 
- 1.161 :Ol7t 550 - 187: 110tOOO 
- 5:000.000 - 10:000$000 

- 3:440$000 

- 70:000$000 

- 80:776.950 . 
- 3.200:000$000 

Sala das commissões, ]] de j ulho tle 1896. - SEVERIANO DE REZENDE. - DR. COELHO Jlll: 

MOURA. - DELFIM MOREIRA. 



77 

Tabella para a fh:açilo da força pubUea para 18 97 

CLASSIFICAÇÃO 

1 Coronel com mandante geral •.• . ..•. , . .. . . ...•• . 
5 Tenen tes-corvneis com mandantes .. ... . .. . 
6 M<\jores, sendo u m assistente do Commandante 

Geral . . .. . .. . .. .. .. • . .• . .. ... . . . • . . . . • . • ... . . 
5 Cap itães cirurgiões-móres .. .• . . . . . .......... 

6 CaJ'~t~!t:~~to. ~- ~~~~·n·t·e·s· .e.-~~~~. ~~-c.~r·r·e·g~~~ 
6 Tenentes secretarias, sendo I da Br igada . . . 
5 Alfer·es q uarteis-mestres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

21 Cap itães . ... .. .... ..... ... .. . ... .. .. .. . . .. . 
2 1 Tenentes .. . ..•. .. .. • .. . ... . ............ . ... . 
42 Alferes . . ... . ... . .. . .•. ... .. . . . . .. . . .. · . . . •.. 
5 Sargentos aj udantes .. . .. . ... ... ...... . .... . 
5 Sargentos q uarteis-mestres. .. .. . . . .. • . . .. .. . 
5 Primeiros sargentos mestres de musica ..•...•. 
5 Segundos sargentoa contra. mestres .. .. . . •.. ... 
5 Cometoiros-móres ( I.•• sargentos) ..... ... . . . , .. 

· 78 Musicos ... • ..• . •. . .• • .• . .. .... . .. • . . .. . .. .•. • • 
2 1 Prime iros sargentos . ... . .. . . . .. . ... ..... . .... . 
84 Segundos sargentos ....•. . •. . •... ....... . . .... 
21 Fol'~ie i s .. .. . .. .. .. . ... .. .. ..... .... ... . . . .. . 

206 Cabos ... . ..•.... . . .•.. . • . . . ... . . . .. . .... . ...•. 
42 Cor·netas, sendo 2 clarins . . ...... .. .... . ..... . 
2 Fer'I'n •lores . . • . . .. .. ..... ..• ••• , •..... . .. • •.•. 

1600 Soldado~, inclusive a cavallaria e hatarias .. .. . 
a) addicional de 10. 15, o 20 ' I· ... . ... ... ... . 
ú ) etapa par·a 2 ,07rl prac;as a 1.530 na media • . 
GJ fardamento pa r·a ·:.07{1 praças a 90$000 . . . .. . 
d) R:iud:t de custo a olficiaes em dil igencia . .. . 
e) gratiric:u,:àu a reengan,jados a 100 reis ... . . . . 
f) r'orr•agem e fer ragem para os animaes da 

Brigada e forragem para os dos olflciaes 
montados . .. ....... •• . . .. . .•. .. .• ... . ....... 

g) aquar telamento, enter·ramento, exp ediente e 
luz .. . . . ..• . . .. . . . . .... .. .. . . .... ·. · · · · · · ···· 

Somn1a ..• ... .. .. . ... ... .. •. ...•. • . . .. ... 

o 
~< 
~Ã VENCI :\tENTO :-a 
õe>:: POR ANNO zO 
(<lP. ... 
--

- 6:8008000 . 
- 5:300$000J 

- 4:200$000 
- 4:3008000 

- 3:600$000 
- 3:000$000 
- 2:400$000 
- 3:600$000 
- 3:000$000 
- 2:400$000 

2ftl400 -
2.'l!400 -
2$400 --
:?8200 -
1$800 -
1$700 -
2$200 -
2$000 -
1$900 -
1~800 -
1$700 -
1$400 -
1~-100 -
- -
- -- -- -
- -

TOTJ.L 

6:800$000 
26:500~aoü 

25::!00$000 
21:500$000 

21:600$000 
1 8:000~000 
1 :!:000~000 
75:600:i!OOO 
63:0008000 

1 00:1!00~000 
4::!1{0$000 
-1 :~~80$000 
4:~1:l0;:!000 
4:015~000 
:~ ::!H5$000 

48::!99:j!OOO 
IG:H63$000 
61 ::l:!OjOOO 
14:56:l$500 

I ~5::W~$000 
:!6:00 1$000 

1:022$000 
R 17:600$000 
(}9:860$000 

I: 16 1:017$550 
I H7: i 10$000 
3:000~000 

10:000:$000 

9:!:440$000 

70:000$000 

3. 10\l:O:l:!~050 

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes em Ouro Preto, 23 de junho do 
11{00.- 0 Pt•esidente do Esta.lo, C HRISPIM .IAcQUES RrAs FoRTE:>. . 

I 
Art. 2. · O Estado-Maior da Brigada com

pór-se-ha ·1e um coronel Com rnand;tnte Ge
Modifi.ca n !(' Í n. 112, de .i ulho d_e _189-1 ( 01·- ral, um m<Jjor· assistente encarr·egado do de-

gwu:;açilo da Fo1·ça J>oltcwl) talhe , um capitão quartel-mestre ger·al, um 

I'IWJ ECTO N . 184 DE I d00 

A commissão •le Força publica, attenaendo t~nente ;;:ecretario, um tenente ou alferes 
à necessidade de modiftcac;ões na lei n. 112 a.Judante de ordens, sendo este trrado de 
de 2.'3 de julho (!e 1894, otferecu o seguinte um dos ha ta.lhoos. . . . 
pr~jecto : I § I .. Os Estados-Marores dos CinCo uata-

0 ConO'resso Lo"islat ivo de Minas Ge- lhões compór-se-hão cada um de um te nen-
raes dec;eta. : " te-coronel commandante, um major riscai, 

Art. 1.• o l'r·esidente nomeará para. 0 cargo um capit.fto cir•ur•gião-mór , u_m capitão aju
de domma.ndantc Geral da Brigada u m offic ial dsntc, Ulll tenente secretarro e tlll~ alferes 
superior·, etrectivo, reformado ou honorario quartel -mestr·o. 
do exercito, ou um de policia efi'ectivo ou § 2. · O estado-menor do I .· batalhão con-
reformado. st!u-á de u 111 sargento-a; udan te, um sargen-
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to quartel-mestre, um primeiro sargento f O •r. Fraaet.eo Bre~~aane: -Sr. Pre
contra.-mestre de musica, um corne.teiro- sidente, Y. exc. e a casa dispensar-me-hão 
mór com a graduação ile primeiro sargento, de provar a constitucionalidade do prQjecto 
e trinta musicos . em discussão, pois que olla ê clara e pa-

§ 3. · Os estados-menores dos outro!l ba- tente ; quanto á sua u tilidade, convenien
lh.Oes constarão dos mesmos inferiores já cia e necessidade, estão provadas pelo facto 
citado;; e sóm~nte de doze musicos. diJ. inclusão do ramal a que so refere este 

§ 4. • Os vonciment.os do pessoal da bri- projecto, no plano geral da viação do Es
gada se regularão pela tabella annexa á lei tad~. E' isto sulflciente para. provar que o 
de tlxaçfio da. força. publica. proJecto em discussão é util, necessario, ur-

Art. 3. · O esquadr-ã.:> de ca.valla.t·ia con- gente mesmo . 
. atará de um capitão, um tenente, dous ai- Além disso, sr. Presidente, devo dizer ú. 
teres, um pl"imeiro sar·gento, quatro ~A~run- esta casa-que a.s mer·cadorias par·titlas de 
dos ditos, um rorriol, seis cabos, ortenta certos pontos rlo município de S. Gont;a lo de 
!IOlda.dos, dous clarins e dous ferradores. Sapucahy chegam atê á cidade lle Campa-

§ I. · Além dos otflciae:l existentes nos nha, ponto ter·mina, tlo ramal feiTeo, por· um 
esta.dos-ma.ior·es da. Brigada. e dos ba.talhMs, preço exorbitante, talvez por mais do que o 
haverá. mais em cada um dos mesmos bata- seu transporto d'alli para o Rio de Ja
lhões, quatro capitães, quatro tenente~ e neiro. 
nove alferes, sendo um mestr·e de mus~ca, Isto, sr. Presidente, à bastante para. pro-
os quaes serão divididos pelas companhia~. var a necessidade desse ramal. 

§ 2. · Cada bateria constará de um cap1- Devo tambem explicar á casa uma circum-
t!e, um primeiro tenente, dous segundos stancia: em 1888, o então deputado proYin
tenentes, um primeiro 11argento, dous se- cial, hoje deputado federal, dr. Leonel Fi 
gundos ditos, um forriel, seis cabos, qua- lho apresentou á antiga assembléa provin
renta soldados artilheiros, trinta ditos con- cial um projecto que, convertido em lei em 
ductores e dous coJ•neteiros. . setembro deste mesmo anno, consignava 

§ 3.0 Os otflciaes e p~aças das ba.ter1as, uma garantia dejuros de 7 ·J. sobre o cnpi
fóra. do tempo rle serv1ço de sua: arma .e tal maximo de dous mil contos, para a con
exercicios, empregar-se-hão no se~v1ço ordr- strucção de uma linha que partisse do pon
nario como os de outras companhias. to mais conveniente da Estrada de Ferro Mi-

Art. 4.0 O quadro da i'Ol'va policial do Es- nas e Rio, e que fosse terminar no rio Sa
tado compor-se-ha de cinco batalhões. de In- pucahy, passando pelas Aguas de Cambuqui
fanteria, um esquadrão de cavaltar1a, an- ra e pelas cidades da Campanha e de S. Gon
nexo ao primeiro batalhão e cinco baterias, çalo do Sapucahy. 
cabendo uma a ~ada. bata~ hão. . . Acontece, porem, que o governo proviso-

Art. 5·. São sedes de c1rcumscrJpçOes mt- rio, quando contractou a construcçãc dessa 
litares para nellas estacionarem cada um linha ferrea com a companhia .Muzamt inho, 
dos batalhões, amoviveis ajuízo do Governo, não sei porque motivo, considerou de no
segundo as exigencias do serviço publico, as nhum effeito a garantia de juros votada 
seguintes cidades : pela antiga assemblóa provincial. 

Capital, Uberaba, Barbacena, Diamantina E' essa garantia de JUros que venho re-
e Januaria. stabelecer, no projecto em discussão, o qual, 

Art. 6·. Ficam revogadas as disposições espero, merecerá. toda a attenção da illus-
em contrario. . trada commissão de Obras publicas, que a 

Sala das commissões, 8 de JUlho de 1896. elle não negará, creio, seu parecer favora
- Severiano ele Re:ende.-Dr. Coelho de Mou- vel para 2. · discussão. 
ra.-Delfim Mo1·ei1·a Nessa occasião, sr. Presidente, eu apre-

A imprimir-se. sentarei uma emenda tendente a sanar uma 
o ar. CamJUo Pratea là e envia a mesa lacuna. que existe no projecto, pois que a 

o se"uinte. Companhia Muzambinho, como é sahido, não 
" PROJECTO N. 185 dispõe de capitaes. c si não lhe for em-

O Congresso Legislativo do Estado de Mi- prestado o neccssario para a con~trucção 
nas Geraes dect•eta: desse ramal, ella não poderà fazer. 

Artigo unico. Fica transferida para o lo- A minha emenda será nef:se sentido, e eu . 
flnr d<mominado Jogo da Bola, suburbio da a arresentarei em occasião epportuna. (ilfuito 
cid<~ .le de Diamantina, a c:uleira actualmcn- bem!) 
te e).istente no bai1·ro Arraial de Baixo, da EncCJ rar\a a discussão é approvatlo o pro-
1i1esma. c.dade ; revogadas as disposições cru j ecto. . . 
contrario. · A' comm1ssão d<J Obras Publicas. 

Sala das sessões, 8 ·de julho de 1896.-C. Pa!lsa-:;e it 2.· parte da ordem do o ia. 
Pmtes.-Couego Alves. E' lido o entra em 2.· discussiio J·OI' ar-

A imprimir·se. tigos o projecto n. 164 de· 1800, sob::e lice~-
São liâos postos em discussão e sem de·oa- ça ao l. · tabcllião da comarca do Patrocl

tes aprovadas as redacçoos finaes dos pr~je- nio. 
c tos ns. ll:\ de 189~ e 153 de 1896 e da in- Ent1·a om segunda discussão o artigo I.·. 
dicat;ão n. 2 do sr. Wenceslau Braz. 

Remettam-se ao Senado. o sr. .Jnvenal J•enna pede a palavra 
Entr-a em primeira discusslto o projecto n. para man~ar á mesa um.a emenda ao at•tigo 

Ji9 sobre in novação do. c~~tracto com a 1. · do pro.Jecto qu.e se d1scute, athn do que 
Companhia E. F . .Muzaínbinlio. . se conceda uma llcenc;a por praso rle dou~ 
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annos no ta.bellião de Sabaró., Silverio Au
gusto de Lima, para tratar de sua saude. 

Diz o orador que julga conveniente infor
mar- à Ca.mara de que es~e runccionario 
exerce o logar a 3l:l a.nnos e que nunca soli
citou do governo uma unica licença, porisso, 
termina o orador, a Camara, tomando esta 
declaração na. devida consideração e atten
do mais a que é ella solicitada para o tra
tamento de saude, estiL certo que a conce
derâ. 

Vem à mesa é lid1\ apoiada e entra con
junctamente em discussão a seguinte : 

R~IE:XDA 

Depois das palaYras-tratar de sua saúde, 
accre:cente-se:-e de dous armos, para egual 
rtm, au ~. · ta bellião da comarca de Sabaró., 
capitilo Silvorio Augusto de Lima. 

Sala das sessões, 8 de julho do 1800.- lu
venal Penna. 

Encerrada a discussão <i sem debnte appro
vado o artigo I.· e a emenda e bem assim o 
artigo 2.·. 

Consentindo ó. casa que passo o pnüecto á 
3. · discus~ã.o vae elle a com mi ssão de Peti
ções. 

Lidos e postos separ·adame ntc em discus
são são approvados os paret!eres de ns. 115 á 
120. 

Ar·chivem-se remettendo-se ao sr. Presi
dcutc do Estado a reclama~~ão de que tr·ata 
o de n. 120. 

Nati:L mais havendo a tratar·-se, o sr. Presi
dente designa para amanhã a seguinte 

ORDEM DO DIA 

I.· PARTE 

Ate uma hora da tarde : 
Leitura. e approva.ção da acta. 
Expediente. 
Ate duas horas da tarde : 

o o 

Segunda leitura dos pareceres de commis
sões e dos projectos depois de impressos e 
distribuídos. 

Apresentações de pareceres de commis
sões. 

Aprese ntação de pro,iecto, indicações, re 
querimentos, interpellações ou moções. 

Discussão de requerimento interpellações, 
indic<•Çào e moções. 

Approval,'ãO de r·edacções l~naes. 
Primeira. discussão do prO.Jecto n. 174, so

bre vel'lm para a bibliotbeca do Tribunal da 
Relação. 

SEGUNDA PARTE 

Até q uatr·o horas dn. tardo : 
Primcim discussão do projecto n. I Ti, res

tabelece rHlo os logares do Depositarios Pu
blicos. 

Pr·imt'\jra tb1 de ns. 121, de 1895, 171, 189, 
do 189G, ~ulm.- cadeit·as de instrucção pri
mar::.. 

Discus,:rw .os pareceres de ns. 122 e 124. 

Levanta u a sessão. 

17.• SESSÃO ORDINARIA, AOS 9 DE JULHO 
DE 1896 

PRESIDEl\CIA DO SR. EDUARDO PtM~~l\TEI, 

SU~UIAI\10 :- 1.' parte da orel~m elo di •.- l .f·i ln· 
ra ,. aJ•I'ruva..-:·.n ela acla . - t:.\PEil•t::o;n: - tllo<er
var:t,cs du ~r. Fratwi·w, · nrc::. s:tn ,•. - 1>•~ ••r:-n d•' 
H .. loo:\o l'lll - :l. · ICIIIIra ctns pan•roJ: ,., do• r111 11 · 
1111,, () .. ,- - llt!IJII I'rimc lllll olro >r. H olll l'··ll itloi . 
,\IJ I't •:O:.• ·lll õll' :"to dt~ p lfl't't~ l t*~ d t:' t't):ll 'lti. .. ~·q\. •..;, -

A p ro "''lll ao;:ln tlll pruj,..-J .o•. - ll •sr ur~" el-• sr. 
l~na•·'" ~l ~~r~a . - . .\I•Pr•n :t,·. n tl t• rt·,lan·i•"S t!aa ':' . 
I.. ,,,,,. 11 'MIIl oit o pn•i•'t 'l tl 11 . I i I. Di seu :·" I o lu 
!'-r . t:ar·n··i ro de ll ~>z,•-. . lc' . . ,. · par!e.-1. · db•·u:-:. 
~:io •lu projcclo 11. 1'77. - Di••·•l1 5u '" ;r. l; o•m::l
ga d.o .' oha .- .• !los rlc n ~ . 121, de ts·•·. 1'1 e 
' "''· .rc 1-!••i.-Di;:cuss;\ll elos pareccr~s ns . 122 c 
I:'.J. · On l••n1 •lu 11io1 seguinte. 

.\o meio dia, f&it.:t a chamada , acham-se 
presente:; o f:r•s.: Eduardo l'imeur .. :, l( rlaeiro 
de Oliveir·a, Ribeiro Junqucira , :\l:irr .. ,ot Al
Yes, Franci:;co Brcs,:;mo, IJc ltim :'llo rt>ira, 
Duar-te lia Fun~cca, Sih·a For·r c:<, Ft0 ITC!i ra 
Tinoco •. lo:'.o Pio, :\uno~ l'inhei r·o .. luvcual 
1-'enna, Co~·ucil·o de ttczcndc. 1\aul l'•·niolo, 
i\lcnolcs l'imentcl, Oonza~ra da Si ll·a, :\uucs 
Coe lho, Th cophito ~hn·q ucs, Satuminn llan
tas, Epaminondas Ott.oni, i\lanue l da Silva, 
rar·liudo l'in tn, Coelho de :\loura, !'uusa :'llo
reir·a, Aug-u~to Clen;en• i no, SeHn·iatlo de Re
zende, Joaq uim Calixto, lgnacio \lurta , H.u
rlri:,rucs Chaves, Camillo Prate~ o t·into de 
:\'lour·a, l'altanrln com cau~a part il'i p:ula os 
St'S.: Camillo Soare;; Filho, Far·ia Loha to, 
Uenvc nuto Loho, Bornardcs ((C Faria, Tant
r·es de Mello, Agostinho Per·cir·a, .-\thor·to 
Fur·tado, \Venceslau Braz e Getulio de Car• 
valho e sem ellu os~mais sr·:;. 

Alwe-se a sessilo 
E' lida e approvada n. neta lia ~· ·s::ão an

tecedente . visto não haver quem sol.Jr·o a 
me;:ma. faça observações. 

O SR. I.· SECRETARIO dá. conta do se~u inte 

EXPEDIENTE 

Officios 

Dous do dr. I.· Secretario do Senado, e n
via ndo os projcctos ns. 60, iO o 71, eman~
dos daquclta Camara, ele,·ando ~~ ~ venci
mentos do olflcial do gabin ete da. ! 'rc~iden
ci<t, dos empregados dn. Junta Commercial, 
dos da Secr·etarin. da R(>(a(;;,o, de,·o Jvcndo 
com emendas a propos içflO n. IG de;;ta Ca
mara. do IHO::i o communicando ter ~ido re
jeitada a ((c n. ~18 , de 1HH4, da Camam, 
creando mai~ uma Yara de dire ito em Ju iz de 
f<'óm. A imprimir·em-se os projectos, tica~do 
inte irada quanto á participação da retei
ção. 

O sr. EJuunlnondn• Ottonl, por parte 
da commif:são do Obms Publicas, requer se 
dele:ruo á mesa a faculdade de nomear dous 
membru:< que pr·eencham inter·inamente as 
vagas oxi,;tclltes na referida eommissão. 

Com o consenti monto da casa, são nomea
dos os srs. Duarte da Fonseca e lgnacio 
Murta. 

O Nr. n clflm Moreira declara. quo, 
achn.ndo->'o :;ohrecarregado com :c:cni<;u de 
quatr·o commissões, requer dispensa do 



membro da commlsslo de Petii;oas e pede 
a nomeaçlo de dovs membros interinos para. 
a commissão de Legfslaçlo e Poderes. 

Approvados os requerimentos e concedida 
a dispensa solicitada, elo nomeados p~ a 
commíssão de Poderes os srs. Raul Pemdo e 
Pinto de Moura. 

o 11r. Fraael.- Bl'M8Aae 'pede a pala
vr&. e reclama contra o resumo do sou dis
curso publicado no Mina.s Geraes, de 9 do 
corrente, na noticia dos debates desta casa. 

o sr. Presidente declara que, attendendo 
ao pedido do nobre Deputado, providenciará 
pa.ra. se fazer a rectificação no extracto da 
Mssã.o seguinte. 

o •r· .loAo Pio t ...... Pedi a palavra, sr. 
Presidente, para. que v. ~xc. interponha os 
seus bons officios perante a mesa do Senado, 
on pelos tramites que permitta o regi
mento, de modo que o proje•:to de instru
cç!l.o publica, elaborado o anr>o passado pela 
commiss!l.o da Camara., entre em discussão 
naquella casa, para ser ou n!l.o approvado, 
porque muitas medidas nelle consignadas 
foram pedidas pelo sr. Seet·etario d? Inte
rior e outras r'3cla.madM pelos propr10s pro
fessores. 

Jà o anno passado,podia este projecto ter 
transitado pelo Senado, nll.o sei porque, nem 
é da nossa competencia indagar dos moti
vos, ficou para esta sesslo que já vae um 
pouco adea.ntada; entre~nto não começou 
ainda no Senudo a sua drscusslLo . .. • 

UM SR. DEPUTADO : - Ainda não foi apre
sentado nem mesmo o parecer. 

0 SR. CAMILLO PRATES : -Consta que O Se
nado vae rejeitar estes projectos todos. 

O sR. BRESSANE :-Tem o direito de regei
tal-os, mas não de abafai-os (apoiados). 

O sR . JoÃo PIO :-E a com missão nem 
deu parecer ,como declara o nobre collega. 

0 SR. CAMlLLO PRATES :-OUVI dizer que O 
projecto sumiu. 

o SR. JoÃo Pro :-Entretanto, sr. Presiden
te, ha medidas de summa. importancia neste 
projecto que a Camara votou e que foi es
tudado por varios collegas professores. 

V. exc., com a solicitude que todos reconhe
cemos (apoiados), poderá interpo~ os se':ls 
bons officios para que este proJecto seJa 
approvado ou não, porque em todo o caso a 
commissão de Instrucção Publica poderá to
mar medidas este anno para corrigir alguns 
defeitos da lei n. 41. 

O que é certo, sr. Presidente, é que a 
instrucção publica do Estado não póde ficar, 
como está, eivada de erros e defeitos. 

E como no Senado, con i'lrme declara o 
nobre collega, desappareceu o projecto .... 

O SR. CuliLLO PaATES:- uvi falar nisto. 
0 SR. SEVERlA.NO DE REZENDE : - Todas as 

medidas legislativas sobre a instrucção pu
blica estão tr·anca1as na commissão daqualla 
casa. 

o su. JoÃo PIO :-V. exc. está coadjuvando 
ou forta lecendo muito mais a llliuha. recla
mação, em todo o c a o, como e lia é 11nanime, 
espero que v .. exc . ! sr . Presidente, tomará 
todas as provrdenclê\s .... 

0 SR. SBVBRIANO DB R BZBNDB :- Acho que 
o nosso Presidente nlo tem competencia 
para fazer o que v. e:occ. quer. 

O SR Joio Pro :- F aço a reclamação ao 
sr. Presidente para que ella s,eja ouvida mais 
além ~ salvando ass1m a responsabilidade da 
commrssão de Instrucção Publica desta casa. 
(Muito bem.) · 

O SR. PRESIDBNTB declara que o regimento 
nlo dá a mesa da Camarll faculdade de diri
gir-se á mesa do Senado, afim de fazer recla.
maçnes como a que o nobre Deputado le
vantou. 

Em todo o caso, fará. chegar ao conheci
mento daquella casa o pedido do nobre De
putado, isso, pot·em, em caracter de todo 
particular. 

Naturalmente a.quella casa tem tido ju.;ti
ficativa para não ter ainda posto na ordem 
do dia o projecto a que o nobre Deputado se 
refere. 

SBGUNDA LEITURA 

A requerimento do sr. Raul Penido é dis
pensada a segunda leitura dos projectos 
ns, 183, 184 e 185 e dos pareceres de us. 128 
a 132, que ficam sobre a mesa para ordem 
dos trabalhos. 

APRESJmTAÇÃO DE PA.RECERES 

0 SR. RIBEIRO JUNQUEIRA apresenta, por 
parte da commissão de Justiça Civil Crimi
nal, o seguinte 

PARBCER N. 133 

A commissã.o de Justiça Civil e Criminal, á 
que foi presente a conta assignada por Pa
checo, relativa a custas cobradas em cele
bração de casamento, não tendo certeza, 
mas, jul~ando que se trata de reclamação 
contra o exaggero das custas apontadas na 
mesma conta, a. que nlio acompanha reque-
rimento algum; ' 

Considerando que ás partes interessadas 
compete, perante a auctorida.de competente, 
a impugnação de contas de t al natureza, 
uma vez que não estej :: m em harmonia 
com a lei sobre casamento civil e o regi
mento de custas, é de parecer 

Que seja archivada a. conta que lhe foi 
presente. 

Sala das commissões, 9 de julho de 1800. 
-Ribeit·o Junqu.eim.-Gon:zo.ga dlt Silva. 

A' imprimir-se. . 
0 SR. SILVA FORTES, pela commissão de Re

querimentos e Petições, lé e envia à mesa 
os seguintes pareceres : 

N. 134 

A commissão de Representaç-ões, Reque
rimentos e Petições, â. qual foi presente n 
do cpnselho dist rictal do Pcqui, pedindo o 
auxilio de 10:000$000 pam cana lizat;flO d'agua 
pota.vol, ó de parecer 

Que nada ha que deferii' na reprc~entaçãu 
alludida., visto tratar-se de mater·ia de mero 
interesse local. 

Sala da.s commissões, 9 de julho de 1~96 . 
-Silva l •'orles.-D. Mo1'eim. 
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N. 135 

A commissão de Representações, Requeri
mentos e Petições, á qual foi presente a da 
Camara. Municipal de .-\ra.guary, pedindo au
xilio para a construcção de um collegio, 
ê de parecer 

Que se mande are h i v ar a dita representa
ção, visto tratar-se de construcção de p're
dios de mer·o interesse local, e não de sub
venção a estahelecimento municipa l ou de 
ensino primaria local, nas condições do que 
estatue a lei n. -1 I Je 3 de agosto de 1892, 
arts. 3:3-t usque 340. 

Sa la rias commissões, 9 de julho de 1896.
.Silva Fortes.- D. Mm·eh·a.- Sousa Mm·einJ.. 

N. 136 

A commissão de Representações, Requeri
mentos e Petiçõe«, a qual foi presente o de 
d. Fr·anc isca l:l:tptista Car·neiro, pedindo o 
restabelecimento do imposto de p eda.gio, 
que cobrant sohre a ponte no Rio rlas Ve
lhas, em S . Miguel da Ponte NoYa, confor
mando-se com as inl'ormac,:ões ministr·adas 
pelo dr·. Secretario do Agricultura , é de pa
recer 

Que seja indeferida a p1·otenc,:ão de d. Fran
cisca Baptista Car·neii·o. 

Sala das commissõcs, 9 de julho de 1896. 
-.Sil1111. Fortes.-D. Moreira.- Sonsa Moreii'U. 

A imprimirem-se. 
O m e>:mo senhor remctte á mesa, aftm de 

entrar em discussão, o seguinte 

PARECER E Rli:DACÇÃO PARA 3.• DISCUSSÃO SO· 
HRE O PROJECTO !'>. 163, DE 1896 

A commissão de Repl'ese ntações, Requeri
mentos e Petiçoes, o!ferece para terceira 
discussão, !'edigido de accÕI'do com a emenda 
offerocida e 11.pp!'ovada. em segunda discussão, 
o projecto n . 163, de 1896. 

O Congr·esso Legislativo do Estado de Mi
nas üeraes decreta : 

Art. I.· Fica o Gove!'no auctorizado a con
cede!' ao c itbdão Se,·ei·ino l'llentles Badâu, 
1.0 tabclliãu d..1. comar·ca do Patrocínio, 3 an
nos de licença. para tratar de sua saüde o 
ao tabellião da comarca de Sabará, capitão 
Sih·r1·io Augusto de Lima., dous annos 'de li
cen~;a para o mesmo tlm. 

Ar t. 2. · Revogam-s~ as disposiçõ~s em 
contl'ario . 

Sala das commis!lões, ÇJ de julho de 1~91) . 
-~il t:ll Fo1·tes.-Del(im iim·eim.-Sousa Mo-
1'etra. 

A impi·imit·-se. 
O Slt. JoXo Pro, pela commissãu de lnsti'U· 

cção l'ubli ca , env ia á mesa os seguintes pa
receres: 

N. 137 
A- commissão de lnstt·uc\'ãO, á que foi 

presente a rept·e~cntaç:w dos professores da 
Escola Normal de~ta Capil.a.l pedindo sejam 
considerados profoss01·es da Escola Normal 
de Minas-nova Capital do Estado; que so 
lhes mandem ediftca1· o~ predios a que se jul
gam com direito, c quo !lh1s sejam concedi
dos os mosmos faYo1·es que aos demais fun
ecionarios: 

A. t:. - I. 

Considerando que a disposi<;iio do art. I.· 
do cap. 2. · do decreto de l. · dn dezembro de 
IROO não obriga a transferencia da Escola 
Normal desta cidade para a noYa Capita l do 
Estudo, e que n1\o ha conveniene ia em fazer
se essa transferencia ; 

Considerando, além disso, que o art . L· n. 
7 da lei addicional de 17 de dezembeo de 
1883 é cla!'o e exprtJsso na sua determinação, 
que e a seguinte : « A conccd<>r, a titulo gr a
t uito, aos actuaes runcr.ion :1rios estadoaes 
qtte por lei têm residencia oúriga toria na 
Capital, e que o requere!'om, um lote de 
ter·reno para construc-;i'to de ra!<a ou chaca
ra, antes de serem postos em ha~ t a>) etc., e 
que os alludidos p1·o ressorrs niio se acham 
nessas condic,:ões,-é de par•'CCI' 

Que se m:tnde archh·ar a rl'l'el'illa repre
sentação. 

Sala das commissões, ü de ju lho de 18\16 .
Padre Joao Pio-Francisco Jlresxa11e . 

PARECER E -:MENDAS PARA 2.· Dlsct·ss.\o SOURJo; 
O T'ROJECTO :\ . lti; l 

A commissão de Instrucção l'ublil'a, it que 
l'<li pre~ente 0 projecto n, }(i\1 ol t•sl d :t llliO, é 
<lu parecei' que o mesmo seja ~uiJmett ido á 
se~unda discussão e aplJI'OYado com as se
~uintes eme'ldas : 

~-I 

Substituam-se o art. 4. · e vs se us para
l!I'aphos pelos se:;ruintes : 

Art. 4.· <? ensi!lo constar·ü de duas partes: 
-uma obr1gatona e out1·a t'acu :tath·a. 

§ I ·. Serã.o obi•igatorias : a aprond izü:;rem 
du um olftc10, consultadas a ap ti.!àu o natu
I'al inc.linação do educantlo, o o f' n~ino pt·i
mario constante do pro:;rr·amlll1t da~ (·~cuias 
m·banas, bem como o deseuli 11 olcnlC'nt ar ~t 
musica e a. gymnastica e in>' I'U c~·iiu mdit~r. 
~ 2 . · Se1·á. t'acultath·a a :qH'CIHiizagcm tio 

mais de um o111cio, ao prudonto CI'iterio da. 
tlil'ecção do estabelecimontc:>. 

N. 2 

Ao a r t. 6. · a.ccroscento-se- in-rlne: 
Con~ultada quanto possíve l a especialidade 

ria industria local. 

N. 3 

Substitua-se o art. 10. · pe lv seguin te : 
Art. 10· . HaYerá em cada InStituto um 

professor no!'malista, um de desenho, lll•l de 
ut usica e um de gymnasti ca t' in:<u·ucçào 
utilitar, todos de nomeação do gove r·no, Yi-
1 :di cios depois de decorridos d nco annús e 
eom •>s vencimentos !1xados nost:t le i. 

N. 4 

Substitua-:<e o para!;rapho unico do art. 
I ·! pelo seguinte : 

Par·agr·apho unico. .-\ gratiilcaçi'to quo pei·
•·ober· o contra-mestre se1·á r ecolhida {t caixa 
t·conomica fede!'al ou estadoa l, e ent1·c:;ru e 
;:o pao ou t utor· do educando ao rctirai'-t'O 
••.;te do instituto. 
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N. 5 
Ao capitulo uni co do tit. 3. • accrescente-se 

o seguinte : . . . . . 
Artigo. Const1tmra renda do mst1tuto o 

producto dos artefactos que sahirem de suas 
otflcin~. 

Paragrapho .unico. Da~o o .facto de s~r a 
rend!L do instttuto superiOr as respecttvas 
desp<!sas o excedente constituirá fundo de 
reserva para a creaçã.o de novos institut.os. 

N. 6 

Na ta.bella de vencimentos annuaos onde 
se diz : contra-mestre 600$000, diga-se : con
tra-mostro 300$000. 

Sala das sessoes, 9 de julho do 189G.-Pa
d1·e Joílo Pio -Francisco B1·essane. 

A imprimirem-se. 
0 SR. EPA)f[:'\•)NDAS 0TTONI, por parte das 

com missões reunidas do Orç;unento ie Obras 
Publicas, apt•esenta á consideração da casa 
o seguintfl 

PARECER PARA 2." DISCUSSÃO: SOBRE O PROJECTO 
N. 154 

As commissões reunidas de Obras Publicas 
e Orçamento, as qua.es foi presente o pro
jecto n. 154, deste anno, sã.o ue parecer quo 
seja elle submettido á segunda discussão e 
approvado. 

Sala das commissões, 9 de julho de 1896. 
-Epaminondas Ottoni . ..-j\fendes Pimantel.
Augu.sto Clementino.-Duarte da Fonseca.
Ignacio Murta. 

A imprimir-se. 

APRESEl'IITAÇÃO DE PROJECTOS 

O sn. MANOEL Ar,n:s envia á mesa, pro
mettendo justiticar em occasião opportuna, 
caso soja impugnado, o seguinte 

PROJECTO N. 186 

O Con:rrcsso Legislativo do Estado de i\li
nas Geraes decreta : 

Artigo 1. ·-Fica creada uma cadeira rural 
- mixta no Jogar denominado -Almas -do dis

tricto de S. Jofto da Chapada, município de 
Diamantina. 

Art. 2. ·-Revogam-se as . <!isposições em 
contrario. 

Sala das sessões, 9 de julho do 1896.
Conego Manoel Alves.-Dum·t~ da, FonsP.crt.
Ntcnes Pinheiro.-Manoel da Eilva.-Ignacio 
Mw·ta. 

O 111r. Ipnclo lUarta: -Pedi a palavra, 
sr. Presidente, para apresentar um projecto 
creando diversas cadeiras ruraes do instru
cção primaria nos municípios de Arassuahy, 
Theophilo Ottoni e Minas No,·as. 

Para fundamentar ~ justificar este proje
cto, basta informar á. Camara quo as escolas 
de que trato são para povoados e Jogares 
que ficam a grandes distancias das que exis
tem actualmen~e, e que creadas concorrerão 
muito para a instrucção de um numero con
sideravel do creanças pobres, que, pela enor
me distancia em que residem das actuaes 
escolas, não as podem frequentar. 

E' assim que a escola pedida para o logar 
-Farinhas -dista do Salto Grande 8 le
goas a 9 da Vigia; de -Curyangos-no po
voado deste nome que, embora novo ainda, já 
é muito florescente, C<'m um commerato 
bem ragular, e lavoura de café nas excel
lentes terras da soberba matta do Jequi
tinhonha. 

Em favor das outras cadeiras militam as 
mesmas razões. 

Como v. e:xc. sabe, sr. Presidente, o muni
cípio de Arassuah~ é um dos maiores e 
mais populares do Estado, occupa.ndo vasta 
extensão de territorio banhado pelos grandes ~ 
rios Ara.ssuahy e Jequitinhonha e seus nu
merosos tributarios, quP fertilizam optimas 
terras, em sua maiori<L ainda cobertas de es
pessas e gigantescas mattas virgens. 

O sR. SILVA FoRTES da um aparto. 
0 SR. AUGUSTO CLE~IENTINO :-E' muito 

importante e de grande futuro. 
0 SR. lGNACIO MURTA : -Entretanto, sr. 

Presidente, tendo em vi~tu., não sómonte a. 
extensão territorial, de cerca de 70 leguas 
de margem do Jequitinhonha, mas tambem 
a sua população, de GOmil almas approxima
damente, é exíguo o numero de escolas pri
marias existentes naquelle município. 

0 SR. RIBEIRO DE Ot,lVEIRA : -V. OXC. está 
perdendo tempo; o Senado corta tudo. 

0 SR. DUARTE DA FOJSSECA: -l\las cumpri
mos o nosso dever. (AVQiados) . 

0 SR. GONZAGA DA Sli.V A: -Tudo pela in
strucç:io r 

0 SR. )GNACIO MURTA:- Perfeitamente r 
Um dos maiores serviços que poderemos 

prestar ao Estado, é a difrusão da inst rucção 
pelo povo r (Apoiados). 

Ha 10 annos que tenho a. honra de serre
presentante do povo nobr·e e generoso que, 
apesar da minha incompetencia . (nao apoia
dos gm·aes), em sua soberania, escolheu-mo 
para advogar seus interesses nesta casa do 
Congresso Mineiro. 

0 SR. AUGUSTOCLE~IENTINO:- Onde V. exc. 
procura sempre servir bem ao E~tado e á 
zona que dignamente rcprc!'enta. (Apoiados). 

0 SR. IGJSACIO MURTA:- Não é, pois, com O 
intuito de cxhibir-me, de fazer-me conheci
do, que occupo esta tribuna pa.ra justificar 
prqjectos creando escolas de instrucção pri
maria; faço-o por que pen~o curar dos in
teresses daquelles nossos concidadãos, que 
tambl3m são miMiros e tem direito a re
ceber, ao menos, a inst.r·ueção primaria, 
que é a base da civil iZU(,'àO C do progreSSO r 
(Apoiados; muitobemr) 

Si este projecto fõr impug-nado em I.• dis
cussão, comprometto-mc a.j u~t.itica.l-o e pro
var sua. ut ilidade e a nece:-sidado da crea
ção das escolas de que trato, cumprindo 
assim o meu dever. (Jlfuito bem! muito bem). 

Vem á mesa é lido e vao a. imprimir-St' o 
seguinte 

PROJECTO N. 187 

O Congresso Legislat ivo tio Estado do 1\Ii
nas Geraes decret<L : 

Artige unico. Ficam creadas as seguintes 
cadeiras ruraes de instrucção primaria do 
sexo masculino, no municipio de Arassuahy, 
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uma no logar Farinhas, districto do Salt 
Grande; uma no povoado Curyangos e uma 
no povoado Farrancbo, districto de S. João 
da Vigia; uma em Boa Vista, districto da 
cidade de Theophilo Ot.toni; no municipio de 
Minas Novas, uma no povoado Crioulos, di:.
tricto d'Ag-ua Limpa; uma em Vereda, dis
tricto da cidade; c umn. mixta no Jogar Go
mes, distt·icto da cidade; revogn.das as dispo
sições em contrat·io. 

Sala das sessões, 9 de J·ulho de 1896. -
Ignacio Mw·ta. - Con"tlO A ves. - Duarte lia 
Fonsectt.-Camillo Prates.-Manoel da Silva.-
E. Otloni.-'-Rndt·igues Chaves. · 

O Sn. CAMILLO PRATF.S lê e otrerece à con
sideração da casa o seguinte 

PROJECTO N. 188 

O Congresso Legislativo do Estado de 1\li
nas Gcraes decreta : 

Artigo I. ·-Fican~ C!'(}a.~:tS as seguin tcs ra
deiras de instrucção pl'imaria do sexo mas
culino : 

!'I I.· No municipio da Janm.ria, uma no 
povoado do Riacho Secco, districto da ci
dade. 

§ 2. · No municipio de Grão-;\fogol, uma 
no logar denominado Brejo Gt·ande, districto 
do Riacho dos Machados : duas nos Jogares 
denominados Vaccaria e Dous Riachos, no 
districto da cidade ; uma no Jogar de
nominado H.ocinha, no districto da. Ex
trema; outr<L na Portcirinha, districto de Ja
tobá. 

§ 3. · No municipio de Salinas, uma no 
Jogar denomióa.do CubicuJo, districto da ci
dade. 

§ 4. · No municipio de Rio Pardo, uma no 
logar denominado Boa. Vista, districto da 
cidade. 

§ 5. · No municipio da Boa Vista do Tre
medal, uma no Jogar denominado Bom Sue
cesso, districto da ciJade. 

Art. 2. · H.evogam-se as disposições em 
contrario. 

Sala das sessões, 9 de julho de 1896.
Camillo Prales.-ltfanoel da Silva.-l,qnacio 
il[urltt. 

Apoiado, vae a imprimir-se. 
São lidas,postas em discussão e sem debato 

approvadas as redacções tlnaes dos projo
ctos ns . 124, 125 e 140, dEJ 1895 e das emen
•las da Camara ao projecto n. 57, do Senado 
-Enviem-se ao Senado. 

l. a DlSCl SSÃO 

EntJ·a em primeira discussão o projecto 
n. 174, do corrente anno, sobre verba par·a a 
bibliotheca da Relação. 

O sr. Carneiro de Rezende : - Sr . Pre
sidente, achando-se ausente destacidado, em 
virtude de força maior, o illustre auctor do 
pr~jecto em discussão, eu venho demons
trar a vantagem, a. utilidade e a justiça que 
o mesmo cncetTa. 

Esta tarei'a poderia com mais vanta:rem 
ser desempenhada. pelo illustre auctor do re
ferido pr~Jecto ; porém, eu limito-me a ·tra
tar da questão pm·fnnctoria.mente, o quanto 
fõr sufflciente para demonstrar a sua. utili-

dade e conv.miencia em ser adaptado entre 
nós, transformando-se em realidade. Sabe
mo~ pHI'eitamente que, na J.& discussão de 
qualqtH't' projecto, trata-se de se conhecer 
si de facto elle e ou não constitucional, é ou 
não util. 

Relativamente ao primeiro ponto, creio po
der alfirmar com toda a convicl,'ãv a inexis
tencia em no~>:;o codigo político de uma dis
posição siquor· quo não dê a.uctorização, que 
seja contraria a que so tlprcscme a julga
mento da Cam;tra o pl'ojecto em discussão; 
porquanto, de di~posi<;ào em dispo~ição, rle 
artigo em artiA"u, nito se no: a e nem Stl en
contra, como acabei do dizer, um ubstacuJo 
contra o mesmo. 

Quanto ao sel!undo ponto, isto ó em rela
ção á sua ut.ilidode, eu creio quo ella ó bem 
patente e que não ~arece de demonstração 
a lg-uma. 

Sr. Presidente, um Estado trto importnnte 
como o nosso, possuindo um ~·upt·cmo t ribu
nal de justiça mereceüor de nu~~a Yenera
ção . porque ali i tem assento ltumrns nota
v eis pelos seus conbecimentos,iuridicos, nào 
possue, entretanto. uma bibliothern. dig-na, 
não só mente do venerando Tribuu;d ela Rela
ção, mas tambem do proprio Estado. 

UM SR. Ot,:PUTADO :-0 Congresso tambem 
não têm ainda . 

OUTRO SR DEPUTADO :-!\tas tem Vet•ba. 
O SR. CARi'\tmw DE REZEi'\DE :-:'lias, o i! lus

tre collega, que acaba de honrar-me com seu 
aparte, carece distin:ruir a necos~ itlade per
manente que têm o Tribunal da RelaçflO de 
possuir uma bibliotheca., e carece tambem 
distinguir a necessidade occasional que póde 
nesse sentido ter o Congresso ; p01 quanto, 
na Relação os illustres desembargadore~ .. . 

O SR. H.Au r. PEi'\IDO :-Neste ponto o Con
gresso tem muito mais necessidade. 

0 SR. CARNEIRO DE REZENDE .... jog-am com 
interesses de ordem superior, der idem oj ul
gnm constantemente altas que tões de di
reito e, por isso mesmo, devem estai' a par 
do desenvolvimento da sciencia. .im·idica. 

Nós sabemo. , sr. Presidente, quo os venci
mentos dos desembargadores não silo tüo suf
tlcientes, não s;lo tão elasticos que auctori
zem a comprn assidua de livros cn.ros de 
direito, que ó umn. sciencia muito pl'Oxima
mente subord inada á evolução, prP~a por 
excell encia á parte dynamica da ~odologia 
e que merece constantes estudos e investi
gaçõe!' de sous cultores. 

Poraqui, prova-se a necessidade quo tem 
o tribunal da Relação de ser dotado com 
uma bibliotheca ; e () que se pede, penso não 
ser uma quantiaou vet·ba tão extraordinaria 
que possa pôr em pet·igo os cofl·es publicas. 

O SR. JoAo Pto :-E' muito pequena ; de
via se1' maior. 

0 SR. CAR' EIRO DE REZENDE :-E, depois, 
si ao nosso Estado vier um visi tante e fOr 
até ao Tribun:-.1 da Relação, qual será. o seu 
modo de pensar, o seu juizo, a respeito de 
nossa dedicação e amor ao direito, si encon
trar, no mais elevado tribunaljudiciario tle 
Mina!>, uma hibliotheca mais propria de 
uma Camura Municipal1! 

0 SR. RAUL PENIDO :-ISSO não pl'OVa na
dJ.. 
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UKA vóz :--Elles podem consultar na bi

bllotbeca do Estado. 
OSR. CARNEmo . DB RBzana:-Vae além 

di1so, sr. Presidente, tambem servir aos jui
zes, á classe dos advogados da ·propria co
marca da Capital, porquanto ella nlo é e 
nem será de caracter individual. 

E, demais, estão em construcçlo os pala
cios do poder executivo, do poder legislativo 
e do poder judiciario na Nova Capital, di
Zell\-me que é deslumbrante, que é de um 
ffOSto artístico extraordinario o palacio da 
JUStiça. 

Pois bem : si quanto ao exterior, quúnto á 
materialidade do editlcio, elle attrabe a nos
sa attençlo, a nossa admiraçlo, entretanto, 
si penetrarmos no seu interior, iremos, mais 
tarde, alli 'ençontr~r. por infeliz contriLste, 
uma bibliotheca pessima, composta de al
farrabios sem . importancia relativamente á 
actualidade e á propria grandeza do monu
mento. 

Sabemos gue a sciencia do direito é muito 
evolucionista, de modo q·ue . ha necessidade 
dos desembargadores compulsarem livros 
modernos sobre este ramo dos conhecimen
tos humanos : por isso e afóra outras ra
zOes envmdo que este projocto é util e con
veniente. 

Termino, pois, minhas observações, cha
mando a mim a responsabilidade de ter sus
tentado . a utilidade do projecto em discússlú>, 
visto achar-se ausente o seu auctor .. distin:.. 
ctissimo represent~nte , da terceira 'cireum
scripção eleitoral, de lado ·a opposição mani
festa ao projecto por alguns de meus illus
tres collegas. (Muito bem I) 

Encerrada a discussão e o- projecto apprv
vado e vae á commisslo de Instrucçlo pu-
blica. . _. 1 Passa-se à segunda pàrte da 

ORDEM DO DIA 

PRIMBIRA DISCU!JSXO 

E' lido e posto em 1.• discussão o projecto 
n. 177, sobre o restabelecimento do logar 
de depositaria publico na.S comarcas. 

O .r. Gonzap da 8llYat-Sr. Presidente. 
como apresentante do projecto que hoje en
tra em primeira discusslo, venho trazer ao . 
conhecimento desta casa. nlo somente a sua 
constitucionalidade, m·as tambem a sua uti
lidade 

UM SR. DEPUTADO :-0 projecto é inutil, 
0 SR. 'GONZAGADA SILVA :-lnutil f 
0 SR. CAMILLO ~RATES :-lnutilissimo. 
0 SR. GONZAGA DA SILV-' :-Fala. bem alto 

contra a opinião de Y. exc~. o parecer de 
dous distinctissimos e illustrados magistrados 
os srs. drs. Braz Bernardino Tavares Loureiro 
.e Josino Alcantara de Araujo. 

Esses dous magistradi)S ... 
0 SR. DUARTB DA FONrmcA :-Que dizem 

ttllesf 
0 SR. GONZAGA D.\ SILVA ... em attestados . 

affirmaram que e de necessidade e utilidade 
publica a creaçlto do cargo de depos1tario 
publico nas diversas comarcas do Estado. 

0 SR. SBVBIUANO DB RBzmmE :-E' de toda 
conveniencia a sua creaç!o. 

0 SR. GoNZAGA DA SILVA :-Perfeitamente; 
estou de accOrdo com v exc. 

A necessidade da creaçlo desses !orares 
funda-se, sr. Presidente, principalmente, na 
difficuldade que et·corJtram geralmente · os 
juizes de direito, Cl ::to já disse nesta Ca
mara, em achar indivíduos ou encontrar 
pessoas, que queiram submetter-se á accei
taçlo de cargo tão onerado qual o de depo
sitaria. 

Além disso, como v. exc. e a casa sabem, 
esse logar nenhum onus traz ao Estado, por
tanto, nlo vejo razão em que os ineus illns
tres collcg11s se fundem para impugnar o 
projecto em questão. 
. E o logar de depositaria é um l'•jrar que 
depende exactamente da nomeaç!.i.o de juizes 
de direito medeante concurso. 

0 SR. RIBEIRO DE 0LIVEIJ1,A :-Não é O que 
diz o projecto. 

0 SR. GoNZAGA DA SILVA :-ü projecto re
stabelece a lei antiga, portanto •.. 

0 SR. RIBEIRO DE OLIVEIRA :-Porque auxi
lia indivíduos. 

0 SR. GONZAGA DA SILVA ... restaura oslo
gares de depositaria. 

0 SR. SBVERIANO DE REZENDE :-E' um pro
jacto innocentissimo. 

UMA vóz :-E' inconstitucional. 
0 SR. GONZAGA' IJA SILVA :-lnconstitucinal 

porque Y ( Ol·uzam-se dive1·sos apartes). 
O projecto determina, sr Presidente, que 

sejam aproveitados os funccionarios que 
exerciam esses logares no tempo de sua 
suppressão, e isto para respeitar os direitos 
adquiridos daquelles que entraram em con
curso e que são em pequeno numero. 

0 SR. CAMILLO PRATES :-0 projecto resta
belece defunctos. 

0 SR. GoNZAGA DA SILVA :-Esses que mor
reram deixaram ipso facto os seus logares 
vagos. 

0 SR. SEVBRIANO DE REzENDE :-0 projecto 
n!o restabelece defunctos, restabelece a in
stituição. · 

0 SR. GONZAGA DA SILVA :-Ah! si O proje
cto ressuscitasse defunctos seria magnífico ... 

0 SR. CAMILLO PRATES :.o.. Não era, não, por
que acabava com os medicos. 

0 SR. GONZAGA DA SILV·A .. . porque então 
a febre amarella já tinha desapparecido n~:. 
zona da matta. 

Tendo, sr. Presidente,· demonstrado com 
documentos que corroboram a minha argu
mentaçlo a utilidade e constitucionalidade 
do projecto .•. 

0 SR. CAMILLO PRATES :-Constitucionali
dade, não apoiado ; não foi demonstrada. 
(Ha diversos apa1·tes.) 

0 SR. GONZAGA DA SILVA :-Esses funccio
narios já existiam, entraram em concurso 
que restabelece um direito adquirido, por
tanto nlo podiam ser Iezados por uma lei 
qualquer c;ue ella fosse. partisse de onde 
partisse. · 

E essa lei entlio, sr Presidente, é que 
foi inconstitucional, essa lei é que veiu 
oft'ender direitoe sacratíssimos quaes os di
reitos adqv.iridos. 
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~ vv. excs. devem impugnar essa lei que 
yem fazer desapparecer esses direitos e nllo 
1m ~ugnar o proJecto que vem restab~lecer 
uma lei mas uma lei constitucional. 

Achando-se portant0, perfeitamente de
!Donstrada _n constitucionalidade do pro 
Jecto, (apozados e nllo apoiados) eu declaro ... 

O SR. JoA.o P10 : - V. ex c. está defenden
do este projecto sem convicção. 

0 SR. Rl.DEIRO DE OLIVEIRA : - Está defen
dendo uma mà cousa. 

0 SR. GONZAGA DA SILVA :- Sem conTic
ÇãO não. r.om perreita convicção. 

Já tive occa:.: ião de observar na minha 
comarca e em diversas outras do Estado 
que um particular quasi nunca acceits\ o lo
gar d_e depositari a com abnegação, mas sim 
por Slmple~ dererencia ao j uiz de direito. 

Portanto, sr-. Presidente, si o projecto 
niio accaJTeta onus para o Estado, si é util 
como demonsl!·ei com os <iocumentos apre
sentados por clous illustres magistrados, es
tou certo de que os meus distinctos colle
gas não deixarüo de votar a seu favor. (Mui
to bem). 

O Su. JoÃo Pw : -Muito bem ; faltou a 
convicção na defesa. 

Encerrada a. discussão é rejeitado o pro
jecto que vae <li'ChiYar-se. 

Encerrada sem. debate a I.· discussão dos 
projectos ns. 1~1. de 1895, 171 e 180, de 1896 
sobre cadeiras p1•imarias são elles approva
d?s e, consentindo a casa que passem á 2.· 
(.hscu:;;,-ão, s i"10 r·emettidos á. commissão de ln
l.ltruc<;ão publica. 

Finalmente ~ão lidos e postos separada
mente em discussão que encerra-se sem de
bate e são approvados os pareceres ns. 122 
c 1:!-1. 

Nada mais haYendo a tratar-se o sr. Pre
sidEinte designa para amanhã a seguinte 

ORDEM. DO niA 

1.• PARTE 

Até nma hora da tarde : 
Lei tura e approvaçilo da acta. 
Expediente. 
Até duas horas da tarde : 
~egunda leitura. dos pareceres das · com

missões e dos proJectos depois de impres
sos e distribuídos. 

Apresentação de pareceres de commis
sões. 
Apresentaç~o de projectos, indicações re

que_J'Jm entos, 1nterpellações ou moções. 
Discussão de requerimentos interpella-

ções, indicações e moções. ' 
Approvaçilo de redacções finnes. 
Prime ira. discuss~o do projecto n. 183, fi

xando a força publica para o exercício de 
1897. 

2.· PARTE 

Até quatro l!oras da tarce : 
Discussão da preferencia entre o projecto 

n . 150, de 1895. e o substitutivo da com
missão e segunda discussão do que fôr pre
ferido. 

Pr_imeira di.scusslio do projecto n. 184, que 
mod1tica. a let n. 112 de 1894, sobre oruani-
zaçlio da força policial. " 

Discussão dos pareceres do ns. 123, 125 
e 127. 

18.• SESSÃO ORDINARIA, AOS 10 DE JCLHO 
DE 1896 

PRESIDENCIA DO "sR. EDUARDO PIMENTEL 

SUMMARIO :-1.· p~rte 1la orrlem ~lo llía:-..\r la
EXI'EDif.:'\TE- 2." leilnra llns parcrcrl's rlll rommis
~õt•s-Aprescnta~[ln 1k varecPn•s 1te commi~~õc~
Aprl!s~u taç[lo rir prujcctos D i~rnr~o e ino1il"ação 
do sr. l'into rir )lo.nra- 1. • 1f i :wns~ào 11o pro .j .~r.to 
o. 1~~-1\cqta·rnnPnto rio sr . Augusto Ctr mt•ntl
no- Ohser' il l,":"lo 110 ~r. !'cnrian" 1fe llezl'nde - 2. · 
vart~ :-oliH' ll~ ~ao ria f'rcf1•ro•urm cntn• o pr0jecto 
n . t: O dt: 11-!l:., e o ~uh~tilutivo 11a cnlnmi~,:\o
Ob~•·naçõcs do <r, 1\aul l'rn .cln- :!. ' lliscu~'!\u do 
que fm prcfcriolo-l.· di•cu ~~~o do proje1:to o. 
1 > 4- ·-Disl"ur~os 11 s ~rs . t.andllo Prah•s l' :'r vrria· 
no d~ 1\"zencle- Discu f ~!\o 1lu~ parecere~ de ns . 
U.'3. 12:, c !2i-lmlcm do dm seguinte. 

Ao meio dia, feita a chamada, acham-se 
presentes os srs. Eduardo Pimentel, RihC' ii'O 
de Oliveira, Ribeiro Jnnqueira, Manoel Al
ves, Alberto Furtado, Duarte da Fonseca, 
Juvenal Penna., Fel' J'eir(l Tinõco, Silva For
tes, Carlindo Pinto, Epamiuondas Ottoni , 
Raul Penido, Meneies Pimentel, 'unPs Pi
nheiro, João Pio, .Joaquim Calixto, Camillo 
Prates, Sousa Moreira, ll!nacio Murta, (lon
zaga da. Silva, l\"lanoc1 da Silva, Nunes Coe
lho, Getulio de Carvalho, • atul'llin o Dantas, 
Coelho de 1\toura, Rodl'ig-ues Chaves, A ugu~to 
Clementino, Theophilo i\larques, IJcltim Mo
reira, Carneiro de Rezende, Francisco Hres
sane, Pinto de Mourli e ·c,·oriano de Rezen
de, faltando com causa p ~trticipada os srs. 
Ca.millo Soares Filho, Faria Lobato, nem·e
nuto Lobo, Bernardes de Faria, Tavares de 
Mello, Agostinho Pereira e \Venr.esláu Braz 
e sem ella os mais srs. 

Abre-se a sessão. 
Lida a acta da scs~ão antecedente , ó n mes

ma approvada, visto não haver quem sobre 
a ella faça observaçoes. 

0 SR. ) , • SECRETARIO dà conta do seguinte 

EXPEDIENTE 

Officio 

Do sr. I.· Secretario do Senado, communi
cando que, em.~·sessão de hontem, foram re
jeitadas as seguintes proposições emanadas 
desta Camara :-N. 23, auctorizando a con
cessão de auxilio a bospitaes de caridade; 
n. 31, abrindo um credito de 200:0006 para. 
construcção do estradas de rodagem em di
vel':>os municípios do Norte do Estado ; n. 
33, concedendo auxilio ao Collegio Ubera
bense, e n. 34, concedendo auxilio a diversos 
institutos municipaes.-lnteirada. 

0 SR. GETULIO DE CAR\oALHO envia á lllOSa, 
para ter o destino regimental, um requeri
mento do cidadão Pedro Soares, amanuense 
da Secretaria do Interior, solicitando um 
anno de li?en_ça para t:atar de sua saúde. 
-A' comm1ssao de Pet1çoes. 



O SR. SILVA .FoRrns requer se delegue á 
mesa a faculdade de nomear um membro que 
preencha interinamente a vaga existente na 
commissll.o de Representações e Petiçlles. 

Approvado o requerimento, é nomeado 
para a referida commissão o sr. Jollo Pio. 

SEGUNDA. LEITURA 

Tem segunda leitura e ficam sobre a mesa 
para ordem dos trabalhos os pareceres de 
ns. 133 e 137 e os projectos ns. 186, 187 e 
188, que são julgados obJectos de deliberação. 

PARECERES 

São lidos e vílo . a i:nprimir-se os seguin
tes: 

N. 138 

As commissões de Justiça e Legislação, às 
quaes foi presente o requerimento do cida
dão Emilio Brandão; pedindo ~nterpretação 
authentica dos artigos 113 dà lei n. 18, de 
1891, e 6 da. lei n. 72, de 1893, por considerar 
ct;mt.raria ao direito a decisão do juiz de 
d1re1to de Palma, vedando-lhe o exercício da 
ad\·ocacia naque!la comarca, conformando-se 
com a inte1·pretação dada pelo juiz de direi
to, que julgam de accõrdo com a lettra e o 
espírito das referidas leis, são de parecer : 

Que nada ha que deferir. 
Sala das commissões, 9 de julho de 1896.

Ribeiro Junqueira.-Raul Penido.-Gonzaga 
da Silva.-Delfi1n Mm·eira.-Pinto de Moum. 

A commissão de lnstrucção Publica é de 
parecer que o projecto n. 164 entre em se
gunda discussl!.o e s~ja approvado. 

Sala das commissoeli, 10 de julho de 1896. 
-Padre Joito Pio - Francisco Bressane. 

A commissão de Representações, Requeri
mentos e Petições offerece para segunda 
~iscussão, com a mesma redacção, o pro
Jacto. n. 172, de 1896, approvado em primei
ra discussão. 

Sala das commissões, 10 de julho de 1696. 
-Silva Fortes - Sousa Moreim. 

N. 139 

. A commissão de Representações, Reque
rimentos e Petições, á qual foi presente a da 
Camara Municipal da Bagagem, pedindo que 
o Esta.do raça-lhe doaçílo de uma chacara 
que pertenceu ao ex-collector da Bagagem : 

C&nsiderando que a referida chacara, aindá 
nl!.o cahiu no domínio do Estado, porque a 
este n~o foi adjudicada em execução hypo
thecarw.: 

Conside r·ando que, na hypothese inversa. 
esta doariãO importaria na perda de rs~ 
3:820~91, que se eleva até março ultimo a 
quantia de 8:864 ~771 ; 

Considerando, finalmente, que fir~ado este 
precedente, importaria em abrir-se milo de 
avultadas sommas, em prejuiso do Thesouro 
do Estado, pelo que é de parecer : 

Que seja indeferida a r~:~presentação da Ca
mara Municipal da Daeagem. 

S~la. d:ts commissões, 10 de julho de 1896. 
-&lva Fortes.-Sousa Morei1·a. 

N. 140 

A commisslo de Representações, Requeri
mentos e Petições, á qual foi pre'>ent~ a do 
cidadão Manoel Gomes de Arat\jo, pedindo 
indemniza.çlo da quantia de réis 2:635f882, 
a quanto montam os prejuízos so1l'ridos com 
a construcçllo da ponte sobre o Rio Verde, 
na 13strada geral que segue de Uberaba á 
Sant'Anna do Paranahyba; 

Considerando que a. construcção da refe
rida ponte foi contractada pela quantia de 
réis 5:500$000, em virtude do orçamento or
ganizado pela Camara_ do Fructal ; 

Considerando que a indcmnizaçllo da 
qua!ltia pedida deveria ser feita pela refe
rida municipa~idade, n istv não se oppondo 
o artigo 80 da Constituição, por que se trata 
de sci·viço pela mesma auctorizado, é por 
isso de parecer: 

Que nada ha que deferir . · 
Sala das commissões, 10 de julho de 1896.

Silva Fortes.-Sousa Mond1·a. 

PROJF.CTOS 

O SR. JoÃo PIO apresenta o seguinte 

N. 189 

O Congresso Legislativo do Estado de !\li
nas Geraes decreta : 

Art. I.· Ficam supprimidos, na séde do!> 
munii!ipios, os conselhos districta.es. 

Art. ~. · Os conselhos eleitos em 7 de se
tembro de 1894 exercerão suas funcções até 
o termo do mandato de que foram inves
tidos. 

Art. 3. · R.evogam-se as disposições em 
contrario. 

(S. R.) Sala das sessões, 10 de julho de 
1896.-Padre João Pio. -Alberto Furtado.
Duarte da Fonseca.-Juvenal Penna.-Ri
beiro de Oliveira.-E. Ottoni.-Mendes Pi
mentel.-Joaquim Calixto.-Manoel d11 Silva. 
-Silva Fortes.-1. Murta.-Getulio de Car
valho.-Conego Alves.-Gonzaga da Silva.
Carlindo Pinto.-A. Clementino.-Dr. Coelho 
de Moura.-Saturnino Dantas.-Theophilo 
Marques .-Carneiro de Rezende.-Francisco 
Bressane.-Delfim Moreira.-Rodrigues Cha
ve::~ . -Severiano de Rezend~. 

O SR. PRESIDENTE declara que entra em du-: 
vida sobre a constitucionalidade do proiecto 
apresentado, mas achando-se este apoiado 
por 25 senhores Deputados, \'ae a impri
mir-se. 

0 SR. IGNACIO MURTA envia á mesa LI se
guinte 

PROJECTO N. 190 
O Congresso Legislativo do Estado de Mi

nas Geraes decreta : 
Art. uni co . Ficam cread9.s as se~uint~s 

cadeiras ruraes de instrucçilo primaria Jo 
sexo masculino : uma no logar- Genipapo, 
districto de Itinga, do município do Aras
suahy ; uma em - Agua Solta, districto 
d' Agua Limpa, uma em Capivary, districto da 
Chapada, e uma em Rõa Vista districto da 
cidade e município de Minas Novas ; revo
gadas as disposições em contrario. 
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Sala das sessões, 10 de julho de 1896.- tes á conservação ou li suppressão da rer'c
Ignacio M-w·út. -Rodrigues Chaves.-E. Otto- ricla. alfandega, satisfeitos e contentes com 
ni.-' m·lindo Pinto.- Pinto de Mow·a. , a ;ndemniza <;ãu cc,m que se nos aren a. 

Estando apoiado, vae a. imprimir-se. Es~e 11rurido de l'el'ormas, niio n u·o impa-
trioticos, qu e caracteriza a t cndr·ncia 1'1'\"ü-

0 sr. t•ioto de Moura : - ~. ·. P residen- luciona ria de al ~uu ,:; e~pirito,: , que ent.: ndcm 
te venho submette1· á considsra~ão de meu ;;; dcYer r efonnar ainda que para peior . t' um 
ill~stres colle~as uma. indieaçlio, que penso tios mn.iore~ mal c~ que nn;; le:raram ; 1 ~ pdas 
dever mer·ecer· o apoio th1nco e s inccr~ tl e do r e:rimen imperia i, em cuja. a tmo~pli era a,:
todos os q ue :>C inte ressam pela prospe rrda- phyxiantc e i'a ue~o~sariu u~n e:-: l'on;o tit ani
de des ta. torTa, de que tomos a ventura de co para a corHJtu ~ta tle rc lormas a 111da quo 
ser til hus. . . pou co liberao~. . 

Nin:ruem nesta. casa Il!nora, sr. Pre~Idcn- i'\o I'e"imc n actual, porém, em quo .1 :"t te-
to, que se <tgtt;~ no seio rio Conqresso Feder·;~! 1 111 0 ,- rc;~li z:J.tlu rodas a ;;; runq ui~ta !l da l i h~ r·
a qucstfw d.t "liPPI'CSSÜO •la allan ~lega da CI- I dado c em ouc a e!<tabit:dadc tia lei ti o ntaiot• 
dado ti ~ .Ju iz_ tle. Fót·a , p.u·a CUJa .ca,n ~tru- : padrito de 1Ú1~sa~ :,:ara nt ia!l, cum pt't' quo não 
cção c Immcthata mstalla~:l.o o go' cr ~10 c\o) , nos mo~ tremo~ , ;,o p11c1· I ~. ru r nltando-nos 
Estado tem cmpt•cgado os maiot'es eslot•t;o ~. ' cont1·a uma in ~t i tui ~·f,o a inda uftO conde
não encont mndo dilll cul~lade. que não con ~I- · mnada p ela expl' I'iencia e q1I e, ú luz tio~ pr in
ga ve nrcr, no louvavel mtuito do con.c.:OI'1 '~r . cipios enconfJm ico~ o commei·c·ia('s , ~e nos 
ctlicazmcnte para quo a nos::.a. emancipat;aO · a fi gura tle ;!l':tntle,; hene ticins ú no~~a te rra. 
politica e ecunomica t enha com?_ ror o lla i'IO ! caso Yifl l!ll <' , s r . l't•o:<i üentc, nn Cnn :r J'I'~$0 
immcdiat.o a nossa cnutncipaçao cummcr- , Federal, a icle:• tia suppressfto da nl l"a ntlega, 
cial. (.·l jJOia_dus). . . . •. . . pnra que ticarú ~e~vinclo aqu clle t_ll a;!e~to!lO 

E assun c , sr. P I·es tdentc , qu e, ,m.tl ,tc.:.tlM- ! eclitic io que ~ Yc a mar·gem da E:< ll'aola de 
ya, de ser Yoi:Lda no Congr·e:;so F cdcml • e m I Fer ro Ce ntral na ci clade ti L· J ui z. c! c Füt·a '1 • • • 
1893, o projectu. de lei <:I'c;tntlo um estabi"!!Cl- Com razão tlil'ÜO u!< in imi l-(o~ da pat.r ia q ue . 
eime n_t,o adua neu·u ~Ia c J ~! : Ltlc. de . . Jmz e l e~.<~:>-, po1· a! li p~t l'Sai't' lll, qu o _aqui ! lo ó o attt'starlo 
ra, e ,1a o Congi'CS:;u l\llnc Ji o, ·• quem JlOI 0 mais yn·o da YoluhJIIdado do lc:!lsladur 
t'clicidadc nossa nfto té lll faltado a n ece~~a- r epuolicano, que, a pplamlindo num dia uma 
ria orientac,:fto e compi·chonsüo tle seus. al tos idêa "l'andiu~a. nu dia immetliatu a conde-
deveres, cot'l'ia. pressu1·oso e m auxiliO tia mna "sem que, ent retanto, o fa~:a auet.ori zado 
gr·an t.!o iJéa, auctorizamlo o n oYerno a tlcs- pela~ li c<;c)es da experiencia. Com razfto dirá 
pender as quant ias necessarws para as ohras 0 povo minuiru, em cuj o espir·i tn jú ~<' arra i
t.la d ita all'untlega. . . . " OU a convic~; fw tio que Yac t er su:t alfandc-
V~tando as ver·bas tnchspensayc ts p:U'a a ~a , que a reYo:ra ~;ão tia le i q,ncaer:eon li 11111 

reahzac,:fto do gr·antlioso commcttuncnto, que verdadeiro a t te ntado cont r·a seu dii'CJto, a t
o Cong1·esso Fedem! en t:~o aca.bav<.t t i~ au- t entado tanto mais coiHiemnaYel qua nt o é 
ctorizar·, o Congresso Le:ris lativo Mineu·o es- cer to que n i"to exi><tem t•azões de Mdrm pu
t eYe na altura tio s~u mandato~ bem co_mpre- blica quo p o;;sa m justilicar mctlitl:t ti"w cx
hentlentlo a neccsslllaLio de ra~gar no• os h~- t rema. 
rizontes ao commcr·ci ~ de 1\lu_Ias, em ~U,JO E ó lic ito, sr. P1·es idente. que o Con:ri'c!lSO 
seio se encont r·am r1 quezas lll~<llcula• eis, de Minas que ta nto !lo interes~ot: pe lo e;; ta
com o estabe lecimento tlc um<~ a llant.lega 9ue bolecimc~to da a lfanclel!a minei ra, se conser · 
colloeada ás portas tio nosso Esta_do, sei'Yisso ve !: ilcncioso consentintlo na r cvo:ração do 
de cent ro de operações commercwes c~m t?- cont racto qu e, de a l ~um motlo, se tirmou en
tlo o Estado, pondo-nos em communtcat;ao tre 0 ,. p ode res pu ulicus da. CniflO c do Es-
imme!lia.ta. com o comn~erc10 extr~tng~Iro . tado 1 

Entreta n to, ~r. PI·e~ ItiP.nte , nao e sen~ A camara cl n~ Depnta tlos, sr. P I·es i!lcnte, 
" rande pc~ar· que ve nho th_zci'-YOS que O:< como sentinell a a ,·an t;atla tio pl'OI! I'C~::>o e 
~ossos es l'ort;os e o:-~ tio ~abw ~ovcrno q ne ,.11 artla. li e I tia;;; lei><, pr ecil'a collocar-se tlP ata
nos fe lic ita. estfto _en_I pe~·igo , ~or~uc, .c~ I-~_10 Ía ia para nüo deixa i' r;as~al' sem p1·otc~to 
deve i!< saber, esta Illlliiii1C_n tc .t :s_ll lllll e~"·LO e!l!'a t entativa tlc expo ii a~· ao do um th t'Oito 
tia a lfan!lega de i\ liaa~. C li,F~ au~p•cw.sa h.~n- jil aclquii·ido pe lo E,..tatlo,_ c •. as~~m sen ~l o , en
tla<;ito t anta;; e!lpei·ant;as ge1 ou nn u::- IJII Ilo vio á mc!la a p1·csonte 1ndicac,:ao, .r·c tcrcn t.e 
popula r. . ao a>:!l umpto, ce r to de que mererer<t o <lpOIO 

o sR. JoXo Pro : - Eu penso o conti·arJo i sincel'o tio toda a r a:m. 
uma a lfamlega secca ó uma cova tlc caco. A intl icat;ii.o é a sep:u intc: « Indico que a. 

O SR. At;t;usTo Cu mE!'(Trr;o: - Nfw pe nsa Cam a r·a dos Deputados, por interm edio do 
assim o Congresso Fctlcml. !leu <iil!no PI·e~iden t.e , repre;;ente ao _C<' ngres-

0 sn. Ptl'iTO DE Moc HA : - Sem emha r·:ro so Nacional ma nit'estan\IO o Yin1. 111 te t·ossc 
d9- opinião do meu illu:>tre collega, penso que tem pe la. conser,:ac.:ão da . a llantle::ra ~a 
que não 11n,; deYemos cala r sobi'C este as- cidade de Juiz de Fura. (Mw tu bem, mutlo 
sumpto. . . . bem ! ) . 

Reputa.n<lo altamente ~mpat.rwt~co e con- _vem a 
trario aos interesses de Mmas o pro.Jecto apre- mtr-se a 
sentado na Cmnara fetler·al po~ um Deputauo, 
que felizmente nüoé minciro, .J~ilgo sei' ti?YOI' 

mesa é lida, apoiada o vac a impri
:<eguinte 

lr\OlCA~ÃO :'\, 3 nosso não guai·dar ab~o luto e criminu><o _s ilen
cio sobr·e a~sumptv de t anta ma:rni t ucle , 
de modo a a tllrmar-se a presmnpçii_o, 91!e se
.ria alias fundada, de que somos tlld1fier en-

lllllico que a Camar a. do~ D~putados , por 
intermcdiu do seu d igno Presidente , r eprc-



sente ao Congre~ Nacional, manifestando 
o vivo interesse que tem pela conservaçJW· 
da alfandega na cidade de Juiz .de Póra. 

Sala das sessl!es, 10 de julho de 1896.
Pinto de Moura. 

mos convenientes a ambas as Camaras Mu
nicipaes, e onde as divisas ficam perfeita
me~ estabelecidas. 

Encerrada a discussão da preferencia, é 
preterido o substitutivo que entra em dis
cussiW por artigos. Submettida a apoiamento, vae á commis

siW de Commercio 
0 SR. GONZAGA DA SILVA envia á mesa um 

projecto concedendo licença ao dr. juiz de 
direito do Turvo. 

o sR. PRBSIDBNTB declara que, na forma 
do art. 118 do regimento, a mesa niW póde 
acceita.r o projecto por tratar o mesmo de 
interesse individual. 

0 SR. M.L"iOBL DA SILVA là e manda Ó. mesa 
o seguinte 

PROJECTO N. 191 

6 Congresso Legislativo do Estado de Minas 
Oeraes decreta: 

Artigo Unico. Fica creada uma escola do 
sexo masculino no município da Januaria, 
districto da cidade, no Jogar denominado 
«<lhos d' Agua»; revogadas as disposições 
em contrario 

Sala das sessõ~s, 10 de julho de 1896.-l\fa
noel da Silva. 
Submet~ido a apoiamento, vae a impri

mir-se. 

PRDOIRA DISCUSSÃO 

Annunciada a t.• discussiW do prqjecto n. 
183 sobre fixação da Força Publica para 1897, 
é dispensada a~eitura do mesmo, a requeri
mento do sr . Augusto Clementino. 

Q, SR. ·SEVERIANO DE REZENDB, por parte 
da commiss!IO de Força Publica, chama a at
tenção da Camara para o final do artigo I.· 
onde se deve lér 1.600 soldados ou duas mil 
e setenta e nove praças de preta. 

Faz essa declaração para que n!IO pense 
depois a casa ter sido elevado o numero de 
praças

1 
da primeira para segunda discussão 

do proJecto. · 
Encerrada a discussiW, é approvado o pro

ject'l, que vae á commissão de For,ca Pu
blica. 

Passa-se á segunda parte da 

ORDEM DO DIA 

O SR. PRESIDENTE, na forma do regimen
to, annuncia a discussiW da preferencia en
tre o projecto n. 150, de fl896, e o substitu
tivo ao mesmo offerecido pela commissão,- e 
segunda discussAo do que fór pr~ferido. 

o •r. Baal PeDido, por pari.e da com
missão de Camt'.ras Mumcipaes, diz que a 
commissão do anno passado elaborou o pa
recer que h~je forma o projecto n. 150. 

A commissão deste anno, estudando nova
mente a questllo, por terem sido apresenta
dos n.Jvos docum~ntos, e ou'rindo a respeito 
os representantes das Camaras da Barhacena 
e Lima Duarte, resolveu apresentar o sub
stitutivo que acaba de ser hdo, concluindo o 
or~dor com a declaraçiW de que pensa l!ro
ceder o Congresso regularmen«- si acceatar 
o substitutivo, que se acha redigido em ter-

Sem debate. encerra-se a discussão dos &r
tigos l. · e 2. · que são approvados, sendo o 
projecto remettido á commissão de Ca.maras 
Municipaes por consentir a casa que so1Jra 
elle 3. • discussão. 

1.' DISCUSSÃO 

E' lido .e posto em 1.~ discussão o projecto 
n. 184, de 1896, sobre modificação da lei n. 
112, de 1894. 

O •r. Camlllo .._te. 1- (Não temos o 
seu discurso). · 

O lllr. Severl-o de Be•eade 1 - Sr. pre
sidente, a commissilo de Força Publica pode 
dar-se parabens, porGuanto, do projecto apre
sentado á consideração e ao estudo da casa, 
apenas o nobre Deputado destacou uma dis
posição, merecendo impugna.;n.o. 

E ainda assim, sr. Presidente, a meu ver 
o nobre Deputado não tem razão nos escru
pulos apresentados; escrupulos constitucio
aes, impugnando a disposi~·iio que se acha 
contida no art. 5.· do projecto que se dis
cute. 

Sr. Presidente, o projecto nesse artigo tra
ta de crear circumscripções militares e de
signar sedes para as mesmas ... 

0 SR. CAMILLO PRATES : - Isto é que é 
inconstitucional. 

0 SR. SEVERIANO DR REZENDE : - Isto, sr. 
Presidente, não é uma invasão de attribui
ções, porquanto entendo, e não e de hoje 
esta minha opini!IO, tantas vezes manifesta
da nesta casa, -de utilidade e conveniencia 
ao serviço do policiamento, attenta a exten
são de nosso Estado, especialmente, não 
achando, outrosim obstacnlos na Constitui
ção, tirando ao poder legislativo o direito de 
intervir na creação de circumscripções mili
tares e designar-lhes sédes. 

Que a medida é de utilidade, o está de
monstrando a pratica; porqnunto as circum
scripções existem e o governo não tem julga
do preferível ao estacionamento da força pu
blica em diversas zonas, em sédes determi
nadas, concentrai-a na Capital. 

O SR. CA!IIILLO PRATEs : - V. exc. está 
provando demais. 

0 SR. SEVERIANO DD REZENDE : - Demais, 
sr. Presidente, a disposição combatida pelo 
nobre Deputado, nos termos em que se acha 
redigida, deve remover-lhe escrupulos sobre 
a constitucionalidade, porque ahi se diz que, 
embora sejam determmadas as sédes das 
circumscripções militares para permanencia 
dos corpos militare'3, essa força será amovi
vel a juizo do governo, segundo as exigen
cias do serviço publico. (Apoiados). 

0 SR. A. CLEMENTINO : - Está tlando uma 
attribuição que a Constituição já. deu. 

0 SR. SBVBRIANO DE REZENDE:- Essa dis
posiçiW vem ahi, como uma expl.icativa, de 
modo a remover escrupulos como os que ora 
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apparecem e com os quaes a commisslio já 
contava. 

Disse o nobre Deputado, sr. Presidente, 
que a disciplina niJ.o se póde manter devi
damente ••• 

0 SR. CAMILLO PRA TRS: - Perdlio; peço á 
v. exc. demonstrar a constitucionalidade 
do projecto. 

0 SR. SEVEIUANO DE REZENDE: -Eu nl\o 
vejo absolutamente em que possa o artigo, 
pelo modo porque se acha redigido no pro
Jecto, ferir disposições constitucionaes: esta 
questlio jà tem sido tílo debatida que eu 
me julgo dispensado de sobre ella discor
rer. 

0 SR. CAllllLLO PRATES:-Qual e a attri
buiçào do Congresso, não e lixar a força 1 

0 SR. SEn~RIANO DE RKZFNDE :-A c reação 
de circumscripçoes com designação de sedes 
não set·á complementar da tixação de força 1 

O sR. CAl\ULLO PRATES:- Isso é distribuir, 
e é attribuição do Presidente do Estado. 

0 SR.SEVERIANO DE REZEND~::-Distribuir1 
Póde ser, mas discot·do da opinião de v. 

exc.; não comprehendo como se poss1~ crear 
um serviço, se,m dar-lhe moldes que o regu-

. larizem. (Apoiados). -
0 SR. AUGUSTO CLE.\H:NT!NO:- Ao Congres

SO só comp"'te lixar a força. 
0 SR. SEVERIANO Dll: RE7.HNO~; : -E' ponto 

controverso : as opiniões a este respeito con
trariam-se; não só, hQj e no regimen republi
cano, mas tambem no tempo das antigas 
assembléas provinciaes, este assumpto pro
voca sempre discussões-

E v. exc. sabe, que nunca, neste debate, 
os bons auctores tem chegado .a. um ac
cõrdo. _. 

0 SR. CAMILLO PRAn:S:- E' vicio velho 
que v. exc. trouxe das as::~embléas provin
c iaes. 

0 SR. SEVER!ANO DE RF:ZENOE:- Que nós 
trouxemos, é o caso de applicai'-se o aucúr 
1·es utmque t1Ythtmt. 

Por conseguinte Y. exc. e o sr. dr. Au
gusto Clementino tlrptem com as suas opi
niões, que eu ali:.'ls acato e respeito, e tica
rei com a minha. 

0 SR. AUGUSTO Ct .. ~:~m:-ITINO dá Ulll aparte. 
O sn. St;;vgRIANO DE REzE:o.~ug : -São modos 

de ver. 
o stt . .Q,uausTo Ct.r.:~mNTt:-.o dá um aparte. 
O sR. ~KVERIA:-JO DI·: R~:ZENDIO::-O que ê 

cm·tn ó que que :t dispo;;i<;itn constitucional, 
refel'lmtc ao assumpto, dà logar a interpr·c
tra~;õcs.-. 

o sR. :\.UGUSTO CLE~m:s-TINO: - E' cln.m, po
sitiva. 

O SR. SgVERIANO DE H.I·:ZI·:NDg : - H.epito: 
muito rc:<pcito e acato n opinião de v. cxc., 
porem ba de permittit·-mc que di~corde 
de lia. 

(Cruzam-se m11ilos apa1·tes e o SI'. Presi
dente 1·eclama alfençílo). 

Continuando nas minhas con:>itlcr:~~õe,:, re
spondendo, como mo cumpre,,ao . no?rc Depu
tado o sr. Ca.millo Pratos, tllr ct atnda, sr. 
Presidente, que em relação á di~ciplina, pa
rece-me que, «listr·ibuhlos os batalhões pelas 
diversas circumscr·ipçõcs militares, não se 

•. c. -1~. 

nffrouxará ella., porque, em cada uma des~>as 
circumscripçOes os !:latalhões ficarão com
pleto!!, obedecendo e cumprindo o regimen, 
que os obriga a exercícios diarios. 

Essa. disposiçrw do projecto, st•. Presidente, 
tem em vista collocar a força de modo a 
attender de prompto ás necessidades do ser
viço publico, especialmente em zonas, onde 
não se póde accudir de prompto em caso tle 
trites emergencia!l. 

0 SR. CUIILLO PRATRS:- V. exc_ permitte 
um aparte 7 

Isso e de attribui~ão tio poder executivo e 
elle póde fazer . 

0 :SR. SEVERIANO DE REz~:NDf: : - AdmirfJ
me de que o nobre Deputado, rept'O><t:mtantc 
do 6.· tlistricto,por con;;equcncia tl~ S. Fran
cisco e da Januaria, combata a detet•minaçà{) 
de uma circumscripl,.,ào com ,:ótlo ne~ta ci
dtwe, qua,ndo os acontecimcntL•s ultimamen
te occorridos naquellas p:u·a~eu,; acon..,;c lham 
a atlop~ão da .... mo. titia pt•opo,:ta, cumo meio 
etllcaz e prompto tle evitar• a t•ept·oducçào 
de !~tetos, que enluctaram uma familia e que 
a todo;; nós enchem tle appro!tensoes aca
brunh:tdoras . 

0 SR. CAMILLO PHATKS :-Combato a dispu 
siç,ão que é iucon:titucional. 

0 SR. SgnmtANO DI'. REZE:\D~; :- E' 11111:1 tli;;
posi<;iLO pt·e,·identemcnte hutuanitar·ia que 
vem r·esguat·dm· o,: dit·eito;; dos nu::;,:us con
cidadtto"', que se acham collocado~ tW extt•e
mo not·te do Estado, em longínqua:< p:u·agens 
e :; quem só uma força t·o~puita,·o f podet·á.. 
g:U'antit• a , ·ida, a ltont•a a a propt·iedade, 
de um momento p:u·a. ou tro sujeitos a no,·os 
cnmmettimcntos b:u·bat·o~, porquanto esse;; 
elementos perdut•am, espemntln occa:>i:lo 
para ~o por·em em campo do ho::: tilidades. 
Pr·evinamos em quanto ü tempo e quanto 
em nós caiba. 

O sn. CA:'IIIt.Lo PRATil:S :-:\la~ , .. t:xc. me 
diga si o podet• executh·o não pôde fazet· 
isso. 

0 SR. RAUL Pf:NIDO :-Nes;:e ponto Y. e xc. 
esquece-se de 1\lanhuassú. 

0 SR. SE,"ERIANO UB REZE:\DE :-:\lanhuas:>Ú 
póde :>c r· attentlido mais prnmptntuente pela 
cit·cum:::ct·ipçào que é colloeatla em Barba
r ena, do que a cidade de Januaria ou de S. 
Ft·ancisco pela ;;étlo militar que é collocada 
em Dia ma nti na. (Apat·tes). 

.-\ commi~si\o , st·. Pt•esidente, dctut·minan
llo que a sede tio uma das c i r·c um~c t•ipt;õe~ 
-<<.'ja Ba t·bacc na, tem em Yi st a que, colloc:ula 
c~ta cidade à nuu·gem da Estt·atla de f<'crt'n 
Ccnt m l e da Oeste, 1t f'ot•t;a alli e;:tacionatla 
poderá de pr·ompto att~ndcr não só á zon:.l 
de oc:<tc e úo sul de Mnta~. ma~ tmnhcm, a 
zona eentt·al do Estado. 

0 SR. RAUL PENIDO :-.-\s~im mc;:mo 0 111 
tt·cns e;:peciaes por·que não ha mai,; ltorarios. 

0 SR. S~:n:RIANO DE Rt.:z~~l\'l>E :-:\luitas Ve
zes as requisições desses trens especiaes não 
podem ser attcndidas de pt·ompto, como l'le 
c\r~cja e nf1o devemos contat• s inào com o~ 
tren';: quo tcmM todos os tlia,;, e cujo hora
ri o obedece :i uma tabella conhecid:1. 

Neste intuito, i,.;to é , tio ;;et·vi t· no oestt•, 
ao su l e ao centro do E::~tado , !'o i quo a. com
m is:>fto entende u dc:>ign:\1' H:n·bacona como 
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um dos ~ntos para as sêdes de circumscri
pçUes mllitarea . 

Quanto f. inconveniencia, -apontada .pelo 
nobre Deputado, de ftoar reduzido o nume
ro de praÇas na Capital, parece-me tambem 
que s. exc . . não tem ra.Zilo, porque desde 
que· o quadro da. força. publica esteja com 

.; pleto, um batalhão, que permaneça aqui na 
Capital, será bastante para o seu serviço e 
para diligencias nos municípios proximos. 

O sa. CA&ULLO PRAT.BS : - Eu não impu
gnei o projecto por este lado; disse que era 
preciso ~~· aqui um batalhão que não fesse 
só de policia, mas que tivesse toda a -disci
plina militar. 

0 SR. SEVERIANO DE REZENDE ; - 0 nobre 
Deputudo, sr. Presidente, estou certo, fará a 
justiça de acreditar que, na disposição co.n
tid& no artigo e combatida por s. exc., a 
commissão não teve outro intuito sinão o 
de oem attender !s conveniencias do publico 
interesse ... 

0 SR. CAMILLO PRATES '; - Perfeitamente. 
0 SR. SEVERIA.NO DE RESENDE :-•.. isto é, 

de encaiLinhar o serviço de modo a poder o 
governo agir prompw. e convenientemente 
quando o reclamarem as necessidades pu
blicas. 

Não sei si as minhas considerações leva
riam ao animo do e. exc. a convicção da 
proficuidade da medida consignada no art. 
5. · do projecto. 

Estou certo que ao menos s. exc. fará jus
tiça de acreditar que a commissão, tendo 
consignado essa disposiçil:o, entendia quo 
ella era salutar e que podia ser acceita pela 
Cama.ra. 

O .projecto vae ser estudado e considerado 
pelos nobres collegas e a commisslio, num 
serviço de til:o grande transcendencia, não 
póde fazer questão de uma ou outra dis,Do
siç!o e sujeita-se á. resolução que a sabedo
ria. e o juiso esclarecido desta assemblóa. 
julgar mais conveniente. (Apartes). 

Considerada a disposiç!tO em !ace da Con
stituição, não se póde ea:-cathedt·a afiançar 
que a creaçilo de sédes e de circumscri
pções militares a otfenda ; é um ponto, re
pito, que tem dado logar a diversas opi
nões e que sempre appa.recem com contes
tações e afflrmações. 

0 SR. CAMILLO PRATES :-V. exc. permitte 
uma periJunta 1 . No regimen republicano 
j!. se raz ISto que se fazia no regimen mo
narchico Y 

0 SR. SEVBRIANO DE RBzENDE :-0 nobre 
De}.tutado que citou otexto da Constituição, 
baseando a. sua. opinião de quea C!lmara. não, 
podia designar sédes para circuroscripções 
militares, dizendo que ao Congresso fallece 
competencia para essa creaçilo; a.ttenda que 
é esse mesmo texto que não póde levai-o 
a uma tão formal sentença e uma sentença 
sem appellaçllo ....•• 

O sR: CA.MILLO PRATES :-SalVo si v. exc, 
podasse interpretar o art. constitucional 
ile outro modo. 

0 SR. SEVERIA.NO DE REZENDE... porque, 
sr. Presidente, si olharmos para a Constitui
ção no artigo referente ao o.ssumpto,se ba de 
ver que tambem se póde ter opinino diversa 
daquella. citada pelo nobre Deputado. 

O ~a. CA.MILLO PJU.TES :-V~jamos, é o que 
deseJo. 

0 sa.' SBVBRIANO DB RBZBNDE ; .-:-Diz o art. 
57 n. 3 da Constituiçllo (lê) « Distribuir, e 
mobilizar a força publica do Estado, na forma 
elas leis .» 

E' neste texto que o nobre : Deputado fir
ma seu parecer, no sentido de dizer que nos 
é vedado tratar da creação de sédes e cir
êumscripções militares. 

No em tanto que, da leitura. do texto consti
tucional a que se estriba o nobre Deputado, 
eu posso tirar opinião contraria e que suf
fraga a. minha. 

0 SR.-CA.MILT.O· PRATES : - Vamos Ver. 
0 SR. SEVERIANO DE REZENDE: -Tratando 

das attribuições do governo, diz o art. 57 
n. 3. ·-Dist1·ibuir, administrm·, mobilizar a 
(m·ça publica do Estado . 

Até aqui a disposição pa.t•ece convir ao 
parecer do nobre Deputado. 

Attenda porém, ao tlnal desse art, que au
ctoriza minha opinião-na (m·ma das leis. 
(Apartes). 

Consigna, portanto, a ·comtituição que ao 
Executivo cabe distribuir, administrar e mo
bilizar a força publica do Estado, na forma 
das leis. 

Esta forma quem a dá é o pcder legislati-
vo, somos nos. 

E' o que estamos fazendo. (Apartes). 
Sr. Presidente, eujfecho com esta chave ... 
0 SR. CA.MILLO PRATES : - Não fecha tal. 
0 SR. SEVERIA.NO DE REZENDE ... as conside-

rações que parêcem bastantes para contes
tar a opinião do nobre Deputado e justificar 
a m'!dida por s. exc. impugnada, (Muito 
bem; muito b.'!1n.) 

Ninguem mais pedindo a palavra, encerra
se a discussão, sendo approvado o projecto 
que va.e á commisslio de Força Publica. 

Finalmente, entram successivamente em 
discussão, depois de lidos, e silo sem deba
te approvados, os pareceres ns. 123, 125 e 
127. 

Esgotadas as matarias da orde m do dia, o 
sr. Presidente designa para amanhã a se
guinte 

ORDEM DO DIA 

l,a PARTE 

Até uma hora da tarde : 
Leitura e approvaçllo da acta.. 

ppediente: 
Até duas horas da tarde : 

Segunda le1tura dos pareceres de commis
' sôes e dos projectos depois do impressos c
distribuidos. 



Apresentação de pareceres de commissnes. 
Ap:esentação de pr~jectos, indicações, re

querimentos, interpella.,:ões ou moções. 
Discussi\o de requerimentos, iuterpella

çOes, indicações e moções. 
Approvação de redacções finaes. 
Primeira discussão do projecto n. 182, 

creando lagares de delegados auxiliares de 
Policia. 

SEGUND.-\ PARTE 

Até quatro horas da tardf•: 
Terceira discussão do projecto n. 163, so

bre licença ao tabellião d<L comarca do Pa
trocinio. 

Discussão dos parece1'es de ns. 128 a 13~. 

Levanta-se a sessão. 

19.• SESSÃO OH.DINARIA AOS 11 DE JULHO 
DE U:!OO 

PRI!.'SinENCIA DO SR. EDUARDO PIMENTEl, 

SUMMARIO :-~ . · parte da ordem do dia.-Acla.
~PEDIENTE.-Discuuo do ~r. Cionzaga da S1lva. 
-2.· leitura de pareceres. - Apresentaç.;io de p:l· 
reeeres das contrraissões de ns. 141 a 143.-Apre· 
scntaçllo do~ projectos do! ns. 192 e 193.-1. • 
discussão do projecto n. tls2.-Rcquerlmento 
do sr. Pinto de !\loura.-:!.• parte.-3.· dlscus· 
são do projcctn n. tt\3.-Discussllo dos pareceres 
de o;;. 128 a 132.-Urdcm do d1a. 

Ao meio dia, feita a chamada, acham-se 
presentes os srs. : Eduardo Pimentel, Ri
beiro de Olivera, Ribeiro Junqueira, Manoel 
Alves, Carneiro de Rezende, Delfim Moreira, 
Sousa Moreira, Camillo Pmtes, Raul Penido, 
Alberto Furtado, João Pio, Nunes Pinheiro, 
Getulio de Carvalho, Silva Fortes, Epami
nondas Ott.oni, Juvenal Penna, Augusto Cle
mentino, Coelho de !\loura, Theophilo Mar
ques, Carlindo Pinto, Francisco Bressane, 
Gonzaga da :Silva., Duarte da Fonseca, Joa
quim Calixto, l<'erreira Tinôco, Saturnino 
Dantas, Severiuno de Rezende, Nunes Coe
lho, Manoel da Silva, Ignacio Murta, Ro(ll'i
gues Chaves e Pinto de Moura, falt.a.ndo com 
causa. participada os srs. c,unillo !::>oares Fi
lho, Far·ia Lobato, Benvcnuto Lobo, Hornar
des de Faria, Tavares de l\Iello, Agostinho 
Pereira e \Venceslau Braz, e sem ella os 
mais senhores. 

Abre-se a sessão. 

E' lida a acta da sessão antecedente e, 
nllo havendo quem sobre a mesma faça ob
servações, o sr. P1·osidcnte a dà por appro
vada 

0 SR l. • SECRI':TARIO dá conta do seguinte 

81 

EXPEDIENTE 

O (fie i o 

Do dr. Secretario do Interior, enviando 
com os raspe ctivos documentos, o requeri
mento em que a ex-professora publica. de S. 
Gonçalo da Ponte pede nullidade da senten-
9a contra ella proferida pelo ~rovci'no e re
mtegraçftú na cadeira do que foi privada.
A' commissão de Representaçõ"es e Petições. 

Do juiz de direito da comarca tle Cnothó 
solicitando um anno de liccn~:~ para t1•atar 
de sua saúde.-A' mesma commissflü. 

0 SR. GONZAGA DA SILVA envia Íl mesa Ulll 
requerimento do JUiz de direito da comar
ca do Tu r·•o, pedindo um anno de 1 i cen~a 
par<L tratar de saúde.-A' commissã<f do 
PetiNes. 

2.• LEITURA 

Têm 2.· leitura e ficam sobre a mesa para 
ordem dos trabalhos os pareceres de ns . 138 
a l40e os· projectosns. 189,190 el91,sendo 
estesjulgados OQjecto de delibera~ão. 

APRESENTAÇÃO DE I'AHECF.Rio.'S 

O SR. SEVF.RIANO DF. REZF.!IIDE manda à 
mesa o seguinte projecto quo pede para ser 
reimpresso. 

I'ROJECTO X. lR3 

A commissfto do For~a Publica, sob propos
ta do governo do Estado, ofTerece o seguinte 
projecto: 

O Congresso Legislativo do Estado de Mi
nas Geraes decreta : 

Art. I.· A força publica tio Estado do 
l\linas Geraes, para o futuro exereicio de 
1897, constará dos otnciaes dos cinco;; bata
lhões da Brigada Policial, um esquadrão de 
cavallar'ia, cinco baterias e 2.0iü p1·:u;as do 
p1•ets. 

Art". 2. · O ~roverno llca auctorizado a 
despender, neste exc1·cicio, a quantia de 
a.200:000.3, sogundo a tabella. annexa s'>b 
11. 1. 

..\rt. 2. · Revogam-se as disposi~")es em 
contrario. 

Sala das commissões, 8 de julho do l~f:lti. 
-Severiano de Rezende.-Dr. Coellw de .1!ott-
1'a.-Delfim .Vore~ra. 
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CLAS8IFICAÇÃO 

1 Coronel Commandante geral. •..• .. ..•.• . •.. •. . 
5 Tenentes coron&is Commandantes •........ . • . . • 
6 Ma,jores sendo um assistente do commandante 

Geral. ....••.. . ..•. . •••. .. ... . .. •... . ..•• ... 
5 Capitães cirurgiões móres .. .. ...• . ... .... .. . 
6 Capitães sendo 5 ajudantes e I encarregado do 

material .... .. . ..• ...• .•. •. . . .... ..•. ... . .... 
6 Tenentessecretarios sendo I da Brigada .. •. . . . 
5 Alferes quarteis-mestres ....••....•....••.. . .. 

21 Capitães. . .•••••..•.•..•.........•.• ..•.. .. ... 
21 Tenentes .....•..•..... .•. ............. ... ... .. 

• 42 Alferes. . . • . . • . ........••....••..•.•....•..... 
5 Alferes mestres de musica ................... . 
5 Sarge11tos ajudantes .. .•. . . . ..• . .. , .......... . 
5 Sargentos quarteis mestres ........ .. ...... ... . 
5 Primeiros sargentos contra-mestres de musica. 
5 Cornetas móres ...•... . ..... . .•..... . . . . .•... 

78 Musicos ..... ..•. ...•..... . ••........•.. . . • . .. . 
21 Primeiros sargentos ....••.... .• ... .. •.. ...... . 
84 Segúndos ditos . .. . . . •.... ... . .•.. . .... . .• ..•. 
21 Furrieis . . . . . .. • . . . . • . . • • . • • . . • . . . . . • . .. ...•.. 

206 Cabos ..•... ..••..• ...• .. .... •. . .. ...• •.. .. ..•. 
42 Cornetas sendo 2 clarins .. .... .•..•. .. . ..• ..• 
2 Ferradores . .•.. ••... . ..........•• ........• ... . 

1.600 SoldadO!>, inclusive a cava.llaria e bateria •••.• 
a) Addicional de 10, 15 e 20 •fo· ............. .. 
b) Etapa para 2.079 praças a 1.530 na med!a .. 
c) Fardamento para 2.079 praças a 908000.: •••• 
d) Ajuda de custo a officiaes em diligencia ...• 
e) Gratificação a reengajados a 100 reis ....... . 
f) F'orrag~m e ferragem para os animaes da 

Brigada e forragem para os dos officiaes mon-

o 
f< :!I eQ 
s~~: 

~~ 

--
--
--
---
----

28400 
2$400 
2.HOO 
ISROO 
1$700 
2$200 
2~000 . 
1 ~aoo 
) ji800 
Lt700 
I.; o;fiO 

1Mool 

---

g) ~~~~~t~!~~l~~~~~: ~~~i~~~~~~~~~~~: :~~~~~~~~~~: ~ I = 
h) Compra de armamen~o i~clusini metralha

doras e peças de nrt1lh:ma .• ... .. . ..... . ... 

SOJllJn:t. •• • • . • • • • • • . • • . . • . . . . . • . • • . . • • • . • . . -

o 
f< O 

i! 
6~~: 
~o 
~llo 

9:000$000 
5:30QSOOO 

4:200i000 
4:300tOOO 

3:600$000 
3:000i000 
2:4001000 
3:600to90 
3:ooot00() 
2:4oot000 
2:400tOOO 

-----
-
-
-
-----

l ----

TOTAL 

9:000$000 
26:500$000 

25:20C$000 
21:500t000 

21:600t000 
18:000$000 
12:000$000 
75:600i000 
63:000$000 

I 00:800il)()() 
12:000tooo 
4:380$000 
4:380$000 
4:38081000 
3:285$000 

48:399$000 
16:863$000 
61 :320$000 
14:563$500 

135:342$000 
2G:061$000 

1:022$000 
817:600$000 
69:860$000 

1. 161:017$550 
187: 110$000 

5:000$000 
1 0:000~000 

93:440$000 

70:000$000 

80:776$950 

3. 200:000$000 

Sala das commissões, 8 de julho de 1896. - SEVER!ANIJ DE REZENDE. - DR. COI•:I.HO J•~; 
MOUR.-.. - DELFIM MOREIRA 
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TabeUa para a a...-. da fb~ palltUea ..... 1897 

CLASSIFICAÇÃO 

I Coronel commanJante geral. . . . .. . , •••. ••• •. • . 
5 Tene ntes-corone is :~ommandantos .. .. • .•. . • • .. . 
6 Ma,jo•·es, sentlo u m assistente do Commandante 

Geral.... . ... .. .. . . ..... . .. . . . . .. .. . . . ... . 
5 Capit:ies cirur g iões-móres . . . . . . • . . . . . . . .. 
6 Capitães, send•> 5 aj u dantes e um encarregado 

do mater ial . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . • . • . •. 
6 Tenentes sec1•etarios, sentlo I tla Br igada .. . 
5 Alferes qu arte is-mestr·t.s . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 

21 Capitães . . . . . . .. • . . . . . . . . . . . ... ..... . . .. . 
2 1 Te ne ntes . . .... .. . . .. ... .. .... .......... . . . 
42 Alfet·cs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . .. . . 

5 Sargent os ajudantes ...... ... . . . . . . ......... . 
5 Sargontvs quarteis-mestres ..... . . . . • • . . .. . . 
5 Primc i1·o;; sar·gentos mestr·es de mus ica .• .. .. • . 
5 Segu ndos san~:entos contra mestres . • ... .•.• •. 
5 Col'llete iros-mór·es ~ I. "" sargent os) .... . .. .. , . • . 

78 l\tus icos. . . • . ... ... . ... .. ....... •. •• .• • . .. .• . 
:> I !'riml'il·os sargento;; .. ........ . . . . .. . . . . .. .. . 
H.t iSc;:runllo;: sai'i!ent os ........... . ... . . . .. .... . . 
2 1 Forrie is .. .•. . . . .. , . . . •. . . ..• . . . •. ...• .• .• .. . . 

:?Ofl Cahos.... ..... . . • . . . • .•.•..• .. ..• .. . .•. .• . 
4:2 Co l'lleta~. sendo 2 clarins . .• • • • . . .. .. • •. • .• . . . . 
2 Fe •·•·adoJ•e::; . . . • . . . .. . ••.. . •• • . . • ... . • .. •• . •• •.. 

lô()t) ~~~lrlatlo;::, inr !;J >:i\·,·· a can1.llnrin. e hatorias ..• 
a ) atlclkion:d clu 111, 15, e 20 '[ . . . .. ... •• .• . . 
ú) ewpa pa :·;, ~.01~1 p1·aças a I .530 na media • . 
':) t':~rcla Jil t~ ll to para :!.Oi9 praças a 90$000 .••... 
d ) 1\lll•la de custo '' otnciaes e m d iligencia . ... 
e) gr·a t iii ca <;fio a l't'l' ll l!anjados a 100 reis . . ... • . 
f) form;:rem o fe JTa )!e m para os a n imaes tia 

Hr·i~ada e forJ". tgc m para os dos ollleiaes 
montados . , .• . . . .. . .• . . . ... . •.. • ..• .. .. •. . .. . 

g) aqua•·t e la mcntn, c nte rramento, expedie nte o 
l uz . . .. . •..••••... . .... . .. ... · . • . · · · · · • · • · · · · 

Somma . . •• ...• . .. . • ••.... • . . •. •.• •... . • . 
• 

o 
f- < ;z:_ 
IZlQ VENCIMBNTO :s -c: I' OR ANNO 0 0 

~ "" > 

--
- 6:800$000 . 
- 5:300$0001 

- 4:200$000 
- 4:300$000 

- 3:600$000 
- 3:000,000 
- 2:400$000 
- 3:6()()i000 
- 3:000$000 
- 2:400$000 

2$400 -
2$400 -
2$400 -
2$200 -
l$xOO -
l$i00 -
2~200 -
2$000 -
18!)()1) -
1~81)1) -
~70tl -
1..400 -
l:i<.tl"'l -

-
- -
- -
- -
- -

- -
- -
- -

I 

TOTAL 

6 :800~000 
2ü:500$000 

2fi :200$000 
~ 1 :500$000 

::! I :6008000 
18 :0008000 
12: oooeooo 
7 fi: 6001j!OOO 
6:~:000$000 

I OO:HOO$CM)() 
4: :*lO:i!OOO 
4::lHO::COOO 
4:: ~HOesllOO 
4:0lf)81.HJ() 
:l::!~á:i'IIOO 

48::!\.J~I!'JIOOO 
1 li:HG:~~uoo 
I\ I : : !:.?0~000 
14 :!">fi:!~j(l() 

I :!~>::14:!~000 
::!Ci:IJ(l l $1~10 

I :IJ:!2::<1MIO 
H I i :li(lti~IJ{M l 

!i!J:HGIJ;3001J 
I: W I :0 17;5!5511 

1 ~7 : 1 1 0~000 
G:()(MJ:i'UOII 

J0:000$001 

m:HO:i!OOO 

70:000:;!000 

3. 1 U!I:O:!.'i:;\0511 

Pahc io ela P•·esitltl nci:L d" g,tado] de :\1inas (; 1':113' em nuro P t·eto, 23 do junho de 
l R!:Jli.-0 Pt·e~icle nte ri o E-;taclo, CurusPnt JACQUES BtA~ Fn RTEs. 

o >;R. SEn:RIA:'\O DE H.EZ I·: :o;n~: ma nda :\ m esa 
mais o seguinte 

PARECER I' A HA ~F.r. t: :'\DA J>I ~Ct:~ S.i.o ~OJIRF: O 
I'RO.I ECTO :oi. IX4 

A commi;;"f") tle Fo •·<;a l'u ltli ca oll'er·•!ce 
}Jar·a segunda di ,.;c iJ ssào o proj ecto n. 184, 
com a mel'ma retlac..-fto com que ro i appro 
vado em prim Pira. 

Sala das co mmi ;::;::l)t);::, I ! lie j ulho de IHOO. 
- Severiano clt• Jb· :t'ilcle . -Dr . 0Jf'llto ele 
Moura.-De:/ fim Mur1•iJ'U . -.~ imprimi r·-se. 

O SR. MAM1EL Ar.q,:s, pe la commissão de 
Connnercio, lndu ;::u· ia o Art e~. •tpresenta o 
segu inte 

PARECER r> . 141 

A <'O lltmi;;sfio de C omm e1·<"io, lndu ,- tria e 
AI'L~,.. . ;i q ua l foi a presentad:t a inJica c,::·to 
do deputado, o s r·. dr. Pinto d e i\loum, é de 
pa1·ecor : 

(.)uu a r ufu l'itln indicar;ão srja >' li hmot.t ida 
á 1liscussfio. 

' 
Sala da ,.; c.-,mmis;;õl'!", li de j ulho dr IH%. 

- Couego Aln, .. , .-Jurenal Penmr.-Mfl noel ria 
Silt'f' .- A imprimir-t~e . 

O SR . Su .,·A FoRTF.:o;, pe la rommisFftn d e 
Repre~ental(ões e Pe ti<;ues, nwml.a :·, mr;::a os 
se~ruintes: 



PARECER" N. 142 

A commissllo de Representações, Requeri
mentos e PetíçOes, 8. qual foi presente a. da 

·Camara l\luolcipal do Rio Novo, pedindo 
auxilio panúfonstruir uma. casa de caridade: 

Considerando que o art. 75 n. XI da Con
stituição do Estado, não se oppoe a que ns 
Camaras 1\lunicipaes se prestem auxilio mu
tuo para emprehendimento de utilidade pu
blica e commum ; 

Considerando que a acção benetlca do Es-1 

tado,quanto aos estabelecimentos de carida 
de, se exercita pela subvenção aos mesmos 
depois de construidos, pura melho1• man
tel-os ; 

Considerando, finalmente, que,si o Estado 
tivesse do auxiliar a íniciativa de todos os 
melhoramentos locaes, as suas rendas seriam 
insufficientes para execução de outros em
prehendimen~s de sua. exclusiva compe · 
tencia, é, pois, de parecer : 

Que seja ar.chivada a representação da Ca
mara Municipal do Rio Novo. 

Sala das commissoes, 11 de julho de 1896. 
-Silm Forte1.-Sousa Moreira.-Padre Jotto 
Pio. 

PARE::!';& N. 143 

A commissão de H.epresenta.çoes, Reque
rimentos e PetiçOes, á qual foi presente o 
requerimento dos professores de musico. e 
desenho do Internato do Gymnasio Mineiro, 
pedindo sejam equiparados aos lentes do 
mes~o Gymnasio e reclamando gratificação 
pela divisão de suas aulas : 

Considerando que as disposiçoes da lei 
n. 41, que estabelecem distincção entre len
tes e professores, obrigam os lentes a com
parecer ás congregações e á assistencia dos 
exames de sufficiencia, 1lnnes e de prepa
ratorios, com prejuízo para os mesmos do 
goso de fedas, o que não acontece aos pro
fessores que se retiram logo que se .encer
ram as aulas; outro sim, os obriga á. sub
s.;itnlçilO nas cadeiras que pertencem ú. 
disciplina que leccionam, deveres esses a 
que nil.o estão sujeitos os professores por 
lhes faltar capacidade e conhecimentos que 
por lei lhes não silo exigidos ; 

Considerando que a lei n. 41, obedecendo 
ao plano do ensino integral, estabelece 
sete r,nnos para o estudo de musica e do
senho com o fim, não 'de salientar a impor
taucia de.,;sas materias, mas, adrede, para 
mostrar que devem ser estudadas sem so
brecarregar os alumnos e sem occupal-os 
demasiado com o estudo de mat.erias que 
occupariam ~s horas uteis, determi:1adas em 
lei de confo1'1Didade com os prece1tos hy
l{ienicos ; 

Considerando que a divisão dessas cadei
. as im~rtaria em augmento de Yencimen
tos, sem a.ugmento relativo das horas de 
trabalho, ' l,ois esses professores · percebe
riam 7:2()(). , mais do que o reitor e os len
tes do Gymnasio; 

Considerando que a lei n. 143, de 23 de 
,julho de 1895, eleTou a 3:000• os venci
mentos desses professores, à de parecer 
que se indefira. e seja archivado o requeri
mento. 

Sala dgg commis~ões, 11 de ,iulbo de 1896. 
-PadrtJ Joilo Pio.-Siloo ForteJ.-Sousa Mo
r.etra.-A imprimir-se. 

0 SR. SILVA FORTES, por parte da mesma 
commissllo, envia á. mesa dous pareceres que 
terminam pelos seguintes : 

PROJECTO N. 192, DE 1896 

A commisslio de Representações, Requeri
mentos e Petiçõe!.', á. qual foi presente a 
do ama11uense da Secretaria do Interior, Pe
dro Soares, pedindo um anno de licença 
para tratar de sua s:uide, ó de parecer 

Que se adopte o 11eguinte pr~jecto : 
O Cong1·esso Legislativo do Estado do Mi

nas Geraes decreta : 
Art. l. · Fica o governo do Estado nucto

rizado a concedc1· · ao amanuense da. Secre
taria do lnterioJ', Pedro Soares, até um an
no de licença pm•a tratamento de saúde. 

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

Sala das commissões, 11 de julho !lo 1896. 
-SILVA FORTES-SOUSAMOREIIlA -Padre JOÃO 
PIO. 

PROJBCTO N. 193, DE 1896 

A commissilo dt1 Representações, Requeri
mentos e Petições, á. qual foi presente a 
da Camara Municipal de Uberaba, pedindo 
approntção do privile~rio concedido ao cida
dão Joaquim Velloso de Rezende: 

Considerando que o art. 11 das disposições 
transitarias da Constituição do Estado, sub
ordinou a concessão de privilegias, por par
te das Camaras, á uma. outra lei, que defi
nisse os casos restrictos em que podassem 
ser concedidos os privilegias industriaes ou 
quasquer outros: 

Considerando que esta tem o n. 148; de 26 
de julho de 1895, o que pela lei n. 4, de 25 
de setembro de 1891, só obrigaria posterior
mente; 

Considerando que a concessão do r·eferido 
privilegio foi feita ;L 5 de setembro de 1894, 
e contractado 15 dias depois da concessão ; 

Considerando, linalmente, que lodos os ac
tos emanados de simelhante concessão são 
oiTensivos da Constituição, e, por força do 
art. 75 n. VIl § l. · da mesma Constituição, 
poderão ser annulla.dos, é pois rle parecer 

. que se adopte a seguinte resolução : 
O Congresso Legislativo do Estado de Mi

nas resolve : 
Arti!!O unico. Fica annullano o privilegio 

concedido pela Cn.mara Municipal de Uber.t
bae a Joaquim \'elloso de Rezende, por acto 
de 5 de setemb1·o de 1894 e contracto de 
20 do mesmo mez e anno; l'llYOgadas as dis
posições em contrario. 

Sala das commissões, 11 rle julho de 1896. 
-Silva Fortes.-Sou.sa Mm·eira.-Padre Joiú:J 
Pio. 

A imprimirem-se. 
O SR. RAuL PRNmo, pela commis.slio de Ca

maras Municipaes, manda á mesa o seguin
te 



PARECER PARA ~.a DISCUSSÃO SOBRE O SUBSTI
TUTIVO .0.0 PROJECTO N. 150 

quena administraç-ão, em seu brilhante relato
rio, que li depois de haYer apresentado este 
projecto, lembra ao patrioticu governo de 

:\ commissão de Cnmaras Municipaes h que de Minas a necessidade de se diYidir o Esta
!oi pr·esente o substitutiYo ao proJecto n. do em oito cit•cumsct·ipt;ões , ct·cando-so em 
150, approvado em segunda. discu~sfl.o , sobro ' cada uma dellas um delegado auxiliar com 
divism; c limites entt·e os districtos de Santa as mesma;: attr·ibuit;õe~ que aqui lhes con
H.ita ele lbitipoca, município de llar·haccna, ' fe ri. 
Concf'it;ão do lbitipoca, município de Lima Quan<lo nfto bastassem, portanto, sr. 1-'rosi
Duarte, e de pa.t·ccer que o mesmo sqja ap- <lentn, par·a attestat· a li•)Ce~,;it!ade de tacs 
pro\·:ulo em tct·ceit·a discussão t'Olll a mes- delc:.radus ~~~ lu ctuc·~o~ acontecimentos quo 
ma t·cclac•;fi!"l. so dc l'am nas cu nw!'t' a~ do S. Francisco e de 

(S. R.)- Sal:L das commissões , 11 de julho l\lanhuas~ú. lo:,:-at'é-" t 'c'm"r"~. ~··m bóas vias 
de IR!I!i. -Raul Pellido.-1\'ll,l.f'S Pi11lt!'iro. do C0ntmuni<·:t•;:i" o ontle ~~~ t'nm 1-(rande dit'-

A intpt·imir·-se. liculclallc podeut chú).!<ll' qll;~e,;qu c !' JH'UYitlen-
PRI~mmA IHSCüSSÃO DO PIWJECTCl :\. 182 eias, hast:tl'-!111~-h ia lll Jlitl'a d•!l'l'Cial' medida 

E' lido entra em discussfw que é encerra- tfto :<alntat· as •Titet·i~~,.a~ p .. ntiL•t'at,·fte:< feita s 
da depois de algum debate e é appruvado " pnr "· ext·. 11 "''· dr·. i't'•!:< idt' ll tc do E~tado na. 
pt•ojecto n. 18~, do corrente at111u, ct·eando :-:ua lttmino"" mcn~:qrcm. t' a uc'l~ , como rc
lo;xar·es de delegados uuxiliat·es de Poli cia . presentantcs do poder l e;!i~ l ; 1 1 ivu, cumpre 

. JH'OYidenc iat' :<oria!llelllü 1111 :<en tidll de !'or-
O Mr. i•i~ato ele :tlonrn :- St• .. l'ro:<nlen- tJeCCl' ao podot' cxecuri\·11 ti<• E:< lacln, que 1111:< 

te, na qn_al_ulacl~ de auc_tor do pr·o,J cc_tu que merece todo 0 apoio t' cun.:i•lot·;11;;10 (opoio
Ol'a so ."ll.JCita a crttcl'IO><a apt·cctaçau ~los lins) e cuja:< palavt·as ú t•pi niuo,; devem ,.0 1• 
!llou;: tllustt·ados coll e:.ras_clc rcpre:<entaçao, pot: 110,. ai,t•at;atla - e .,11 ,-i• t:. :< <'ontu utu lem
J~I.~:o de .11,101_1 tlc\'et• VIl' d~z~.r .a.l~nt_t_la" .1~;da~ ma vrpr1üulo.~), 0 ,; lll l'iw< d,• nh;:t.ar· a repru
\ta:s no. :-;?ntttlu tia l~el\ll~ll:st.t . ll : 1~ '·1.11~·1 ~?n:s dUCt;:'lU de sta.ma;: ti'"to p n tH'" etliticantcs o que 
que a.d\'lrao da acce1taçao da~ tdcas ltgctra- de modo t:10 positivn atte"t: 1111 a ralta de poli
me nte esl.lot;adas n~,.: :<eu,.: dttl e t·c·ntcs artt~o~. c iamento 1111 11 o~so E>'tadn. 

:\ 011tl'O, sr·. 1-'rcsul?nte, por _verltu;·a 11tats Diz nutave l e:o;criptor, "1'. l'r·esiclcntr, c11jo 
competente ( 1~ilo apfuruíos) •J nao :t mtlll, d•·- nome ;~g-ot'a 11 ;10 me lcmbr11 • que um E~t:u1 11 
ver·:t te t· cal.ltdo. a honi'O,.:a. tarola tia e lab••- ·.tanto mai:< :tdeal!tat!n. qllallto maior c a 
raçao de ~un prr~Jcc~o de let ~oht·o a~sum_pt0 somma do 1-(at·antia:< a:>:<c;.:ur·;td:•:< ao>< ~tH I~ 
de tanta tmpor~ancra. c que pt·ect:;a de _aporat·- habitantes, e e><sas :::1r;1 utia:<, ~egundo " 
se em dados lot'ttee rdos pela experwncta ; mesmo pensador·, re~ult.am n:u 1 ~(I da rlill'n
cnlt·etauto, st'. 1-'rcsulcntc , htlllllltle collabo- ~;"to do ensino que ilhtmin;o 0 e;;pit·ito do 
t·adot·, c; uc sou do n~·s~o progrc,:~o,... povo, habilitando-o :1 exr,ct.n C•)lll}H'ehensão de 

O su. UUARTI~ DA l·o:-;sECA : -~ltuto compe- se us direitos o devc t·e~. c .. mo do policia-
tente (ltprnado). mento bem r .. ito de todo:< .. ~ lo::arcs adean-

0 SIL I'Ii'iTO DE l\-IOURA ... . antmou-me u tados, ou atr·azados, Htai:<, "" menu:> populo
dr;:ejo de-na, medida de minhas f'or~:a~- ~os, atim tlC' e \'itar a:< "C't'lla" de canibalismo 
prestar ao Estado em que na:<ci o set•vit;o quo tanto tle::rl'adam a e5pt•cic humana. 
que elle tem o direito do exi~ir de seus O presente projecto, :>r. Presidente, que, 
li lhos, e, por isso, apresentando o pt·~jecto ora s i vale al~uma cou.sa e apen;;s pela idêa que 
em primeira discu;;sfto, ni"to tive outro pro- r epresenta, ,·isa o policia111L'11tu do E~tado, 
posir1 s i não o de concot'l'üt' comvosco, meus mas de um modo etl1c;tz. r•rvmissot· de hcne
colle:;as, pam a obra l!lot·iosa <lo engrandeci- ricos resultados. 
mento rle nossa terra. O SR. GoNZAGA DA SII.YA : - \·. cxc. prcci-

Já de ha. muito, sr·. Presidente, se reconhe- sa de di:<c.u tir a cOH:>t itll t'i" nalidade tio art. 
ce a necessidade assaz acccntuada. da creaçiio 2. · tio pr~Jecto. 
do: cargos de delegados auxiliare>< do Chefe O SR. Pil'\TO o r. ~IOL'RA : - Pl'Ovarci :i. 
de Polic ia no nosso Estado, cujo vasto terri- casa e ao i Ilustre co llcga que llhl honra com 
torio, maior que o da França, é por si só o seu aparto que o projedn ni"l u ê inconsti
obstaculo invencível ao exacto cumprimen- tucional c , ainJa mai s, t[UO ü tle gt·ande e 
to de totla.s as disposições de le i policial, incliscuti,Lc l utilidade. 
tendentes a repressõe~ de crime e it. punit,:ilu Sr. Pres ide nte , o projectt1 que tive a bon-
de criminosos. ra de submetter á apreciação e competen-

0 SR. JoXo PIO : - -O Chefe de Policia tem cia de meus illustres collegas, não é por· 
comprido seus deveres , admir:~.velmente :;om cet·to um tt·abalho expurgado de senões, nem 
esses dc lega.tlos aux.iliares. eu teuho a vaidade de suppnr que o seja: ó 

O SR. PI:"TO DE MouRA : - ~las cumprir:'t um t.r·aualho que t~m aponas o merito de 
. ainda melhot' tendo-os ao ~et'Yit;o do Est.a,lo . vit· despertai· em vossvs '3spiritos a lem-

Ningueilt nc~:L, :;r. Pr·esidente, nem eu es- bt•ança. de se tmtru· quanto ante~ da creaçflo 
tou aqui contestando os inolvidaveis servi- dos ca rgo;; de delegado,: auxiliares, como 
ços que o digno Chcl'c de Policia do Minas couperadot•es ,·alio . .;os úo nossa paz e de 
prestou ao Estado em uma das quadras nosso pt·o~t·e:;so ; e o proj ecto por mim 
mais ~tllictivas, em que víamos c~nflugradas av:esenta?o poder·à t?rnar-se acaso appt·o
dua.s unpurtantes comarcas do Estado, nas vettavel s t vos det•dc~ ao trabalho de apre
quaeil se de~dobra,·am scenu~ as mais tr·is· sentar em se:,runda discu:<sfw as emondas,quo 
tes ; mas é o mesmo ill.lstrtl Che f'e de Poli- tenham por tim pt·eenchet• as lacunas por· 
cia que, funda•lo n•~ oxpet·ionc i:t tle ni'lo po ventura existentes no mesmo. 
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. . Em um Estado da vaatia&o do D088o, com
J)OIIt.O ide cento e muitos munlolpios alguns 
aos quaes 8lo . v-erdadeiros (lepartamento• ; 
em um Estado que j& tém · cerca.' de quatro 
milbOes de habitantes dissemiJY.'dos por 
todo o seu extenso' terrltorio.; onde)& lucta 
de antigas pa.ixOes partldariaa dàtel'Jllinam 
ainda hQje a explosão de odids la~ntes, e 
claro, é evidente..que o policiamento preci
sa de obedecer a prec~itos inteiramente no
vos, não -podendo subordinar-se &s normu 

· àctuaes, reconhecidas até certo ponto ineffi
cazes. 

A utilidade do pro'j~cto resalta, pois, des
tas simples considerações, P.onsiderações de 
ordem aliá.s attendivel, pois que se apoiam 
em dados indiscutíveis. 

Por maiores que sejam ou possam ser os 
esforçOif empregados pelo Chefe de Policia 

·· do Estado, por melhores que sejam as inten
ções que o anime~, é qla.ro que essa. au
ctoridades nllo poderá acliar-se ao mesmo 
tempo em, pontos diversos do Estado, que 
reclama sua presença. e, por isso, sr. Pre
sidente, sem se dar nova organização á po
licia de modo a descentralizai-a, t!erão e con
tinuarão a ser inctftcazes e desanimadores 
qunesqu~r esforços applicados pela primei
ra.auctoridade policial do Estado. 

Pensei mn dividir o Estado em cinco cir-
• cumscripçoos apenas, collocando em cada 

uma um delegado auxiliar, p~a não onerar 
muito os cofres do Estado e mesmo por me 
parecér sufficiente este numero para atten
der. de prompto ás necessidades do policia
mento. , 

Em segunda discussão porém, esse nume
ro poderá ser augmentado si assim enten-
der a vossa sabedoria. . 

O SR. CunLLO PRATES : - Seria melhor 
deixarmos ao poder executivo a determina
ção das sedes. 

O SR. PINTO DE MoURA.:- Não vejo qual o 
inconveniente de se determinarem as sédes, 
desde que, como está no p'rojecto, caiba ao 
poder executivo a determinaçã•) das circum
scripçõe~-policiaes. · . 

0 SR. CA.l\IILLO PRATES dá um aparte. 
0 SR. PINTO DE MOURA. :-Perdão, O Chefe 

de Policia tem a sua rusidencia forçada na 
Capital do Estado, como auxiliar da Admi
ni'.!tração, que tem de dar conta diariamente 
ao governo d_os acontechnentos mais impor
tantes attinentes á sua repat't'ição, que se 
derem no Estado, e; no em tanto, ninguem cen
surou ainda o legislador por haver assim 
fixado a residencia do Chefe de Policia. 

0 SR. CAMJLLO PRATES :-V. eJ.:~. dá attri
buiçilo ao governo para marcar as circum
scripções, e por'!Ue nilo dft para marcar as 
sédes1 · 

• O sr. PIN1'0 DE MoURA :.:.-.Porque não ha 
inconveniente em que pelo poder legislat ivo 
sejam fixadas as aédes, desde qpe a determi
naçilo das circumscripções tique t::ompetindo 
ao governo. 

Alem disso, sr. Presidente, esta.ndo eco i
gnada n,o projeoío a suppressão dos cargos 
de delegado de vPolicia das- sédes das cir
cumscripê;ões, cumpre que determi?emos em 

lei quaes oí 'lbiares que·, por circumstan
clas especiaea por nós reeonbecidas,estlo em 
condiçOes de ser , sédes das ,cil'Cumscripções. · 

, O sa.. C:UULLO PRATES :--Isto significa q.ue 
v. exc. nilO tem bastante confiança. no crtte-
rio do poder executiyo. . 

· O SR. ' PINTO na MóURA :-Nilo é falta de 
~ontlança no poder executivo, e Y. exc. é in
JU.sto para comruigo ennunciando-se desse 
modo. 

Ninguem talvez nesta casa deposita mais 
confla~ça, do que eu, no patriotico governo 
que' tanto tem concorrido para ainda mais 
elevar os creditos de Minas. 

Penso, porém, que cada um dos poderes do 
Estado deve de.sempenhar-se de tudo quanto 
está dentro da espbera de suas attribuiçOes, 
e não é attribuiçllo exclusiva do poder exe
cutivo a determinação de sedes de ~jrcum
scripçOes"policiaes, em divisãoque vae agora 
fazer o poder legüdativo. 

!tfinha intenç!Io, sr. Presidente, suppri
mmdo os cargos de delegados do Policia na's 
sédes das circumscripçes, foi dar aos dele
gados auxiliares uma orcupaçiio perman&n
te, de modo a nílo serem seus serviços ap
proveitados unicamente nas épocas anor
maes de perturbações publicas. 

0 SR. EPAMINONDAS ÜTTOJSt :-0 melhor é 
delegarmos tudo ao poder executivo, que 
fará CJ que bem entender. 

0 SR. PINTO DE MoURA. :-A casa é sobera
na e, assim sendo, resolverá como lhe pare-
cer de justiça. · 

Eu apenas enuncio o meu modo de pen
sar emJiJstillcação ao projecto que tive a hon
ra de apresentar. 

0 SR. SEVERI.A.NO DE REZENDE :-Daqui a 
pouco não se pode designar sédes nem para 
as escolas normaes e primarias. 

0 SR. PINTO DE MOURA :-Quanto á consti
tucionalidade do projecto, que é uma das fa
ces em que deve ser encarada a questão, 
não vejo em que disposição offende elle o 
nosso CCJdigo Fundamental. 

O SR. Jo.A.o Pio :-Porque é que !ló os ba
charei em direito poderão ser delegados au
xiliares1 

· 0 SR. FERREIRA. TI.NÓCO :- Porque são OS 
mais competentes. 

0 SR. GONZAGA DA StL V A ;-,.E' O caso de se
estabelecer novamente o concur~u. ( Cn'
.~m-se. disversos apa1·tes, que wle1·roml{em 
completamente o orador. O sr. P1·esidente 
chama a attenção e decU11·a rzue quem estú, 
com a pcriavra é o sr. Pinto de Mo ura ). 

0 SR. PINTO DE MOURA;- Admira-me, SI'. 
Presidente, que tenha de insistir nas pallidas 
considerações que udquzia sobre a cons.titu
cionalidade do projecto, pois que tendo-se 
annunciado em altas vozes a discussilO cio 
mesmo, nenhum de meus illustres collega 
levantou-se para provar .que elle é inconsti
tucional em qualquer de seus pontos. 

o SR. CA~IILLO PRATES:- Até faz medo dis
cutir-se aqui. . . 

0 SR. PINTO DE MOURA ; - Perdão, V. exc. 
nii'.> tem razão para se temer de mim; eu 
não faço màdo a niDguem e nem o des~jo. 

A' mim à que se tem interrompido con
stantemente com apartes sem-que, entretan
to, haja motivo para tanta c()leuma. 
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Procuro, com estas ligeiras apreciações so
bre o projecto, demonstrar a sua. utilidade e 
constitucionalidade; q ua.nto á. pr·imeira par
te, penso já haver-me de empenhado mostran
do que a extehsii.o do nosso Estado exige 
qué os esforços do Chefe de Policia sejam 
secundados pelos dos delegados auxiliares 
que, reunindo as condições de capacidade 
e pratica de fóro, o representem nas circum
scripções do Estado:-qua.nto á constitucio
nalir\ade do pr~jecto é ella incontestavel, 
pois que foi elle modelado pelM disposi<;>ões 
da lei n. 30, de 1892. 

0 SR. GO:-IZAG.~ DA IL\'A :-0 art. 2. · t rata 
de distribuição da força publica. 

0 SR. FRANCISCO BRF.S.<;ANE :- E nós não po
demos dist1·ibuil-a. 

0 SR. PINTO DE MOURA :- 0 projectO não 
cogita de distribuição de for~a; apenas de
termina que cada dele••a.do auxiliar tenha. a 
sua disposição na séde da circumscripção um 
contingente de 50 praças pelo menos, com 
que possa reprimir ou prevenir quaesquer 
perturbações da ontem publica uentro de 
sua circumscripção. 

Não se pode comprebender, sr. Presidente, 
o direito sem a força e por is o é que nos 
diz Ihering que a imagem da jlistiça é repre
sentada por uma figura de mulh er, tendo em 
uma das mãos a balançn, que representa o 
direito, e na outra, a espaua que representa 
P força. · 

O direito sem o seu elemento coercitivo 
seria impotente; a força. sem o direito seria 
despotica e a narchica. 

0 SR. CAMILLO PRATES :-Isso mesmo que 
pensa v. exc., deve pensar o governo. 

0 SR. PINTO DE MOURA :-Sim, deve pensar, 
ecom o criterio que lhe reconhecemos real

mente pensa; ma nós não legislamos dia
riamente sobre outros assumptos em que 
muito pensa o governo? 

Como comprehender-se, sr. Presidente, um 
delegado auxiliar munido de attribuições 
tão importantes, q uasi eguaes ás do Chefe 
de Policia sem a fot·ça necessaria? 

O que a Constituição pt•ohi be em suas dis
posições é que o poder legislativo distribua. 
a força publica do Estado, isto é, toda a for
ça, visto que a distribuição é attribuição do 
poder executivo. 

Mas o projecto não t~ata de dist~ibuir a 
força e sim de determmar o contmgente 
mínimo que terá. cada delegado á sua dis
posi~ão, e, sendo cinco o · delegados auxilia
res do pr~j ecto,a força para todos elles sera 
de 250 praças. 

E' esta a força publica do Estado f 
Não evidentemente ; isto •·apresenta uma 

parte 'mínima da força policial do Estado. 
Portanto, sr. Presidente, esta simples de 

terminação do contingente pa.t•a. cada delega
co, não pode inqninar o proj~cto do yiciú 
4e inconstitucionalidade que 1mpor tarm a 
sua rejeição. . 

A intelligencia e o preparo dos n~eus tllus
tres collegas dispensam-me de maiOres con
siderações sobre este ass_umpto ; a todo~, 
como a mim, anima o des~JO de bem servir 
ao Estado e, portanto, estot~ certo .de que em 
segunda discussão, s i o proJecto t1ver a ven-

.l. C. - lS· 
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tura de sa!Yar-se t~m primeira, a Camara 
apresentará as e mendas que julgar necessa
rias para fazer desapparecer do p1•ojecto os 
inconvenientes de que está con,·enctua. 

Penso, sr. Presidente, que o nosso Estado 
terá attingido o grau maximo da perfectibi
lidade que, é dado aos homens a lcançar, 
quando a pn1· da difTuzão do '3nsino em todos 
es seus gra us, da mais prospera s ituação 
financeira. de touos os melhoramentos quo 
constituem o apanagio da~ naçllos Cl\·ilizadas, 
tivermos conseguido uma boa or)!aniza<;>ào 
policia l capaz de assegurar-nos as garantias 
a que temos d ireito como po,·o ci\·i!izado. 
(Muito bem: muito l1em .') 

Consentindo a casa passe elle a ;.o)!und;t 
discussão, vae ü commissão de Le~rislação e 
Poderes. 

Passa-se a segunda parte da 

ORDEM DO DIA 

TERCEIRA DISCUSSÃO ~O PROJECTO r> . Hi3, DE 
;395 

Posto em discussão, depois de lido. ó esta 
encerrada sem debate, sendo appro\'ado o 
projecto n. 163, de 1896, que conceue licen~;a 
ao tabellião da comarca do Pau·ociuio.-A· 
commissão de Redacção. 

DISCUSSÃO DOS PARECERES NS. I<> :\ 732 

Finalmente são sem debate appromdos os 
pareceres de ns. 128 a l :t2. 

Archive-se, remettendo-se ao sr. Presi
dente do Estado a representação de que 
trata o de n. 128. 

Nada mais ha,·entlo a tratar- se o ~r. P•·c
sidente designa para o tlia segui nte a 

ORDEM DODIA 

PRIMEIRA PARTE 
Ató uma hora da tarde : 

Leit ura e approvação da acta. 
Expediente. 

Ate duas horas da tarde : 
Segunda leitura dos pareceres de commis

sões e dos projectos depois de impresso' e 
flist1·ibuidos. 

Apresentação de pareceres de commis
sMs. 

Apresentação de projectos, indicações, re
querimentos, intet•pellações ou moções . 

Discussão de requerimentos, interpella-
ções, ind icações e moções. 

Approvação de redacções rlnaes . 
Votação de mate1•ias ence1•radas. 
Primeira uiscussão do prqjecto n. 16>l. era

ando dous Gymnasios, um em Diamantina e 
outro em Pouso Alegr e . 

SEGUNDA PARTE 

Até quatro horas da tarde. : 
Se(l'uuda discussão do p1·~1ecto n. 164, so

bre 1~atricula no Internato do Gymna. io Mi-
neiro. ..-: 

Discussão 1.tnica das emendas uo enadn 
ao projecto n. 84, da Camara, de IR95. 

Discussão uos parecere. ns. 13.1 a 1:17. 
Levanta-se a sessão. 
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20.• SESSÃO ORDINARIA, AOS 13 DE •JULHO I 
DE 1896 

PRESIDENGIA DO SR. I.:DUAHDO PIMENTEl. 

smDIAIIIO: t.· parte rla ordem !lo rlia: Acla -Ex 
pedicme.- 1.· leitura do5 pareceres.-Apreseutaçào 

dos parel"eres de ns. U 4 a 152 e das rctlacçfJes 11-
naesdo projecro 11. 163 e indil"ação n. 1. - Aprcseu
l!t~ào elos projectos ns. 1~14 c 1~5. discurso do sr. 
Theophilo ~!arques -rut~ç;w das maleria$ adia
rias. - 1. • discm sào do projecto n. 16~. di,;cur~os 
tJo, sr,.. Jl·ào l'io e Ferreira Tinoco.-~.· parte 
- 2. · oi~c >J >'F:\o do projccto u . lfi4 - OisruF;.:·,o 
unica da~ tiDtlJ>das do :ienall" 110 woji!cto n. 84 
da Camara, de 18!15,-Discu~~fto c1os parcceres 
de ns. 1::;; a tSi. - Urdem úo ti ia. 

Ao meio dia, feita a chamada, acham-se 
presentes os srs . : Eduardo Pimentel, Ribei
ro de Oliveira, Ribeiro Junqueira, Mendes 
Pimentel, Raul Pcnido, Juvenal Penna, Gon
zaga da. Silva, Saturnino Dantas, ~Janoel da 
Silva, Joüo Pio, Epaminondas Ottoui, Duarte 
da Fonseca, Delfim Moreira, Fer·reira Tino
co, Coelho de Moura, Francisco Bressano, 
Nunes Coelho, Carnl'iro de H.ezentle, Sousa 
Moreira, Severiano de Rezende, l\lanoel Al
ves, Albel_'to Furtado, Silva For·tes, Joaquim 
Calixto, Augusto Clementino, Carlindo Pinto, 
Theopl.tilo Marques, Pinto de Mour·a, Ignacio 
Morta, Camillo PI'U.tes, Getulio de Carvalho, 
Rodrigu es Chaves e Nunes Pinheiro, faltan
do com causa participada os srs. : C:unillo 
Soares Filho, Faria Lobato, Renvenuto Lobo, 
Remardes de Faria, Tavares de l\lello, Agos
tinho Per('ira e Wenceslau Br·az c sem ella 
os mais sr·s. 

Ab1·e-se a sessão. 
Lida a acta da sessão ·antecede nte e não 

havendo quem sobre a mesma faça. obsen ·a.
ção, o sr. Presidente a da por app1·ovada. 

0 SR . (.• SECRETARIO di conta do seguinte 

EXPEDIENTE 

0/ficios 

Do dr. J.· Secretario do Senado: communi
cando quo o Senado, accedendo ao convite 
desta Camam, nomeou por par·to do mesmo 
Senado, para a commissão mix ta que tem (!e 
elaborar o projecto ua lei sobre empresli
mos a lavoura., os srs. ~en11dores H.obêll.) 
Horta, Joaquim Dutra. o C<"tmillo de Britto. 
-Inteirada. 

De Francisco Martins Rarbosa,, communi
cando ter ~ido reeleito Pr.,sidente da. Cu
mura Municipal de Abre Campo.-Receuido 
com agr·ado. 

O SR. P r:xTo DF. MoURA, co. s iderando 
achar-se desf'alcada a commis!:'ã.O de Reda
cção, pela ausenc•a de um seus membl'os, 
requer se de legue i1. mcs:t a facu Idade de 
nomear interinamente um membro que a 
complete. 

Com o consentimento da casa,é nomeado o 
:;:r. Carlindo Pinto. 

2.· LEITURA 

Tém 2. · leitura e ficam sobre a mesa para 
a ordem dos trabalhos os projectos ns. l!J2 e 
193 e os pareceres ns. 141, 142 e 143. 

AI'RESE"I\TAÇÃO DE PAHEDERES DAS CO:IIl\IISSÕES 

0 SR. RAUL PENWO, pela COilllllissão de Ca
maras Municipaes, manda a mesa os seguin
tes: 

PARECER 1\. 144 

A commissão de Cam:u·as, a quo foram 
pre!'ontcs reclanwc;õcs de contr ibuintes da 
Camara Municipal de Piurllh~·: 

Cons ider·ando quo nenhuma ela~ reclama
ções encontm apoio no di:>posto do ai't. 75 
n. VII §§ I. · e ~. ; 

Considet·ando que o Congr·cs~o não tem 
competene:ia o nem audorillade par·a. intorYir· 
em negocios peculiarc~ do município : 

Considerando que o dei i hemdo pela Ca.ma
r a de Piumhy :nfto atrcnta couu·a a disposi
ção constit ucional, é de ]J<•I·cccr q ue sqjam 
a t·ch ivadas as recl amnçoe~ tle r-ontr·ihuintes 
da Camara ;\íunicipal de Piumhy. 

Sal:t das commi~sü •s, 13 de julho de 1896. 
-Raul f'enülo.-Mer.cles P1'men lcl. 

PARECER N. 14~ 

A commissão de Ca.m:H':u: ~Iunicipa L·~ . i 
qual furam presentes pa.po is pontlcn tos do de
libe r·ação, versando sobro rcdama~ões de 
contribuintes tios muni c: ipios de Cauu \"e r·tle, 
Yiçol'a , Machatlo, Pitang-uy, Ca1·mo tio Para
nah yba, l'aracatú, tio Conselho ui~t•· i c!,al de 
Santa. Rita de lbitipoca, pr·esentcs ú~ as
sembléa. municipae,; de janeiro do 1895, 
contra deliuerac;ões c impostos dest.ts dh·er·
sas Camaras : 

Considerando que o sil enciú do CongTes;:o, 
em o anno de 1895, importou appront<;ã.o dos 
acto: e le is das respectivas Ca llt:IJ'a;:, ea·-vi 
do disposto na. ultim:. pa.l'te dos §!:i 1." e ~.o 
do n. VIl do art. 75 d:l Constiwic;ftO Esta
doa\; 

Considerando que o co nh eci mento de trcs 
reclamações não pertence ma i;: :'t actua.I ses
são, mas sim á do anno que se findou e.--c-vi 
da citada disposição acima . ó do parecer: 

Que sejam archivado;; os papei;; J'Ciativos 
:is reclamações feitas pe los co nl!·ihuintes dos 
municípios acima refc r·it.!os. Sala tias com
missões, J:i de julho tlc 18\JI.i. - R. Penido 
-Mcncles Pimentel. 

PARECEU r\. 14() 

A commissão de Camnras :llunicipner., a 
que romm presentes as rcclama<;Ocs de con
tribuintes da Camara l\luni cJ ]Jal de J:lcuhy 
contra a lei orçamentaria ua lll ':l:>nH\ Camara 
c contra leis ordinarias : 

Consider·ando que as repr·esentações e re
clamações apresentadas i1. assembléa muni
cipal devem ser assi!tnadas pelo menos por 

O sr. RAur. PE:-;iDo envia a mesa uma re- 50 ~.;ontt'Íhuint.es do corro municipal ; 
presentação do conselho district .. l de ltuma- Considor·antlo que a que rui prüsente a As
raty, município ue Cataguazcs, pedindo a u- scmbléa. Municipal de Jacuhy não pr·eenche 
xilio para o respectivo saneamento. - A' este requisito, do para~rapho urrico, ul tima 
commissão de Representações e Petições. , parte do artigo 77 da Constituit,:ftO do Esta-

,, 



99 

do pois que varios municipes, que não pt·o
val'am sua qualidade de contribuintes, assi
gnam po1· s i e porou tJ·os, sem que se pos~a 
saber si o fazem com a u ctoi·ização ; 

Considerando que, não obstante o expos
to, n enhuma rn.ziio de ser tem as ~ccla.ma
ções, porquamo , as leis do Cnmaras não in
cidem contra o tlisposto no n.I'tigo 75 n. \"ll 
§ § l. ·, 2. · e 3. · o la. Co nsti t uição, é tio pa•·e
cer. 

Que S(\ja m :11·chh·:ulas as ropre~en tn.!;õCs 
dos muuicipe~ de Jac uhy e ma nt1dqs pe la 
Camara os acto,- conu·:t que r nclamam: 

Sala. da~ commis:;;ôes, t :l de .Julho tle 1806 
-Raul J'c,tido.--:\lemlcs Pimentel. 

1'.\RKCI-:R N. 147 

:\ commissão d e Ca maras :'llunicipacs, a 
que fo i pre:::cntc unm t·cc la m:u;flO do cida
dão Fraucisco Pauh:w de Amu.Jo, apresenta
da ao Congt·esso, e m 15 tio julho de ltl95, o 
enviada á esta commiss:'io,e m a. m e:<nHt data; 

Considct·ando que o ne;.rocio entre o s up
plicanto e a Camat:a :'llunieipa l . tle Ja~uary é 
de interesse pccuh;u· ao muntc ipiO, nau com· 
petintlo ao Cun :.r•·csso no mcSitiO intct'\' iL' ; 

Conside•·antlo ma.is q n c o a c to tia Camara 
em nada é attrntatorio da Constituição, das 
leis e dire ito>' tle onti·o::: municípios ; 

Considera.lu.lv que a r t}clamaçi\o tio sup
nlicantc não cabe no dispo:::to do § 43 da lei 
n. 2 de 14 t!e setembro de ltl\ll , ~ de pare
cer 

Que ~c archh·e a t•eclamação do cida tli.io 
Francisco P n.ulino tle .\ t·aujo . 

Sala. das conunissôo~. 13 do julho de 1896. 
- Rltttl Penülo.-MeiLlles Ptmentel. 

J'ARECER ~ 148 

I'oso, rerl:) mn.ções esta:: fl" itas ao Congorcsso 
e m :::u a:;; se:;;~õo:;; tio 189:; e I x!J4, e q nc \'CI'

:<am ;:oh•·c va•·ios a:o:sumpto:< t endt• IIt <'S :. 
annullao;iio tlc actos o leis tias ca ma1·as mu
ni cipaes : 

C•>n:::itl t••·anoln quo pelo tlispo:::tu n:1 u lti ma 
pa1·tc do:-: !'i~ do :u·t. 75 n. \'li •la Cu n~t ituit,,ão 
E:<t :lt!na.l, dm·c o Con:.rrcsso tnma•· cnnhcc i
me nto d ;t:o: •·cchunao;õe:< q n c a c llc ~.-~o a fl'e
rta~ em :<ua p1·ime ira rl"uniilo, a nnul lanolo ou 
não as leis c tlcci>'ôcs sob•·c que I'l'damas
sem M contr·ihuintc>: nttmic ipae>: : 

Consitll"ra ndo que pelo, olisposto em o mes
mo cit:ulo at·ti;.rn constitnt·iona l, u silencio tio 
Cong••es:<o importa appro\':h;i'to : 

Cuusidemndo qu e, il Yi;;ta do cx pn:<t.o não 
tem mais cabime nto qua lquer r•·o ,·idencia 
desta cummissão, pontua n to, >:ú pode •·esol
vct· sub1·e rerlama!;t1cs que lhe !"rjam afi"cl'tas 
pe los me io:< indicados no pm·agi"aplw u n ico 
tio m·t. 77 da Constituit;i'1o: 
Con~itlei·an<lo que ral ta ao Cu ii ;.!I'l':<~o ac

tual, compctoncia pat•a t•esulYer "''"••·•' est.a~ 
•·crhunac,:o)c:;;, t•stantlo j{t appl'U\':Hio:< os aetos 
p raticados pelas Camaras :\lunici p:tes con
tra os quaes so recla.ma, ó de pat·e t·e•· que 
se,iam at·chi\·adns todas a~ I'eclamao;ôcs e 
papE~i:< api'<l$enta•los àcommi:::siw d t' Camat·as 
:\-lunic ipacs , om o~ annus tle 1:-;9:1 c IKB-1 e 
que l'c•I'am ut\'ectos ú commissão c lc it:t nesta 
legislatura. 

Sala dag commissô(•:;;, 1:1 ole julho do lx!l() , 
-Rlt:tl Penülo.-.1/endes Pinu•ntel. 

".-\ imprin'il'-se. 

REDACÇÃO FINAL 

O 8r.l•lnt.o de :ftonra, pe la commiss:lo de 
tle R.eda cçã.o, manda ~·t mesa as seguintes : 
PARECER SOBHE A RF.DACO,'ÀO FlXAL DO l'ROJECTO 

N. 163, DE 1896 A commissiio de Camaras !\lunicipaes a que 
foram presentes as reclamações de contl'i- A commiss1ío do Redacç:lo d e le is , a quo 
buintos da C;un:tra ~lunicipal de Caldas, pe- roi presente o pt•ojecto n . 163, de~te anno, é 
tlindo a annnllac;ão do disposto no art. 5. · de parecer 
da lei n. 16 rl e ~4 de setembro d e 1895 e § Que s~ja npprovada a se~uintc rodacção 
5. · do !ll't. 51 da lei n . 15, de 12 de julho de dada ao m esmo : 
1895 : o Congresso l.egis lati\·o do Estado de :'lli-

Consideraudo que a assemhlóa municipal nas Gcraes decreta : 
não acceitou a I . a das t•eclamaçõcs, por não _.\rt. 1. · Ficn o Governo do Estado :lllcto
estar assi"nalla pe lo menus por 50 contribu- 1·izado a conccdet· as segmntcs licenças : de 
intes, não"' tc111lo alum disto pro,·ado elles t•·es :um os, pam t ratm· do saúdo, ao cidadão 
esta qualidatle ; seve1·ino !\tendes Baditu, I.· tabellião •la Co-

Consillerando que a ~'o:.runda. das r ec lama- marca. 1to Pat rocínio; do dous annos, para o 
ções não incide cuntm o disposto na Consti- mesmo lim, ao cidadão Silverio Augusto de 
tuh;ão est:uloal e nem 6 contraria ás le is o Lima, tahellião lia Comarca de Saba•·it . 
n e m a tt.ontar.ol'ia dos dit•citos de outros mu- .-\I't . :!. · J{ovogam-se as clisposiçoes om 
nicipio:> , -:- do parecer cu utl'at•io. 

Que I'Cjam mantidos os : ' ~tos da Can lai'a s1da ola -< sc:;;~õcs , t :l <le ,i ulho tlc 1800. -
Municipal do Caldas e arcoiiYatla a recla llla- / ' i llfo tle Moura. - Otrli11do Piulo. 
ÇàO dos COIItl'ib t_IÍOtCS d:t lll C~ Illa. • I'AREC!m I•: RIWAC~'ÂO SOllltio: A ll\IJICAI:ÃO N. I 

Saladas rommisSOl"~, 1:1 tle .JUlho de 1'-'Ufi.-
1 

_.\ cumu1is~iio tle redacc,::lu tl e leis a que l'oi 
Rltul Pe~titlo- Jlewlr•s l'illlclllcl . 1 pt·escnt.e a indicação assignada por cinco 

l'AllECEll N. J.j \J I senhores deputados pedindo q ue se t•opro
>:onte ao Gon~•·esso Nacional no sentido de 

A com1ni ;;~iio do Camams :\lunil'ipael', :'tI atloptai' medidas enci·~ic_as de pro~ccc,:ão ~~ 
que ('oram prc~e n tcs p_apois relatiYos a. r.ccla - i. ntlustr~a pa!'toril br·az~lcn·a,. e~p_e~w.l n~en.to 
mações do con:<clho di ~ti't ctal d e S. Jose do,: ! a creaçao do gado bO\lllO, .tbcttHI.t o .• ttiO
Botelhos distl'icto do Ca nna \'e t·de, Camam . phiada actnalt~tent~ com a concur•·enc•a do 
Municip:~ l elo _.\IH·e Campo, i•lem de Entre 1 gado ext~angc ii'o, c tio p :u·ece•· . 
Rios concciçi'lú do ::>ciTO, Bngagcm, ·Jacuhy, · <~uc.seJ:t app_ro~n.d:t a seglllnt l" t•etlacção 
Ouro Fino o peti!;iiO do Francisco José Bar- · tlatla tt me:o:ma tnthcaç:\o : 



Indicamos que a Cam~ dos Deputados, 
por intermedio do sr. Presidente, represente 
ao ConB.J'esso Nacional, pedindo -que adopte, 
desde Jâ, medidas energicas de protecçllo á 
industria pasto1•iJ brazileira, especialmente 
em relaçllo á creaçllo do gado bovino, aba
tida e atrophiada actualmente com a con
currencia do gado extrangeiro, importado 
pela companhia que monopolizou o forneci
mento de carne verde á. Capital Federal. 

Sala ·das commissões, 13 de julho de 1896. 
-Pinto de Moura.-Carlindo Pintú. 

}. imprimil'-se. 
o •r. IIDwa Forte~~, pela com missão de Re

presentações e Petições, envia á mesa, de
pois de lidos, os seguintes: 

PARECER N. 150 

A com missão •le Representações, Requeri
mentos e Petições, á. qual foi presente a do 
conselho districtal do Campestre, pedindo o 
auxilio de 4:000 000 para construcçllo de um 
predio, destinado á instrucçilo publica, e de 
parecer que nada ha que defer1r na ditare
pres ntação, visto cogitar de assumpto do 
mteresse local, para o que não faltam recur
sos na lei n. 2, de 14 do setembro de 1891. 

Sala das commissões, 13 de julho de 1896.
SILVA FORTES.- SoUSA MOREIRA. 

PARECER N. 151 

.-\. commissão de Representações, Requeri
mentos e Petições, á qual foi presente a da 
Camnra Municipal do Fruc~l, pedindo a re~ 
stituição da quantia do 17:5233420, que de 
mais pagou ao empreiteiro de reconstrucção 
do predio que serve de cadêa, sala do jury 
e sessões da Camara ; 

Considerando <JUe este serviço, orçado de
finitivamente pelo Estado, refere-se a pro
prio pertencente ao mesmo ; 

Considerando que a restituição da referida 
quantia depende de revisito do orçamento e 
severa demonstração das despesas feitas, 
além da quantia orçada ; 

Considerando que o serviço, ou foi feito 
por.arrelliatação, ou por delegação à respe
ctiva Camara, e que, assim, não tivemos a 
invasão de attribuições do Estado, pela Ca
mara Municipal ; 

Considerando, finalmente, que não pode 
pesar sobre as Camaras · Municipaes o onus 
de serviços pertencentes ao Estado, e que 
ao Presidente do Estado, com os recursos 
orçamentarios, compete resoh·er a questão, 
é pois de parecAr 

Que se remetta ao dr. Presidente do Es
tado a representr..ção da Camara. Municipal 
do Fructal, pedindo restituição de dinhei
ro~tque empregou em proprio do· Estado, 
para resolvel-t. como melhor for aos interes
ses publicos. 

Sala das sessões, 13 de jult10 de 1896. -
Silra Fortes. - Sousa Moreira. 

PARECER Jl•. 152 

A commissão de Representações, Requeri
mentos e J>etiçõ,es, á qual foram presentes 
:ts peças protocolladas sob ns. 226 e 22.'{,em 

que os professores publicos primariQs dos 
municipios do Serro (Porto de Guanhiles) e 
Bomftm pedem augmento de vencimentos, é 
de parecer 

Que sejam arohivadas as . ditas representa
çOes,pqr julgai-as inopportunas,ein vista das 
delibel'l.çOes já. tomadas sobre augmento de 
vencimentos tlo magisterip primario e já. af
fecta.s ao outro ramo do poder legislativo. 

Sala das commissões, 13 de julho de 1896. 
-Silva Fortes. - &nua M01·eim. 

A imprimir-se. 

PROIECTO N. 194, DB 1896 

O Congresso Legislativo tlo Estado de 1\Ii 
nas Geraes decreta : 

Artigo 1.· Ficam supprimidos os dous car
torios privativos de orphftos e ausentes da 
comarca de Juiz de Fóra e creados, na mes
ma comarca, mais dQUS logares de tabellilles 
e escrivães do civel,judicial e notas que ser
virão em feitos cive1s perante o juiz de di
reito da segunda vara. · 

Paragrapho unico. Para o primeiro pro. 
vimento dos dous logares creados, ficam 
aproveitados os actuaes escrivães de orphãos 
da cmnarcn. independente de concurso. 

Artigo 2.· Os escrivães dos dous cartorios · 
civeis. actualmente existentes, servirão no 
ci_vel perante o juizo de direito da primeira 
vara. 

Artigo 3. · O serviço dos quatro cartorios, 
quanto ao crime, será desempenhado cu
mulati vamente, medeante Llist l'ibuição, sendo 
tambem cumulativas as funcções de tabel
liães. 

Artigo ~ - · :-:o j ury e tribunal corcoccional 
servirão todo!' os escrivães, cabendo porem 
aos respectivos juizes a designac:ão do esct:i
vão que deva funccionar, de modo que hn:Ja 
perfeita egualdade na distribuição desse ser
viço. 

Artigo 5. · Revogam-se as disposições em 
contrario. 

Sala das sessões, 13 de julho áe 1896. -
Pinto de !tfou1·a.-Gon::aga da Silva. - Fm·
''eira,.Ti noco. 

O sr. Tbeophllo .Marqnc11 : - Sr. Presi 
dente, pedi a palavra para ter a honra de 
ofTerecer fi consideração dos meus distinctos 
collegas o seguinte projecto'n. 195. (LiJ) : 

O Congresso Legislativo do Estado de Minas 
decreta. : 

Art. 1 • Fka denominada cidade « Marti
nho Campos» a cidade do Pará. 

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

Sala das sessões, 13 de julho de 1896. -
Theophi lo iiii.n·ques. 

Sr. Presidente, npresentn.udo este projecto, 
tenho por intuito: primeiro, fazer com que a 
cor1•espondencin que tenha de ser dirigida 
parll o Estado do l'ará, não t enha de partir 
para a cidade do mosmo nom e, em nosso ...Es-
tado. ' 

E não é só esta, !!r. Presidente, a razilo 
que nctuou em meu espírito para elaborar 
este projecto, foi principalmente para pre
s.tar um preito de homenagem á. memoria do 
grande vulto, do consummado estadista mi
neiro, que faz OQjecto da denominação, para 
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prestar bomenagAm a esse venerando cil.la
_dão que empregou toda a sua preciosa. exis
tencia. em prestar r elevaritissimos serviços 
ao Brazil ass1m como ao seu Estado natal. 

Pronunciando-me assim, sr. Presidente, 
eu entendo cumpr·ir um dever de gratidão, 
como mineiro e a.dmiradot· das bellas quali
dades desse eminente patriota, desse grande 
vulto, que em ,-ida chamou-se Martinho 
Campos. 

O sR SE\' Etu:so DE R~o:ZENDE : - E" uma ho
menagemjusta e merecida. (Muito tJem! Mu i-
to bem !) . 

O SR • .-\ n n:sTo CL!' ~IE;'\TI:-o : - Devemos 
semp1·e honrar o nome tios grandes brazilei
ros. 

Vem it mesa o projecto, que ó npoiado e 
vai a imprimi•·-se. 

VOTAÇÃO DAS lll.f>TERIAS ADIADAS 

Sho approvados em 2." discussão os pro
jectos ns. 149, de 18()5, com a en}('nda. 11. 1 
do sr. Freitas Castro e em 3. · di scussão o de 
n. 89, de 1~94 e 67 do Senado. 

Vae o primeiro á commissão de Ob1·as Pu
blicas, o "egundo a de Reda.cçl'io e o terce iro 
á sancção, communicando-se ao;:Senatlo. 

1.' DJSCtJSSÃO DO PROJECTO N . !flH 

E' lirlo e entrá om uiscussão o projocto n. 
168, creando dous Gymnasios, um om Dia
mantina e outro em Pouso Aleg•·e. 

o Hr. Joi'to Pio:- Entro, st·. PJ•esidente, 
e o digo com extrema' franqueza, ent ro com 
cer·to acanhamento c com certa timidez mes
ma, n;t discussi'w df"s te projecto, e dou gra
~;as a esta mesma t imidez para que eu possa 
con,;ervar a ca I ma tão necessaria a este d e
bate, calm;t que virá concorrer para que 
desta. discussão apparec:a a luz sobre institu
tos de ensino como seja m Escolas Normaes. 

Sr. Pres idente, temo · no Estado de Minas 
treze .Escola Normaes, fu nccionando algumas 
regularmente, mas que até h~je nenhum ou 
quasi nenhum resultado deram; á creação de 
Escolas Normaes presidiu sempre o espírito 
de que ellas -são destinadas á edu caçlto dos 
moc:os, e, o anno passatlo , um illustre colle
ga, cujas idéas me mer('cem todo respe ito e 
cons ideração, disse aqui, em plena Camara, 
que a.s Escolas Normaes tinham por rlm a 
educação de mães de lhmilia, asserção e~ta 
cont1·a a qual protestei. 

u ti m unico e exclusiYO das Escolas Nor
maes é ministr a r o ens ino protissionnl, é 

·preparar o,; professores primarios , tomar a 
crean(,'a c ens inar-lhe as primeiras le ttJ•as, 
dar-lhe a e•lucac:ão necessaria, atim de que 
depois ella trans mitta aos seus alumnos. 

E', por tanto, um instituto protlssiona l; 
tanto que, em alguns paizes da Europa , os 
alumnos que se inscrevem nestes estabele
cimentos, po1· um l!ontracto th·mado, são 
obrigados a restituir as despesas que fize ram 
si por ventura não abraçam n carreira do 
mn.gisterio. 

0 SR. PINTO DF: i\lot:RA : - Disto Ó que nós 
precisavamos. 

O sn. J~'ÃO PIO :-As Escolas Normaes s~r
vem para a educação dos moço~. que ,s i têm 
algum talento, matriculam-se na escola,fre
quentam o cm·so, e, si não tem habilit.a~,"ào 
bastante, si não mostr·am desenYoiYimonto 
sutTlciente, Yào ser professores com o t itulo 
de nor·malistas; mas, si, pelo contrario,se dis
tinguem por qualquer meio, re ti ram-se 
titulado~ ou não, mas, Yem immediat:uuent e 
para a. C;tpita l t'!·equentm· os externatos e 
depois as academias , por·que não se compre
bonde que um mo\'O in telligente vá !'OI' pro
fessor. 

O R . PI:"TO I'E :\lovnA : - E' porque a r e
munet•açi.o não compensa , é mui ta pequena. 
(Ha OIIII'OS Oprt rtes. ) 

U~f SR. DF:PUT.\00 :-Porque i s~o 1 
O Slt. JoÃo PIO :-Vou r•esponder• ao apar te 

do noh1•e Deputado : L· porque os empr·o:ra
dos publicos do 2stado de i\linas, e pr•incipal
ntente os empregados inrer iores da Capital , 
t óm a theoria de um escriptor ... o concgn
sinho quer se1· riacho, o rjacho quor ser· rin. 
o rio l: uer· ser· o amazonas, n amazunrt!'l quer· 
se•· um c;mtlnl e o caudal quer ser· mar. 

O stt. Pt:-To or: 1\lnt:RA : - os pi•ofe:<sur·,,s 
cont inuam a ;:e r· corregosinho;:_ 

Sr·. Presitlente , todos C8tes e mpregado:< Yú r11 
dinl'iamente pedir au gmento de ordenafl n. o 
ultimo porteiro de uma reparti~;ão quer t er o 
OJ•denado ti~ um de:<embargador· ~ e ntl'e ta nto, 
neste caminho nssustador·, ~ó os pr·ol'e :<snres 
publicu8 ni'to t.ém tido an:;rmento de Yf'n ci
me nto;:. est.;'tO amarr·atlos a uma nin ha.r·ia ,, 
ninguem, que tenha 11111 t itulo, púde ser· prn
fessor· p1'imario, com tito motlica t·ctri hu i
çilo. 

Eis ah i um dos motiYo;:, mas niio o u n ico . 
porque as Escolas Normaes n:i.o cumpl'om u 
fim para que fo ram c•·eadas, nito dão ,, n~to 
fornecem âs escola;: pr imarias JH'ol'tl s:Qre;: . 

0 SR. ti . DE CARVALHO:- 0 pl'Oj eCtcl do \'
exc. n ão dit •·emedio a es~e mal. 

O SR. Ju.\ o Pio: - Jlião estou dizen•lo que 
elle dú •·emedio, e s i, niio tlú , Y, exc. apreseu
t e um e Ye nha discutil-o a.q ni. 

St·. Presidente, é esta a minha. humildoopi
nifto sobr·e as E:<coln:< Jliormacs do E!:'tado quo 
gasta m act ua lmente a enorme q ua ntia de 59'-J 
COll to;: de rds e a media dos alurn nos, por 
ollas ror·n•atlos, é de 50 por a nuo ; que1·o tl i
ze t·, catla al umnu, for·mado nn;: E;:colas Nr)l'
lllatlS du Estado, rtca em lO contos e tanto ... 

0 SR. DL' A RTE DA ;FoN ' ECA :- Sendo bom pro
fc~SO l', ,:. bar·ato . 

o SIL JoÃo PIO ... . e este anno fot·maram
se t:J a lumnos nas E,;co la~ Nor·maes do g s
tado, Jlcnndo cada alumno em 4G contos; ó 
Yerdade que n r·eforma d.1 lei n. -ti influiu 
ba.<t;lllt•' pal'l1 que fosse d iminuto o numet·o 
de alnmnos formados. 

OJlroj ecto. s 1• . Pres idente, que t iYe a hon
ra e apt'e$entar à conside•·ação da ca;:;a, o 
cuja sot·tc na discussão me ê _completa mente 
indifl'erente, qu&J' a Camara JUlgue que elle 
tenha mattl r·ia que mereça ser estudada,e qutl 
portantt•, de,-e passar· em primeira discussão, 
quet• a C:unara j ulgue que nenhum va l? r t~m 
elle e o rep1·ove mesmo em pr•rmerra 
discuss:i.o, isto, sr. Pt•esidente , me será com
pletamente indifTerente. 



Porque eu tive apenas a idéa de dar o dia.: 
pazito sobre ·es!hi.S escolas normaes, verda
aeiros a.le,joes architectonicos, que se encon
tram em algumas cidades, frequentadas mui
tas vezes por prolessores pouco capazes, e 
que se chamam escolàs normaes, o pr~jecto, 
sr. Presidente, teve tt•es partes muito distin
ctas, a !!!uppressiio das eséolas normaes, a 
suppressão da Escola Normal de S. João d'El
Rey e a creação de Gymnasios. 

Entro na discussão desta segunda pat'te, 
a suppressio da Escola Normal tio S. João 
d'El-Rey, e com a ft•anqueza que me caracte
)'iza., eu devo conl"ossar, devo dizet·, pois, c()
nheço bastante a Camara dos srs. Deputa-
1o e estou certo, convencido ínesmo, de que 
nrio ha um Deputado que negue o seu voto 
á suppressão da Escola Normal de S João 
d'El-Roy, a não ser que esse mesmo Depu
tado, venha apresentar um projecto refor
mando, modificando de qualquer modo,
aquelle estabelecimento de ensino onde a 
desmm·aliza\:ão invadiu tudo, alumnos e pro
fessores. 

(VozEs) :-Isto é grave! 
O SR. JoXo Pro :-E' grave, é gravíssimo, 

mas ê a verdade. 
Eu venho provar a minha asserção, estava 

reunida, st·. Presidente, :L congt•egaçiW da 
Escola Normal de S.Joito d • El-Rey ,:em rouniiW 
festiva, conforme const:~ da acta, ~tlumnas e 
alumnos, lamilias da sociedade S. Joannense, 
assistiam a essa congregaçiW. 

E v. e:tc., sr. Presidente, é professor dis
tinctisl!imo d"O uma escola, e tambem nesta 
casa ha outros illustres collegas, professores 
que conhecem bastante pedagogia, e posso 
individualmente apresentar o nome de um 
distincto collega professor da mesma. mate
r ia, e todos poderão ajuizar dos tactos que 
vou narrar. 

Estava., como já disso, a congregação re
uni_da.; a. Ca.mara vae ver os factos que se dito 
na Escola Normal de S. Jo!to d'El-Rey, o pri
meiro incidente que se deu em plena congre
gação solemne(.U): «Dois professores entram, 
diz a acta, com palavras de censura, valen
tes e descabidas, o dir.ector, portanto, recla
ma a.1ordem, dizendo que o Jogar não era 

_ proprio par1~ desabafos sem proposito e que 
respeitassem a presençtL dos alumnos e das 
alumnas, ~~ quem deviam dar exemplo o às 
demais pessoas de qualidade .» 

Um professor desta congregação lembra-se 
de apresentar uma moção de parabens á es
cola, por causa da t'requencin dos nlumnos; 
parece que uma moç!\o nessas condiçoes de
Yia. ter sado recebida. unanimemente, por todo 
o corpo docente, mas, tal não aconteceu ; 
levantam-se os protessores e htL novo inci
dente « trayarse então calorosa discussão en
tt•e alguns professores, pretendendo intervir 
nella algumas pessoas oxtranhas,manifesta.n
do-so contra a referida moção e dando alguns 
passos em a~tittAde hostil para a mesa da 
congregação, influe com essa attitude o pa
nico ás numerosas a.)umnas que assistiam á 
congregação., levantando-se algumas em la.
grimas e co~ndo para fora do salão » 

Nilo quero cançar v, Ca.mara com a narra
ção desses tacos, vou fechai-a apenas com 
uma chave de ouro, «depois de calorosas dis
cussões, um prof"essor aa Escola Normal de 
S. João d'El-Rey levantou um pt'Otesto e 
reclamou por meio de incidentes que se lhe 
desse o titulo de maJor da guarda nacional, 
p~ra. o que aj>l'(lsentou a patente dir·igida ao 
Darector. » 

Esses factos, deram-se em presença de 
a.lumnas e alumnos de uma Escola Normal; 
a minha afirmação, sr. Presidente, não foi 
e~agerada e 'nem demasiada, quando disse 
que a desmoralização invadiu tudo, alumnos 
e professores. 

De quem a ( ulpa 1 
0 SR. DUARTE DA FONSECA : - Qual O re

medio que v. exc. aponta para isso 7 
O SR. Joio Pro : -Veremos qual o reme

tlio e, para isso, peço a v. exc. que, com a 
sua. luz, me ensine qual deva ser. 

Sr. Presidente, a imprensa, como sabe v. 
exc., numa povoaçlio; ó o livro do povo, é 
na imprensa que elle vae lêr, que elle vae 
beber as suas idéas, e, por isso, s~ Presi
dente, ella é um transumpto, póde-se dizer, 
ó um apanhado das idéas que concorrem 
para o progresso, e por isso se rliz sempre 
que a imprensa representa. a opinião do 
}IOVO. 

Sr. Presidente, a. Cama.ra me dará licença, 
e devo pedir esta. licença porque não esta
mos acostumados a ou vir línguagem sime
lhante, para lér um jornal, que, redigido 
pelo professor de pedagogia da Escola -Nor
mal de S. João d'El-Rey, publlca um artigo 
quo vae de molde ao diroctor da mesma es
cola (lê). 

E', pois, um professor de pedagogia que 
escreve isto num .Jornal da terra, jornal que 
passa pelas mitos das alumnas e dos alu
mnos. 

A resposta do director não se fez esperar, 
e elle, em um jornal, refere-se ao professor 
de pedagogia, numa. mesa de marimbo, rou
bando de tres soldados. 

VOZES: -- Oh ! Oh !. •. 
O sR. JoÃo Pro: -Sr. Presidente, a Câma

ra deve acreditar nas minhas palavras. 
0 SR. RAUL PKNrDO ; - V. exc. seria inca

paz de asseYerar, si não tivesse provas. 
O SR. JoÃo Pro: -Agradeço muito o juizo 

de v. oxc., entretanto, eu pergunto, uma 
Escola Normal onde se repetem factos des
tes, sera poss:vel que nóll, reprosen~n~s 
do povo mineiro, rept·es~ntantes, matf O.lJl
da, dP seus interesses, cruzemos •JS' bmços 
perante taes factos 1 

E, sr. Presidente, força c confessar, deu
se ultimamente um facto aindtL lll'lÍS grave: 
ás lO horas ou á meia noite, um professor 
da Escola Normal de S. João d'EI-Rey ó en
contrado na rua por alumnos da mesma. es
cola, o num proces11o de responsabilidade, 
intentado pelos pt•ofessores, elle e as teste
munhas declaram que os alumnos o insulta
ram chamando-o de tartufo, professor sem 
criterio, preso em gavetas e outros insultos 
mais. 
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Sr. Presidente, li o nome de umn. teste- O SR. JoXo Pro : - • . • nos trabalhos le-
munlla qu~ merece toda. a fé, pois, alem de gislativos, e confesso, tenho cncontt·auo da 
o ter escrapto nos annaes da. Constituiçi'io, ó parte de meus collegas a melhor· vuntade 
un~ republic:1no distinctissimo, o dr. Eloy em ~>erYir o Estado ; foi só este pen~amen
Rets, que dcpoz quo os ulumnos dirigit•:pn- to quo me. !'ez atirar este pt•ojecto pat·a pt·o
s~ ao professor de pedagogia com palavras vocat·. a. 11l!'cussão sobre elle, pa:·a q uc os 
Slmellíames. propnus Deputados resl!ondessem á lJül'l!llll -

0 SR. F. DRF.SSANE : -Esse professor está ta que me lb:eram, e retu·o-me ao nH' U illu-
dflsmot·:Ílizado, não póde continuar. stro amifW e co1~1panhe il'O de distt·icto, qual 

O SR. Joxo Pio:- Vou làr ainda um:l c:w- o remedto para tsto 1 
ta, pot•que a minha discussão mais se torna O SR. DEf.lo'IM i\IORF.IRA :-Saneamento. 
pilherica, ti10 baixo desceu em alfrumas es- o. sn.. JoÃo Pw :-A suppre:>sfto, ...... não 
colas o enstno, si bem não me reli ra á eseo- sera.. pm· ventut·a este. sr·. ~r·c~ic.!ento , o ro
la de S. João. medw a omprci!a1' 1 Substrtuir·, dcmittir 0 

O sn.. CA:IIILLO PRATES: _E' 0 caso 1to COI'po llúccnte des:>a csl'ola, e pôr· as callei
perguntal'OlOS si não · tomos Secretario uo i'~S eut ron.c:_ur:;o .1 ~ual o remedio !<r·. Pre-
lnterior. srdentt> ? !\ao sot •hzet·, m:~s os nobre;: co!-

- . _ , . . . . . legas devct·üo tlizel-o, e»ttHlandn o pn.j ecto. 
o. SR. JoA.o PIO. Eu respondeJeL .1. ':. , ~x~. Ag1,m, pas:"o a re!<ponde ~· ao illustre Ucpu-

e smto mUltO que v. exc. mo tenha .ut.tst.t-1 tudo quo me pcrrruut<1 u ~r n;10 tiuh·tmn · 
d~ pm·a ~sse t~1·reno, porque vae domorat· ~t Secretario do lnt~rior. Temo~ .ti:<~~ • "' 

0 

mmha d:scussao, mas, vou dar-ll.•e t·c:;pusta. i os factos, qun ~c deram ua l~~cola' :.-.;~~~;11~j 
c~bal e completa. Temos Sec1·etarw do lut e-I tle s. Joiio d'E> H.ey. não pas::>aram uc:<pcrce-
rwr. · · bitlos ao ex m. sr. dr. H. IJiniz. 

O SR. CAMIJ.t.o PRAT~;s : - Eu sei di:>lo. j Na illllH'CUsa, t·u mest~l,O cscr·cyi artig-os 
O SR. JoÃo PIO:- .. mas este distinct.issi-j c~~ntra."ess.:.t escola.' l.n:•s .Ja :•~r.tc~ .rry,·idf•n

mo, incapaz de pactuar com qualquor· ll'b:>- ' ct.ts . c. ta' am ton~.t~l.t" pelu ~~. i.\11111:-tro du 
ses i'uctos, (apoiados) entretanto ,·ou pt·o- l· lnterror com a .suhctt.ude quo t• dn,.: lho r·ol'o
var a v. exc., que elle applicot~ os Hseios nlw•<mos (apruado do .~!·· Cal·lns /'mll's'. 
que lhe !'aculta a lei n. 41. I . o ~ccre:al'l~ .tiO l.u ter·r~~~· rT·ue~sr ·tm_,.:yrHiie:ll' 

Cont.innanrlo, sr. Pt•esitlentc , "· oxe. ha-dc I dos lacto:s e lot 0 c,uo lo.:z, pot:.:, u:w_ putlra 
permittir-me que eu leia uma carta que 0 tom.ar med_rd ~ !tl~uma, ~nrque a l:·r 1! . .t i 
prol'cs~<ut· de uma. Escola Normal dirigiu ás cercot~ o pt o tcs~or de um.t mut·a lha trJtr·:•us-
alumnas. porta\ oi .. . 

Esse professor, accusa.do rio t er maltrata-I O sn. ·Mr~rm"~ Pnml\TEI. :-!Jc gar·nn: ias c 
do, por palaYt·as, as alunmí'ts til Escola Nor·- muito sabiamente. ' 
mal, dirigiu-lhes uma carta pará que re- O SR . JoA.o l'ro :-.•. de uma mnt·a!lta que 
spondessem si isto era Yerdado. t em uma p:u·tc de gnmni ia, 111:.;: q ut· nfao 

As alumnas responderam, e ello tove a pódo sm· lan\atla arbitraria:uvut ú por· tC'J'I'H 
ingenuitlade, não sei si digo bem, s i o ter- pelo d1·. Sect•etar·io do Interior; ntando •U :;,·11-
mo é bem empregado, mas eu o deixo dicat• dos factu:::. reconhcceu quu cll ,•;: er·:tm 
áquelles que conhecem bem a matet·ia para. i!ravcs e immetliat.amcnto tratou du ~u:.:pcn
esgotarem o diccionario portliguez, atlm do der os alumnos, que dcsrc:;peitat'alll o pt·c·
dizer qt!al o termo, que se devo empregar ressor.-

. neste momento. (Lé a cm·ta): O Dtr?ctor da. Escola Nor·mal, sr·. l'r·e:;iden-
Sr. Presidente, eu assumi esta. posição sem te, pcdm exonorar;ão c os pt•orossut·cs e;:tfw 

idéa. preconcibida, mas, pt·oressor desde suspensos o vão set• submettidos a conselho. 
verdes a.nnos, me interesso e me intct·essei O SR. AuGUSTO CLE~IEl\TINo :-Entfto as mo
sempre por tudo quanto se rol'cre á instt·u- !lidas foram tomadas, já está tullu t•crnedia
cção publica. ; e os meus proprios collogas do pelo pode•· competente. 
poderão talvez ·testemunhar <t tlodicar;fto que O sn.. C. PnATES :-V. exc. está le\·antando 
tenho empregado nosta materia, dcdicaçi'to tempestad~ em copo d'agua. 
que talvez não tenha col'l'cspondido (nilo O Slt. J.oAO .Pio :-Foram tom~tla·, por·tHtn
apoicl~los) á eontia~ça da Camara, mas quo to, lJl'OVtdencws pelo Seeretart~, mas me 
tem stdo sempre smcera. admu·a quo v. oxc. venha. ma drzer· ,,ue eu 

Sr. Presidente, o meu espírito so achou estou loYantando tc1~1pestade em copo tl'a
&ttl'ibulado, senti-me verdadeiramente cs- gua. Por ventura, e tempostatlo em copo 
magado perante tudo' quanto se passa' em d~agua,, ~llll professo: pertm·ba.t• a. con~:,rvga
algumas de nossas Escolas Normnes e per·- r;ao1 Nao lw .t·omedto para o 1acto; u :Scl'r&
guntoi a mim· mesmo, como pt·egunt:wam tar•to d~ lntet·.lOr pódc tvnlllr pr·oyidcncia, 
-varios collegas, qual o romedio 1 nfto sni mas ó tmpossrvel..! u .. eSCf!la tle:>mumlizou-se 
diz~l-.o, porque não tenho obrig:H;i'to tlc Ih- e a desmura l1zaçao mvadm ~udo. 
zel-Q, porque nunca me passou pela monto . O SR. CA)I!J.LO PRATES ;-\ . cxc. p:H'a. ser 
que eu viria tr·azet· para aqu i a menor t·es- .Jl.tsto deve. começar pela. Escola de I 'hat·ma
tia: de luz. em tla. Capttal, lcmht•ando-se de que 11 Cama-

Quando me sentei numa destas ~ndeims ra dos Deputados foi vaiada em plena r·ua o 
eu vim, sr. Presidente, complotmnento con~ quo nenhuma proviflencia l'oi tomada. 
vencido que vinha. collaborar com insignili- O SR. Jo.Xo Pio :-Perdão, v. exc. •·cti1·e .a 

' cancia ... (nilo apoiados geraes). palavra injusto, pot·que, cu, si con!recesse 
O sa. ·MENDES PmE:.TEL - Com todo bl'i- alguma cousa contt•a a. Escola de Ph:-.rmacin 

lbantismo (apoiltdos). 1 viria desta tribuna accusal-a, como accusa: 



rei a quem quer que seja,· do ~qodo que jal
gar eondniente e niO ba.verà entlo consi
deraçlo alguma que me al'rede desse proce
der. V. ese. retire a palavra.-il\f~to, por
que é injustiça ao meu caracter dize'r que eu 
niO accuso a Escola de Pbarmacia. Accu
s&rei, quando tiver conbecim~nto, mas sáiba 
v. ex c. que nlio tenho ob~gaçl1o e niO posso 
ao menos estudar o que vae .JIOr todos os 
estabelecimentos de ensino. St sou injusto, 
neste caso v. esc. tambem o ê, porque nlo 
accusou,sabendo, e eu sou muito menos in
justo do que v. éxc. porque confesso a mi
nha ignorancia ; niO sei si ha irregularida
des na Escola de Pharmacia, devolvo a accn
saçllo inteira a v. exc.; isto ê irrespondivel. 

o SR. CA'IIOLLO PBATD :-E' irrespondivel r 
O sR. JoXo Pio :-Justamente v. exc. me 

incrimina, porque nllo accuso a Escola de 
Pharmacia, mas, v. exc., que o soube, por
que nl(o o fez t · 

o IR. CAJIILLO 'PRATBB : ..... v. exc. faz sem
pre questllo de palavrinhas. 

O o. JoXo Pio :-V. ex c. deve lembrar-se 
qne, no anno passado,na discússão do orç~ 
mento, tez aqui uma grande questlo por um 
engano da palavra que tinha navido. 

o sR~ PRBsmRNTB :-Peço a v. exc. que 
se cinja &l discusslo do projecto. 

O SR. JoXo Pio :-sr. Presidente, 01 nobres 
collegas perguntaram-me qual o remedio e 
eu declarei e tomo a declarar: a suppressl1o. 
E, sr. PresicJente, devo fazer tambem um 
acto de justiÇa ; para mim, si, de ba muito, 
a Escola Nonnal de S. Joio d'El-Rey nllo 
se extinguiu, devo confessar que foi devi
do ao seu director que, a meu ver, e segun
do o que tenho lido e ouvido, tem cumprido 
eom os seus deveres ; podem-se-lbe apontar 
defeitos, e niO quero negar que elle os nllo 
tenha, entretan~. na questllo de Escola Nor
mal, eu posao estar enganado, mas adlrmo 
que elle tem sido um ponto de resistencia 
éióntra o qual tem-se vindo bater o procedi
mento incorrecto de alguns professores, que 
têm feito guerra antiga a todos os directo-
1'81. Alguns de1881 professores. têm sempre 
feito opposiçlo systematica, dHDcultando a 
direeçlo. 

Passo á justiftcaçllo da segunda parte do 
meu prDjecto. Ficam supprimidas as Esco
las Normaes da Campanha, Cataguazes, Dia. 
mutina, Pouso Alegre e S. Joio d'El-Rey. 

0 sL JUVDAL PDNA :-E porque n&o a 
de Sabará t 

O SR. JoXo P10:-Porque v. exc. em segun
da discusdO pode apresenter uma .,menda, 
pondo a palavra- Sabará. (RUo). 

qual o numero de alumnos que frequenta
ram a escola de Campanha, portanto, tendo 
aidó a trequencia minamo. . o anno passado 
conclui que nlo · havia talvez nem alu
mnoe matriculados nesta escola. Entretan
to, um ··Ulustre collega, residente naquella 
zona, aftan~ou-me que aquella escola anda 
perfeitamente, q_ue tem dado optiqtos re
~~ltados ; e .JIOr tuo a Camara nl\0 deve re
Jeitar o proJecto em primeira discussllo, por 
esse motivo pois a commissllo de lnstrucçllo 
publica pode retirar a palavra -Campanha 
e, quem sabe, si substituir por uma outrai 

Quem sabe si nlo apparccerâ a palavra
Sabará, conforme se empenha tanto o nobre 
Deputado, quem sabe si nilo appareceri •.. 

O SR. JUVENAL PBN!ü : - Eu nlio empenho. 
O BR. Jo1o Pto ... Ouro Preto, Juiz de Fórn 

Al'IUisuahy 1 ' 
NAo sei, mas o projecto iri á commissllo 

que. apresentará as emendas que julgar con
vemente. 

Quando puz no projecto a palaYra- Ja
nuaria, pensei que, não estando ella ainda 
installaáa, viria fechar a porta. a novos ab
usos. Entretanto, illustres Deputados do nor
te, e nomeadamente o sr. conego Manoel 
Alves, vieram ·declarar que a suppressão da
quella escola, collocada em um centro onde 
nilo ha professores, seria uma injustiça feita 
áquella parte do Estado. 

A commisslo de lnstrucçílo Publica, mais 
competente, acceita do melhor modo toda e 
qualquer correcç'no que, porventura, achar 
conveniente :A 

Penso, porwoto, sr. P1•esidente, que, a ter 
eu lembrado a suppressi1o dessas escolas, nilo 
é bastante para que o projecto niio· vá ser 
estadado pela commissllo. Sr. Presidente, 
propondo a suppress&o dessas escolas, eu 
propuz tambem a suppresslio da Escola Nor
mal de Diamantina, e, do sul, de Pouso Ale
gre, aftm de que tossem substituidas por 
gymnasios. 

E' uma idéa que atirei á téla da discus-
8l1o, e vou dar os motivos que influíram em 
meu espirito pol"' assim proceder. Sr. Pre
sidente, professor no Oymnasio Mineiro, eu 
sei a concu~ncla que ha de alumnos para 
o internato que comporta apenas 200 edu
candos, ao paseo que a inscripçlo sobe a 
600. 

O sa. GoNZAGA DA S1w A:-Mas e lia é con
tra a auppresillo das Escolas Normaes. 

O sa. JuvBNAL PllNNA:-Eu sou contra 

E o sul de Minas, pela ditHculdade de trans
portes que tem, procura educar os seus 
filhos no Estado de S.' Paulo e é esta a razllo 
porque, si formos áquelle Estado, encontra
remos nas redacçOes dos jornaes, nos car
goa publicos e oc.cupando cadeiras de ma. 
gistrados, sempre mineiros, porque elles lá 
vão beber a instrucção, e onde o homem 

em encontra instrucçllo encontra uma segunda 
ml(e, uma segunda patria .•• 

absoluto. · E disto, sr. Presidente, representantes 
O sR. JoXo Pio : - Pois, si v. ex c, nllo de~ta zona, que os ba brilhantes no Congres

quer ·a auppres8l1o destas que estio aqui, ao Mineiro, podem dar testemunho. 
n1o quer a de Sabarà, logo o seu apart11 E a educaçlo é um dos meios de uniftca
nlo tem razlo de ser. (Ri&o) •• Sr. Presiáente, çlo de raças ; quando um povo perde a sua 
a Blcola NorJDal da CamP-antía ; quando pro- lingua, diz um historiador antigo, elle per
puz a sua auppreeslo inthtiu no meu espiri- de a sua independencia, e é um acto notivel 
to, e digo com toda franqueza, nlo constar na bistoria que, quando a Hespanha perdeu 
do relatorio d<1 dr. Secretario do Interior, · a língua aborigene, quando ella deixou-se do-

"' 
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... 
minar pelo latim, no momento em que os 
papeis ofDciaeaforam eseriptoe em latim bar
baro, o povo romano dominou completamen · 
te. 

E' Da inltrucçlo, portanto, ar. Presiden~. 
6 na eonvivencia do collegio que se movem, 
que -....nUlcam as popni~Ues, e nós perde
mos grande parte do elite do Sul de Minas 
que proc~ outroll Estados ; pois bem, eu 
pensei que a creaçllo do Gymnasio na.quella 
zona facilitav• a educaçllo eecunda.ria. E' 
força confetiiU', ar. Presidente, que pua a 
DOU& litteratura é sempM do norte que tem 
apparecido brilhantes collaboradores, é sem
pre do norte que tem vindo os vultos mais 
vigorosos da bistoria mineira. 

0 SR. MJNDDPIIIIBKT&L :-Do norte vem a 
luz, já dizia Voltaire· 

O SR. Jolo Pio :-Sou um pouco suspeito 
parafalar dessa zona, entretanto, v. exc. 
me _desculpará, mas os grandes estadistas 
mineiros vieram do norte, e deixo esse ter
reno, para o qual fui levado por um aparte 
de distincto colleg'l. 

Entretanto, os Deputados do norte podem 
dizer a8 difficuldades extraordinarias com 
que aquella localidade lucta para educar 
eeus filhos, é preciso que um moço em verdes 
annos se retire do seio de sua rami .ia. e ve
nha residir em uma Capital, como esta, onde 
a nenhum de nós é desconhecida a sorte de 
um moço que vem para Ouro Preto se edu
car. 
. Sor Presidente, a mocidade do Norte lucta 

com difficuldadeR insupperav~is para se .edu
car e por isso é;qu.e julguei óecessaria a crea
çAo desse Gymnas10, e, para qne os nobres col
legas não viessem com o grande espantalho 
do orçamento, eu mesmo procurei avaliar as 
despesas. 

Sup_Primidas as Escolas Normaes de Dia
mantma, de Pouso Alegre e a de S. Joao 
d'EI-Rey, com as quaes o Estado gasta 180 

. contos, temos essa economia para o orça
mento. Além disso, creados os dous Gymna
sios, tomando 200 alumnos, pagando cada 
alumno a pensio de 600$, sno 240 contos, 
mais 180, temos 420 contos. 

Dous Gymnasios importarão, incluídas to
das as despesas de alimentação de alumnos 
e professores, expediente da Secretaria, em
fim, todas as despesas, em 200 contos, que foi 

L , em quanto importou o Internato do Gymna
sio ·Mineiro. 

Eis ahi a justiftcaçAÕ despretenciosa do 
meu projecto, e si a C&mara julgar que 
e!le deva cahir em primeira discu88io o fará. 

0 sa RIBRIRO JUNQU:aRA : - No que an
dará muito mal. 

O sa. JoAo P1o : - Aff!:adeço muito o apar
te de v. exc., e desde Já conto com as lp
zes e com a opinião tilo valiosa que trar'á 
para o meu projecto a votaçlo de muitos ou
tros colle$as. 

Si o proJecto p&l!sar em primeia·a discus
são, poderá ser depois corrigido e emenda
do e quem sabe si aqui não está uma idéa 
aproveitaYel f 

Mas, a idéa ahi fica, a suppressno de &lgu
mas Escolas Normaes no Estado de Minas 
ha de impor-se infalliYelmente. 

Ja o anno passado e!lsa idéa appareceu no 
Senado, levantada por um Senador aquem 
•muito respeito, e cujas palavras tém grande 
valor para. mim. 

O illustre dr. Joaquim Dutra num de seus 
momentosos discursos, discurso que servia 
de programma, disse que era melhor sup
primirmos essas escolas . e pagarmos bem os 
professores de escolas ~rimarias,inspecionar 
a instnacção e crear -::adeiras na instrucção 
primaria. 

Sr. Presidente, essas palavras equivalem 
a um :programma político ; creemos escolas 
primarias, ensinemos o a b c atlm de prepa
rarmos uma mocid:ule para le1· no grande 
livro do povo que é a imprensa, mas, pa
guemos, recompensemos melhor esses pro
fessores, e si para isso fôr mister, suppr1ma-· 
mos todas as Escolas Normaes, de1xemos 
apenas tres : no norte, no centro e no sul, 
bem montadas pelos systema modernos e e~>
tabelecidas com o ensino intuitivo, porque 
é muito notavel e os Directores das Escolas 
Normaes da Capital, de Juiz de Fóra e de 
überaba, declararam em seus relatorios 
q11e ellns nenhum atreito tem produzido, 
porque nlli não se enprega o ensino indu-
~w . 

Apenas obriga-se o alumno a engulir, in
gerir rogras sobre regras que elle depois 
sem exn.minar vae atirar por cima de seus 
alumnos primarios, obrigando-os tamhem a 
decorar. 

Eis abi o espectaculo horrível d5ls nossas 
Escolas Norm<kes, porque todas ellas s!io mui
to mal montadas, não tem os cursos 
modernos exigidos pela educação : tudo lhes 
truta. 

Ora não, podendo ter Escolas Normaes bem 
Portanto, dous Gymnasios, a 200 contos, são montadas em tão grande numero, reduza-

400. A suppressllo de tres Escolas Normaes mos a duas ou tres, mas. como devem ser, 
e a pensllo dos alumnos a 420 contos, h a um com todas as exigencias da P.edagogia moder
saldo de 20 contos. 1 na, e o t'ructo será muito daft'erente,então, as 

bit--me-llo por ventura, que esses profes- Escolas Normaes serllo procuradas por todos, 
sore!l das Escolas Normaes continuarão a pm·- quer residam no norte, quer no centro, quer 
cebér. ordenado; e exacto, mas nós sanare- no sul, porque a séde da instrucçlio nllo 
moa~o '!Dal que existe nas Escolas Normaes e conhece distancia : os mineiros se trunspo~ 
pr'es~JI!OS, penso eu, um grande ~enetlcio tarl\o a todo o 1ran·se, com todo o sacrifl-
1 populaçlo do norte e do sul de Manas. cio para se educar numa Escola Normal, 

rEateé um calculo feito sobre base e eu onde v!W encontrar o ensino como deve ser 
nlo v~o em que possa elle onerar o or- dado ; eis abi a minha idéa, e, si n&.o J)Ode
çaméÍlto, a nlo ser qu,. se inclua no I. · mos fazer isto, supprimamos todas as Bsco
&Diio 200·0U 400 contos para a edidcaçílo las Normaes ; mas, elevemus e muito o or
<los ct~us ptedios. danado dos professores priina.ri~s,porque esta. 

·'*· ·c. u. 
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te wrnari entlo uma poaiçao· procu~a por A Escola. Normal de Cataguazes vae servir . 
aquelles que tiverem habllltações poi~ que, 1 grande parte da zona da. matta, onde ape- . 
dabf podem tirar. os meios do subsistencia. nas existe a Escola Normal de Juiz dê Fórà, 
· UJL\. voz:- Mas donde tirar · estes orde- para a qual basta· a trequencia dos alumnos 
nados r da propria cidade ; a Escola Normal de Pou-

o·sa. JoXo P-Io : - V. exc. me pergunta so Alegre irá servir a grande parte do sul 
donde havemos de tirar f de· Minas e a ·de Janunria aos habitantes da 

Tfremos daquU.Jo q!le gastamos com as Es- regiilo do' óorte deste Estado. 
colas Normaes, ·pois,.-encontrar.emos profes- Ao recebel'-se nesta ultima cidade a noti
sores no momento em que forem bem pagos, cia de. apresentaçlio deste projecto, foi en

. e isto esta no espirito ·publico, o mais é vindo um 'telegramma á representaçüo desta 
gastar dinheiro em pura perda. Camara,. protestando contra este·mesmo pro-

Fica ahi este projecto, sr Presidente, cuja jecto e aljuelle povo tem razão para assim 
sorte me é1 completamente inditrerente, mas proceder, porque desde muito almeja por 
1lca como protesto, muito mais ainda como este melhoramento. 
um·a accusaçiio gruvissima, áquellas Escolas Pelos annaes da Assembléa Provincial, 
Normaes que se collocarem de modQ a ~reju- vê-se que em 1888 o deputado Lindolpho 
dtcar o ensino no Estado 'de ~Unas. (Muito Caetano apresentou um projecto creando 

· N1n I ) " uma ·Escola Normal e quo sómente este 
O u. Ferreira TmOeo •- Sr Presiden- anno·poderá. o povo da Januaria gosar deste 

te, entro nesta discussilo· Íremuld, mas com beneficio. 
a· devida calma, e tendo ouvido com reli- E'· ' 'erdade, sr. Presidente, que na zona 
glosa il.t~nçlio o discurso pronunciado pelo do norte e:~istem as Escolas Normaes da 
orado1• ~ue me precedeu, peço a. s. exc. o Diamantina, Arassuahy o Montes Claros, 
mesmo obsequio. · mas o projecto supprime a Escola de Dia-

Tributando a devida homenagem ao ta- mantina e a cidade da Januaria dista 30 la
lento e illustraçlo do auctor do projecto em guas de Montes Claros e 74 do Arassuahy. 
diacussüo, rendendo o devido culto aos es- E' necessario tambem attender q"!le a re
peciaes conhecimentos, que sobre esta ma- giio do norte é composta de muitos muni
teria devem ter os illustrados membros da cipios e estes muito extensos e distantes 
commissio de lnstrucçllo Publica, peço to- uns dos outros, aécrescendo ainda a cir
davia licença para desde já declarar que cumstancia de não haver nesta zona ostra
voto contra este projecto e qu9 por mais das de ferro que supprimam as distancias e 
brilhante que seja o discurso proferido em façam com que os llabitantes dos diversos 

• defesa do mesmo, por mais luminoso . que municípios se comm"!lniquem facílruen1le 
seja o parecer da commissiio, nil.o mudarei o sa. Jol.o PIO:- V. exc. esta chovendo 
de opiniio. no molhado, porque eu disse que se poderia 

Causou-me admiração a apresentâc;io des- supprimir a palavra Januaria. 
te projécto e esta admiraçilo ainda foi maior o SR. FERRKIRA TlNôco : - Para votar 
quando, li o mesmo projecto impresso e vi contra este projecto bastava que se tratasse 
que a medida nelle consi~nada era uma me- de supprimü· a Escola Normal da Januaria e 
dida parcial, po·is, suppr1miam-se algumas eu me lembrasse que daquelle recanto do 
escolas e conservavam-se outras. tenitorio mineiro era filho o nosso distincto 

Qual o ru9tivo de ordem publica que re- collega que, no anno .,assado, tomou parte 
clama a suppressio destas es~olas r nos trabalhos legislattl·os desta Cnmara e 

Qual o interesse que .te~ a instrucçio pu- que ha poucos d~as desa~pareceu do scena-
blica com a appro,·açlo deste projecto f rio do mundo, para. dorm1r o somno perdu-

Qual 0 estudo, quaes os dados, qual 0 meio radouro dos que cabem na jornada da vida. 
que teve 0 apresentante do projecto para Nio é sem o tremor -da commoçilo, pungi
JIU~primfe' umas escolas e conservar outras f do pela saudade, que evoco esse nome para 

' tabel im to d · trazel-o perante vós. · u, es es es ec en s e ensmo es- , Eu, que sei quanto elle trabalhou para 
ti1o tunccionando regularmente e,neste caso, que fosse consignada no orçamento a verba 
nlo devemos BUJ!primil-os, ou elles não té\0 necessaria para a installaçüo da Escola Nor-
produzido os resUltados almejados e, neste . 
caso, cumpre dar-lhes nova organizac;Ao. A mal da Januaria, eu, que sei o des~JO que 
suppressilo seria uma medida injusta e par- elle tinha de levar este beneficio á sua ter
ciat. . ra natal, não posso e nem devo concorrer 

Parecerá á. primeira vista natural que· 0 com o meu voto para a suppresslló da Es-
. cola Normal da Januaria. 

Congresso tratasse de supprimir as Escolas UM SR. DEPUTADO : - Alem disso, seria uma 
. • Normaes de Cataguazes, Pouso Alegl'é · 

.e Januarla, parque estas aindá nlo estio puerilidade de nossa parte votar, hoJe uma 
installadas, mas eu votaria contra. esta m~ lei para amanhll. revogai-a. 
4ida porque esY,s estlt.belec~en~s ; vl9 O BR. FERREIRA Tmôco :-BàStam, sr. Pre
tuoccionar em zonas importantél do Estado sidente, estas palavras· em detesa da Escola 

tarl 1 · te · ·,.,.. i inatru Normal da Januaria. · · 
e prea 0 _re eyan s 88~1'W"'~ • - Este estabelecimento terá em sua defesa os 
eç~~m disto, ar. Presidente, já tol votada a illustres representantes d!L zona do norte e 
Tel'ba pata& installaçlo deitai escolu e por· eu peço a. ·estes distinctoà collttgaa que,com 
editar .ile , 2. de janeir.o do ~~rreate anno: to'- . os mesmos tundaptentos com que defende

·~'m cblltnndos concurrentee para as cadel- rem e.sta Escola, sustentem tambem todas ae 
u do c:ureo. ou!ras. 



E, si, COJ;Jl relação as Escolas ainda. não 
installadas, assim penso, com maior razio 
devo votar contra.. a suppressão das Escolas 
Normaes de Diamantina e S. Jo:to d'El-Rey. 

Estes estabelecimentos de ensino est.1o 
funccionando regularmente, diz o dr. Secre
tario do Interior em seu relatorio, e eu per
guntarei : porque c para. que supprimil-as r 

Na Escola Normal de Diamantina matricu
laram-se, no anno passado, 141 alumnas e nas 
aulas praticas annexas, 56 i ' na Escola Nor
mal de S. João d'El-Rey estão mat1·iculadas 
55 alumnas e nas n.ulas p1·aticas a.nnexa.->, 
ll4. 

A Escola Normal de S. Joilo d'El-Rey é a. 
unica existenr.e na zona oeste c se1•ve aos 
municípios do S. João, Tiradentes, Prados, 
Turvo, Bom Successo, Oliveir;~, Campo Rello, 
lnbauma, ltapecerica, Formiga, Dores do ln
dayá, Abaethé o até mesmo a Pitanguy. 

Porque, pois, torno a. pei'g'Untar, suppri
mir esta Escola 1 Este ostabebccimento ser
ve a muitos municípios e neste templo de 
ed~caçlio vem a mocidade receber esta. hos
tia sagrada, que, na phr·ase do Vict01· Hugo, se 
chama instrucção. 

Foram allegados algum• factos occorridos 
neste estabelecimento de ensino, mas eu não 
desejo tocar nestes factos, pois, o dr. ·secre
tariq do Interior jil. tomou as necessa.rias 
providencias e, em occasifw mais a•lequada, 
terei que tractar destes acontecimentos. 

E' Yerdade, sr. Presidente, que, p;wa. sub
stituir estas Escolas, são cr·eados dous' Gy
mnasios, mas v. exc., sr·. Presidente, que faz 
parte de uma corpora~ão de ensino c outros 
collegas que colla.boram na grandiosa e dif
tlcil missão de educar a mocidade, sabem 
perfeitamente que são difi'erentes os Iins des
tes estabelecimentos. 

Os Gymnasios, modelados pelo typo do 
Gymnasio Nacional, nos termos do Decreto 
Federal, de noYembro de 189l, tem por fim 
preparar estudantes para a. matricula nos 
cursos su.Periores de ensino, para que ve
nham mats tarde tomar parte nas luctas 
pela vida. 

Uns serão magistrados e advogados e vi
rão, na pbrase de um notavcl escriptor, fer
tilizar a nossa patria, lavrando a terra fe
cunda do direito i outros serão diplomatas 
e em solo extrangeiro saberão representar 
bella e dignamente a soberania. nacional ; 
outros serão medicos e no apostolado conso
lador da medicina prestarão relevantes ser
viços, mitigando as dõrcs aos atllictos i ou
tros, eml:lm, sr. Presidente, serão engAnhei
ros,e percorrendo o territorio nacional,pro
curaril.o supprimir as distancias e fazer com 
que os povos mais facilmente se communi
quem. 

Todos occuparão um posto na &ociedade e 
tomarão parte ·na lucta pela vida, neste com
bate:que, na phrase de Puglia, constitue a 
vida social. 

As EScolas Normncs têm mis.•ão diiTerente, 
: Dumont, em seu livro Educação Popular, 

diz: c A educao;ão e a sciencia. que prepara. o 
Jao-qtem para o cumprimento do dever, e as 

. Ese.>las Normaes tem por fim a educação es
pecial dos homens que se destinam ao ma

~.,terio -.. 

. Buisson, em seu diccionario de Pedagogia, 
dtz que as Et!colas Normaes silo estabeleci
mentos de ·instrucçio e estabelecimentos de 
educn~ão profissional 

Isto !'azia com que Guizot dissesse : A in
struc<;llo primari<L está nas Escolas !\or·
maes. 

No nosso Estado, é tambem este o fin, das 
Escolas Normaes, e para se comprehender i:o~
to será sulllciente a leitura do artigo 158 da 
lei n. 41. 

Além disto, Sr. Presidente, nas Escolas 
Normaes o en:>ino é gratui to, na forma do 
art. IG9 11 a.mesma lei n. 41 e estes estabe
lecimentos são frequentatlos por alumnos 
de ambos os sexos. 

P:u·ece-me, pois, quo não ha motiYo para 
supprimit• Escolas :\or·mae~; n cr•ea1· Gymna
sios. Em todos os paizes da Europa, t (.m os 
governo~ tratado sempre de augmcntar o 
numero tleste>' esta belecimuntos. 

Na Fr•ança, q·uando so procurou 4litrundir 
a instrucção, t1·actou-se lo~to da. ct·ea<:iio das 
Escolas Normaes. Guizot dizin. : E' preciso 
educar os mest res e, si isto não so J!zor, nf\0 
teremos instrucçflO primaria. 

Todos os ministt·os da instrucçflO da "'ran
<:n ~.-ogitaram deste assumpto e a historia 
das Escolas Normaes nosto paiz é tliv itlidll 
em quatro pcriodos : 

1.• até 1830 : 2.· de 1830 a 1850 : :1. · de 
1850 a 1870 : 4. · de 1870 até nossos dias. 

Na Inglaterra, as Escolas Not•nu\os tmham 
denominação de «TI'aining Colleges» e et·am 
est..1.belccimentos particulares subYenciona
tlos pelo governo. 

As primeiras t'or;nu fundadas pela Socic
d:~de Nacional e mais tartlo outms muitas 
pelas ~grejas catholica e anglicana. o jrOYcr
no propngaYa a instrucção por meio destes 
estabelecimentos e, para isto, despendia~gi·an
des sommas. 

Na Allemanba, as Escolas Normaes tinh<tm 
a denominação de «Seminarios» e datam do 
seculo 11: Na ltalht as Escolas Nm·mae,: são 
de dous graus e, ainda em 1882, o governo ita
liano fundou os institutos de Roma e Flo
ren~,,a, com o intuito de preparar· os professo
res. 

Na Suissa, cada canüio adopt.t ns Escola:'! 
que precisa o todas ellas tem organizttçiio 
difl'crente. 

Nos Estados Unidos, o governo tem sem
pre procm·ado organizar do melhor modo 
estes estabelecimentos de ensino o btt o 
maior cuidado em preparar os educadores 
da mocidade. Varios são os escriptores que 
referem os progressos destes paizes c todo:;: 
elles possuem boas Escolas Normaes. 

Não de\·emos, pois, supprimir estes estabe
lecimentos e como o orador que me prece
dou referiu-se ao Director da Escola Normal 
desta Capital, me permitti tambom que di
ga que este director, no bellissimo relato rio 
que apresentou, não pede a suppre~são tlal'l 
Escolas Normaes e sim umtl noYa organiz<L
çllo para que !<A acabem com os progr•~tm
mas encyclopedicos. 

Eu ainda pedirei que niio se implante nos 
estabelecimentos do ení'ino do nos~>o paiz o 
positivismo, pois, no Gymnasio ~acionai .iá 



~ . . ' 
i ..bj!Wo· 'um ~m~o a• blstoria, onde 
11110 eilsi-..du u ·cloutrinu de Compte. 

Por aiotivóa de deaavençU entre lentéa 
de um. estabelecimento de ensino, nliO se de
veri nunca adoptar como remedi~ a euppres
Bio. 

Na lei n. 41 encontrarliO os lentes os re
medios ·. para o mal, e, quando o Director de 
um estabelecimento nliO applicar o remedio 
necessaiio, poderà fazel-o o dr. Secretario 
do Interior, e é jusuunente isto o que aca
ba de praticar o mesmo ministro applican-
4o' aos culpados a devida pena. 

Entretanto, ar. Presidente, o projecto 
tra~ de supprimir a Escol~ Normal d!i! S 
JoliO e congerva a de 8abara que está tio 
perto deirt.a capital, e isto é uma injustiça. 

E ainda mais, sr. Presidente, si por causa 
de desavenças entre lentes de uma Escola 
Normal e ó Director fosse o unico remedio 
a suppre881i0, deveríamos então acabar com 
todos os estabelecimentos de ensino, pol'
que quer no regimen do imperio e mesmo 
no actual tem havido factos bem graves e 
que mo~ivariam a SUDpressliO. ' 

Sr. Presidente, si estamos num regimen 
republicano e si é verdade que este rP.gi
men •.. 

0 SR. AUGUSTO CLBMENTINO :-8i estamos f 
o SR. FBRRBIRA TINôco :-Peço ao illustre 

collega o obsequio de repetir o aparte, pois, 
nliO me foi possivel ou vil-o. 

O sR. Jolo Pio :-Nós estamos no regimen 
republicano ; é esta a pbrase. 

O SR . . FBR.RBm.A TINOco :-Eu nliO acceito 
licçOes, porque aqui nliO é Escola Normal e 
nem Oymnasio. 

O SR. Jolo Pro :-E' mais do que Escola 
-Normal. 

O SR. Fmuumu. TINOco :-si, como dizia, o 
regimen republicano.é o regimen do povo 

. pelo povo, si é nec81111ario que neste regi
. men todos votem e si para Total' é neces

sario saber ler e escirever, cumpre ao legis
lador tudo fuer neete sentido. 

Na obra de Duckle «Historie da eiviliza
çl.o na lnglatel'l'P está o mais perfeito es
tudo da in8uencia do desenvolvimento in
teUeetual de um povo sobre a mareba de 
sua eh1lizaçlo. · 

B si 6 verdade o que diz o illustrado pe-' 
dagogo José Veriuimo, que a prosperidade 
nacional nliO pode repoull&l' sobre outra base 
que nliO seja a ins\iueçlo, nlo é lieito ao 
legislador tratar de eupprimir estabeleci
m8Dto& de ensino que estio prestando rele
Tantes serviços. 

Si é verdade que uma n&çlo só }»>de ser 
considerada como civilizada quanil.o todos 
aeus membros .souberem ler e eicrever, e, si 
é tambem exacto o que refere o dr. A88is 
Bruil-no seu livro «Democracia Represen
tau.va»-que o eleitorado brazileiro, inaeri
ptoc neUe todos ·os cidadlos que Dlo sabem 
ler e nem eecrevér,seriá qual um eleitora
do de analpbabetoa-nlo. pode eeta Cam&ra 
suJ)primir um 16 'estabel~imento de eoaino. 

. :tiiJtem no nouo · Estado 2.087 cadeiru 
de_lutrucçlo ·primariae, até 30 de abril ui-

timo, e.tavam providas por profeuorea nol'
maliatu 51~ oaaeiru e por prof..,oru nor-
malitltaa ~. ' 

Estiveram provisoriamente proTidas .6) e 
estiveram vagas 20f. -

0 SR. FluNOISCO BaBSSANB :-Isto nliO 
quer dizer que nliO haja profeuores, mas 
sim que ellea cuidam em outra cousa, pol'
que o ordenado é muito pequeno. 

O m. FBRlUCIR..\ TINôco :-Isto quer dizer 
que o programma das escolas primarias é 
encyclopedico e que se exige para um pro
fe88()r primaria conhecimentos que elle nliO 
pode ter. 

Sr Presidente, si . e necessario ditTun~ir 
a instrucçlo pelo povo, eu peço a esta C&
mara votar contra este pr~jecto e que 
nllo se supprimam estabelecimentos de en
sino e, assim procedendo, poderemos mais 
tarde ver todo e qualquer cidadliO que habi
te este Estado, quer elle resida na mais hu
milde e remota t'reguezia,quer ~sida na ci
dade mais importante, pugnar pela kepu
blica e então todos saberliO o que seJa este 
regimento e comprebenderliO que· a Repu
blica tem desvios e erros, mas que o regi
meu é bom, como o amor e bello, como · a 
liberdade, e que muitas vezes o amor à cri
minoso e, em nome da liberdade, corre o 
sangue de irmlos. 

Penso, ar. Presidente, que o povo deve 
ser instruido para que pOIS& comprebender 
os seus deveres e que se saiba que estamos 
num regim~n que, como diz o dr. Feslibello 
Freire em sua«Historia constitucionab,é, em 
888eneia um processo de educ~liO popular. 
(Muito bem). 

E, si, tudo 8zermos em beneficio da instru
eçAo, poderemos ver.que o Estado de Minas 
caminhará na senda do progesso e sempre 
na conquista de novos louros. (Muito bem; 
muito bem). 

Depois de longo debate, é a discusslo 
ailiad~ pela bota. 

Suspende-se a sesslo por 10 minutos. 
Reaberta a seuliO, passa-se i 

2." PARTE DA ORDEM DO DIA 

2.• DISCUSSlO DO PROIIICTO N. 164 

Lido e posto em 2. • discussliO, por al'tigo-
o projecto n.l~, de 1895, é, sem ilebate, ap, 
provádo e vae é. commisslo de lnstrucçlo 
Publica, por consentir a casa que passe este 
é. 3. • discusslo. 

..UDAS 'oo SBNADO AO PB.OJBCTO N. 84, DB 
1895 

Lidas e postas em discuuliO, é, sem de 
bate, eucerrada e s1o approvadaa as emen
das oft'erecidas pelo Senado ao projectõ n. 
84, da Camara,. de 1895, tendo o sr. Augus
to Glemeotino requerido rectifteaçAo de 
votaçllo quanto i emenda n. 3.-A' commis
slo de Redacção. 
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DISCUSSÃO DE PARECERES 

Finalmente, lidos e postos em discussão 
successivamente, são, sem debate, ~pprova · 
dos os pareceres de ns. 133 a 137.-Archi
vem:.~e. 

Ao votar-se o parecer n. 137, veiu á mesa 
a seguinte declaração de voto que o sr. Pre
sidente mandou que se inserisse na acta: 

Declaro que votei contra o parecer n. 137, 
rela~ivo <Í. petição do corpo docente da Es
cola Normal da Capital. 

Sala das sessões, 1:3 de julho de 1896.-&. 
ve1·iano de Rezende. 

Nada mais havendo a tratar-se, o sr. Pre
sidente designa para o dia 15 a seguinte 

ORDEM DO DIA 

PRIMEIRA PARTI<; 

Até uma bora da tarde : 
Leitura e appron.ção da acta. 

Expediente: 
Até duas horas da tarde: 

Segunda leitura dos pareceres de com
missõeR e dos projectos depois de impressos 
e distr-ibuídO!<. 

Apresentação de pareceres de commissues. 
Apresentação de projectos, indicações, re

querimentos, interpellaçõ~s ou moções. 
Discussão de requerimentos, interpella

ções, indica~;ões e moções. 
Approvação de redacções ftnaes. 
Continuaçfto da primeira discussão de pro

jacto n. 168, sobre cren~·::u de Gymnasios. 
Primeira discussão uu projecto n . .CS, de 

1893, declarando nullas as resoluções de di
versas Camar·as Munictpaes, relativas a con
cessões de vias-ferreas. 

SBOUNDA PART~: 

Até 4 horas da tarde : 
Segunda discussl1o do projecto n. 183, so

bre força publica. 
Segunda do de n. 184, que modifica a lei 

n. 112, sobre organização de rorça policial· 
Segunda do de n. 172, sobre auxilio ao hos

pital de caridade de Muzambinho. 
Segunda do de n. 154, auctori:zando o dis

p~mdio com a constt·ucção tle estradas de 
f'erro auctori:?:a.das. 

Terceira do de n. 150, sobre divisas entre 
os municípios de Barbacena e Lima Duarte. 

Levanta-se a sessão. 

21.· SESS.:\0 OROINARIA AOS 15 DE JULHO 
DE 1896 

PRESIDENCIA DO SR. EDUARDO PIMKNTRL 

SUMMARIO:- J.• -pariR da ordem do dia-Ar.ta .
EXPEDn: . ..:n:.-St>gunda leitura 11os parecrrl's de 
commissões . - Requerimento do sr. r'into de 
Moura.-Apre~eotaçAo dos J•areCI'res de commis· 
sões dP. ns. t:.:l a 1:>!1 .- Apreseo•aç:io rlc prnje
ctus c ret)uerimentcs .- Discurso ,. rt'tlllt!rimt•nto 
do sr. F•·•reira Tiooco.-DI~cussAo ole redacções 
lloacs - Continuaçllo da primeira discussAo do 
prujeclo 11. lliR. -Discursos dos srs. ~l•·ndes Pi
mentel tl ::'evPria.uo t1e llczcn•le .- Oh•ervat·(N'S do 
sr. •'t>rrei: a Tlnocn. -Discnr~n e moção do sr . 
Jo.'lo l'io. · Parecer ola commis>ll" Pspecml sohrc 
:1 lll<'(âo dn H .• tono l'io .-~orr.,.aç.:'to da com mie
sito que tem tle rcpr•·seutar a t:amar:t nos fuoe
rat:~ do IJi~pn ele .)IHiaona 

Ao meio tlia, feita a chamada, acham-se 
presentes os srs. : Eduardo ~~mental, Ribei
ro de Oliveira, Riheiro Junqueira, Alberto 
Furtado, Gonzaga tla Silva, Coelho de Mou
ra, Sousa Moreira, Manoel Alves, Severiano 
de Rezende, Manoel da SiiYa, Mendes Pi
mentel, João Pio, Camillo Soares Filho, Frei
tas Cnstr·o, Bueno Brandão, Francisco Bres
sane, Delfim Moreira, Carneiro de Re7.ende, 
Joaquim Uulixto, Jo'erreira Tinoco, Raul Pe
nido, Epaminondas Ottoni, Wencdslau Braz, 
Nunes Pinheiro, Getulio c.ld Carvalho, Duarte 
da Fonseca, Augusto Clementino, Theopbilo 
Marques, Nunes Coelho, Camillo Prat.es, Sa
turtiino Dantas, Carlinc.lo Pinto, Silva Fortes, 
Ignacio 1\·lurta, Pinto dd Moura, Rodrigues 
Cha\·es, faltando com causa participada os 
srs. : Benvenuto Lobo, Faria Lobato, Tavares 
de Mello e Agostinho Pereira e sem ella os 
mais srs. 

Abr~se a sessão : 
Lida e posta em discussão a neta e a mes

ma approvada, ,·isto não haver quem sobre 
ella faça obsenaçi:les. 

O SR. l. · SECRETARIO d:i conta do seguinte 

BXPBDIBNTK 

Requm·imentos 

Do profest~or Joaquim de Senna. Casar, re
correndo das decisões do poder executivo 
que lhe negaram a gratificação da quinta 
parte dos seus vencimentos, garantida pela 
lei n. !.1:t 

A' commissão de Representações. 
Dos amanuenses das Repartiçoes de Agri

cultum e Terras, nomeados depois dapubli 
caçi\o do decreto n. 818, pedind9 que se tor
nem extensivos a elles os onus e f'avores 
constantes desse decreto, relativamente a 
lotes e casas em Uello Horizonte. 

A' me!:ma commis3liO. 
O 11r. Naae11 Plalllelro envia á mesa uma. 

representação do Presidente do concelho 
districtal de S. Pedro de Ferros e outros, 
solicitando a creação de uma segunda ca
deira de instrucçi\o primaria para o seio 
masculino na séde do respectivo districto. 

A' commissão de lnstrucçllo Publica. 
O •r . .Ido ~· requer dispensa de mem

bro interino da commissl'io de Representa
ções e Petições, yisto ~á se achar fazendo par-
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te de duas outras e, prevateéendo-se da tri
buna, dá explicaçõ,es sobre apartes que pro
feriu na ultima sessão, quando discutia o 
projecto n. 168, fazendo vêr que não teve a 
mínima intenção de melindrar o seu distin
cto collega Getulio de Carvalho. 

Consultada a casa, ê po1· ella concedida. a 
dis:Jlensa solicitada. 

Segunda leitura 

Procedendo·se á segunda leitura dos pare
ceres e projectos impressos e distribuídos, é 
ella dispensada a riJqnerimento do sr. Pinto 
de Moura, pelo que tlcam sobre a mesa, pa
ra ordem dos trab;\lhos, di pareceres de ns. 
144 ~ 152 e os J?rojectos ns. 194 e 195, que 
são JUlgados obJecto de dali:t>eração. 

Apresentação dos pareceres das commis-
sllos. & 

O •r. Maaoel Alves pela commissão de 
Commercio, Estatística, lndustria e Arte~ 
envia á mesa o seguinte 

PARECER N. 153 

A commissão de Commcrcio, Estatística, 
lndustrias e Artes, á. qual tbram presentes 
os otflcios das Camaras de Guara1·â. e Mar de 
Hespanba, relativos aos perlidos dos cidadãos 
Joaquim Custodio Guimarães, .José Vicente 
Gonçalves e outros, solicitando passagem 
deste para nquelle município: 

Considerando que não sé trata do caso pre
visto no art. 78 da Constituição, como bem 
comprehendeu o vice-presidente da Camara 
de Mar do Hespanha, julgando-se incompe
tente para deliberar sobre a passagem pe
dida; 

Considerando que, em virtude do .art. 112 
da Constituição, depois de decretada. a divi
são política, munictpal e judiciaria não po
derá ser ella alterada sinão no termo de 
cada decennio, ó de parecer: 

Que os referidos offlcios sejam archiva
dos. 

Sala das commissões, 15 d~ _j_ulbof·de 1896. 
. - Conego Alves. - Manoel daJSilva. · 

A imprimir-se. · 

O Br. Ribeiro .Juaquelra, por parte da 
com~i.ssão de .Justiça Civil e. Criminal, apre
senta o seguinte 

PARECER 'E EMI•:NDAS PARA SEGUNDA DISCUSSÃO 
SOBRE O PRnJBCTO N. 157 

A commissão de Ju~tiça Civil e Criminal, 
a que foi presente o projecto n. 157, de 1800, 
é de parecer que o mesmo passe à segunda 
discut<são e s~ja. approvado com as seguin
tes emendas : 

}.& 

Ao art. 2. · -Onde se lê « a. ser pagas em 
sello » diga-se : « a ser arrecadadas na for· 
ma do art. 169, da lei n. 105, dé 24 dejulbo 
de 1894. » 

2.· 
Ao art. 3. ·-Onde se lé: «um conto de 

réis » diga-se : « dous contos de réis.» 

3.' 

Ao art. 4. ·- Substitua-se pelo seguinte : 
«O juiz substituto, quando em desempe-· 

nho da ·missão que lhe é imposta pelo art. 
150 da lei n. 18, de 28 de novembro de 1891, 
perceberá o emolumento do at•t. 50 da lei n. 
105, de 24 de julho de 1894 ; pago pelo colle
ctor logo apoz o enc:erramento da sessão do 
tribunal cort·~ccional, medea.nte certidão do 
numero de processos julgado~ durante a 
mesma. 

Sala das commissõe~ . 15 de julho de 1896. 
Ribeiro Junqueim.- Gonzaga da Silva. 

A imprimir-se. 
O SR. RAUJ, Pmsmo pela commi~são de C:a

maras i\lunicipaes, envia á. mesa os seguin
tes pareceres 

N. 154 

A commissão de C:unaras 1\funicipaes, 11 
que tbi presente uma recl:unaçiio de contri
buintes da. Cumara Muniripal do Fructal pe
dindo a revogação da resolução n. 10, de 18 
de dezembro de 1H92, votada por aquella Ca
mara: 

Considerando que em face da. lei n. 2, de 
14 de setembro de 1891 , têm as Camaras com
petencia para le~ishw sobre o ussumpto da 
resolução municipal n. 10, da Camara do 
l<'ructal; 

Considerando que essa resolução não u vc
xatoria ao direito dos munícipcs, ó de pa
recer : 

Quo não ~e attenda e s~ja archivada are
presentação de contribuintes tia Camara lllu
nicipal do l<'ructal. 

(S. R.)- Sala das commissoes, 15 de julho 
de 1896. - Raul Penillo . - Camillo Soa1·es 
Filho. 

~. 15.') 

A commissão ilc Camaras :\hmic1paes, a 
que foram presentes os papdis referentes às 
reclamações de contribuintes da Camara Mu
nicipal de S. João Nepomuceno, reclamações 
que foram apresentadas á Assembléa. Munici
pal reunida em fevereiro do 1895 e enviadas 
ao Cong1·esso em 25 do ma1o do mesmo 
anno: 

Considerando que a Constituição estadoal 
manda em o disposto do seu artigo i5 n. Yll 
~ :~. · ultima parte, que o Cong•·esso se pro
nuncie sobro os actos da Camara em sua. 
primeira sessão; 

Considerando que destle quo o Cong1•es~o 
assim não o faça impo1·ta. o sou silencio em 
approvação· 

Considerabdo que assim sentlo não compete 
mais a actual legislatura pronunciar-se so
bre as reclamações t'eitas em a Assembléa 
Municipal de 18!J5, é de parecer ; 

Que s~jllDl archi\·adas as roclnma.ções d~8 
contribuintes da Camara:Municipal de S. João 
Nepomuceno. 

Sala das commissões, 15 tle julho de 1800. 
-Raul Penidn.-Ca.millo Soa1·es Filho. 

A imprimir-se. 
O sa. PINTO DE MouRA, pela commissão de 

Redacção apresenta a seguinte · 



UI 

REDACÇÃO FIXAL SOBRF. O l'ROJECTO N. 146, DE 
1895 

A commissão ue Redacção ue Leis a que 
foi presente o .P•·~jecto n. 14G de 1895, é de 
parecer quo se.Ja app1·ovada a seguinte rcdac
ção dadu. ao mosmo: 

O Congresso Legi ~lath·o do Estado de .!\li
nas Gerao~, decreta : 

Art . 1•. Fica aucto1·izndo o Presidente do 
Estado a concede•· a Francisco Gon ~;alve~ 
Rodrigues Lima, Emygdio Rod1·igues nu ima
rães o .José Antonio da Costa Junio1·, privi
legio por :W annos para estabelecer· usinas 
com apparcll:os aperfe !<;:oados pam extrac
ção do olco de c0co de macahúba, amen
doim, mamona e out.ras sementes oleugino
sas nas t e•·•·as dcvluctas exi ~t eutes nos 
municipio;; de Sabarà, Caethó e Santa Luzin. 
do Rio das·,Velhas. 

§ 1•. :\ dci ériminação tias terras devolutas 
nas quaes terá de ser cxer r ido o p•·ivilc::rio, 
licarU. a cargo dos fun ccionarios 1lo gover
no. 

§ 2•. l'io contrncto c<>lcbrado rom o~ con
cessionaJ•ios, se llxarão o p1·aso tle c~tabe le
cimcnto das usinas, a ohJ•igat:ãu de ctrectivo 
exerc icio da industr·ilt e us caso~ de cadu
cidade, além das condições ordinar ias de 
cont rnct os simelhantes. 

§ :~· . Dumntc o praso 1lo pri\·ilegio , ne
nhnm favor official sci·à concedido ao esta
belecimento de usinas npet·reiçoadas para o 
m csrlJO lim industrial nus muuicipios mcn
cion;tdos, licando, Jlorém,_ inteiramente livre, 
mesmo na zona u privilegio c de at•ci>r·do 
com as •·cgras ger•ars da legislação ,-igente, 
a exploraçf10 da mesma intlustJ·ia pololl pro
cessos actualmente praticados. 

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

Sala das commissõcs, 15 de j ulho de 1896. 
-Pinto ele Jllow·a. - Cal'linclo Pinto. 

A imprimir-se. 
0 SR. SILVA FORTES, pela commissão do 

Representações Requerimentos eyetições, ot'
ferece os se!!uintes pareceres: 

N. 156 
A commissão de Rep•·esentações, Reque

rimentos e Pet ições, á qual fo i presente 
a do Conselho Distrietal de ltamaraty, acom
panhada do um plano de saneamento e 
pedindo o auxilio de sessenta a setenta 
contos para. realiza i-o ; 

Considerando que no dito plano vem con
sagrado, a t itulo de saneamento, a reali
zação de medidas de caracter local, respeita
das como attribuiçoes das Camaras Munici-
paes; . 

Considerando que o saneamf'lnto da zona 
da. .Matta, tlagellada pelas ultimas epidemias 
já preoccupa seriamente a a.ttenção do Con
gresso, e deve se•· solvido este magno pro
blema de modo a conciliar os interesses dos 
municipios com os do Estado, obedecendo 
n um plano, é pois de parecer 

Que seja a representação do Conselho 
Districtal remettida :i. commissão de Saúde 
Publica. 

Sala das commissões, 15 de julho de 1896. 
Silva 1 orles. - Sousa Moreira. -

X. 157 

A commbsão tio Representações, Roquet•i
mentos c P~tiçot>~ , á qual ro i p1·esente a do 
con ~elho d i,.:t rictal do São Jof10 Evang-elis
ta rio l'eo;anha . pedindo o auxilio do réis 
5:000~000 pa t·a con~t.ruc~,:ão de um pre1lio 
pal'a instr ·u r~,: ão , t! do parecer : 

.<Jue ,.:eja a r1·:ri•:ada · ~ dita repre,.:<·nt ::çi'w. 
n stu ~? 1' a ~:<11 1 11 p1o do• in l c r·e~;:c local, rm 
p:H'te .Ja l''!"OIY idt• pt'l o~ aJ' Ii ;rr•s :tll c :tt! ti;~ 
lei li. 41 de :J olu a;.:v,.:to olt• IH!}H, 
S:~ l a da,; C tJ lltllti:<,.:,)r~. lfl dl' j ulho do I x!~ i . 

- 't l!:rt J·i JI'!t•s.- SIII'SI/ l\[tJI't 'ÍI'II 

!'(. l ~l:-1 

:\ commi.<,-::o tlc !tep t•csrn t:H;ãn. Requeri
mento,; c I'Pri~~ ii ,•:< , ú qual foi pt·c~cntc o du 
citlatlrw A t~!Pil iu .~ l a r·t in i ath' FllJTeii'a , pro
f~SSOI' da l~.~l' t• la :\omwl de llur·o l'J'cto. pc
dmtlo dect·eta <:i"to de YeJ·ba pa ra imp i\·~,;iio clt• 
um compend io dt.l lo(ymna~til'a e p:H':t lho ~er 
conf~•·idu l ' pr·emio a que diz tm· di re ito pt>
l:t le t n. 41. de :~ de agosto de l ~!l:?. 

Cons idera!tllt' •1tw de fa rto, o clr to IH'nfe"
sor· l t•m du·eit r• ú i mp•·es~ão do don~ mil ex
empla t·e~ . e fj ll Ll ao lll'emio 'lllO rot· at•ltitt·a
do, t.a mhcm tcrit d ireito, s i o tr·ahalho ftH' 
de met·i lo cxc•' I)I' ional : 
Con~iuer·a n t lo CJ Ue :t impre" ~ão olo com

pendio, s,·, depe:1de do consenr imento do ;.!O
verno, c que quanto ao arbitram ento dv 
premio. si tt·at.a !'-:>c ntlit·ma.ti\·:uncnte do t t·a
balbo de merito excepcional, ao mesmo com-
pete arhi t J•al-o: · 

Considerando f. nalmente a dec t·ctaçào dtJ 
vf! rha no •H'I,:amcnto ó assumpto privat i\·o 
de outra co tam is~ào, ô pois, de parecer : 

Que seja o z·cqu OJ·imunto do pro l'essot· de 
gymnastica, Antonio !\l:ll'tiniano Ferreira , 
remcttido á commi~~ào de Or·çamcnto, pam 
resolver, como melhor fór conveniente aos 
interesses f!'eJ·ae:> do Estado. 

Sala das commissJes, 15 do julho de 1R9ü. 
- Silva Fo1·tes. - Sousa JllOI'ch·n . 

N. 15!) 

A commi~são tle Representações, Requeri
mentos c l'ctições, á qual foi pt•eseJlte a 
da Camara Municipal do Arassuahy, pedindo 
auxilio para o Lyceu de Artes e llfllci os, 
fundado naquella cidade é de parecer: 

Que seja a rchivnda a dita representação, 
visto consignar materia, sobre quo o Con
gresso j:~ tem-se pronunciado, e não ter sa
tisfeito as condições da lei n. 41 , de 3 de 
agosto ae Hlfr.~. na parte J'eferonto il subven
cã.o do ensino protlss iona l municipa l. 

_Sala das scssõe;~, 15 de julho do 1396.
s,tva F01'les. - Sousa Jl,{OI'ei?·a . 

A impt•imir-sn. 
O mesm1: sr., pela mesma commissão , 

apr·esenta os seguintes 

PIW.J RCTO N . 100 

A commissão de Representações, Rcque•·i
mentos o Petições, a qual foi presente o do 
dr. juiz do direito do Caethé, pedi'ldo um 
anno de licença com vencimentos, é do pa
recer quo ~n adopto o St>jruinte pro.ier.t.o: 



·o Congreuo Legislativo do ' Ea~do de Mi- rias p~ra que poss~m. nelle funccionar a 
nas Oeraes decreta : Academia de Commercto· e a Escola Normal 

da Cidade. 
Art. 1. · Fica o dr. Presidente do ~tado Art. 3. • Fica competindo ao GoYerno do 

auctorlzado a conceder um-anno ~e hcença, Estado : . 
com metade dolt vencimentos, ao JUiz de di- I A nomeaçiJ,o do director da Academia, 
reito do Gaetbê, élr. Francisco de Aaais Bar- continuando a nóineaçio do pessoal docente 

·celloa Corrêa, para tratar de s~a sa~d~. a ser feita pela forma actual ; . ' 
Art. 2. • Revog&m-se as dtspostçOes em 11 A admiss!o de ltlumnos na Academta 

contrario. . d 
1896 

. por conta. do Estado até o numero de vinte; 
Sala das commissOes, 15 de JUlho e • m A approvaçito do programma de ensino 

SilfJB Fortu. - &ma Moreira. dl', Academia, o qual {IOderá o Governo al

PROIBCTO N. 197 . 

A commissito de Representaç~es, Requ~ri
mentos e Petições, á q~al foi p~sen~ a .do 
ex-escriviO de ltapecerJca,TheopbJlo Teuerra 
da Fonseca Tito, pedindo para ser isento da 
responsabilidade, que tem, ~e entrar PB:ra o 
cofre publico, com a quantia do 1 :206~004, 
correspondente á q!Jantia 'que teve em . seu 
poder, percebendo JUros, durante o .periodo 
ae 11:170 a 1872, em que esteve servmdo de 
collector, é de parecer que se adopte o se-
guinte projecto: · . . 

o Congr.esso Le(!'islativo do Estadolde.Mmas 
decreta: 

Art. 1. · Ficam isentos do pagamento de 
juros, os exactores publicos existentes. até 
1895, que te~bam entrado com o eqUiva
lente ao cap1tal, desde que provem ser po-
bres e valetudinarios. . 

Art. 2. · O disposto no art. I.·, é extensivo 
aos actuaes exactores, que, achando-se pre
sentemente em debito para com o Estado, li
quidarem-no dentro de um anno. 

Art. 3.· Aqu~lles que,tendo sido bo~s f~n
ccionarios, tiverem, por circumstanci8:8 Im
previstas feito más operaçoes mercantis até 
a data. d0: presente lei, ficam obrigadosa sa-

, tisfazer metade do capital e juros, dentro 
de um anno. . . 

Art. 4. · Consideram-se como não exJste~
tes as responsabilitlades dos exactores pubh
cosja fallecidos, e cujas dividas foram con
sideradas insolvaveia. 

Art. 5.· O governo, no regul~mento que · 
expedir para execução desta le1, adoptará 
as medidas preventivas contra os abut~os e 
defeitos na arrecadaçito das rendas,. e seu 
recolhimento prompto ao cofre publico. 

Art. 6. · Revogam-se as disposiç~es em 
contrario. 

Sala commiss~es, 15 de julho de 1896. -
Silva Fortes.- Sousa Mm·eira.- A . impri-

AT'~TAÇÃO DE PROJECTOS F REQUERll\IBNTOS · 

0 SR. PINTO DE MOURA lé e ·mvia á mesa 
o seguite p~ojecto n. 198. 

O Congresso Legislativo de Minas Geraes 
decreta: . 

Art. I.· Fica o Governo do Estado auctori~ 
sado a. despender, pela verba-obras publi
cas-do presente ou do futuro exercício, a 
quantia necessaria para conclusão das. obras 
do edificio da ·Academia de Commerl!IO da. 
cidade de Juiz de Fóra.. 

terar nos pontos que JUlgar deficientes, ou 
como melhor entender; 

IV A tiscalisaçito da Academia, principal
m~nte em epocba de exames, por- um ftsca.l 
ou delegado de sua confiança. 

Art. 4. · Fica elevada a 50:000J000 annuaes 
a subvenção concedida pela lei n. 39, de 21 
de julbo de 1892. 

Art. 5. · Ao alumno que concluir o curso 
da Academia de conformidade com o pro
gramma da mesma, será. conferido um db 
ploma de liabilitaçito E!m a~tos estudos d.e 
commercio, o qual sera assignado pelo di
reetor e secretario da Academia, e pelo 
alumno. 

§ Unico. O modelo do diploma será de
terminado pelo governo em regulamento. 

Art. 6. • No caso de liqnidaçllo da comp~ 
nbia fundadora da Academia de Commercio, 
o Estado será credor privilegiado . da qu~n
tia despendida, tendo como garantia o ed•fl-
cio da Academia. · .' 

Art 7. • A inteira execução desta le1 fica 
depe~dendo do accôrdo sobre suas disposi
ções, entre o governo ~ os representantes da 
companhia, o qual sera reduz1~o a ~ontracto. 

Art. 8. · Revogam-se as disposições em 
contrario. 

Sala das sessões, 15 de julho de 1896.
Pinto de Moura. 

Apoiado, vae a imprimir-se. 
0 SR FERREIRA TINOcO :-Sr. Presidente, 

fundad~ no art. 126 do nosso regimento, 
vou apresentar um requerimento em relaçilo 
ás occurrencias que se deram na. Escola Nor
mal de S. João d'El-Rey e procuro por este 
meio obter, otflcialmente, as informações que 
já tenho particularmente. 

Preciso destas informações pnr~ tomar 
parte na se<?unda discussão do pi'OJecto n. 
168, oppond'O-me à suppressão da referida 
~co~. . 

Entret.anto sr·. Presidente, prec1so decla
rar que si sobre este requerimento peuir a 
palavra' algum collega, eu serei for:çado a 
retirar este pedido de informações, po1s, tra
ta-se de assumpto que sera discutido nestes . 
dias e estas informaçOes devem ser presta-
das com urgencia. , 

Submettido a apoiamento, fica sobre a mesa 
para ser · discutido opportunamente o se
guinte 

REQUERIMENTO 
Requeiro que se peçam ao governo as se

guintes informações : 

Art. 2. · o edifiçio será concluído de con-
formidade com o plano adoptado, rAcebendo, 1 Si ~ exa~to ter o governo ~nandado um 
porem, as mo~ific_aç~s que fQrem necessa- · funccwnarw de confiança á c1dade de S. 



i • 

.na 

João d'El-Rey examinar os factos occorridos 
na Esc«?la Normal da m~smn cidade e propor 
o que JUlgasse convemente. 

2.• 

. Caso s~ja exacto este facto, quaes as me
didas propostas por este funccionario e si 
fõr possível, copia do relatorio po'r ~lle 
1\presentado ao dr. Secretario tio lnteriol'. 

Entretant? sou forçado a tomar a palavr;t 
para expll<!ar o meu Yoto relativamente á. 
questão, pa.ra que no ospirito do nobi·e col
lega. s~ . . João Pi? não p~ire a menor duvida, 
a num~un suspeit,a de mcoberencia tio meu 
procedimento . 

O sR. JoÃo PIO : - Nunca pensaria isto de 
V. eJC. 

O SR. ME:-õDES ~~~IENTEI. : - O nobre apre
sentante . do pro.Jecto fez do mesmo c1uostão 

::1." aberta, dizendo ser-lhe inteiramente indilfe-
Copia das denuncias dadas p.Jlo Directo1• rente a sorte que ao mesmo reserve o voto 

contra os professores e destes contra 0 mes- da ~am:l.l'a. Al.~m dist·• s. e-,:c. thsou btlm e 
mo Director. assignalou bastante que não teve por fim 

Sala das sessoe~, 15 de julho cl.e IH96.- apres~ntai· um plano perfeitamente c~tuda-
FERR~:IRA TINóco. do_ e mtegrado, mas sim que teve por in-

O SR ALnERTO FURTADO envia á. mesa o"'se- tmto unico solicitar e llespertm· a atten«;ão 
guinte projecto n. 199: ~la casa para um assumpto que julga muito 

O Congresso Legislativo do Estatlo de 1\li- Importante. 
nas Geraes decreta : . Sr. Presidente, quando o anno passado 

Art. I.· Fica o Presidente do Estado au- tive a hom·a ele razet· pm·te da conunil'sào 
ctorizado a modificar o tra«;ado da Eõtrada de lnstrucçào Publica, roi a . minha at.ten.,:ào 
de Ferro de Ju_iz de Fóra á Jacutinga, de desper~~la,_ bet_n como ~do •Ilustre Deputa
modo que, partmdo da estrada de rerro-Sa-~llo do ~· distt·Icto e re~1dente em Hm·hacena 
p~cahy, no ponto mais conveniente do dis- pela d~tllcuhl~Hle da d;tl'usfto do ensino se-' 
tr_JCto da Jacu~inga, passe pelas cidatles do I cundm· .. ~ no_ Estado,_ at~entas a s':'a ,·asti
RIO Preto e Ltma Dmtrte e vá entroncai' na dão telrttortal, a exigUidade de me1os prom
Estrada de Ferro do Rio Doce-em Palmvra. I ptos e ~~~~~modos de tl'ansporte e a quasi 

Paragrapbo unico. Prevalecem em r.~vor unp"~SStbtlldade de se fundarem l' •ltl se 
da Est•·ada de Fel·t·o de Juiz de l<'óm á Jacu- manterem in .;titutos particulares de onsino 
tinga todos os favores que lhe tem sido con- . modelados pelo liymnasio ;\'aciona!. 
cedidos em lei~ »nterioi·es. 1 Pensamo~, então,que, estando as ditrerentes 

Art. 2.· Hevogam-se . tts disposições em zonas do Est~do sutlicicntemente dotadas e 
contrario. (!'. R.) de sobra. aqumhoadas com estabelecimentos 

Sala das sessões, 15 de julho de 1800.- p_ara a fot·m.~tç_ão de !'lon~nos-mestres, deve
Alberto Fttrlado.-Silva Fm·les.-Gon.;;nr1a da l'laJnos, na~ tet·tas le_gislat JYas, estudai' o meio 
Silva.-Dua1·te da Fonseca.-Pad1·e Joi'lo Pio. d~ pro,·et· t~ nece~sula~e de tomar mais fa
-Freilas Cast1'0.-.llenlies Pimentel.-Sevel'ia- ctl e acco;;.sn·el o enstno PI'OJH'iamente se
no de Hezende.-Rattl Penido.-Pinlo ele Mott- ~undai·io. Nc,;tc :::e~ tido entendi-me com 0 
m.-Conego Alves.-Nunes Pin hei1·o. tllu,.tre co ~le~a restdente em .l\lontes Claros 

Estando apoiado pelo numero de assigna. e c~m- o litstmcto Deputado p_cla 3. · c i J·cum-
turas, vae a imprimir-se. scnpçao e actualmente donllciliado em Helio 

Lido e posto em discussão o requerimento Hortz~nt.e , nunc_a nos lembt•a ndu, pOI'c·m, de 
apresentado pelo sr. Ferreim Tinoco, ê ella substit~:r o onsmo normal pelo ensino se
encerr·ada sem debate sendo aquellc appro- cundar10. 
vado e remettido ao dt·. Presidente do Es- Pm·ece-m.e. cntret.~nto, que talvez pudesse 
:ado. prestat• maw1· sei'VII;o ao Estado c,;pocia.l

DISCUSSÃO DE REDAC(.'ÕES 

Em seguida o sr. Presidente annuncia a 
discussão das redacções tlnaos du pr~jecto 
n. 163 do co!'l'ente anno c da indicação n. I 
do sr. Bernardes de Faria redacçOes es~as 
que são sem debate approvatlas. 

Remetta-se o projecto ao Senado e fa.,:a-se 
a devida communicação quanto ao objecto 
da indicação. 

PRIMEIRA DISCU:;.-;ÃO 

E' annunciada a continua~,:ão da primeira 
scussào do pl'~jecto n. 168. 
O •r. Mendes Pimentel: ..... Sr. PreEiden

te, duplo moti,·o me leva a tom:tr pat•te no 
presente deha~e: o cumpi'imento do meu de
ver de Deputado e a muita consideração que 
me merece o illustrado auctor do projecto. Si 
1~ilitasse unicamente o p1•imeiro desses mo
tivos, eu me absteria de occupar a atten
Çiio da casa, pois que sobre este assumpto 
Já foram pronunciados brilhante!> discursos 
pelos representan tes do 5. · e 4.· dis.trictos. 

A. C. - 1!'•. 

mente o meu estudo com relat,~ão ao ensino 
techni~u pt·imari? , o só ago1·a, com a apre
s~ntaça~) do pro.Jecto n. 16H, em primeira 
drscuss;~u, so u leYado a attentar de novo 
p;u·a o seu assumptu. 

Sr. PJ•e,;itlen_te, o pro,·ecto e PI'Oiil'iente 
auctot· do ))I'OJecto pt·ocm·ou fundam ental-o 
com razõc:> que,infolizm cnte,não calaJ';IIn em 
meu e,;pi l'i to. 

E' assi 111 que s. ex c. /:.rener·alizawlo injusta
mente o mau conceito que fm·ma lias J·:scolos 
:\'or·mae,;, di;;,;e quo taes institutos n f11J tem 
COI'I'espondido ao tim pa1·a que !'oram CI'ea
tlos pela lei n. 41, o propoz, como solu~·ão 
para. tal uitfi t: uhlatle , a ~liminação,a extilll,'fiO 
de d1ver:::os dc;:sos e~tahelecimentos. 

Esta opinifl~ eq uivalei·ia á ti~ clinico que, 
sempr~ que t1ves:;o deante de SI nm ca:::u pa
thologJco qualquei', la11<;asse mão do meio 
cirurgico antes de tentar o recurso thera
peutico. 

0 SR. At:t:t'HO CLE~IE:\TINO : - F:.dl'ellur. 
medica men la. 



O sa·. Mmma PJIIBNTEL :- M!LB, sr. Presi-~ commisslo dê lnstrucçllo . Publica, a qual 
dente, ba· orgios qtie ··não podem . ser elimi- tem correspondido à confiança da casa pela 
nados, que nllo podem . .,adecer ablaçiio, sua operosidade. . 
porque são essenctaes ã. vtda. · Penso, pois, que o projecto deve ser ap-

Attsim tambem, na vida organica da in- provado em primeira discussão, para que a 
str,ucção publica, as Escolas Normaes silo or- commissão o estude mais detidamente, en
glos imprescindíveis, são ell<t.S os institutos carando. o &l!sumpto por todas as suas faces 
de tormaçllo dos alumnos-mestres, os vivei- e apresentando á discussão um plano que 
ros dn professorado primario, e v. exc bem consulte todos as necessidades que, na opi
sube que, sem professor pedagogicamente pre- nillo do auctor do projecto, se fazem sentir 
parado, nllo ha ensino, porque o protessor ê (apoiado do s1·. Jollo Pio). 
o metbodo vivo, ê o metbodo em acçlio e C'IS :Sr. Presidente, eu daria por findas estas 
mais bem acabados planos de organização considerações, attinentes especialmente a 
de ensino silo meras creações rereas, pura- explicar o meu voto relativamente a este 
mente abstractas, desde que não haja pes- projecto, e d1tria por terminado o tempo,que 
soai habilitado para executai-os. (Apoiados; devo occupar a tribuna, si não fosso o dis
muito bem). curso do illustre representante do 4. · c istri-

Sr. Presidente, o nobre apresentante do cto e residente em Oliveira, no qual s. exc. 
projecto ao justificai-o tez arguições geraes repetiu e encampou grave accusação feita 
ás Escolas Norma.es, sem provar taes accusa- ao legislador mineiro por um 1'unccionario 
ções, e particularizou-as r.om relação a de publico desta Capital. 
S. Jolio d'El-Rey. Retiro-me ao rülatorio do illustrado sr. 

Entr~tanto, mesmo com relação~ es~e . es- dr. Thomaz Brandão, muito competente Di
tabelectmento, a sua argumentaçuo fo1 1m- rector da Escola Normal de Ouro Preto. 
procedente e a~é contraproducente: Sr. Presidente, este trabalho, á. força de 

Deram-s.e alh g:ra.~ve.s occurr•enctas, mas ser adiado de anno para anno, era por nós 
occurr~nctas que mael1z~nento se t em d~do esparado com anciedade, como si fosse uma 
em mmtas casas de ensmo, sem que po~ 1sso revelação ... 
tenha alguem se lembrado de s~ppri.nul-a~. o sR. Joio Pio: - Estas palavras de v. 
~o nobre Deputado sr. Joao PIO fot o. pr1- ex c. deveriam ser gr, pbadas. 

metro a confessar e a affirma.r qu~ o mte- o sR. MESDES Pil\fENTEI.. . • como si fosse 
gro e se~pre correcto sr. SecretariO do lnte- a ultima palavra sobre o problema da in
rior~apo~ados) ~ornou de prompto todas as strucção publica, tão discutido em todas as 
medtdas energtcas e etllcazes para esmagar legislaturas em todos os tempos e em todos 
a anarchia. incipiente, par~ res~abelecer a os paizes. ' 
or~~m (f}pofado do sr. Ftn-reu·a Tmoco). Nós, que aqui mais especialmente procura-

E asstm que foram suspensos por um a~ no mos estudar este problema, aguarda vamos 
os alumnos que maltrataram ou desrespetta- 0 relatorio do sr. Director da Escola Normal 
ram parte do corpo. docente ; é as~im que, de de ouro Preto . para que elle nos viesse in
accôrdo com a . legislação em ~·g?r•. estilo dicar a rota a seguir, e isto porque nós so
sendo submetbdos a p~ocesso d1sc1phnar os mos desprovidos da capacidade inventiva do 
prpfessores que,esq~eetdos do seu deyer, os- illustre mestre estavamos aqui a estudar e a 
tentosame~te, ~ccmtosa.mente (apotado do veri!lcar o que se tem feito nas nações cul
sr. Jollo, Pao), derxara~ de comp_arecer ao .es- tp.s, a procurar na sua experiencia, orienta
ta beleetmento por ~a1s de 00 dtas; e. ass1m, ção que nos encaminhasse na solução de 
11 naime~te, que a VId~ escolar no~mahzou-se, questão tão dilllcil. 

voltou a sua regulartdáde, funcetonando to- Entretanto, sr. Presidente, o muito digno 
tas as a~la~ e estando os professores falto- sr. Director da Escola Normal de Ouro Preto, 
sos substltmdos pelos seus colleg:as. . . com a severidade de que naturalmente usa 

Isto prova_ que o mal não é da ms~ttmção~ para julgar os alumnos, que são submettidos 
que o remedto ~;~ara ~s occurre.netas esta a exame em sua Escola, inhabilitou-nos re
na nossa proprta le~ls~aç.ão, nu. le1 41 e regu- dondamente para. a missão de legisladores, 
lamento na parte dtsc1phnar. dizendo que nós só fazemos «reformas so-

Sr. Presidente eu votaria desde já. contra bre reformas, inspirando-nos, não na ex-
o -projecto· do nobre Deputado, mes1i1o nesta perien.cia, na obs~rvação, no c~nhecimen-
prtmeira discussll.o, si s. exc. nll.o tivesse af- to das nossas condições mesologwas. . . . 
tlrmado que elle não é um plano perfeita- O SR. GoNzAGA DA SILVA: - ~sse r~lator10 
mente integrado e deftniti\·o, mas que teve é que ó um producto mesnlogtco (nso). 
por tim unico despertar· a a~tençil? ~o Con- o sR. MENDES PmE:STEL .. mas tão sómen
gresso !Jara ~m assump.to mgent1sstmo que te nn. leitura ligeira de leis, regulamentos, 
deve s.er contmuamente estudado por todos rela.torios e noticias attinentes á educação 
!lós que devemos nos interessar pelo futuro popular de outros paizes. » 
mtelle.ctual do Estado. . O SR JoXo Pto:- V. cxc. sabe muito bem 

E o tllustre Deputado dtsse, no fim do seu · ... . , 1 . discurso, que talvez seja me~hor fundar nas porque es .... tsso au. . 
dift'erentes zonas do Estado especies de pen- O SR. MENDES PIIIIENTEL : - Sr. Prestdente, 
sionatos, para que os moços pobres pC'Issam feliz.me.nte estou um pouco longe da . f'é:ula 
entregar-se á. nprendizagem .p~a o professo- . do r1spido pedagogo, e, bem que com ttmtd~z 
rado. I e acanhamento deante da alta competenc1a 

E' em todo o caso esta uma idéa que pode- do douto mestre, vou procurar responder 
rá ser luminosamente debatida no seio da alguns topicos do relatorio do sr. Dlr,ector da 
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Escola. Normal de Ouro Preto repetidos e 
encampa.dos neste recinto. 

0 SR.. J:o'ER.REIRA TINOCO : - Eu não encam
pei essa arguição do Director daEscola Not·
mal. 

O SR.. MENDES PntENTEL :-Sr. Presidente, 
o sr. dr Thomaz Bt·a.ndão enu mera no seu 
rela~rio cinco causns que 11 :1 opinião de s. s. 
explicam o facto das escolas not•maes não 
estarem produzindo os resultados benefico::: 
que teve em vista o legislaclor mineit•o ao 
confeccionar a. lei organic:t da. instrucção 
publica, ao decretar a lei n. 41. 

Estas são : I. • a fa lta de desenvolvimento 
intellectual dos alumnos; 2 ... matricula e rre
quencia elevadas; 3." excesso de eslorço ce
rebral e xigido dos alumnos; 4.· multiplici
dade de matorias ensinadas; 5.· má org-ani
zação do ensino. 

A falta de desenvolvimento intellectual 
por parte dos alumnos, que actualmentc sa· 
hem das nossas escolas primarias, é 11. prova 
da necessidade ola reforma do uos:;o ensino, 
reforma dccret:::cla já. com a le i n. 41. Foi 
esta lei que, no progTamma das escolas pri
marias ruraes, tlistrictacs e uruaua~>, deixou 
bom chl.ro que a leitura, a escript a e as 
quatro operac:oes são apenas conlwf'i mentos 
instrumentaes para ncquh;içf•o olo noções 
uteis, foi esta lei que pt·ocm·uu formal' pro
fessores peclago:zicamonte prepamclos. 

Ora, sr. Pre;;iclente, a lei n. 41 tem a. data 
de 3 de agosto de 18U'2 o ~-entrou em eJt:e 
cução com o dect·eto regulamentar de :?i de 
feYerei o de 1893 e,sendo o curso tle 4annos, 
e certo que ainda não se lormou um só nor
malista pelo pt•ocasso da. lei n. 41 (apoiado 
do SI'. camillo Prales). 

Attribuir, portanto, á nova OI':Zanização do 
ensino a. falta de desen\'olvimento intelle
ctual dos alumnos que sa.hem das escolas pri
marias para se matricularem no curso nor· 
mal, é uma especie de stmbismo critico 
(apoiados), é , segundo a phrasc consagrada 
pelo uso popular, fazer o hollantlez pagar o 
mal que não fez. 

Outro ponto, sr. f't'esidente, ê o relativo 
ao grande numero de a lumnos que fr~quen
ta.m as aulas da Escola Normal, tão: idonea
mente dirigida pelo illustt·ado tlr. Thomaz 
Brandão. 

Este inconveniente n6s jà. procuramos sa
nar desde o anno pnssado e muito a ntes da 
publicação do assai esporado re latorio. 

E tanto assim é que no pr~jocto n. ~q. re
mettido por esta casa ao Senado, dispõe o 
art. 36 quo sempre que o numero de alu
mnos em qualquer aula do curso not•mal ex
ceder a 50 sorti ella dividida, pcrceloendo o 
professor a. gt•atificação an nual de I :500.;00lJ . 
(ttpoüulos). 

o SR. CAmLt.o PnATES dá um aparte. 
o SR.. M•:xo~:s l'mENTEL :-Exactamente. Eu 

não posso analysar p;lla\Ta por palavra o 
relatorio ... 

o SR. JoXo Pto :-Si v. exc. für analysal-o 
minuci~same;:te t em de ir d:~ primeira á ul-
tima palaHa. . 

O SR. MENDES f'mENTEL ... mas sou obri-
gado a fazel-o ao menos a tra'<os geraes e em 
defesa de todos nós (apoiados). 

Sr. Presidente, as outras ti'13S causas po
dem ser reunidas numa só-a defeituosn or
ganização do ensino llOt'nlaL 

Quanto ao t•·abalho excessivo dos alumnos, 
estou em parto de accürdo com o directo1· 
da Escola ~ormal de Ouro P1·eto ; realmente 
ni'lo haveria prej uízo antes vantagem para 
o ensino si fossem um pouco diminuída:' as 
horas do trahalho dos alumnoi<. 

O SR. CA)IILLO I'HATES :-Sem duYida al
guma. 

o Sn. MENDES Ptm::-;n:t. :-Entretanto, oligo 
e repito que sü em pat'te estou de accünlo 
com o illnstt·ado JWOfes~or, pot·que pal'<t 
mim a principal causa, ou melhor , o pr·inci
pal obstaculo com que tem de lu<·tat· a lei 
n. 41 ,é ~eralmente a falta tio prepa t·n pcda
gogico por parte do pt·ofessorado JWI'lllal 
apoiad(Js) que p<•l' is>o não cumpt·ehLnllo e 

11 i'10 executa o plano tle e nsino. 
l\luitos dellcs aitlf.l:t ~i"1o e~cmvos \le com

pendi os e o pt•oprio st·. Director da t·:~('ola 
:\ormal de Ouro 1'1·eto atllrma quo,mesmn 110 
estabeJecimelltO (jU C' 1 cHI pt•uticicntei!IC11le di
rige, nindn ha quem não se t.enlt<\ libertado 
do vicio combatido pot· tcdos o::: peda;w).!i~ta~ 
modernos . da mcmot·iz:u.;iio mecaniea, ~ccca 
e arida, que imbeci li sa o cspil·ito do quem 
patleco tal ensino v cpoiaclug). 

E tanto, .;t'. Pres itl.·nlo. o illustre Blt'.•tt·e 
reconhece quo o pl'incipal tlefeitn é a ralta. 
de idoneidade petla:ro1-(ic:t put· pa J'te do pt'(l
fessorado normal, saln1s honro;;issimas ex
cep«;õcs, quo s . s. no anno passado ap t·o~en
tou u commissão de lnstruc«;fio P ublica um 
esboc;-o <lo projecto do reorganização do en
si no normal no qual so consignava a crea
ção do uma escola normal superior na Ca
pital do Estado pat·n. o p1·eparo, pam :1 for
mação de pt·ol'dssoradu para as escolas 11or
maes inferiores, isto ê, para as escolas nor
rr.aes nctua.lmonte existentes (apoiados elos 
s1·s. l<'1·ancisco Bressane e Jol7o Pio). • 

Isto pt·ova que o sr. dt•. Thomaz Rrandilo 
p~t.lsa que o ~ra~Hle mal vem da falta de ha
bthtac;-ão pt·otisswnal po1· parte dos e xocu
tores da. lei n. 41 (npoiados). 

l\lais ainda, s t·. Presidente. O Dit•ectoi' tia 
Escola r\ormal de Ouro Preto o magna pars 
do Conselho Supot·ior de lnstruc~,;ào, essa 
especio do cenaculo dos sabios da. Grocia, 
que tem n!onopolizado todo .o. sabet' peda
.,o .. ico no Estado, quo tem I'CJettado um por 
~n~ todos os programmas de e nsino fot·mu
lados pelos professores das escolas not•maes 
e suhmettidos i~ sua approvação. 

O sR. JoXo Pto :- E que diz que uma gram
maiica é muito uõa., mas que não deve set· a c
co i ta nem adoptada porque jú, existe a do 
dr. Thomaz Brandi'lo. 

O Slt. ~I E:\DE.'l l'DIE:'\TEI. : -Creio que ain
da não so salvou um só programma, quo 
nom um só mereceu ainda. a acquicscancia 
benevolente do Conselho Supel'ior. 

E isto que pt·ova. na opinião do conselho 
e na opinião do sr. Directot• da Escola Nor
mal de Ouro Pt·cto 1 P1·on. simplesmente 
que a maiO!' parte do lll:l(liSt-:lrio normal nf10 
tem oriontat,;i'to p<'clngogtca motlema para. 
applicat,;iio dos preceitos sabiamente concre
tizados na lei n. 41. 



o er. Thomaz Brandio, que nôs accusa de 
fazermos reformas sobre reformu, quer a 
remodelaçio. do ensino, quer a alteraçio 
completa do plano actual ; quando, em vir
tude dalei n. 4l,ainda nlo se formou um só 
normalista, não ::e titulou um só professor 
primario (apoiado&). 
· O sR. FRANCJI!OO BRB88ANB : -E' uma lei 

excellente cujos peqúenos senOes já foram 
sanados no projecto a. que v. exc. se referiu 
(apoiado8). ' 

0 SR. MENDBB PWBNTEL : - Sr. Presidente, 
o ar. Director da Escola Normal de Ouro 
Preto, com o intuito de fazer e1feito, traz no' 
seu relatorio uma copiosa enumeração ·das 
materias que devem-ser preleccionadas nos 
institutos de alumno~-mestres. 

S. s. divide, subdivide, desmembra, desdo
bra cada uma das matarias para assim poder 
chegar até o numero 30. 

Com mais um pouco de esforço e com a 
habilidade de que deu provas, s. s. chegaria 

· a demonstrar que no curso normal se exi
ge uma centena de matarias. 

Dispenso-me de justificar uma por uma 
as matarias exigidas no plano de ensino, 
nllo só porque já o annQ. passado me occu
pei d'este assumpto,como tambem porque fe
lizmenteoauctor do relatorio ennumeraquMs 
as que na sua opinião devem ser retiradas 
do -ensino normal. 

O SR. Jolo io : - Esse· ponto do relato
rio é simplesmente uma vergonha para um 
Director de Escola Normal. 

0 SR. MENDES PIMENTEL: - Essas mate
rias são : noções de litteratura nacional, 
de historia universal, de algebra ••. 

O sR. Jolo Pio : - Supprimir algebra e 
conservar geometria ! ••. 

0 SR. MENDES PIMENTEL .• de ~hysiologia, 
de hygiene, de agricultura, de agrimensura, 
de economia política e domestica, de legis
lação ' do ensmo e de canto. 

Sr. Presidente, quanto as noções de agri
cultura e de agJ;"imensura desde o anno pas
sado que a sua suppressa:o está consignada 
no § 8. ·, do art. 30, do projecto n. 28 : e se 
a lei n. 41 incluiu as noções de agrímen
sura e de agricultura no plano de ensino 
das. Escolas Normaes, o legislador de entlio· 
nlio se inspirou em leitura facil e rapida 
da legislação extrangeira, mas copiou taes 
disposições de regulamentos de instrucção 
em cuja ·confecção dizem ter tomado grande 
parte um sr. professor que nos passou di
ploma de ineptos . ••. 

Admira-me, sr. Presi:Jente, que o sr. dr. 
Thomaz Brandão que, além de competentis
simo Director da Escola Normal de Ouro 
Preto, é tambem · exímio cultor d-a língua 
vernacula, admira que s. s. tenha vindo pro
pôr a suppressilo das noções da litteratura 
na!!ional. Quem ba por abi' que nlo saiba 
que a litteratura é a manifestação culminan
te, a expressllo suprema de uma nacionali-

, dade,(apoiadodo sr.Camillo Prates)e q\ttl por 
isso mesmo ella apparece !J,epois de se ma
nifestarem os demais factores di1ferenciado>
res das organizações politico-sociaes-a raça, 
a lingqa, os erros, os costumes 1 (Apoiados). 
Que~ ba por ahi que não saiba que a litte-

ratura é a representante maxima da cultura 
naciônal f Quem ba por ahi. que não saiba 
que si os Hebreus ainda vivem na roemo
ria das nações, é isso devido exclusivamente 
á biblia que é o monumento imperecível da 
sua litteratura f Quem ha por ahi que nlo 
saiba que si Portugal não ô encarado colno 
quantidade negativa na civHização, é isso 
devido á epopéa camoneana que perpetuou 
as aventuras marítimas dos portuguezes da 
Renascença 1 (Muito bem) . . 

E demais v. exc. sabe, sr. Presidente, que 
os alumnos nas escolas primarias recebem 
o ensino pratico da lingua, por nteio dos 
exercícios de redacçllo e de elocução, que 
tambem abi aprendem noções de grammati
ca expositiva e que nas Escolas Normaes 
continuam a cursar as aulas de Portuguez 
desde o primeiro até o quarto anno. 

Que muito é quo no ultimo hnno se lhes 
dê noções de litt.eratura. nacional, que apren
dam a origem d:t nossa lingua o que quer 
dizer a origem da nossa raça, quaes as 
phrases culminantes do nosso desenvolvi
mento intellectl,lal 1 (Apoiados, muito bem). 

0 SR. CUIILLO PRATES : - Perfeitamente. 
Sem isso nlio terão conhecimento da nossa 
vida nacional. · 

·0 SR . .MENl>ES PIMENTEl. :-Eu tambem nl[o 
· comprehendo,, sr. Presidente, a eliminação 
das noções de Historia Universal, tanto mais 
quanto no § 3. ·, do art. 30., do projecto 
que o· anno passado transiton nesta casa 
pelas tres discus~ões e que pende de reso
lução do Senado se diz que <<O ensino de 
Historia Geral se limitará ao indispensavel 
para a bôa comprehensão da Historia Patria 
especializada no que diz re!!peito á Minas». 
Assim como os iiliL,·iuuos são celulas do 
organismo social, assim tambem as nações 
são partes integrantes do grande todo-a hu
manidade. 

Como explic:u e como bet:tl comprehender 
a Historia Nacional,sem que o alumno tenha 
noçllo do que é a evolução social? (Apoia
dos). Como explicar a Historia Pahia, sem 
mencionar as causas reaes e occasinaes das 
dift'erentes phases da nossa vida política 1 
E para só dar um exemplo, para só especiali
zar um ponto, eu pergunto como é possível 
explicar a nossa independencia política sem 
allud\r á Revolução Franceza e aos princí
pios que della decorreram, sem mencionar 
a constituição d-as nacionalidades america
nas e,nomeudamente, a dos Estados Unidos, 
sem referir a decrepitude a que tinha che
gado o reino portuguez 1 (Muito bem). 

Sr. Presidente, a necessidade do estudo 
d11. algebra já foi justificada em aparte de 
um illustre collega a está mencionada no 
§ 4. ·, do art. 30. ·, do projecto a que, por 
mais de uma vez, me tenho referido :-é um 
preparo indispensavel para o estudo da 
Geometria. 

O SR. Jolo PIO :-0 Dh•ector da Escola 
Normal de Ouro Preto pensa que geometria 
é desenho linear, por isso é que süpprime 
algebra e conserva geometria. 

0 S lt, MENDES PIMENTEL :-81'. Presidente, 
Y. exc., cultor competentissimo destes as
sumpt~s, sabe que em toda a parte as no-
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ções de sciencias physicas e naturaes são 
pãrte integrante dos programmas das escolas, 
n!o secundarias ou superiores, mas prima
rias. Já uma vez vali-me para este pont '> 
de palavras de Huxley, quo preciso agora re
petir. 

Diz o pensador inglez que nós, desde que 
nascemos até que morremos, estamos como 
que empenhados numa porfiada partida de 
xadrez, e nesse jogo o taboleiro é o mundo 
e as peças são os phenomenos naturaes ; 
assim como o jogador de xadrez pr·ecisa 
bem conhecer o Yalor e o movimento de 
ca~a pedra desse jogo, assim taml.. <1 111 nós 
não podemos deixar de saber a ;; causas c os 
effeito:: dos phenomenos natUI·aes, sol · pe na 
ele sermos vencidos e aniquilados por esse 
parce iro invlsivcl e implac:n·eJque ~c chama 
Fatalidade e que não perdóa nunca a nossa 
ignomncin ou o nosso descuido. (Muito ór m ). 

O auctor· do relatorio, sr. Pr·esrdente, p de 
a suppressfw das noções de hygiene e con
!!erva o ensino da hygiene escolar·. Eu niio 
sei como é possi,·ei ensinar· h~·giene esco
lar sem explicar o que é hyj.!iene em geral 
e como se divide ella conforme a especi;di
zação dos preceitos referentes ú. conserva
ção da saúde e á preYen~·fw da mulestia. 
(Apoiados). 

Quanto ús noções de economia pulitica, 
nós não pr•ecisariamm: dê lc~i ~lar a r·cspeito 
s i todos os nossos profes:;ores tiYe~~em o 
indi spc nsaYel prPparo peda:.ru~ iCO. 0~ f 1'0-
fe~S0 1'e8 tio hb:to1·ia c de l!eographia tólll a 
cada j :a ~~u ncces:;: itladc do razer· estudo com
prtrntiYO tios paizes,sob o pun to de Yista eco
nomi cll. c ~em estas noções em que se denne 
a riqtwza, a s cans••s da ~uas formaç-ào, os 
meios da sua uisti·ibuit;fu•. o trabalho como 
fact 11 r <:eonumico, e tc., ~ ··m i.. so não cunse
guir·h m razet·-:;e entend id •s lH·!os discípulos. 
(Apoiados). 

O sr·. Tfwmnz Ht·nntlit•J quer· tambem que 
se eliminem dll e nsino norma I as noçl\es de 
legi <> laçfto do ensino. Pudet•i•• o douto peda
gogn esquecer-se de que tae- institutos são 
estabelecimentos de ensino pt·otl ssional e 
que o alumno-mestr·e desde li ne diplomado, 
logo que titulado, póde fazct· par·te do f'lm
ccionalismo publico e que, lJ" t'tnnto, precisa 
conhecer os seus direitos e "" seus deYe
res? 

Talvez queira s. s. que os professores sa
bidos das escolaR normaes t·cproduza m o 
facto do ce lebre delega.do, do tompo do lm
perio, que officiou directamente ao Impera
dor, pedindo providencias contra um inspe
ctor de quar·tei rão que não cumpria as ordens 
delle delegado ... 

Pede-se tambem a supprcssào do ca nto tio 
ensino das escolas normaes . . ;ft la vae yat•a 
dous mil a nnos que Aristoteles escre,·eu que 
é impossíve l deixr.r de reconhecer-se a in
fluencia da musica e que si essa intluencia 
é tio real e preciso apt'OYeital-a e utilizai-a 
como meio educativo. 

Sr. Presidente, o illustrado Director da 
t Escola Normal de Ouro Preto, censurou-nos 
pela leitura superficial do que se faz no ex
trangeiro, mas julgou-se com direito de ci
tar palzes da Europa e da America. Eu mes-

mo, com risco de lançar mão profana na searn 
que s. s. monopolizou, eu tnmbem vou men
cionar um facto que tem muita relação com 
este ponto a que cheguei na analyse do re
latorio. 

V. exc. niio ignora, sr. Presidente, que 
os cantos choraes de feiçl'lo patrioticn foram 
na Allemanha um meio etncacissimo de edu
cação ciYica nas escolas pr•imarias. De \'o .. 
gue, appellidado de modemo Chuteaubrianu 
pelos socialistas christàos, narra, na~ :;:uas 
recordações tio anuo terTiYel de 18i0, um !'a
cto que pa1·a clle roi como que uma reYe la
ção. Quando as aguias prussianas cobriram 
com suas azas de !'erro a AI sacia e a Lorena 
os france;;:cs daquelle peda~;u da Ft·ança 
a.bandonnram em t11H~·a n rmTitorio talado a 
maculado pela buta do ,;oltlado ext ran
geiro. 

O litter·ato francez fazi a p:trtc olo>:!':e oxodo 
pntt·iotico o quando om uma nccasiiio gal~a
va urua colina, Y!u do ou11 o lado um Yalle 
cheio de harr·acas mili tal'e>·, cr·a o acampa
monto iuimi~ro. ContemphYa este espc\'t:t
culo quando ouviu uma ,·oz que par·tia do 
run tlo do valle, que cre!':ria, que au~nH'ntaYa, 
que echoaYa, que reboaYa como si . .;ahi~~e 
tle um peito do Lrigante . Emm cem mil hoc ... 
cas de soldados que entoaYalll um canto pa
tri otico que tinham aprentlitlo na e>'co la pri
maria. Comprehendeu enti"to de \'o~!U<' que 
nito l'óra a tactica t1t Moltk "" a : ! ~tuc i;; Lli
plumatica do Bismarck que ,·encera m a 1-'t•a n
t;lt, !'oi a escoln pr·im:ll' i:• que cim,. ntou o 
que i m pri 111 i u coltesfw :'t Cnn redCJ·a ~;:i u Gor
manica (mui/o IJem, m uiln 1Jt'111 ). 

Sr. 1-'resitl l'nte , dou pot' tinda~ a::: eonsido
t'at;ões qne t inha a fazer. E pal':l mos u·a1· qu e 
nfto estou pl'CYenido conll':o " illustl'C con
reccionador· do pt·osentc re la torio, poi;: q uo 
meu tim uniro roi dcrendel' o l e j.! i~laolo r m!
neiro, pam mosu·ar que:;. ;: , Hfto pet·dcu o 
meu conceito que poueo Y:tlo mas que ü 
sincer·u .... 

O sR. Jo.:i:o Pto:-0 meu .ii• pectleulta mui to 
tempo. 

0 SR. MEXDES Pt~ml\TEL .. . O pat•a COlll c h a
,. e de our·o fechar estas de,;:aJinhaYadns con
sidet'a<;>()es, YOU ler· o ultimo t r·echo do reln
tori o do tlt•. Thomaz llt·and.-to onde lw uma 
:;:ynthe:;c rolicissima tia impot·tancia que de
,·emos li~rar ao pt•oblem n da instr·ucção pu
blica. (/e). 

(Prt r lelll opplausos dos ga ler ias e o sr. 
l'resüleulfJ ol•ser va que ll :> gnlerias w1o po
dem se mani(<~stm·). 

Conclúo assim sr·. Presidente, o que mo 
pareceu deYcr dizer· com r·e lação ao projcct o 
em uiscussão e sobre o rela to r·io a que mo 
re!'er·i ( .lluito óem ; muito IJem; mu ito bem ). 

O 8r. se,·crlano de Rezende :-Sr. Pre
sidente, t e!'iL causado extranheza a minha 
impassibilidade denntc da di~cu:;:são do pro
jacto apresentado ao estudo da Camara, pro
jacto que, tmtando da suppre~srw dll diver:
sas Escolas Normaes, visa como que especi
almente eliminar do quadro dellns a Escola 
Normal de S. João d'El-Rey. 

Sr. Presidente, este meu afasta monto da 
discussão, esta minha impassibilidade, póde
se dizer, tem sido proposit rtl. 



O SR. DUARTE DA FoNSECA :-E tem sorpre- No caso de que se trata, a disposição do 
belldido. • ar_t. ~86 do re~lamento, que por s. exc. já. 

O SR. SBVERÍANO DB RBzBNI>B :-V. exc. fo1 citado pela Imprensa, é clara E\ terminan
eomprehende,sr. Pr.e~idente: que o ~sumpto, te, do modo a não poderem os professoresre
que se debate, relaciOna-se com a · adminis- laps~s escapar a uma punição severaimmedia
tração, em es~~eleçimento de ensino, de ta porquanto n![o são vitalicios, unicosquede 
pessol). que mmtó de perto me interessa e a conformidade com o art. 40 do Regulamento 
quem me 3Cho ligado por laços estreitos do das Escolas Normaes só podem perder seus 
coração ; e a~sim sendo, por mais esforços lo~ares, si forem condemnados nos tei'mos da 
que sobre mim mesmo fizesse, minhas pa la- lei •n. 41 e desse regulamento. 
vras podem ser repassadas de sentimento 
resvalando a dis.cussão para um terren~ . E; condição para obter o titulo de vitaU
apaixonado a pessoal. c1o :-o exer·cicio do magisterio por 5 annos, 

o meu dever, porém, impelle-me para. a em ...que derem provas de proficiencia , apti
arena, sou representante do primeiro distri-. dão, .moralidade, nii.o tendo incorrido em pe
cto, sou natural e residente em S João d'El- nalidade alguma.. 
Rey, cidade a que se busca tir~r um dos Nel'_lhum dos professores, de que se trata, 
mais bellos ornamentos, que áttestam . seu providos além de tudo sem concurso (ex
adeantamento, a que se intenta arrancar um cepto, ode gymnastica nomeado ba. um anno) 
dos!Dais poderosos elementos de sua pros- tem o tirocínio preceituado, não podendo, con
peradade e engrandecimento-e meu silencio seguintemente, gosar de garantias de ex-
seria criminoso. cepção · 

Fa:rei coíno o joven espartano, trazendo 0 Não tem base a opinião daquelles que jul-
' , sorriso nos labios, quando·no seio morde-lhe gam que todo professor, uma vez munido de 

animPI ~amninho. (J!uito bem) . seu titulo, gosa das garantias do diplomado 
T~m sido, sr. Presadente, 0 mais bello a.pa- vitalício levar-nos-bia.essepa.recer a conclusão 

na;gao do Congt•esso Mineiro banir de seu de ser absurda, irrita e ociosa· a disposição 
se10 as m~squinhas intrigas d:L politicagem ; da. lei, que determinando a vitaliciedade 
e•nà;o serei eu quem para. aqui transporte as exige para concedel-a certas e especificadas 
apatxonadU$ questiuncula.s de localidades. condições. (Aoiados.) 

Para fóra do parlamento de Minas tem si- Em referencia ao procedimento dos alu-
do arrOJ:l;das essas ~iscu.ões, que envolvem mnos, que a horas mortas, em uma das 
personalidades, dtscusãões de campanario ruas da cidade, no recontro com UIJl dos pro
q~e em nada aproveitam aos interesses pu- fessores da Escola. Normal, com elle tt·ava
bhcos e que. só servem para tirar a calma ram-se de razões, o governo procedeu com 
tão necessarm e tão precisa ao espírito do uma energia tal, que sa pode dizer : na pre
legislador. occupação de fazer ampla e inteira justiç-a, 
- Não serei eu, repito sr. Presidente (Apoia- violentou-se violentando a lei ; porquanto 
dos; muito bem !) quem ba de destô~r deste usando de attribuição privativa da congrega
proposito, e vir lançar na harmonia de vis- ção, infligiu-lhes pesado castigo. 
tas com que todos encaram 0 tlesempenho Ninguem mais do que v. exc., St'. Presi
de seu mandato a nota dissonante e pertur- dente, conhece as disposições regulamenta
badora da tranquillidade e serenidade, que res sobre o caso e sabe que rege a materia 
+ 'd'd · d b o capitulo H do regulamento das Escolas 
e~ J?rest t o as eli erações do legislador Normaes. Ahi estabelece-se a exclusiva com
mu~eiro sob o regimelli da Republi<'a . De-~ats, tra~ndo 0 nobre apresentante do pro- petencia da congregat;ão para. a aiJplica 
Jecto, de JUstificar a. eliminação da Escola ção de penas disciplinares a que ficam sujeito 
Normal de s. João d'El-Rey, unico recurso os alumnos pelas faltas. 
para> sanar irregularidades, que profliga, es- O disposto nos artigos 200 a 204 é cla
queceu-se de que ao governo não faltam ro, é positivo determinando que quando 
meios~ na legislação, para agir em face os alumnos incorrerem nas penas · dos 
tias trtstes occurrencias, que alli se deram' numeros 3, 4 e 5 do art. 193 do cit. Reg. à 
de modo a restabelecer naquelle estabeleci- congregação reunida serão levados os factos 
mento de .ensi~o a ordem, a paz e 0 acata- coin todas as minudencias e então ella ap
mento ás daspostções regulamentares. (Apoia- plicará a pena, pela. maioria dos membros 
dos). presentes. 

E, tanto isto é certo, que, deante dos fa- Foi o que se fez na. Escola Normal de S. 
ctos laments.t.veis occorridos na Es0ola Nor- João d'EI-Rey, a congregação, convocada 
mal de S. João d' EI-Rey, o govern•1 não se pelo Director,tomou conhecimentodas occur
conservou de braços cruzados, si a prudencia. rencias havidas embora tivesse escrupulos 
que a muitos pareceu falta de energia, de- muito ,iusticaveis de serem ou não convo
morou sua acção, nem por isso deixaram de cados os professores, que não se achavam 
apparecer providenciM em tempo de tolher em. ea:ercicio, qualidade essencial para se
o passo á anarchia e de suffocá.r a bydra. da rem considerados meu1bros da congregação: 
rebeldia. (Apoiados) convidou-os a tomar parte nas deliberações 

Em relação, sr. Presidente, aos profestioret~ afim de que amplos meios de defesa lhes 
que abandonaram as suas cadeiras por m~is foss~m dados, de modo a· resguar4arem 
de sessenta dias, já foram expedidas ordens seus direitos, e elles usaram dessa facul- 1 
de modo a. serem elles punidos ; e estou cer- dade largamente. 
to que o serãO de modo á. desaft'rontar a lei A congregação, depois de ouvir a exposi
e desaggravar a sociedade justamente escan- çli.o dos factos narrados com todas as cir
da.lizada. · · cum,tatÍcias, adoptou, por maioria, um pá-

J • 
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recer assignado por 6 professores, que foi 
definitiva sentença para o caso. 

Essa sentença foi de absoh·iç-ão para os 
alumnos accusados, ver·i tlcado, como ticou, 
que RS occurrencias entr·e um professor e 
alumnos, á I hom da noite, tiveram Jogar· 
em rua afastada do estabelecimento e em 
nada. se rtJlacionaxnm com !'altas ou crimes 
sob a sencção regulament:w da Escola. 

~rando fl\ra do seu alcance,para a penalidaile, 
as occm·rcncias entr~ O>' alumno~ e um dos 
professot·es da Escola Normal. 

A congregação ,iulgou que o faclo, esca
pando i~ sua competeucia, ~ómente estava 
!<Oh a alçada tia P•Jiicia; o ass im opinou que 
não lhe cabia, impor aos alumnos nenhuma 
das penalidades prcscJ•iptas pelo regulamento. 

Coulot·me com esta tlclibrt·:•4,:i\o, o Dit•cctot· 
levou o J'acto ao conbecimcn1o do Governo, 
não como um grau do recur:w , que so,men
te lhe e t·n pet•mit t.ido, no cas'l tle dh·cqrit· 
da maiot·io. da congregação, c isto mesmo 
quando a penalitlade fosse a de ~naior· gra
vidade mas pela razão do concumltantcmt'll
te ter-~o ella pronunciado em reht~; ft o ao 
procedimento dos prol'es:::ores, quo ha\·iam 
abandonado aS SU HS caaeil':lS, SUj eita udO-Se 
á applicação das penas rtos a t·ts. 186 n. -l 
do Reg. e 314, n . ·I da lei n. -li, úquo~le com
petia proceder, tomando as pi'Ondonc•as 
precisas. · 

E' o caminho tt·açado pelo regulamento, 
quando se tt·at:t do caso em questào. 

Diz o art. 200 : (Lê): 
« Quauuu qualquer alnmno incorret· nas 

penas dos ns. 3., -4 e 5 do nt·t. 193, u Dirc
ctor, ou pot• si ou a requerimento de qual
quer proressor, convocar·à. i1~1mediat:1m?nte 
a congreg:u;iao o lhe da•·•~ Circumstancmdn 
inl'orm:u;fao de todo o occOITido, apresentan
do as pt'OYas que tiYor podi~o c?lher» .. 

A congt·egat;ão n•ao ~>e t·eumu tmmetltata
mente em vista do exaltamento de animos 
e receio de contlictos. 

o artigo 201 diz (Le) : . 
Resolvida a npplicação da pena pela maiO

ria dos membros presentes, daril. o Director 
conhecimento disso ao a lumno e a seu pae, 
ou a quem ~uas vozes tlzo•· e ordenará. q_ue 
na respectiva mat ricula so faça <t devtda 
nota. 

Para a penalidade mais grave preceitüa o 
art. 202: (le). Quando a pena for de expul
são e sobre sua applicação tiver havido di
veJ·gencia entre o Di1·ector e a maioria da 
congl·egaç{).(), poderá o Di1·ector recorrer p:u~a 
o Secretario do Interior, que ouYirà a. respei
to o Conselho Superior, decidindo em se
auida o quejulgar conveniente». 
"' Ora si , no caso da penalidade mais gra,·e 
qual a de expulsão-s6mente a intet•ferencia 
do Socrdtario appareceria no caso tle recut·
so pot• parte do Director, o que diremos r~
lattvamente á etrectividade da pena comnu
nada aos alumnos ex-vi do art. 197 em que 
se estrihou tal applicação 1 

Convindo ponderar ainda, sr. Presiden~e, 
que, na questão de que se trata, o umco 
com direito de intentar recurso não o pode
ria fazer ; porquanto Director ~ congrega
ção estiveram de accõrdo na deltberação to
mada. 

Sr·. Presidente, em vista das med iol:u; to
madas, cu julgo que se devo espcr·at· c con
liar· e m quo o goYOI'no, inspir·arl'lo-~c no pa
tt·ioti:::mo c no intcre:;;:c da i n:<Lt'II C4,:flll pu
blica, h:ule, com as pt·oYiolenci::t · d.H f]U e ('0 -
gita, resvalar· os ncdito~ ola .E;:col:•. Nol'llaa l 
de S .. João d ' El-Key e quo o ensino !'<' r·e;.ru
larizar<"t de modo que :tpl'OYC'tto a uma mo
cidade c~pe r:tn4,:o~a, IJUO !"requenta aq uc lle 
estabelcc imecto tlc eu;;ino. (:lpr1iodo.~). 

Em relação <tO Di•·or,.t.or tlaquollc c tabelo
cim•~nto natla dia·c i, n;V> :::ô por·quo a :::us
pe i•:•io tle~ lu;;traria ~na dcfc;:a, co nto porque 
desoh•·igam-mc oi c razel-o a~ elllq ilCil tcs ole
monst.t ·at;õt~ de apt•eo,:o c e:<tima, q uc tem 
recebido da. popul:u;ão tl•1 S . . Ju:'to u'EI-Rey ao 
deixat• o posto que nobiliton o honrou, cor
re:;pundetulo á contian•;a olo lio\·e•·no, que, 
conccdl'I1Lio-lhc a exonct'<ll;ão, a~rt·atleeou - llt o 
os relc,·antes ~CI'YJ4,:us pr·est :ulos á in~t.ru o• .; i'lO 
puhlica, tl dc.-o!d:.,rll tHnc. ainda ma i;;, a ,iu;;
t i•;<t qllt> úq uclle runcionat·io rcz nqui u illus
t•·c a ucto•· olo pro,iecto, s;tl icn ta ntlo-lh(' a. 
cot••·ec,ão rte procetlcl', olc\·allllo os C I'Otlito~ 
da Esc0la Not·mal. (.1/~tilo !Jrm ,) 

Des,·anet;o-me, po1·tanto, pm· ,·er o Directot· 
da. Escola Normal tle .· . Juiio d'EI-Re ·.- snhil' 
do um posto de sacriticio~. nutle in·estou 
inolvidavcis senh;os t"t causa puhlie:t de 
cahc,a ei'!ntitla, com a cnnsciencia de homem 
recto. Basta-me isto. (.llttilo &em ). 

I\:1o posso deixar sem reparo, SI'. l'r·csiden
te, ou mesmo sem protesto, uma phrase cla
mor·osamenr.e iujusta tio nohr·o aoctor do 
pr~jecto, atnrmando que a anarchia a intlis
cip!ina invadiu tudo, envolvendo professo
res e alumnos da Escol;~ Normal tio S. Joào 
d'El-Rey; porquanto elle propri•J fez o elo
gio do Director e, em rela,:io aos demais 
profe;;sores, se vé tias actas d:t cong•·ega~~:~o 
que a maioria dolles, onde contam-se dedi
cados servidot·es do Estado, encanecitlos no 
set•,·io,:o publico, funcci onal'ios t•ecommenda
vois pelo talento e escrupuloso cumprimen
to do dever, esteve sempt•e ao lado do Dire
ctor daquellc estabelecimento, com ollc col
laborando activamonte na obra do alevan
t.arnento de seus creditos, sendo que lam
bem, no que diz respeito aos alumnos, das 
pt•opt•ias notas de mappas de ft•equencil~ 
apresentadas pelos p1·oressores insurrectos 
consta sua nssiduidatle, regula•· pi'Occd i
mento!oe npplicação ao estudo. 

Não comprehendo como a responsabilidade 
tle netos que cabe a quem os pt•atique vá. 
attingir e invol\·er aos que a elles são 
alheios e que peJo contrario reprovtam-nos e 
os reprimem ; não sei como a cr·iminalidade 
de 4 prol'essot•es possa retlectir sobro aq uel
les quo salientaram-se sempre pela correc
ção de proceder. 

Por conseguinte, fica de pó, em ultima. in
stancia, o procedimento da congregação, JUl-

Concluindo, não me parece de boa medi
cina mata•· um enfermo, que á simples am
putação de um bt·aço ou á extirpação de u:-.r 
cancro, que lhe corroa a existencia, sal
varia. 



j 1 . 
A sabedoria da Camara resolverá a ques

tno, ftcándo certos meus collegas de que si 
julgar acertada a ·suppres~ da Escola Nor
mal de S. João .d'El-Rey, as ruinas dêsse es
tabelecimento de ensino encontrar-me-hll.o 

• sobranceiro e impavido como aquelle varll.o 
de que falla o velho Horacio : - Si fractus 
illabatur orbis, impavidum ferient ruine ! 
(Muito bem! Muito bem)! . 

O •r· Ferreira Tlaaeo diz que, tendo já 
occupado a tribuna na presente discussão 
do projecto, aguarda a segunda· para que 
possa tomar a defesa dos 8 professores que 
foram accusados pelo orador antecedente, 
porquanto a isso impbrta a defesa produzida 
com relação sóm~nte a uma parte do corpo 
docente da Escola Normal de S. Joilo d'El
Rey. 

Estando dada a hora, fica com a palavrá. o 
sr. Camillo Prates. 

Suspende-se a sessão por lO minutos. 
Reabre-se a sessão. 

O •r· .loAo Pio (pela ordem): - (Não te
mos o seu discurso). 

O orador conclue, requerendo se delegue á 
mesa a faculdade de n&mear uma commis
são especial para dar parecer afim de ser 
discutida e vota-da immediatamente a se-
guinte ' 

. MOÇÃO 

Propomos que, na acta da sessão de hoje, 
seja inserido um voto de sincero pesar, pelo 
fahecimento de D. Antonio Maria Corrêa de 
Sá. e Benevides, illustre prelado, Bispo de 
Marianna, e que, em homenagem á mamo
ria veneranda do morto benemerito, se le
vante a sessão. 

Sala das sessões, 15 de julho de 1896. -
Padre João. Pio- C. Prates -Co nego Alves
F. Bressane-Getulio de Carvalho -Joaquim 
Ca.lixto-Rodrigues Chaves-Camillo Soares 
Filho- Alberto Furtado -Raul Pedido;-Car
lindo Pinto - Ferreira Tinõco -Gonzaga da 
Silva-Carneiro de Rezende- Ribeiro de Oli
veira-Ribeiro Junqueira-Saturnino Dantas 
-Nunes Pinheiro-lgnacio Murta - Manoel 
da Silva-Theophilo Marques.!..Deltlm Morei
ra-Freitas Castro-J. Bueno Brandão-Seve
rianó de Rezende- Augusto Clementino. 

Com o consentimento da casa, o sr. Presi
dente nomêa pat'a a referida commissão os 
srs. Manoel Alves, Severiano de Rezende, 
João Pio, Rodrigues Chaves e Augusto Cle
mentino e convida-a a retirar-se á sala das 
commissões para el,lborar o parecer, suspen
dendo para ,esse fim a sessão por dez mi
nutos. 

Reaberta a sessão, o sr. Manoel Alves 
apresenta o seguinte 

PARECER N. 160 

A commissão especial, a que foi presente 
a moção de pesar pelo ralltlcimento -do illus
tre prelado, d. Antonio Maria Corrêa de Sá 
e Benevides, ·preclaro bispo de Maria.nna, 
julgando bem lielmente interpretar os sen-

timentos do povo mineiro, é de parecer que 
a referida moçllo seja approvnda com o se
guinte additamento : Que seja egualmente 
nomeada uma commissllo de cinco membros, 
que represente esta Camara nos funeraes de 
t!o venerando e virtuoso pastor da egreja. 

Sala das commissoes, aos 15 de julho de 
1896. - Omega Al!'eS. - Stroeriano de Re
zende. - Rod1·iguu Chaves. -Padre Joao Pio. 
Augusto Clementino. 

Em discússlío o parecer, é ella sem debate 
encerrada, sendo este unanimemente appro
vado. 

O sr. Presidente noméa. para a commissão 
que tetu de representar a Cam·ara nos funeraes 
do illnstre mot'to os srs. Manoel Alves, João 
Pio, Joaquim Ca.listo, Pinto de Moura e Raul 
Penido e levanta ·a sessão, designando para. 
amanhã a mesma ordem do dia dada para 
hoJe. 

REPRESENTAÇÃO DA .::AMARA iiiUNICIPAL DE 
BAEPENDY 

Illm&.· Exms. Srs. Presidente .e mais mem
bros da Camara dos Deputados ao Cong~esso 
Mineiro. - Escudados nas salutares disposi
ções da Constitnição do Estado e da lei orga
nica municipal, garantidoras da ordem do pro
gresso e funccio~mmente legal das munici
palidades, vêm perante a veneranda Assem
Lléa, tribunal supremo, politico e administra
ctivo, os abaixo assignados Presidente e 
Vereadores da Cama.ra municipal de Bae
pendy, impetrar justiça contra a expoliação 
violenta. e criminosa. de seus direitos, de 
que foram victimas, victimado com elles, o 
município, que legitimamente representam. 

Legittma sua iniciativa a dispo3ição ex
pressa da Lei n. 2, de 14 de setembro de 
1891, Art. 43 n. I.· e paragrapho unico pri
meira parte, quando mesmo não a justificas
se o espírito incontestado da lei, em sua in
tegra; sendo, alias, impraticavel a reclama
ção, perante a Assembléa Municipal, pelofl 
motivos adeante expostos. 

Si, como diz, o p::-ofundo lhiering (Lutta. 
pelo direito) o grau de energia reactora do 
sentimento jurídico, contra a .lesão do direi
to, dá a medida certa da força de compre
hensão, pelo individuo, por uma classe ou 
por um povo, da importancia do direito, em 
geral, ou de uma instituição jurídica, em ef;
pecial ; si é disposição constitucional ex
pressa (Art.-110) que são nullos os actos da 
auc.toridade ri vil, singular ou collectiva, pra
ticados em pt•esen~a ou por solicitação da 
força publica , ou de uma reunião sediciosa: 
si,. finalmente, é principio inconcusso de di
reito "que o que ê nullo nenhum elfeito póde 
produzir, e muito menos, revallidar-se pelo 
decur&o do tempo : - ê claro que, nesta re
presentaçãv, o movei dos a.baixo-assignados 
inspira-se, tão somente, na aspiração nobi
lissima. de desafrontar a lei ultrajada e de 
reivindicar a liberdade do mandato recebi
do do eleitorado, e nunca, na politicagem 
mesquinha de campanario, indigna delles e 
desse illustre Congresso. 
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A exposição conscienciosa dos factos me
lhor o aemonstrarã.. 

Eleita a 7 de setembro de 1894 (Acta im
pressa junta), a ac~!!a1 Camara, desde sua 
mstallação, a I.· de Janeiro de 1895, dividia
se, politicamente, em dous grupos, a saber : 
o dirigido pelo primeiro abaixo assigna<.lo, 
composto dos vereadores tambem abaixo as
signados e de Justo Francisco Maciel, de
pois fallecido, ao todo seis membros, isto é , 
a maio1•ia, e o outro grupo, dirigido por 
Olympio Baptis ta Pinto de Almeida, compos
to deste e dos vereadores Oscarlino Antonio 
de Oliveira, Júaquim Dias da Silva e dr. Josó 
Serrano .Morei a da Silva (4), não ts ndo sido 
empossado o quinto vereadot· desse grupo, 
maJor Josó Alves Ferreira., por ter no mter
vaUo da eleh;ão enfermado de atrecção men
tal, sendo lo~w substituído por nova eleição, 
pelo cidadfw Fr·ancisco Pinto de Sousa, que, 
sendo da maiori<t, elevou o numero desta a 
sete. 

O a~onle execut.iYo, dr. Antonio AU:,.!; USto 
de Ol (veir:t Simões, eleito com a Ca.mara, 
era tambem solidario com a maiol'ia. 

E" vis to, pois, que o município se mani
fes tút·a. t'r·ancamonte pela políti ca l'epresen
tada pelo r.rimeiro ahaixo assignado e seus 
companheii'OS. 

Em se:siio de 1. · de janei1·o de 1895, apesar 
das divel'gcncias dos g1·upos, foram e leitos 
unanimemente, pt·esidente tia camara o I.· 
aba ixo a~~ ignado , \' iee-1n·e ·idento o vereador 
tambem al•aixo ass ignadu, Custodio l'ei'Cil'a 
Guimarães, e secretario o \·ereatlot· da mino
ria Joaquim Dias da Silva ; <L Camara, assim 
constituída, l'unccionou sem cmbat·a ~,:os , ape
sal' ela opposição systcmat ica impotente da. 
minor•ia., occot•rendo aptmas a elei.;ào do \·e
r eador geral, i\lanocl Antonio PC' l'e it·a Ju
nior, da minoria quo Yeiu sulo,.ti t uir o da 
maioria fall ecido Justo Francisco ~lllciel, 
eleição essa q.ue, ape;:a.r do sua· nnllidades 
conhecidas, foi legitimada pela maioria, pot' 
consideração pessoal ao candidato mode1·ado 
e sem prevenções. 

Do 7 ficou a maioria, pois, com 5 membros 
o que pot-tanto não alterou a situa.;ão da 
cama t'a. 

Fa ll eccndo, entretanto, a 15 do junho o 
agonto executivo, o saudoso' dr. Oliveira Si
moes, pas:<ou a substituil-o na fot•ma tia lei, 
o I. · abai xo assignado como pr·esidento. da 
Camat·a quo em, marcando-se logo a eleit;ão 
par·a aqudle cargo. 

1\cs,;o int01·im, a. minoria., prevalecen•lo-so 
d:~ pusi<;ão de maioria a.ccidental que da\·am
lhe o fac I n de e!'tar o presidente da Camara 
com a cliclia exccut iYa e o tle não compal·e
cimento do vereador da maioria Francisco 
Pinto de Sousa, em duas sessões con><ecnti
vas, votou diversas resoluções illegaes e con
trm·ia.s aos intei·esses do município, que o 
.agente execut ivo interino, já nomeado viu-se 
forçado a votar fundamentando devidamente 
o seu acto (rnzões juntas por copia). 

Serviu esse ue p1·etexto, para transformar 
se a opposic;ão em guerra violenta e mesqui
nha, a tal pQnto, que o vice-presidente, des
gostoso e no empenho de evitar meuiuas re
gimentaes de vigor, renunciou em sessão 
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de I.· de setembro, o seu cargo, e convidan
do o secreta1·io, na forma do art. 18 ;'l 1. · do 
Regimento Interno, a substituil-o, como vi
ce-presidente e, portanto, na presidencia , 
deixou a cadeim. 

O secretario entlío; sem dei:lX.t1' o seu lagar 
a? lado dos vereador es, deola rou perempto
na.mentc que recusava o ca1·go de vice-presi
dente. 

Verificado o capricho do secretario, que 
.. !bis, nem ao menos exonerou- se, no acto 
deste seu cargo ( ! ) travou-se acalorada 
discussão, entt·e os vereadOI'es, I'etirando-se 
elles em seguida, sem a;;:;:umir a.l"'tiOm a 
p1·osidencia (j unta-se o Regimento "Interno 
impresso.) 

Como se sabe, é estylo, no~ coi·po;; dC' Ii he-
l ra ti~· <_>s , em que a t•emmeia linc ·, dire ito 

pel•felto, C(U8 , SÓ depOIS tle tOlllal' a;;:<lllliO, e 
que o memloro pude l'eHnnciar· o car:.:o par·a 
o r1nal foi elei to, ou que lhe é dado ~ub,;ti
tu ir·, por t'or~,:a da lei. Ol'a, H;l e~ pf'<' io, o Se
r retal'io, só medeante renuncia •leste eu•'al'
f!O, é que li cari a. exonerad.1 cUl de,·or li..: ,;uh
stituil' o vico-l'resiuonl e, o c:<sa r·cnuncia 
só podia e llc t'azc r·, tlcpoi >: do "''"n mir· a 
presidencia. 

A 7 de ~etembt•o serruintc , entretanto, IC' \'O 
IO!rnr a c le h;flo de a :.:-entc C'Xcru th·o, sendo 
candidato,; o dr. :'llanoel .Joaquim l'e t'L' ir·;\ do 
Ma:.:-alhilel', tl<t maioria , e o c itl ; ~tlã o Antonio 
B:u·bosa Junior, tia minor·ia. o quo roi e1<~a 
eleiçüo, dizom-nn, ,, loq uente ment f', o mani
l'e!'t,o pu blicado n"() Prti:. do ol r·. :'llanool Joa
quim, e os documenr o,; jnnl o,; , compr·oloato
rios da fraudo e compt·o,;~ãn ma is vi olenta! 

Apf'nas sa liontaremo· que em dolc:.:-ado de 
Poli cia do mun icipio o tcnonle .lo,;,·· l,;al:no 
Fet'l'e it·a, cun llfldiJ do crwditl" l' ' Ji. u ·II(!Sit Ju
n ior, o sulodc le::!ado do Caxamhú , com attri
l:ui <:OC'~ puliciaes, em todo o muni cipio, o 
tenente da Rr·tgoada Policial, ·\. Cat•lo,; Car
ne iro Yit·iato Cal:'to, p r imo-il'lll titJ elo Vt'l'ert
clor Olympio de A lmeirln, o dircctol' mental 
da 111 i nol'ia., nota ntlo-sc ma i;: que es~c tenente 
fÕI'a c·ompl'tiolor (tl eri·ota.do) ol n d:·. O. Simuos, 
n:L antcr iOI' eleição de a"'ontc executivo! 

(Acta) ..\ hl>a;: mãos o!<lava \O C'~tá ) cntt·e
gue a policia t!o~ te inf•liz município! ! ... 

Com tae~ elementos como não vencei'?! 
A .i unta a pm·atlora, pt·cs irl ida r elo .i ui;-; 

substituto, rh·. Casar Franco, genr o rio 1'CI"en
clor , da minoria, dr. Sermno, repcll ju o pro
te:::to documentado, a ella prcsen1 c, o que 
se junta r m original, recusando-se mesmo a 
em·ial-u (rnmo !<e requereu), a Ca mara l'SCO
nh ecoolora ! :\p(';:ar ue tudo, pol'é lll, s<i poude 
a junta apm·:rr para. o candidato llarbo~a .Ju
nior a in!'ig'nitlcante maioria do .16 v 1/ns, 
que aliás desappareceria, dean te das decla
rações dos eleitores, e demais fraudes pro
valias pelos dous. 

Acepha.la a. Camara, em razão do plano 
cap1·ichoso !lo Soc1'etario e de seus comp!L
nheiros de nito acceita.rem a presidenciu, 
nem mesmo para faze1·-se a elei~,:ão do vico
Presidonte, não tendo, aliás, os abaixo-assi
gnados numero para. l'unccionar, passa r·am-se 
os mezes de setembro e outubro sem ses8ão, 
rele·;ando notar que, naquelle I. · mez, do-
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·ver-se-bia discutir e votar o orçamento, na · 
forma da lei, o mais, que as sessões ordina
rias eram bimensaes, devendo haver a 1. 
dellas, depois do incidente de 1. • de setem
bro, a I.· de novembro. 

Nesse ínterim, a Qpposição, por otncio de 
30 de setembro datado e aesignado pela 
maioria della (documento junto em original), 
requereu ao 1. · abaixo assignado, no cara
ctei' de agente executivo interino, que con
vocasse uma sessão extraordinaria, para dis
cussão do orçamento; elle, porem, receioso 
de alguma cilada e considerando que as 
funcções executivas são aqui separadas das 
deliberativas, e, bem assim, cargos respe
ctivos, consultou sobre sua competencia 
para convocar e presidir á sessão especial, 
para resolver o 'incidente, ao· emerito colla
borador d.a lei municipal e jurisconsulto, dr. 
V. de.Mello Jo'ranco. . 

Obtendo resposta affirnmtiva (Parecer JUn
to), e attendendo ao olficio da opposição al
ludido, o referido agente executivo interino 
convocou uma sessão extaordina.ria, para 
4 de novt..mbro, para dar tempo de commu
nicar-se aos vereadores de residencia mais 
remota. 

No dia I.· porém, desse mez, compare
cendo na sala das sessões · da Camara, os 5 
vereadores da epposição, assumiu a PI·esi
dencia o dr. J. Serrano :Moreira da Silva 
(não obstante estar presente o Secretario, 
substituto legal do vice-presidente, e não 

. haver numero para fnnccwnar) e declaran
do adiada a sessão para 4, mandou fazer as 
convocaçõos, nesse sentido!! (jornal junto). 
Releva notar que esse proprio dr. Serrano 
M. do. Silva é um dos signatarios do officio 
retro referido, requisitando do agente exe
cutivo a convocação de uma sessão extraor
dinaria! (Vide). 

O plano, tramado nas· trevas, de empol
gar, pela violencia, o governo, o governo do 
município, já aqui se revelava de modo evi
dente; mas os abaixo assignados, agriculto
.xes ignorantes das fi lagranas da política ma
chiavelica, julgando os mais por elles pro
prios, nem po1• sombra, se aperceberam da 
cilada vil, que os esperava! 

De facto, no dia 4 de novembro, dia ne
fasto e luctuoso pam esta cidade e municipio, 
os abaixo assignados, sem a menor idéa do 
perigo, em attitude pacifica, sem armas e 
desacompanhados de amigos, não obstante 
haver desusada concurrencia de pessoas daqui 
e de Caxambú," junto ao paço municipal, 
para elle se dirigiram e, alli chegando, pene
traram, á hdra regime tal, na sala das ses
sões. 

Abi, viram elles, com sorpreza, a opposi
ção occupando já seus logares e o dr. Serra
no na cadeira da presidencia; nesse acto, o 
1. • abaixo-assignado, vendo que, com sua 
presença, aquelle vereador não llre cedia o 
logar, tomou uma cadeira a. seu lado, sen
tando-se tambem ao redor d!l. mesa os de
mais vereadores seus companheiros. 

Passou então o 1. • abaixo a~signado a làr 
o parecer do dr. Mello Franco, e nesse acto, 
a opposição, dirigida em tudo pelo vereador 
O. de Almeida, contestou âquelle o direito 

de assumir a Presidencia, niio obstante a re
quisição por elles feita em officio e contes
tou a ptopria legitimidade do parecer por 
não trazer a firma reconhecida!! ... 

Sem a mínima attenção ás observações do 
presidente, a opposição após isso, continuou 
a funccionar separadamente, fazendo o Se
cretario a chamada, e dando os abaixo-assi
gnados como ausentes ! 

A' vista de tal audacia, reveladora do pla
no combinado, e considerando essa separa
ção publica e acintosa, equivalente ao facto 
da :j.usencia :participada, de que trata a lei 
n. 2 art. 21 § 4 n. 2, e, como tal, ,justifican
do a convocação de supplente para rompie
tar o numero legal, o l. · abaixo-assignado 
empossou, á vista da urgencia, o ve1·eador 
supplente, Antonio Penha de And1·ade Ju
nior, que se achava presente, por aviso seu, 
prevenindo qualquer incidente do falta. 

Nesse acto, o Presidente usurpador, dr. 
Serrano, convocou e deu posse aofl supplen
tes tenente José !salino Ferreira (delegado 
de Policia) e Luiz José de Paiva (subdelega
do de S. Thomé, districto distante 6 le,guas 
da cidade !), .:>s quaes incontinente tomaram 
assento. 

Tendo assumido a delegacia de Policia, 
logo em seguida, o supplente Joaquim das 
Dôres i\lotta, foi logo requisitada a força do 
destac.amento que se postou em frente á 
Casa da Camara, e (segundo soubemos) de 
armas embaladas! ~Vide attostado junto do 
honrado ex-promotor dr. Oliveira). 

Acto continuo e atropelladamoóte, e ape
sar dos prote~tos dos abaixo-assignados,a op
posição, por proposta de Olympio de Almei
da, declm·ou cassado o rrumdato do Pm~idente 
da camara (jornal ,junto) e reconheceu o deu 
posse do cargo de Agente Executivo, ao can
didato Barbosa Junior, violando abertamente• 
a lei municipal, em seu art. 20 § 2. · que 
véda o roconhecimonto do agente no caso de 
fazer parte da Camara um seu cunhado, da 
lei n. 110 art. 3.·, que prescreve que o reco
nhecimento se fará 60 dias depois dn. elei
ção ! (Constituição da Camara). Como o 
provam o attestado e certidões juntas do 
revm. Vigario, o tenente J. !salino Ferreira 
é cunhado do cidadão A. Barbosa Junior, e, 
ainda mais era, nesse dia, o delegado de Po
licia em exercício, como evidencia a certi
dão, tambem junta, do escrivão da delega
<:ia!! 

Por outro lado, tendo sido feita a eleição a 
7 de settlmbro, ê claro que a 4 de novembro 
não estava completo o praso dos 60 dias da 
lei. ' 

Tudo isso patenteia o plano premeditado 
para o assalto do Governo Municipal, assal
to, que infelizmente consumou-se, com o ne
fando ludibrio da lei e com fatal precedente 
para o futuro do município, si o poder com
petente não providenciar a respeito ! 

Após a posse, o dr. Serrano auctorizou o 
empossado a tomar conta do archivo e Secre
tarla, e os abeixo-assignados, protestando, 
ainda uma vez, contra o acto, dirigiram-se 
para a referida Secretaria dispostos a só ce
derem á força, não obstante serem em pe
queno numero, e J. opposiçllo, seguindo-os, 
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tendo á sua frente Olympio de Almeida e 
mais pessoas de fóra desordeiros, inntdiu 
a SeCI'etaria ! 

O que se passou ahi e indir:mo de uma ci
dade civilizada e só propt•iu de um sertão, 
onde a lei e o bacamarte e o direito a força 
bruta! 

Pon~;>amos a essa veneranda Assemblea a 
narrattva ver;!onhosa dessas violencin~. re 
portando-nos entt·etanto, no que refere o Ol'
gão da opposi.,:fw- (Con ·eio ele Cn:mmút!. n . 
5 )- que se junta e que nfto teve p~jo de pu
blicar taes indig-nidades, em respeito ao me
nos, ao pre,-tig-io da C:unara usurpadora ! I 

E!.sa publicação, t:m sua cren<;a natura
lista, ê o melbor doc:umento da veracidade 
do alleg-ado, já que a Camnra usurpadora, 
ate certidões de suas actas (alias forjadas 
adrede) tem ousado negar a pó firme (!), 
como adeante esporemos ! 

Cedendo á força, essa sobcrann do {;ui
verso, na phrase eloquento do ~t·ando ora
dor Antonio Carlos, os abaixo-assignados, 
sem.11arantins de e>:pecie al g-unHt. pois o dr. 
juiz dedireito se achant em Caxambú, cerca 
de uma lc~ma de ·ta cidade e adoentado, o 
dr. juiz substituto era, cotno jà di:::semos, 
genro do pt·esidcnte usurpadot· o a. policia 
era toda dedicada io. opposiçào o sua cumplice 
no at.tentado, resolveram os a haixo-assigna
dos Jan·:u· um protesto em um livro de no
tu~:~ , dirigir um manifesto ao município e 
communicar o · fa ctos ao Governo do Estado, 
pedindo gat·antias pessoa c;; afim tio runccionn
rem, caso não se jull!asse cumpctente o mes
mc troverno para interYit·. 

(.Junta-se a certidão do protesto, o mani
festo impresso, até hoj e S<'lll I'csposta, dei
xando tle juntat·-se copia do ollicio ao Gover
no, que alias, deve constar archivado na 
Secretaria do Interior). O Governo declarou
se competente para interYir de qualquer 
modo no as>:umpto: as nuctoritlades policiaes 
foram conservadas (n.tó ho.i c! !), e, baldos de 
garantias de qualquer natureza, os abaixo
assignados deixaram de runccio nar, aguar
dando, a reunifto tia As;:emhlêa ~Iunicipal, 
ou a presente reunião tio Con~resso, para 
implorar justiça, com quanto pouca conti
ant;a lhes merecesse aquclla A;:scmblca con
vocada, como teria de ser, pelos ,·creadoros 
anarchistas ! 

l'\o empenho manifesto de monopolizar rle 
todo a administração municipal, a 110\·a Ca
ma!·a ,·otou o orçamento (ató hoje não pu
blicado) e diversas rcsoluçõo:<, cntt·e a;: 
quaes uma estabelecendo as ses~õcs mcn:::al
mente, com o unico fim de abt·c \'ia.t· o praso 
:(JUra eliminação dos vercaJot·e: ausentes. 
(Lei art. 17 § 6•.) 

De l'ac to , em pouco tempo fot•am por olla 
declarados vn~os os logares o.los abaixo-as
signados, e preenchidos por elcit;ucs. verda.
deiras t'arc:as , em que o município absteve
se em sua maioria, abstendo-se ta:nbcm os 
abaixo-as:ignatlos, tle accõrd:> com o mani
festo publicado pela imprensa e que se junta 
a esta. · 

Accentuou-so, por taes eleiNcs, a. emprei
tada de excluir-se da Camara, as classes 
conservadoras, em especial a lavoura, que 

constitue a maioria neste município c no 
Estado, em gemi; ainda sin~ularizou-se a 
circtun ;:tancia tle eleger-se Yereadot· o en
genheiro Ricardo de Can·alho, tlii·ector ou 
empregado da Hmp r e.ça de "\{}uas Mi,teracs 
de Caxambú, já fazendo parte da Camara, 
dous cmprep-a.dos de;:ta, o dr. Senano e 
Osc;ll'li no de Olivcit·a! E;:sa Empre:<a, pela;: 
obri;..:ao:-ues do ;:eu contractn, em tudo q uan
to t·e;:pei ta á hyl!iene Iuca ! o cer tos me lho
ramentos d C; Caxambú, tem estreitas rela
(,'Õ<IS de depenrlencía rom a Camara, e pois 
era preciso que seu:< cmpre;.!atlos, cxtt·anhas 
ao municipiu, clesconhecendo !'ua;: necessi
dades e nOI!OCiO;;, f'O":'CIII• Yet·eac.lores ! ! .. • 

A t udo is:<o, roccmhecc·m .. ~. tem :;idu alheio 
o :>r. conselheiro l\la\Tink. 

Como de raz~to , o uq r;,., ela nppM i<;ão 
« Cot-reio tio Cax;unbli >> w1ic:o prriudico rlo 
m uilicipio, ces~ou ;:ua pn hli l':u;i'LO, n:w oh
statcte ter um ~et·en te dcsimputlido para con
tracto:o: com 11. Camat·;o, e esta e os cun:<elhos 
de Raepcndy c Caxamhú. poudct·am l!•tt·antir 
uma suh·cnc:ão supcriot· a :!: -1003 annn:10s 
pela puUil'açi'to de suas acta:; o l'XJil'ti icntc, 
alem da publicat;ilo certa dus edi tae:; judi
ciarios! 

1\las a C:unara reconheceu que a pulolica
c:ão J c suas actas ê um mal para o municí
pio, que não pt·ccisn sabet· e m que se ap-
plica a im:i~ni1icante ronda annual dl' .. ..... . 
i5:000~ a 80:000~, que dcYe pt·oduzit· a ane
c;:ulaçi'w actual !!~ ... 

Tanto ó assim quo se negam certidões, snb 
qualquer pretexto, "em o mínimo receio do 
l'esponsahilidnde c t·iminal, parecendo que o 
codigo ê Jettra morta ne:<tc município ! 

Para evidenciar-se mai,., .,i ó possiv<'l, o 
luxo de illcgalida.de", com que vae se recom
mondando a nova C<Lmara, b;tsta. a le itura 
da cet·tidão da ~ecrl'taria (unica obtida atô 
hoj e) .i à rcfet•itla, da. qual ron;;ta que, em to
das a :< sessões, haYida;;, dc;.tie -1 de noYcm
llro ate :~1 de dezembrcl d<' IK05, inclusive 
as do 20,21 e 22 de nu,·cmln·o, em as rJ U:tos 
se discutiu e votou o ot·çame nto, runccionou 
sempt·o, como vct·eaolot· n cnnhtuln elo Agente 
E.;·eeutivo em ex ercicio, tenente Josó !salino 
Ferre it·a, (tlele;mdo de Pol i c ia em exercício!) 
com violação fla~rantc <lo di;:posto no ar·t.. 
2<1 da le i twganica municipal ! ! (E sem nu
mm·o leg-a l). 

Entretanto, por um ta.! ot•çamcnto nullo, 
cstiL osso Agente Executivo fazendo a ;n•t•c
callaçi'to n pl'omovcndo e:o.ecuçues contt·a in
defc;.os contl'ihuintes, que aguardantm a. 
deci=-:w do Con~res;:o par;t pa11at·cm os im
postos c, em tacs execuções, o;;:tà funccio
nantlo, como juiz substitu i o, o tlt·. A. Ce:::ar 
l'etl t•ci t·a Fr·anco, genro do Pt·o~illonto usur
pado•·, como ji~ 1icf!u dito ! 

A vista de tantos escn.ndalos e scicntes 
de que a oppnsição apparclhava a furça pu
blica (Attcstado do tlr. juiz de dit•oito o do
cumento do t.· tabellião, .i un tos a esta) e ca
pangas par·a coagir a assemhlóa, em suas de
liberac;ues, r c:-:olveram os abaixu-assignados, 
c, bem a;:sim, "" presidentes dos conselhos 
districtaes da riJade, da Conceiçiio do Rio 
Ver·dc e de S. Thome, (maioria do municí
pio, com 5 districtos), e, 1lnalmentc, muitos 

, . 



eontribuintes, niO comparecerem á reunilo, 
enviando protesto concra soa eonvooaçlo 
e providencia illegae1, e fazendo ver que iam 
recorrer ao Congrel80, devendo ficar sust~v. 
da toda e qualquer deliberação ~ assem 
bléa. . 

Em tio humilhantes condiçoes estava 
esta constituida, que, de 52 a 53 membros 
que devia ella ter, só teve presente 13, en
tre elles, o infa.llivel delegado de Policia, Fer
reira I 

Em sua 8.888mblt\a dê compadres, como era 
natural, tudo sanccionou, e a nova Camnra, 
desde entlo, desembaraçada desse obice a 
seus abusos, sem. obrigaçlo d.e publicar 
actas, expediente, orçamento e balancetes 
pela imprensa que, por uma coincidencia 
imprevista, deixou do existir em Ca.xambú, 
nl.o obstante o funccionamento permanente 
alli da typographia do extincto orgio da 
opposiçlo, da propriedade do pre11idente do 
conselho daquello districto, Pra.xedes Ja Cos
ta, a nova Camara, disemos, entrou em um:a 
phaae de paz e harmonia, que faz parecer 
aos incautos, que os factos se comsumma
ram, e que a lei é a propria Camara.l juntam
se a esta nada menos de. 7petiçOes, requeren
do certidões, de conformidade com a Con
stituiçlio do Estado e a lei municipal, cujas 
diBJ»?SiçOes el.:pressas se cita, e todas inda
fendas sob pretextos futeis e ~gumas até 
sem pr.ete'xto algum declarado, ou sob falso. 

O despacho do ?ecretario na petição a elle 
dirigida revela seu intento de cumprir um 
simples Reg. de secretaria (que não é lei), 
contra a expressa. disposição da lei organica. 
e da Constituiçlo I 

O despacho do Presidente interino ou vice
Presidente, na 2. · peth;lio, baseado na con
testação da finalidade de contribuinte, alle
gada pelo peticionario, alem de illegal, pois 
a. lei não exige a qualidade de contribuinte, 
no requerente de certldOes, e só sim, a de 
mbnicipe (art. 85), é baseado numa falsida
de, pois o aviso de lançamento Junto prova 
-}Ue o peticionario é contribumte, e esse 
aviso está assignado pelo proprio procura
dor-fiscal, em cuja informação se I>aseia o 
despacho alludido I I I ••• 

A 3. · petiçlo patenteia a mesma illega
lidade e falsidade em seu despacho .... 

O despacho da 4. • petiçlo é a negativa ca
tbegorica da certidão, aliás sobre inateria 
de que a parte necessitava ter conhecimen
to para poder conseguir o deferimento das 
duas anteriores. 

Nega-se pela forma e pelo fundo ; ·como 
poia obter-se a certidão Y Basta este despa
cho autocratico, para evldenciar-s~ o estado 
miferando a que chegou a administr:l.Çio des
te município, reduzido a verdadeiro burgo
podre nas mlos de meia duzia de indivíduos, 
que se dizem altamente amparados r . 

A quinta petiçlo jâ revela, em seu despa
cb~, um pretexto sybllino, para o indeferi
mento, pretexto esse, que, aliás, não foi alie
gado nos despachos das anteriortts petiçoea; 
de aceórdo com esse despacho de' 1ntleferi
mento, estio as do age~te executivo em exet'
cicio, nu duas ultimPs petiç~a-«Requeira 
em termos-... Minguem de boa fé did que 

be.ja nas expres~s-ciUm. ea:m. 11r. Pre
lidmte da O.Zmara em er.cercicio (ou agente 
executivo em exercieio) ou a quem &tUU ve
;ea {1;~-• a mínima descortezia ou impro-
priedade de expreaslo. . 

Tanto assim é que é de estylo, nàs preca
torias, mesmo de JUizo inferior para supe
rior, o seguinte .endereço :-«nlm. ea:m. sr. 
dr. juiz de direito (ou outro cargo ou a 
quem .teU cargo eaJercer». 

E' visto que, nãco se publicando o expe
diente e nem os trabalhos em geral da Ca
mara, ignoram as partes quem exerce, em 
um momento dado, os Clirgos de presidente e 
agente executivo; e, dell.ln.is, serta rigor dra
coniano exigir-se do proprio cidadão, que 
trate por ventura de documentar su!\ con
testação, a legitimidade do funccionario pu
blico, que o reconheça legitimo forçosamente, 
para poder obter documentos contra sua le
gitimidade. 

Isso seria uma praxe vexatoria e intqua, e 
só teria por atreito nullitlcar, pela contra
dicção forçada, toda e qualquer reclamação 
contra o abuso ou excesso de poder dv fun
ccionario publico I A formula alterna.tiva
Prendente em exercicio ou a quem suas ve
ze& fizer - satisfaz ao fim em vista, e, ao 
mesmo tempo, poupa o melindre do funccio
nario, que se considera em exercício legal . 
daquelle cargo. 

E' intuitivo o empenho de negare-mse a todo 
o transe as certidões pedidas, porque sabe
se que ellas deveriam servir, para documen
tarmelhorestarepresentação.Em todo o caso, 
porém, bastam os despachos na segunda, ter
ceira e quarta peti,.:i.Jes, para salientar nquel
le empenho, criminoso, alià.s, e que, em 
tempo, faremos qualificar-se em juizo com
petente. 

Ao Congresso, tribunal augusto, pairando 
na esphera serena da lei e da justiça, com
petirá. melhor do que a nôs, fazer expedir-se 
- com a urgencia precisa, aquellas certi
dões, si assim·Julgar imprAscindivel para a 
decisão desta representaçrio, sendo que, 
aliâs, taes certidões serão dadas, temos 
certeza, com alteraçlo da verdade dos factos 
e :pouco adiantarão sobre os documentos 
vabosos apresentados. 

Junto otrerecemos uma reclamação de nu
merosos municipes e contril1uintes da Cama
ra, sem distincçn:o de classe, desde o artí
fice até ao Deputado, Federal, que descrevem 
a verdade dos factos, com a indignação pro
pria. dos opprimidos. 

Essa reclamação patenteia mais que o pes
soal serio e ordeiro do município, as clas
ses conservadoras, ein geral, os homens des
interessados e patriotas, estio com os aba!xo 
usignados e com a sua causa. 

Solicitamos do Congresso uma providen
cia annullatoria de todos os actos illegaes 
e abusivos dessa Ca.niara facciosa, desde 4 
de novembro ·do anno pro::.dmo passado, in
clusivê a eleiçlo do agente executivo, rein
tegrando-se em seus logares os vereadores 
depostos, e decretando-ae nova eleiçiO da
quelle ; ou entlo ·uma medida geral legis
lativa que comprehenda em suaa disposiçOes 



o remedio radical e efficaz contra os males 
que assolam a. administração deste infeliz 
município, digno de melhor sorte, para o 
que os aba.ixo-assignados 

Pedem e aguardam justiça. 
Baependy, 3 'de junho de 1896. -Joaquim 

José Be1·nardes, Joaquim Th1·esiano de Castm, 
vereador ; Domingos Esatt dos Santos, Custa
dia Pe1·eim Gttúnm·tles, Ch1·istiano dos Reis 
Mei.?·elles. 

Org; nizaçao da Força Publica 
DISCURSO PRO:SUNCIADO NA SESS.~O DE 

10 DE JULHO DE 1896 

O l!lr. tJamiUo Prates : - Releve-me a 
illustrada commissão de Força Publica que 
eu lhe faça algumas interrogações ~t propo
sito da constitucionalidade e mesmo da uti
lidade de uma parte do pr~jecto, que v. exc., 
sr. Presidente, acaba de submettet· á discus
são. 

Refiro-me, á disposiçõo do pt•vjecto, em 
virtude da qual se distl"ibue a l'l•rça publica 
pelas cidades de Uberaba, Barbacena, Dia
mantina e Januaria. 

Sr. Presidente, já pela lettra da nossa Con
stituição, já pelos principias dominantes em 
as n o~sas instiLui(,'Ocs, parece-me que o Con
gresso uào póde arrogar-se a :H tribuição de 
distrihuir a força publica, pois a sua tarefa 
consi1;te simplesmente em lixai-a e quando 
muito organizai-a. 

Entre as attr·ibuições do Congresso está. a 
de lixar annualmente a força publica, e, 
correspondendo a essa attt·ibu ição, entre as 
do Presidente do Estado, está a de distri
huil-a, administrai-a e mobilizai-a na fôrma 
das lei~ 

V. exc. não ignora, sr. Presidente, que 
esaa con troversia entre o poder executivo 
e o poder legislativo data desde os tempos 
do impcrio. 

Muitas vezes as assemblóas proviociaes 
arrogavam-se a faculdade de distribuir a 
força publica uzurpando assim uma attri
buição do poder executivo que vetava a lei 
quando o interesse partidario do Pre~lidente 
da província estava err. desharmonia com 
o pensamento político representado na maio
ria das assembléa provincial. 

Sómente o Presidente da província con
tribuía para que a assembléa distribuísse a 
força publica, quando as vistas partidarias 
do poder legislativo e do poder executivo 
eram as mesmas. 

As disposições do neto addicional, eram, 
sr. Presidente, mais ou menos as mesmas 
que as da Constituiçlo mineira nesta parti
cularidade. 

Si pois, tJa lettra expressa. da Constituição 
se deduz que o Congresso não tem attribui
çlo para distribuir a força publica. ; e, si te
moa o exemplo de, no dominio do governo 
imperial, haver Presidentes de província 
que vetavam o projecto de lei das assem-

bléas provinciaes, quando essas se arrogavam 
o direito dessa distribuição, com maioria de 
razão, no domínio do governo actual, não 
podemos usurpar faculdades exclusinls do 
poder executivo. 

Quando, sr. !'residente, isso se daYa. em 
regimcn parlamentar, comprehcnde v. exc. 
que h~je , que o poder extlcutivo tem mais 
força do que tinha. nos goYernos parlamen
tares, nfto pode a Cama.ra. acceitar o que 
pretende a illustrada commissão pelo art. 
5. · do projecto, em que propõe a usurpação 
de uma das attribuições desse poder . (Apow
dvs). 

Assim o poder executivo tornar-se-hia ir
rcspons:.ve l pela mà dist.r·iiJuiçfto da força 
publica feito~, pc.>lo Congresso, quando est:\. em 
no~so interesse que o governo tenha a .naior 
responsabi lidade sobr·e a administr·açilo pu
blica. 

Eu, por·tanto, sr. Presidente, jul:ro que o 
projecto ncs»a. pa.t•te · inconstitucional. 

Quanto ti. utilidade rto proj ecto, ct•cio que 
será. indiscutiYcl, niiv só pela propria na
tureza. do Sl·t·viço, como pela rspccic da in
stituição de que cuida o projccto. 

A Camar·a nào i:rnora, ~t· . Pt·esitlcnte, que 
para se ter \.Joa fort;a publica, ó pr·•'ciso que 
clla s~ja hem instruída c di~ciplinada, cousa 
que nfto :<c consegue disseminantlo-~e os lm
talhoes par·a difl'cr·p,ntcs puntns tlu E~tado, 
corno pt·otcntle o pt·ujcctu (apoüulu do sr. 
B1·essane). 

Sr. Presidende, os rece nte~ acontecimen
tos de alterat;ão da ordem publica em di
versos pontos do Estado nos têm mostrado a. 
necessidade de possuirmos uma força pu
blica bem disciplinada o o chefe do poder 
executivo de\·tl tet' sem pro pr·ompto um ba
talhão bem disciplinado de modo a poder 
mandai-o sem demora aos logares onde a 
ordem publica se pertut·ba. 

Ora, si dos cinco batalhões só fi ca na Ca
pital do Estado um para o policiamento da 
Capital e do município, nunca terà. o gover
no fort;a ~uiHciente para debcllar revoltas 
ou motins. (Apoiado). 

Eu pen~ava que o 5. · batalhão ficaria na 
Capital ~l)h as Yistas do Commandante Get·al 
da Brisratla, recebendo toda a instrucçf.o e 
disciplina possíveis, de maneira a tornar 
uma for<;a em que se pudesse apoiar o go
verno, em caso de necessidade imprevista.. 

Entretanto, a commissão pretende mandar 
diversos batalhões para cidades do interior, 
onde a. indisciplina da força será condição 
de sua existencta. 

0 SR. DELFm MOREIRA :- Não é inconstitu
cional todo o projecto, só ba uma. parte que 
o poderá. ser. 

0 SR. CAMIT.LO PRATES : - Perfeitamente. 
F:u me referi ao art. 5. · do projecto, a. outra 
parte não é inconstitucionàl. 

0 SR. FRANCISCO BRESSANB :-Parece que a 
invasão é flagrante. · 

0 SR. CAJIULLO PRATBS :-E' flagrante, mui
to principalmente flO regimen presidencial . 



A dispoaiçlo do art. 5. • constitue um dos 
peiores vícios dos governos parlamentares. 
· Sr. Presidente, como ia dizendo, julgo 

tambem perniciosa a disposiçllo do projecto 
porque niiO garante a · disciplina da força pu
blica, e a respeito disto v. exc. comprehen
de que niio será. demais dizer que a actual 
força publica do Estado nllo satisfaz a todas 
as condições para que foi creada. 

0 SR. ÀUGUSTO CLEMENTINO :- Apoiado, te
mos agora no Manhuassú. 

0 SR. CAMILLO PRATES :- E' verdade, por
quanto todos sabemos que quando o governo 
teve de mandar sutrocar os conflictos de Ma
nhuassú ; de 90 praças, 40 ficaram fora de 
combate, porque estavam armadas com ca
rabinas de uma especie e cartuchos de outra 
especie ditrerente. 

Sr. Presidente, isto prova a necessidade 
que tem a nossa força publica de ter uma 

. educação completa .. .• 
0 SR. GONZAGA DA SILVA : - Para não lan

çarmos mão da torça federaL 
0 SR. ""RANCISCO BRESSANE : - E' preciso 

evitar-se isto. (Apoiados). 
0 SR. CAMILLO PRATES : - E' preciso "que 

evitemos isto,como diz o nobre collega,mas 
para chegarmos a este resultado não pode
mos auctorizar a disseminação dos batalhões 
pelas cidades do· interior (Apoi.a.dM). 

Sr. Presidente, eu sujeito estas ligeiras 
considerações á opinião da illustrada com
missão de Força Publica, que, estou certo, 
virá informar á Camara sobre a utilidade da 
disposiçiio do art. 5. · do projecto. (Muito 
bem). 

22. • SESSÃO ORDINARIA, AOS 16 DE JULHO 
DE 1896 

PRESIDENCIA DO SR. EDUARDO PIMENTEL 

SU&IMARI0:-1.· parte da ordem do dia-Ar.ta .
Observações do sr. lUbeiro Juuqueira.-ExPE
DJI::NTE.-5egunda leitura dos pareceres e · pro
jectos tmpresso~.-Apresenlaçllo dos pareceres de 
ns. 161 a 167, para irem á terceira discussilo os 
projectos ns. 127 e 164-Apresentaciio dos proje
ctos ns. 200 e 201.-Moç.'lo do sr. ftlanoel Alves. 
Requerimento do sr. Camlllo l'ratcs.-Apretien
taçao do parecer sobre a moção .- Dtscurso do sr. 
João Plo.-Observações do sr. Camillo Pratcs.
Discus~llo da redacçAo final do projecto n . 146.
C:OntlnuaçlliJ da primetra discussão do projecto n-
168.-Discursó do sr . Camlllo Prates.-segouda 
parte .-2. · disr.ussllo do Jlrojer.to n. 183.-Aprc
sentaçAo das emenda~ de os. 1 a 5, discursos dos 
srs. João Pio e l\ibelro Junqueira.-2. · do de o. 
18-t.-Emen.:las do srs. Augusto Clementino e 
carneiro de 1\ezendc.- Discurso do sr. t:arneiro 
de Rezende e Sevcrsano dll l\ezcode.-2. · do rle 
os. 174 e 154.-3. · do de n . 150.- 0rdem do dia 
seguinte. 

Ao meio dia, feita a chamada, acham-se 
presentes os srs. : Edu::.rdo Pimentel, Ribei
ro de Oliveira, Ribeiro Junqueira, Car
neiro de Rezende, Silva Fortes, Alberto 
Furtado, Sousa Moreira, Augusto Clementi
no, Freitas Castro, Manoel Alves, Gonzaga 
da Silva, Jolio Pio, Theophilo Marques, Men-

des Pimentel, NunQs Pinheiro,. Severia.no de 
Jitezende, Raul Penido, Duarte da Fonsecr., 
Francisco Bressane, Ferreira Tinoco, Joa
q~im Calixto, Deldm Moreira, Bueno Bran
~p, Epaminondas Ottoni, Coelho ·de Moura, 
lgnacio Murta, Manoel da Silva, Carlindo 
Pinto, Camillo Soares Filho, Getulio de Car
valho, Nune11 Coelho, \Venceslau Braz, Ca.
millo Pratas e Pinto de Moura, faltando 
com causa participada os srs. : Benvenuto 
Lobo, Faria Lobato, Bernardes de Faria, Ta
vares de Mello . e Agostinho Pereira, e seru 
ella os mais srs. 

Abre-se a sessão. 

Lida a acta da sessão antecedente, foi a 
mesma approvada com uma rertitlca.ção 
feita pelo sr. I.· Secretario sobre troca de 
nomes de membros de duas commissões. 

O SR. I.· SECRET~RIO dá. conta do seguinte 

EXPEDIENTE 

0/ficios 

Do dr. Sucretario do lntcrior, enviando 
informado um requerimento em que a pro
fessora d. Maria Virgem Avelina do Amaral 
pede pagamento de vencimentos a ljUe se 
JUlga com direit<'.-A' commissão de Repre
sentações. 

Do dr. Secretar-io das Finanças, remettendo 
um requerimento em que os amanuenses 
daquella repartição, nomeados depois da 
publicação do dec1·eto n. 818, pedem que se
lam extensivos a elles os favores e onus 
desse decreto sobre lotes e casas em Bello 
Horizonte.-A' mesma commissão. 

Do dr. Secretario da Agricultura, enviando 
um requerimento dos '3mpregados da porta, 
da repartição de Terras, pedindo augmento 
de vencimentos-A' mesma commissão. 

0 SR. RIBEIRO DE OLIVEIRA participa á casa 
Que o sr. Juvenal Penna faltará ás sessões 
por alguns dias, por motivo de força maior. 
-In teil·ada. 

O sr. Severtano:de Rezende vem a tri
imna. fazer uma rectiticação de enganos que 
escaparam no resumo dos debates tia ultima 
sessãO na parte ref.,rente ns considerações 
que fez, sobre o projecto que trata da sup
pre'ssüo de algumas Escolas Normaes. 

Declara o orador que a sua reclamação 
visa especialmente o penultimo período, pois 
que alli acha-se completamente a lterado o 
seu pensamento, 

E das notas tachygraphicas que acaba de 
receber consta que, o que dissera, em rela
ção aos protestos, que levantou, contestando 
a uma proposição do nobre apresentante do 
projecto, é que não podia deixar de frizar a 
mjustiça de seus conceitos, quanto a todos 
os lentes e alumnos da Escola Normal de S. 
João d'El-Rey, dizendo qne a anarchia e a 
indisciplina tinham invadido a tudo e a to
dos naque llc estabelecimento,porquanto o pro
prlo auct-or do pr~jecto fez o elogio do Dire
ctor e era sabido que a maioria do corpo do
cente, procedendo sempre com toda a cor
recção, composta de distinctos professores, 
encanecidos no serviço do Estado e recom
mendaveis pelo talento e pela dedicação com 
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que cumpriam seus deYeres, esteve ao lado 
c.laqueUe runccionario, collabor·ando activa
meuto uo alentntamento dos cr editus daquol
le estabelocimento, não S" podendo outrosim 
lançar sobre os alurnnos a pecha c.le insubor
dinados, purquo sua applicação ao estudo, 
seu pr·ocedimcnto ir•rcprehonsiYel Jram at
testados em co n"'tautos nota.s nos mappa:s de 
freque ncia. apr·t>suntados pelos proprios pro
fessores in urTeetos. 

Diz ma is que n:lo póde comprehendcr 
como o pr·oceol imento cr·iminoso do quatr·o 
prol'cssor·cs possa rellecti r sobre a q ue lles que 
nenhuma cumparti nipru;ão tinll'am nas oc
currL•ncias lamenta v eis e que, pelo contrario, 
as condomnar·arn. 

Concluo drzendo que t'az esta r ectiticação, 
para hem cl:u·o tornar· seu pensame nto. 

O sn. PnEs!DE:-oTE declara que stH'iL attcndi
do o nobre Oevutado. 

O sr. l•'crrcira Tinôco : - (Xão temos o 
seu discur·so). 

O !'Ir. Uunl J•cniclo diz que YCIII :'t tl'iiJu
na atim de razc r· uma recti ti ca~;ão. 

No cxpedicnLC da ultima sess:-LO o sou di;;
tincto collc~a o sr·. Nunes Piuheir·o, apresen
tou ;i considcr·:u;iio da casa uma rcprosenta
.;ão du con~el lw districtal do S. l'odr·o de 
Ferros , urun icipiu da !'unte i'io,·a, pedindo a 
creat;ão ue mai:< urna <:aucira de instr·uct;iio 
pi'imarra. naq uellc uistricto. 

Por·óm, cuntinúa o omdor·. no <'Xlntcto ela 
retcr·id;L :;cssão sahiu n:"to s•imentcquo aquel
la rept'<'Senta~;üo e r·a tle ~ant':\nna dos Fer
ros, como Lambem que l'úra aprL•sentada 
pelo or·ador·, parecendo ter·-lhe imcumbitlo 
tlc,:sa miss;w o ~r. Xunes Pinheiro. 

Por· isso, pcuc ao sr . l'roside ntc, que se 
fal,'a :t dC\'ida CUI'reC(iiiO. 

U S!:. PnESIDr·:;çn: dccl;u•a que a. rcc lama.;ão 
tio noiJJ'O Deputado ~orá attcndida. 

2." LE!Tüll.\ 

Procedendo-se ;.'L 2. · leitura das matm·ias 
impre,;sas e ui · tr·ibuitlas, ó a mesma dispen
sada a rC'q uc r·ime ntu do sr. Ruenu 13r·anuüo, 
pelo que ticam sobre a mesa. para ordem dos 
trabalhos os parece1•es de ns . 15:3 a 159 o os 
prujectos ns. 1!)6,1!17, 198 e 1\JO,senuo os dous 
ultimos julgados ubjecto tle tleliberaç:to e dis
pensados dessa formaliuade os demais pol' 
eman;u·cm do uma das cummissões tia casa. 
APiti::SE:'<TAI;ÀO UE P ARECEiti::S DAS CO~DIISSUES 

O sn. ' tL\' A Fmn~-:s, p ela commissi'to de Re
presen ta~;flos e Petições lü e enYia <t mesa us 
seguintes par·ccores: 

N. 161 
A commis~ão de Representações, Req uer·i

mentos o l'otit;iíes, it qual foi pr·e~onto a. do 
dr. juiz de dire ito do TurYo, pedindo um anuo 
de lic<' llt;a para t ratar de sua saúdo; 
Con~ itlol'a ndo quo a. petição vem acompa

nhada de um attcstado não jurado c alflr
mantlo morarnonte a. existencia de dyspcps ia, 
sem detemrinar a l'órma clínica ; 

Considenurdu q no o termo - dyspepsia
tomado na acepção genorica não póde sem
pre motivar· a con~essrro de licença por largo 
tempo, em detrimento dos negocios publi
cos; 

Cons idera ndo, finalmente, que o artigo 135 
da le i n. h~. tle 28 de noYembr·o do 1891, 
attende pe rí' •itamentc o pedido do requeren
te, é pois do parecer : 

Que seja a 1lita pctil,'ão r emetti1la aro ur·. 
l'r·osiucnto tio Estado, para attendel-a ~ i JUl
gar COU\'CIIi•HIIe. 

Sala das curnmis~l\o ;: , lG uejulho ti ' I ~!)G.
Silt:a Fol'fes.- :iiJ ttsn ~101·eira . 

i\ . lll2 
A commi;:~;,o de Hcpr·e"c nta~;i'l C's, Requeri

menta:< o l'ctio;iic,: , á qual lcli pl'e:::ente a do 
difl'er·e ntes run criona r·i,•s puhl i co;; , all c:.rando 
qucl tendo ~ ido a tahplla tl,• ,·c rwiml'ntos an
ncxa it le i n. 1; de I ~ de outu br·u de \ X~ JI , pos
ta em exccu,·ii.o em janeir·o dl) 11'~'! . ;;.J go
saram de ~cu :> faYOJ 'P:< .t 1.· de ~l' I L' lllhru, 
quando oun·u;: jit cstaYam g-osamlo do~ raYu
re::: JlOCUlliariu:;, e tle Jllll' 'Cer·: 

Que naua Ira que deferit :--(a) JlOI'l') ll e a le i 
depelllht do r·<'f!Uiamcnro : (b por·q uo too los 
depcntli.un de noY:t nomcaçi'tn : , ,. , poH·qut> , 
t'e itas a S llolliCa~;() C' ;:, fnt'I,'USallJCIHt' Ira\' iam 
de pcr·cohe r n;; Yoneimcnr o;;. uma \'t'Z pr·cs
tadu u COIIlJH'O llli ~ :>n, a quo l'ü rcl'rr·o• a dita. 
le i, em sou arti ~o ::7 : td) tina lm enfl•, por·
que a lei 11. ti, n;t rcur~anizat;i'ul el a:< :-;ccr···ta
r·ias,malltlon preferir· rant(l qua nrn possi,··· l 
os quo cxi:<tia m, m:•:<, não Turnon uhri~a 
toria a nomea~;i'10 tio;; runccionar·i'J" l' XiStt' ll 
tes quo, pr t,1 ni\tl apr·oyc ir.amcnto, L'u nside
r ;u·am-,:o dcm ittitlo:; de l'acto. 

:;a la ela,; conuni,;,;i)o;:, lli li <' jullu• d (• I ~Dli . 
- Situa Furles.-So11sa ~lorf'i1'(1 . 

N. IG:l 
:\ commi;:;:;,o de Rep r·c:>l'n taçõe;:, Rrqucr·i

mentos c l'oLil,'lll';;, it qual !'oi prp,.:f" ll l<' a da 
Camara do Carmo da lla~a,(rl'lll, l't•pn•sc ntan
do co nt r·a n pr·~j <'c l n do ki quo r·t·s ta helcrc 
o pcda~io na ponte >:obro o ltio da;: \'rllras, 
que lif!:L aqtll'llc rHun idpio ao do ~:wr:uHcn
t o, Ó de pai'OC' \?1' P. l'NJUCI' : 

Quo seja arl'hiY:ula a dita repr,,s,•nt :r ~; ilo 

por j:i. :;c IC' l' o;;ta Carna r•a pr·u nunl'iado l'a\fl
ra ,·e tmcntc ao qtw l'l'C' Iama sobro o pcda
gio. 

'a lrt tias comm i;;:;;uel', 16 •le julho de 1800. 
-Silva Forlr·s.-Sousrt :\lareira. 

.-\ impr·imir·cm-se. 
0 SH . IO:" ACIO ;\IUHTA llllliHl;l à mesa., por 

par·te da commissiio de Agricultura c ~linas 
us seguinte:> par·eccrcs : 

N. 16-1 

A commi,:~ftO de Agricultura, iL quo foi pr·c
seu Le o requerimento du cidudfto ~· . l'ar·a
n h o>', propondo-se a. estabelecer no Estado 
cinco grauj;LS mode lo;;: par·a o tiC'S!lllH11Vi
monto da intlul'tr·ia pa;;toril : 

Cun:<i·lc rantlo que jit a le i 11. 140, uo 20 de 
julho de l l:!\1.\ que reror·mou o cn~ino agrí
cola e zootcchnico do Estado, attentleu a 
osso melhoramento, e"tabcleceudo campos 
pr·aticos ou campos de uomonstraçfw ag rícola 
e pa~>tor·i", ü a commi~>><fro de parece r· q\IO 
seJ<t inde l'ot·ido c archiYado o r equerimento 
de F. Paranhos. 

Sala das commissues, Hi do julho do 1896. 
-Ignacio Mu1·ta.- Tlteophilo Marques.-Joa
quim Calixto. 



• 

N. 165 

A commissão de Agricultura e Colonisa
çlto, a que foram presentes OI! requerimen
tos: 

Da Companhia Manhuassü e Caratinga, pe
dindo concessão de terras devolutas e au
torisação para.fundar nucleos coloniaes, com 
emissão de debentures garantidos pelo Es
tado • 

Do 'dr. Americo Brasiliense de Almeida Fi
lho e outros, propondo-se estabel~cer no Es
tado o serviço de colonisaçiio e o credito 
colonial, tambem medeante emissão ~e de
bentures ; do cid:adão lj:tnacio de Sousa e ou
tros, pedindo privilegio para fundação · de 
engenho central de assucar nos municípios 
do Pará, Pitanguy e Bomlim; 

Considerando que, tendo-se dissolvido a 
Companhia Manhuassú e . Carat.inga, segun
do consta de informação official, nada ha que . 
deferir sobre o que pede a mesma ; 

Considerando que o Congresso Jà votou 
leis regulando os serviços de estabelecimen
tos de nucleos coloniaes e•de introducção de 
immigrantes, auctorisando o Governo a con
ceder favores e a fazer as necessarias des
pesas com esses serviços ; e 

Considerando, finalmente, que, produzindo 
os engenhos centraes fundados pela inicia
tiva particular bons resultados, ao passo que 
tem havido deficit na receita. dos que go
zam de favores de garantia de juros pelo 
Estado e a experiencia aconselha a não con
ceder-se g<trantia dejuros para esse serviço, 
sinão em circumstancias especiaes, que não 
se verificam neste caso, é a commissão de 
parecer . 

Que sejam indefer;idos e archivados os re
querimentos supra mencionados." 

Sala das commissões, 16 de ju!ho de 1896. 
-1gnacio Murta.-Theophi lo Mw·ques.- Joa
quim Calixto. 

N. 166 

A commissão de Minas, a que foram pre
sentes os requerimentos dos seguintes cida
dãos pedindo privilegio: 

João Baptista da Fonseca Nogueira, para. 
explorar· plombagina, ferro, ouro e outeos mi
neraes no município da Ayuruoca; José Au
gusto de Paiva Teixeira , para explorai' amyan
tho e salitre. na zona do Triangulo Mineiro; 
Carlos Schmidt e Hilario Ramos de Oliveira 
para explo1·a.rem carvão de pedra e quaes
quer outros minerae:> no municipio do Pat•à; 
Antonio Mendes d:t Silva e out.r·os para explo
rarem !'et·eo, ouro e outros mintwaes no muni
cípio de Piwnhy · Antonio Vir.ira Pinto para 
explorar carvão de pedra e outros minera.es 
no município do Turvo; Honorio Pereira 
Campos e outros para explorarem areias au
ríferas nas cabeceiras do Rio Doce e seus 
confluentes até ao extremo do~ munici~ios 
de Marianna e Pira.nga, e Leandro Franc1sco 
A.J;a.ntes pedindo t·atificação de privilegio pa
ra mineraçrio de carvão de pedra e outros 
mineraes no Morro d' Agua Quente e no Fon
seca; 

Considerando que persistem as razões em 
que se fundou a commissão para formu~ar . o 

parecer n. 128, qu.e mereceu a approvaçllo 
da Camara, sem 1mpugnaçilo alguma, é a 
.commissão de parecer que sejam archivados 
os requerimentos supra ditos, aguardando 
os peti.cionarios a decretação da lei deJ mi
nas. 

Sala das commissões, W de julho de 1896. 
Ignacio Murta.- Theophi lo Marques. -Joa
quim Calixto. 

A imprimirem-se. 
O SR. Joio Pto, por parte da commissão de 

lnstrucção Publica, remette a mesa o se
guinte 

PARECER PARA 3." DISCUSSÃO DO PROJECTO N. )64 

A commissão de Instrucção é de parece1· 
que o pr·ojecto n. 164 entre em terceira dis-
cussão e s~ja approvado. . 

Sala. das commissões, 16 de JUlho de 1896, 
-Padre João Pio.-Francisco B1·essanc. 

A imprimir-se. .. 
0 SR. RIBEIRO JUNQUEIRA, por parte da com

IDÍSSilO de Justiça Civil e Criminal, apresenta 
o seguinte 

PARECER PARA SEG-:JNDA DISCUSSÃO SOBRE O 
PROJECTO N. 127 

A commissão de Justiça. Ch·il e Cr·iminal, a 
que foi presente o projecto n. 127, de 1895; 

Considerando que a mate ria do art. I. · se 
ach:1. consagrada no proj erto n.l57, de 1800, 
.ao qual a commissão já apresentou emendas 
no parece!' que deu para~.· discu&são ; 

Consider·ando que a. disposic;fto do ~u't. 2. · é 
de grande inconveniente, por· isso que torna 
o julgamento de causas de não pequeno va
lor dependente de juizes que, além de lei
gos, são electivos e temJiorarios e, poetanto, 
sujeitos ás paixões partidarias ; 

Considerando que o art. 3. ·, revog-a.ndo as 
salutares disposições dos arts. 104 e 110 da 
lei n. 18, de 28 de novembro de 1801, toma 
instaveis e depenrl entes dos juizes de paz 
os cargos de escrivães dos districtos, o que 
é contrario á boa marcha da justiça ; é de 
parecer que o projecto entre em 2. · discus
são e seja rejeitado. 

Sala das commissões, 16 de julho de 1896. 
-Ribeim Junqueim.-Gonzaga da Silva. 

A imprimir-se. 
0 SR. EPAMINONDAS ÜTTONI, pela commissão 

de Obras Publicas, envia á mesa o seguinte 

PROJECTO N. 200 

A commissão de Obras Publicas, Viação Fer
rea, etc., a que foi presente o r equerimento 
em que a companhia E. F. Oéste de Minas, 
pede prorogação de praso para entregar ao 
trafego o ramal de Pitanguy ; 

Considerando que os motivos por ella alle
ga.dosjustilicam plenamente a sua pretenção, 
é de parecer que seja approvado o seguinte 
projecto. 

O Congresso Legisla.tivo do Estado de Mi
nas Geraes decreta : 

Art. 1. · Fica o governo do Estado aucto
rizado a proroga.r por oito mez.:Js o praso 
concedido á companhia E. F. Oeste áe Mi
nas para entregar ao trafego o ramal de 
Pitanguy, · 



Ar:. 2.· Revoga m-se as dispos ições em 
contrario. 

8ala das sessões, 16 de julho de 1896. -
Epami nondas Oltoni .-Dum·te da Fonseca.
Albel·tr> Fw·tado. 

A imprimir-se . 
O SR. PRESIDENTE deixa a sua cadeira que , 

n a ausenc ia do s r. v ice-Presidente, é occu
pada p e lo sr. I.· Secretario, occupa ndo o lo
gar deste o sr. 2 . · Secretario, e se ndo com·i
dado para este ultimo logar o sr. Au gustO 
Clementino. 

0 SR. MANOEL ALVES, ohtendo a pa lav ra, 
lê e env ia á mesa a. seguinte 

MOÇÀO 
A Camat•a tios Deputados julg:t interpre

trar os sent ime ntos do povo m ineiro, cspe
rantlo quo as exeqnias do vc nc ra ntlo pt·ola· 
do tlu ~l<u·i a nna D. Antonio Cort·éu tio Sit. c 
Benevides sejam auxiliadas pe lo E~tatlo. 

Sala rla.s sessue~ . H\de julhu do IR\H).- Pa
dre .João Pio . - Au gusto Clcmrmti tw.- Si l
va Fot·tes. - So usa Mot·e ira . - Cqnc:.ru :\.1-
v e:>. -Ra ul Pe nido. - Th cnphil o .\ l:u·qu c;:. 
- Sev eria no do H.czende. - Nu nes l' in ltc iro. 
- J . Uue no Bra ndão _ - netul io do Cat•va-
lho. - Ft·e itas Ca:tr·o. - .Jo:tq u im Ca lixto.
Coclho do illuu m . - Carl i tHio l' in to . 

0 SH. CAMILLU I'RATES (pela ortlclll ) r equ er· 
se de lr!' ll P it mesa a l'ac uldadr; do nomear 
utna co mm issiio especia l pa t·a tl a t· parcrer 
sobrr~ :1 mo~·iio ali m do ~cr a mo~ ma tlis
cu titia e \·otatla i m media ta mc n te. 

Com o consentime n to tia casa o ~r. Prc;:i
de n te noméa pa t·a a re fe r ida co m missào ns 
son ltur ·~ :\u gusto Clc monti no, Cam illo l ' t'a
t es, .\la noel Ah·os, Jo:lo Pio o . · unes l ' inlte i
r o o, su~po udentlo a sos:;:-10 pot' dez nt inutus , 
con,· io ht a co mmi ssão a ro t. ira t·-~o ;'1 sala d as 
commi:::;;ões pa t·:t e la iJot•;u• o pa t·rccr. 

Rc;tiJor ta a. sessão, v ui ta. ;t occ11 pa t' a ca
de ir·a tia prositlen cia o ;:r . Ed ua t·do l' itne nte l. 

o Nr • .João Pio:- Ye nh&, ;:r. J>t·e:::idon
te, por parte d:L commis~ão c~pccia l notnea
da. pat•a. dar· parerer sobr·t.· a mo~·:-to (] u e ti ve 
a honra d o ass ign :~r . e q ue con'i~u:L a uxil io:; 
pa t•a as d esposas com os l'unot·aes de ti. Ue
neYi dus. 

Cum p t'o-me dechu ·ar, St'. Pt·esid onte, e m 
nome tia comm issão, qu e s i IJc m e lla com
pr·ehotu.la, n:w possa a Camar:t <LUctot·izar do~
pe;:a~ :S<' rt iio pe los me ios le:raes, eomt u du a 
a ppt'"''<H;:io dessa mot;ão si~nirtca a penas a e x-. 
pt·c~~:·o o dos sentimen tos catholicos da Cama
r a do~ I>Pput.:ulos, que assume in tei ra t·espon
saiJil ida• lll tias despesas a e !rectuat·om-se eom 
o a uxil io ú;: exeq uias do Yirtuo~o p t·e la.du de 
Maria nna . (.lf ttilo bem!) 

PARECER N. 167 

A commi~s:lo especial , a que foi presente a 
moçã.o do De puta.do .J oã o Pio e ou t ros, na 
qua l se pode quo o Gover·no do Esta o lo fat;a 
as es:equias do ve nera ndo prelado de Jlila.ria n
na, d. Anto nio Cot•rêa de Sá. e B~nev ides, e 
de parecer que seja ella approvada . 

Sala das commissões, 16 de julho de 1896.
Augusto Clement ino.-Ca milto Pra les (com 
restric(jões). -Conego Alves.-Nunes Pinhei
ro.- Pad1·e Joc1o P•o. 

A. C. 11 . 

DISCUSSÀO no PARECER N . 167 
O SR. PRES IDE;:.;TE a nnuncia a d iscu~são do 

parecer n . 167, depois de procede r it s ua lei
t ura . 

O Nr. ( 'amlllo Prat.etol vem á. tribu na de
clarar q ue assi:rnou o parecer com t•ostri
Ct,:ôes pot·que e ntende que o Govert•O n:io 
pódo e trectua r despesas se m a u ctoriza(jfto 
le ~al. 
~o n.1esmo modo q ue o seu collega, o sr. 

Joao Pto declat·a que a commi:<são não deu 
parecer· con t t·~ t a m oçi'lo, pnt'(] Ue se ria con
t r·a t·tar o 'Ont tmentu do toda a Camat'a : e 
cons iolera es;:a mot;fto ~ imp l e:<men t o a ex
pt·essi'to dn;: senti mentos t·o li :.rioso;< e ltome
na!!e lll da Camara :w ~t·an!lo c idadrtn q ue 
acal.Ja de de~appa recot· . 

N i ngu em ma i~ pcd indo :1 p:tla \Ta . e ncer 
ra-se a d i sc u !<~;-u o c ê appt·o ,·;uln u par cct·. 
Com m un iq ue-sc a o r;oYc t·no. 

Cont int't a a a pt·e~enta~·fiO do pl'oj rr tu:< in-
dtcat;ues, e tc . 1 

0 ~lt. CA~lii.Lf' PRA l'ES manda ;'t mesa U ~e
g uinte 

PROJJo:Cl'O N. 201 

O Cr• n :.rt'P."~n l.eg- i ~latiYo do Es tado de .\li
nas (;c t'a l';: df'rt·el;t : 

.\ r t :;..ro u ni•·u . . \ s ·li~po;: i çõf';< da ll•i n . 1 :~0. 
de 17 du ju lho de 1 ~\15 , :::;o C;.! Un lnwnto 
app l iraY l· i~ ao~ f'~r·t ·h·ft<'~ j u!l i r ia C'~ dn E:<ta
tlo , r·on>;!:lll:t:< :t:< dbpo;;;it;o)e~ rm o·tontral·io. 

S:ll a da,:~~,;:~,-, . ,_ , lfl dl' j nl lto d l' lS\Hi.
Ounillo l'rrt /I'S. - Carlindu / 'iii iU.- r ;,.llllin 
rle Ca l'l 'rt l hu.-n r. ('oe/lw c[(' .lfrm ro. - Srt l trr
nino Drm los.-Sousrt .l!urr•i rrt. -S•t, lr'-' /'i
n hei1·o.- ThNlph iln .ll rliYfiU's.-( 'mtr'(l!l . ll•·e.~. 
-Sr•reritl r/11 rlc ]{t•;,•ncl,•.-A/I,,•r i•J F " rltll{u .
(;on :n.rtn ,[n sit•·o .- nua rtr• rio Fn,l st ••·o.
Fruilrts Casi i'O. - 1:anoel dr' Silt·a.-!!Jttrtcio 
M urln. 

Estando apoiado pelo nu mc t'O de as,.: i«na-
t m·as, Yae a im pr imir-se. "' 

O l"r. 'l'lu•ot•hllo i'lnrquf'S ( n:w te iiiOS ') 
sou tl iscur~o) . 

\'e tn i1 mc~:t o v:lo a impt·im it·-;:f', ,·i;:t o r s
tnt• apoiado pe lo n u mero do a,.:~i;!lla l tll ':t !<, o 
scgulll te 

I'RO.J F. CTO r\ . 202 

O Co n ~r l'c ;: ~o l.r:.ri:<lath ·o do Estndo tle .\li
na~ r; e t·ao~ ol ect·ota: 

A•t. I . · l' ic .t o !'res idente tio E~tado lllt
ct::.r·izat!o a contr·acl.:tl' com os cidndà os :\!l'un
~o l' rcdc t·ico •lo AIYaron:ra Peixoto, Ha lldo l
plto I ;ont;a h ·es -·imõe;:, .José ForToira da si iYa 
Cnmpn;: e .los(• do~ Sn n tos Carva lho, ou com 
q uem molltot'eR co nrlio;õos o!Te t·ece r , a con
~ t t·u ct;ãu do umn estl'ada de l'etTo. q uo. pa t'
t indv da E~trarta de l'err n Contl'a l do Brazi l, 
Yá ate l.;q:~úa San ta. 

§ I.· Aos r.onr.es;:iona rios rica conccd i tio o 
privilegio tio ci ncoenta annos para uso e 
goso da estt·atl:t. 

§ 2. · Uma zo na privilegiado.. de se is k ilo
metros. 

Art . 2. · F ica m revogada s a s dispos ições 
em contrario. 

Sa la das scs · ues, 16 do j ulho de lHOO.-
Theophilo Mnrq~tes.-Cm·lindo P inlo.-Au
Qusto Cleme1, linn.-Pacl1·e Juao P io.-Lielulio 
d. ~ Ca1'valho.-So·r•sa Mo1·ei1·a . 



DISCUSSÃO DB RRDACÇÃO FINAL 

Lida e posta em discussllo, é esta, sem de- . 
bate,encerrada, sendo approvad~ a retla~ção 
1lnlil do projecto n. 146 de 189a.-Envte-se 
ao Senado. 

CONTINUAÇÃO DA PRIMEIRA DISCUSSÃO DO 
- . PROJECTO N. 168 

E' annunciada a continuação da primeira 
discussão do projecto n. 168, sobre creaçlto 
de gymnasios. 

o sr. CamiUo Pratetl :-Peço á v. exc., 
sr. Presidente, dJgn~se :mandar-me o pro
jeéto .. (F:' satu{eito). 

Sr. Pre~idente, não e sem certo c~mstran
gimento que uso da palavra na discussão 
deste proJecto. O meu constra:ngi!Dento pro
cede de razões poderosas : primeiro, por te
rem sobre elle se enunciado brilhantes ora
dores desta casa, ·compar!'-do al?s q~aes eu 
sei bem que occupare1 posição mfima; 
(nilo apoiados geraes); segundo por ser pos
sível que se me ·acoime de tratar de um as
sumpto que pessoalmente póde intere~sar
me . .Mas, estou certo de qu~. estas ultimas 
razoes não influirão no esp1r1to da Camara, 
habituada, como está, a ver .em. cada um de 
nós o propugnador dos inte~esses geraes d_o 
Estado sem nos atermos a mteresses partl
culare;. E é confiado no juizo d~ Camar~ 
que ouso trazer para o debata a mmhaquas1 
nulla competencia. 

Sr. Presidente, a instituição fdas Escol~s 
Normaes não foi, é certo,- atacada pelo li
lustro nprcGentanto do projecto. S. ex_c.; 
pocto quo apreaentasse argumentos ~o m
tuito de desvalorizar deante da opimão da 
Camara e do juizo publico os serviços que 
essa instituição tem prestado ao Estado, a 
sua argumentação foi de ordem tal, tão fra
ca em parte tão contraproducente outras 
vezes que c~rtamente não conseguiu formar 
juizo 'segundo a corrente de opiniões que o 
illustrado deputado quiz crear contr:a as 
Escolas Normaes. Recordo-me, sr. Presiden
te, de que, si é certo que s. exc., pretendeu 
demonstrar á Camara que as Esc~las Nor
maes em si ou por su_a. má organ~zação S!i<> 
estabelecimentos permcwsos ou siquer dis
pénsaveis na organização do ensino, o no
bre deputado não attingiu o seu fim. 

Cultor das lettras e principalmente obri
gado, por sua profissão, a conhecer os ~re
ceitos pedagogicos modprnos, não poderia o 
nobre deputado querer demonstrar que as 
Escolas Normaes são estabel~cimentos. pre
scindíveis em qualquer orgamzação raCional 
de ensino. 

E demais, ·sr. Prasindentfl, se cogitamos 
nesta sessão, com o applauso de to~a a 
Camara de instituir o ensino profissional 
primari~ em seus variados r'!-m_os; se não 
ba muitos dias a Camara assistm com ver
dadeiro eiithusiasmo a fundamentação de 
um projecto éu.jo fita é esse, é vi!tto, sr. Pr~ 
sidente que nllo pode dar o seu assenti
mento :..0 projecto que supprime al~ns es
tabelecimentos de ensino profissional, como 
sejam as Escolas Normaes. · . 

Sr. Presidente, v. exc. illustrado. profess~r 
que é, sabe que po~ melhor e mais aperfei-

çoaclos que sejam os methodos de ~nsino, 
por melhor que seja o ap~rfeiçoam~nto ma
terial _das escolas, por mmor que seJa o nu
mero de escolas primarias que mantenhamos 
despendendo para isso caudaes de dinheiro, 
nunca chegaremos ao resultado almejado si
não tivermos um _profest,orado bem educado 
(apoiados; muito bem). 

O methodo, sr. Presidente, é um conjuncto 
de leis mortas que precisam ser vivitlcadas 
pelo professor; o methodo sem professor nllo 
passa de uma theoria sem resultado .al
gum pratico para beneficio do ensino. 

O professor, SI' . Presidente, que não co
nhece o methodo de ensino, será um incon
sciente instructor da mocidade sem ter al-,.. 
SCllutamente certezaldo:fim a. que se propõe 
(apoiados). 

Esta opinião, sr. Presidente, é universal
mente manifestada por todo o mundo que 
procura estudar: a difficil mataria de en
sinar. 

Ora sr. Presidente, si nós reconhecemos a 
oeces~idade da creação de ins~itutos- dd en
sino profissional para aiTeiçoar a nossa pe
dra para. atraiçoar a madeira das nossas 

'mattas, para a1feiçoar a argilla, será possí
vel que queiramos supp1·imir os que formam 
educadores que affeiçoem os corações e o 
espirito· dos nossos concid11dãos 1 

Nós sr. Presidente, que julgamos necessa
rio, p~la creação de institutos de ensino pro
fissional, formar artífices que nos represen
tem na vida economica, podemos descurar 
de formar tambem profi~sionaes que nos re
presentem na vida intellectual da nação 1 

V. exc. sabe, SI'. Presidente, que as nações, 
como o individuo, têm uma dupla vida ; a 
vida organica e . a vida inte1lectua1 a vida ce
rebral. 

Para que possamos vantajosamente luctar, 
temos TJecessidade de nos apparelhar para 
umas e outras manifestações. 

Para a lucta na vida economica, que con
stitue a vida organica nacional., formamos o 
artitl.ce ; para a lucta na vida cerebra~, ~a 
vida da intelligencianão podemos prescmd1r 
do bom professor. 

E' por isso, sr. Presidente, que eu penso 
que a Camara dos srs. Deputados não poderá 
dar o seu voto a este prQjecto, que t!a
ta de supprimir estabelecimentos de e!lsmo 
profissional cujo fim ó melhorar a mtel
&ectualidade dos nossos concidadãos. 

0 SR. CAIIULLO SOARF.S FILHO dá um aparte. 
0 gR. CAMILLO PRATES: - Desculpe-me _o 

nobre deputado que su, tomando em consi
deraçlo o aparte com que me ho_nrou, não 
possa ver nelle um argumento. 81 nós pre
cisamos de professores normalistas parat'un
dar as Escolas Normaes, ficaremos em um 
circulo vicioso ; isto é, para termos Escolas 
Normaes precisl\mos de ter professores ·-n~r
malistas e pàra termos professores normalis
tas precisamos ter Escolas Normaes. Quando 
será el!tllo, sr. Presidente, occasilo de .:lrear
mos Escolas Normaes Y 

o sa. JoXo Pio : - Jà estão creadas, já. 
ha uma porçllo dellas. 

0 SR. C.uo.LLO PRATBS:- .Mas V. eiC. pro
pOe a suppressão dellas, 
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O SR. Joio Pro : - Eu não propuz a sup
pressão dellns. 

O SR. CA~nLLO PRATES:- Sr. Presidente, e 
não ê crível que não tenhamos professores 
para as Escolas Norma~s, quando v. exc. 
ouviu dizer ao mesmo sr. deputado que apre
sentou o prQjecto,que no Estado jà. ha mais; 
de 500 normalistas, portanto, deste pessoal, 
podem sahir professores para as Escolas 
Normaes. 

Demais, sr. Presidente, não é necessa
rio que se seja normalista para. ser se pl·o
fessor de Escola Normal; basta para isto que 
se dedique ao estudo do ensino. 

Sr. Presidente, si nós conhecemos a ne
cessidade de professorado primario hahil e 
instruido, educado nas boas normas pcdago
gicas, si isto é um a.xioma om materi<t de 
ensino, v. exc. me dirit onde havemos de 
procurar estes professores .•. 

O SR. JoXo Pro :-Nas Escolas i\'ormnes. 
0 SR. C . .UIILLO PRATES :- l'\ão podem elles 

deixar de sabir dos homens de lett.ras. 
Mas não nos hão de rornecel-os a classe 

medica, a dos engenheiros, a. dos bachareis 
em direito ou qualquer outra classe profis
sional que não seja a dos educados para en
sinar, por quanto cada uma dellas tem a sua 
especialidade e, para que um engenheiro, 
um medico, ou um bacha1·el possa sei' bom 
professur primario, elle precisaria t'azei·estu
dos especiaes, isto é, ser normalista, pouco 
importando ter ou não diploma. 

V. exc. comprehende, sr. Presidente, que 
seria. um dtslate recrutar o professorado na 
classe dos illetrados. 

0 SR . CAMILLO SOARES FILHO : - Isto tudo 
prova a ravor do projecto. 

O SR. CA:UILLO PRATES :-1\las como 1 
0 Slt. CAmLLO SOARES FÍLHO :-Pois Si nós 

não temos pessoal para uma escola, como 
vamos encontrar para tantas que existem no 
Estado 1 

U)IA voz :-São escolas primarias. 
0 SR. CAMILLO PRATE:;: - Sr. Presidente, 

eu não tenho a f01·tuna de ser compr·ehen
dido pelo nobre deputado ••.• 

Si a instituiçito não foi atacada, porque é 
que se propõe a suppressão de estabeleci
mentos de ensino normal 1 

De duas uma, ou se reconhece quo a in
stituição é boa em si, ma.s quo tem sido mal 
servida e neste caso o prQjecto não de \·ia 
propor a. suppressão das escolas normaes, 
mas devia propor medidas para melhorai-as, 
ou, para supprimil-as, devia-se demonst1·a.r 
que os estabelecimentos desta natureza. siLO 
mais quo sufficientes para as nossas neces
sid;ldes. 
· 0 SR. FRANCISCO BRESSANE : - E' O caso. 

0 SR. CA~IILLO PRATES : - Mas, sr. PI•esi
dente, nós não temos escolas normaes em 
numero superior ao de que precisamos ... 

O SR. JoXo Pro : - Eu responderei a este 
dilemma. 

0 SR. CAMILLO PRATES ... não temos, sr. 
Presidente; hasta comparar a necessidade do 
ensino com a nossa população, dado este 
importantíssimo e imprescindível para dis
eussaes desta ordem. 

Não se pode, sr. Presidente, a.ssim arbi
trariamente, _sem AStatistica, propõr a sup
pressão de ostabelecímentos de ensino, por
que sõ ella. nos podara convencer de que 
os estabelecimentos existentes no Estado 
bastam ou jà excedem a,; oxigenci:ts da nossa 
populaçfLO ; mas u nobre deputado não se 
deu a. este t1·abalho. 

Nós sabemos que dez escolas normaes em 
um Estado tão extcn!>o o rlo ti"ou gra.nt.le po
pula.;ão não excedem :h) numero exigido 
para a educac;::io e fCtrmação de professores. 

O SR. JoÃo PIO : - :::>. Paulo tem mui
to poucas escolas normac!:. 

0 SR. F. BRESSANE : - Actu:llmente tom 
13, mas durante muito teu1po $Ó tevo 
uma. 

O SR. CAmLLO PR.t.TES : - ·r. !'residente 
nfLO colhe o a.r;:rnmento do noiJre Llepni :ulo: 
porquanto S. Paulo nfto e tiL na;: condi.;Oe:> 
de i\llnas ; està todo cort:Hlo tio Estratla:> 
de Forro, as Ct.:mmunicac;oes sãu facílimas 
o a população cl.aquello Estat.lo não ô met:1tlc 
da nossa. 

Quando estudamos a estatística de t.lh·er
sos pa.izos do mundo, com relação á creaçfw 
de escolas norma.e!:, v. exc. sabe, sr. P1·esi . 
dente . que nenhum delles ha em quo essa 
instituição não s~ja l'econhr·cida como int.lis
pensavel para o aperfeiçoamento do ens ino, 
para o apparelhamento da insti'Uct;fto po
pular. 

Em dh·ersos paizes da Europa, notada
mente na. Allemanha, onde o problema da 
inst1·ucção ê cousa seria, CI'eada uma esco
la normal e verificado o seu vaiO!', tl'abi a 
3 annos estava o numero d'ellas ti'iplicado 
ou quadruplicado, apresentando grandes 
vantagens no adeantamonto do ensino pu
blico. 

Si, como ê natural c mesmo eminentemen
te racional, devemos aproveitai' a experion
cia feita po1· outrem, ahi está nessa esta
tística, que todos podem consultai', uma li
ção e um argumento em p1·ol da· escolas 
normae~. 

Os :u·gumontos apresentado;: pelo illustt·o 
deputarlo autor tio projecto, como .iit 
tiYo occasião de dizer, se reduzem a allii'
mar que as escolas normae;: não têm dado 
os l'esultatlos que dellas se devom esperar, e, 
sr. Presidente, isto se tem repetido muito 
mais de uma. Yoz nesta casa. 

Mas isto é uma phra.se vaga, :-ediça, quo 
não pode se1· senão usada. cum argumento 
de occasião. 

Pam que se diga isto com fundamento ó 
necossario quo se produzam tlado~ estati:;ti
cos u dizet· quacs s~jam 0 3 resultados a espe
rai' e quaes os jii alcançados. 

!\las dizet·-so simplesmente que não têm 
as escolas na1·maes p1·oduzido bons I'esulata
dos, l'epito, ê cousa sediça, sr·. Presidente, 
quo não tem o mel'ito de elucidar a questão 
e de produzir em nosso e:>pirito a. mais leve 
conYicção; esta é que é a verdade. 

Além disto. sr. P1·esidente, o illustra.do de
putado accusou as escolas normaes, dizendo 
que ellas só sen ·em para educação de moças. 

S1·. Pr·esit.lente, este argumento prova em 
favor desses estaJelecimentos. 
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O sR. Jo.Xo Pio: -Eu não disse isto. 
O sR. C.um.LO PRATBS:-ü que disse o H

lustre deputado é muito favoravel ás escolas 
normaes, ma.~ em todo o easo não são estes 
institutos frequentados somente por moças: 

Sr. Presidente, .se é certo que estes esta
belecimentos são frequentados por maior nu
mero de moças do que moços, é isto devido, 
especialmente ás condições modestas em que 
tuucciona.m as escolas, e porque estão á porta 
das familia.s, porquanto as moças, não po
dendo frequentar gymnasios e outros esta
belecimentos, recorrem á instrucção que 
lhes é facultada nas escolas normaes. 

Nã.o é novidade nenhuma dizer-se aqui 
que, em gernl, a mulher, entre nós, não re
cebia. até ha pouco sinã.o uma instrucção 
quasi nulla nas escolas primarias. Até h~je 
nenhuma dâs nossas patricias podia rece
ber uma educação mais apurada: sabiam 
apenas làr e escrever e isto mesmo nem sem
pre ensinado nas e~colas publicas, mas por 
professores particulares, no seio das famí
lias. Hoje, felizmente, temos estabelecimen
tos de Instrucção qub· podem ser frequenta
dos por moças i e este facto é argumento ro
bustissimo em favor dessa instituição,porque 
prova que ella tem merecido a confiança. 
dos pais de familia (apoiados; muito b<lm), 
que lhe confiam a educação de suas li
lhas. E quando as Escolas NormMs fossem 
frequentada.s só por moças, ainda assim lu- · 
craria muito o ensino, porque a pratica 
tem demonstrado que ellas .se dedicam mui
to mais ao ensino publico do que os homens 
e com muito maior aproveitamento. 

Para quem sabe quaes devem ser as qua.. 
lidadas essenciaes do professor, é evidente 
que as mulheres desempenham muito me
lhor essB elevadíssimo cargo do que os ho
mens, já pela amenidade natural de seu ca
racter, já pela sua docilidade e doçura de 
trato, já emfim porque pelo seu genio com
municativo estão muito mais aptas para a 
educação das crianças do que os homens, 
porque o mestre-escola não é somente um 
mstructor.i é tambem e principalmente um 
educador. 

0 SR. DELPHINO MOREIRA : - Será a conti
nuação da educação domestica. 

0 SR. CAJIULLO PRATES:-E' verdade i V. 
exc. tem toda razão. 

Quando mandamos para a escola os nos
los filhos, não vamos somente procurar que 
elles lá. aprendam as primeiras lettras, alli 
tambem temos certeza de que elles vão for
mar o seu caracter e desde entào começa a 
sua aprendizagem não só na 7parta propria
mente cultural, mas tambem na parte 
moral. 

Por esse lado é evidente que as mulheres 
têm muito mais aptidão para o magisterio 
do que os homens. 

Poder-se-ha dizer, como affirmou um dis
tincto collega, que ellas, em geral, nao for
mam caracteres viris; mas si ellas não se es
quecerem de sua missão, si se lembrarem de 
que devem substituir a mulher pela edllca
dora, esforçar-se-hão tambem por formar o 
caracter do cidadão. 

0 SR. FRANCISCO BRBSSANR:-A mulher S~ 
educa o coração do homem. 

0 SR. CAMILLO PRATBS:-Portanto, dtzer-se 
que as Escolas Normaes só· servem para a 
educação de moças é mais um argumento 
:para a. sustentação desses estabelecimentos 
(apoiados), qualquer que seja o lado pelo qual 
se encare o problema difficil da. educação do 
povo. 

Ainda, sr. Presidente, o illustre deputado 
irrogCIU uma gravíssima injustiça ao profes
sorado primario de Minas. 

S. exc. alflrmou que os normalistas 
que se mostram com talento e intelligen
cia acima do vulgar, abandonam immedia
tamente a sua profissão e vão cuidar de ou
outros misteres, sendo sómente empregados 
nas escolas primarias aquelles que são ine
ptos e que não revelam elevação de espírito 
e intelligencia. 

Isto é uma gra,·e injustiça que o nobre de
putado faz ao professorado mineiro e contra 
a qual em nome d'elle eu protesto. 

0 SR FRANCISCO BRESSANE:-Ha muitos pro
fessores distinctos. 

0 SR. CAMILLO PRATES:-Dou testemunho 
de professores distinctissimos que revelam 
grande intelligencia no curso normal e que, 
entretanto, não desprezaram a sua profissão, 
honrando-se com ella. 

UM SR. DEPUTADO:-Nós temos poetas e lit
teratos ate nas escolas de instrucção pri
mada. 

0 SR. GONZAGA DA SILVA :-Então não ha 
falta de !)essoal como se allega. 

0 SR. CAmLLO PRATES :- E si não ha mui
tos profC'~:'<n1·o~ de talento, somos nós os res
ponsaveis pol' esse facto, nós que não do
tamos o professorado com as vantagens que 
eHe merece, nós que não podemos elevar os 
seus ordenados para que não se applique a 
outras protlssões esse pessoal intelligente e 
talentoso, que o nobre deputado diz que fo
ge do magisterio. E esse argumento não 
pode destruir a convicção de que as Escolas 
Normaes são um apparelho necessario e 
indispensavel á. organ!zação do ensino. 

Sr. presidente, pelo meu illustre collega 
residente em Barbacena foi vantajosamente 
refutada a parte do discurso do illustrado 
deputado o sr. João Pio, quando s. exc., ge
neralizando as accusações feitas ás Escolas 
Normaes, envolveu todas ellas na mesma r&
de de descredito. 

V. ex c·., sr . presidente, deve lembrar-se 
de qua principalmente os factos occorridos 
na Escola Normal de S. João d'El-Rey é que 
darão origem ao projecto actualmente em 
discusslio. Mas, sr. presidente, como é que 
havemos de concluir da má orientação . de 
um desses estabelecimentos, si por acaso a 
houve, para acoimarmos todas os outros do 
mesmo vici'l, desde que não se demonstre 
que em todos elles se tenham dado os mes
mos inconvenientes 1 

Ao contrario disto, sr. Presidente, pelo r&
latorio do sr. Secretario do Interior, verifica
se que as outras escolas normaes vll.o cum
prindo os seus deveres e desempenhando as 
tunc~s que lhes incumbem, senão com todos 
os resultados e vantagens, a.o menos tanto 
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quanto é possível com a pobreza de n.ppare
lhos que nellas se nota e com a insutn
ciencia. de materiaes de que são dotadas. 

V . exc. sabe, SI'. Presidente, que, para o 
ensino de sciencias physicas e naturacs, 
por exemplo, ê necessario dispor-se de gabi
netes, ln.boratorios e de bons apparelhos, 
que não existem na maior parte das escoh~s . 

Não é isso, sr. Presidente, devido ã. incuria 
dO gOYerno, UlaS a impossibilidade dO trans
porte desses apparelhos para os diversos 
pontos do Estado. 

V. ex c. sabe que esses apparelhos não se 
transpor·ta.m racihnente e que é 11ecessario 
aguarda r-se occasião opportuna. 

Em todo caso, isso não depõe ainda contra 
a existencia das escolas no1•maes i ao con
trario, prova que não pode esLar I'eita a e:li
perie ncia completa tl'essa instituição. 

Sr. Presidente, seja-me licito a inda refu
tar um elos argumentos do illustrado depu
tado, fundado em uma estatística cujos da
dos não sei onde foi s. ex c. buscar. 

O illustrado deputado, sr Presidente, que
rendo avaliar a capacidade profissional dos 
que se formam nas escolas normaes e que
rendo aquilatar o serviço prestado por esses 
estabelecime ntos, não pe la qu:Liidade dos 
alumnos mestres, mas pelo preço que cada 
um delles custa ao J<:stado ; s. exc. que, 
não fazendo,ne:;Le caso,quegtão de qua lidade 
e s im de q uantidade, que mosu·ou ant es quc
l'er ter· mui Lus professores maus que poucos 
bons; s. exc ., que esq ueceu-se momentanea
mente, ou, em ct~~ intelligencia eclypsou-se 
po1· minutos o verdadeir·o ct·iterio de julgar; 
s. exc., digo, fez até a conta do qua nto cada 
um nnrma.li stn. cu~t a ao Estado! E lembro
mo de que s . ex c. deu mais ou menos este 
algari~mo (lé) : c::d : ~ nor·malista custa ao Es
tado cerca de seLe contos de l'éis. 

Alé m, ;;r. !'residente, de não ser isto um 
argumento applicavel ao caso, porque não po
demos, em semelhante li .•:pothese, fazer ques
•ão de <;ua.ntidade, ma!> de qualidade, não é 
a estatisca de s. exc. precisamente cxacta. 
O uobre deputado valea-3e de um facto todo 
occasional 

Sabe v. exc., sr. Presidente, que a le i n. 
elevou de 3 a 4 annos o curso normal e 
que nem uma das escolas normaes teve 
a inda tempo para. formar alumnos dent ro 
desse prazo ; àe ma nei 1•a que era muito 
possível mesmo que o illustrado deputado 
podasse encontrar p1·eço muito mais eleva
do ; s . exc. poderia multiplicar esse preço 
pelo numero de normalistas e acharia uma 
somma de assombrar. 

Si eu quizesse . argumentar com os alga
rismos do nobre deputado em relação ao : 
Gymnasio, o que não farei porque considero 
o seu argumento imprestavel, poderia pro
var á s. exc. que os pr imeiros alumnos for
mados nestes institutos custariam muito mais 
caro que os normalistas, cujo p1·eço s. exc. 
calculou. 

questão de quantidade, mns dequal idade, 
a inda assim o nobre deputado Yalcu-!'.o de 
dados que não são de todo Ycrdadei ros 
para demonstrar que os normalistns no!' cus
tam p rer:o muito elevado. 

O SR. JoXo P1o : - Veremos depo is. 
O S. CAMILLO PRATES : - Sr. PI·rs idente, 

como jil dec larei á v . exc., e!'.se assumpto 
tem sido amplamente debatido, não quer·o 
mais cança.r a atte nçi"to da ca;;a discu ti ndo 
outras p roposi!;ões que aqui fo1·am ar-ti
culadas pelo i 11 u!'.trado depu ta do (o pm·tes) 
e a~rom seja-me lic iw explicar actus tio go
verno com re lal,'flO á E~col a. Normal de S. 
João d'El-Rey. 

Pat·ecP--mn, SI' . Pt·rs idente, que h ontem 
ou\·i dizer· que o illu strado Sccrota r·i o do 
Interior Yiolou di~posi~'ões da lei tlc ensino 
par•a podc1· COITigir· os desmando,.: quu 80 
deram na Esco la Norma I de ~ - João ti'El
Rey. 

O StL JoXo 1-'10 :-V . ~xc . refere-se a mim ? 
0 SH . UONZAGA OA SI r.\" A (Para O sr. Jotiu 

Pio) V. exc. nito falou hontom. 
0 SR. CAMILLO PRATF.S :-~i"IO 111 0 rrCnl'dO 

bem se l'oi v. exc., ou ,.: i fn i um ouu·u t·ul
lel!a que occupou-se do a>'sumpto. q uem 
o disse. 

Sr. Pres iLlonte, u tle notot·iedade publi ca a 
dosorganiz:H;ào em quo c~te \·c pm· :tl ;run;; 
dias a Fscola 1\nrmal dü ~ . . loiw ri' EI-){ey, 
0;; factos que l'O lll'Ol' l'CI'alll pal':l i ~tO n:·lO SO 
deram sómontc• l'ót·a elo recin to da csl'o la . 

Alguns occo i'l'CI'am na;; ruas da cidade: ou
tros, porém,rlcram-sc mesmo no ree i nto e a tú 
dentro das a ula;; , 

Disto, SI'. Presidente, eu estou informado. 
e ha ne!>ta ca:-a quem o ostej:1 como eu : o 
como, sr. Preside nte, a co ngTcgaçi"w ni"to ti
vess/3 querido proYidenciar o tom:ll' a deli
beração que lhe competia toma1· de confor
midade com o regula mento, o sr. Secretario 
do Intet·ioi', que di sso teve conhec imento, 
tomou as providencias de que hontom j:i. 
ouvimos falar na Camara. Para isso, sr. 
Presidente, o sr. Secretario do Interior fun
dou-se no art. 25 do regulamento das Esco
las Normacs, que auctoriza . a congt·egação, 
assim como o Secretario do lnteriOI', a in
terYir o applicar, nos casos omissos e impre
vistos, as disposições discip.li nares da lei 41. 
Além disto, são tambem applica.veis, nestes 
casos, as clisposiçoes da legis lação a nter ior 
snhsidiaria da legis lação actual quando ha 
omissão desta. 

Ot·a,"'effectivamente, o caso da Escola. Nor
mal de S. João d'El-Rey é imprevisto. 

Houve alumnos que dosacataram professo
res em plena rua, com o intuito de deswo
ra liza.l-os e privai-os do exercício das suas 
funcçoes (apaYtes). O sr. Secretario do In
terior, firmando-se em lei, praticou os actos 
que a Camara já. conbece.-Portanto, sr. 
Presidente, não houve por parte do Secre-

0 illustrado deputado h a de concordar que ta:rio do Interio~ n~nhuma violação feita. á 
nllo foi tllo feliz, como esperava, nesse pon- le1. S. exc. , cr1terwso como é, não poder1a 
to de seu discurso. I de modo algum violar a lei, qualquer que 

Alem, sr. Presidente, de ser cousa incon- fosse o interesse publico que a isso pare
testava! que nllo deYemos em tal caso fazer cesse obrigai-o. 



E agora permitta-me ainda o illustrado 
deputado que, voltando a seu projecto, com
bata mais uma de suas disposiçoes de que 
me ia. esquecendo, rêtlro-me á creaçli.o de 
internatos de gymna.sios. 

(O s1\ Presidente previne ao nobre Deputa
dtJ que apenas tem 5 minutos). 

Si é verdade que os gymnasios sn:o esta
belecimentos uteis. e essenciaes á. instrucçlio 
secundaria, não o 11ão tanto que possamos 
multiplicar o seu numero, e, muito princi
palmente, quando o nobre deputado propõe 
a creaçlio de internatos. 

V. exc. sabe, sr. Presidente, quaes os de
feitos de que siLo arguidos os internatos. 

Está na consciencia de todos que, nos in
ternatos, ao passo que é ministrada a in
strucção, os alumnos adquirem vícios que 
se radicam e que, muitas vezes, invalidam 
para toda a vida ao individuo que tem a in
felicidade de adquiril-os. 

E, portanto, quando mesmo eu nll.o votas
se pelo projecto, por supprimir a escolas 
normaes, votaria contra elle, sómente pelo 
facto de propõr a creação dos gymnasios-in-
ternatos. . 

Sr. Presidente, vou obedecer á intima
ção que me fez v. exc., a quem e á Camara 
peço desculpas por ter occupado longo tem
tempo e cançado a sua attenção. (Nilo apoia
dtJs). 

Declaro a v. exc. que me senti obriga
do a tomar a palavra para refutar os argu
mentos do a.uctor do projecto e restabelecer 
a. verdade. 

Concluindo, sr. Presidente, peço permissão 
para lembrar um pensamento de Mr. Gregory, 
que, em um trabalho ácerca do ensino nor
mal em Michigan, escreveu estas memora
veis palavras : 

«Um professor consummado, sem outro t.e
cto que a ramaria de um carvalho, nem 
mais livros que as suas folhas, é capaz de 
instruir e educar. Um professor deseducado 
e inuabil, não fará nada, ainda no meio de 
uma bibliotheca e coadjuvado por um.labo
ratorio completo». (Muito bem! Muito 
bem! ... ) 

Dada a hora, adia-se a discussão, ficando 
com a palavra o sr. João Pio. 

2." PARTE DA ORDEM DO DIA 
2.1 DISCUSSÃO DO PROJECTO N. 183 

E' lido e entra. em 2. · discussão, por arti
. gos, o projecto n. 183, que fixa a· força pu
. blica. para o futuro exercício. 

Sem debate, approva-se o art . . 1. · 
Em discussn:o o art. 2·, são offerecid;.'i, li

das, apoiadas e entram con.junctament·~ em 
discussão as seguintes emendas : ' 

N. l 
A' ta.bella annexa ao projecto n. 183. 
(Lettra h).- Supprimam-se as palavras « e 

peças de artilharia » e na respectiva verba 
- onde se diz - 80:776$950 - diga-se : 
50:776e950, - fazendo-se a correcção tam
bem na somma total da tabella. 

(Approvada). 
Sala das sessões, 16 de julho de 1896. -

Delfim Moreira. 

N. 2 

Na tabella altere-se convenientemente a 
verba. sob lettra (a), harmonizando-a com 
a sob n. I. 

(Prejudicada). 
Sala das sessões, 16 de julho do 1896.-

Delfim Moreira. ' 
O •r . .JoAo Pio : - Como acaba o nobre 

Deputado de dizer, a commissão faz questão 
aberta, referindo .. se ao ordenado do com
mandante geral. 

qa.ndo a minha opinião, sr. Presidente, 
penso que o ordenado mar c11.rlo pela. com
missão, tendo em vista a.s grandes respon
sabilidades que sobreca.rrtlgam esse funccio
na.rio, não é exagerado. 

Entretanto, sr. Presiden.te, temendo já 
que a commissão falhe, temendo que se di
minúa o ordenado do commandante geral 
ficando elle assim recebendo uma exigui
da.de, venho apresentar uma emenda nos 
seguintes termos : (Lê) 

N. 3 
Emenda á tabella do art. 2. ·-Em vez de 

9:0008000-diga-se: 8:0003.-Pacll'e Joílo Pio. 
(Prejurlicada). 
O sr. Ribeiro .JooqoelrR : - Sr. Presi

dente, de accõrdo com a illustre commissão 
na quasi totalidade do pr~jecto sobre fixa
ção da força publica, não posso deixar de 
manifestar a. minha opinião contraria, em 
relação ao ordenado do commandanta geral. 

Quando, sr. Presidente, foi decretada a 
lei n . .112 se estabeleceu que o commandan
te geral da força publica recebesse o orde
nado mensal de 4833333 ou 5:800$000 por 
anno ; ordenado esse, sr. Presidente, que 
foi elevado a. 6:800i000 pela lei n. 127 de 
1895, que fixou a força publica do Estado 
para o anno que corre. 

Este ordenado, sr. Presidente, attendendo
se a gue o commandante da força publica. 
tem, alem de outros favores, quando mn 
viagem, passe gratuito nas estradas do fer
ro e mais a diaria de 6$000, conforme 
preceitúa a lei n. 112, é mais do que sutfl 
ciente. 

Assim, sr. Presidente, eu não vejo razão 
alguma para se elevar a 9:000$000 o orde
nado do commandante geral. 

E' exacto que se trata., conforme disse o 
nobre Deputado que me precedeu, de um 
cargo de muita responsabilidade, mas não é 
menos exacto que, devido mesmo á sua alta 
catbegoria, não está elle sujeito a tantos 
trabalhos quanto os commandantes dos cor
pos e, pois, porque razl!.o .se conserva esta
cionario o ordenado desses ao passo que se 
duplica quasi o daquelle 1 A difi"erença. deve 
ser proporcional apenas ao maior grau de 
responsabilidade. 

0 SR. SILVA FORTES:- t'ois si até OS pro
fessores publicos estão pedindo augmento 
de vencimentos .•.. 

0 SR. 1\, CLEMBNTINO : - Isto é chapa .•.. 
0 SR. SILVA FORTES:- Chapa, não senhor, 

é uma. verdade. 
UM SR. DEPUTADO :-Mas uma chapa neces

saria. 
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( Tmcam-se outros apartes o sr. P1·esidente 
reclama a aUençilo ). 

O SR. RmEIRO JuNQUEIRA. :-E' uma Yerdu
de, todos precisam e todos tem pedido 'lU
gmento de vencimentos, mas no que não 
pensam todos é em que as nossas rtnunças 
não comportam taes augmentos. 

- . 0 SR. f.AMILLO I'RAn~s :-Não podemos VO
tar a.ugmento de Yencimentos sem sabermos 
qual a receita do Estado. 

0 SR. RIREIRO .) t.;I\'QUEIRA :-Assim, pois, 
sr. Presidente, eu venho submettet• á consi
deração da Cumara uma emenda atim de que 
na tubella se diminua pa.r·a rs. 6:tl008000 <> 
ordenado do com mandante geral : acho me
lhor, J'epito, que o ordenado se conserve ta l 
qual Yei u na proposta do Govemo. 

Outro ponto do prqjecto, SI'. Presidente, 
que me chamou a atenção é aquelle em quo 
a commissão propõ~ a creação do 5 a lfe-
res .. ... . 

UM SR. DEPUTADO :-Transformou OS sar
gentos em alfeJ•cs. 

0 SR. A. CLE~Ifo::\TINO :-Ha 5 Stll'i;Cil tos 
cotttra-mestrcs o 5 mestres .... 

0 SR. JULIO BRANDÃO :-Os a lferes S;iO cr·e-
ações noYas. .-

0 SR. RIBEIRO JU:\QUEIRA ... crCa('ãO OU tJ'I'.llS
formacJio, sr·. Pr·e;:idente, não cncomr·o j us
tificativa pura a alter·ação feita pela commis
são n<.t proposta do Cuvücno. 

O musico par·a sct· bom pouco impo1·ta que 
seja a lfer·es ou sar·~ento. Não acho, pois, co
mo já disse, razão pam a moditica<;ào, cujo 
resultado unico será, ao meu Yer o au~men
to das despesas do Est~cl.o , e, por isso propo
nho egualmente quo, ·ao em Yeztlc se accei
tar o pr·ojecto da illustrad;t commissão re
lativamente a este ponto, se conserve o que 
estil. disposto na tabella apresentada. pelo go
verno. 

O SR. JoÃo PIO :-.v. exc. não me dá. a hon
ra de discutir a minha emenda 1 

0 SR. !:!BEIRO .JUNQ UEIRA :-A ··minha opi
nião sobn a emenda do nobre Deputado se 
manifesta pela qne apresentei. l'\üo posso dis
cutil-a melhor do qne apresentando outra 
que torna maior a diminuiçfio proposta. 

Tenho concluido. (muito bem). 

N. 4 

Ao art. 2. ·-na tabella onde se lé-1 coro
nel comnui.ndante - 9:000.)000 - Diga-se -
6:800$000. 

(Approvada). 
N. 5 

Em vez de se transformarem os cinco sar
gentos mestres de musica em cinco alferes 
mestres de musica-se conserve o disposto 
na proposta do governo. 

(Approvada). 
Sala das sessões, 16 de julho de 1896.-Ri

beiro Junqueim. 
Encerrada a discussão sem mais debate, é 

approvado o artigo e bem assim as emendas 
ns. I, <!e 5, ficando prejudicadas as de ns. 
2 e 3. 

Sem deba.t.e, encerra-se a discussão do art. 
3.•, que é approvado. 

co.ns~ntindo a .casa que o pr~j e:cto passe 
a .3. _ dtscussão, e o mesmo enviadc• à com
mtssao do Força Publica. 

2; DISCUSSÃO DO PROJECTO N. 184 
E' lido e entra em 2. · discussão o pl'Oject,0 

n. 18-t, que modil1ca u lei n. 112 sobro or·-
ganiza~·ão da fot'\'a policial. ' 

Sem deb<tte ê approvado o art. 1. · 
Em discussão o art. :2. ·, vem á mesll. é lida 

apoi ada e entra conj llnctamcntc em discus: 
são a seguinte cntcrHla 

N. I 
Ao art. 2.· do pl'Ojccto n. IS.f. 
AccJ·cscentc-se, depois da~ palan•a;;;- ;;;ar

gento quat·tel-mcstr·e- 11111 primeiro sar
g-ento conu·a-mestre de musira- o mais 
como no pa1·agr·apllo.- Appr·ovatla. 

Sala das se;;; ões, 16 de julho de IS9G. 
Auguslo Clemcn l ino. 

EnceJ'J':ula discussão são ar provados o 
arti::ro o a emenda. 

Em disctl ssi"tO o a r·t. 3.·, é lida, apoiada e 
entra conjunctalllcntc em discuss:1o a se
guinte emenda 

:'\. 2 
Ao art. 3.0 

Di ga-se, em vez - de nove alferes - oito 
alteres -c suppr·imam-se as pala n as -
sendo um mo:>tr·o de musica.- ApproYada. 

Sala das sessões, 16 tle julho do 18116.
Angus/o Clemenlmo. 

Encerrada a discussão, são appt•o,·atlos o 
artigo e a emenda. 

Sem debate, encerra-se a discussão do art. 
4. · quo é app1·ovado. 

Entra em discussão o art. 5. · 
O sr. <:nrneiro d«' nczcndc :-S1·. Presi

dente, havendo a illustmda commissiio de 
Força Publica ofl'er·eciclo, com a mesma re
dacc;ão, para a segunda discussão, o pr(\jccto 
n. 184, o qual vcrn a ltei':.tl' ou motlitlcat• a 
lei n. 112, de 23 de julho de 1894, que teve 
por o~jcctivo, por· sua Yoz, detet·minar· quaes 
eram os fins da força policial, fór·a outras 
disposições que ella enc:eJ•ra, eu venho fa
zer algumas obser\·ações sobr·e uma parte 
deste projecto, por entender que elle vae 
além das attribuições que competem ao ,Po
der legislativo. (Apoiado do sr. C. Pmtes). 

Eu acreditei e julguei, sr. Presidente, quo 
a commissão offorecesse o projecto, para a 
segunda discussão, com algumas modifica
ções, em Yirtutle das judiciosas ponderações 
feitas por um illustre representante da zona. 
do Norte, j á atreito ás lides parlamentares e 
conhecedor da vida legislativa do povo mi
neiro, desde muito iempoJ; porém, longe do 
que esperaYa," o projecto é submettido á 
segunda discussão com a mesma redacçllo 
com que fôra approvado na primeira. 

Sr. Presidente, eu preciso patentear que 
minhas considerações referem-se tão só
mente ao quinto artigo do projecto, porque, 
quanto ao mais, acho que o trabalho é har
inonico, é systematizado, e mostra, palpi
tantemente, de modo claro e evidente, os 
esforços que empregou a digna conunissllo 
de Força. Publica, pondo em relevo sua apti
dão incontestavel . 



.Mas, quanto a este disposto permittam-me ao Congresso Nacional, si, por ventura, lá se 
dizel-o., a commisslo nlo andou bem, abso~ interpretásse a lei como aqqi a interpetrou 
vendo -uma attribui~ que compete exclu- erradamente a nobre e honrada commissio 
sivamente ao poder executivo (Apoiado, do de Força Publica. 
w. C. Pratu). · Esse acto deu-se no tempo, no período 

Sr. Presidente, a iniciativa de ft'xaçilo da ~on.st.itucion_al, jé. quando a. naçilo tinha vida. 
força publica pertence é. Camara dos Depu- JUrldica mrus ou menos normalizada e não 
tados,medeante proposta a ella enviada ·pelo estava mais de direito sujeita a um governo 
chefe do &tado, dentro de oito dias depois discricionario. 
da abertura, do Congresso, que a tlxaré. detl- Pois bem, sr. Presidente, o Congresso Na
niti vamente ; sua organização pertence tam- cional não usurpou para si esta funcção ,· 
bem ao Congresso ; mas sua distribuiçilo é d · d 
exclusivamente da competencia do poder eixou-a a cargo o poder executivo, porque 
executivo (Nilo apoiado, do sr. Séveriano d8 a. Constituição Federal determina que a fixa-

) çlio annual da força publica, quer do exer-
Rezertde • 'd .... cit.o, quer da armada, pertence ao poder le-

Sr. Pres1 enw, as disposições constitucio- gislativo, como tambem pertence-lhe legislar 
naes s~o claras e, depois dll:!! observações , sobre a organização dessas duas rm·ças, pro-
que pretendo fazer, nilo creio que algum d d d 
membro da commissão venha affirmar con- ce en o-se ~> ua istribuição de accõrdo com 

as leis fedemes e de accõrdo com as neces
victamente e com fundamentos jurídicos- sidades do Governo naJional. 
que tal distribuição de força compete ao · 
poder legislativo. 1 E, mais tarde, convém dizel-o, o poder exe-

PeJo que vemos, sr. Presidente, no (artigo cutivo teve necessidade de transferir a séde 
quinto. do distr.icto de Paranà. para Santa Catharina; 

O SR. SEVERIANO DE REzENDE :-Creou cir- ora, si esta faculdade pertence!'se ao Con-
cumscripções militares com sédes. gresso N~ional, elle devia tomar conheci-

O SR. CARNEIRO DE REzENDE : •.. do pro- ment.o desse acto, que foi v.raticado pelo 
jacto ora em discussão se conclue claramen- poder executivo, e responsabiliza!' o Pre~i
te, e não é preciso espírito atilado para 0 dente da Republica por ter usurpado uma 
observar, que a <:ommissão creou Circum- funcção que não lhe pertencia . · 
scripções militares, determinou suas sédes, Ora," si esta doutrina é seguida. pelo Gover
distribuindo a força de um modo indirecto, no Federal, si isso é da lei da União, e pa-
o que é vedado ao poder legislativo. . rece-me que é a doutrina m~::smo ma.is con-

Sr. Presidente, a nossa Constituição deter- sentanea, (apoiados) á vista de um princi
mina, ~o § 4.· do art. 30, \jue a tb:ação an- pio de analogia e em virtuue da all1nidade 
nual da força publica é da competencia pri- existente entre a Constituição federa.! e a 
vativa do congresso estadual e dispõe, no estadoal, é forçoso convir, SI'. Presidente, 
§ 3. · do art. 57, que a ~istribuição, admini- que o art. 5.· do projecto n. 184 abscrvc uma 
straçãó e mobilização dessa mesma força per- competencia, absorve uma attribuição exclu
tence ou compete ao Presidente do Estado si v a do poder executivo esta doa! (npoiados) . 
na forma das leis. O SR. CAMILLO PRATES: -Isso parece in-

Pode-se pensar, sr. Presidente, á primeira contestava!! 
vista e sel)l se reflectir que nesta phrase, na O SR. CARJ:Io""E1RO DE REZENDE : - E' grave, 
fórma das leis, haja alguma descoberta· ; sr. Presidente, a responsabilidade do poder 
mas isso não é possível, porquanto estas legis)ativo, quando tem de interpretar qua:l
quatro palavras referem-se sómente ás leis quer lei, porquanto a interp1·etação de um 
de fixação e organizaçilo da força e fazem preceito ·Jegal, principalmente da nossa Con
vér, á. luz do dia, que a competencia dopo- stituição, 'do nosso codigo politico, é de 
der legislativo é fixar e organizar e a do po- alto interesse publico, visto como as leis são 
der executivo é distribuir, na fórma das feitas para reger as relações sociaes, regu
leis, com11 sabiamente accresr.entou 0 legis- lar os interesses jurídicos de um povo e 
lador constituinte. devem, portanto, ser bem comprehendidas 

o SR. SEVBRIANO DE RKZENi>E :_;A creação para serem melhor applicadas. 
de circumscripções .não é uma organização. O SR. CAMIL.LO PRATES :-Princip'a!mente a 

lei de fixação de forças, que é altalllcnte po
O SR. CAMILLO PRATES :-E' distribuição. litica, assim como a lei de orçamento. 
0 SR. CARNEIRO DE REZENDE :-E' uma per-

feita distribuiçã.o, embora operalla de uma O SR. CARNEIRO DE H.EzE<'iDE: - Dizem ser 
maneira indirecta, inflingin4o á lf,i; fixar e a theoria da interpretação di!Ticil, muito 
orgl'onizar silo fur:.cções legislativas e distri- interessante no direito positivo ; mas, c:>mo 
buii· é funcçilo executiva. é cQrrente e curial interpretar-se quando a 

Essa é a doutrina ·q' ue deve vigorar, xor- lei fõr obscura, . defeituosa ou ambígua, dis
posições claras, como estas terminantes, que. 

que é a doutrina constitucional e é a ou- dão ao poder legislativo a attribuição priva
trina jurídica.. tiva de fixar e organizar a. força publica e ao 

Sinilo, sr. Presidente, volvamos nossas vis- poder executivo at~ribuição de distribuil-a, 
tas para o que succede ou succedeu relati- acredito que não carecem de interpretação 
vamente a este assumpto com o Governo alguma. 
Federal e ve!'emos então que, por decreto o. Eu, sr. Presidente, discordo humildemente 
431, de 2 de Julho de 1891, o P.Oder executivo : neste ponto da theoria de diversos escri
dividiu em sete districtos militares o terri- ptores, entre elles Savigny, que sustentam 
torio da Republica, o que deveria pertencer deverem ser todas as leis _interpretadas, 



(apat"W), razlo porque este illustre juris
consulto definiu interpretação a reconstru
cc;llo do pensamento do legislador; porém, 
nllo ha necessidade de se dar uma interpre-

- tac;ão authentica aos textos da Constitmc;ão 
referentes ao assumpto de que occupo 
(Apoiados). 

Sr. Presidente, a questão pode ser, final
mente collocada nestes termos : - si deter
minar circumscripc;llo à distribuir a força 
publica. Dei!de que a lei estabelece que o 
quadro da força policial do Estado compor
se-ha de cinco batalMes de infantaria, desde 
que fixa as sàdes das circumscripções mili
tares, onde deve estacionar C!lda um dos 
referidos batalhões, irrefutavel é que de
terminar circumscripção é distribuir força 
publica, apesar de o ser sobrepticiamente. 

Ora, si vem do artigo anterior, si vem de 
traz, a distribuição de força publica em cinco 
batalhões, e si vem no immediato a divisão 
das circumscripções militares com determi
nação expressa e clara de que os batalhões 
estacionarão nas cidades : Capital, Januaria, 
Barbacena, Uberaba e Diamantina, forçosa
mente tudo isso implica em distribuição da 
força ; e, sr. Presidente, que papel, que at
tribuição fica reservada. ao poder executivo, 
depois de uma consagração legal como esta 1 

Sómente o papel passivo c inutil de re
mettar a for~:a publica ou de dizer: este ba
talhão seguirá para a séde A e aquelle para 
a séde B ..•• 

A principio, pens~í em apresentar uma 
emenda em que dizia competir ao governo 
determinar as circumscripções, seus limites, 
composição e suas sedes, sem taxar os Joga
res; mas, fazendo um estudo melhor, mais 
accurado e retlectido, compulsando a nossa 
Constituição e recorrendo-me aos actos do 
governo federal, cheguei á conclusão logica 
de que esta disposição, de que este art. quin
to merecia ser supprimido. (Apoiados). 

Penso haver demonstrado ligeiramente que 
o facto de ter a commissão determinado a 
séde das circumscripções militar.es-impli
cava em perfeita distribuição da força pu
blíca ; não colhe, portanto, a opinião ou 
argumento de que ao poder legislativo com
pete determinar estas circumscripções, por
que a elle sómente conapete fixar a força 
publica, organizai-a, mas não determinar 
esta ou aquella porção de territorio do Es
tado para circumscripção e muito menos 
designar as cidades em que terá cada bata
lhão a sua séde. (Apoiados). 

1 
Portanto, determinarem-se circumscripções 

militares à determinar, de um mcrlo indire
cto, que ao Congresso fica pertencendo a at
tribuição de distribuir a força publica : este 
artigo é, pois, ccmpletamente inconstitucio
nal, porque vem trazer ou produzir absor
pçllo de uma attribuição que não pertence ao 
poder legislatiVo. 

Aasim pois, sr. presidente, deixo de lado 
outras questões, entre as quaes a de consa
gl'&l'-se neste mesmo artigo que a força pu
blica será amovivel a juizo do governo e se
gundo as necessidades do se1·viço publico, 
disposiçllo que parece-me muito sem cabi
mento, visto como a força publica por sua 

, A. C.- 16. 

natureza e seu fim é amovivel conforme as 
necessidades publicas; e demais, o contrario 
não acha-se estabelecido na Constituição do 
Estado, sendo certo que não tratamos de 
uma classe que tenha analogia, ao menos, e 
tlxidez como tem a magistratura, que é ina
movível em regra geral. 

Portanto, achei desnecessario e ocioso 
que se accrescentassc mai<t esta dispo:~ição ao 
artigo quinto do projecto. 

0 SR. CMULLO PRATES :-Esta disposição é 
a confissão da inconstitucionalidade do pro
jacto. 

0 SR. CARNEIRO DE REZE~'DE :-São estas, 
sr. presidente, as ponderações que julguei 
necessario produzir á camara dos s'rs. de
putados, afim de que ella resolva a questão 
como l'õr mais de direito e conforme a me
lhor doutrina. 

A discussão deste assu rnpto, por certo, de
veria ser produzida por outrem que nii.o por 
mim, o menos competAnte ... (Não {tpoiados 
gerae.~ ). 
VozEs :-V. exc·. é muito competente. (Apoia
dos). 

0 SR. CARNEIRO DE REZENDE:-Sou, por as
sim dizer, ainda um navegante que, sem 
conhecer a sciencia nautica. e descr·ente dos 
recursos que o acaso ou o momento aponta, 
percorro o mar bastante timido e por vezes 
inclina-se a ir de encontro aos recifes em 
risco de sossobro. 

0 SR. CAMILLO PRATES :-A argumentação 
de v. ex c. é inatacavel. 

0 SR. CARNEIRO DE REZENDE :-Finalmente, 
a vós outros, que representais tambem, na 
phrase correcta e seductora de Hluntschili, 
«a qualidade politica da quantidadE> popu
lar »; deixo a sorte d;t emenda que apresen
to á. casa. (Muito bem, mnito bem). 

Vem á mesa, é lida, apoiada e pol"ta con
junctamente em discussão a seguinte emen
da. 

N. 3 

Ao art. 5. ·-supprima-se.-
Sala das sessões, 16de julho de 1896.-Car

neii'O de Rezende. 
O sr. Severlano de Be•ende :-Sr. pre

~;idente, a commissão de força publica, nas
cida do seio rlesta assemblél\ e por clla. in
vestida de um mandato especial, organizou 
trabalho, que servisse de base ao estudo 
desta camara, sendo por conseguin\e o pro
jacto que ora se ~e bate ~usceptivel de. ~o
ditlcações, que a sabedorra dos meus (listm-
ctos collegas suggerir. . 

E' minha opinião, sr. presidente, não de 
hoje, mas de muito tempo, que a mate
ria contida no artigo 5. · do projecto não in
constituciona.l. Tenho me manifestado neste 
sentido não só nesta sessão, como tambem 
nas da legislatura anterior ; e por isso jul
go-me desobrigado de tornar á questão por 
esse lado; seria reproduzir fastidiosamnte ar
gumentos ; seria reler os meus discursos 
sobre este assumpto e que se acham nos an
naes da casa. 

Em to:lo caso, sr. presidente, collocada :t 
questão sob o ponto de vista eui que a tem 
posto a commissão, està claro que ella não 
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faz absolutamente questlo da permanencia 
da medida consignada no projecto, mutilada 
pela emenda1 que aeaba de ser olrerecida 
ao estudo e a deliberaçio. da camara. 

Si a disposição consignada no art. 5. • do 
projecto nlló fór consignad&. em lei, ~rv~ 
ao menos de uma reclamação que ~aqUl 
parte, de um pedido, pode-se dizer, fetto ao 
poder executivo ••.• 

O SR. C.uaLLO PRATBS :-cousa aliás des
necess~ria, porque o poder executivo sabe 
cumprar com os seus deveres. . 

0 SR. SKVERIANO DE REZENDE : - • • • para 
que, attendendo ás condições especiaes, em 
que se acham especialmente as cidades de 
Januaria e de S. Francisco, determine que 
naquella se assente a sàde de uma circum
scripçlio militar, de modo a garantir os in
teressas ••• 

O SR. C. PRATRS :-A Camara dos Deputa
dos nlio deve fazer pedido algum ao Gover
no deve legislar. 

0 SR. SKVERIANO DE RBzENDB : - , , • a pro
priedade e a propria vida de nossos conci:. 
dadll.os, que alli, no extremo do Estado, es
pecialmente depois das ultimas tristíssimas 
occurrencias, acham-se debaixo de appre
hensões acabrunhadoras, vendo-se de um 
momento para outro assaltados por aquellE!S 
mesmos que já. commetteram toda a sorte 
de atrocidades naquellas longínquas para-
gens. · 

Isto posto, sr. Presidente, a commisslio 
deixa á. livre manifestação da casa, a emen
da que acaba de ser mandada á. mesa. 

A commissll.o cumpriu seu dever, julgan
do que, com a creação de circumscripções 
militares com sédes determinadas, ficaria 
melhor organizado o serviço ; mas, si a Ca.
mara entender o contrario, a ella nilo resta 
mais do que sujeitar-se ao seu veredictum. 
(Muito bem!) 

Encerrada a discussão é a emenda appro
vada, ficando prejudicado o artigo. 

Finalmente é, sem débate, approvado o 
artigo 6. ·, e consentindo a casa que passe o 
projecto á. terceira discussão, é este enviado 
à commissll.o de Força Publica. 

SEGUNDA DISCUSSÃO DO PROJECTO N. 172 

Lido e po~to en1 segunda discussão o pro
jacto n. 172, sobre auxilio ao hospital de ca
ri<.i.ade de Muzambinbo, é ella encerrada sem 
debate, sendo o mesmo rejeitado. 

Arcbive-se. 

SEGUNDA DISCUSSÃO DO PROJECTO N. 154 

Sem debate é approvado em se~unda dis
cussilo, em todos os seus ürtigos, o projecto 
n. 154, do corrente anno, auctorizando o 
dispendio com a construcçll.o de estradas de 
ferro auctorizadas, e consentindo a casa que 
passe o mesmo a terceira discussll.o, vae á 
commissll.o de Obraa Publicas. 

TBJlCBIRA DISCUSSÃO DO PROJBCTO N, 150, 
DB 1895 

E', sem debate, encerrada a terceira dis
cussll.o do prQjecto n. 150, de 1895, sobre di
visas entre os municípios de Lima Duarte e 
Barbacena. 

A' commisslio de Redacçlio. 
Nada mais havendo a tratar-se o sr. Pre

sidtmte designa para amanhã a seguinte 

ORDEM DO DIA 
PRIMEIRA PARTE 

Até uma hora da tarde : 
Leitura e approvaçllo da acta. 

Expediente. 
Ate duas horas da tarde : 

Segunda leitura dos pareceres de commis
sões e dos projectos depois de impressos e 
distribuídos. 

Apresentação de parecores de commis
sões. 
· Apresentaçlio de projectos, indicaÇões, re
querimentos, interpellações ou moções. 

Discussão de requerimentos, interpellações, 
indicaçDes e moçoes. 

Approvaçllo de redacçOes finaes. 
Continuação da primeira discussão do 

projecto n. 168, sobre creação de Gymna
sios. 

Primeira discussão do projecto n. 192, 
concedendo licença a Pedro Soares, ama
nuense da Secretaria do Interior. 

Primeira discussão do projecto n. 189, 
sobre E1 F. de Juiz de Fóra a Jacutinga. 

SEGUNDA PARTE 

Até quatro horas da tarde : 
Sogunda discussão do projt\cto n. 169, so

bre ensino profissional primario, com emen
das da commissilo. 

Primeira. do de n. 181, sobre creação do 
Instituto Militar de Menores Artífices. 

Discu.ss!lo dos pareceres ns. 138, 140, 141, 
142 e 143. 

Levanta-se a sessão. 

23.· SESSÃO ORDINARIA AOS 17 DE.,JULHO 
DE 1896 

PRBSIDRNCIA DO SR. EDUARDO PIMENTEL 

SUMMARIO:-ACta. -ExPEDIENTE. -Segunda leilo· 
ra doa pareceres lmpressos.-AprePentação dos 
pareceres de ns. 168 a 17::1.-Idem para segunda 
discussão dos projectos ns. 174 e 182.-ldem 
para terceira discus~ão dos de ns. 154, 183 e 
184.-.A.presenlaÇão dos projectos de ns. 203 e 
20~.-ContlnuaçAo da ttrlmeira dlscnsslo do pro
jecto n. 168.-Discurso do sr. loào Plo.-Re
querlmento do sr. Severiano de Rezende.-De· 
ctaraçlo de voto.-Primelra dlscust~lo dos proje· 
ctos na. 192 e 189.-Segunda parte.- Segunda 
discussão do projecto n. 169 .-Discursos dOs sra. 
Franciaeo Breasane; Mendes Pimentel e Tbeopbl· 
lo Marques.-Requerlmento do sr. Ribeiro Jun· 
quelra·-Prlmelra dlscuasio do de n. 181.-Dil· 
curso do u. Ribeiro Junquelra.-Di&eussão dos 
pareceres de· ns. 1S8, 140, 141, 142 e 143.-Dis· 
curso e emenda do sr. Raul Penldo.-Discuno 
do •r. MendeE Plmentei.-Declaraç:lo de voto.
Ordem do dia se~rulnte 
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Ao meio dia, feita a chamada, acham-se I Apreser.tando estn representação á consi

presentes os srs.: Eduardo Pimentel, Ribeiro deração da cii.Sa, está o orador certo de que 
de Oliveira, Ribeiro ~unqueira, Mendes Pi- ella será encaminhada ó. commissãs de Ca
mentel, João Pio, Silva Fortes, Carneiro de maras l\lunicipa.es, que, composta ue illus
Rezende, Freitas Castro, Delfim Moreira, AI- tres Deputados, :>aberá fazer com que seja. 
berto Furtado, Manoel Alves, Nunes Pi!lhei- respeitada a lei. 
ro, Francisco Hressane, Coelho lle Moura, Por esta repre-entação a Camara Yerú o 
Sousa Moreira, Raul Penido, Camillo Soares que se tem pas~>ado naquelle municipiú, ui
Filho, Nunes Coelho, Augusto Clementino, gno de melhor sorte. 
Getulio de Carvalho, Joaquim Calixto, Ro- A assembléa municipal. diz o orador. con
drigue~ Chaves, Saturnico Dantas, llueno Yocada por um presitlente illegitimo, po1· 
Brandão, Uonza~a da Silva, Duarte da Fon- isso que l'óra illelralmente reconhecido, para. 
seca, Ferreira Tinoco, Theopbilo Marques, impedir a entrada., no recinto, dos seus 
Epaminondas Ottoni, Carlindo Pinto, lgnacio membro>: le~itimos mandou uma força, que, 
1\turta, \Venceslau Braz, Juvenal Penna, commandada por aquelle que ueYia ser,·ir 
Severiano de RezeDde, Camillo Pratas, Desi- no Go,·erno do Estado e que n:w podia pa
derio de i\lello, faltando com causa partici- ctuar com semlllhantes factos, Yciu desnatn
pada os srs. RP-nvenuto Lobo, Faria Lobato, rar a missão da. Policia. 
Tavares de Mello e Agostinho Pereira. e sem 
ella. os mais srs. 

Abre-se a sessão. 
Lida a acta da sessão anteceuente e não 

havendo quem sobre a mesma faça impu
gnação, o sr. Presidente a dit por appro
vada. 

0 SR l." SECRETAHIO d{, ::onta do seguinte 

EXPED!El\TE 

Otficios 

Dous do sr . l .• "Secretario do Senado, en
vianuo o projecto n. 72, emanado daquella 
Camara, regulando o modo de proceder-se á 
eleição para preenchimento de vagas no Se
nado e communicando que tenuo sido ap
pro,·adas as emendas desta Camara, otfereci
das ao projocto n. 57, do Senado, sobre nu
cleos coloniaes, foi o mesmo remettido á 
sancçào. 

A imprimir-se o projecto, ficando inteira
da quanto á communicação. 

REQUERniENTOS 

Do juiz de direito da comarca de Alfenas, 
pedindo que seja revogada a décisão que 
o privou do direito do antiguidade por não 
te1· acceitado o accesso para outra co
marca. 

A' com missão de Legisla.;oão e Poderes. 
De varios cidadãos, residentes em Alvino

polis, pedindo a creaçilo de uma cadeira 
primaria no povoado Rio do Peixe, desse 
município. 

A' commissão de Instrucção publica. 

O sr. Freltaa Castro envia à mesa o di
ploma do sr. Simeão Stylit<>. Cardoso, depu
tado eleito pelo 3.'" circumscripção eleitoral 
na vaga abe1·ta pela renuncia do ar. Bei0a
min Guilherme de Macedo. 

O sn. PRESIDENTE declara que, achanuo-se 
sobre a mesa o diploma que acaba de rece
ber, convida a com missão de Poderes a cum
prir o seu dever. 

O •r. Ribeiro .Jooqoelra envia á. mesa 
uma representação da maioria da Ca.mara 
Municipal de Baepondy, esbulhada por uma 
minoria a~ostumada ás tricas políticas e ás 
chicanas é rabulices. 

E, para que seja a rcpresentaçi"u1 bem co
nhecida, não son!ente pelos srs. 110putatlos, 
mas tambem pelo publico, concluo o orado1· 
pedindo para que seja ella public~Hht no 
Jornal Ja c sa. 

Publ;que··se no j ornal da casa o cnvic-;.o a 
representação a commissão ue Camara · l\lu
nicipaes. 

O sr . .Jonqnlnt <:auxto : - Sr. Presiden
te, tendo , .. exc. so lembrado uo mou hu
milde nome, nomeando-me membro da com
missão que tem de reprel'entar a Cama1·a 
dos dignissimos representantes do Estado, 
nas exequias do mui to di:,rno o virtuoso ti
nado d. Antonio !\laria Corrêa de Sit o Bene
vides, e achando-me um pouco mole,;tado, 
peço lt v. exc. a g1·aça de dispensar-me des
sa. honra. 

E" nomeado para substituil-o o sr . .-\ugus
to Clementino. 

O sr. Theophilo Marttnes:- Sr. PI·esi
dente, pedi a palavra para tl'lr a hnnra de 
submetter á considera~~ão de meus illustr-.~
dos collegas, os documentos quo vem corro
borar o projecto que hontem offeroci á apre
ciação da Ca.mara dos senhoi·os Deputados o 
que consulta os interesses gol'aes do nosso 
granuit•so Estado. 

O pl'ojecto, Sl". Presidente. j<"t cu o disse 
hontem, é relativo ao privilegio da estrac:l<L 
que, partindo de um ponto da. Centml, ni. 
ter á Lagóa Santa. 

Envio, pois, os documentos afi m lle irem 
á commissão competente. (Muito bem.') 

A" commissão de Obras Publicas. 
Procedendo-se á leitura das matarias im

pressas e distribuídas é a mesma dispensada 
a requerimente do sr. Theophilo Mal'ques, 
pelo quo ficam sobre a mesa, pa1•a ordem 
dos trabalhos, os pareceres de ns. 161 a 166 
e os projectos ns. 200, 201 e 202, sendo jul
gados objecto de deliberação os dous ulti
mos. 

APRESEXTAÇÀO DE PARECERES 
OAS COMMISSÕES 

O SR. Sn,vA FoRTES. pela commissão de re
querimentos c petiçOcs, 16 e enYia á mesa 
os seguintes 



PAllBCBR N. 168 · 

A commisdo de representaçtles. requeri- . 
mantos e petições, á qual foi presente o da 
professora d. Maria Vicentina, pedindo para 
eerem seus vencimentos equiparados aos dos 
professores normalistas, é de parecer 

Que nada havendo que deferir, seja arcbi
vada a dita representaA;!o. 

SaÍa das commissOee, 17 de julho .de 1896. 
-Silm Fortes.-Sousa Moreim. 

PARBCER N. 169 

A commissão de representações, requeri
mentos e petições, á qual· foi presente o da 
Camara Municipal de Tiradentes, pedindo o 
auxilio de quatro a cinco contos para con
clusão da columna. que vae erigir á mamo
ria do proto-martyr da liberdade, o Tiraden
tes, é de parecer . 

Que ná.da ba que deferir: 
a) Porque o Estr.do já lhe prestou a home

nagem que mais conveniente julgou para 
perpetuar sua memoria. 

b) Porque as Camaras Municipaes, si qui
zerem compartilhar deste preito, podem fa
zel-o espontaneamente á. sua custa, realçan
do mais este tributo de gratidão pelos sacri
ficios que possa acarretar. 

Sala das commissoes, 17 de julho de 1896. 
· -Silm Fm·tes.-Sousa Moreim. 

PARECER N. Ji0 

A commissão de representações, requeri
mentos e petiQões, á qual foi presente o de 
Saturnino Ribeiro do Nascimento, pedindo a 
revisão da tabella annexa ao regulamento da 
Camara, examinando a mesma, nota comple
ta desigualdade nos vencimentos dos referi
dos funccionarios, e como não pode e nem 
deve intervir em a.ttribuições de outrem, é 
de parecer 

Que seja a dita representação remettida á 
com missão de policia para providenciar como 
melhor entender, não podendo, entretanto, 
contribuir com seu voto ·para o augmento de 
vencimentos. 

Sala das commissões, 17 de julho de 1896. 
-'Silm Fortes.-Soiua Moreira. 

A imprimirem-se. 
O SR. JoÃo PIO pela commissãr. de instruc

çio publica ápresenta o seguinte 

PARJIICBR B BIOIOA. PA.RA. 2.• DISCUssXO SOBRE 
O PROIBCTO N. 174 

A commiss!o de instrucção publica, é de 
parecer que o projecto n. 174 entre em se
gunda discuss!o com a seguinte emenda : 
«em logar das palavras-pela verba instruc
ção publica-diga-se-pela sobra da verba da 
magistratura. 

Sala das commissões, 17 de julho de 1896. 
-Padre Joilo Pio.-F1·ancisco Bressane. 

A imprimir-se. 
0 SR. FREITAS CASTRO, por parte da com

miss!o de constituição e poderes, apresenta 
o seguinte 

PARECER N. 171 
A commissão de constituição e poderes a 

que foram presentes o diploma e mais papeis 
concernentes as eleições que a vinte e qua
tro de Maio ultimo tiveram logar na terceira 
circumscripção eleitoral, afim de ser preen
chida a vaga havida com a renuncia do depu
tado Benjamim de Macedo, tendo estudado 
detidamente os mesmos papeis, e consideran
do que nelles nenlmma nullidaàe existe e 
que o candidato diplomado é quasi o unico 
votado, pois que, tendo tido oito mil qua
trocentos e trinta e cinco votos, teve como 
competidor um outro candidato que apenas 
obteve oitenta e sete votos, ê de parecP.r que 
seja reconhecido e proclamado deputado pela 
terceira circumscripção o cidadão Simeão 
Estylita Cardoso. 

Sala das Commissões, 17 de julho de 1896. 
F1·eitcts Cast1·o.-Getulio de Cm·valho. 

A imprimir-se. 
0 SR. WBNSENLAU BRAZ, pela commissáo de 

força publica,apresenta os seguintes 

PARECER E REDACÇÃO PARA TERCEIRA DJS

CUSSÃO SOBRE O PROJECTO N. 183 

A commissão de força publica, á que foi 
presente o :vrojecto n. 183 do corrente anno 
approvado com emendas em 2. · discussão, 
apresentP-o para 3. · ·discussão, de accórdo 
com o vencido, com a seguinte redacção : 

O Congresso Legislativo do Estado de Mi
nas Geraes decreta : 

Art. I.· A força publica do Estado de Mi
nas para o fnturo exercício de 1897 consta
ri. dos officiaes dos cinco batalhões da Bri
.gada Policial, um esquadrão de cavallar~a, 
cinco baterias e 2.079 praças de pret. 

Art. 2.; Fica o governo auctorisado a des
pender neste exercício a quantia de ...•.•. 
3.159:815~000, segundo a tabella annexa. 

Art. 3. · Revogam-se as disposições em con
trario. 

Sala das commissões, 17 de julho de 1896. 
· -Severiano de Rezende - W Braz - ])1·. 
Coelho de Moum. 



14.1 

TalteUa para a tua~ da for~ pobUea para I8e7 

CLASSIFICAÇÃO 

----- ---------------------------------------
1 Coronel comma.ndante geral • . •• . .•• , . ......... . 
5 Tenentes-coroneis comma.ndantes .... . ........ . 
6 Majores, sendo um assistente do Commandante 

Geral .. . . ..• . ... • .• ..... . . .. .•..•.....• . .•... . 
5 Capitães cirurgiões-móres . . . • . . . . . . . . • . . • . .. 

6 cad~t~~·t!:i~to. ~. ~~~~~~~.t.e~. ~- -~~~. ~~~.c.~r·r·e-~<~~~ 
6 Tenentes secretaries, sendo I da Brigada .. . .•. 
5 Alferes q uarteis-mestres ............... , .. . ..•. 

21 Capitães ... .. .. . ... , .... . . . . . ...... .. ...•. . •.. . 
21 Tenentes ... . .. . •.. . •... . ... . .......•.. . •... ... 
42 Alferes .. . .....•..• . •. . ....... . . . .... ... · . .• .. . 
5 Sa rgentos ajudantes . . .. .. ....... . .. ... ..... . 
5 Sargentos quarteis-mestres . •. .. .. . .. . .. . . . .... 
5 Primeiros sarge ntos mestres de musica .. . •. . .. 
5 Segundos sarg-entos cont•·a mestres . . ..... . .. . . 
5 Co1·neteiros-m6res ............. ....... . ... ... , . . 

78 Musicos .. : •• ...................... . ........... 
21 Primeiros sargentos . . .. ..... . ....... .. 
~4 Se:rnndos sargentos .............. . .... . ... ... . 
21 FOt'l'leis . . . • . . . .•••.• . • ••• . .•.•••..•••... . . . .. 

206 Cahos~ •...••..•....•...... .. ......... . ....•.. . 
42 Cornetas, sendo 2 clarins . . ................... . 
2 Ferra tlores .• .•. . ..•..... .... •.••..• . ......•••.. 

1600 Soldados, inclus iYó a canllaria e baterias ..... 
a ) addicional de lll, 15, o 20 "I · • . • • ..•. . ••• • •• 
ó) etapa para 2.n:v praças a 1.530 na media .• 
c) fa nlamento p:1 ra ~.079 praças a 90$000 . •••.• 
d ) ajuda de custo a otllciaes em diligencia . . . . 
e) gratiticaçào a reenga.njados a 100 re is ...• . • . 
( ) forragem e fer••age111 para os animaes da 

Brigada e forragem pa ra os dus otllciaes 
montados ....... .. ... . ... . . ...... . ....... . .. . 

g ) aqu o.rtelamento, enten ame nto, expetliente e 
luz ..•. . ... ... . .. ... . . .. .. . .. .. . ......... . ... 

h) compra de armamen to inclusivé metr·alhado-
ras ..• .. . .. •.••.. . · . . · · · · · · · · · · · · · • · · · · · · · · · 

o 
... < ;z;_ 
~ :::) 

"" ô~ 
iá2 ,.. 

--
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

2~.t00 
2~400 
2~400 
~i!200 
l$ROO 
1$ 700 
28200 
26000 
1 ~\lOO 
18800 
1$700 
16400 
18400 
-
-
-
--

-
-

-
Somma . .•....... . .... . .. ... ... . . ........ 

1 

VE:\CiliiENTO 
POR ANNO 

ô:~OO~OOO 
5:300$000. 

4:20080001 
4:300~000 
~ •.. 
3:()00$000 
3:000~000 
2:400$000 
3:000$000 
3:0(()$000 
2:40J::COOO 

-
-
-
--
-
-
-
-
-
-
-
-
--
-
-
-

-
-

-

TOTAL 

6:8&0~000 
26:500,000 
~ 

.. 25 .. :200$000 
21:500$000 

:. I :fi()()$000 
18:001l:ii000 
1:? :000:!1000 
7ii:GOO'i'OOO 
6:~:000::COOU 

I 00:~00~000 
4 ::1~0-~t)()( 
4 ::~n~not 
4::1~11::'()114 
.t : !li ;)~( H)l 

~::!Rii~lltlt 
48::199~\H ll 
l 'l:~li3~tl()ll 
G 1 :: r.!O~oon 
14 ::xi:l;:c50u 

1:15::1-t:!~()()() 
:.'G: OG I ;SIOOO 

I :0:?-2$01 H) 

817 :60fl~Ot)O 
69:R60$000 

1:161:017;::550 
187: l i 0$()(}1) 
5:000~000 

l o: 000$000 

00 9~:440:;10 
70:000:!100 o 

50:766395 o 
3.159:815$00 o 

Sala das commissões, 17 tle julho de 1896.-SEYERIA?\O og RE.ZEl'óDE - WENCESLAU BRAz. 

PARECER E REDACÇÃO PARA :t' DISCt;SSÃO SOBRE 
O PROJECTO N. 11>4 

A commis ão de Força Publica it qual foi 
presente Cl projecto n. 184, moditicati vo da 
lei n. 11 2, de 1894, sobre organisação da 
força policia l, apresenta-o pa ra 3.• discus!'i\O 
com a seguinte redaeção de accÕl'do com o 
vencido em 2.a. 

O Congresso Legislativo de Minas Geraes 
decreta : 

Art. I.• O presidente nomeará para o cargo 
de Com manda nte Geral da Brigada um offic ia l 
superior, effectivo reformado ou honorario 
do exercito, ou um de policia e trectivo ou 
reformado. 

Art. 2. · O Estado-Ma ior da Brigada com
pôr-se-ha de um coronel Commandante Ge
ral, um maJor assistente encarregado do de-

talho, um capi tfio quar tel-mest1·e gei·al, um 
tenente secretario, um tenente ou a lfe1·es 
ajudante de orden>:, sendo este t irado de um 
tios batalhõe .. 

§ I.· Os Estados-Maiores dos cinco Batalhões 
compor-se-hão cada um de um tenente-coro
nel comma ndante, um major fi scal, um ca
piu1o cirurgião-mór, um capW\o ajudn.nte, 
um tenente secretario e um alferes quar tel
mestre. 

§ 2. · O estado-menor do I.· batalhão con
stará de um sargento-ajuda nte, um sargen
tos quartel-mestre, um primeiro sargento 
mestre do musica, um segundo sargento con
t ra mestre de musica, um corneteiro mór 
com a graduação de primeiro sa1·gento e 
trinta musicos. 



§ 3. · Os estados-menores dos outros '6a.ta
lhnes constar!W dos mesmos inferiores já. ci
t.U.os e sómente de doze musicos. 

§ 4. · Os vencimentos do pessóal da bri
gada se regularão pela tabeJla annexa á lei 
ue fixação da força publica. 

Art. 3. ·O esquadrão de cavallaria. constará 
de um capitão, um tenente, dous alferes, 
um primeiro sargento, quatro segundos di
tos, um furriel, seis cabos, oitenta soldados, 
dous clarins e dous ferradores. 

§ l. · Alem dos officia~s existentes nos es
tados-maiores da Brigada e dos batalhões, 
haverá. mais em cada um dos mesmos bata
lhões, quatro capitães, quatro tenentes e 8 
alftlres, os quaes serão divididos pelas com
panhias. 

§ 2.· Cada bateria constará. de um capitão, 
' um p1·imeiro tenente, dous segundos tonen· 
tes, um primeiro sargento, dous segundos 
ditos, um furriel, seis cabos, quarenta sol
dados artilheiros, trinta ditos conductores e 
dous corneteiros. 

§ 3. · Os oftlciaes e praças das baterias, 
fóra do tempo de serviço de sua arma e 
exercícios, empregar-se-hão no serviço ordi
nario como os de ou~ras companhias. 

Art. 4. · O quadro da força policial do Es
tado compor--se-ha de cinco Batalhões de in 
fantaria, um esquadrão de cavallaria, ao
nexo ao primeiro batalhão e cipco baterias, 
cabendo uma a cada batalhão. 

Art. 5. · Revogam-se asldisposições em con
trario. 

Saladas commissões, 17de julho de 1896-
Severianode Rezende.- Wenceslau Braz.-Dr. 
Coelha (le Moura. 

A imprimirem-se. 
0 SR. EPAr.trNONDAS 0'ITONI, pela commissão 

de obras publicas, apresenta os seguintes 

PARECERES 

Para 3.· discussão sobre o projecto n. 154 
A commissão de obras publicas, viação fer

rea, etc., a que foi presente· o projecto n. 
154, já approvado em segunda discussão ; 

Reconliecendo a necessidade urgente de 
fornecer ao Presidente do Estado os meios 
indispensaveis à execução das leis relativas 
a dive~sas estradas de ferro, é de parecer 
que seJa elle submettido á terceira discussão 
e approvado. 

Sala das commissoes, 17 de julho de 1896. 
-Epaminondas Ottoni.-Alberto Fw·tado.
Duarte da Fonseca. 

N. 172 

A commissão de obras publicas, viação fer
rea, etc., a que foi presente o requerimento 
d.e Oui~o d~ Sousa Nogueira, pedindo garan
tia de JUros de 5 ·f. sobre 300:000$000, para 
construir a estrada da estação de S. Sebastião 
á povoação de S. Sebastião do Parahyba ; 

Considerando que a lei n. 3.871 dá faculdade 
ao governo de contractar a referida estrada 
com quem mais vantagens offerecer qua1ado 
r econhecer a necessidade de sua construc
çli.o; 

Considerando que o peticionario ainda nl1o 
é o concessi<lnario desta estrada por n!\o ter 
o governo "hamado concurrentes á. sua con
strucção; 

Considerando que a linha de que se trata • 
tem de percorrer zona já sufficientemente 
servida pela rêde da E. F. Leopoldina, cujos 
direitos irá ella oft'ender; 

Considerando que o fim da gar3.ntia é auxi
liar ou animar a formação do capital e que 
d'elle não precisam empresas cujo c3.pital 
é diminuto, e, que além disso a garantia de 
5 'f. é reconhecida.m~nte insulllciente naactua
lidade á remuneração do capital das vias
ferreas, é de parecer que l'eja archivada. a 
petição de Guido de Sousa Nogueira. 

Sala das com missões, 17 de julho de 1896. 
E. Ottoni.-Alberto Fm·tado.-Duarte da Fon
seca. 

N. 173 

A com missão de obras publicas, viação fer
rea, etc., a que foi presente a representação 
do conselho districtal de Joanesia em que 
pede a construcção de uma ponte sobre o 
rio Santo Antonio, ligando os municípios de 
Ferros e Guanblles ; 

Considerando que as ·obras desta natureza, 
comquanto tenham caracter estadoal por li
garem dous municípios, costumam set' feitas 
pela verba-obras publicas-cuja distribuição 
e applicação compete ao podl:lr executivo, é 
de parecer: 

Que s~ja. enviada a referida !'apresentação 
ao Presidente do Estado para ser tomada na 
consideração que merecer. 

Sala dii.S commissões, l7 de julho ue 1800. 
-E. Ottoni.-Dua1·te ela Fonseca. 

A imprimirem-se. 
0 SR. DELPHINO MORREIRA, pela commissão 

de Constituição, Legislação e Poderes, apre
senta o seguinte 

PARECER E EMENDAS PARA 2.a DISCUSSÃO 
SOBRE O PROJECTO N. 182 

A Commissão de Constituição, Le~islação 
e Poderes, a que foi presente o projecto n. 
182 sobre circumscripções policiaes, é de 

PARECER 

Que o mesmo seja submettido á !"egunda 
discussão e a.doptado, com as seguintes 
emendas: 

N. l 

Ao art. l. · - onde se diz « Cinco Jogares» 
diga-se oito logares. 

N. 2 
Ao mesmo art. supprimam-se as pala,·ras 

- com 1·esidencia etc. atê o fim do art. e 
tambem todo o paragrapho unico. 

N. 3 

Art. 2. • supprimam-se as palavras - ten
do cada um etc., ató o fim do art., e accres
cen~em-se as seguintes - « e terão na sua 
circumscripção, as mesmas attribuiç1les des
te, excepto as dos arts. 4J ns. 14, 18, 19 e 
58 da lei n. 30 de 16 de JUlho de 1892. 
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N. 4 

Art. 3. · substitua-se pelo seguinte: 
Além das attribuições conferidas aos •!e

legados auxiliares pelo artigo antecedente, 
compete-lhes mais: 

l. · Substituir o chefe de Policia em suas 
fali:.as ou impedimentos, segundo a ordem es
tabelecid:1 em regulamento ; 

2.· Percorrer annualmente a. sua ci i"cum
scripção p::j.ra o desempenho das a.ttribu içõcs 
relativas á. estatistica policia l e penitencia
ria ; 

3. · Compa1·ecer em qualquer munic1pio ou 
districto onde as circumstancias rer·lamem 
os seus serviços e sempre que o Chefe de 
Policia assim o determinar; 

4. · Dar parte mensalmente ao Chefe dePo
liciados crime;. commettidos na sua cii'cum
scrip.;ão, dos criminosos presos c de quaes
quer occurrencias que interessem a seguran
ça e tranquillidade publicas, modificada as
sim a disposição do § 23 da lei n. :30 de 16 de 
julho do 1892 ; 
· 5. · Propor ao Chefe de Policia a nome:u;ão 
ou exoneração dos delegados de Polida, sub
delegados e supplentes : 

6. · Nomear e demittii' livremcnt() seus es
crivães e agentes; 

7. · Nomear carcereiros, soh Jli 'opo~ta do 
delegado do muuicipio. 

N. 5 

Ao !u·t. 4. ·. Supprima-se. 

N. 6 
Ao art. 5. · Supprima-se. 

N. 7 
Ao art. 7.· Substitua-se pe lo seguinte: 
São applicavois aos deleg-ados auxilia.I·es 

as disposições do art. 3li, ns. I, 2, :l c dos 
arts. 37, 38, 39 e 40 da lei n. :30 , de lG do 
ju•ho de 1892. 

1\. 8 
Ao art. 8. · Supprima-se : 

N. 9 

Ao art. 18. Onde se diz - «'sci'ào 7:200:3 » 
-diga-se- serão os da tabella annexa - o 
mais como està. no a1·t. 

N. lO 

Ao paragrapho unieo. Substitua-:e pelo 
seguinte: 

Além dos vencimentos, abonai·-sc-hn ao de
legado auxiliar e ao escriYão um:t uiaria 
não excedente de 203, quando sal. irem da 
séde da circumscripçào em desempenho de 
suas attribmçõcs. 

N. 11 

I.· Pelo delegado de Policia da sóde da 
circumscripção, si a inte1 rupção r<w por 
menos de :~o dias: 

:2 . · Por pe~sóa idonea nomeada pelo Clwf'e 
de Policia, observadas quanto possi\·e t as 
disposkue" do art. li, s i a inten·upçã(l l'ói' pnr 
mais de trinta dia:<. 

.·\ CCI'eSC<:'n te-se : 

Art. O dole~ado [tuxiliar te rá um e~crh·ão 
printtiYo e um agentr de Poli c ia. que ptw
co~e!'àO os \·encimentos d:t tahclla annexa c 
exerceri'to as atti·ibui.,-ues dcte t· mina ,l a~ om 
re g-i 111en to. 

.\rt.. O esci'iYão e a::ronte polir·ia l ~OI'ilO 
;:ubstituido~ por pessl>as itlonca: nnmt•atlas 
pe lo tl e l e~ratlo auxiliar. 

Sala tia.:' "ll":>Oes, lü de .iulho de l~flii .-De l
lim ~lare ira .- Frei tas Ca.<tro . - l ictul i<J do 
CalTal ho, com •·esti·icl,'õe~- . 

\' ~ncimeoto an11nat 
Delegado auxiliai'........... . .... -l: i\00~00() 
E'CI'iYàO.. .... . ... ............... ~:-100~000 
Agente.. ....... ...... ......... . . i:·!.IJO~OOII 

AJll"esenlrt(·t7o ele pmjectos 

o SIL c,~HI.l:SDO PI:\TI! pede a pala \Ta o 
manda á mesa os seguinte:; 

PltO.fECTO :-< . ~?0:1 

O Congresso Legislath·o de :'llnws Gci':tl'" 
decre ta : 

.\rt. 1.· Ficam creada~ duas cadei t ·a~ mix
tas, uma no lugar denomin:tolo- ~Jorro i~e
dondo- c onti'a no Jogai' uimominado -l.u iz 
Antonio-, uistricto do Carm o, município da 
ltabira. 

Art.::?.· Revogam-se as disposições <' lll coll
trario. 

Sala lias sessões, 17 do julho 1lo 11l\1li. 
Cm lindo l'into.-Padrc Jolio Pio. 

I'HOJ ECTO 1\ . 204 

O Congi·c,;so LegislatiYo de Minas Gcraes 
decreta.: 

Art. I.· Ficam convertidas em cadeiras 
mixtas as cadeiras pi' imarias de Santo Atl'on
Sf) de Allia n~,:a e Agua Limpa, no districto do 
Cai·mo, munic ípio de ltabii'a. 

Art. 2. · Revognm-se as disposiç-ões em 
contra rio. 

Sala das se~30es , 17 do julho d~ 1896. -
Cm·lindo Piu/o.-Padre Joilo Pio. 

São lidos, apoiados e V<lO a imprimir-se. 

CONTINUAÇÃO DA I.' DISCUSSÃO DO PROJECTO 
N. l6R 

Ao art. 11. Onde se diz-citada lei 4.·- O SR. PRESIDE=-<TE an nuncia a. continuação 
diga-se citada le i n. 30. da I.· discussão do projecto n. 163, sobre :t 

N. 12 

Ao art. 14. Substitua-se pelo seguinte : 
Os delegado3 auxiliares serão subs titui

dos: 

CI'eação de Gymnasios . 

O sr . .João t•to:- Pedi a palavra, sr. 
Presidente, para occupa1· por mui poucos mo
mentos, a attenção da Camara dos Deputados, 
pois não podia deixar de responder ao illus-
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tre Deputado residente em Montes Claros, 
que disse serem fracos os meus argumentos 
mais ainda cl~sificou-os de sediços. 

S. ex c. fez o papel de certo personagem de 
conhecido romonce hespanhol,que em lances 
de valor, desembainhava a espada contra 
moinhos de vento, que phantaslava como 
inimigús. 

S. exc. discorreu, gastou toda eloquencio 
demonstrando que as Escolas Normaes pres
tam grande serviço e dando a entender quo3 
eu combati esses institutos de ensino. 

lnsist.i em aparte com s. ex c., que seria 
uma loucura essa atflrmação de minha parte 
mas s. exc. tinha o olhar fixo numa idéa 
preconcebida, e era preciso falar queria a 
todo transe mostrar que a minha argumen
tação fõra sed.iça, para isso architectou um 
plano, inventou moinhos de vento contra os 
quaes se bateu va.Ierosa e inutilmente. 

E' crivei que tivesse eu condemnado em 
these as Escolas"Normaes 1 E' crivei que eu as 
condemn~sse quando a Camara é testemunha 
que collabore1 o anno passado, como mem
bro da commisslio de Instrucção Publica, na 
reforma da lei que regula esses estabeleci
mentos de ensino 1 

Ainda, sr. Presidente, o iUustre deputado, 
pensando que tinha achado meio de destruir 
a argumentação que eu trouxe para esta tri
buna, quando dizia que os alumnos formados 
nas Escolas Normaes ficavam em 10 contos 
ao Estado, s. exc. declarou que tinha meen
ganado, que a minha argumentação tinha 
sido vulgar, mais do que isso, sediça e fraca; 
mas, s. exc. enganou-se, a minha argumen
tação tem toda a força, porque não me ser
via apenas da estatística actual, declareique 
a média de aJumnos formadcs pelas Escolas 
Normaes desde que ellas existem é de 50 com 
que o Estado gasta 500 contos o que dá 10 
contos para cada. alumno. 

Diz s. exc., que este anno houve apenas 13 
alumnos formados devido á applica.ção da. lei 
41, mas esqueceu-se de que tomei por base 
a estatística de varios a.nnos, e que, dividin
do-se 500 contos por 13, vem 30 e tantos con
tos para cada alumno e não 10 como diz 
s. exc. 

O illustre Deputado quiz ainda prender-me 
num dilemma, que, em logica, chama-st:~ ar
gumento cornuto (Riso) pois prende o adver
sario entre dous chifres, mas esqueceu-se 
que o dilemma exige que nenhuma sabida 
se deixe ao adversario, o que não aconteceu 
com s. exc., deixando-me !'t·anca escapula. 

Ou as Escolas Normaes s:io boas, ilisse o 
nobre Deputado, e nesse caso não devemos 
supprimil-as, ou então são em demasia no 
Estado. S. exc., argumentador profundo,dei
xou-me a seguinte sabida; nem todas tU! es
colas são boas logo devemos supprimir as 
màs. Và s. exc. que a sua argumentação 
não é fraca nem sediça, mas so3:-á. talvez pi
lberica. 

Disse ainda que eu tinha sido incoberente 
porque declarei que me era indi1l'erente a 
sorte do prQjecto. De facto si ha incohe
rencia eu continuo a ser incoherente e mui 
de proposito repito : apresentei o projecto 
como declarou o illustre Deputado residente 

em Barbacena, como um grito de alarma 
como um si~na.l de estudo que devemos fa~ 
zer sobre. a mstituição das Escolas Normaes. 
Mas, não tive pretenções e declarei que não 
apresentava. um trabo.•lho completo e acabar
do, como o que se deve fazer da instrucção 
publica. &mdo assim, pedi as luzes desta 
1Uustrada corporação, por isso declarei que 
!ne er~ indi1l'ere~te, a sorte do projecto, si 
1sto é mcoherene1a, eu poderia apresentar 
uma por uma, todas as incoherencias om 
que s. exc, i."m cabido aqui, e si bem que 
um abuso não justifique outro, eu ficaria 
acobertado sob a sombra de s. exc., q•• e é 
tão facil em classificar e achar incoheren
cia nos outros. 

Penso sr. Presidente, ter respondido ao 
discurso do .nobre Deputado residente em 
Montes Claros, mas quero concluir essa tão 
longa discussão com uma fabula conhecida: 
Cahira em profundo poço, cujas bordas não 
podia transpor·, uma raposa que a ponto de 
afogar-se, machinava como tirar-se do pe
rigo. Acerta por acaso de vir dessedentar-se 
ali sequioso galheiro, que a convite da ra
posa, atirou-se ao poço pois era mais fresca 
a agua, e elJa livrou-se do perigo subindo 
pelas pontas jo animal. 

A mesma cousa, sr. Presidente, acontece 
ao nobre Deputado que, impugnando a mi
nha argumentação, deu-me meios de defeza, 
morrendo afogado (Riso) na i11consequencia 
dos argumentos de que se serviu ( Muito 
bem). 

O sr. Presidente deixa a sua cadeira, que 
é occupada pelo sr. vice-Pr·esidente. 

Ninguem mais pedindo a palavra. encer·
ra-se a discussão e é approvado o projecto. 

O 8r. 8everlaoo de Rezende:-(Pela o?·
dem) r.~quer rectitlcação da votação. 

0 SR. PRESIDENTE, depois de satisfeito O 
pedido, declara approvado, em primeira 
discussão, o projecto, que Yae á commissão 
de Instrucção Publica. 

Vem á mesa a seguinte declaração : 
Declaramos que votamos contra o projecto 

n. 168, creando gymnasios e supprimindo Es
colas Normaes. 

Sala das sessões, 17 de julho de de 189f:i.
Ferreira Tinôco.-Juvenal Penna.-Carlindo 
Pinto.-Duarte da Fonseca.-Saturnino Dan
tas.-Sousa Moreira..-:\Odrigues Chaves.

·cnmiiJo Prates.-Alberto Furtado.-dr. Coe
lho de Moura.-Severiano de Rezende. 

O sr. Presidente volta a occupar a sua 
cadeira. 

Comparece o sr. Sabino Barroso Junior·. 

f. · discussão do projecto n. 192 

E' lido, posto em I.· discussão, que é sem 
debate, encerrada, o projecto n. 192 conce
dendo licença ao amanuense da Secretaria 
do interior, Pedro Soares.-A' com missão de 
Representações e Petições. 

f. · discussão do p1·ojecto n. f89 

Egualmente, se~ debate, encerra-se a 1. · 
discussão do proJectn n. 189, sobre E. F. 
de Juiz de Fóra :i Jacutinga, sendo o me.,mo 
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approvado e remettido á comD'Iissão de 
Obras Publicas, por consentir a casa que 
passe ella á 2. · discussão. 

Passa-se á 2. · parte da ordem do dia. 

2. · discussilo do prQjecto n. 169 

Annunciada a 2. · discussão do projecto n. 
169, com as emendas da commissão, é dis
pensada a sua leitura a requerimento do sr. 
M~ndes Pime~tel, que requer e é approvada 
seJa fe1ta a discussão por títulos. 

DISCUSSÃO DO TITULO I .. 

Em discussão o titulo I. · com as emendas 
de ns. I a 4 a elle referentes é dada a pala
vra a 

O sr. Fraael~~eo Bret1-ne-(.1Yilo lemos o 
seu discurso). 

Vem á mesa, é lida, apoiada e posta con
.iunctamente em discussão a emenda 

N. 7 

Ao artigo 8. · Accrescente-se-e um inspe
ctor de alumnos, consignando-se na tabella 
annexa os venciméntos do mesmo, fixados em 
I :200$000 de ordenado e I :2~000 de gratifi
cação. 

(S. R.) Sala das sessões, 17 de julho de 
1896.-Mendes Pimentel.-Padre Joào Pio.
Francisco B1·essane . 

Ninguem pedindo a palavra, o sr. Presi
dente encerra a discussão, sendo o titulo I.· 
approvado e bem assim as emendas oft'ereci
das. 

DISCUSSÃO DO TITULO 2. · 

E' annunciada a discussão. 
O sr. Meades Pimentel-( Nilo lemos o seu 

discurso). · 
Vem á mesa, é lida, apoiada e posta con

iunctamente em discussão a emenda 

N. 8 

Emenda ao titulo 2. · 
Supprima-se. 

E, assim procedendo, cumpro um dever 
de mineiro, que sabe e que procura elevar o 
mer!to e reconhecei-o, como acabo de fazer, 
na. pessoa do digno apresentante do pruje
cto, assim como na da commiss!lo que t:"\o 
patrioticamente se manifestou na confecção 
do seu parecer. (Muito bem ; muito bem.' ) 

·Encel'l'ada a discussão, e approvada a 
emen

9
da, ficando por isso prejudi.cado o ti

tulo-··· 

O "r· Ribeiro .Jnnqnefra (pela nrrtcm) 
pede que se consigne na acta ter votado 
con~ra a emenda suppressiva do 'itulo se
gundo. 

DJSCt;SSÃO DO TITULO :t · 

Primeira discussão do projcclo n. JRJ 

E' lido e posto t·m primeira discussão o 
projecto n. IRI, svbre instituto militar tle 
menores é\l'tilices. 

O Nr. Ribeiro .Jonqnelra : - Sr. Presi
dente, louvo com todo o enthu~iasmo a com 
missão de Força Publica, pelo facto da apre
sentação Jesse projecto, cuja realiza~;ftu tem 
por fim salvar a Policia do Estado, que nflo 
está, póde-se dizer sem receio de contesta
ção, na altura de corresponder ao fim para 
que fôra creada. 

Infelizmente, sr. Presidente, é uma verda
de conhecida por todo;: nós que a Policia de 
Minas, cuj as pr·aças são em grande parte va
gabundos e desordeiros, apanhados na~ ruas 
pelos delegados de Policia e que não podem 
transformar-se, como que por encanto, em 
cidadãos uctivos e honestos, muito e muito 
deixa a desejar, maximó tratando-se de um 
paiz civilizado como o nosso. 

O prQjecto, sr. Presidente, creando o Insti
tuto Militar de Menores At·tilices que, depois 
dos 17 annos de edade, passarão a ser praças 
da Brigada Policial, vem livrar-nos de um 
grande mal e fazer com que a Policia de Mi
nas venha a ser um dia uma verdadeira po-

S. das sessões, 17 de julho de 
des Pimentel. 

licia a ingleza-composta de cidadão:;; que 
mereçam a confiança de todos os seus pntri
cios (apoiados) e capazes de respeitar a lei 
(muito bem.) 

1896.-Men- Estando o prQjecto em primeira discussão, 
sr. Presidente, dovo referir-me simplesmente 

O sr. Theophllo Marques : - Sr. Presi- i su11. utilidade e á sua constitucionalidade. 
dente, pedi a palavra para louvar a com- A primeir·a, isto ó, a sun utilidade julgo 
missão qne inspirou-se em sentimentos tão estar acima da necessidade de provas. 
patrioticos, apresentando o parecer que aca-

1 
A segunda, a sua constitucionalidade- foi 

bamos de ver discutido. o que chamou a minha attenção e fez com 
Enganei-me, st·. Presidente, pensando qne que, contrariando a minha naturez_a, vie~se 

tratava-se ainda do titulo I. ·, l"juando, entre- dizer alfZumas palavras sobre o proJecto. 
tanto, já. se trata do titulo 2.· . o ponto do projecto, sr. Presidente, que se 

Por isso declaro que em terceira discussão me atflgura inconstitucional é o § 4. · uo art. 
pretendo apr·esentat· uma emenda para que. 3. ·, quando estaueleco que «os dem~is em
seja adoptado o ensino mechanico, que julgo pregados serãl> nomeados pelo Dtrector, 
ser a base do desenvolvimento de todas as etc.» 
industrias. (Apoiados). Estabelecendo a nossa Constituição no art. 

Termino, pois, sr. Presidente, louvando 57,§ 2. · dentre as attribuições privativas do 
ainda, nllo só a commissão como ao digno Poder Executivo a de« nomear, suspende!' e 
apresentante ao dirrno Deputado que tão alto demittir os funccionariosdo Estado, IHL l'órma 
se ~levou m~nifest~ndo e apresentando um das leis >~ parece-me que nós não podem~s 
proJecto que veiu preencher uma lacuna, de manetra al~uma _logtsla_r dando essa attt'l
que veiu satisfazer aspirações ardentes, des- buição a funccronartos, c_l\J& nomeação e olc-
de muito manifestadas. missão pertence ao Prestdente do Estado. 

A. C. 19. . 
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A disposição contida no § 4. · do art. 3. ·, é 

por conseguinte inconstitucional ; as nomell
ções dessa natureza slio da attribuição do 
Presidente do Estado, a nomeação desses 
empregados pertence a elle e o Congresso Le
gislativo não póde attribuil-a a outro qulll-
quer cidadão (apoiados.) · 

Chamando a attenção da illustrada com
missão de Força Publica para este ponto, 
estou: certo que ella apresentará o projecto 
para segunda discussão immune de qual
quer accusação, prestando assim ao ~Estado 
relevantissimo serviço. (Muito bem). 

Ninguem mais pedindo a palavra, é o pro
jacto approvado e remettido ú. commissão de 
Força Publica, por haver a casa consentido 
que o mesmo entrasse em segunda discus
são. 

Discussao de pm·eceres 

São, sem debate, approvados os parer:eres 
de ns. l3t!, 140, 141 e 142. 

Annuncia-se a di~cussão do de n. 143, de
pois de lido. 

O •r· Raul PeDido: - Sr. Presidente, é 
mais por um cumprimento de dever, isto é, 
para defender princípios, que eu tomo a pa
lavra para. impugnar o ~arecer d:L commis
slio de Petições e Requerimentos a respeito 
da representação dirigida a este Congresso 
pelos professare~ de musica e desenho do 
Internato do Gymnasio Mineiro, em que pe
dem a equiparação de seus direitos ao~ dos 
lentes jlaquelle mesmo estabelecimento. 

Assim o faço porque, parece-me, que no 
regimen republicano em que estamos, a 
classificação e a distincção de classes e cas
tas é uma medida odiosa. 

Sr. Presidente, eu parto deste principio, 
ou as cadeiras de musica e deseLho são na
cessarias para o curso dos gymnasios mode
lados pelo Gymnasio Nacional e neste caso 
os professores dessas matarias devem gosar 
das mesmas regalias e direitos de que gosam 
os lentes das outras disciplinas, ou então 
ellas são desnecessarias e então devem ser 
antes supprimidas do que mantidas. 

E' exacto que o anno passado a commissão 
de Instrucção Publica, na lei de 23 de julho 
que reformou em algumas partes a lei n. 41, 
modificando ou ampliando algumas das suas 
disposições, gratificou aos profassores de mu
sica e desenho dando-lhes a mais um orde
nado de 600$ e aos lentes das outras disci
plinll.~ deu o direito de subdivisão de suas 
aulas percebendo por isso uma gratificação 
creio que de 250$000 mensaes. 

Mas, sr. Presidente, me parece que isto 
nllo foi bastante, porque si a commissão de 
instrucção publica dispôz que os lentes do 
Gymnasio podiam subdividir as suas aulas 
devido no grande numero de alumnos, que 
por essa mesma razão nll.o tiravam proveito 
algu'm, me parece que ella devia proceder 
no mesmo intuito quanto aos professores de 
musica e desenho, porquanto si aquelles ou
tros alumnos nada aproveitavam devido a 
seu grande numero tambem os de desenho e 
muPica. ipso facto estavam impedidos de 

se adeantarem. 

E, si essas duas matarias são necessaria.s, 
si se exige della.s exames para um titulo do 
bacharel tambem devemos procurar meios de, 
aos alumnos serem ministradas lições exa
ctas e proveitosas. 

Além disso, penso que o parecer não deve 
ser adoptado por uma. simples razão, razão 
de que talvez os proprios reclamantes não 
se tenham lembrado ; é que os lentes do gy
mnasio são vitnlicios após cinco annos de 
exercício conforme a legislação vigente. 

E, entretanto, sr. Presidente, porque não 
se tem dado essn regalia aos profe~>~ores 1 
Qual é a. razão de 01·dem publica, que nos 
impede de fazer isso 1 

0 SR. SEVERIANO DE REZENDE :-E qual a 
garantia que otrerecc a vitaliciedade. 

0 SR. RAUL PF.NIDO : - Compulsando, sr. 
Presidente, quer a lei n. 41, quer o regula
mento respectivo, eu não encontro uma. 
só disposiçfw que diga r,ue os professores 
de musica e desenho, sejam vitalícios depois 
de decorridos cinco annos, como os lentes 
das outras disciplina~> . 

Mas, eu não vejo razão para que assim se 
faç:., porque esses professores romm nomea
dos por decreto da mesma maneira que os 
lentes das ditferentes linguas e sciencias. e 
desde que olles cumpram com os seus deve
re~, devem tambem gosar das mesmas rega
lias estahelecid\.LS por lei. 

Sou completamente contrario a essa distin
cção; não sei porque que o individuo que le
cciona desenho ou musica tem o titulo de 
professor, e aquelle que lecciona portuguez, 
francez, emfim, qualquer outra sciencia, tem 
o de lente ; ainda não pude, em todo o es
tudo que sobre isto tenho feito achar a dis
tincção especifica que predominou no espí
rito do legislador para cognominar :1. uns de 
lentes, e a outros de professores. 

U111 sa. DEPUTADO :- Os professores não tem 
direito de tomar parte na congregação. 

0 SR. DELFIM MOREIRA :- Eiles não fazem 
concurso. 

0 SR. RAUL PENIDO :- Na propria lei n. 41 
e no regulamento, nós muitas vezes vemos a 
palavra-professor-ser empregada em rela
ção aos lentes, e além disso é incontestavel 
que o ensino de musica, está ndoptado em 
todos os estabelecimentos de instruccão e 
qutl não póde ser dispensado quer no ensino 
primario, quer no secundario. 

E' tão essencial ao desenvolvimento dos 
a1umnos como o conhecimento das outraf! 
ditrerentes matarias, e v1is vistes tunda ha 
poucos dias, o meu nobre collega represen
tante da primeira circumscripção e residen
te em Barbacena, mostrar em phras~s elo
quentes e enthusiasticas a grande in luen
cia do ensino da musica para desenvolver a 
nossa educação cívica. 

Vistes a sustentação que elle fez, mostran
do exhuberantemente que o ensino da musica 
nas escolas a.llemãs, concort·eu extraordina
riamente para desenvolver o civismo nos ti
lhos daquella nação, e que muito aproveitou
lhe quando teve de intentar<\ guerra. contra 
a França. 



. Assim,, pens<? que. o profcs~or dessa mate
ria, CUJO ensmo e tão necessario o que 
aliás já e~tá reconhecido, deve ter ;1s mes
mas regalias e garantias que o le nte de 
uma qualquer sciencia. 

0 SR. RIBEIRO Jl'l~iQUF.IRA :-V ex c. tem 
ainda um argumento vantajoso : nas Esco
las· NormMs não ha esta distincçfto odiosa. 

v SR. RAUL P~:Nmo :-Quanto á. cadeira de 
desenho, é incontestavel a sua grande utili
dade. v professor desta mataria tem de fa
zer o seu curso na escola de Bellas ArtP.s 
pois si assim não o tizer, n1"LO podP.rá. minis~ 
trar a seus alumnos as noç~ões que sito exi
gidas pelo programma. 

Vedes ahi que o professor de desenho é 
obrigado a dar aos seus alumnos no~ões so
bre .anat~mia, e ondt: qu~l<pler qttidam po
dara ensmar anatomia s1 nfto for um pro
fessor laureado 1 

Pois a um homem que, para ensinar e~ta 
ma teria, pre?is~ fazer grandes despesas, nós 
vamos restrmg1r a sua aptidão, dando-lhe 
menos garantia que aos lentes 1 

Além disso, comojà disse, essa di~tinc~ão 
é odiosa no nosso systema de governo. 

E, sinto, sr. Presidente, não ter aqui pa
ra ler a meus distinctos collegas, as pala
vras proferidas pelo actual Pt·esidente desta 
casa, quando, em 1893, foi apresentada uma. 
emenda pelo Deputado de ent.fto, dr. Bernar
dino de Lima, pedindo que os lentes e pro
fessora~ do Externato e do Internato do Gym
nasio Mineiro tivessem as mesmas recra-
lias. e 

Depois, ba outra lacuna que encontro na 
lei e no regulaménto: porque é que os pro
fessores podem :tssistir ás conr.:regações e só 
podem votar quando se tratai' deassum
ptos referentes á. sua cadeira, ou então da 
sua competencia 1 

0 SR. \VENCESLAU BUAZ :-Todos OS lentes 
podem discuti!' sobre suas cadeiras. 

0 SR. RAUL PENIDO :-.Mas si seexige que O 
professor tenha amplos conhecimentos para 
bem poder desempenhar o cargo, e si a exi
gencia do programma importa capacidade 
profissional, ipso facto o professor nomeado 
tem aptidão bastante para tomar conheci
mento como os outros lentes das lditrerentes 
questões que se agitam no seio da congre
gação, e, P.or isso, não vejo princípios de ot·
dem superior que nos unpe~;a <lo tornar 
extensiva aos profe~sores essa vantagem. 

Assim, sr. Presidente, não querendo fa
zer outras considerações que podia su~gerii' 
n e,:te momento, peço licença para. manda i" 
a mesa uma emenda dispontlo que, em lo
gai' de ser archivado o parecer, se.i•• I'emet
tida a representação a commis:<ãO de ln
strucçãO Publica. (Mui/o bem !) 

N. I 

Emenda ao pa1·ece1· 11. 143 

No tlnal ao em vez de, archive-se e seja,in
<leferido o requerimento diga-sl3 seja envia
do á commissi\o de lnstrucçftO Publica. 

Sala das sessões, 17 de julho de IM96.
Rattl Penülo 

Sendo apoiada a emenda entra conjuncta
mente em discussão. 

O l!lr. Mendefil P~mentel :- (não temos o 
seu discurso). 

Encerrada. a discussão é submettitlo it vota
~ãoe approvado o parecer n. 143, lic;tndo 
preJUdicada a emenda. 

\'ém ã mesa as seguintes declarae;ões de 
voto, que o sr. Presillente manda inclu ir n;t 
a c ta. 

Declaramos que votamos contra o parecer 
n. 143, .da commissão de Representações e 
Requerimentos, referente á Representação 
dos professores, das cadeims do musica e de
senho do Internato do Gymnasio Mineiro. 

Sala das sessões, li de julho de 1896.
Raul Penido.-H.ibeiro Junqueira. 

Nada mais havendo a tmtar-se o sr. Pre
sidente designa, para amanhã, a· ~eguinte 

ORDE:\1 DO DIA 

I." I' ARTE 

Até uma hora da tarde : 
Leitura e approvaçào da acta. 
Expediente. 
Até duas horas da tarde : 
Segunda leitura dos pareceres de commis . 

sões e dos projectos depois de impressos e 
distribuídos. 

Apresentação de pareceres de commissões. 
Ap:esentaçã? de projectos. indicações, re

querimentos, mterpellações ou mo~'ões. 
Discussão de requerimentos, interptllla

ções, indicações e moções. 
Approva~ão de redacl,'ões finaes. 
Primei.ra . discussão do pr~jecto n. 17R, 

sobrfl ed1ticw para Escola Normal de Juiz de 
Fóra. 

Primeira do de n . 198, sobre verba par;t 
conclusão das obras da Academia. do Com
mercio de Juiz de Fóra. 

2. PARTE 

Até quatro horas da tarde : 
I'I·imeii'a discussão do pr~jecto n. 169, so

bre licença ao dr. juiz de direito de Caethe . 
Primoii'a do de n. 158, declarando nullos 

os§§ 2 . · e :1. · do art. I.· da lei n. 6, de 
julho de 1895. 

Segunda do de n. 12i, sobre as causas que 
rleYem sei· julgadas pelos juizes substitu-
tos. " 

Segunda. do <te n . 157, sobi·e pagamento 
do custas aos magistrados. 

Terceira do de n. 164, regulando a matri
cula no lntomato do Gnnnasio Mineiro. 

lliscussào dos parer.ei·es ns. 1~6, 139 e 144. 
Levanta-se a sessão. 



IM 

~. • SESSÃO ORDINÀRIA AOS 18 DE JULHO 
DE 189ft 

SUKMARIO :-1.· parte da ordem do dia- Acta
EXPEDIENTE-2. • leitura dos pAreceres e doa pró
jt!Cios Impressos - Apresentação do parecer n. 
174-ldem paraS.· dlscuulo do pro)P.Cto n. 169-
-ldem e emenda ao projeclo n. 1~-ldem ~ra 
2.· dlacu88lo do projeclo o . 181-ldem e emendas 
par_!' 2·· dlacuuào do projeclo n. 161--AJresen
taoiO do projeclo n. 205-1. • discussão do proje
cto n. 178--Requerlmento do sr. Mendes Plmen
tel-1.' do de n. 1~-'2 . • parle-1. • dlscusslo do 
projeclo n. 169-1. · do de n. 1~- D1stU!'IO do 
sr. Camlllo Soares Fllbo-2.· fto de n . 127-
0b&ervações dos ers. Ribeiro Junqulllra e Camlllo 
Prates - Diacnrso e requerimento do ar. Bueno 
Braodlo-2. • do de 157-Discnrso do sr. Gonzaga 
da Si!va - Dlacurso e emenda do sr. Getulio de 
Can·albo-Discursos do~ srs. camlllo f>rates. !li· 
beiro Jonquelra, C&millo Soares F1lbo e Ferreira 
T·mo::o-Discurso e emenda do sr . Weoce, lau 
Braz-Discurso do H . Jovenal Penna- D1scursos 
e emenllas dos srs. Oelfhn l'loreira e Camilio 
soa,es Filho--Vrdem do dia Sl'gUinle. 

Ao meio dia, feita a chamada, acham-se 
presentes os srs.: Eduardo Pimentel, Ribeiro 
de Oliveira, Ribeiro Junqueira, Carneiro de 
Rezende, Delfim Moreira, Coelho de Moura, 
Francisco Bressane, \Venceslau Braz, Sousa 
Moreira, Freitas Castro, Severiano de Rezen
de, Nunes Coelho, Ferreira TinOco, Silva For
tes, Nunes Pinheiro, Juvenal Penna, Bueno 
Brandão, Joaquim Calixto, Alberto Furtado, 
Duarte da Fonseca, Gonzaga da Silva, Desi
derio de Mello, Carlindo Pinto, Epaminondas 
Ottoni, lgnacio Murta, Getulio de Carvalho, 
Camillo Prates, Mendes Pimentel, Saturnino 
Dantas, Camillo Soares Filho, Rodrigues Cha
ves e Sabino Barroso Junior, faltando com 
causa participada os srs. : Benvenuto Lobo, 
Faria Lobato, Bernardes de Faria, Tavares 
de Mello e Agostinho Pereira e sem elln os 
mais srs. 

Ab1·e-se a sessão. 
Lida e posta em discussão a acta é a mes

ma approvada, visto não haver quem sobre 
ella faça observações. 

O SR. 1.0 SECRETARIO dá. conta do seguinte 

BXPBDIENTE 

0/ficios 

Do dr. Secretario do Interior enviando a 
mensagem em que o dr. Presidente do Estado 
pede creditos supplementares á verba do n. 
12 do§ I.· do art. 2. · da lei n. 147.-A' com
missão de Orçamento. 

Do mesmo dr. Serretario envia:tdo um ae
querimento em que os amanuens·~s do Gym
nasio Mineiro peJem que seus vencimentos 
sejam equiparados aos dos outros collegas 
das Secretarias de Estado.-A • commissão de 
Representações e Petições. 

Requm·imento 

Do dr. Jollo de C&.rvalbo Borges pedindo 
privilegio para a construcção de uma E. F. 
da estação de Santa Delfina do Barreado.
A' commissão de Obras Publicas. 

o SR. SILVA Foans requer se deletme à 
mesa a faeuldade de nomear um membro 
para preencher interinamente uma vaga exis
tente na commissão de Petições, pela ausen-
cia do sr. Faria Lobato. · 

Com o consentimento da casa é nomeado o 
sr. Severiano de Rezende. 

ldentico pedido faz o sr. Francisco Bressa
ne, com relaçllo á commissllo de Instrucçllo 
Publica, sendo com o consentimento da casa. 
nomeado o sr. Mendes Pimentel. 

O. SR. JUVBNAL PKNNA, envia á mesa um 
requerimento em que a professora da cadei 
ra do sexo feminino da cidade do Pomba, 
d. Maria José de Menezes Freitas pede um 
a.nno de licença para tratar de sua saude.
A' commissão de Petições. 

2.• LEITURA 

Têm 2.• leitura os pareceres de ns. 168 a 
173 e os l>rojectos ns. 203 e 204, que silo jul
gados obJectos de deliberação -Para ordem 
dos trabalhos. 

APRESENTAÇÃO DE PARECERES DAS CO)IMIS
SÕBS 

0 sr. FRANCISCO BRESSANE pela commissão 
de instrucção publica apresenta o seguinte 

PARECER E REDACÇÃO PARA TERCEIRA DISCUSSÃO 
I!OBaB O PROJECTO N . 169 

A commissão de instrucção publica a que 
foi presente o projecto n. )1)9 e emendas 
approvadas em 2.• dJscussão é de parecer 
que seja o mesmo submettido á 3: discussão 
e approvado com a se,:ru inte redacção : 

O Congresso Legislat ivo do Estado de Mi
nas Geraes decreta : 

Tltalo -leo 

DA t RGANISAÇÃO DO ENSI~ O PROFISSIONAL 
Ph 11'!11· RIO 

CAPITULO 
DOS INSTITUTOS DE EDUCANDOS ARTIFICES, FINS 

DIVISÃO 

Art. l.. 0 ensino rroJ ,ssional primariG 
será. dado no Estaüo ·.'P. ~1lnas Geraes em 
institutos officiaes e .nos que, creacios por 
municipalidades ou associações particulares, 
forem subvencionados pelo Estado. 

Art. 2. · Em cada uma das ditferentes zo
nas do ter!'itorio mineiro mauterá o Estado 
um estabelecimento modelo, que. promo
vendo e incrementando o ensino technico, 
primario, artístico e industrial, s irva de typo 
aos institutos municipaes ou par ticulares . 

Paragrapho unico. Para este fim , _nu _d~
creto que regulamentar a presente le1, drn
dirà. o Governo o Estado em seis circum
scripções, em cujas sedes serão creados os 
institutos. 

CAPITULO li 
DO PLANO DE ENSI!\0 

Art . 3.· Nesses estabelecimentos se pro
curará formar operarios e contramestres mi
nistrando-se a destreza manual e os conhe-



cimentos technicos necessarios aos indivi
duos que quizerem obter ensino profission~l 
primario. 

Art 4. · O ensino constaríL de duas partes, 
uma obrigatoria e outra facultativa. 

§ I.· Serão obrigatorios : a aprendizagem 
de um otflcio, consultadas a aptidil.o e natu
ra l inclinação do educando, e o ensino pri
mario constante do programma da.s escolas 
urba na,:, bem como, o desenho elementar, a 
musica e a gymnastica e instrucção mili
tar. 

§ 2. · Será facultativa a aprendizagem de 
mais de um otflcio ao prudente criterio da 
direc~;ào uo estabelecimento. 

CAPITULO I1l 

DAS OFFICINAS 

Art. 5. · No instituto far-se-lut aprendiza
gem dos olflcios de: art~eiro, arn\ador, 
ab1•idor, alfaiate, chapeleiro, carpint.'ei t·o, 
cuteleiro, dourador, entalhador, encaderna
dor, ferreiro, funileiro, fundidur, ~rravador, 
latoeiro, litogr•apho, !mu·ceneiro, oleiro (arte 
ceramica), ourives, pedreiro, sapateiro, sir
gueiro, selle iro e corrioir·o, S<lt'mlheiro, tor·
neiro, t intureiro e typog1·apho. 

Art. 6. · Estas olllcinrLS ir-!' c-ão instal
lando á medida que a capacidade do predio 
escolar, o numero de a! um nos e demais cir
cumstancias o permitti rem: con:>u lt.a!la tanto 
qua nto poe::;ivel a especialillade da industt·ia 
l ocal. 

Art. i. · As OtHcinas de otncios connexos 
serão dirigidas pelo mesmo mestr·e. 

CAPITULO IV 

!JO P ESSOAL A !•mNISTRATIVO 

Art . 8. · O pes,:oal administrativo do ins
tituto de Educa ndos Artiftces constará de 
um rlirector· com residencia no estabeleci
mento, de um secretario que substituirá o 
dir·ector, de um inspector de alumnos e de 
um continuo, com os venci mentos da tabella 
an nexa.. 

Art. 9.0 Em regulament o serão especiti
C!ados os deveres ·e attribuiçues de cada um 
ele taes runcciomwios. 

CAPITULO \' 

DOS P ROFESSORES, MESTRES g CO!IõTRA-li! F.STRE~ 

xa. economica federal ou estadoal e entregue 
ao pa i ou t utor do educando, ao retirar-se 
este do instituto. 

Co\PITULO \"I 

DA CONGREGAÇÃO 

Art I :1. Os professores e mestres sob pre
sidencia do director con;;titu it·ão a Congre
gação llo Institu to de Educandos :\rt ifice:> . 

Art. 14. Além das attribuiçõcs que em 
regulamento scrfin especilicadas, á e~sa cor·
poração compete : 

I. Organisar uma exposiçfto annunl de ar
tefactos das olfk iuas do estabelocimeuto; 

lt. Conferir premio;; aos educandos que ma i:> 
se Jistinguirem durante o anno : 

111. Confecciouar o regimento intom o que 
será ~u bmettido á approvação do . .;ecretario 
do ln ler·iol'. 

CAPITULO \"11 

DO R E'Jn tBN ESCOLAR 

Art. 15. O lnst itu tn ~er·ã orl!;llli;;ado soh 
a forma de internato e recl1be1·il tantM edu
cando:;: quanto;; compot·teo p1·edin a c lle c lf'~
tin:Hln, ri(rot·osame nte observacla>< a,: pt·e~
cripçõe~ de hysriene escolar. 

Art . 16. O ensino i• l!l'atui to c df'!:t.i natlo 
especialmente its classes desfa\ on •cidas . 

Ar'l. li. O anno loct ivo prinrip iarú a I. do 
ago;;to c tPr·m inaril a :10 ahril . 

Art. IH. A m atl'icula far-~e-ú nm. .S c! ia,; 
que pt·ecederem á ahe1·tura das aula ~ c o tli
cinas. 

Paragrapho unico. São cond ic;õc>< para·ma
tricula : 

I. Cerd1di\o de edrtde ou tlocunH' nlo equi
valente que prove ter o candidato mai~ do 
nove e menos de t1·eze nnnos . 

11. Cert iclfio de vacc ina nos te l'lllOS da le i 
n. 12 o attestado medico que prove nãn 
sotrrer o candidato molestia infecto-contagio
sa on out ra que seja repugnante . 

Art. IH Nenhum educando poderit perma
necer no c~tabe lecimcnto desde quo com
plete 17 annos de edade . 

Art . :!0. O professor de desenho além do 
ensino elementar olJt'iKatol·io dará lambem 
o de de~e n ho geomctr·ico inclus ive ta·es Ol'
de n,; c la;:,;icas. tlcscnhn de ornatos, do fl o
a·e!:', de a nintaos e compo,:içiio e esculpt ura 
•le ornato>' , >;eg-uiHio a o><pecialidado do olli
cio que escolher· o educando . 

CA J>ITU .U \" I !I 

Ar·t. 10. Haverá em cada instit uto, um 
prol'es:or no1·ma lista, u11a do dezenho, um de 
n.usica c um de gymnast.ica e insu·uc~ão 
militai', todos de nomeação do gove1·no, vi
talicios após cinco a nnos de exe1·cicio, o 
c om o~ vencimentos lixados ne~ta lei. 

Ar·t.. 11 . Os mestr·es se1·ào contract.ados :\rt . :! I ll pessoal administ1·ath·o e tio-
por tempo não exceucnto a doi ~ a nnos, po- ccut n scrú pa![u pe la verha -ln"trucção Pu-
dentlo se1· 1·enovado o cont1·actu e vencendo bliea . . 
o taxado na prc~cn to le i. A1·t . ~2. l'ola \ "OI 'ha - Ohras. Puhllcas -:-

Art. 12. !:)oh pt·opo~ta do mestre de otfi- poder;:L o 1!"\·ea·nn de:<pe~H~el' a te a qua nt aa 
cina poderá o d it·cctur tles iKnar para con- de 80:000::~0~) paa·a acquasa<;>ão o u con_,:t.r:uc
tra-mestr·e o educanuo que mai ;; ~e sa- ~ çiio de curtacw pam cada tn;;ll t u tu, . zn ,.t<d
lie n_tar pelo seu compor tn m<) nto e apr·ovei t.a- l ando-o~ :\ an oditla que encnntre pe,:soa l · ~tl
m ento. min istl'ati\·o u tloee!tte Rpto pa r~ propm:cro-

Par·agrapho unico. .\ g~alificaçfi_o que per-! lta l' v on,:a n" l~,: po~:a al a que :<au du: ta na
ceber o con tra-mestre sera reco llnda á ca1- dos . 



.... 
Art. 23. Constituirá renda do instituto o 

producto dos artefactos que sabirem de suas 
offlcinas. 

Paragra_pho unico. Dado o facto de ser a 
renda do mstituto superior ás respectivas. 
despezas o excedente constituirà fundo de 
reserva para creação de novos institutos. 

Art. 24. Revogam-se as disposições em 
contrario. 

Tabella 

VENCIMENTOS ANNUAES 
PBUOAL OlD KHADO OU TIFICAç.\0 

Director ••.•.••. t : 403i!OO> 2: to~soou 
Seordt&rJo • •• . . • ! :sO~iOOO I :~006000 
Pru:"t!J"or .. • l .ãOJJ,ouo I :&008000 
Ue• trcs .... .. .. l :tOUMOOO 1 : too~uoo 
Coutr&--•e.tra~ .• suugooo 
Jospeot,.r ele alu-

JUDUlS, • ... 1 : roos,oo l : 2108000 
Cvutinoo ... ...• GOOMOOo tiOO~OUO 

TOTAL 

• :8008~01 
~: 8 oOJOO? 
3 :0008•00 
t :t oosooo 

:10~8~00 

2: lO >8000 
l :2oOSOUO 

Sala das commissões, 18 de julho de 1896. 
-FRANCISCO BRESSANE.-MENDES PIMENTEL. 

0 SR. SILVA FORTES por parte da commis
Sllo de Requerimentos e Petições . envia à 
mesa os seguintes 

PARECER E EMENDA PARA 2.• DISCUSSÃO SOBRE 
O PROJECTO N. 192 

A commissão de representações, requeri
mentos e petições, offerece para segunda 
discussão o projecto n. 192, de 1896, appro
vado em primeira discussão com a seguinte 
emenda: 

Accrescente-se depois da palavra - licença 
-o seguinte:-com metade dos vencimentos. 

Sala das sessões, 18 de julho de 1896. -
Silva ForteB.-Sousa Moreira. 

PARECER N. 174 

A commissão de representações, requeri
mentos e petiçoes, á qual foram presentes 
as peças protocolladas sob ns. 34, 42, 147, 
76 e 7 em que difl'erentes funccionarios pu
blicos pedem augmento de nncimentos, é 
de parecer que sejam archivadas as ditas 
representaçO'es. 

Sala das commissões, 18 de julho de 1896.
Silva f'nrtes.-Sousa Moreira.-A imprimir-se. 

0 SR. WENCESLAU BRAZ pela commissãO de 
força publica apresenta o seguinte 

PARECER PARA 2.· DISCUSSÃO SOBRE O PROJECTÓ 
N. 181 

A commissão de força publica otTerece 
para segunda discussãa o pr~jecto n. 181 
com a mes~a ~edacção com ·que foi appro
vado em pr1 me1ra. 

Sala das commissões, 18 de julhl' de 1896. 
-Wenceslau Braz.-S<:~veriano de Rezende.
CoeZiw de Moum.-A imprimir-se. 

0 SR. RWEIRO DE OLIVEIRA (1.· Secretario) 
apresenta o seguinte 

PARECER E EMENDAS PARA 2.· DISCUSSÃO SOBRE 
O PROJECTO N. 161 

A commissão de Policia é ue parecer que 
o projecto n. 16 1, approvado em J.a discus
são, seja submettido á segunda com as se-
guintes .. emendas : . 

N. 1 

Substitua,...se o al't. l. · pelo seguinte : 
Art. 1. · Fica restabelecida, para o offlcial 

encarregado do resumo dos debates a grati
ficação mensal de 100$000, constante da ta
bella annexa á resolução n. 5, de 8 de ju
lho de 1893. 

§ l. · Essa gratificaçiio será. p.~rcebida du
rante o período das sessões ordiuarias e ex
traordinarias, a. começar do dia em que se 
installou este anno o Congresso Legislativo 
~lineiro . 

§ 2. · Nas sessões em que houver debates 
prolongados poderá esse offlcial ser dispen
sado de outros trabalhos da Secretaria, a 
JUIZO da Mesa. 

§ 3. • Nos impedimentos ou faltas desse 
offlcial será o serviço de resumo de debates 
executado pelo empregado designado pela 
mesa, ou por pessoa extranba á Secretaria, 
para isso contractada pela mesa. 

N. 2 
Supprima,...se o art. 2. · 

N. 3 

Supprima-se o art. 3. ·, alterando-se a nu · 
meração do 4. • 

Sala das commissões, 18 de j ulho de 1896. 
-Ribeiro de Oliveira.-Ribeiro Junqueira.
A imprimir-se. 

APRESENTAÇÃO DE PROJECTOS 

0 SR. DBSIDEIUO DE MELLO manda Íl. mesa O 
seguinte 

PROJECTO N. 205 

O Congresso Legislativo do Estado de Mi
nas Geraes decreta : 

Artigo 1.· - Para execução da lei n. 140, 
de 20 de julho de 1895, art. 7.·, fica o gover
no auctorizado a dar regulamento para or
ganização das feiras, estatuindo as hases do 
contracto com os respectivos concessiona• 
rios. 

Artigo 2. · - O imposto a cobrar-se pelo 
gado que passar pelas feiras será de accôr
do com a lei orçamentaria de cada anno, 
revogadas as disposições do art. 2. · n. 3, 
§' I.· da lei n. 3.762, de 16 de agosto de 
1889, na parte que diz :- « Sobre cada rez 
que embarcar, vendida nas ditas feiras, o 
imposto continuará a ser de 1$500, e outras 
disposições relativas ó. tlxaçiio de impostos, 
sem pr~juizo dos beneficios concedidos aos 
contractantes. » 

Artigo 3. · -H.evoga m-se as disposições em 
contrario. 

(S. R.) Sala das sessões, IR de julho de 
1800. -Deside1·io de .Mello.-Francisco B1·es
sane.-Delfim l\torei1·a.-J. Bueno B1·andào. 
- W. Braz.-Saturnino Dantas. 

Estando apoiado pelo numero de assigna
turas vae a imprimh:-se. 

Primeira discussão do p1·ojecto n. 178 
Lido e posto em primeira discussão o pro

jacto n. 178, auctorizando o dispéndio para 
a edificaçiio do um editlcio destinado á E!!
cola Normal de Juiz de Fóra, o sr. Mendes 
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Pimentel faz ver achar-se ausente o auctor 
uo projecto em uma commissão especial no
meada pela casa e requer por· delegação sua 
t\ retirada do projecto. 

Com o consentimentu da casa ó retirado o 
projecto. 

P1·imeim discussilo do p1·o,iecto n. 198 

Sem debate encerra-se a primeira discus
são do pr~jecto n. 198, .sobre verba para a 
a conclusão das obras da Academi:.t de Com
mareio de Juiz de Fóra ~endo o mesmo ap
provado e remettido ás commissões reuni
das de Commercio e Orçamen!o. 

2.a PARTE DA ORDE:\l DO DIA 

Primeira discu.ssilo elo projeclo n. UHJ 

Lido e posto em primeira discussão é esta 
sem debate encecrada sendo approvado o 
projecto n. 169, sobre licença ao dr. juiz de 
dire ito de Caethé, pr~jecto este que vae á 
com missão de Petições por con~entir a casa 
que passe elle á segunda discussão. 

P1·imei1·a cliscussao elo pmjecto n. 1;;8 

E' lido e entra em primeira discussão o 
projecto n. 158, declarando nullos os §§ 2.· 
e 3. · do art.- 1.· da lei n. U, de julho de l::j95. 

O sr. <:aanlllo SoareM J.'Jiho :-St·. Pre
sidente, memb1·o da conunissão de Camaras 
1\lunicipaes, posto que a generosidade e be
nevolencia fi•Jalgas de meus distinctos col
lesras me contlou, corre-me o dever de, em 
poucas palavras, procurar esclarecer algu
mas duvidas que possam existir no espírito 
de alguns nobres deputados sobre a compe
tencia do Congresso em tomar conhecimento 
de r eclamações sobre actos de Camaras 1\lu
nicipaes que não lhe são encaminhados pela 
Assembléa Municipal, e tambem de explicar 
quaes sí'lo as disposições municipaes que o 
projecto pretende annullar. 

Tudo que diz respeito a Camaras Munici
paes deve merecer do Congresso do Estado 
a maxima attenção (Apoiados do S?". C. Pm
tes) e nos devemos procurar impedir, sr. 
Presidente, que reine a anarchia-quer de 
ordem administrativa, quer de ordem eco
nomica-nos municípios, porque sua desor
ganização póde trazer a mot·te do Estado e 
atTectar até a Federa~'ilo e portanto a Repu
blica. 

Para pôr um freio á embriaguez de liber
dade que muito commummente costuma obs
curecer o espírito daquelles que dantes ha
bituados estavam a viver sob o re:.rtmen 
atrophiante da centralização, a Constituição 
estabeleceu casos que leis e resoluções de 
Camams Municipaes podem ser annullados 
pelo Congresso. 

E' assim que no art. 75 § Vll compendiou 
tres causas de annullação : 1. ·, quando as 
municipalidades contra1•iam a Canstituição e 
as leis ; 2.· quando attentam contrr.. o direi· 
to (I e outros municípios ; 3. · quando, nem 
contrariando a constituição e as leis nem 
attentando contra o direito de outros mu
nicipios, vexam contudo os municipes e 
contribuintes. 

A lei da organização municipal n. 2, esta . 
belecendo o processo de que devem lançar 
mão os que pt·etendem a annullac;i\o de um 
neto municipal, diz, se não me t:1Lha a me
moria, no seu art. 43 para~n·apho unico, 
que são competentes para, r·ecort·or ao Con
gt·esiólú no primeiro caso, isto ó , no cago tio 
inconstitucionalidade rnanif'est.a de ofi'ensa 
dit·<'cta às leis do Estado, a. as:::emhlea mu
nicipal ou qualquer cidadão ; no gej.!undo 
caso, isto é, no ca:;oo do attentaLlo aos direi
t~s de outro municipio, n município pt·ej u
dtcado; no terceiro ca~o-contribu iutes em 
n. supet·iot• a 50, dev endo ne:<se ca :;ooa reda
ma(,'àu :;oer pt·estJntc :'t :\ sgombléa l\lunic ipal 
e po:· esta encaminhada a,o Con).!re:::so. 

Pt•omulgatla, pe la Camat·a Municipal de 
Alvinopnlis as lt::is do que o pt·o.iecto an
nulla tli,;posi~;õe~ e que dent ro em pouco 
direi aos noht·es deputados sohre que Yet·
são, contr·il.mintes em numet·o :mpel'ior :t 
50 pediram :\ As,.cmhlea Municipal t'o:-:<em 
ellas suspen ~as, e essa Assemblea indcreri u 
a reclamaçi"LO, e ainda mai:::, contra dispLI
siçiio expt·e:::::s:\ t:o at·t. 70 da Le i ot·g-a nil'a , 
votou que não fosse elia encaminhada a~ 
Consrr·esso. 

Co.nsta o quo venho atnrmando de certi
dões ju•1tas ao~ papei:s que demm m·igem a 
este projectn, e mui to me admirou vot· o 
Pt•esidente da Assemhléa :\luuidpal, homem 
aliás inte ll igcnto e tle ahund:mtes con heci
mentos, submetter á discussi\o o votação o 
trancamf'nto da reclamação, quando pela 
lei se v é, e elle o sabia, ser· o destino de pa
peis dessa natm·eza dado por mero acto do 
expodiente de sect·etat·ia. 

Felizmente, porem, para os reclamantes a 
base de seu pedido era a inconstitucionali
dade manifesta e nesse caso qualque1· cida
dão póde di1·igir-se ao Congre~so, como, quer
me parecer, tornei bem claro, competindo
nos portanto entrat· no conhecimento do as
sumpto. 

Resta-me agora., sr. Pre>:idente, mostrar aos 
meus i ilustres collegas sobre o que ,·ersão es
sas leis e para isso peço u. v. ex c. enviar-me 
os papeis onde se encontra um exemplar im
presso das leis de Alvinopolis . (E' satisfeito). 
Sr. Presidente, a Camara Municipal-sup
pondo-se auctorizada por uma disposição da 
lei de organização municipal, que, em seu 
ar·t. 53, faculta às municipalidade.~ a crea~'ão 
de impostos, que não sejam contrarias á. 
Constituição Federal e Estadoal,- lançou 
taxas de importação e exportação sobre mer
cadorias que entrassem ou sahissem do mu
nicípio de Alvinopolis, t omando como base 
para o quantum do imposto a unidade df) 
kilo, litro ou volume. 

Assim é que a lei n. 6, diz no § 2. · do ar
tigo J.•: (lê) 

«De cada decimo de ·aguardente que se 
vender para fôra do municipio, 500 reis ; de 
cada kilo de qualquer outro genero, 200 
reis. 

§ 3. · Direitos sobre mercadorias em im
portação: 

De cada kilo de sal, lO reis; de cada dec' 
mo de aguardente, 1$000; de cada kilo de 
qualquer outro genero, 200 reis; de caia 



saceo de farinha de trigo, 200 reis ; de cada 
barrica de farinha de trigo, 300 reis ; De 
cada meio de solo, 100 reis. 

Dos direitos assim especificados são relati
vamente contribuintes : 

1. · Os donos ou representantes de casas 
.que recebem generos em consignação ou de
posito · 

2. · .Ós que nelles commer::iarem, etc.,. 
E' esta a lei n. 6. 
Como no município se tivesse levantado 

contra eUa enorme clamor, entendeu a Ca
maro Municipal mascarar seu acto, dando 
aos im~otttos o nome de taxa de consumo, 
como s1 este euphenismo pudesse encobrir 
e transformar em essencia um imposto pro
hibido em outro permittido e legal. 
~ que esta Camara abusou da autonomia 

que se lbe concedeu e, não comprohenden
do ate onde ia a sua liberdade, lançou em 
desrespeito ás Contttituições Feder-cll e Esta
doai e em desrespeito á lei addiccional da 
nossa Constituição, impostos illegaes e in
constitucionaes, .não é preciso que me dete
nha ·em provai-o aos meus distinctos coU&
gas, conlrecedorec·, como são, de nossas leis e 
Constituição, de que são os guardas mais 
solicitos. . 

Sr. Presidente, é preciso que a autonomia 
municipal não possa ter o elasterio do abu
so e antes sejam tão claras as linhas de de
marcação que as Camaras não possam ter a 
velleidad.e de saltal-as ... 

UH sa. DEPUTADO:- V. exc. quer limitar a 
autonomia municipal. 

0 SR. CAJollLLO SoARES FILHO : -Não quero 
limitar a autonomia municipal, quero &\)e
nas tornai-a clara evitando o abuso de m
vadirem as camaras a.ttribuições do Congres
so do Estado e ate do Congresso Federal. 

E tanto é necessaria essa clareza que vi
mo-nos obrigados a apresentar um projecto, 
repetindo que as Camaras não podem taxar 
a exportação e importação quando isso jà 
está declarado no artigo 53 da lei n. 2, com 
binado com diversos das Constituições. 

Caiamos antes no vicio da tautologia, r&
pitamol-o á saciedade até nos fazermos com
prehendidos dos corpos dirigentes do muni
cípio. 

Entrando propriamente na discussão do 
'l.Ssumpto, temos, em l. · Jogar, o artigo 7. · 
n. 1. · da Constituição Federal que reserva 
exclusivamente para a União a decretação 
de impostos de imP.ortaçiio. 

Diz esse artigo c1tado : 
«E' da competencia exclusiva. da União 

decretar : 1. · impostos de importação de 
mercadoria de procedencia extrnngeira. » 

Basta a simples leitura. desso artigo para 
convencermo-nos da inconstitucionalidade da 
importação por parte das municipalidades. 

Nem se diga que a mercadoria entrando 
no territorio da União nacionaliza-se e que 
entrada no Estado entra no compuk' da ri
queza estadoal e que o mesmo ph~nomeno 
dá-se no município, porque essa theoria le
var-nos-hia ao absurdo de vermos a mesma 
mercadoria onerada de impostos tantas ve
zes quantas, circulando, mudasse de um 
município para outro. 

Bem se vê, sr. Presidente, que isso é in
sustentavel e que iBSo seria o fatal resulta
do de apoiarmos o acto municipal de Alvi
nopolis. 
. Além desse artigo temos o disposto no ar

tigo 34 n. 5, que dá ao Congresso a privati
va competene1a de regul. r o commercio in
ternacional, bem como o dos Estados en
tre si . 

Como T. exc. sabe, em torno desse artigo 
tem-se le':ant&do c.a1orosa discussão, ,em que 
~·ultos emmentes VIam-se em campos oppos
tos. 

A mais importante funcção que se com
prehende na. faculdade de regular o com
mareio- é a de lançar imposto i quem ten. 
em suas mãos essa arma, póde aoater ou le
vantar uma industria qualquer, abrir os 
portos da nação ao producto extra.ngeiro, 
desembaraçando-o de taxas, ou abrir lucta 
aduaneira, com o fito de proteger a indus
tria nacional. 

E si, a exemplo da Camara de Alvinopolis, 
permittirmos ao conjuncto de Camaras que 
formam o Estado, essa faculdade, teria.mos 
um Estado ou Estados contrariando a políti
ca aduaneira da União, isto é, a desorgani . 
zação financeira. 

Bem se vê, pois, sr. Presidente, que o phe
nomeno da circulação :para !:ler livre, como 
o garante a Constituição, deve estar ao 
abrigo desse e outros obices. 

Um outro argumento, sr. Presidente. 
O artigo 52 da lei n. 2, permitte ás Ca

maras imposto de consumo de algumas 
mercadorias da propria producção, taes como 
aguardente e bebidas fermentadas. 

0 SR. CAMILLO PR.ATES : - Eníão V. ex c. 
concorda que a lei permit.te imposto de im
portação t 

0 SR. C.ut:ILLO SOARES FILHO : - Entendo 
que a esse artigo não se póde dar a inter
pretaçllo que se contém no aparte do meu 
nobre collega. 

Parece-me que ahi sõ se refere à produc
ção local, e comprehende-se perfeitamente a 
razão da disposição quo é facultar ás Cama
ras meio de reagir á propagação do uso de 
bebidas alcoolicas. 

Si, porém, desse artigo se infere ser ver
dade e que me disse o collega, em a.parte, 
não me arreceio de taxa1-o, por sua vez, de 
inconstitucional. 

0 SR. CAMILLO PRATES:- f.: ~ O que resulta 
da exposição de v. ex c. 

0 SR. CAMILLO SoARES FILHO . - Ha talvez 
leis i nconsti tucionaes. . 

O SR. C.ut:ILLO PR.ATES :-Isto é importante, 
v. exc. estabeleceu these geral. 

0 SR. CAMILLO SOARES FILHO :-E' verda
de, estabeleci o que me pareceu verdadeira, 
e não posso impedir que seja ella applicada 
a outraS' leis. 

0 SR. CAMILLO PRATES dá um aparte. 
0 SR . CAMILLO SoARES FILHO :-Completan

l!o, sr. Presidente, o argumento que quero 
tirar do art. 52, direi que pela regra de her
meneutica-inclusio unius, exclusio alterius, 
vê-se que as Camaras não podem taxar o 
consumo de outras mercadorias, porque, si. 
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assim não fosse, não haveria necessidade da
quella faculdade expressamente concedida. 

Encarado, sr. Presidente, esse acto muni
cipal, deante de outros artigos da nossa Con
stituição, vemos que, obriganJo elle ao pa
gamento dos impostos creados os donos de 
casa que recebem generos em consignaç!i.o 
em deposito, offende o art. i5 n. 12 da mes
ma Constituição. E sinão, vejamos : o Pe
çanha, Guanhães e outras zonas servem-se 
Saúde, distt•icto de Alvinopolis e ponto ter
minal da Ferro-via Leopoldina, para impor
taçào do que lhes é necessario e expot·ta
ção do que produzem : os negociantes de 
Saude fazem-se então dt: intermediarios en
tre a Estrada e os destinatarios das merca
dorias, retirando-as dos .u·mazens da Estra
da pam entregai-as aos tt·opeiros apenas 
chegam; cobram, por isso, commissão inf'e
t•ior á. armazenagem da companhia, e acau
telam os genero:> melhor que ella. 

A lei municipal, cobran.Lo-llles o imposto 
creado, não faz outra cousa sinão taxar o 
tt•ansito. 

O srt. CAM!LLO PRATE~ :-:\las a Camara 
não tt·ibutou isso como iudustria e profis
são Y 

0 SR. CA:\IILLO SOARES FILHO :-~ão, O im
posto de industria e profissão à lixo e deter
minado ; vasa-se e moltla-~o peb importan
cia d !t mesma industria ou profissão ; não 
tem no todo a natureza do imposto muni
ci pal creado, o qual incida sobre uma uni
dade de kilos ou litros e repe te-se tantas 
vezes quantas se repetem essas unidades. 

0 SR. NUNES PINHEIRO :-E' preciso que se 
torn(j bem patente que esse abuso tem sido 
praticado por muitas outras Camaras do Es
tado, alàu1 da de Alvinopoli s. 

0 SR. CAMILLO ~OARES FILHO :-Em rela
ção·a exporta.,:ão tém applica..-flO as regras 
geraes ja por mim enunciadas ; a. otTensa é, 
porém, dirigida ao art. L.· da let n. 2, ad
dicional a nossa Constit.uição. 

E::;se artigo dispõe ser «de exclus iva eompe
tencia do Estado decr·etar e arrecadar impos
to sobre a e xportação.» 

Sem querer demorar-me mais na trib~na, 
dit·oi ainda, st·. Presidente, que, economica
men te fallando, sou contrario a ambos os im 
postos. 

O de importação é injusto e perigoso : in
justu pot·que obt'iga. a t•e;.d i"to productora a 
"concot·t·er para augmentar o orçamento da 
consumidom, e perigoso pol'que pode dar 
logar a repr·e,;tlias e bem se vé que não po
dia. ~e1· e~ pit•ito tlo le:; is ladut· armar as nll!
ni ci palidaucs para a lucta athwnett•a, de t
xantlu prestes a incendiat·-~e e~se ra.st tlho 
que fatalm en te ~e incendiaria, produztndo a 
coniht••a..-fto ou ;L morte vur inanição. 

Set·i7t onu·e os municipius a luo.:t<L a ver 
quem tuntio cntotTat•ia a 1-(0t't'a n~ thesouro 
visinho. Quan to aos de e xportat,:ao acho-os 
peot·e::; ainda. Parece-mo quo deve ser I~ to 
do Estado favorece r· e armar o proúucto m
digena do Yan tag-t~ ns taes que ello possa ir 
aos mercados extrangeiros luctal' e concor
rer com o:> similar·es lie outras na.,:Oes pela 
conquista do mer·catlo. 

A. C. - 20. 

E não será. onerando-o de toda ~orre do 
entrayeg, quo se conseg'uirá este resul tado, 
porque Y. exc. sabe, sr . Presi!1ente, que 
quem paga o imposto à, em ultima analyse, 
o genero, isto pelo phenomeno de repercus
são das taxas. 

Quem Yae comprar um genero para reYelt
der em outt·a pra..-a, onde não pode elle e n
trar sem tributo, desconta antflcipadamento 
a. impot·tancia clesse tributo, como tambem 
dos carretos, t"t·etes e mais despesa~ : é uma 
Yerdade sabida. Cre io, st· Presidente, ter 
mostmdo ao Congresso que somos competen
tes para tomar •'>Jnhel"imontu da quest;io : 
e em esslj meu ah"o principal. 

Quanto ao mot·ito da questão, pe(,"O o espe
ro que sobre ella se abra larga discus;:ão em 
que se elucide um problema que rreiu não 
me enganat·, qualificando-o de importantissi
mo. 

Si a so lu t;:io quo der o Conl!rr~so ni"to fór 
ajusta c y,•nladeira, os pet·igos são e twt·me:
podc :-e r un. ataque a autonum ia mun ici pal 
e pode set· incentiYo e inicio de dcso t'l!:tlli
za(,"il0 do E>tatf., . Tenho conrluitlo. ~ .lluilu 
úem muito óem ), 

Encert·ada a discussi"to, tica adiada a YOta
ção para qu<Htdo houver numero. 

u:>pem1e-sc a sessão por dez m in u tu~ 
Reaberta a ~·•~são, occupa a cadeira tla 

presidenci<L u st·. vice-Pt·osidc11tc. 
Havetulo numet·o le~al, é appt'OYatlo o 

pt·ojecto n. 1~. cuja disc ussfw se achava 
encert·ada.-A" commi:;são de Camaras Mu
nicipaes. 

SEGUND.\ DISCUSSÃO DO PROJECTO N. l:?i 

Entra. em segunda disc ussão, por artigo~. 
o projecto 11. 127, de 1 ~95 . 

Em discussão o art. 1•. 

O Sr. RIIK'iroJunqueira\ vcan ã trihu na , 
pam, como mem bt·o da com m i:<:iii.o de .. I us
tiça, declarai' que ella .JU1g'<t que u pt"<I.JC,·to 
em discussfto deve ser rQJetta•ln, n~tu co tun 
sua matet·ia jú estiL consi:;:nada no Lle 11. 157 
que entrara em discussão depois e cujos ter
mos si"w pt•efet·ivoi s. 

o Sr. t:lunillo Prntes :- (Não l0mos o 
seu discut·so). 

O Sr . Blll'IIO Hrnucli\o :-Sr. Prcsitlcnte, 
it ,·ista da tli::c ussii.o tmnH1a sobt·e c~tc pro
jccto, ve riticaaHlo mesmo que a Lli~po~i~·ã." 
contida no pt·o.J ccto n. 127, acha-se con.•t
rrnatla no 1lo n. 157, e, tornando-"e i' llll\"C'

~i rnte a rejeit;·ão do pr~jecto n . 1:.'7, para que 
a i•lca não tique prejudicada. eu Vllll ~uh
mettct· à con:<iderat;"ãO da ca'<l um req uet•t 
mcnto de adiamento da disr:ussào Llo pruj c
cto, por oito dia·. 

O SR. C. Pn.\TES dá um a pari c. . . 
O SR. B. IlHA~ DÃO :-~las o prn.Jecto Ja Yolta 

com o parecei' da cummissãu . 
0 SR. ::;. IH: REZF.:"D~: :-E' um modo tle 

rejeitat• o projectu liO n. 127, ~i len riu;:a
mente. 

\"em á me~a ó lido, c, sem debate, a ppro-
vado o ser_.ruinto 



REQUERIMENTO 

Requeiro o adiamento dr~ discussão do pro
jacto n. 127, por oito dias. 

Sala das sessões, 18 de julho de 1896.-J. 
Bueno Brandilo. 

SEGUNDA DISCUSSÃO DO PROJECTO N, 157 

E' lido e entra em segunda discussão, por 
artigos, o projecto n. 157, sobre custas a ma
gistrados, com as emendas ns. 1, 2 e 3 da 
cornrnissão. 

Entra em discussão o art. 1· . 

O Sr. Gouzaga da Silva :-(Não temos o 
seu discurso). 

O Sr. Getallo de Carvalho :-(Idem). 
Vem á mesa é lida, apoiada e entra con·· 

junctamente em discussão a seguinü1 
emenda. 

N.4 

Depois do art. l. · accrescente-se : 
Paragrapho unico . Gosarào da vantagem, 

no disposto deste artigo, os juizes que des
pacharem os leitos dentro do praso estabele
cido no art. 59 da lei n. 72, de 27 de julho 
de 1893. 

Sala das sess0e'3, 18 de julho de 1896.-Ge
tulio de ca1·valho. 

O Sr. CamiUo Prates :-(Não temos o 
seu discurso). 

O 8r. Ribeiro .ruuquelrR :-Sr. Presi
dente, srs. Deputados, verdadeiramente con
strangido entro neste debate, e entro con
strangido porque infelizmente vejo que a 
discussão do projecto que está á tela segue 
o caminho perigoso e escabroso das person.\
lidades. 

Achó sr. Presidente, que a fa" or do pro
jacto militam varios argumentos e eu pro
curarei ser breve fazendo um resumo de to
dos elles para o que peço a attençào dos no
bres Deputados, que, estou certo, não pro
curarão com os seus apartes desviar-me da 
linha de conducta que me hei traçado. 

De parte deixarei sr. Presidente, o argu
mento nascido da conversão do ordenado dos 
juizes de direito pela actual taxa cambiaria 
:P,Orque inda estão bem vivas as palavras do 
1llustre auctor do projecto no dia da sua 
apresentação. 

Para se combater o projecto foi dito aqui, 
sr. Presidente que a magistratura mineira 
estava. bem aquinhoada e tanto isto era 
verdade que donortedaRepublicacorrempre
surosos muitos bachart>is em direito que 
vém assentar tenda entre os nossos magis
trados. 

Isto não ·quer dizer, sr. Presidente, que a 
magistratura mineira esteja bem aquinhoada, 
bem remunerada (apoiados) e este facto de 
vir grande irnrnigração de bachareis nortis
tas para o nosso Estado em procura de em
prego não quer absolutamente dizer que elles 
venham com o animo de tlxarew-se na ma
gistratura ... 

O SR. WENc~LAU BRAZ :-Quasi sempre 
aba~donam. 

0 SR. RIBEIRO JUNQUE!RA ..• não, sr. Presi
dente, quasi sempre são homens desconhe
cidos e que vêm com o simples intuito de 
fazer um nome para depois entregarem-se a 
outro ramo qualquer da actividade hu
mana. 

0 SR. CARNEIRO DE REZENDE :-Apoiado, é 
urna passagem. 

0 SR. RIBEIRO JU:SQUEIRA :- Demais, Sr. 
Presidente, é possível que a super-abundan
cia. de homens de lettra lá raça com que 
não haja collocnção para todos e póde tam
bem ser que a magistratur·a lá tenha ainda 
menor remunet•ação que aqui, mas isto nada 
prova contra v projecto. 

Assim, poi~. sr·. Presidente, este facto, 
longe de ser uma pt'0\'<1. contra o prcj ecto, 
vem mais fortalecei-o porque prova a con
stante instabilidade da nossa magistratura. 

Sr. Presidente, a prova de que a magis
tratura mineira ó muito mal remunerada 
temos evidente, palpavel, clara, como disse 
um dos nobre:> deputados, no facto da reti
rada constante de magistrados que vão pro
curar em outra ~::;phera dto. vida meios para 
sua subsistencia. 

O sR. LUiz Go:;.;zAGA :-V. exc. póde dizer 
que magistrados retiram-se todos os dias. 

O SR. RmEIRo JLNQUEIRA .•. . Sim, varios 
acham-se em disponibilidade á espera de 
outro meio de vida melhor e logo que o en
contrem dispirão a toga de juiz, outros tém 
preferido exercer commissões, embora tem
porarias, do governo e outros tém ido exer
cer cargos identicos no Estado de S. Paulo. 

0 SR. CAMILLO SOARES :-E eu conheço 
dous. 

0 SR. CAMll.LO PRATES :-Mas O que deve
mos nós fazer 1 S. Paulo póde pagar bem e 
nós não podemos. 

0 SR. RIBElltO JUNQUEIRA :-Eis no aparte 
do nobre deputado, sr. Presidente, o ar
gumento mais poderoso, mais forte que se 
levanta contra o projecto-a falta de recur
sos do Estado ..•. 

0 SR. CAMILLO PR.~TES : -f.;' a unic ·1 razão 
que eu encontro. 

0 SR. RIBEIRO JUNQUEIRA:- .•.. é a unica 
razão seria que empr·ega o nobre deputado, 
mas que não tem fundamento solido. 

De facto, sr. Presidente, na lei n. 147, de 
1895, encontramos a verba, custas judicia-
1'ias, entrando com um contingente du réi s 
200:000$000 para a receita do Estado, no 
anno corrente, ora, dando-se metade, isto é, 
100:000$000 aos magistrados, parece, a prin
l!ipio que o desfalque produzido na receita 
do Estado, será da impor·tante somma de 
uma centena de contos. 

Mas, sr. Presidente, é fóra d'l duvida que 
em o nosso Estado é grande o numero de 
causas em que as custas judiciarias, deixam 
de ser cobradas por falta de interesse dire
cto na arrecadação, por falta de uma fisca
lização completa. 

0 SR. CA!IJILLO PRATES:-Eis alli V. exc. 
dando rii.Zã.o. (Aparte.~). 

0 SR. RIBEIRO J UNQUEIRA:-E eu VOS garan
to que é esse um argumento forte, um ilr
gumento valioso (apa1·tes). E' fóra de duvi
da, sr. Presidente, que uma vez que o pro-
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motor de justi~:a, o juiz substituto e o juiz 
de direito tenham interes~e na arrecada<;ão 
das custas pertencentes ao E,:tado, elles ,:e
rão tlscaes da mesma. que prompt.a e gmn
demente se vera augme ntada. Uma. vez que 
isto s<> dó, s1·. Preside nte, ntis veremos QU6 o 
pr~iuizo que á p1•imeiro ,·ista parece que o Es
tado tel'á. com <L conce:;si'to dos 50 ·t. de cu s
tas aos magistmdo,: ser<'L nulliticado ou sen
sivelmente diminuido. 

Disse o noln·e de putado que me precedeu, 
sr. Pres idente, quo achava mais curial o au
~mento dos vencimentos do que a. cessi'to 
de me tade das cu!'ta3. 

Isto, poré m, sr. Presidente, va~ tle e ncon 
tro a toda!: as leis ec.mom icas , po is que, <L 
z·emuneração se rá cgual. ... 

t.:~l SR. lJEPUT.H I0:-:\/:\0 apoi:ltlo, a. tlivet•
sidade das entt·ancias tletct•tnina a din.~ J·s itla
de do augmento. 

O SR. Rmt;Jao .lt::'\QL'EIRA:- .... o nohre liO
puta.do llÜO deVO ate l'·::'e lllUÍtlt a f'!assifi
ca ÇãO tias comat·cas, pois hem "a he q 11 0 te
mos comarcas de J.a e ntranc ia · m que o juiz 
tem muito que f'aze1· c oult'a ~ e m que o ]uiz 
é o primeiro a se queixal' da ralta tio tra
balho. 
Encontramo~ um exe mplo. s t•. l ' re!: i•lente, 

na comarca elo Tiraul' ntf'~: >'a hemos quo o ii
Just.rado e integro juiz tla,.,uella eu mat·ca, 
ltllliiJrou, no seu ln·iihan1e rc latorio a conve· 
niencia da suppressiio da comat•ea por f'alta 
de serviço pela insi~ nili ean cia dos pleitos 
que nella se agitam: e, pennmto cu sr. !'re
sidente, ó justo que !'e r emune1·e tão bem 
a um magistra.do nessas con•li<;õcs e que pódo 
encaminha.r sua intelli~enria par1\ out.ro ra
mo, não incompati\·e J, da acti\· itlad<' hlJnHma 
e dahi timr prove ntos, quan to a outro que 
necessite trabalhar dia e noite prtra dar de
cisão as causas que lhe ve nham as mãos 1 

O s1~. C. PRAn:s:- Quer dizer isto, quo 
Tiradentes não póde set· comarca. 

O SR. RmEIRO .Jt.:;o.;Qt:F.IRA:-:-.fais do que ou, 
vüs t endes uma pat·cella do responsabilida
de, na dil'i são das comaJ•cas e, .JIÍ. que nfto 
pwlc mos modificai-a, é .i mto que procuremos 
r cmedi:u· seus incom'e nientes. 

Sr. Pt·cs idente , ó prine ipio conhec ido e 
proc lamado e m economi~o~ política. quo todo~ 
o~ hnme us deTe m ganhar conforme a act i
vidado tli :;pendida, e, pois si qnizc rmos <>gua
lar o~ Ye ncime ntos de todos os magistrados 
d eve mos tlar a cada um a quota. corJ·ospon
dento ao seu trabalho . . '. C!,!Ualcl;Hle aqui, con
s iste e m tra tar desegua lmonto conforme á 
desegualdadc ,!o tJ'aualho-deYe <>!la ;:r~ J' pa
parallela o't propot·cionalidade da aeti\·idadc 
dispe n(lida. 

Outro a1·gnm ento que o nohrc tloput;lflo 
apresentou contra o JH'u.ierto foi o racto do 
ter elle sido rejeitado na ~es;:fw passada. 
Militam este anno, .ti;;so elle , o~ mes mos aJ'
gumentos que mil itaram o anno passa•lo 
pró e contt·a o projecto e, portanto, dcYc 
elle ser r ejeitado e• te ann a, como u roi no 
passado. 

Este argume nt o, ;:r. l' r·e~idont c , n;ula pro
va. a meu vé1·, 111 a~ . eotno um apat·te mcn, 
em que eu dis;:e que ( J projel'to f\•ra r f:ljci
tado o anno passatlo pol' mero eq ui\· oco, pro-
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vocou, um vehemente protesto, um con:o 
q uc desment i! lo, eu p1•ec iso ju~ti ti c ar o me u 
proced11nc nto, pl'ovar a vorac idade do meu 
aparto. 

.-\ o adtluzir o~ta prova, SI'. Pre;:itlenTP. o 
quo faço muito a contJ·a-g .. sto e :;em o· llle
n01' intt.itu de molestar o illustro eo llega, 
começo !-OI' la:<t imar o silencio que ''ntfw 
gua.J·d~ i :;otbrc o facto. pois "i tive;:"'' se;.ruitlo 
o deseJO que e ntiio tiYe de clan•al-o au e m 
Yez de e8pel'ar a •lec lara t;fto neccs;::uia do 
illu~tre co llega , hoj e e~taria li\Tc do seme
lhante cuntes tat;flO. 

O pl'Ojecto no ann o ~ns~a(lo .. r•:thiu por 
111e1•o equt VOC•l, sr. PJ'CS t•l•' nt o. dtsse c u . e m 
apal't<', •!isso-o o torno a J't'fl o..' IÍJ'. JlUl'fJII•' 11111 
nolt~·o d eputado que ni\u .11acuu " lll'u.io..•ctn 
e q11 e. pe lo contraJ'iu, d llixara JlT'CYf'l' at l'a\·,·· ~ 
(10 ~e ll hrilhanto disc ur;;o 11111a dc t't-sa hr i
lhant c. \'uton contr;t o 111 c~ t11u. 

Sinfto. Ye_jamo~. SI'. Pre~iLI€'ntr•: o noh1·•· 
ueputadO .l 411e lllO J'elil'u. f(Uall\(u lt <ITllH• 
pa s,..ado P" tli11 a palan·:t pa1·a apoiat• l'o tt• a 
s ua pal:o\Ta <'lll'torizada uma em o..• nola qu o..• " 
il!Us ll·e l'l']ll'Cso•ntan10 t·es iolentL• l' lll .1Ut7. o(f' 

Fi11·a . (•nvto u :1<1 pt•ojecto. ,, ,,.,·anuo a ;d, at!a 
do Juiz sn ltstitut iJ a l :UIJO~IItJú, disse ,1uo..• 
acha\'a mai;: judicioso e di;!lht que ;:c au · 
gmotasse111 u;: H' nc im entn:> du~ mag-i:<J t·aol .. s. 
mesmo pat•a q11c n i'lO !'o leYan1a-<:;e a" l'!·do1· 
do projeeto uma aJ'g'll111 Cl1 Ut t;:"to ealut•••sa. 
mai: d t·pt· imc nt e c a\·iJtadom da 111a ;!t'"lade 
tlda lga do quo d oYo ::<cmpre :>et' CH'c umdaoln 
o acto do magi :>trauo. 

E sr. Presirlonte, continuando c nt um 
arroubo do sua costumeira c loqu e nc ia tt·\·e 
o seguinte in~pirado o tf or f':ulo tt·ee hu : ( lc) 

«Bem sei, s t·. PJ•c;;idento, que a tlla;! i;:
tratm·a estará muito alóm des;:a al!im;.ra
ção que a aYilta, que a. dcp1·ime, e que, ao 
menos , a sua parte sil. e compenetrada dn:> 
seus altos e l!l'<l\'OS de,·cr e:'<, ao e m YIJ 7. da 
que polúe e at'J'a ' ta a tog-a ll<t aQjcc<;:'lo dos 
que mentem a seus deve•·es • llliss:iu, ir(t 
semp1·o seguindo impavida e sere name nte a 
estJ·au<t luminosa da .iusti<;a so m c ncamr as 
negaças que phanta.sticos a1·~umcntos lo
bJ•igam nos toJ·mos deste p1·oj ecto. 

Uma duvida, po1·óm, assaltan.-me o es
píri to e ct·o:H·a-mo um obico para dar- lhe 
o 111011 apoiu incondicio,wl. 

Q11al ~eJ•ia, S I'. Presidente, pel'~ llnto-vos 
eu, a d11 vida quo assim assaltava c ospit·ito 
tln nobre Llcputado e CJ'eava- lho um nhice 
para q11c o mo~mo desse-lhe o seu apoio in
condicional 'I 

E•·a. ;:1·. Prc;:idonto, se:;r un tlo diz o noltJ'o 
(lcpu1atl•• na cont.inua,ão do "ou di :;c u1·~o, 
u não e nf't·entaJ' o p1·ojocto com a c la,..so dos 
juize,: ,: ubstitutos co mpletaute nte dcsf'a\·o
t•oc ida. 

E, ~ 1· . l'l'O!' idc nte, depoi s (lo ,;ustc n ta r bri
lhllntomcnto a eme nda eleva ndo a a lt;ada 
do juiz :mb:;t i tu to o nobre dt•putado con
cluiu o seu di ,..curs'l dize ndo quo us me ·mos 
moti\·os que al't\laJ·am ;;oht·e u sou cspi 1' Íto 
quando ralou conu·a o proj<'cto da anti;.:ui
dado dos magi ~t 1·ado~ . por entende i' quo e lle 
prej utlica,·a. 115 seus .Jit•e itos, ohri~a,•am-n" 
a u sn.r da palaYra pal':l apoiat· a Olll <' nda do 
projel'tO q \:e concede ()() "/. das c ustas po..•J' 
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entender que Tem ella em auxilio dos juizes 
substitutos, que nada aproYeitariam do 
mesmo proJecto, tal como se acha elle con
cebido. 

Mas, sr. Presidente, si o Ullico obice op
posto a que o sobre deputado desse o seu 
apoio incondicional ao projecto era o facto 
de ni1o aproveitar elle aos juizes substi
tutos e si a emenda removia este obice, qual 
a conclusão logica, fatal, f a resposta será 
a justificativa cabal á. minha asserçJo. 

Assim, sr. Presidente, provado que a ma
gistratura mineira está. muito mal remune
rada, provado que ti justo que cada juiz ga
nhe conforme o esforço dispendido, prova
do que o projecto não vem atirar por terra 
as finanças do Estado e provado que o pro
jacto devia ter sido, segundo as intenções 
da Camara, convertido em lei desde do a nno 
passado, eu estou certo que os nobres de
putados votando pelo :projecto nada mais 
farão que inteira just1ça, não sómente á 
essa classe, nlio sómente a esse poder igual 
ao nosso e que comnosco partilha a respon
sabilidade dos publicos negocios, mas sim 
ao Estado de Minas, que ·. muito e muito de 
todos nós espera (muito bem) 

O .r. <:aadllo 8oaret1 Filho : - Sr. Pre
sdente, pela segunda vez entro no debn.te 
profunda e dolorosamente impressionado 
:pelo tom que tomou a discussão deste p~ 
JeCtO. 

Já o anuo passado aquelles que o comba
tiam diziam que a unica razão deste proje
cto era que sem 50 .f· das custas os magis
trados não trabalhariam e que sem ~ssa 
concessão não devíamos exigir cumprimen
to de deveres. 

Envolve essa affirmação uma injuria ; e, 
Senhores, naquella occasião disse, e h~je 
repito, que si fosse esse o unico argumento 
a pesar em meu espírito, eu, em honra da 
toga da magistratura mineira, em honra da 
toga, que esteve so~re meus h~mbros, vota
ria contra este proJecto por JUlgar o argu
mento aviltante dos brios de nossos juizes. 

E' preciso, sr. Presidente, que eu, que 
protesto contra este argumento, apresente 
aquelle que me faz votar a favor do proje
cto, e é o seguinte: · 

Sr. Presidente_, v. exc. sabe p_el'feitamente 
· que nas comarcas em que as condicçOes de 

vida são mais ditflceis e precarias o em que 
da-s~ annualmente a invasão de epidemias é 
que justamente O movimento rlO foro é maior 
e mais penoso o t.rabalho dos juizes. 

E' nelhts que o juiz trabalha mais e ga
nl~a menos. 

Para reparar essa injustiça é que apresen
tou-se esse projecto. 

Não é que os juizes precisem dos 50 •to 
para trabalhar, não : elles desde que enver
gam a toga, tomam-lhe amor, morrem de
baixo della com stoicismo dignos antes de 
louvores que dos baldões que lhAs at.iram ; 
compromettem, em boorJ. della, até o fu
turo das familia!f, que por morte do chefe 
vêm-se em condicçoes difflceis. 

Nessa zona tudo lhes é contrario : carestia 
de vida, trabalho penoso, necessidade de an-

nualmente remover~m a familia para ullo 
a ver victimada pela peste ou entlo, sr. 
Presidente, a morte como acaba de encon
trar o dr. Stockler, juiz de direito de Ubá. 

Com o juiz que tem a felicidade de morar 
no campo dá-se justamente o contrario : 
clima admiraYei, vida barata, absoluta des
necessidade de licenças e portanto ordena
dos integraes e aqtiguidade sempre cres
cente. 

Para equiparar condicções e reparar essa 
injustiça vem esse projecto. 

Augm!'lntar vencimento não attingiria nos
so fim, porque foi por demais arbitraria a 
classificação das comarcas. 

Eis o argumento, si tem valor uil-o-ha a 
Camara. Antes de concluir seja-me licito 
fazer um appello aos meus illustres col
legas. 

Ou esta questi'io se resolve desta vez ou 
tomemos o compromisso de não mais de 
novo levantai-a ; poupemos á magistratu
ra_, esse ramo i_mportantissimo de poder pu
blico, essas dtscussões a seu respeito, as 
quaes só têm o resultado de atirar á toga os 
mais injuriados conceitos. · 

Quão dolorosa 11erá aos Juizes a leitura dos 
discursos aqui p1·onuncmdos e quanto se 
lhes revoltará o espírito por não poderem 
dar respostas ás atflrmaçOes da. tribuna 
pal'lamentar Y 

0 SR. CAMILLO PRATES : - Eu não me vali 
da tribuna. 

0 SR . l:AIIIILLO SOARES FILHO : - Respei
temos a toga. Não obriguemos o j uiz a vir 
provar--nos que tem honra, que tem digni
dade. 

0 SR. CAMILLO PRATES : - De que não du
videi. 

Apenas fallei contra o projecto. 
0 SR. CA!IULLO SOARES FILHO : - Hade per

mittir-me v. exc., que lhe note que não es
tou respondendo apenas ao seu discm·so, es
tou respondendo aos argumentos apresen
tados na casa . 

Já me ia esquecendo de declarar á casa 
que voto contra a emenda do nobre Deputa
do o sr. Getulio de Carvalho, a qual diz : 
(Le) 

« Gozarão da vantagem do disposto neste 
artigo os j uizes que despacharem os feitos 
dentt•o do praso estabelecido no art. 59 da 
lei n. 72, de 27 de j ulho de 1893 . » 

Pela emenda o juiz que não der a senten
ça no prazo da lei n. 72, terá a pena de não 
receber os 50 ·t. das custas que forem con
tadas e, como entendo que a magistratura 
mineira não merece essr. suspeita de só tra
balhar pelo dinheiro, e mais não merece que 
se lhe dê segunda pena <tuando falta ao cum
primento de seus deveres, voto contra 
e lia. 

A magi.>tratura é um ente ideal formado 
pelo conjuncto de juizes e, se um falta ao 
cumprimento de seus deveres, não deve <Jlla 
responder por essa falta, que aliás encontra 
pena em outras leis. 

0 SR CAIIIILLO PRATES : - Mas si todos 
os juizes pudem faltar ao cumprimento de 
seus deveres 7 
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0 SR. CAMILLO SOARF.S FILHO : - Sr Pre
sidente, acho que não rlevemos dar duas pe
nas . para o mes~lO crime ; si o magistrad
habttualmente d:m:a de cumprir seus deve
res, ha no Codigo Criminal, pena estabeleci
da. para o caso i. não devemos, pois, dar 
mats uma pena a uma falta jã. casti!!ada. 

Agora, sr. Presidente, permitti que aos 
meus nobre~ collo~as quo suppuem e apre
goam estar a magistratura mineira bem re
mur.er:tda, eu diga não ser isso uma inteira 
verdade. 

Nã? ;:in·a. o rtu.e vou dizer de argumento 
'.lm lavor do pru)ecto, porque, como já dis
se, mmha razii.o unica é repat·ar uma ini us 
tiça, mas alHrmo que o Ol'tlenado de 6 con
tos n ito basta ao passadio de um homem 
limpo como tleve set· o magistrado maximé 
porque as licenças que imprescindivelmente 
tem tio tomar redu sem e m regt·a a 5 esse tão 
falindo ordenado. 

Si quel'emos ter magistrado, ~ i queremos 
consor·vur nossa magi~tr·atura que em maio
ria é boa (apoiados) devemos procurar pagar
lh e na pr·oporçi\o que merece e não r tll!ate
ar-lh e as vanta~ens precisas · tio contmrio 
continuat·ào os JUizes a abandonar a carr·ei
ra como estamos pre;:enciando todos o:< dias 
e toremo~ uma magistt·atur<t de adve nt ícios 
(apoiados). 

Sr. Pres ide nte, o nobre Deputado o st·. Ca
millo Pratos, <'ntende quo o juiz tlu tlit·e~o 
nào t em tlir·c tto de ponsat· em educar a ra
utilia .. . 

0 SH . CA~IILJ.O PRATES.: - ?oi itO apoiaolo, eu 
não <' lltondo assim, ente ndo que todo fun
ccionat·io do Ur·azil é assim. 

0 SH. CAMII.I.O ~OARES FILHO :- Extr·anho 
a pena~ t< ua theoria .. . 

O ·n. CAmtr.n l'H.\TJo:s da um apar·te. 
O sn. C,um.r.n :-;,• .\RES Fli.HO : - Sr. Presi

de nt e , eu qu e r·ia lan·ar sómente o m e u pt·o
testo . .. 

O Sll. CA~!! Lr.o l'RATES : - V. cxc. fez-me 
muita injustiça no seu d iscm·so. 

0 SR . CAMILLO SOARES ~'!LHO : - Eu não 
m e re feri exclusiYa mc nrc ao nobr·e deputado 
q ue :~go!'a me honra co m seu apa.t·tc, rerer·i 
mo s rrn aos argumentos aqui auolusidos . 

0 SR. CA:'I!!LLO PRAH:S : - \" . exc: VÍU e. ta 
argumentação repetida hoj e na casa. 

0 SR. CAMILLO SOARF.>' Eri.HO : - !\las s i é 
por· b~o . não é só ao nobr•o deputado qu e 
re~pondo e s im a · todo>< que de lla se sct·
'" i r·:un. 

Sr·. Preside nte, ns~cnto-me conYencitlo não 
tle que o pr~j ecto Ya e passar, mas con\·e nci
do apenas tio que a Camura ouYirú o appello 
que fiz : nito re no\·e nl L•S di ,,c u ,:sito dessa ot·
dem . 
Respeitemo~ a ~f)l!a do magistrado min ei

ro. (J/11ilo bem . .llu iln bem). 

O sr. IUbt•lro Ju11q11clra (para uma ex 
plicaçiio JWs.~oal) : - St·. Presidente, o pro
testo le Ya ntadu ha pouco pelo nobt·e deputa
do, fez com que o or·.tuor pt·ecctlente la.\·as
se de sua testada os at·gumentos de qne 
falou s. exc . o que parece impor-tar na de
claração que alies são a mim r e ferentes. 
Porém, as notas tachrgraphicas ahi estão e 
quem quizer podet•ú Yer o que eu disse · 

disse que algum deputado tinha comb&tido 
o projecto, dizendo ser preferível augmenta
rem-se egualmente os ordenados de todos 
os juizes do direito e eu respondi que isto 
ta de encontro a totlos os princípios eco
nomicos que ma nda m que cada um ganhe 
conforme a arth·idade despendida. 

Não disso. s r·. Presidente, que o magist ra
do para t.rabalhar pr·ec isaYa ~ra.nhat· 50 "lo 
mas declare i sómente que nós de Yiamos fa
ze!· o, conforme a aetiYid;tde des pendida e 
não quo ellle proc i:;as:>e do" tt•es 50 "I· 
para estimulo no cumpr•imonto de seus de
veres. 

Faço est:t decl:tl'ac:lo por·que ninguom 
melhor do que eu sabe faze r· justit;a à ma
gistt·atut·a n1i ne ira. 

O Mr. t'e rrt•ira Tl11ôc-o :- ?oiito pret Pnolo. 
s r·. Pr·esidcnte , pl'olongal' e:<te debate e Hl
nho em po ucas pala\Ta" manifo;:;uu·-me ~o
bre o assumptn que, ne:<te mo mento se. di;:; 
cute. 

\"nLO por este pr~jerto e , com ;:;atrsfa<;iw, 
votare i ><cmpr·e pm· todas a;: metlida~ E~m fa
vor da lllai!ÍStJ·ar nra, poi>< , ~~ ~ magistr·a olo:< 
m in c i J'os ainda 11 i'111 csti'w oleY idamcn tc remu
nerados e, pam as~im pe nsar·, ó bastantt• ler 
a tabella tlus H' ncimentns dos Juizes tle :-\. 
Paulo e Rio J e Ja n••ir·o. 

Além distu, a rna :.risrrat.ur·a min cir·a nitn 
tAm direi to :i aposc urau t•J'ia. ol il'e ito l!aranti
do no ant igo r ei! i tHun u t a m bl' lll pl'la Con,:ti
tuiçii.o ola. Rcpuhli L~a . P e m qua:;;i todas as 
co nstituit;Oes dos E:<tatlu;; . 

A llHl)!i:<tJ·at ur·a n;"w p.·,. le contar ta nt bem 
com a in;;t itui .._.;, .. do pcl'uliu lt·:ra l, p .. is, a 
nossa Cn n~titu il,':-w sú JWrm itte a l'l't' :l•JtO 
desta insri tuit;:·w. ~em que de s ua IIJan uLtHJ
<:ào r esulte onu" para o Estado. 

Varias tentar i,·as .Já furam feita ,: pal':l a 
creaçào do perulio le:r;ll, mas na da "c co n
seguiu e nc ur ;;e pntlc ro't cu n~eg u ir , poi:<, 
sorá muito ditli r il ct·enr·-se c"ta iusti t ui t;ii.o, 
tal como o cxi:rr• a nossa l'nn"l itui t; :-10. 

\"oto pe lo pr·n.iecro, n:w put'qtll' a nut:.risl ra
t m·a pt·ec iso tlestn" c·tr s ta" para tmha lhar, 
pois u:< ma:t i ~tr:tdlls rn i n c il·o~sahem cumpt·i t• 
os seu~ doYel'l'" e, quando1 ali!Ulll nito o rt
zet·, cullllH'e a q ualq ue r ridadi"IU" dire ito de 
denunci ai -o no pod( ,. competonte. E nüo se 
tlil!a, H . l't•c;; iole nr.r . quo u Tl'ii.Junal dr. l{e
la t;ioo 11 i"10 rondcmna aqu ellcs quC' prnrede
rnm crimino;:;amc ntC', pu is, pur ma is ole uma 
vez, rt! m sido r·e"ponzahilisado;:; mal!i~tradns . 

O q 11c ó necpssarin é qu e as ole n11ncias se
jam .i usta:< e n~nhant docume ntadas. 

\ 'otu por es to pt·u.icrto. po rqu e c tt ~e ntln 
que t udo denmro:< faze r· em he nc ficio o.la ma
~i;;tr·atu r·a, qu e constitu o a mu•·alha olu uma 
sor iNlatlc, a ~aJ'<Ull ia o.la onlern , da le i c tio 
direiw. (. .lluilo l•em ). 

O Mr. \\"coC't>!!llnu Braz:- (!'\fio temos o 
seu discur~o). 

\"e m ;l me;:a e liola, apoiada c en tr a, con
junctamcnte,e m tli ;;o.: uss:lo a SCI!Uinte e menda 

N. 5 

Accr·esconte-se : 
:l.t·tigo. RC'conll ccitla a i ncompetenr ia tio 

iuiz oue proce~sat· o arrolamento ou in\·ent:t-
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rio, será. o feito remettido ao juiz competen
te que·, accditando o processado, proseguirá 
no feito. 

S. R.- Sala das ~;essões, 18 de julho de 
1800.- Wenceslau Braz. , 

O sr • .Jov~oal P.-oua diz que vem á tri
buna sómente para declarar á Camara que 
voU). pelo arti~ro 1. · do projecto, reservando 
para, quando for annunciada a discussão do 
artigo 2. ·, offerecer emendas. 

O sr. DeUim Moreira :-Tendo de tomar 
parte na discussllo do presente artigo do pro
Jeto, para otrerecer-lhe uma emenda, vou 
antes fundamentar o meu voto favoravel ao · 
mesmo. 

Sr. Presidente, o meu voto é favoravel a 
este projecto, porque entendo que, para ter
mos uma boa masgistratura, precisamos pa
gal-a bem, precisamos collocal-a em plano 
superior, longe do influxo de outros poderes 
do Estado, arredada da política e de outros 
interesses materiaes, por que, diz bem um 
escriptor, entre a política e a justiça qual
quer consorcio é nocivo, qualquer corre
spondencia e perversara., qualquer contactv 
o pestilento.-A ma.gistl'atuaa, sr. Presiden
t~ , de!lempenha uma missão social importan
tíssima, pois que entre as condições precisas 
para o desenvolvimento de uma. nação, para 
e progresso de sua producçâo está a convi
cção que deve acompanhar a todo o cidadão 
de que o Estado garante a sua liberdade de 
acção, garante a paz interna e os direitos 
amplos ~te todos, por n:teío de uma polícia 
preventiva bem orgamzada, por meio de 
uma magist.ratura independente e intelli
gente. 
~ •. sr. Presidente, para que a magistratura 

seJa mdependente e intelligente, a lei cogitou 
de condições !garantidoras desses dous re
quisitos: o concurso para afferir asua intel
ligencia ; a perpetuidade e inamovibilidade do 
magistrado para collocal-o inteiramente ao 
abrigo da politicagem e do influxo que so
bre elle possam exercer os outros ramos do 
poder publico. 

0 SR. CARNEIRO DE REZEfoo"DE :-São precisas 
funcções vitalícias. 

0 SR. DELFIM MOREIRA :-Mas, sr. Presiden
te, para completarmos as condições preci
fias para uma bôa magistratura, é necessario 
que a e lia se conceda garantm de presente 
com ordenados sutncientes a satisfazer as 
primeiras necessidades e ao futuro de sua 
família. Estou convencido, sr. Prel'lidente, 
que a aposentadoria nos seus precisos ter
mos, os montepios, alóm do bom ordenado 
silo condições indispensavels para a organi~ 
zaçã:> de uma boa magistratura. 

E é, sr. Presidente, porque reconheço que 
a magistratura representa o mais impo:-
tante um dos ramos do poder publico, que 
a sua missão constitue um verdadeiro sa
cerdocio, e que nó!'l, relativamente aos ven
cimentos dos juizes, estamos muito afasta
dos de outros E!:tados,-especialmente dos 
Estados de S. Paulo e Rio. de J11.neiro ; é 
porque, s1. Presidente, reconheco que o do 
Estado de Minas está em condições de remu
~erar melhor os . seus juizes, que vou votar a 
lavor deste proJecto. 

. Entendo, . sr. Presidente, que não ba jus
tiça nas deCJsões de um Congresso que vota 
o ordenado de 5:~1 para qualquer chefe de 
secção ~as repartições pub_licas, e vota5:600$ 
d~ vencimentos tJara um .JUiz de 1. • entran
cta. Onde e~tá a .JUStiça que deve presidir ás 
nossas deCisões 1 Póde-se. sr. Presidente 
~q~iparar a responsabilidade que tem un{ 
,)\liZ com a que tem um chefe de secção 1 
Qual a l'uncção social mais importante 1 

Entretanto, é notavel, sr. Presidente que o 
Congresso queira equiparar esses dou's car
gos, relativamente aos vencimentos,-posto 
que não os e'luipare quanto ás funcções e 
attribuições. 
~ão é preciso, sr. Presidente, me alon~ar 

ma1s sobre este assumpto, a justificação ca
bal do projecto já foi feita pelos distinctos 
co~legas que me precederam, em hora tão 
adtantada da sessão, limito-me a apresentar 
a emenda que annuncJCi. Esta emenda, sr. 
Presidente, limita. a desposição lata do ar
tigo 1. ·, faz com que elle abranja sómente os 
juizes de direito, substitutos e promotords 
e não os desemb:trgadores da Relação. ' 

Penso, sr. P1·esidente, que os desembar
gadores, tendo o vencimento annual de 
13:200$, estão mais ou menos consultados, e 
que, com relaçito a eJles, o favor desta lei 
6n:' quasi nada . póde aproveitar, pois c um 
W'lbunal collectlvo, as suas decisões são to
madas collectivamente, de modo que será 
muito diminuta a parte de custas, que po!'l
sa tocar a cada um delles, que tenha inter
vençlio em determinada causa, Neste senti
do, envio á mesa a presente emenda. (U) : 
(llluito bem). 

Vem á mesa é lida, apoiada e entra, con · 
junctamente, em discussão a seguinte 
emenda · 

N. 6 

Ao art. 1. • Onde se diz: «juizes que per
cebem vencimentos, etc. » - diga-se : - os 
juizes de direito, substituto!! e promotores 
terlio etc. 

Sala das sessões, 18 de julho de 1800.
Delfim Moreira. 

Ninguem mais pedindo a palavra, encer· 
ra-se a discussão, ficando adiada a votação. 

Entra em discussão o art. 2. · com a emen
da n. 1 da commissão, e é ella encerrada, 
sem debate, ficando a votação adiada. 

Entra em discussão o art. 3. · com a emen
da n. S da commissào. 

O sr. <:amiDo Soares Filho: - (Não 
temos o seu discurilo ). 

Vem á mesa é lida, apoiada e entra, con
junctamente, em discussão que é encerrada, 
ficando a votação adiada a seguinte emenda 

N. 7 

Ao art. 3. · Supprima-8e a -palavra : -de
finitivo. 

Sala das sessões, 18 de julho de 1800.
Camillo Soons F ilho. 

Entra em discussão o art. 4. · com a emen
da n. 3, substitutiva da commissão. 

Encerrada, sem debate, a discussão, é adia
da a votação. 

... 
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O sr. Presidente, verificando não haver mais 
numero para proseguir-se na discussão das 
demais materias, Jesigna, para o dia :20, a 
seguinte 

ORDr:~t DO DI.-\ 

1.• PARTE 

Ate uma hor•~ da tanle : 
Leitura c apprqvac,:ão da acL\. 
Expediente. 

Ató duas horhs da tarde : 
Segunda. leitura dos pareceres de com mis

sões e dos pt·ujectos depois tle impt·essos e 
distribui!los. 

Apresentação do pat'P-cores de commis· 
sões. 

Apresentação de projcctos, indica~;Oos, t·e
quet·imentos, interpellat;ões óu nw~;õc,;. 

Discussiio tle t·equet•imento>', intc t·pclla
c,:ões, in tlic:u;ões u moções. 

Appt•ovaçrlO de ''edacções li naes. 
Votação da materia cuja discussfto ficou 

encerrada. 
Discussão do parecer n. 71, reconhecendo 

Deputado pela 3.· circumscripc,:i'io o sr. ::;i
mão Estrllita Cardoso. 

Terceii·a discussão tlo pt·~jecto n. 18:1, so
bre fixação da Fot·ça Publica. 

Prime ira discussão do pr~jecto n. ô9, do 
Senado, elevando os vencimento" do otlicial 
do gnhinete da Prcsidencia. 

2.' PARTE 

Ató quatro horas da tarde : 
Terceira discussão do pt·ojecto n. 184, mo

diftcath·o da lei n. 122, sobre organização 
policial. 

Terceira do de n. 154, sobt·c vel'I.Ja para 
as estradas de ferro auctorizadas. 

Primeira do de n. 200, proro~tant1o o praso 
para ser entregue ao tmfego o ramal de 
Pitanguy. 

Segunda do de n. 174, sobre verba para 
a bihliotheca da Relação. 

Primeira do de n. 71, do Senado, sobre 
augmento de vencimentos aos empregados 
da Relaçiio. 

Discussão des pareceres de ns. 141 a 149. 
Levanta-se a sessão. 

25.• SESS.\0 ORDI)IARIA, AOS 20 DE Jt.:LHO 
DE 1896 

PRESIDESCIA DO SR. EDUARDO PniE:\TEL 

SU~DL\1\10 :-1.· parto• tia nrilcm tlo dia.-Acta. 
EXPEDn::>~n: .-2. · leitura tios pareceres " 1h•~ pro
jectos itoq•rcssos . -Apre~eutaçào olas rP.olac~·õl!5 11 · 
naes elos projectos n;. 11!1. dl! 18\1-1, 1 ~0 c .'4. de 
1895.-.\prc~eula~·~o tlc p:u !'cer p·1ra !!.· cliscns· 
SãO do prOjo•ClO 11. fr>8. -ldt•rn dO pari'CCr 11 . 1';';,, 
-\'olaçfm tia rnatllria r.nja tli so.:n~~;\n flcon t' llr•! f · 
rarl~ .. -Di~•:u s ~o olo par·~··cr n. 171.-llequcr•m•·rt· 
l•l do sr. llncno llranol:\•l. - 1\ >s•o• do l'r. Sim.•l\o 
:;tylita Carrlo.,o.-:1.· rli ,;cn s~l\o tio projccto n t 8:~. 
-l. · rio tlc n. 6\J. rlo scn:\<lo .-2.· t•arte.- :<.· 
discus;;:lo elo pru jcctou. 1!14 .- :J.· 110 ole n . 154. 
-1.· dn den. :t· u.-1. · 1l0 1le n . 17~.-·! .• rio tle 
n. 71. tio Senatlu.- Discuss:io 1105 11arl'cr.rc~ tltl 
ns.U4=• a 14\1.- llcqul'rimento olo sr. llanl r.·nido. 
-Aprc~entaç:to da ror1al'ç:io llnal tlo prnjeclo n . 
154.- 0rdem do dia SP!!Uiotc . 

Ao meio dia, feita a chamada, acham-se 
presentes os srs.: Eduardo Pimentel, Ribeil'O 
de Oliveira, Agostinho Pereira, Coelho de 
!\loura, Carneiro de Rezende, Jo:\o l'io,Hue no 
Brandão, Duarte da Fonseca, Nunes Coelho, 
Saturnino Dantas, Camillo Soares Filho. Sa
bino Barroso .Juniot', Ju,·enal l'enna, Ft·an
cisco Ur·cs:::anc, Jo't•eitas Castro, :'\unes Pi
nhe it'O, Joaqu im Calixto, ~l :uwcl Ah·e~. 
\\'encc>'lau Braz fium.:q!a da Si!Y:I, Fer
reit'a Tinoco, ...:nu>'a .\lo t·e ira, Epaminondas 
Otton i . Ta ,.a l'cs de :\le i lo. lle lti m ~!ot·e i ra, 
Raul Pcuitlo, lg-nal'io :\luria. 1-tiltPit·o Jun
que it·a. l'into do :\ltt tll 'a e ({odrig-ues Cha· 
ves, l':dtatHlu cn m causa parti ci pada O>' ~t·s.: 
Benvenuto Lolto, Fat·ia l.oo lta t•• e Be t·nat·des 
de 'faria. c sem olla u>' mai,; ~ ··!l l: ores. 

Abre-se a se:;sà•>. 
Lida a acla da sc;:são antccL•rlente c não 

havendo quem :;obre a mes ma ra~·a ohsct·,·a
çues, o "''· Presitlcnte a dit pot• :q>JH'OYada. 

u SR. t.· Sw:REfAIWl t!it con ta ti o ~eguiute 

EXPEill E:STE 

Officio 

Do st'. I.· Ser t'I.Jtat·io tio Sena• lo , deYolve n
tlo ·.;um uma e menda a prnpo>'ii,':'IO n . .n. 
desta Calll:u·a, iscnt~tndo d'.J impMtos a ex
pot·ta~· :'to tias ag-uas mincrae,;. :\ impl'i
mit•-se a E'lllentla. 

Requerimen to 

Dos hahitant.c>~ do :\lotTo tio ~. . ·,,ha;: ti iio 
de Out·o l'r·oto, pedi ndo a t't·ea~· i'io de uma 
catleit·a mixta de instt·ucçào primaria na
quclle povoatlo.-.-\'commissi\o tl u ln struc~·àu 
l'ubhc:•. 

0 SH. BUE:SO llRA:\DÃO rec lama cont ra. Urtt 

engano havido na publica~,:àn do t·esumo da 
sessão de hont.em, em que se diz ter s. ext' . 
requerido o adiamento da tliscussi'to tio pru· 

_iecto n. 127, em nome da commi~~ão de .j us
tiça Civil e Cl'iminal, quando o adiamento 
foi requer·ido em seu nome indivitluai.-Se
rá attendida a reclamação do nobre depu
tado. 

() SR. CARSE!RO DI~ HF.ZF.:SD~: en\·ia IÍ mesa 
uma representação de funcc10narios publi
cos da Capital, pedindo a denogação do 
art. 104, da Constituição Mineira , que aboliu 
as nposentações.-A 's commissues reunidas 
de Constituçào o Rep!'esentações . 

o SR. Joxo P10, por parte da commissão 
espec ial , dec lara á Camara te t• aque lla cum 
prido a missão tio repre;:entar a_ L'annra 
nos funeraes tio exm. sr. d. ,\n tonto :\la!'ta 
Corréa de S:l e Benevides , di gno o Yit·tuo;>o 
Bispo de Mariannn.-Inteirn_d:_t. . 

O SR. JuvEsAI. PE~"NA parttctpa a ca~a que 
o sr . Carlindo Pinto, detxa de comparecer 
á sessão por motivo de força maior. . 

Identica participação faz o sr. Ignnc10 
:\lurta com r elaçfto ao sr . Manoel t.la Silva.
lnteirada. 

o sR. Pt~To DE MoURA, fazendo ver acha
rem-:>e ausentes dou s membros da conw~ is
são de B.edacção, pede ~e delegue á mesa a 
faculdade de nome:tr quem preencha interi
namente as va g-a;;: . 
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Com o consentimento da casa, silo nomea
dos os senhores Raul Penido e Camillo Soa
res Filho. 

2.• Leitura 

Têm 2. • leitura e 1lcam sobre a mesa para 
ordem dos trabalhos o parecer n. 174 e o 
projecto n. 205, sendo este julgado objecto 
de deliberação. 

APRESENTAÇÃO DE PARECERES DAS COMMIS
SÕES 

0 SR. PINTO DE MOURA pela commissão de 
redacçilo apresenta os seguintes pareceres : 

REDACÇÃO FINAL SOBRE O PROJBCTO N. 89, DE 
1894 

A commissão de redacç!lo de leis a que 
foi presente o pro,jecto n. 89, de 1894, 
julgando dispensavel qualquer modificação 
em sua redacção, é de parecer que seja ado
ptada como final a mesma redacção com 
que foi approvado em terceira discussão. 

Sala da.s commissões, 20 de julho de 1896. 
-Pinto de .Moura.-Raul Penü:W.-camillo 
Soaras Fillw. 

PARECER E REDACÇÃO FINAL SOBRE O PROJECTO 
N. 150, DE 1895 

A commissão de redacção de leis a que 
foi presente o Jlrojecto n. 150, de 1895 é de 
parecer que seJa a~provada a seguinte re
dacção dada ao proJecto : 

O Congresso Legislativo do Estado de Mi
nas Geraes decreta : 

Art. l. · As divisas dos districtos de Santa 
Rita de lbitipóca, município de Barbacena, e 
Conceição de lbitipóca, município de Lima 
Duarte, correm pela ponta da ~erra de 
lbitipóca ao Ribeirão do Bandeira, perten
cendo as fazendas de Ponte Alta e João For
tes ao districto da Conceição e as fazendas 
da Serra e Bahü ao districto de Santa Rita 
de lbitipóca. 

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

Sala das commissões, 20 de julho de 1896. 
- Pinto de Moura. - Raul Penido. - Ca
millo Soat·es Fillw. 

REDACÇÃO FINAL DE CONFORMIDADE COM AS 
EMENDAS DO SENADO, SOBRE O PROJECTO N. 84, 
DE 1895 E REMETTIDA ÁQUELLA CAMARA SOB 
N. 16 

A com missão de redacç;í.o de leis a que foi 
presente o projecto n. 16, de 1895, e emen
das respectivas vindas do Senado, é de pare
cer que seja approvada a seguinte redacção 
dada ao mesmo : 

O Congresso Legislativo do Estado de Mi
nas Geraes decreta : 

Art. I.· Ficam creados: 
I Um Jogar de director na secretaria ria 

Agricultura ; 
11 Um logar de chefe de secção na reparti

ç!lo de terras e colonização. 
§ 1. • Fica extincto o logar de consultor 

tecbnico. 

8 2. • As ~ec~Oe~ da se~retaria d.a Agricul
tura serlo d1strtbu1das pelas duas d1rectorias 
superintendendo a primilira o terviço d~ 
obras publicas e industrias e a segunda as 
obras attinentes á. viação ferrea e fluvial: 

Art. 2. · O director e chefe da secção terão 
os vencimentos marcad.1s na tabella annexa 
âlei n. 6 de 16 de outubt-o de 1891. 

Art 3 Para a execução desta lei fica 
desde já., o governo auctorizado a abrir cre~ 
dit? supplementar com as formalidades pre
~cr1ptas no art. 18 da lei n. 2314 de 11 de 
JUnho de 1876, às rubricas dos ns. 1 e 3 do 
§ 3. · do art. 2. ·ela lei n. 147, de 23 de iulho 
de 1895. 

Art. ~· · Revogam-se &!i disposições ·•m 
contrario. 

sa.la das commissões, 20 de julho de 1896. 
-Pmto de Moura.-Raul Penido.-Camillo 
Soa1·es Filho. 

A imprimirem-se. 
O SR. RAuL PENIDO por parte da commissão 

de camaras municipaes a.present·· o seguinte 

PARECER PARA 2.• DISCUSSÃO SOBRE O PROJECTO 
N. 158 

A commiss!lo de. camaras munícipaes é de 
parecer que o proJecto n. 158, entre em se
gunda discussão e seju. approvado com as 
emendas que entlio apresentarà. 

Sala das commissões, 20 de julho de 1896. 
-Raul Penido.-Camillo Soctres Filho. 

A imprimir-se. 
0 SR. EPAMINONDAS ÜTTONI pela COllllllissão 

de Obras Publicas envia á mesa o seguinte 

PARECER N. 17b 

A commissão de Obras Publicas, Viat;ão 
~errea, etc., a que fo_ram presentes os pro
Jectos ns. 170 e 176, JÓ. approvados em pri
meira discussão, é de parecer quo sejam el
les enviados ao Pwsidente do Estado para 
serem tomados na consideração que mere
cem, visto tratarem ambos de obras cuja 
despesa deve ser rei ta pela verba - 'obras 
Publicas - do orçamento. 

Sala das commissões, 20 de julho de 1896. 
-Epami nondas Ottoni.-Dua1·te da Fonseca. 
- Tavm·es de },fello. 

A imprimir-se. 

VOTAÇÃO DA IIIATERIA CUJA DISCUSSÃO 1-'ICOU 
ENCERRADA 

Annuncia.da a votação da mataria cuja dis
cussão se achava encerrada, é approvado 
em 2. · discussão o projecto n. ~57, com as 
emendas de ns. I a 7 ao mesmo offerecidas, 
tendo o sr. Camillo Soares Filho requerido 
reçtiftcação da votação quanto a de n. 4, 
CUJa approvacão é confirmada pela casa.-A' 
commissão de Justiça Civil e Criminal. 

DISCUSSÃO DO PARECER N. 171 

Lido e posto em discussão, {Ã ~em debate 
approvado o parecer n. 171, reconhecendo 
deputado pela 3.' circumscripção o sr. Si
meão Stylita Cardoso. 



Sendo este sr. proclamado deputado pelo 
ar. Presidente e, constando achar-se elle na 
ante-sala, o sr. Bueno ~randlo requer, e é 
approvado, que se nomeie uma commisslLo 
para i ntroduzil-o no recinto. 

Para a referida commissllo são nomeados 
os srs. Bueno Brandilo, kaul Penido e Del
fim Moreira, que com as formalidades regi
mentares introduzem no recinto o recem
eleito que, pondo a mio direita. sobre os 
Santos Evangelhos, presta. o compromisso e 
toma assento em seguida. 

TERCEIRA DISCU!ISÃO DO PROJECTO N. 183 

Sem debate, encerra-se a terceira discus
slo, e é approvado o projecto o. 183, sobre 
fixação de rorça publica para 1897.-A' com
missllo de Redacção. 

PRIMEIRA DISCUSSÃO DO PROJBCTO N. 69 

Sem debate, encerra-se a. primeira. discus
slo do projecto o. 69, do Senado, elevando 
os vencimentos do official de gabinete da 
Presidoncia, projecto este que é remettido á. 
commisslLo de Petições, visto consentir a 
casa que passe elle á. se~unda discussão. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

TERCEIRA DISCUSSÃO DO PROJBCTO N. 184 

Lido e posto em terceira discusSiiO, é sem 
debate approvado o pr~jecto n. 184 sobre or
ganização da força policia.l.-A' commisslio 
de Redacçílo. 

Suspende-se a sessão por lO minutos. Re
abrEH!e a sessão. 

TERCEIRA DISCUSSÃO DO PROJBCTO N. 154 

E' lido e entra em terceira discusslio o 
projecto n. 154, sobre verba para as estra
das de ferro auctorizadas, sendo o mesmo 
sem debate approvado e remettido á. com
missão de Redacçilo. 

PRIMEIRA DISC.USSÃv DO PROJECTO N. 200 

Sem debate, encerra-se a primeira discus
são e é approvado o projecl.o n. 200, sobre 
prorogaçllo de praso para ser entregue ao 
trafego o ramal de Pitanguy. 

Consentindo a casa que passe elle ó. se
gunda discussão, volta ó. commisslLo de Obras 
Publicas. 

8EOUNDA DISCUSSÃO DO PROJRCTO N. 174 

Lido e posto em segunda discussão o ar
tigo unico do projecto o. 174, sobre verba 
para a Bibliotheca da Relação, com uma 
emenda da commisslo, é elle sem debate 
approvado e bem assim a respectiva emen
da, pelo que vae á. commissiio de Represen
tações e Petições. 

PRIMEIRA DISCUSSÃO DO PROJBCTO N. 71 DO 
SKNADO 

Sem debate, é approvado em primeira dis
cussllo e remettldo âs commissOes reunidas 
de Representaçoes e Orçamento, o projecto 

A. c.-21. 

n. 71, do Senado, elevando os vencimentos 
dos empregados do Tribunal da Relação. 

DISCUSSÃO DB PARBCBRES DE COMMISSÕBS 

E' lido e entra em discuss!lo o parecer n. 
145. 

O ••· Baal Pealde pede a palavra e diz 
que vae mandar um requerimento ó. mesa 

fedindo que os pareceres de numeros 145 e 
49 voltem á. commi.ssito de Camaras Muni

cipaes, pois que houve um lapso em um 
dos considerandos do mesmo. 

E' este o requerimento : 
Requeiro que os pareceres ns. 145 e 149 

voltem á commissão de Camaras 1\lunicipaes. 
Sala das sessões, 20 de julho de 1800.

Raul Penido. 
Em discussão o requerimento, é o mesmo 

approvado sem debate. 
São lidos e postos separadamente em dis

cussàl', que se encerra sem debate, os pare
ceres ns. 146, 147 e 148, voltando â commis
são de Ca.maras Municipaes os de ns . 145 e 
149 em virtude do requerimento do sr. Raul 
Penido relator da mesma commissão. 

O SR. PINTO DE MouRA, pela ordem, obten
do urgencia, envia á. mesa o seguinte 

Pm·ecer e redacçiio final sob1·e o p1·ojecto n. 
154 

A commiss!io de Redacçlo de Leis, a que 
roi presente o projecto n. 154, deste anno é 
de parecer que seja approvada a seguinte 
redacçl\o dada ao mesmo. 

O Congresso Legislativo do Estado de Mi
uas Gera6s decreta :: 

Art. I. • Fica o Presidente do Estado au
ctorizado a fazer as necessarins operações 
de. credito, ou a empregar os saldos da re
cetta, para occorrer ás despesas com os es
tudos e construcções das Estradas de F'erro 
que o governo está auctorizado a fazer exe
cutar. 

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

Sala das commissões, 20 de julho de 1896. 
-Pinto de Moura.-Raul Penido.-Rod1·igues 
Chaves.-A imprimir-se. 

Nada mais havendo a tratar-se, o ar. Pre
sidente designa para amanhll a seguinte 

ORDEM DO DIA 
l ;• PAR.TE 

Ate uma hora da tarde : 
Leitura e approvaç!lo da acta. 
Expediente. 

Ate duas horas da tarde : 
Segunda leitura dos pareceres de com

missões e dos projectos depois de impressos 
e distribuídos. 

Apresenta~,;iio de pareceres de commis
sões. 

Apresentaçllo de projectos, indicações, re
querimentos, interpell~~,ÇOes ou moções. 

DiscusslLo de requerimentos, i~terpella
ções, indicaçOes e moçOea. 

Approvaçílo de redacçlles tlr.aes. 
Primeira discuss!lo do projecto n. 201, de

clarando serem applicavets aos escrivilee ju
dic:aes as disposições da lei n. 130. 



2.• PARTE 

Até quatro líoras da tarde : 
Segunda discussão do projecto n. 161, so

bre gratificação ao offlcial encarregado do 
resumo dos debates. 

Terceira do de n. 169, sobre ensino pro
fissional primario. 

Terceira do de n. 164, regulando a matri
cula no Intern-ato do Gymnasio ltlineiro. 

Primeira dos de ns. 175, 167, 185, 186, 187, 
188, 190, ·191, 203 e 204, sobrG transrerencia 
e creação de cadeiras primarias. 

Discussllo dos pareceres de ns. 126, 139 e 
144. 

Levanta-se a sessllo. 

26.· SESSÃO ORDlNARIA AOS 21 DE _JULHO 
DE 1896 

PRESIDENCIA DO SR. EDUARDO PIMENTEL 

Smll\URIO:-l'rimclra parte.- ACla.- Eli.PEDIEN· 
n.-Seguoda Jeltura.-Apre•entação ~os _ pare· 
ceces de na. liG a 177, de rCflacção da mdtcaçllo 
n. a, para segunda dlacosa:'•o do projecto n. :100, 
para terceira do ele n. 157.-.\preoenlaçlo dos 
projectos de ns. :?o-3 a 21 !.-Discursos do~ srs . 
Igitaclo Morta e C'lmillo l'rates.-Appronção de 
redncçõell Jlnat.>s.-l'rlmelra discussão do proje
cto u. 101.-Sejlnnda {larte.-Segunda discussão 
do projecto n. JtH.-Dtscurso do sr. Geluho dtl 
Carvallto.-Tercelra dos de ns. tll9 e 164.-Dis
cut~s!io do parecer de o. 126.-1\cquerlmento do 
H. atendes l'imenlel e dos de na. 139 e 144.-
0rdem do dia segl!iDle 

Ao meio dia, feita a chamada, acham-se 
presentes os srs.: Eduardo Pimentel, Ribeiro 
de Oliveira, Agostinho Pereira, Manoel Alves, 
Coelho de Moura, Wenceslau Braz, Bueno 
Drandão, João Pio, Raul Penido, Mendes 
Pimentel, Nunes Pinheiro, Joaquim Calixto, 
Simeão Stylita, Jtivenal Penna, Carneiro de 
Rezende, Delfim Moreira, Ferreira Tinoco, 
Sabino Barroso Junior, Saturnino Dantas, 
Ribeiro .iunqueira, Sousa Moreira, Getulio 
de Carvalho, Ignacio Morta, Manoel da Silva, 
Freitas Castro, CamiUo Soares Filho, Rodri
gues Chaves, Camillo Prates, Nunés Coe
lho, Duarte da Fonseca e Pinto de Moura, 
faltando com CI!-USa participada os srs. Ben
venuto Lobo, Faria Lobato, Berne,rdes de 
Faria e Carlindo Pinto, e sem ella os mais 
srs. 

Abre-se a sessão. 
Lida a acta da sessão antecedente e oito 

havendo quem sobre a mesma taça obser
vaçlio, o sr. Presidente a dà. por appro
vada. 

O SR I.· SECRETARIO dá conta do seguinte 

BXPBDlENTE 

Off'cios 

Do sr. 1. · Secretario do Seriado, enviando, 
sob n. 73, uma proposiçllo de lei auctori
zarido o Governo a inaugurar, em 21 de 
abril de 1898, uma exposiçllo agrícola. e in
iUJtrial. 

A •mprimiHé. 

Do dr. Secretario d' Agricultura, en--.·iando 
informado o requerimento em que o Banco 
Iniciador de ltlelhoramentos, concessionario 
da. E •• F. Joilo Gomes a Piranga, pede que 11e 
lhe tornem extensivos os tavores da. lei 
n. 64. 

A' commissilo de Obras Publicas. 
Do Agente Executivo Municipal de Barba

cana, enviando copia. de mai:J um documen
to que encontrou !la Secretaria dessa. Ca
mara sobre as divisas do distriéto de S. Do
mingos do Monte Alegr&. 

A' commissào de Camaras 1\lunicipaes. 

REQUEROJ~OR 

Do engenheiro architecto, Herculano Ra
mos, pedindo privilegio para explorar no 
Estado a industria da mica. 

A' commissilo de lndustrias. 
Dos funccionarios da Secretaria do Inte

rior, nomeados na ultima. reforma daquella 
repartição, pedindo que se estendam a el
les os beneficios e onus constantes do decre
to n. 818. 

A' commisslio de Petições. 
O •r. Meade• Plmeot.el envia á mesa 

duas representações, uma do eonselho distri
ctal de Remedios, pedindo a construcção de 
uma cadéa no mesmo districto, outra solici
tando a creação de uma cadeira primaria 
no logar denominado Pinheiros. 

Vae a primeira. á commissão de Represen
tações e a segunda à de Instrucçlio Pu
blica. 

O •r• Sou .. Moreira, fazendo ver achar
se desfalcada a commissão de Representa
ções, requer se delegue á. mesa a faculdade 
de nomear dous membros interinos pura 
preenchel-a. 

Com o consentimento da casa, são nomea
dos os srs. Saturnino Dantas e Simeão Sty
lita. 

O •r. ()arnelro de Re•eade communica 
9. casa que o sr. Gonzaga da Silva. faltará ás 
sessões por alguns dia$ por motivo de força 
maior. 

SEGUNDA LEITURA 
Tem segunda leitura o parecer u. 175, que 

fica sobre a mesa para ordem dos traba
lhos. 

APRESEI\"TAÇÃO DE PARECERES DAS COMMISSÕES 
O SR. RAUL PENIDO manda à mesa o seguin

te 
PARECER N. 176 

A commissão de Camaras Municipaes, a 
que voltou o parecer n. 145 referente ti. re
clamação de contribuintes dos municípios de 
Cabo Verde, Viçosa, Machado, Pitanguy, Car
mo do Parnahyba, Paracatú, conselho distri
ctal de Santa H.ita de lbitipoca, apresentados. 
ás respectivas assemblén.s municipaes e en
caminhados a este Congresso em sessão do 
anno de 1895 ; 

Considerando que á vista do disposto em o 
preceito C(Jnstituicional que rege a mataria, 
nlo compete á actual sessão legislativa o 
conhecimento de taes reclamaçUes, ê de pa
recer. 



.... 
Que sejam n.rcbivadas as reclamações aci- PARECER PARA 2.• J..Hscussxo SOBRE o PROJECTo 

ma referidas. (S. R.) N. 200. 
Sala das sessões, 21 de julho de 1896. -

Raul Penido.-Gamillo &xu·es Filho. 

PARECER N. 177 
A commissão de Cama.ras Municipaes, a 

que voltou o parecer n. 149 do corrente 
anno, e que versa sobre reclamações do con
selho districtal de S. Josê dos Botelhos, dis
tricto de Canoa Verde, Camara Municipal de 
Abre Campo, idem, de Entre Rios, Conceição 
do Serro, Bagagem, Jacuhy, Ouro Fino e pc
tição •ie Francisco Josê Barbosa, reclamações 
feitas a Assembléa Municipal e encaminlHl
das a este Congresso ·~m suas sessões de IR93 
e 1894; 

Considerando que, á vista do preceito Con
stitucional que rege a materiu, não compete 
á actual sessão legislativa o conhecimento 
de taes reclama<,:õe~. é de pat·ecer que sejam 
archivadas as reclamações apresentadas a 
commissão de Camaras 1\lunicipaos, em os 
annos de 18!J3 e 1894. (S. R. ) 

Sala das commis~ões, 2 1 de julho de 1896. 
-Raul Pcnido.-Camillo Soares Filho. 

A imprimirem-se. 
0 SR. BUE='O BRANDÃO, pela commissão de 

orçamento, manda it mesa o seguinte pare
cer que termina pelo 

PROJECTO N. 206 

A commissão dP- or<,:amento a que foi pre
sente a mensagem do <h'. Presidente do 
F:st.ado, !>olicitando a concessão do um cre
dito supplcmentat· na importancia da 5578627 
á verba n. 12 § 1. · artigo 2. · da lei n. 147 
de 23 lle julho de 1895, e de parecei' que 
seja adoptado o seguinte projecto: 

O Congresso Legislativo do Estado de Mi
nas Geraes dect·eta : 

Art. 1. · Fica o J't•esidonte do Estado au
ctot·isado a abrir um credito supplementat· 
na importancia de 5575627 a rubt•iea n. 12 
§ 1. · artigo 2. · da lei n. 147 de 23 de julho 
de 1895, para occotTet· ao pagamento de at·
tigos de expediente necessm·ios ao servi<,:o 
da Sec!'eta.ria d:L l'olicia. 

Art. 2. · Revogam-se as disposições em 
cont1·ario. · 

Sala das commi;.sões, 21 de julho do 1800. 
-J. Bueno Bmndilo.-,lfendes Pimentel. 

Lido e apoiado vae a imprimir-se. 
0 SR. RODRIGUES CHA \'ES, pela com missão 

de re<.iacção, manda á mesa o seguinte 

PARECER E REDACÇÃO DA INDICAÇÃO N. 3 

A commissão de redacçõos do leis, á qual 
foi presente a indicação rio sr. deputado <h'. 
Pinto 'le 1\foura, com o tlm de ser manifc~t<•
do ao Congresso Nacional o interesse que 
esta Camara tem pela. conservação da alfan
dega na cidade de Juiz de Fóra, e de pare· 
cer que seja adoptada como final a mesma 
redac<;ilO com que foi approvada.. 

Sala das commissões, 21 de julho de 1800. 
-Rod1·igues Chaves.-Itaul Peniclo. 

.lt.. imprimir-se. 
0 SR. DUARTE DA FONSE>A, J>Or parte da. 

commissão de Obras Publicas da. conta do se
guinte 

A commissáo de Obras Publicas, Viação 
Fort·ea, á qual voltou o projecto n. 200 por 
ella confeccionado, e já a.ppi'Ovado em pri
meira discussão, é de parecer que seja. elle 
suhmettido á segunda discussão e approvado. 

Sala das commissões, 21 de julho de 1800. 
-Epaminondas Ottoni.-Dua1·te da Fonseca. 

A imprimir-se. 
0 SR. RIBEIRO JUNQURIRA, pela commissão 

de justiça civil ·e criminal, apresenta o se
guinte 

I'ARECER I'ARA 3.• DI!>CUSSÃO SOnRE O PROJECTO 
N. 157 

A commissão de justi<;.'l civil e criminal, 
a que foi presente o projocto n. 157, de 
1896, e de parecer que o 'mesmo entre em 
3.• discus ão o sej:\ approvado com a seguip
te redac()ão : 

O Congresso Legislativo do Estado do l\li
nas Get·r.es decreta : 

Art. I. · Os juizes de direito, os substitu
tos e os promotores de justiça terão 50 .r 
das custas arrecadadas pelo Estado, que lhes 
fm·em contadas nos processos cíveis. 

Paragrapho unico. Gosarào da vantagem 
no disposto deste artigo os juizes que des
pacharem os feitos dentro do prazo estabele
cido no art. 59 da lei n. 72 de 27 de julho de 
1893. 

Art. 2. • As custas continuarão a ser ar
recadadas na fôrma do art. IGO da lei n. 105 
de 24 de julho de 1894. 

Art . 3. · São competentes os juizes ~ub!>ti
tutos para o preparo e jul:mmento das cau
sas eiveis do valor atõ dous contos de rei:>. 

Art. 4 . · Reconhecida a incompetencia do 
juiz que processar o arrolamento ou inven
tario, será o feito remettido ao juiz competen
te que, acceitando o processado, nolle prose-
gui~. · 

Art. 5. · O juiz substituto quando em des
empenho da missão que lhe e imposta pelo 
art. 150 da lei n. 18, de 28 do novembro de 
1891, perceberá. o emolumento do art. 59 da 
lei n. 105 de 24 de julho de 1894, pa:IO pelo 
collector logo após o encerramento do tri
bunal correccional medeante certi<lão do nu
moro de processados julgados durante a 
mesma. 

Art. 6. · Revogam-se as disposi<,:ões em 
contrario. 

Sala das commissões, 21 de julho de 1896. 
-Ribeim Junqueira.-S. Ran·uso JwliOI', 

A imprimir-sa. 

Ap1·esentaçilo ele p1·ojectos 
O SR. JoÃo PIO pede a palavra e manda á 

mesa, Jepois de lido o seguinte 
PROJEC'l'O N. 207 

O Congresso Legislativo de Minas Ge1·aes 
decreta: 

Art. I.· Ficam creadns as seguintes cadei
ras de instrucção primaria: 

Paragrapho. Uma mixta na povnnf,'ão deno
minado Cantagallo e outra no ·Mort·o da Se lia 
município de S. Domingos do Pmta. ' 



Trel oadelr'u -mlstu no dlltrloto de 8. Jo84 
da Lagôa, município da Ital.ira, nos povoados 
denouíinados S. Sebutilo do Onça, Cachoeira 
de Cantapllo e Pedra Furada. 

Duu mixtu no' d.latrioto de Alvinopolia, 
uma em GaraJúanga 1t outra em Povo
mtudo. 

Uma mlxta na cachoeira da Altandega, tlil
tricto do Bom Jesus do Amparo, município 
de Santa Barbara. 

Sala das sessOes, 21 de julho de 189ft
PadrtJ Jollo Pio.-Nuna Pinhftro. 

Apoiado, vae a imprimir-se. 

o ••· Maaoel À.IYe. , ( nlo temos o seu 
diiCUJ'80 ). 

Vem á mesa, é lido e vae a imprimir-se 
por estar apoiado pelo numero de assigna
turas o 

PROIBCTO N. 208 

O Congresso Legislativo de Mindll Geraes 
decreta• 

Art. 1.· Ficam creadas as seguintes ca
deira8: 

Uma mixta no povoado do Camello, dis
tricto de N. S. da GJoria, município du. Dia
mantina· 

Outra do sexo masculino no povoado deno
minado-Cannabravat districto de Curima
thaby e município ae Diamantina. 

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

Sala das sessões, 21 de julho de 1896.
Conego Alves.-Manoel 'da Silva.- Ignacio 
Murta.-Duarte da Fonseca.-Freitas Castro. 

O ••· Jpaeio lllll'ta • - Sr. Presidente, 
pedi a palavra para apresentar á considera
ção da casa o seguinte projecto (lê). 

A primeira dessas cadeiras irá, sr. Presi
dente, consultar ás necessidades da popu
lação da cidade da S. Joito Baptista, popula
ção, porque dou testemunho de que as 
duas existentes naquella importante cidade 
esmo repletas de alumnos e por isso não 
úllo sufficientes para dar instrucçllo ao 
grande numero de creanças em edade es
colar alli existente. 

Quanto à segunda cadeira, tenho a infor
mar que naquelle importante arraial, Len
çóes do Rio Verde, existe apenas uma com 
a frequencia de 70.alumnos, como provam os 
documentos e os mappas remettidos, que 
opportunamente serito apresentados, e con
forme informou-me o nosso collega o sr. co
ronel Silva, além das 70 alumnas,existem alli 
mais de 50 em estado escolar, portanto, 
acho que o Congresso Mineiro, creando essas 
cadeiras, prestará um acto de justiçll .. 

0 SR. MANOI!:L DA SILVA:- E' mesmo um 
acto de justiça, ·porG,ue trata de restituir 
áquelle Jogar uma cadeira que là. havia e 
que foi tran,ferida durante o governo pro
visorio para Ponte Nova, município de Snn
ta Barbara. 

0 SR. IGNACIO MURTA : - 0 aparte do hon
rado collega. prova perfeitamente o que di
z~~j acresce que essa cadeira foi creada em 
1~ visto a necessidade que havia de uma 
2.· cadeira. 

Espero, poli, que a Camara nlo se recu:.. 
sará a prestar tio importante serviço i in
atrucçlo primaria d&quelle florescente dil
trlcto (Muito IHrm). 

Estando apoiado pelo numero de signata
rios, vae a imprimir-se o 

PROIJDCTO K. 209 

O Congreuo Legislativo do Estado de Mi
ou Geraes decreta : 

Artigo unico. Ficam creadas as s~guintes 
ca4eiras de instrucçlo primaria: uma mix
ta no log&J'-Cruzeiro-bairro da cidade de 
S. Joio Ba:ptista, e uma segunda cade1ra do 
sexo feminmo no arraial de Lenç6és, muni
cípio de Bôa Vista d(\ Tremedal; revogadas 
as disposições em contrario. 

Sala das sessões, 21 de julho de 1896.
Ignacio Murta.-Rodrigues Chaves.-Manoel 
da Silva.-Duarte da Fonseca.-Conego Alves. 

O SR. Jo.Io PIO pede· a palavra para apre
sentar o seguinte 

PROJBCTO N. 210 

O Congresso Legislativo do Estado de. Mi
nas Geraes decreta : 

Artigo 1. • Fica o Presidente do Estado 
auctorizado a mandar construir na Nova Ca
pital tres predios para a residencia dos Se
cretarios de Estado. 

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

S. R. Sala das sessões, 20 de julho de 
ISOO.-Pad1·e Juilo Pio. 

Apoiado vae a imprimir-se. 

O ••· Cam.Wo.Prat.es:- Sr. Presiden
te, já é passado tempo, mais que sufficiente 
para pagarmos uma grande divida de grati
dlio e de honra. 

V. exc., sr. Presidente, como toda a cama
ra, conhecem a historia, que ainda é de 
hontem, de um heróe, talvez o homem que 
mais se elevou no conc.eito brazileiro du
rante todas as luctas da revolta de 6 de. se
tembro : refiro-me ao general Gomes Car
neiro. (Mui to bem). 

Sr. Presidente, o general Gomes Carneiro 
escreveu certamente na nossa historia a sua 
mais brilhante pagina ; a figura desse he
róe não receia confronto com a dos mais 
celebres soldados. 

A raridade e grandeza com que elle soube 
aliar ao valor militar a consciencia cívica, 
dá-nos um exemplo de que o mineiro, quan
do compenetrado de seu dever, não pode 
ser excedido por nenbum homem do mundo. 
(Ap11iados). 

E' escusado, sr. Presidente, fazer deante 
da Camara o panegyrico daquelle illustre 
mineiro ; a sua. historia palpita em todos 
os nossos corações, a sua figura épica ele
va-se imponente e dominosa ate as · culmi
nancias da historia. 

Si é admiravel que Minas não se tenha 
lembrado ainda, de erigir um monumento á 
niemoria do immortal heróe da Lapa, ainda 
não pa!;sou a vez de o fazermos, de modo 
que ahi pque attestado que sabemos inscre
v~r no calendario da patria os nomes da
quelles que o merecem. 
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Penso que traduso com fidelidade os sen
tim~ntos do p~vo mineiro, apresentando um 
proJecto de lei que auctoriza o governo a 
erigir uma estatua ao general Gome~ Car
neiro na praça d~ Nova Capital de Minas, 
eetatua que devera ser inaugurada no mes
mo dia em que para alli passar a séde da 
administraçll.o. 

O projecto é o seguinte (Lê). (Muito bem i 
muito bem!) 

PROJECTO N. 211 

O Congresso do Estado de Minas Geraes 
decreta: 

Art. 1.• Fica o governo do Estado autori
sado a despender a quantia necessaria para 
mandar erguer na praça principal da cidade 
de Minas uma estatua ao general Gomes 
Carneiro. 

Paragrapho unico. O governo providen
ciarà. de modo que se inaugure a estatua 
no mesmo dia em que se passar para a nova 
capital a séde da administração de Minas 
Geraes. 

Art. 2. · Fica aberto ao governo o credito 
necessario para occorrer ás despesas crea
das pela presente lei. 

Sala das sessões, 21 de julho de 1896 -C. 
Pmtes.-Nunes Pinheiro.-Pad1·e João Pio.
Freitas Castm.-Duarte da Fonseca.-Ignacio 
Murta.-Conego Alves.-Manoel da Silva.
Cami llo Soa1·es Filho.-Nunes Coelho.-Men
des Pimentel.-Raul Penido.-Ribeim Jun
queü·a.-Sousa .M01·ei1·a.-Saturnino [)(mias. 
-D1·. Coelho de Mow·a.-Rod1"igues Chaves. 
Getulio de CanJallw.- Joaquim Calisto. -
Agostinho Pe1·ei1·a.- W. Bmz.- Ribei1·o de 
Olivei1·a.-J. Buenn U1·andi!o.-Deljim J\·lol·ei
,.a.-Sabino Ba?'I'OSO Junior.-Cm·nei1·o de 
Rezende -Simeilo Stylita.- Pinto de Moura. 
-Juvenal Penna. 

A imprimir-se visto estar apoiado polo nu
mero de assignaturas. 

APPROVAÇÃO DE REDACÇÕES FINAE:l 

E' approvada a redacção final sobre o pro 
jacto n. 89, de 1894. 

A com missão de Redacção de Leis, á. que foi 
presente o projecto n. 89, de 1894, julgando 
dispensava! qualquer modificação em ua 
redacção, é de parecer que seja adoptada 
~omo fina l a mesma redacção com que foi 
approvada em terceira discussão. 

. sala das commissões, 20 de julho de 1896 . 
Pmto de Moura. - Raul Peniclo. - Camillo 
~oarês rilho. 

Ao Senado. 
E' tambem approYada, sem debate, a 

REDAÇÃO FINAL DE CONFORMIDADE COM AS EMEN
DAS DO SENADO, SOBRE O PROJECTO N . 84, DE 
1895 E REMETTIDA ÂQUELLA CAMARA SOB N. 16. 

A commissílo de Redacção de Leis, á que foi 
presente o ;projecto n. 16, de 1895, e emen
das respectivas vindas do Senado, é de pa
recer que seja approvadaa seguinte redacção 
dada ao mesmo : 

O Congre·sso Legislativo do Estado de Mi
nas Geraes decreta : 

Art. 1. • Ficam creados : 

I. Um logar de director na Secretaria da 
Agricultura i 

11. Um logar de chefe dtl secção na repar
tiçll.o de Terras e Colonização. 

§ l. · Fica extincto o logar de consultor 
technico. 

§ 2. · As secções da Secretaria da Agricul
tura serão distribuídas pelas duas directo
rias, superintendendo a primeira o serviço 
de obras publica!~ e industrias e a segunda 
as obras attinentes á viação ferrea e tluYial. 

Art. 2. · O dir"ctor e chefe da secçll.o terão 
os vencimentos marcados na tabella anneXcl. 
á lei n. 6, de 16 de outubro de 1891. 
. Art. 3. · Para execução désta lei, fica, desde 
Já, o governo auctorizado a abrir credito 
supplementar com as formalidades prescri
ptas no art. 18 da lei n. 23lti, de li dA junho 
de 1876, âs rubricas dos ns. I e 3 do § 3. · do 
art. 2 . · da lei n. !47, de 23 de julho de 
1895. 

Art. 4. · Ravogar.1-se as disposições em con
trario. 

Sala das commissões, 20 de julho de 1800. 
-Pinto de Jlfoum.- Raul Penido.- Gamillo 
Soa1·es Filho. 

A' sancção, communicando-s\3 ao Senado. 
Posta em discussão é da mesma fórma ap

provada sem debate a 

REDACÇÃO P'INAL SOBRE O PROJECTO N. 150, 
DE 1895 

A commissão de Redncção de Leis, a que 
foi p!'esente o projecto n. 150, de 189!"., e de 
parecer que S~Ja appl'OYada a scguin te re
dacção_ dada ao pt·ojecto. 

O Congres o LegislatiYO do Estado de Mi
nas Geraes decreta : 

Artigo l. · As diYisas dos di trictos de 
Santa Rita de lbi tipóca, município de 13arba
cena, e Conceição de lbitipóca, município ue 
Lima Duarte, correm pela ponta ua Sena 
de lbitipóca ao Ribeirão do Bandeira, pet•
tencendo as fazendas de Ponte Alta e João 
Fortes ao distr·icto da Conceição e a fazen
das da Serra e Babú ao districto de anta 
Rita de lbitipóca. 

Al'tigo 2 . · Re,·ogam-se as dispo ições em 
contral'io. 

ala das commissues, 20 de julho de I 96 . 
-Pinto de i\loura.- Raul Peniclo. - Cmnillo 
Som·es F illto. 

Ao enado . 
Posto finalmente em discussão, é taml.Jem, 

sem debate, approvada a 

REDACÇÃO FINAL SOBR E O PROJECTO N. 154, 
DE 1896 

A commissão de Redacção de Leis, a que 
foi presente o projecto n. 154, deste anno, 
é de parecer 

Que seja approvada a seguinte redacção 
dada ao mesmo. 

O Congresso Legislativo do Estado de Mi
nas Geraes decreta : 

Art. 1. · Fica o Presidente do Estado au
ctorizado a fazer as r~ecessarias operações 
de credito, ou a empregar os saldos da re-



céita, paro. occorrer âs despesas com os es
tudos e construcçOes das estradas de ferro 
que o Governo està auetorizado a fazer exe
cutar. 

Art. 2. • Revogam-se n.s disposições em 
contrario. . 

Sala das commissões, 20 de julho de 1896. 
-Pinto de Moura. -llatll Penido. - Rodri
gues Cl!àvu. 

Ao Senado. 

PRUlEIRA DISCUS3ÃO DO PROIEOTO N. 201 

Annunciarse & discussilo doprojecto n. 201, 
declarando serem applicaveis aos escrivães 
judiciaes as disposições da lei n. 130. 

. Retira-se do recinto o sr. deputado Juve
na1 Penna. 

Nllo havendo quem pedisse a palavra, foi 
encerrada a discussão, sendo o projecto ap
provado.-A' commiss!o de Legislação. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

SEGUNDA DISCUSSÃO DO PROIECTO N. 161 

E' annunciada a segunda discussão do pro
jacto n. 161 sobre gratitlcaçilo ao ofHcial en
carregado do resumo dos debates, com as 
emendas os. 1,. 2 e 3 da commissão. 

Em discussllo o art. I·. 

O 8r. Ge&aUo de Canalho :-(Não te
mos o seu discurso). 

Vem à mesa as seguintes 

IDIENDAS 

N. 4 

Artigo addittivo. Os funccionarios da Se
cretaria. da Camara per-'eberão os venci
mentos da tabella junta. 

I Director., .. .. • .. .. .. • 6:000$000 
1 Sui:Hfirector.... •• •• • •• 5:500t000 
4 OtDciaes a 4:200)... •• l6:800e000 
2 Amanuenses a 1:800$. 3:6001000 
I Porteiro . • • • • • • . • • • • • • 1':600.1000 
2 Continu_os a 1:250}.... 2:500.1()00 
2 Serv!lntes a 950j...... 1:900.,.000 

~:9003000 

Sala. das sessões, 21 de julho de 1896.
Getulw de carvalho-Rodrigues Chaves-C. 
Prates-Ignacio Mu1·ta-Manoel da Silva. 

N. 5 
Sub-emenda á. emenda n. 1, da commissão, 

ao projecto n. 161. 
Ao § 3. • «in-fine», accrescente-se:-e neste 

caso o actual encarregado passnrá. a exercer 
na secretaria as outras funcções constantes 
do art. 6. · do regulamento vigente, com a 
denominação de-officilil encarregado do ex
pediente-e com os venci•nentos ctue actual
mente percebe. 

Sala das commissões, 21 de julho de 1896. 
-Getulio de carvalho. 

Encerrada a discussão, sem mais debate, 
é approvada a emenda n. I e sub-emenda 
n. 5, ficando prejudicado o artigo. 

· Em segunda discussilo o art. 2. • é ·eua en
cerrada, sem debate, sendo approvada a 
emenda da commisslio, ficando prejudicado o 
artigo. , 

Sem debate, é encerrada a discussilo do art. 
3. · conjunctamante com a emenda suppressi
va n. 3 da commist~ilo, sendo approvada a 
emenda e ficando prejudicado o arttgo. 

Finalmente approva-se sem debate o art. 
4.· e a emenda additiva n. 4. 

Consentindo a casa que o projecto passe á. 
terceira discussão, Ã o mesmo remetttido à 
commissllo de Policia. 

Tendo o sr. Mendes Pimentel requerido re
ctificaç!lo da votaçilo da emenda n. 4. a Camar 
ra conlirrua a approvaçlio da mesma • 

TERCEIRA DISCUSSÃO DO PROIEOTO N. 169 

Annunciada a terceira discussão do proje
cto n. 169, à sua leitura dispensada a reque
rimento do sr. Mendes Pimentel, sendo sem 
debate approvado, o projecto que vae à. com
missilo de Redacçllo. 

' 
TERCEIRA DISCUSSÃO DO PROJBCTO N. 164 

Egua1mente, sem debate, ó approvado em 
terceira discussão e vae á. commissão de Re
dacç!o o projecto n. 164, sobre matricula no 
Internato do Gymnasio Mineiro. 

DISCUSSÃO DE PARECERES 

Lidos e postos separadamente em primeira 
·discussão os pro.jectos os. 167, 185, 186, 187, 
188, 190, 191, 203 e 204, sobre conversão e 
creaçilo de cadeiras primarias, e o de n. li5, 
creando Escolas Normaesem carangola. e Rio 
Branco, é este ultimo rejeitado, sendo a.ppro
vados os demais que vão à commissão de 
Instrucçilo Publica. 

Lido e posto em discussão o parecer n. 
126, o sr. Mendes Pimentel fundamenta e 
manda â ~esa o seguinte 

REQUERIMENTO 

Requeiro que o parecer n. 126 seja reti
rado da ordem do dia, officiando-se ao Secre
tario de Finanças afim de que á. Camara se
jam ministradas informações referentes ao 
assumpto do mesmo parecer. · 

Sala das sessões, 21 de julho de 1896.-Men
des Pimentel. 

Posto em discussão, é, sem debate, appro
vado seja retirado da ordem do dia o parecer, 
solicitando-se as informações, na fórma re
querida. 

Sem debate, encerra-se a discussão dos pa
receres n. 139 e 144. 
•liNada mais havendo a tratar-se, o sr. Presi
dente designa pl\ra amanhã a seguinte 

ORDEM DO DIA 

1.• PARTE 

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

Até duas horas da tarde : 
Segunda leitura dos pareceres de commis

sões e dos projectos depois de impressos e 
distribui dos. 
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Apresentaçito de pareceres de commissões. 
Apresentaç!l.o de pr~jectos, indicações, re

uerimentos, interpellações ou moções. 
Discussão de requerimentos, interpella.

ções, indicações e moções. 
Approvação de redacções finaes. 
Primeira discussão do prQjecto n. 155, sobre 

gratitlcação ao Director da. Escol:1. Normal de 
Ouro Preto. 

2.• PARTE 
Até quatro horas da tarde : 

Primeira. discussão dos projectos ':lS. iO e 
72, do Senado, sobre vencimentos dos empre
gados da Junta Commercia.l e sobre ra nuncia. 
do mandato do Senador. 

Segunda do de n. 158, annullando §§ da lei 
n. 6 de 1800. 

Segunda do de n. 19"2, sobre licença a Pedro 
Soares, :unanuense da Secretaria do Inte
rior. 

Discussão dos pareceres ns. 150, 151, 152, 
153, 154, 156, 157 e 158. 

Levanta-s'3 a sessão. 

27. · SESSÃO ORDINARIA AOS ~2 DE JULHO 
DE 1896. 

PRESIDENCIA DV SR. EDUARDO PI:IIE='ITEL 
' I 

SUMliAIIIO :-\. • par\e- Acta-F.:<PEDif:XTE - 2.· 
Jeilura-Aprescntaç;'oo do3 parecere~ para sc:wnrla 
discu~s:\o dos pruj•·clos ns. lá'l, lfl!l e :.!1.11, ela Ca
mar:l, 6\l c 71, tio ScuaoJo-Apro•scuta~;io •los pro
jeelo~ ele ns. 212 ~ 2!?3- llc•_l~cy:io Unal-l'ri1u~lra 
t.lit~cu~s:\o rio pro)cclo u. la:1 -Discurso do sr. 
João Pio-- SI:lgnuola parte-Primeira lli~cus~;·oo dos 
projectos us. 7o.J e 7~. tio Senaolo - Sc~nnola •lo 
de u. l [l::! - En1cneta rio sr. Camillo Snares -Se
gunda elo rle n. t!li-l>iscus~ão rio~ pareccri!S tlc 
n3. 150 a lj4 e tle 156 a 158 - Ordem rlo dia se
guinte. 

Ao meio dia, feita. a chamada, acham-se 
pre!'lentes os srs. : Eduardo Pimentel, Ribeiro 
de oliveira, Agostinho Pereira, Delfim Mo
reira, \-Venceslau Braz, Simeão Styli ta, Car
neiro de Rezende, Ma noel Alves, Camillo Soa
res Filho, Juvenal Penna, João Pio, Mendes 
Pimentel, Bueno Brandão, Freitas Castro, 
Nuner Pi lheiro, Sousa Moreira, Joaquim Ca
lixto, .:: :·.~ 11rnino Dantas, Francisco Bressane, 
Ribeiro Junqueira, Ferreira Tinóco, Duarto 
da Fonseca, Epaminondas Ottoni, Getulio de 
Carvalho, Pinto de Moura, Nunes Coelho, 
Rodrigues Chaves, Camillo Pratas e Sabino 
Barroso Junior, faltando com causa partici
pada os srs. : Benvenuto Lobo,Faria Lobato, 
Bernardes de Faria, Carlindo Pinto e Gonza
ga da Silva e sem ella os mais srs. 

Abre-se a sessão. 
Lida a acta da antecedente e não havendo 

quem sobre n mesm1J. faça observações, o sr. 
Presidente a dá. por approvada. 

0 SR. 1.0 SECRETARIO dá conta. do seguint~ 

EXPEDIENTE 

0/ficios 
Do dr. juiz de direito da comarca do Peça

oba, declarando que não poude remetter a 
authentica da apuração das eleições naquella 

comarca, porque deixou de funccionar a 
junta por !'alta das authenticas parciaes-A' 
commissão de Poderes. 

Do pros:dente da Cama.ra Municipal do 
Pomba, enviando tres reclamações de contri
buintes seus, pedindo suspensão de resolu
ções votadas por essa Ca.mara-A' com missão 
de Cam.tras Municipaes. 

Do sr. deputado Benvenuto Lobo, pedindo 
licença. pat•a. faltar aos trabalhos do Congres
so e p ara permanecet' f0t·a do Estado, visto 
achar-se gravemente ont'ermo-A' rommissão 
de Petições. 

0 SR. GETULIO DE CARVALHO participa i casa 
que o sr. Ignacio Mm-ta doix:1. de comparecer 
á sessão, por mot h ·o de força maior-Intei
rada. 

SEGUNDA LEITURA 

Sendo dispensada .1. so;runrla leitura das 
matarias impressa e di;:tribuida,-, a reque
rimento do sr. DeHi m !1lJ r ei r·a, ficam sobre 
a mesa. p ara. a ordem dos tt•a.balhos os pare
ceres ns. 17ô o 177 e os 'proj cctt>s do ns. 200 
a 211, quo são julgados OQject.o de de libera
ção, dispensado dessa formalidade o de n. 
200, por pa rtir- de uma das commisst'lns da 
casa. 

APRESENTAÇÃO DE PARECERES 

O sr.lDclfim ltlorclra, pela. comm issiio do 
Constituição, Legislação e Podot·es manda á. 
mesa o 

PARECER PAHA 2.' DISCU~SÃO SOBRE O Pfl.OJECTO 
N. 201. 

A commissvo tle Constituição, Legislação e 
Poderes, a que foi presente o projecto n. 
201, é de parecer que o mesmo seja admit 
tido em segund<l. discussão o approvatlo. 

Sala das commissões, 22 tle .JUlho do 1896. 
-Delfim 1lforeim.- Freitas Cast?"o.- Getulio 
de Cm·valho. 

A imprimir-se. 

O Sr. Sousa Moreira, pela com missão de 
representações, ma nda à mesa os seguintes: 

PARECER PARA 2.a DISCUSSÃO SODRE O PRQ
JECTO N. 69 DO SENADO 

A commissão de Representações, Requeri
m.mtos e Petições, é de parecer que o pro
jacto n. 69, do Senado, entre em segunda 
discussão com a. mesma redacção. 

Sala das commissões, 22 de julho de 1896. 
-Sottstt Morei1·a.-Simello Stylita.-Saltwnino 
Dantas. 

PARECER PARA 2. • DISCUSSÃO SOBRE O PROJECTO 
N. 71, DO SENADO 

A commissão de Representações, Requeri
mentos e Petições otrorece para s&gunda 
discussão o projecto n. 71, do Senado, com a 
mesma redacção com que foi approvado em 
primeira. 

Sala das commissões, 22 de julho de 1896. 
-Scntsa Moreim.-Simeão Stylila-Saturni
no Dantas. 

A imprimirem-se. 
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APRBSBNTAçlO DB PROiliOTO 

, o •r· .Joaquim «::albto vem á tribuna 
e-declara que recebeu ha .poucos dias, um 
officio da mesa administrativa da Casa de 
Caridade de Caldas, no qual expõe a crise 
porque está passando aquelle p1o estabele
cimento, pois que a falta de recursos é im
mdnsa, a ponto de so pretender fechai-o. 

Diz o orador que aquella casa de caridade 
tem prestado reaes serviços á população. 
pobre daquella zona, e attendendo a isso 
resolveu aprosentar o seguinte 

PROJECTO N. 212 
O Congresso Legislativo do Estado de Mi

nas Geraes, decreta : 
Art. 1. · Fica elevada a 5:0<XHOOO a verba 

de 2:000~000 com que, na lei de orçamento 
o Estado tem auxiliado a manutenção da 
Santa Casa de Caridade da cidade de Caldas. 

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

Sala das sessõ'}s, 22 de julho de 1896.
Joaquim Calixro.-rrancisco B1·essane.-Si
mei.lo Sf:IJlita.-Ribeiro Junqueü·a.-J. Bueno 
Brandllo.-Carneiro de Re:zeride.-Delfim Mo
reira.- Wenceslau Braz. 

Estando apoiado pelo numero de sign&ta
rios vae a .imprimi!'-se. 

O sR. MENDES PI~'l'&L pede a palavra e 
manda á mesa o seguinte 

PROJECTO N. 213 

O Congresso Legislativo do Estado de Mi-
nas Geraes decreta : . 

Artigo l. · Fica creada uma cadeira pri
maria do sexo feminino no d.istricto da 
Lage, município de S. José de Tiradentes. 

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

Sala das sessões, 22 de julho de 1896.
Mendes Pimentel.-Nunes Pinheiro.-camillo 
Soares Filho.-Padre Joilo Pio. 

Lido e estando apoiado, vae a imprimir-se. 
Lida e posta em discussão, é esta, sem de

bate, encerrada, sendo approvada a redac
ção final da in(\i~ação ,do sr. Pinto de Moura 
sobre Alfandeg~r. ele Juiz de Fóra. 

Oficie-se ao Congresso Federal, enviando 
por copia a indicação. 

PRIMEIB.A. DISCUSSÃO DO PROJECTO N. 155 

Annunciada a discussão do projecto n. 
155, sobre gratificação ao director da Escola 
Normal de Ouro Preto, é dada a palavra a 

O •r • .;Jolio PJe : -Sr. Presidente, como 
auctor do _projecto em dise;ussão, venho da.r 
a meus distinctos collegas os motivos que 
influíram em meu espírito para. apresentai-o 
á consideraçito da Cama.ra. dos srs. Deputa
dos. 

Conforme a Legislação vigente, todos os 
directores das escolas normaes percebem 
I :ooot como gratificação do seu trabalho, 
E"ntretanto, pela lei n 77, elevou-se o orde
nado do director da. Escola Normal da Ca-
pital. 

Vê a Camara dos Deputados, que ha aqui, 
sr. Presidente, flagrante injustiça e nenhum 
motivo, penso eu, se póde. allega.r para essa 

desegualdade de vencimentos de emprega
dos que tem o mesmo serviço, e póde-se mes
mo dizer que os directores da.s Escolas Nor
maes, que não a. da Capital, tém muito mais 
serviço, trabalho mais duro e aspero do que 
o director da Escola da Capital. 

Devo dar uma explicaçilo, visto como se 
está tratando de um projecto pessoal, e di
zer que o a.nno passado falei sobre isto e 
apresentei umd. emenda em que consignav~. 
ao director da Escola de Pha.rma.cia uma 
gratificação de 2:400$, emenda que cahiu 
por votação unanlme da. Camara, e eu en
tendi, desde essa occasião, conforme decla
rei no meu discurso, que os nobres Depu·
tados não queriam elevar esses ordenados. 

Entretanto, naquella. mesma occasião, um . 
illustre collega apresentou uma emenda. ele
vando a 2:4003 o ordenado de todos os dire
ctores das Escolas Normaes, emenda que 
tambem cahiu, posso dizer, por unanimidade 
de votos. 

Desse procedimento da Cama!'a., dec.lu:zi que 
era 'sua opinião não a.ugmentar ordenados, 
ficando, pois, sem explicacão o pagamento 
de 2:400$ a um empregado apenas, quando 
todos os outros recebem apenas I :000$. 

Penso, sr. Presidente, que devemos egua
lal-os ou para menos ou para mais, ou pa
gar a todos os directores das Escolas Nor
maes 2:400$, ou então 1:000$ sómente. (Apoia
dos). 

Dir-se-ha que o director da Escola Normal 
da Capital presta maiores serviços que os 
outros, mas si me fosse possível accrescen
tar uma vírgula ao discurso do meu illustre 
collega o sr. Mendes Pimentel, quando discu
tiu o rela.torio desse illustre director,' si me 
fosse possível afundar mais o estylete da 
ironia ••• 

0 SR. MENDES PIMENTEL : - Nito apoiado ; 
ironia descobriu v. exc. 

O SR.. JoÃo PIO • • . eu diria que os servi
ços prestados pelo director da Escola Nor
mal da. Capital têm sido talvez prejudiciaes 
ao ensino. 

E' esta uma afflrmação que muitos julga
rão gratuita, mas que posso justificar com 
a citação de dous factos apenM. 

Sr. Presidente, um professor do Estado 
de Minas compoz uma grammatica da lín
gua portugueza e apresentou-a ao Conselho 
Superior, era um trabalho fructo de suas lo
cubrações, e pensava elle que o Conselho 
Superior iria corrigir os seus defeitos, emen
dar os seus senões e animal-o para continuar 
em empreza tão util; mas o parecer do Con
selho Superior foi que a grammatica tinha 
algum merito, porém, como havia a do di
rector da Escola Normal, era de parecer que 
não fosse approvada. 

0 · SR . CARNEIRO DE REzENDE : - E' edifi
cante I 

9 SR. JoXo PIO : - Isto significa : não se 
abra outro negocio para nll:o fazer concor
rencia ao meu balcão. 

E' sabido que ha pouco tempo inutilizou
se um illustre cidadão, que é collaborador 
de varios jornaes da Europa, nomeadamente 
do Monde Rlustré, com uma prova escripta 
de francez I I I 
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Como disse, não quero continuar nas mes
mas aguas do illustrado deputado, porque 
não quero diminuir a impressão causada 
pelas suas palavras e jã. que não acceita o 
termo - ironia - eu emprego a palavrn. 
asteismo porque outra cousa não à o discur
so de s. exc. 

Approvado conjunctamente com o artigo. 
Sem debate, é encerrado o art. 2. · e con

sentindo a casa que p ttSse 0 _iji'U:tlcto á 3.· 
discussão, é elle remettido á commissão de 
Camaras Municipaes. 

O sr. Epaminondas Ottonl (pe la ordem) 
requer urgen c ia e a casa concede para 
apresentai' os seguintes 

Quero ape nas, sr . Presidente, que se não 
veja em meu proceder, a_~?resentando o pro
jacto, qualquer idéa individual,. pois que, 
actua em meu espírito, simplesmente a idéa 
da desegualdade que existe. PARECER PARA 2.· DISCUSSÃO SOBRE O PROJECTO 

Desde o anno passado mostrei essa opinião, N. 159. 
e esse Deputado, a que me retiro, poderá 
dar testemunho que chamei a sua at t.e nçlto , A commissão de Obras Puhlicas,Viação Fer
muito antes de recebe r o relatorio do Minis- r~a, .~te., à que foi p1·esente o projecto n. 
tro do Interior. 1::>9, Ja approvado em 1.· discussüo: 

_Esta declaraçã?, sobre que in~is.to, parece Considerando que a estrada forrea em 
nao ser necessarut porque os d1~tlnct~s col- questão constitue um prolongame nto da Es
legas me conhecem e nunc.a me ,Julgarao ca- 1 trada de Ferro Leopoldina, co nl'orme a lei 
paz de apresentar um proJecto que tenha o n. 3172 de 2.2 de out ub1·o de 1883 · 
caracter de indivit.lu~l. . . , . . Consi,derando que a riquis ima 'zona a que 

Em todo o caso, SI ~ P,r~Ject? tó.r 1 ~Jetta- iria ella servir, estará bt• vemente servida 
do, ~ntendo que. a Cama t a 9uer levantar as 1 pe las E tradas Leopoldina, Le te tle :\finas e 
gratttlc:.tções de .otlos os d!rectores e apre- ' H.io Doce, o que a torna de caracter pura
s~ntaret ~m tempo um prOJecto nesse sen- ~ mente local, e que n e t t•ada de~ta natureza 
ttdo. (Mtnlo Dem:>· :- . não convem appl icarem-se os t'avores conce
. Encerrada a ~~ cuss<~o, ~ approvado 0 pro- dido. ás linhas de interesse gemi, poi s o 
Jecto. que vae a comt~llss:,o .(~~ lnstruc.,:i.\o j fim tlollcs ó a uxi liar n organizal,'ào das ~m
Publ~,ca • PC! r co~sentJr a ca::>,t q ne passe 

1 

presas que demandam g1·a ndos capitaes, à 
elJe ,L 2. dlSCUSSàO • de parecer q 110 seja submettido a 2 . · dls~US-

2.• PARTE UA ORDE:\1 UO DIA 

I. • DISCUSSÃO DO PROJ ECTO lS. 70 
Lido e posto em I.· discus~ão o projecto 

n. 70, do enado, e esta encert·ada, sem de
bate, sendo rejeitado o projecto. - Archi
ve-se. 

Requel'ida a rectitlcação da votação pelo 
r. l<'erreira Tinóco, a casa confirma a re

jeição do projecto. 

I . ' DISCUSSÃO DO PROJECTO N. 72, DO SENADO 

<::'lm debate , ence r t·a- e a I : discussão do 
proj~cto n . í2, do Senado , , obre renuncia 
do mandato. de Senador, 'endo o mesmo 
approvado e remettido á commissito de Le
gislação . 

2.• DISCUSSÃO DO PROJECTO ·. 158 

E' lida e entra em 2.' discussão, por arti
gos, o projecto n. 158, annullanclo leis da 
Camat'a Municipal de Alvinopoli s. 

Em discussão ao art. I.· 

O !ilr. Camlllo Soares (não temos o eu 
discurso). 

Vem a mc·sa, e lida, e entra conj unctnmentc 
e m ui · cussi'IO, quo é sem ma i · do bate e ncel'
rada a seguinte 

SflO e regeitado o rel'erido pr~j ecto; cntt·e
tanto, a Cautal'tt julgarú, em sua a.beunria, 
como melhor ente nder. 

Sala das sessões, ~2 de julho de 1800.-E. 
Otloni.- Dwu·te da Fonseca. 

PARECER E EMEl.'iDA PARA 2.' DISCVSSÃO SUHRE 
O PROJ .. CTO l.'i. 190. 

A commissão de Obras Publicas, \'iação Fer
rca etc., it quo foi enviado o pr~jccto n. IW, 
já approvado em pl'imc ira discu:::s;1o : 

Con iderando que o traçado propo to por 
este proj ecto é incontestavelme nte mais 
van t;\j o:::o,, ctue o da E. ~,oyro de J:~cut!nga a 
J tttz de Fot·a, po1· ~attstaze 1' a tws mdus
t riae oiC\'tHio , l'aci li tando a oxporta.çi'to do ' 
prudurtos da' zotws att·:wessada pela E. 
F. Ri o IJoce • pe la via l'e1·rea em questão; 
Con~ itle t•a ntlo, poré m, que a. zona ent 1·c a. 

cidade do Rio Pt·cto e Jacuti nga já se acha 
s ulli iente mentc :::c rvidtt pelas E-tmlla do 
Fel' I'O União \'ale nciana e Sapttcahy, c que, 
porta nto, ni'lo ha urgente ncce'sidadc de 
consll·ucl{i'IO do t recho da estrada e n u·c o 
J'el'ot·iuo ponto, é tio p:u·ece1· que ~eja ~ul.J
mettidn tt !:'ogunda. discussão e appr·ovatlo o 
rel'e1·io lo pi'OJ CCtO com a seguin te emenda 
su b~titutint ao a1·t. I.·. Emend:t ao art. I .· do pr·ojecto n . I 58. 

Acct·esce nte-se : ub:;;t ituam-:;;c a palan·as «da Estt·a.Lla de 
Parag1·apho un\oo . Except na m-se o im- Fer'l'o ·a puc:tlly no ponto mais co1we nicnte 

postos lançados sobre vendedor de ga.li- no tli st1·icto tia .Jaoutinga, pa ·:;e pela cidade 
nhas, rezes que ~e a.bate i'Clll, dircctor m - do Rio Pt'CLO>> pe la segui ntes- «da cidade 
tre ou ge t·en to de otnc ina.s , pen nas d'agun, ao Rio l'rotu pa~~c por Lima Duarte>•. 
e soli citadot· ou pt·ocurador de pat·te ~ala da~ commis, Oc , 22 ole julho de I 96. 

'J
. ttiiiO de 1 ""' . _ E. Ollo,t i.-Dttm·teda Fonseca. Sala dns sessões, 22 de "" 

Camillo Soares i"ilho. A imprimire m-se. 
A. C.- ?2. 



SEGUNDA Dl80U88ÃO DO PROJECTO N. 192 
' 

E' lido e entra em segunda discuss!o o 
projecto n . 192, sobre licença a Pedro Soa
res, amanuense da Se'cretaria do Interior. 

Em discussão o artigo 1. ·, com a emenda 
additiva da commissão, é ella encerrada, sem 
debate,sendo approvados o-artigo e a emenda. 

Sem debate, encerra-se a discussão do ar
tigo 2. ·, que é approvado. 

Consentindo a casa que o projecto sofl'ra 
terceira discussão , vae elle á commi~são de 
Representações e Petições. 

DISCUSSÃO DE PARECERES 

Finalmente lidos e postos successivamente 
em discussão, são approvados os pareceres 
ns. 150, 151, 152, 15:3, 154, 156, 157 e 158. 

Nada mais havendo a t:'atar-se, designa 
para. amanhã a seguinte 

ORDEM DO DIA 

1.• PARTE 

Até uma hora da tarde : 
Leitura e approvaçilo da neta. 
Expediente. 

Até duns horas da tarde : 
Segunda leitura dos parecer:-s tlc commis

sões e dos projectos depois de impressos e 
distribuídos. 

Apresentaçtio de pareceres de commissões. 
Apresentação de projectos, indicações, J·e

querimentos, interpelluçr>es ou moções. 
Discussão de requerimentos, interpella

ções, indicações e moções. 
Approvação de redacções finaes. 
Primeira discusslio do projecto n. 193, an · 

nullando o privilegio concedidü pela Camara 
Municipal de Uberaba a Joaquim Velloso de 
Rezende. 

Discusslio da emenda do Senado ao proje
cto n. 137, da Camara, isentando de imposto 
as aguas mineraes. 

2.• PARTE 

Até- quatro horas ~a tarde : 
Segunda discussão do projecto n. 200, pro

rogando o praso :para ser entregue ao tra
fego o ramal de P1tanguy. 

Segunda do de ·n. 69, do Senado, sobre 
augmento de vencimentos do official de ga
binete da presidencia. 
Ter~eira do de n. 157, sob1·e custas a ma

gistrados. 
Discussão dos pareceres ns. 159, 161,.162, 

163, 164, 165, 166, 168 e 169. 
Levanta-se a sessão. 

28.• SESSÃO ORDlNARIA, AOS 23 DE JULHO 
DE _l896 

,PRESID~CIA DO SR. MENDES PIMENTEL 

SUall\IARJO :-1.• partc.-.\cla.-F.XPEDIENTE.-2,'• 
leltnra •. -Apresentaçl\o doll pareceres para 2 • 
dlacussllo do projecto 11 . 193 c para 3. • dos ele ns. 
158 e 192.-A~•rescula~·:lo elo proj•~cto n. 214.-
1. • di•cussão do projecto n. 19:i.-Discussào uni· 
ca da emenda do ::'euado ao pr••jeclo 11. 137 da 
Camara.-2.· partP..-2. • lllscu~!laO do projcclo n. 
200.- Idem do de n. 6:l do Seuado.-Emcurla apre
sentada pel•• H. lllbeiro de Oliveira .-3.· rio n. 
157.-Emcnrlas d~ n!l. 8 e 15.- Disrurws riM ers. 
Wenceslau Draz e lllbt>lro Junqu .. ira.~lle4uerl
mcnto do sr. t.:amillo Soares -Vot:u:no 11owinai. 
DlscUS6[LO do par•···cr 11 . 15~ . -Di:curso e reque
rimento do sr. lloolrtgue.~ C:haVt'!I.-Discus:lo dos 
dtl ns. lGl :l .66, 111.- ~ 169.-0rdem du C:ia ~
gulute. 

Ao meio dia, feita a chamada, . acham-se 
presentes os srs. : Eduardo Pimentel, Ribei
ro de OliYeira, Agostinho Pereira, Duarte da 
Fonsecn,,Simeão Stylita,Epa1ninondas Ottoni, 
Saturnino Dantas, Sousa Moreira, Coelho de 
Moura, Bueno Brandão, Carneiro, Juvenal 
Penna, Camillo Soares Filho, Freitas Castro, 
Nunes Pinheiro, Ferreira Tinôco, Joaquim 
Calixto, Francisco Bressane, Raul Penido, Ri
beiro Junqueira, Delfim !\loreira, Manoel Al
ves, Mendes Pimentel, .João Pio, Sabino Bar
roso Junior, Getulio de Carvalho, 'Vences
laa Bra.z, Nunes Coelh(J, Rodrigues Chaves 
o Camillo Pratas, faltando com causa parti
cipada os srs. : Benvenuto Lobo, Faria Lo
bato, Berna.rdes de Faria, Carlindo Pinto, 
Gonzaga da Silva e lgnacio 1\·lurtn. e sem ella 
os mais senhores. 

Abre-se a sessão. 
Lida a acta da sessão antecedente e não 

havendo quem sobre a mesma faça observa
ções o sr. Presidente a da por approvada. 

0 SR. 1.' SECRETARIO dâ. conta do seguinte 

ExPEDIEfli"TE 

Otfi<;ios 

Dous dil ·sr. l. · Secretario do Senado, par
t icipando terem subido á sancção sob ns. 
71 e 72 as proposições de leis desta Camara 
ns. 47 e 43, concedepdo licença ao desem
bargador Amador Alves da Silva e isentan
do de impostos as machinas para productos 
lacteos.-Inteirada. 

Do dr. Secretario do Interior enviando as 
informações pedidas pelo sr. Deputado Fer
reira Tinôco relativamen te ás occurrencias 
da Escola Normal de S. João d'El-Rey.-Ao 
sr. Deputado que requereu as informações. 

De alguns professores da Escola Normal de 
S. João d'El-H.ey, protestando contra allega
ções immerecidas assacadas contra o regu
lar e legal exercicfo de sua profissão. 

O sn. PRESIDENTE declara que não se tra
tando de uma representação mas, sim de 
um simples prctesto manda que sé archive • 
.. 0 SR. FERREIRA TINÔCO fazendo ver ter re
cebidoJedidos de amigos seus, requer seja 
public o o protesto no jornal otllcial. 

Deferid9 o requerimento pela mesa, :vem á 
tribuna. 
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o sr. .Joi1o Pio :-Pedi a palavra, sr. 
Presidente, não para me oppõr il. dec:~ão quo 
v. exc. acaba de tomar mandar. do archivm· 
o protesto ele alguns professores da Escvla. 
Normal de S. João d'El-Rey que dizem ter 
sido as"acadas injut•ias d'esta. tl'ibuna con
tra essa corporação docente, porque penso 
ser esse o destino que se deva. dar a osso 
escripto, ou que melhor nome tenha.; mas 
para impugnar o requerimento do nobre de
putado l!~erreit·a Tinoco pedindo a publicação 
no jornal da. casá. . 

V. exc., cumJJridor de devere!' como e, e 
que tem dado tão bt·ilhante rlirecção. aos 
nossos trabalhos (apoiado:; gemes) serta. o 
primeiro a chamar á ordem a qualquet• mem
bro desta cusa, no momento em que descesse 
ao terreno da injuria. . 

Nessas condições eu apello da. dcctsão de 
v. exc. mandando publicar no jornal. .. 

0 SR. CAMILLO SOARES : - Nem ao menos 
é requerimento, .é uma re!lposta. 

0 SR. RAUL P ENIDO : -Isto chama-se es
crever il. custa do Estado. 

O SR. JoXo P10 : - E protesto contra. o 
pedido do sr. Ferreira Tinóco ... 

0 SR. PRESIDENTE; - Peço permissão ao 
nobre Deputado para observar que o sr: De
putado Ferreira Tinõco, requereu e fot de-
1'ericfe pela mesa para que a representação 
fosse inserida no joi'Oal offlciul; v. exc. póde 
desta minha decisão recorrer para a casa. 

O SR. JoÃo PIO : - E' o que vou fazer, sr. 
Presidente, mas não des~jo quo as mi~has 
palavras sejam interpotradas como oppost~ilo 
ás decisões de v. exc .• tanto que mo confor
mo com qualquer deliberação de v. exc. 
(muito úem), mas já que v. exc . me dá li
cença para appellar par.a a. Camara. eu re
queiro que se consulte s1 esse escr1pto deve 
ser publi cado no jornal offlcial. 

Em todo caso sirvam estas minhas pala
vras de protesto, pois aqui todos . sabemos 
cumprir nossos deveres sem ser nuster des
cer ao terreno da injuria. (Muito bem). 

O sr. Duarte da Fonaeea (pela m·dem) 
diz que pela. discussão que o sr. Presidente 
vae dando ao requerimento apresentado 
pelo nobre Deputado, residente em Barbace
na prevê que o requerimento do nobre 
Deputado vae ser submettido á deliberaçã.o 
da casa e o orador para votar com co':lsct
encia. precisa conhecer os termos de stme
lhanto representação pelo que r equer a. sua 
leitura.. 

O SR. PRESIDENTE convida o sr. I.· Secre
tario n. ler o documento, e finda a leitura. é 
dada a palavra. ao 

Sr. Weneeslaa Braz (p ela ordem) diz 
que unicamente vem á tribuna para. decln.
rar que a mesa merece toda a. conliança. da 
casa e que o voto que a. casa. vae dar ao 
r equerimento elo sr. João Pio ':lão tem outro 
fim sinão o .de trancar a publtr:ação da pre
sente representação. 

· O SR. PRESIDENTE declara que a mesa não 
colloca a questão no terreno de confiança. 
(Muito bem). 

O ar: Ferreira Tlnôeo (pela m·dem) : 
(NILo temos o seu discurso). 

Consultada. a casa e!:ta manifesta-se em sen
tido contrario â. pulJlicação e Yae a. a rcbi
var-se. 

O sr. Raul Pcultto pede a pal:wra c en
via. á mesa um., representiu;ão de Cathautl 
Schimidt & Comp., estabel<'cidos com fabrica 
de pregos Ponta de Pari , em Juiz de Fóra, 
solicitando i!'enç-i10 do impostos estndoaes 
para a sua. fabrica. - A' cummi:-são de re
presentações . 

0 SR. EPAl\!1!\0!\DAS ÜTT0:'\1 CllYia á mesa 
uma r epresentação do Conselho Districtn.l, 
de Santa Cruz da Chapada, fazendo ver a 
necess idade da creaç-fw de! uma escola. pri
ma t•ia no Jogar denominado Uoa Yista. - A' 
commissão de In-trucção Publica . 

2.' LEITliRA 

Tem 2.· leitura o ticam sobro a mesa para 
ordem dos trubalh s os pt•ojectos ns. 212 
e 213, 

APRESENTAÇÃO DF. PARECER 

0 SR. RAUL PENIDO, pOl' pa r te da commis
SÜO de Camaras 1\lunicipaes, cnYia á mesa o 

PARECER PARA 3. • DISCUSSÃO DO T'ROJECTO N. 
158 

A commissão de Camaras l\lun icipacs ó de 
parecer que o pr:ojecto n. 158 entro em ter.cei
ra discussão e S~J a approvado com a ·egumte 
redacção de conformidade com o voncido. 

O Congresso Legislativo do Estado de Mi
nas Geraes decreta: 

Art. I.· São decl!Lraclos nullos os §§ 2 . · o 
3. · do art. I.· da lei n. 6, de 11 de junho 
de 1895 e § 2. · do art. I.· da lei n. 1:1, de 
9 de junho de 1895, ambas promulgadas pela 
Camara Municipal de Alvinopulis. 

Paragrapho unico. Exceptuam-se <l'ostes 
paragraphos os impostos sobre vendedores 
de gallinhas, r ezes abatidas, director mestre, 
ou gerente de otllcinas, pennas d'aguas e so
licitador ou procUl'ador de pn.r tes. 

Art. 2. · Revogam-se as disposições em con
trario. 
Sala das commissões, 23 de julho de 1 00.
Raul Penido. - Camillo Soares Filho. 

A imprimir-se. 
0 SR . .'OUSA MOREIRA, pela COtnllli SÜO de 

Representações e Petiç:ões envia á. mesa os 
seguintes: 

PARECER f' ARA 2. • DI!'\CUSSãO DO PROJECTO N. 
196 

A commi:::são de Representações, Requeri
mentos c Petic;ões offerece para segunda 
discussão o pt·Qjecto n. 196, .ue 1806, com a 
mesma redncção com que to1 appron,do em 
primeit·a. 

Sala das commi!':sões, 23 do julho de 1896.
Sousa Moreira..- Simeilo Slylila.- Satm·nino 
Dantas. 

PARECER E REDACÇÃO PARA 3 a DI CUSSÃO 
DO. PROJECTO N. HJ2 

A commissão de Representações, Requeri
mentos e Petições, n. que foi presente o pt·o
j ecto n. 192, do 1800, ~ de parec~r que .o 
mesmo ent re em terceu•n. dtscu :ao e Se.Ja. 
approvado com a seguinte r edacç:ão : 
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O Congresso Legisíativo do Estado de Mi
nas Geraes decreta : 

Artigo 1. · Fica o Governo do Estado au
ctorizello a conceder ao amanuense da Se
cretaria do Interior, Pedro Soares, até um 
anno de licença, com metade dos vencimen
tos para tratar de sua saúde. 

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

Sala 'das sessões, 23 de julho de 189ft -
Sousa Moreira. - Simeão Stylita. - Saturni
no Dantas. 

A imprimirem-se. 

APRESENTAÇÃO DB PROJECTOS 
O •r. Soa.. l'llorelra pede a palavra e 

diz que, si em algumas das suas discus>ões 
fôr impugnado, elle produzirá a defesa do 
seguinte 

PRÓJECTO N. 214 

O Con~resso Legislativo do Estado de Mi
nas Geraés decreta : 

Artigo 1. • Ficam creadas as seguintes 
cadeiras de instrucçlio primaria : 

§ 1. · No município do Bom fim, duas nos 
logares denominados Boa Vista e Vargem. 
do Rodova1ho, no districto da Conquista, 
uma no Morro da Onça, districto do Rio 
Manso, e uma em Carreiras, districto do 
Brumado do Parao;peba, todas mixtas. 

§ 2. · No munwipio do Pará, uma no 
Corrego Fundo, districto do Cajurú, e uma 
~a Fabrica de Tecidos da Cachoeira, distri
cto de Sant' Anna de S. João Acima, ambas 
mixtas. · 

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

Sala das sessões, 23 de julho de 189ft
Sousa Moreira. 

Lído e apoiado, vae a imprimir-se. 

1. a DISCUSSÃO DO PROJECTO N. 193 

Sem debate, é lido, posto em primeira 
discusslio e approvado,o projecto n. 193, an
nullando o privilegio concedido J?ela Cama
ra Municipal de Uberaba a Joaqmm Velloso 
de Rezende. 

A' commissão de Camaras Municipaes. 

DISCUSSÃO DA EMENDA DO SENADO AO PROJECTO 
N. 37, DI!: 1895 

Egualmente, sem debate, é approvada em 
discussão unica a emenda do Senado ao pro
jacto n. 37, da Cama.ra, de 1895, isentando do 
pagam e~ to de imposto a exportação de 
aguas mmeraes. 

A' commissão de Redacção. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 
2. a DISCUSSÃO DO PROJBCTO N. 200 

E' lido, posto em segunda discussão, e sem 
debate, approvado em todos os seus artigos 
o projecto n. 200, p1 orogando o praso para 
ser entregue ao trafego o ramal de Pttan-
guy. . 

A' commissão de Obras Publicas. 

2. a DISCUSSl.O DO PROJBCTO N. 69 
E' lido· e entra em segunda discussn:o o 

artigo unico do J?rojecto n. 69, do Senado, 
ele:vando os vencimentos do official de ga.bi
nete da Presidencia. 

0 SR. RIBBIRO DE 0LIVBIRA fundamenta e 
manda á mesa uma emenda accrescentando 
as palavras- desde já -depois das- de 9 
contos. 

Apoiada e em discusslio conjunctamente, 
é esta, sem debate, encerrada, sendo appro
vado o artigo e a emenda. 

A' commissão de PetiçOes. 

3. a DISCUSSÃO DO PROJECTO N. 157 

E' lido e posto em terceira discussão o 
projecto n. 157, sobre custas a magistrados. 

O 11r. Well\-oelllaa Braz:- Pedi a pala
vra, sr. Presidente, para offerecer à consi
deração da Camara uma. emenda ao projecto 
n . 57, emenda que, ao meu vêr, vem des
truir futuras duvidas que possam surgir a 
respeito do artigo 3. • do mesmo projecto. 

No projecto J>rimitivo se determinava que 
o preparo e o JUlgamento dos feitos de va
lor, não superwr a um conto de reis, compe- 1 

ti~~:m aos juizes st~bstitutos, assim como o 
preparo das causas administrativas até cin
co contos. 

A illustrada commissão julgou, e julgou 
bem, que devia uniformizar a competencia 
dos juizes substitutos, determinando no art. 
3. ·, que é de sua competencia o preparo e 
julgamento rlns cansas ciYeis até dous con
tos de reis, de modo que nessa expressão -
causas cíveis- comprehenderam-se tambem 
as causas administrativas; é certo, sr. Presi
<!ent-e, que n'uma accepção lata, esta expres
são- causas cíveis - comprehende as cau
sas administrativas, mas n'uma accepção 
restricta, não comprehende. 

São cousas differentas. 
Como mais tarde podem surgir duvidas 

qlle demandar!o interpretação, eu, para evi
tar isto, mando desde já uma emenda que 
diz o seguinte, (lê) e me parece que, por 
este tnodo ficarão resolvidas todas as duvi
das que, por ventura, possam surgir. 

Vem á mesa, é lida e posta conjuncta
mente em discussão a seguinte emenda : 

N. 8 

Ao art. 3. ·- Depois da '(lalavra- cíveis
accrescente-se :- « e administrativas.» 

O mais como no artigo. 
Sala das sessões, -23 de julho de 1896.- w. 

Bt·az. . 
Vêm à mesa, são lidas e po,stas conjuncta

mente em d iscussn.o as seguintes : 

N. 9 

Ao art. 1. ·- Depois das palavras 50 ·f. -
accre11cente-se :-do liquido. 

O mais como no artigo. 
Sala das seRsões, 23 de ju!ho de 1896.-

J. Bueno Bmndão. 
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N. 10 

Ao art. 3. ·- Supprima.m-se as palavras -
julgamento- o mais como e:; ta. 
Sala das sessões, 23 de julho de 1800.

Getulio de Cm·valho - Fmncisco B1·essane.
Joaquim calix to. - Sousa Moreim. 

N. li 

Ao art. I.· - Supprima-se o paragrapho 
unico. 

Sala das sessões, 23 de julho de 1896.- ca
millo Soa1·es Filho. 

O 8r. Raul Penldo vem á tribuna. apre
sentar algumas emendas ao projecto em dis 
cussão. 

Já o anno passado teve o orador occasião 
de pronunciar-se sobre o assumpto de que 
se trata, abstendo-se, pois de maiores con
sideraçõe:;. 

A emenda que vae mandar ao artigo I.· 
reduz os 50 ·1. a 25 / . 

0 Slt. WENCESLAU BRAZ- Então é mel h OI' 
não se conceder cousa alguma. 

O ORADOR apresenta tambem outra emenda 
supprimindo o artigo 5. · e outra, finalmente, 
ao art. 3. · mandando que, em vez de 2:0003, 

, leia-se I :000$. 
' Conclue o orador enviando á mesa as suas 

emendas que são lidas e postas em discus
são: 

N. 12 

Ao art. I.·- Em vez de 50 ·1. diga-se 25 ·1. 
- Raul Penido. 

N. 13 

Ao art. 5. ·- Suppl'ima-se.- Raul Penido. 

N. 14 

Ao art. 3. · - Em vez de até o valor de 
dous contos de réis diga-se :- até o valor de 
1:000 000 (um conto de réis). 

Sala das sessões, 23 de julho de 1896.-Raul 
Penido. 

O 8r. Rlbelru .Jonqoelra :-Peço á. v. 
exc., sr. Presidente, se digne mandar-me as 
emendas que foram hoje apresentadas ao 
projecto. (O pedido do s1·. deputado é atten
dido). 

Esperava, sr. Presidente, que este projccto 
iá tão discutido passasse em terceira discus
são nesta casa com uma unica emenda man
dando supprimir o paragrapho unico do art. 
1.0

; entretanto var1as outras foram apre
sentadas. 

A primeirn manda que depois da palavra 
civeis no art. 3. · se accrescente-«e adminis
trativas~. 

Esta emenda, sr. Presidente, que não vem 
de modn algum prejudicar o projecto, eu a 
julgava desnecessar1a, attendendo a que nas 
palavras-causas civeis-est1io t.!Omprehen
didas-as admini~trativas-, principalmente 
quando no artigo I.· se declara apenas
processos civeis. 

A commissão de Justiça, entretanto, sr. 
Presidente, não faz questão de que esta emen
da seja acceita ou não, mas declara que, 

como consequencia da sua acceitac:ão, deve
se adaptar uma outra accrescentando as 
palavras-e administ1·ativas -ás-processos 
civeis-do art. I.·; ao contrario,a emenda, ao 
em vez de trazer clareza, como di se o seu 
illustre apresentante, trara a balbmdia. 

A 2.• emenda manda que ao art. l. ·, de
pois das palavras 50 '/., se acct·escente-do 
liquiclo. 

Acho, sr. Presidente, que não )la inconve
niente em ser acceita e ta emenda, embora 
me pareça desnecessar·ia, porquanto o ar
tigo declara que silo 50 · . tias custa · arre
cadadas pelo E~tado, e e tas não são outras 
que não as que o collectol' leva a credito do 
Estado depois de descontada sua p01'centa
gem. 

0 SR. BUEl'iO BRANDÃO :-Em todo O caso, 
convém a approvaçào da emenda. 

0 SR. RIBEIRO JUNQUEIRA : - ~iiO acho, 
mas tambem não v~jo inconveniente em ser 
ella acccita. Si o projecto dissesse 50 ·1. das 
custas a.rreca-latlus pelo collector, a emenda 
se faria necessaria. Não <<Iterando, porém, 
ella o projecto, a commissão pensa que pótle 
ser acccita. 

A tet·ceil'a emontla manda supprimir as 
palavras-e julgamento-tio a1·t. 3·. 

A commissão discorda em absoluto (apoia
dos) desta emenda. 

Actualmente o juiz substituto tem o pre
paro e julgamento das causas até 500 ~ooo ; 
como querer passar o julgamento para o juiz 
de direito 1 

St•. Presidente, a comm is ··ão quando ele
vou a competcncia dos juizus para o prepa
ro e julgamento da causa!' civeis teve em 
vista facilitar· a distribuição da justiça de 
preferencia a da1· ao juiz substituto a cus
tas dessas causas ... 

0 SR. WENCESLAU BRAZ :-l<'acilitando OS 
recursos. 

0 SR. RIBEIRO JUNQUEIRA :-0 fim prin!!ipaJ 
da commissão foi facilitar o julgamento das 
causa , dar mais facilidade de recurso ás 
partes no embate de seus interesses . 

0 SR. GETULIO DE CARVALHO :- V. exc. estú. 
limitando o d i1·eito das partes. 

O SR. RmEnw JuNQUEIRA :- 1'. Presidente, 
nós não pt·ocuramos limitar os direitos das 
partes. (Aparte). 

E, SI'. Presidente, v. exc. sabEl que em uma 
causa do valor ue 2:000:000, haventlo ore
CUI'SO para a Relação, fica esse recurso mai 
tlilflcil, porqua nto simplesmente na copia 
dos auto que tém de ser remettidos para a 
Relação n1.e quasi o valor da causa (apoia
dos e apct1·tes). 

E' um meio de penr a liberdade das par
te;; no. r ecursos, porque e lias verão que 
nenhum proveito timm do recurso, e hoje 
os homens e tão mais praticas, pois procu
ram discutir e pleitear as cau as de seu 
interesse e não uemandam mais por capri
cho. 

Depois, sr. Presidonte, acho que o proje
cto tal como se acha redigido satisfaz tan
to os interesses da justiça, como os das par
tes ... . 

0 SR. CAMII.LO PRATES :-Das partes, não 
apoiado. 
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O SR. RmEIRO · JUNQt.rEtRA s-Demais, sr. 
Presidente, aceitando esta. emenda, teremes 
o juiz de paz com nlçada quando o juiz su
bstituto fica completamente sem a.Jçada. 

0 SR. WENCESLAU BRAZ :-Fica SÓ com O 
pr'eparo. 

0 !!R. RIBElRO JU!iQUEIRA :-Acho que a 
emend& .. . . 

0 SR. GETULIO DE CARVALHO dá. um aparte. 
0 SR. RlBEIRO JUNQUEm.A :-Eu não enten

do v. exc. Si v. ex c manda retirar do a.rt· 
3. ·as palavras e julgamento-ipso facto, de
pois de ~r annullado a disposiçll'.o anterior 

. que concede ao juiz substituto o julgamento 
das causas, t.er-se-ba tirado do juiz· substi
tuto tambem a alçada das causas de 500eOOO. 

0 SP-. 'VE?\'ESLAU BRAZ :-A conclusão é 
logica. 

O sR. Rmxxtto JuNQUEIRA :-Si, sr. Presi
dente, o art. 3. • revoga disposição da lei 
anterior; que dà ao JUiz substituto alçada até 
500.!000, si agora, modificando esse art., re
duzirmos a sua missão ao preparo, sem jul
gamento, das causas até o valor de 2:000!000 
teremos que a sua ~ompetencia ficará. res
tricta. ao preparo, sem julgamento, para as 
causas de todo e qualquer valor até essa 
quantia. 

0 SR. DELFil\1 ·MOREIRA :-Teremos uma 
anomalia (apartes). 

O SR. RIBEIRO JUNQUEIRA :-Demais sr. 
Presidente, o projecto, ta.l qual se acha con
cebido vem mais elevar a posição do juiz 
substituto e ennobrecer a sua missno. 

A 4. • emenda manda supprimir o § uni co 
do art. I.· 

Acho, sr. Presidente, e, com grande satis
fação, .o digo que a Camara dos srs. Deputa
dos praticará. um acto correcto, nobre e de 
slt e verdadeira justiça. approvando edta 
emenda (apoiado)que vem a meu ver, salvar 
a magistratnra de um insulto que lhe que
rem atirar, involuntariamente, embora. 

Como muito bem disse o nobre depu~o 
que apresentQu a emenda, o facto de alguns 
juizes nlo cumprirem seus deveres não de
ve fazer com que a Camara dos srs. Depu
tados venha trazer uma medida affrontosa á. 
magistratura mineira (apoiados). 

O SR. Joxo Pxo :-V. exc. tem toda a ra
zão nisto. 

0 SR. RIDEIRO JUNQUEIRA :-Acho que não 
devemos determinar que as custas caberão 
aos juizes de direito que cumprirem seus 
deveres. . · 

Para aquelles q1,1e, não fizeram e sr. Presi
dente, a lei já. estabelece ·penalidades, eu es
tou certo, e todos devemos presnmir, que 
os magistrados cumprem seus f!.everes, e 
para•aquelle que não cumprirem não devemos 
estabelecer outra penalidade, nem tllQ pouco 
uma especie de engôdo para chama-los á. or
dem, o que julgo até affrontoso á.. dignidade 
da classe (apoiado). 
A emenda n. 5 reduz de 50 a. 25 ·f. as custas 

Esta. emenda justamente por partir do no
bre· Deputado residente em Barbacena ..•. 

O SR. JoXo PIO :-E' preciso distinguir 
quem é; eu sou favoravel á. magistratura. 

0 SR. CA'MILLO PRATES :-V. exc. não de
ve fazer esta injustiça ao nobre deputado. 

0 SR. RIBEIRO JUNQUEffiA :-Qual injustiça1 
Não h a necessidade de v. ex c. defender 
quem ostá presente. 
. Como dizia, sr. Presidente, admirou-me 
ver ap_rese!ltada. esta emend:t pelo nobre de
putado CUJas idéas eu conheço que sl\o com
pletamente contrarias a que.~e dém custas 
aos magistra.do!l. 

0 Sit. RAUL PENIDO :-Estou prefeitamente 
coberente. 

0 SR. RIUEIRO .iUNQUEfRA :-As emendas 
acham-se, perfeitamente coherentes, apenas 
digo que sendo o nobre Deputado . comple
tamente contrario ás custas a magistrados 
deve, lle accórdo com suas idéas, votar con
tra o projecto. 

parece-me que deve haver a mesma mzão 
para v. exc. votar contra a. sua emenda de 
25 ato, que pesou em seu espírito· para vo
tar contra os 50 °/. do projecto (apoiados) 

0 SR. RAUL PBNIDO dá um aparte. 
0 SR. RIBEIRO JU~QUEIRA :-Pois si V . exc. 

acha que nlio se deve augmentar vencimen
tos dando custas, não deve tambem caceitm· 
a emenda dos 25 .f· · regeite-se in lumine 
o prQjecto ou então regei te-se esta emenda. 

O sa. RAUL PENIDO :-Quando a esmola é 
muita o pobre desconfia. 

0 SR. RIBEIRO JUNQUBlRA :-Garanto a v. 
exc. que a magistratura não desconfiará 
com isto, mesmo porque não se trata de es
mola, mas sim de um ac.to de justiça da 
remuneração de um serv1ço prestado. 

A emenda n . 6 manda supprimir o artigo 
n. 5 do projecto. 

O illustre apresentante da emenda, sr. Pre
sidente, fundamentando-a, disse que o juiz 
substituto, quando em cumprimento dos de
veres que lhe sito impostos pela lei, não de
ve receber gratificação alguma. 

Em poucas palavras, sr. Presidente, pro
curarei justificar a razão ele ser da . apresen
tação desse art. 5. o por parte de commis
são. 

Como sabeis, sr. Presieente, o art. 150 da 
lei n. 18; de 28 de novembro de 18~1. deter
mina que no caso em que uma comarca não 
haJajuiz substituto venha presidir o seu tri
bunal correccional, o juiz da comarca visi
nhn. A pratica tem provado que os juizes 
substitutos das comarcas visinhas não se 
abalançam em presidira tribunal correccional 
dessas comarcas, visto como tem de fazer 
grandes despesas que os seus mingoados ven
cimentos não supportam. Assim, pois, a com
missão de Justiça Civil e Criminal, no intui
to de satisfazer a um interesse publico, no 
intuito de não ser pobres indivíduos mezes e 
mezes presos sem JQlgamento e não cem o 
intuito de remunerar os juizes substitutos, 
apresentou esta emenda, certa de que virá 
sanar este <!.efeito da legislação mineira. 

Uma vez que o juiz substituto tenha os 
emolumentos determinados pelo artigo 59 
na lei n 105, de 24 de julho do 1894, isto é, 
quinze mil réis portada julga mento do tri
bunal correccional já terá ahi um meio de 
satisfazer as despesas feitas com sua passa
gem para as comarcas visinhas, e não terà. 
então motivo para deixar de cumprir este 
artigo de lei, e uma vez que os juizes não 
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Yenham presidir o tribunal :'correccional da. 
comarca visinha, os unicos quo solrrem com 
isso são os presos que licam muitos mezes 
sem julgamento, e que, depois de absolvidos 
não tem indemnização que seria justo que 
o Estado lhes desse por· uma pr·isfto iniqua· 
Por• isso acho que a suppressão do artigo 
não tem razão de ser, visto como elle vem 
razcr com que muitos indivíduos presos, ás 
mais das vezes injustamente, por isso que 
ás mais das vezes são absolvidos, não liquem 
sem julgamento por falta do cumpr·imento 
da léi. A :>otima emenda é ainda ao m·t. 1.• 
e diz em \·ez de 2:000i OW diga-se I :000$000. 
Eu cr·eio quo esta emenda não pre~ isa ser 
analysada ; var·ios pr~jectos foram apresen
tados par matizes de _Deputados que ti_nham 
em vista aquinhoar arnda melhoi· os ]Urzes 
substrtntos, augmentando muito mais a sua 
competencia, a commissão já diminuiu . a 
competencia determinada por esses p!'O.Je
ctos. Assim, .(lOis, eu acho que dando-se conl
petencia ~\Os JUizes substitutos para: prepa
I'arem os .Julgamentos e processos ~~te . o Ya
lor de tlous contos, não se tora dado~ de 
mais. 

São estas, sr. Pt·esidente, as considera
ções que jul~o necessar·io fa~or pnm sal~·ar 
a responsabihr!:.;de da commrssão de Justtça 
Civil e Criminal, a respeito tio t'uturo que 
arruarda este projocto, que tem sido, pos. o 
dizer, verdadeir·amente infeliz. (Jiuilo bem!) 

Vem a mesa, depois de lida e é postayem 
discussão a seguinte emenda: 

N . 15 

Ao art. 1.•-Uepois de civeis-diga-se:
e administrativas . 

Sala das sessões, 23 de julho de 1896.
RIBEIRO JUNQUEIRA. 

Não havendo quem mais pedisse a palavra o 
sr. Presidente encerrou a discussão. 

O Sr. {;amJllo Soares (!Jela ordem), 
requer e obtem seja n?n~inal a votação da 
em r nda n. 11, supprmundo o paragrapho 
unic.1 do art. I·. 

Submettido á votação o projecto, salvas as 
emendas, e elle a.pprov~do. . 

Em virtude do requerimento do SI'. Ca1~111lo 
Soares Filho o sr. Presidente manda fazer 
a chamada para a votação da emenda n. li, 
e respondem - sim - uppro~ando-a-:- os 
srs.: Ribeiro de Oliveira., Agostmbo Pereu·a, 
Mendes Pimentel, Ribei1·o Junqueira, F1·ei tas 
Castro, Fer·rei1·a Tinóco, João Pio, Camillo 
Soares Filho, Wenceslau B1·a~, Delfim 1\lo
reil'a., Bueno Brandão, Francisco Bressane, 
Raul Penido .Manoel Ah·es, Nunes Coelho, 
Carneiro de ' Rezende e Simeão Sty li ta, ( 17) e 
- não- r ej eitando-a. os srs. : Dua1·te . da 
Fonseca, Nunes Pinheiro, Sou a. ~lor·o1r~, 
Juvenal Penna, Epaminondas Otto~1, Rodri
gues Chaves, Cam!llo Pr·ates, Getulio _de Car
valho, Satur·nino Dantas e JoaqUim Ca-

Vão o projecto e as emendas á commi>são 
de Retlacção. 

DI~CUSSÃO DO PARECE:l N. 159 

E' lido e entra em discussão o parecer n. 
I~U (l a commissão de Petições. 

O Sr. Uodri.,;ue!il ()ha'\'CM :-Sr·. Pl'esi
dente, tendo a com missão de Representações 
e Requerimentos l'ot·mulatlo o parecer· n. 
159, que ora ó suiJmettido á di :>cussão, man
dando que se m·chinl~so o pctlido da C<lmara 
1\lunicipal tle Ara~~ua hy, bnscanuo-se no 
racto tlo ter· esse pedido vinrlu ao Con:rt·esso 
so:n documento·· .J usti tk:Hi \' O:> conftll'llle dis
põe a. lei n. 41, e esianJo na Sccr·ctal'ia da 
Camara os documentos que :::ati,o; t'azom a essa 
exigencia, e tambom sentlo espiri to got·al d;\ 
casa roarveccr a csse in -tituto de ensino pra
tico, entendi que e~se parecer· n~to de\·e ser 
archiYado sem quo a commissão to rne co
nhecimento desses documentos c, po1· isso, 
Yeuhu apresentar o seguit;te retJUet·imento 
(le) : 

REQUERrME!IíTO 

Req~wi_l'O que o parecer n. 150, volte á 
comn~rssan de Requerimentos, acompanhado 
dos documentos t·el'erentes ao Lyceu de Ar
tos o Olficios da cidade de Arassuahy. 

::;ala. das sessões, ~:~ do julho de ll:lOO.-Ro
dri(Jues Chaves. 

O SR. SOUSA MOREIRA declara que a com
missão acceita o roqucr·imento. 

Não havendo numer·o tlca addiadn. a. vo
tação. 

Finalmente encerra-se n discussão dos pa
receres de ns. IGI, 162, 16:3, 164, lü5, 166, 
167 c 16~, cuja. vota~ão fica addiada por não 
haver nuA1ero. 

Nada mais havendo a tratar-se o ~r. Pr·e
sidente designa para amanhã a seguinte 

ORDEM DODIA 

PRIMEIRA PARTE 

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

Até duas horas da tarde : 
Secrunda leitura dos parecer·es de commis

sões "e dos projoctos depois de impressos e 
distr·i bu idos. . 

Apresentação de pareceres de commrs
sões. 

Apresentação de projectos, indicações, re
querimentos interpellaçõcs ou moções . 

Discussão 'Q.e requerimentos, intcr·pella-
ções, indicaçi)es e mot;ões. 

Approvnção de redacções flnaes . 
Votação de materias enc~rradas. 
Primeira discusl>ão do proJecto n. 73, ~o Se

nado, sobre exposição de productos ngrrcolas 
e industriaes. lixto, (10). . 

o sr. Presidente declara ter s1do approvada sEGUNDA PARTE 
a emenda por 17 votos co~tra !0. , d 

Procedendo-se, em segUida., a votaçao das 
1 

Até quatro horas dn. ta r e.: 
demais emendas, são approv.adas as d6 ns. 8, ' Primeira discüssão do proJecto n • . 211, so-

l bre est."tua 'lO !!ener•al Gomes Carnerro . . 9 e 15 e rejeitadas as t on}ars. .. • ~ 
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Primeira do de n .. 206, auctorizando um ' APRBSBNTAÇÃO DB PARECERES DAS COMMI8-
credito supplem.entar á rubrica do n. 12 § 1. · sOEs 
do art. 2. · da Ie1 n. 147. 

Segunda do de n. 201, applicando aos es- O SR. CAIIIILto SoARES FILHO, pela commis-
crivães do judicin.l as disposiçOes da lei n. são de Camaras Municipaes, apresenta os se-
130 guintes 

Segunda do de n. 159, sobre E. F. da Saüde PARECER PARA~." DISCUSSÃO SOBRE O PROJÉcTO 
a S. Domingos do Prata. 

Discussão dos pareceres ns. 172, 173, 174, N. 123 
175, 176 e 177. 

Levanta-se a se~são. 

29.• SESSÃO ORDlNARÍA EM 24 DE JULHO DE 
1896 

PRESIDENCIA DO SR. MENJ:?RS PIMENTEL 

SUlDJ..\I\1:) :-1 • r•arlc --Arta- Expediente- 2. · 
l>'i lnra- Aprcsertlaç:io tio' pareceres par • '!. • dl~· 
cu~s.•o dos projcclu~ u:~. 15;, c 19a e 11o de ns. 171! 
-..\f'rC~eutac:ão fiO prnjet:to n. 2::. - Votação cJ.\4~ 
malcria • enccnad.•• - 1. • dil'Cu~Ràn do p•·njcr.lo 
11 . i3, do Senadoo- ·•.• parte - t.· discu~;; :lo riu!' 
projcdos os. 21 L c 2uf.-2. • do rle o. 2-J:-ll..:quc
rimcnlo do ~r. Camillo Soares Fillio-2.· •lo 1le n. 
1 ã!J-:Ji~cussão dns parecere~ ns. 17:! a 177 - Or
dl!m do J ia seguinte. 
Ao meio dia, feita a chamada, acham-se 

presentes os srs.: 1\'lent.les Pimentel, Ribeir·o 
de Oliveir·a, Agostinho Pereira, Manoel Al
ves, Raul Penido, Ferreira Tinôco, João Pio, 
Nunes Pinheiro, Epaminondas Ottoni, Si
meão Sty1ita, Bueno Brandão, Coelho de 
Moura, Duarte da Fonseca , Ribeiro Junque
ira, Freitas Castro, Juvenal Penna, Camillo 
Soares Filho, Getulio de Carvalho, Carneiro 
de Rezende, Saturnino Dantas, Nunes Coelho, 
Joaquim Calixto, Rodrigues Chaves, Pinto 

rle Moura, Manoel da Silva, Francisco Bres-
sane, Wenceslau Braz, lgnacio Murta, e Ca
millo Prates, faltando com causa participada 
os srs. ~ Benvenuto Lobo, Faria Lobato, Ber

nardes de Faria, Carlindo Pinto, Gonzaga da 
Silva e sem ella os mais senhores. 

Abre-se a sessão. 
Lida a acta da sessão antecedente e não 

havendo quem sobre a mesma faça observa
ções, o sr. Presidente a da por approvada. 

O SR. l. · SECRETARIO da conta do seguinte 

EXPEDIENTE 

Requerimento 

Um em que d. Cecilia Augusta Godinho pe
de a decretação de uma lei que auctorise 
o governo a mandar pagar-lhe os vencimen
tos. a que se julga com direito por rer regi
do a cadeira t.lo Vermelho Novo, para a qu al 
fôra nomeada, não tendo entl'etanto solicita
do o titulo por moti' os alheios á ·ua von
tade.-A' commissão tle Petições. 

0 SR. 'WENCESJ,AU BRAZ participa Ú. casa 
que o sr. Delfim Moreira faltará ás sessões 
por alguns dias, por motivo de fui'Ça maior. 
Inteirada. 

A commi ssão de Camaras Municipaes, 
que foi presente o projecto n. ' 193. de 1896 
é de parecer que seja o mesmo dado para se
gunda discussão e npprovado com a mesma 
redacção. 

Sala das com missões, 24 de julho de 1896. 
- CAMJLLO SOARES FILHO -RAUL PENIDO. 

PARECER N. 178 

A Assemblêa Municipal do Patrocínio enca
minhou ao Congresso uma reclamação em 
que contribuintes, em numero superior a 50, 
pedem a annullaçã.o da lei municipal n. 52, 
que auctorizou o agente executivo a adquirir 
um predio para nelle !'unccionar a Camara 
Municipal; pedem mais seja annulladaos, 
compra de um predio que, por 22 cont a 
fez a camara em 17 de outubro proximo pas
sado, representada por seu vice-presidente, 
a José Antonio Ribeiro de Castro. 

Allegam os peti ionarios que o dito predio, 
em li do mesmo moz, fõrn vendido por seu 
proprietario, o capitão Theodoro Honorato 
Gonçalves, !presidente da camara, por 15 
contos a Arthur de Castro, reservando-se o 
vendedor o quintal e dois pequenos edit!cios 
que serviam de cosinha e paiol; dizem, por 
isso, ser patente a fraude, tanto mais quanto 
o objecto da venda nllo vale mais de 7 con
tos de reis (juntam traslados dasescripturas.) 

Considerando, por um lado, que a lei n. 52 
não incorre em censura constitucional ou 
legal e nem é vexatoria dos direitos dos mu
nicipes, sendo a camara competente para 
promulgai-a; 

ConsTderando por outro lado que o acto 
juridico da compra, perfeito e acabado, com 
t'bdos os elementos constitutivos dos con
tractos dessa natureza, não pode ser an
nu~do por outro poder que não o judicia
riQ. unico capaz de, prc.vada a fraude ou 
otttro meio de constituição, invalidai-o, é de 

Parecer 

Que, por incompetencia do Congresso, não 
se attenda á reclamação e seja ella ar
chivad&.. 

Sala das sessões, 24 de julho de 1896.
Cà.mitw Soa1'es Filho.-Raul Penido 

A imprimirem-se. 
O SR .. JoÃo Pro, por parte da commi são de 

Instrucção Publica, ap rescnta o segu inte 

PARECER E J•:MEl\DA PARA 2. · DI~CU SÃO SOBRE 
O PROJECTO N. 155 

A commis ão de Instrucção Publica e do 
Tem 2.· leitura e fica sobre a mesa · para pru·ecer· que o pl'Ojecto n. 155 entr·e em se

ordem dos trabalhos o p1·ojecto n. 214, que I gúmla di cussão e seja approvatlG com a . e
é julgado objecto de delibernç-ão. guinte emenda: - depois de - percebera-
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diga-se- « sómente a gratificação de um 
conto de réis além dos vencimentos de pro
fessor. » 
t' Sala das commissões, 24 de julho de 1896. 
- PADRE JOÃO PIO.- FRANCISCO BRESSANE. 

A imprimir-se. 

APRESENTAÇÃO DE PROJECTOS 

O sr. Roclrlgoea ChaTea pede a palavra, 
lê e envia á. mesa o seguinte 

PROJECTO N. 215 

O Congres!õ'o Legislativo do Estado de Mi
nas Geraes decreta : 

Artigo uni co. Fica o gov,~rno auctorizado 
a despender pela verba -Obras Publicas- a 
quantia necessu.ria para a edificação de um 
predio em que funccione a Escola Normal 
da cidade do Arassuahy. 

Sala das sessões, 24 de julho de 1896. -
Rodrigues Chaves. - Camillo Prates. -Ma
noel da Silva. - Ignacio Murta . - Conego 
Alves. - Epaminondas Ottoni. - Getulio de 
C&.rvalbo. 

Estando apoiado pelo numero de assigna
turas, vae a imprimir-se. 

' I 

VOTAÇÃO DE MATERIAS ENCERRADAS 

Passu.ndo-se á votação de matarias encer
radas na ultima sessão, é approva.do o re
querimento do sr. Rodrigues Chaves, para 
que volte á. commissão de Petições, o pare 
cer n. 159, acompanhado de documentos re
ferentes ao Lyceu de Artes e Officios ~e 
Arassuahy- Remetta-se á. commissão indi
cada. 

São egualmente approvados os pareceres 
ns. 161, 162, 163, 164, 165, 166, 168 e 169. 

Primeira discussilo do projecto n. 73, 
do Senado 

Lido e posto em primeira discussão, é esta 
sem debate encerrada, sendo approvado o 
projecto n. 73, do Senado, sobre exposição de 
vroductos agrícolas e industriaes, projecto 
este que vae à commissão de Commercio, In
dustrias e Artes, por consentir a casa que 
passe elle á segunda discussão. 

Segunda parte da ordem do dia. 

P1·imeira discussilo do p1·ojecto n . 211 

Sem debate encerra-se a primeira discus
são do projecto n. 211, sobre estatua ao ge
nel'al Gomes Carneiro, na futura Capital do 
Estado. 

Consentindo a casa. que passe o projecto á 
segunda discnssão é elle remettido a. com
missi\o de Industrias e Artes. 

Primeira discussilo do pro.jecloJn. 206 _ 

Egualmente, sem debate, ~ appro,~ado em 
primeira discussã.o e vae a comintssão de 
Orçamento, o projecto n. 206, sobre credito 
supplem~ntar á rubrica do n. 12 § I. o art. 
2. • da le1 n. 147. 

A. C.- 23 

Segunda discussilo dn p1·ojecto n . 201 

Sem debate, encerra-se a segunda discos
sã? do artigo unico do projecto n. 201, ap
phcando aos escrivães do judicial as dispo
sições da lei n. 130, sendo o mesmo appro
vado e remettido á commissão de Legislação 
e Poderes. 
. 0 SR. CAMILLO SOARES F LHO requer Se con

Signe na acta ter votado contra o projecto-
Será attendido. · 

Segunda discussilo do p1·ojeclo n . 159 

E' sem debate approvado em segunda dis
cus!:ão, em saus dous artigos, o pt•ojecto n. 
159, sobre estrada de rerro da Saude a S. 
Domingos do P1·ata- A' commissão de Obras 
Publicas. 

Discussilo ele pm·eceres 

Finalmente, lidos e postos em discussão 
separadamente, é esta encerrada sem debate, 
ficando adiada a votação dos pareceres de 
ns. 172 a 177. 

Nada mais havendo a. tratar-se. o sr. Pre
sidente désigna para amanhã, a seguin te 

ORDEM DO DIA 

J.· PARTE 

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

Até duas horas da tarde : 
Segunda leitura dos parece1·e de commis

sões e dos projectos depois de impressos e 
distribuídos. 

Apresentação de pareceres de commissõtls. 
Apresentação de projectos, indicações, re

querimentos, interpellações ou moções. 
Discussão de requerimentos, interpelln.

ções, indicações e moções. 
Approvação de redacçõe!\ finaes. 
Primeira discussão dos projectos ns. 207, 

208, 209 e 213, sobre creaçào de cadei1·as pri
marias. 

2.· PARTE 

Até quatro horas da t arde: 
Segunda discussão do projecto n. l9n, so

bre li cença ao juiz de direito da comarca de 
Ca.ethó. 

Segunda do de n. 71, do Senado, sobre ven
cimentos dos empregados do Tl'ibunal daRe-
lação. . 

Terceira do de n. 158, annullando le1s dn. 
Camara Municipal de Alvinopolis. 

Terceira do ue n. 19'.2, concedendo licença 
ao funccionario Pedro Soares. 

Levanta-se a sessão. 
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30.• SESSÃO ORDINARIA, AOS 25 DE JULHO 
DE 1896 

PRESIDENCIA DO SR. ~EDUARDO PIMENTEL 

SUlBIAUIO: - 1.• parw.- Acta. -ExPEOIF.NTE.-
2.• Jeleura.-Apresentação dCis pareceres de os. 
179 e li:IJ - lthm• para 2.· discm~àu l!os p o11 ío 
ns. 15~. 162, 1€5, 1156, ill7, 171. lqu, 186, 187. 
11!8. 19\1, 191. 20::S, 204, ms, e ~11.- Idem para 
3.· dots us . lí.t, 2JI, ce9 do !'en:~do. -Ar•re,eu
laçào tio prujccto n. 216. ~ Yutaçlio de uoalcrlas 
eucerr'lda~. - 1. • cliscus~ao otos projectos 

os. 2u7. 2118. ~l()!l. e 21a. -!.'.· parte.-~.· dis
cus~lio dos projectos de us. 1!16 e 7111•1 Sen:ulo. -
3. • dos de 11:< . l flS e 192.- Requeri meu to do sr. 
Pinto de Moura . - Apreseutilçi'lo das reelacçõe~ 
tiMes 1ln• prCije<;tos us. lá? e 164. - Urdem do 
dia seguinte. 

Ao meio dia, feita a chamada, acham-se 
presentes os srs. : Eduardo Pimentel, Ribeiro 
de Oliveira, Agostinho Pereira, Duarte da 
Fonseca, Ferreira Tinóco, Juvenal Penna, 
Simeão Stylitn., Manoel da Silva, Wences
lau Braz, João Pio, Camillo Soares Filho, 
Raul Penido, Mendes Pimentel, Nunes Pi
nheiro, . Bueno Brandão, Joaquim Calixto, 
Manoel Al...-es, Carneiro de Rezende, Freitus 
Castro, Epaminondas Otto.li, Ho~l'igues Cha
ves, Getulio de Carvalho, NunL"s Coelho, Sa
turnino Dantas, Ribeiro Junquoit·a, Augusto 
Clementino, Francisco lit·c:s:<ulle lgnacio 
Murta, e Pi~to de Moura, l'u I ta.ndo l' OIU 
causa participada os srs. : lJenvenuto Lobo, 
Faria Lobato, Bernardes de Faria, Carlinuo 
Pinto, Gonzaga da Silva, Deltlm .Moreira e 
sem ella os mais srs. 

Abre -se sessão. 
Lida a acta da sessilo antecedente e não ha

vendo quem sobre a mesma faça observações, 
9 sr. Presidente a dá. por approvada. 

O SR. 1.0 SECRETARIO dá conta do seguinte 

1,BXPEDIENTE 
0/ficios 

Do dr. Secretario do Interior enviando in
formado o requerimento em que d. Lucilia 
Etelvina de Magalhães Jacques pede a con
cessão de lote de terreno em Bello Horizon
te. -A' commissão de ·Petições. 

SEGUNDA LEITURA 

Tem 2. • leitura e ficam sobre a mesa para 
ordem dos trabralhos, o yarecer n. 178 e o 
proJecto n. 215, que é JUlgado object.o de 
deliberação. 

APRESENTAÇÃO DE PARECERES DAS COMl\flSSí:IES 
0 SR. DUARTE DA FONSECA, pela commis

são de Saude Publica, apresenta o seguinte 
PARECER E SUBSTITUTIVO SOBRE O PROJECTO 152 

A commissão de saude publica à qual foi 
presente o projeeto n. 152 deste a.nno, legis
lando a respeito do saneamento da. zona. da 
matta.: 

Considerando que o n.ssumpto desse proje
cto, em seu fundamento essencial, compre
hende uma medida importanti~;sima em re
lação à qual se faz mister solução prompta. e 
efficaz por parte do Congresso do Estado- o 
saneamento da matta ; 

Considerando q_ue para se chegar a esse de
sideratum, tão JUStamente almejado pelos . 
poderes publicos do Estado é essencial que 
os serviços exigidos seJam etrectuados por 
uma direcção unica, uml'orme no plano e no 
systema, perfeitamente convencida da effi
co.cia dos meios, taes as r egras inilludiveis 
de uma boa hygiene allministrativa: 

Considerando que as municipnl'daues in
teressadas nesse serviço ni'lo podem, isola
damente, realizar trabalhos dessa nntu
reza; 

Considerando que o saneamento da zona da 
matta é, por sua e pecia.lidade , de car·acter 
com{llexo e dispendioso, mas, do neces~idado 
palpitante, de conveniencia. iuequivoca e de 
resultados seguros; 

Considerando, por outro lado, que as mu
nicipalidades da matta, dotadas do magniti
cas fontes ue t·e·ndas, tém demonstrado a 
maior convicção do exito da empreza e a me
lhor boa vontade para r-ealizar o saneamento 
dos respectivos municípios, !'em, entretanto, 
obedecerem todas à. uma orientação segura, 
sendo ce1·to que essas corpot•ações adminis
t rativas estão pl·omptas a entT"ar em accórdo 
com o governo do Estado, sobre tão e levado 
assumpto, que é tambem do poculial' inte
resse tias mesmas municipalidades ; 

Considerando que, de ac"ôrdo com o n. Xl 
do art. 75 da Constituição do Estado, as ca
maras municipaes mui particularmeeto in
teressadas no saneamento dos r espectivos 
municipios, não se r ecusarão a unir seus es
forços aos do governo para um emprebendi
mento de utilidade commum, na linguagem 
da pro:~,>ria lei fundamental ; 

Considerando que para o saneamento da 
matta, é indispensavel um vlano de hygiene 
geral defensiva. e de hygieno local propria
mente dita tendo por base o estudo das cau
sas das endemias e epidemias dessa parte 
do Estado; · 

Considerando que serias duvidas se têm 
manifestadQ a esse respeito e á auctoridade 
publica falta o guia seguro de estudos com
pletos de tudo quanto é concernente ás mo
lestias proprias e infestadas, nessa r egião 
mineira; 

Considerando que i.nporta.ates medidas de 
hygiene defensiva foram tomadas,o anno pas
sado, pelo Congresso (Reg. que baixou com o 
decreto n. 876 de 30 de outubro de 1895-
cap. lX) e se acham em via de proxima exe
cução, devendo muito concorrer para me
lhorar as màs condições sanitarias da zona 
da matta; 

Considerando que alguns municípios da 
parte do Estado de que estamos occupando 
Jil. iniciaram e levam bem adiantados impor
tantes serviços hygienicos, como os de con
strucção da réde de esgoto e abastecimento 
d'agua os quaes, certamente, si muito hão 
de concorrer para. melhorar as condições sa
nitarias das respectivas localidades, não são 
entretanto, sulflcientes, para resolver a mo
mentosa questão do saneamento ; 

Considerando que si alguns municípios já 
se têm utilisado dos favores da lei n. 145 de 
23 dejulho de 1895, é, entretanto, certo que 
com muito maior facilidade e menos one-
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rosas condições encontrarão elles os .ca.pi
taes de que carecem para. seu saneamento, 
!'acorrendo directamente a emprestimos con 
trahidos com o Estado ; 

Considerando que o pr~jecto n. 152 com
preh<:nde algumas diSJ.lOSições, já attendidas 
na le1 n. 144 de 23 de JUlho de 1895; 

Considerando que o mesmo projccto con
tem uma medida. salutar e conveniente, ás 
da retribuição dos delegados de hy~rienc nos 
municípios que costumam ser fla gellados por 
epidemias; 

Considerando, fltutlmente, que, em ;·cla<;iio 
as outras disposições do mesmo projedo, ha 
toda a vantagem em legislar-se sob base 
mais !llllpla, uniforme o se~rut·n; ó de pnt·e
ccr que o projecto n. 152, de 18fJG, seja sub
stit uído pelo :oeguinte, cuja. nppl'OYação so
licita : 

O Congresso LegislatiYo do Estado de i\li
nas Geraes decreta : 

Art 1. • E' auctorizado o gove1·no : 
§ 1 -• :\ mandat• faze•· os estudos das con

dições especiacs da zona da matta que con
correm paPa ser clla. constantemente victi
mada por molestias infecto-contagiosas. 
~ 2. · A fazer organizar e cxecut r.r um pla

no de defesa sanitaria e saneamentos dessa 
zona, comprehendcndo não :;;6 um scrvi<;o de 
proph~· Iaxin j:t regulumentado e que poderá 
ser ampliado, mas, tambem obras especiaes 
que se Julguem necessal'ias para conseguir o 
melhor-amento das boas condições daquella 
zona. 

§ 3. · A nomear, desde já, uma commissão 
de medicos e engenheiros, para estudar tudo 
quan to diz respeito às endemias c epidemias 
da matta, desenvol;vendo muito particular
mente a ethyologià e propbylaxia dessas mo
lestias e apresentando um PLANO exequivel 
de bygiene gemi, publica e particular, que 
traga como re~ultado seguro a remoção das 
c .• usas dessas molestias ou n. attenuação de 
seus effeitos. 

§ 4. · A entrar em accõrrlo com as munici
palidades da zona da matta para .execução 
completa do serviço de saneamento. 

Art. 2. · O governo, regulamentando-os, as
sumirá a direcção de todos esses serviços de 
accõrdo com as municipalidades, com as 
quaes concertará os meios mais seguros de 
execução do plano de saneamento em cada 
município. 

Art. :3. • As despesas dos estudos e mais 
trabalhos tendentes a apontar as causas ac
cidentaes ou r.erma.nentes de insaluhridade, 
as despesas a fazer-se com a remoção dessas 
causas em geral, bem como, a.s que ~e tive
rem de fazer com os trabalhos da defesa sa
nitaria geral, cnrrcrão por conta do E tado. 

Art. 4. · Os serviços espcciues de sanea
mento local dos municipios,como s~j:un- de 
canalização de agua, estabelecimento da róde 
de esgotos, d1·ainane, desecca.mento de pan
tanos, quebr·amento de cachoeiras, arborisa
._ão, aterro~ e outros da mesma natureza, por 
ventura indicados como indispensaveis pela 
commissão competer.te, serão executados 
sob o plano e direcção do governo, mas á 
usta das camaras municipaes. 

Art. 5. · Para que as camara.s muntctpaes 
da zona da matta possam se achar todas em 
condições de custeiar esses serviços, é o go
verno auctorizado a emprestar-lhes tlirecta
mente as quantias necessarias medcante o 
,juro maximo de 7 ·f., com o modo de pal!a
mento o l!arant ias que o govet•no julgar 
conveniente. 

Art. G. · .-\ os delegados de hygicne,nos nm
nicipios que !'oram por mais do uma vez in
vadidos por epidemias, tica marcado o orde
nado annual do 3:000!000. 

§ I_· Aos dele<ra<los de hygiene, nos mu
nicípios da zona da matta ailllla. não in
vadidos por epidemias, se ahonarà aquelle 
ordenado de~lle que tique positivamente pro-
vado que molestia.s int'ecto-contagiosas com 
caracter epidemico alli c~tiio J!l'a~snn<lo o 
esses delegados se acham pr·estandu todos os 
SOCCOrl'OS da arte. 

§ 2.- Pelo excr·cicio efTl•cth·n 1lesses ~oc
corros protissionaes ou pro labor e, alem do 
ordenado, se ahona.rit afJs delcl!a.'los de hy
giene a gt·a tificação mensal de I :000~000. 

Ar·t. 7. · Pam os Iins da p1·c~c nte lei ti ca o 
govcr·no egualmcnte auctOJ·izado a t'azet· as 
necessarias operações de credi to. 

Art. 8. · Revogam-se as llisposi,ocs em 
contmrio. 

Sala das commissões, 25 de julho de 1800 . 
-Dua1·te da Fonseca . - Nunes Pinheil·o. -
Nunes Coei !to. 

A imprimir-se. 
0 SR. BUENO BRA:XDÃO, pela COllllllÍ:>SiiO de 

orçamento, apresenta o seguinte 

I"ARECER I"ARA 2• DISCUSSÃO SOBRE O I"ROJECTO 
N . 206 

A commissão de orçamento é de parecer 
que seja. submettido â. segunda discussão e 
approvado com a. mesma redacção o pt•o
jecto n. 206 de 1896. 

Sala. das commissões, 25 julho de I 00. -
J. Bueno Brandiio.-:\lendes Pimentel. -Au
gusto Clementino. 

A imprimir-se. 
O SR. JoXo Pro, pela commissão de instru

cção publica, apresenta o seguinte 
PARECER PARA 2a IJISCUSSÃO ~OBRE OS PROJECTOS 

NS. 162,165, IGG, 167, 171, 180, 186, 187, l&l, 
190, 191,203 e 204. 
A commis!'ão de instrucção puhlica. apre

senta para segunda discussão os pr·oj ectos 
ns. 162, 165, 166, 167, 171, 180, 186, 187, 188, 
190, 191, 203, 204, e é de parecer que s~ja.m 
approvado . 

Sala das commissõe~ . 25 de j ulho de 1800. 
-Pa.dre João Pio -Francisco Bressane. 

A imprimir-se. 
0 SR. FREITAS CASTRO, pela commissão de 

constituição, legislação e podm·es, apresenta 
o seguinte 
I"ARECER PARA 3.a DISCUSSÃO ~OBRE O I"ROJECTO 

N. 201; de 18!l(i 
A commissão do constitui<;ão, lugislação e 

poderes, a que foi presente o P.t·oject~ n.- 201 _. 
é de parecer que o mesmo se.Ja adm1tt1do a 
terceira. discussão e approYado. 

Sala das commissõcs, 25 de julho de 1896. 
-Freitas Castro- Getulio de Carvalho 

A imprimir-se. 



O sR. RAUL PENIDO, pela de camaras muni
elpaes, manda á mesa o seguin~ 

PARBCBR N. 179 

A commissn:o de camaras municipaes,t\que 
foi prasente um recurso do cidadão Samuel 
Santos, em o anno de 1894 ; 

Considerando que este Congresso jà. deu 
soluçlio a este recurso, mandando archivar, 
conforme evidencia-se do parecer da com
misslto de camaras municipaes de 1894, é de 
parecer que seja o mesmo reeurso arcbi
vado. 

Sala das commissões, 25 de julho de 1896. 
-Raul Penido-Camillo Soares Filho. 

A imprimir-se. 
0 SR. SIMEÃO STYLITA, pela de 'representa

çOes e petições, manda á mesa os seguintes 

PARECER PARA TERCEIRA DISCUSSÃO SOBRE O 
PROJECTO N. 69, DO SENADO 

A commissão de repres~ntações, requeri
mentos e petições, a que foi presente ·o pro
jacto n. 69, do Senado, approvado com emen
da em segunda discussão, é de parecer que 
seja elle submettido á terceira discussão, 
dando-se á. emenda a seguinte redacçílo: 

Depois da palavra -elElvadas- accrescen-
te-se: -desde já. · 

Sala das commissões, 25 de julho de 1896. 
-Simeão Stylita.-Saturnino Dantas. 

PARECER E REDACÇÃO PARA TERCEIRA DISCUSSÃO 
SOBRE O PROJÉCTO N. 17 4 

A commissão de representações, requeri
mentos e petições é dt~ parecer que o pro
jacto n. 174, de 1896, entre em terceira dis
cussão com a seguinte redacção: 

O Congresso Legislativo do Estado de· Mi
nas Geraes decreta: 

Artigo unico. Fica o governo do Estado 
auctorisado, desde já. e pela sobra da verba 
da -Magistratura-, a despender até a quan
tia de vinte contos de réis para melhorar 
a bibliotbeca do Tribunal da Relaçlio; re
vogadas as disposições em contrario. 

Sala das commissões, 25 de julho de 1896. 
- SIMElo STYLITA.- SATURNINO DANTAS. 

A imprimir-se. 
O SR. MANOEL ALVES, pela de commercio, 

industrias e artes, manda á mesa o seguinte 

PARECER PARA SEGUNDA DISCUSSÃO SOBRE O 
PROJECTP N.2ll,DE 1896 

A commissão de commercio, industrias, es
tatística e artes, á. qual foi presente o pro
jacto n. 211, auctorizando o governo a des
pender a necessa.ria quantia para erigir na 
nova Capital uma estatua ao General Gomes 
Carneiro, é de parecer que o t•eferido pro. 
,jecto s~ja submettido á. segunda discussão e 
a:pprovado. 

Sala das commissões, 25 de julho de 1896. 
- CoNEGO ALVES.- MANOEL DA SILVA,- Ju
TENAL PENNA. 

A imprimir-se. 
O sR. MANOEL ALvES apresenta ainda o pa

recer que termina pelo seguinte 

PROJBCTO N. 216 

A commissão de commercio, industrias,es
tatistica e artes, f- qual foi presente o re
querimento do engenheiro Herculano Ramos, 
representado pelo cidadão Candido Eloy Tas
sara de Padua, pedindo privilegio por 25 an
nos para exploração da mica, e bem assim 
isençlio de aireitos estaduaes para ·os ma
chinismos que forem importados e dos ma
teriaes necessarios ao primeiro estabeleci
mento industrial que fôr creado para o pre
paro da mica ; 

Considerando que os privilegios, em geral, 
são antes r.n.usa de atrazo, do que incentivo 
para o desenvolvimento das industriast é de 
parecer que se adopte o seguinte proJecto: 

O Congresso de Mina~:~ Gera.es decreta: 
Art. 1 • Fica o governo auctorisado a con

ceder licença para a exploração da mica nos 
terrenos devolutos. 

Art. 2. · Ficam isentos dos direitos esta
duaes os machinismos necessarios para a ex
ploraçl\o do referido minerio, e assim o ma
terial destinado para o primeiro, estabeleci
mento da nova industria. 

Art. 3. · Revogam-se as disposições em 
contrario. {S. R.) 

Sala das commissões, 24 de julho de 1896. 
-Conego Alves.-Manoel da Srlva.-Juvenal 
Penna. 

A imprimir se. 
O SR. MANOEL ALYFS apresenta ainda o se

guinte 

PARECER N. 180 

A commissão de commercio, industria.s, 
estatística e artes, à qual foi presente o re
querimento dos srs. Nunes & Figueiredo, 
proprietarios da faenda agrícola e pastoril 
denominada - Rctir·o Alagre, município de 
Barbacena, propondo receber e tratar novi
lhas e novilhos de raça, para reproductores, 
mediante metade do producto ; 

Considerando que a lei n. 140 já attendeu 
a esse melhoramento, é de parecer : 

Que seja indeferido o referido requeri
mento. 

Sala das commissões, 25 de julho de 1896. 
-Conego Alves.-Manoel da Silva.-Juvenal 
Penna. 

A imprimir-se. 

VOTAÇÃO DE MA TERIAS ENCERRADAS 
Procedendo-se á votação das matarias cuja 

discussão se acha encerrada, são approvados 
os pareceres de ns. 172 a 171. 

Li cios e postos em 1. • di!lcussão os projo
ctos ns. 207, 208, 209 e 213, sobre creação 
de cadeiras primarias, silo estes sem debate 
approvados e vão á commissão àe lnstrucção 
Publica, por consentir a casa que passem á 
2. · discussão. 

2. • PARTE DA ORDEM DO DIA 

}. a DISCUSSÃO DO PROJECTO N. 196 
Sem debate encerra-se a 1. • discussão do 

projecto n. 196, concedendo licença ao dr. 
JUiz de direito da comarca de Caethé.-A' com
mi~silo de Petições. 



181 

2.a DO DE N. 71 DO SENADO 

Egualmonte sem debate são approvados os I 
artigos 1 e 2 do projecto n. 71, do Senado, 
sobre vencimentos dos empregados do Tt·i
hunnl da Relação. 

Consentindo a casa que soffra elle 3. · dis
cussão, vai á commissão de Petições, 

3." D S DE JSS. 158 E 192 
Finalmente lidos e po~tos separadamente 

em 3.a discussão os prOJ flCtos ns. 158, annul
lando 16is da Camat•a Mllnicipal de Alvino
polis, e 1!)2, concedendo licença a. Pedro So
ares, amanuense da Secretaria do Interior, 
são ambos sem debate approvados e ,·ão á. 
commissão de Redacção. 

O sr. Pinto de Moura ( pela ordem ) re
quer e a casa consente u rgcocia para apre
sentar os seguintes: 

REDACÇÃO FINAT. SOBRE O PROJECTO N. 157 
A commissão de redacção do leis, a que 

oi presente o projecto n. 157 deste anno e 
emendas respectivas, é de parecer que seja 
approvada a seguinte redacção dada ao mes
mo. 

O Congresso Legislativo do Estado de Mi
nas Geraes decreta : 

Artigo 1. · Os juizes de direito, os substitu
t os e os promotores de justiça terão cinco
anta por cento do liqtiido das custas arre
cadadas pelo Estado, que lhes torem contadas 
nos processos civeis e administrativos. 
Arti~o 2. · As custas continuarão a ser ar

recadadas na forma do art. 169 da lei n. 105, 
de 24 de julho de 1894. 

Artigo 3. · São competentes os juizes sub
stituto3 para o preparo e julgamento das 
causas civeis e administrativas de valor até 
dous contos de réis. 

Artigo 4. · Reconhecida a. incompetencia do 
juiz que processar o arrolamento ou inven
tario, serão os autos remettidos ao juiz com
petente que, acceitando o processado, pro
seguirá no fe ito. 

Art. 5. · O juiz substitu ~o quando em des
empenho da missão que lhe é imposta pelo 
art. 150, da lei n. 18, de 28 de novembro de 
1891 . perceberá o emolumento do art. 59. da 
lei n. 105, de 24 de julho de 1894, pago pelo 
collector, logo após o encerramento do tribu
nal correccional, mediante certidão do uu
mero de processos julgados durante a ses
sll.o do mesmo tribunal. 

Art. 6. · Revogam-se as disposiçijes em con
trario. 

Sala das commissões, 25 de julho de 1896. 
-Pinto de Moura.-H.odrigues Chaves. 

REJ>ACÇÃO FINAL SOBRE O PROJECTO N. 164 
A commissão de redacçl'io de leis, a que 

foi presente o projecto n. 164 deste anno, 
é de parecer que seja adopiada como tlnal a 
mesma redacção com que foi approvado em 
terceira discussão. 

Sala das commissões, 25 de julho de 1896. 
-PINTO DE MOUR.\.- RODRIGUES CHAYES.
A imprimir-se. 

Nada mais havendo a tratar· se, o sr. pre
sidente designa para amanhã a seguinte 

OH.DEM DO DIA 
PRillfEIRA PARTE 

Até uma hora da tarde: 
Lei tura. e approvação da acta. 

Expediente. 
Até duas horas d:1 ta.rde : 

Segunda leitUl'a dos pareceres de commis
sões e dos projectos depois de impressos e 
distribuidos. 

Apt•esentação de pareceres de commis
sões. 

Apresentação de proj ectos, indicações, re
querimentos, interpellações ou moções. 

Discussão de requerimentos, inteqJallações, 
indica<,~ões e moções. 

Approvação de redacçOes tlnaes. 
Pt•imeit'<t discussflO do projecto n. \07, 

isentando de png:unento de juro os <~xacto
res publicos •' Xi stentes atê Ul95. 

SEGUNDA PARTE 

A tê quatro horas da tarde : 
Pl'imeira discussão do pr~jecto n. 45, oe 

1893, declarando nullas as resoluções de di
versas camar.\s municipaes sobre concassào 
de vias fert·eas. 

Primeit·a do de n. 214, obre creação de 
cadeiras primat•ias 

Primeira do de n. 210, sob•·e const•·uc<;ão 
de predios para a residencia dos Secretarias 
de Estado. 

Discussão do parece!' n 155. 
Levanta-se a sessão. 

31. · SESSÃO ORDINARl:\ AOS 27 DE JULHO 
DE 1896 

PRESIDENCIA DO SR. i\I EN DES f'IMENTEL 

SU~ll\IAHIO :- : .• partt!.-Acta .- EXJ'EDIE~Tr..- 2. • 
leitura. - Apres •ntaç:io dos pareceres de ns . 181 
a 185. - hlem para 2. · discuss:lo dos projectos 
de ns. l :iO, lliO. i96. 71 do euaclo .-lrlem <las re· 
dacçô(:S fiuae:< do~ projectn~ rto: ns. 269 e 192. 
-ApresenL1~Io dos projectos ns . '217 e :! 18.
t.· rtlscuss:ln do proj •c to 11 . i!l7 .-:: .· parte.- l. · 
discmsllo dos projectns ns. 45, de I '!l3. 214 e 
210.- Discuss:lo rto parecer n. là5.- 0 rtlem do 
doa . 

Ao meio dia, feita a chamada, acham-se 
presentes os srs .: l\lendes Pimentel , Ribeiro 
de Oliveira, Agostinho Pereira, Juvenal Pen
na, João Pio, Raul Penido, Ferreira Tinoco, 
Nunes Coelho, Freitas Castro, Camillo Soa
res Filho, Manoel da Silva, Nunes Pinheiro, 
Simeão Stylita, Bueno Brandão, \Venceslau 
Braz, Ribeiro .;unqueira, Getulio de Carva
lho, Cr.rneiro rie Rezende, Manoel Alves, Joa
quim Calixto, Francisco Bressane, Augusto 
Clementino, Saturnino Dantas, lgnacio Mur
ta, Epaminondas Ottoni, Rodt·igues Chaves, 
Pinto de Moura, Sabino Barroso Junior, 
Coelho de Moura, Camillo Pratas, faltando 
com causa parti cipada os srs. : Benvenuto 
Lobo, Faria Lobato, Bernardes de Faria , 
Carlindo Pinto, Gonzaga da Silva e Sousa 
Moreira e sem ella os mais srs. 

Abre-se a sessão. 
Lida a acta da sessão antecedente e não 

havendo quem sobre a mesma faça obser-
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vaç!o, o sr. Presidente a dà por appro- O sa. PINTO DB MoURA pela commissão de 
vada. · · redacçll:o ap~sento os seguin.tes 

0 SR I. • SECRETARIO dâ. tonta do seguinte 

EXPEDIENTE 
Ofllcios 

Do dr. Secretario d' Agricultura, enviando 
informado o requerimento em que a Com
panhia Viação Ferrea- S&.pucaby pede eleva
çlto do capital maximo garantido e todos os 
favores da lei n·. 64, de 23 de julho rle 
1893. 

A' commissão de Obras Publicas. 
Do mesmo dr. Secretario, enviando uma. 

mensagem em que o sr. dr. Presidente do 
Estado pede credito para occorrer às despe
sas no futuro exercício com os serviços de 
agricultura e colonização. 

.. , ' commissllo dfl Orçamento. 

TELEGRAMliA 
Do dr. juiz de direito da comarca de Dia

mantina, communicando que a junta apura
dora das eleições a que se procederam na 
6.• circumscripção eleitoral, expediu diplo
ma de Deputado ao dr. Juscelino Barbosa. 

A' commissl1o de Poderes. 

O sr . .Juvenal Peuna envia á mesa. uma 
representação de 'Villiam Newlands Junior 
e outro, propondo-se a fundarem um Banco 
para a · conversão de guias de café. 

A' commissão de Commercio, Industrias e 
Artes, 

O •r. GeioUo de Carvalho envia á mesa 
uma representação do Agente Executivo da 
Camara Municipal de Sant'Anna dos Ferros, 
enviando um abaixo assignado dos habi· 
tantes do logar denominado Cacuuda, pedin
do a creação de uma cadeira. primaria. na 
referida localidade. 

A' commissão de Instrucção Publica. 

SEGUNDA L'IITURA 
Dispensada a. 2. • leitura das matarias im

pressas e distribuídas, a. requerimento do 
sr. Bueno Brandão, tlcam sobre a mesa o 
projecto n. 216 e os pareceres ns. 179 e 
180. 

APRESENTAÇÃO DE PARECERES DAS COMMISSÕES 

0 SR. BUENO BRANDÃO, pela commissão de 
orçamento, apresenta o seguinte 

PARECEFt PARA SEGUNDA DISCUSSÃO SOBRE .O 
PROJECTO N. 130 

A commissão de orçamento, a que foi pre
sente o projecto n. 130, de 1895, sobre o au
xilio de cinco contos de réis á Associação 
Promotora dfl Instrucção, do Mar de Hespa
nha, é de parecer, que seja o mesmo sub
lllettido á segunda discuss!l:o com a mesma 
redacção. 

Sala das commissões, 27 de julho de 1896. 
- J. Bueno Brandão. -Mendes PimenteL
Augusto Clementino. 

A imprimir-se. 

REDACÇÃO FINAL SOBRE O PROJBCTO N, 169 

A commissão de redacção de leis, a que 
que foi presente o projecto n. 169, deste 
anno, é de parecer que seja adoptada, como 
final, a redacção com que foi elle approvade 
em terceira discussão. 

Sala das commissões, 27 de julho de 1896. 
- Pinto de .Moura.-Rodrigues Chaves. 

PARECER E REDACÇÃO FINAT, SOBRE O PROJECTO 
N. )92 

A commissão de redacção de leis, a que 
foi presente o projecto n. 192, deste anno, é 
de parecer que seja approvarla n. seguinte 
redacção dada ao mesmo : 

O Congresso Legislativo do Estado de Mi
nas Geraes decreta : 

Art. I.· Fica o governo do Estado aucto
rizado a conceder ao ama.nuense da Secreta
ria do Interior, Pedro Soares, um a.nno de 
licença com metade dos vencimentos, para 
tra.ta.r de sua saúde. 

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

Sata das commissões, 27 de julho de 1896. 
- Pinto de Moura.- Rodrigues Chaves. 

A imprimir-se. 
O SR. Rm&mo JUNQUEIRA, pela commissão 

de justiça civil e ct•iminal, apr·esenta o se
guinte 

PARECER PARA 2." DISCUSSÃO SOBRE O PROJECTO 
N. 160 

A commissão de justiça civil e ct•iminal, 
a que foi presente o projecto n. 160 deste 
anno: 

Considerando que o art. 6. · da nossa 
Constituição estatue a harmonia e indepen
dencia dos poderes legislativo, executivo e 
judiciario ; 

Considerando que a independencia do po
der j"!ldiciario depende immediatamente da 
inamovibilidade dos juizes ; 

Considerando mais que essa inamovibili
dade é indispensa.vel para garantia do povo 
contra as usurpações intencionaes ou invo
luntarias dos poderes executivo e legislativo, 
porquanto, si os juizes dependessem de um 
ou de outro, não só quanto á sua nomea
ção, mas, ainda quanto â demissão e á pro
moção, obedeceriam sempre a. vonta ~e do 
poder domin11.nte e, esquecidos de que os 
princípios do dire ito se assentam. sobre bases 
eternas, procurariam decidir segundo con
viesse á política predominante, com o fito 
de conservarem seus loga.res, ó de 

Parecer 
Que o mesmo seja rejeitado em 2.• dis

cussão. 
Sala da.s commissões, 27 de julho de 1896. 

-Ribeiro Junqueira.- S. Barroso Junior. 
A imprimir-se. · 
0 SR. SIIIIEÃO STYLITA, pela commiSRãO de 

representações e petições, manda â mesa os 
seguintes 
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PARECER PARA 2.• DISCUSSÃO DO PROJECTO 
N. 100 

A commissão de representações, requeri
mentos e petil;ões ofl'crece pam ~egunda di s
cussão o pr~jecto n. 100, de 1896, com a mes
ma redacçào com que l'oi approva,Jo Am pri
meira. 

Sala das com missões, 23 de julho uo 1800. 
Sousa 1\loreira. - Simeào Stylita. - Satur
nino Dantas. 

PARECER PARA 2." DISCU~SÃO SODRE O PROJECTO 
r;. 71, DO SENADO 

A commissão de represt:ntac:ocs, requeri
nentos e petições oll'erecH par·a.. segund:t 

discussão o pt'ojecto n. 71, do senado, com 
a mesma redacção com que l'oi appro,·auo 
em pl'imeira, 

Sala das commissões, 22 de julho de I 00. 
- Sou~C~a Mol'eit·a - Simefw StY!ita. - Sa-
turnino Dantas. -

PARECER N. 181 

r\ commissão de rcpresentac;-õc;:, requet' i
mentos e petições, a quo lbi pt·esente o l'c
querimcnto de d- Lucilia Etel\·ina. de Maga
lhães Jacques, em que pedo conce~;,:iio de lo
te em Rello 1-IQt':i sonte, ha'nmdo pt·ecedente 
estabelecido pelo voto tia Camat·a ao parecer 
n. 122, a commissão é de 

PARECER 

Qne s~j a indeferido o t•eq uePimento de tl. 
Lucilia Etelvina de Magalhües Jacq ues. 

Sala das· commissões, 27 dejulho de 1896. 
-Simeão Stylita.-Saturnino Dantas. 

PARECER.·. 182 

A commissão de repl'osentac;-õe~, requeri
mentos c petições, á. qual foi pl'escnte o r e
querimento de d. Cecilia Aucrusta Godinho, 
pedindo decretação de uma lei que lhe man
de pagai' os vencim_entos de pl'ot:essora do 
« Vermelho Novo », vtsto te t• exe!'ctdo o car
go sem estar titulada; a commissfto, confo::
mando-se com o despacho do dr. Secretario 
do lnteriot·, à de parecer que s~ja indeferido 
o requerimento de d. Cec ilia Augusta Go
dinho. 

Sala das commissões, 27 de julho de 1896. 
-Simelo Stylita.-Saturnino Uantas. 

PARECER N . 183 
A commissão de representações; requeri

mentos e petições, a que foi presente a do 
conselho districtal dos Remetlios, município 
de Barbacena, pedindo a construcção de uma 
cadéa, é de parecer que seja romettida ao 
dr. Presidente do Estado pa ra tomar em con
sideração, si julgar conve.úiente aos interes
ses do Estado. 

Sala das commissões, 27 de julho de 1896. 
-Simeito Stylita...-Saturnino Dantas. 

J•ARECER N. 184 

A commissão de representações, I'equeri
mentos e petições, à. qual foi presente o otn
cio d.:> dr. Henvenuto Lobo, pedindo licença 
para faltar aos trabalhos do Con_gresso e para 
permanecer fora. do Estado, vtsto achar-se 

gravemente enfenno ; é de parecer que so 
conceda a licer.ça requet·ida ao deputado dr. 
Benvenuto Lobo. 

Sala das commissões, 27 de ju lho de I 96 . 
- Simeão Styli ta. -Satumino !Jantas . - .-\ 
i 111 pri m i rem-so. .. 

APRE;;E::\TA<;'ÃO DE PROJECTOS 

O sr. 1-'rnud!iico Brcssnuc envia a. mc=-a 
o seguinte 

PROJECTO N. 217 DF: IBOG 

O Congl'csso Legislativo uo E· tatlo tio :\li
na · Get·aes decreta: 

Art. 1.• Fica o govel'llo tio E~tat!o au l!W
risatlo ·~ gat·antit• juros, pülo lH'azu maximo 
lle quinze annos, aos capit :1o" quo se d stina
rem it funtla~;ão o custt i o d<) colou ia,; ::gr·ico
las no Estado 

§ I.· O capital maximo~~arantid set'Ú, tio 
sete mil contos, si se tt·atat· tlu moeda nacio
nal, ou tlc trcz •rnas mil libt·as, ·i ror mootla 
ext.t·ang-e ira. 

§ ':! . ' O juro annual ot•o't tlo 6 .. '· papC' I para 
os capitaos nacionaes, ou do 5 .f· out·u pat'a 
os capitae' extrangeit•o,.;. 

:\rt. :!.· :\ importancia, tia. ~-.• rantia_ do_ju
ros, _l)aga pelo goYern o, .'l: I'a con;;rdor·ada 
como adiantamento, o ost eumo<;arú a ·er' 
amortizado lindo o pmzo da gat·an t ia. lixado 
nos cont t'actos que o g-overno celebt·ar pam 
dat• cxocut;iío it o::: ta le i. 

Paragt·apho unico. Nestes contt·acto:-; se
rão regulados os mudos de pagamento e de 
amol'tização dos juros gar·antidos, alem das 
clausulas nece:-;sarias pat'•• acautcl;u' os in
teresses do E tado . 

Art. :t · A' em preza ou em prezas que ~e 
organisarem pal'a os fi ns detet·minatlos nos
ta lei concederá. o goYerno todos o l'avol'es 
mencionados no art . S. · da lei n. 1-tS de 26 
dejulho de 1805. 

Art. 4. · O governo subvencionará., si fà r 
necessario, a construcção Je est1·adas de ro
dagem e caminhos Yiccinaes dent ro da~ colo
nias, e os que t ive1'om de ligai-as á· osta
ções de estt'adas de ferro. 

Art . 5. · Ficam isentos de impostos estadu
aes, por· 10 annos, as machi nas, ferramentas 
e utens ílios desti nados ás colonias, bom co
mo à. producçüo destas. 

Art G. · 1-Iaverú. em cada colonia uma. es
cola primaria mixta, si o numero de atum
nos de ambos os sexos t'ôr inferior a. GO, e uma 
escola. para. cada sexo, si o numero de at um
nos f'ór superior áquelle. 

Art. 7. · A administração das colonias se1·à. 
obrigada. a. prestar aos visitantes ~.os infor
mações pedidas relativas à cultura, ao exito 
das expet•iencias tentadas, ncclimação de 
plantas e vantaguns ou defeitos dos instru
mentos agrarios, empregados nos seus ser
viços. 

Sala das sessões, 27 de julho de 1896.-Fran
cisco Hre sane. - Epaminondas Ottoni. -Ri
beiro Junqueira. - J. Bueno Brandão. - Car
neiro de Rezende. - Simeão Styli tn. - W. 
Braz. -Joaquim Calixto.-Getulio de Carvr.
lho. - Fr·eitas Castro. -Padre João Pio.
Ribeiro do Oli,·oira.- Agostinho Pereira. 



Eatándo apoiado pelo numero de assigna-
turas vae a imprimi.NJe. . 

o u. Frei ... r C..â'o pede a palàvra e 
manda á mesa, depois de ter lido o seguinte 

PROJBCTO N. 218 

O Congresso Legislativo de Minas Geraes 
decreta: 

Art. I.· Ficam creadas as seguintes cadei
ras do instrucçiW primaria: 

Duas no arraial de Aracy, município de S. 
Jo!Lo Nepomuceno, sendo um1l- do sexo mas
culino e outra do sexo feminino; 

Uma do sexo masculino no arraial do Alto 
da Cônceiç!Lo, e outra do sexo femi~i.n«? no 
arraial da Soledade, ambas ·do mamClplo de 
Mar d'Hespanba; 

Uma: do sexo masculino na Estaçã.o de Gon
çalves Ferreira, município de Itapecerica; 

Uma segunda cadeira fna cidade do Turvo, 
e uma mixta em S. José de Canastrão, mu
nicípio de Abaeté. 

Art. 2. · Fica declarada mixta a escola do 
sexo masculino rle Atraz Serra, município do 
Turvo, e fica removido para Abaeté Dia
mantino a escola mixta de Nova Lorena, 
municipio de Abaeté. 

Art. 3. · Revogam-se as disposições em 
contrario. 

Sala das sessões, 27 de julho de 1896.
Freitas Castro.-Agostinbo~osé Pereira. -
Nunes Pinheiro.-Saturnino Dantas.- Padre 
Jo!Lo Pio.f 

Estando apoiado pelo numero de assignar
turas, vae a imprimir-se. 

Lidas e postas em discussn:o sn:o sem debar
te approvadas as redacções tlnaes dos Pt:o
jectos ns. 157 e 164, sobre custas a magis
trados e matricula no Internato do Gymna 
sio Mineiro.- Remettam-se ao Senado. 

}. a DISOUSSÃO DO PROJBOTO N. 197 

Encerrada sem debate a 1. • discussãO do 
projecto n. 197, isentando do pagamento de 
JUros os exactores publicos existentes até 
1895, é este approvad? e vae á commissli? de 
Requerimentos e Petições . por consentir a 
casa que passe elle á 2. • dlRcussão. 

I.· PARTE DA ORDEM DO DIA 

f.• DISCUSSÃO DO PROJBCTO N. 45, DB 1893 
E' lido, e entra em · I.· discussão que en

cerrar-se sem debate sendo approvado o pro
jacto n. 45, de 1893, annullando resoluções 
de diversas Camaras Municipaes sobre con
cessões de vias ferreas. - A' commiss!Lo de 
Camaras Municipaes. · 

I.' DO DB N. 214 
Egua1mente, sem debate, encerra-se a I. 

discussão do prQjecto n. 214, sobre cadeiras 
primarias, prQjecto este que,sendo app~ovado, 
vae á commissão de Instrucção Pubhca. 

PRIMEIRA DISCUSSÃO DO PROJBCTO N. 210 
Annunciada a 1: discussão do projecto n. 

210 sobre construcção de tres predios na 
No~a Capital para a residencia dos Secreta-

rios de Estado, com o consentimento da casa 
é o mesmo retirado a requerimento de seu 
auctor.-Arcbive-ae. 

Finalmente, sem debate, é approvado o par
recer n. 155. 

0 SR. GBTULIO DB CARVALHO, obtendo U~ 
gencia, apresenta por parte da commiss!Lo de 
Legislaç!Lo e Poderes, o seguinte 

PARBC!BR N. 185 
A commissão de Constituição, Legislaç~) 

e Poderes, á que foi presente o telegramma 
do presidente da junta aparadora da 6. · cir
cumscripção eleitoral do Estado, sobre a apu
ração da eleição de um deputado que alh s& 
procedeu"no dia vinte e quatro de maio pro
ximo passado ; e, 

Considerando que não foi apresentada 
áquella junta nenhuma contestação contra 
o diploma expedido ao candidato ma:s vo
tado dr. Juscelino Barbosa. ; e que, incontes
tavelmente, não só pelo resultado apurado 
pela junta, como pelo exame procedido em 
todas as authenticas presentes na secretaria. 
desta Camara., o resultado verificado é sem
pre o mesmo ; e, 

Considerando que nas actas eleitoraes não 
se encontram duvidas nem reclamações sobre 
a validade da eleição, é a commiss!Lo de pa
recer que seja reconhecido e proclamado de
putado pola 6. • circumscripção o candidato 
dr. Juscelino Barbosa. 

Sala das commissnes, 27 de julho de 1896. 
-Getulio de Carvallw.-Freitas Castm. 

O •r. CamiUo PratetJ,(pela. ordem) fazen
do ver á casa que o parecer trata. de mataria 
urgente, requer e obtem dispensa de impres
são e interstício, afim de poder o mesmo ser 
dado para a ordem do dia seguinte. 

Nada mais havendo a tratar-se, o sr. Pre
sidente designa, para amanhã, a seguinte 

ORDEM DO DIA 

J.a PARTB 
Ate uma hora da tarde : 

Leitura e approvaç!W da acta. 
Expediente. 

Até duas horas da tarde : 
Segunda leitura dos pareceres de com

missões e dos projectos depois de impressos 
e distribuídos. 

Apresentação de pareceres de commis
sões. 

Apresentação de projectos, indicações, re
querimento!!, interpellações ou moções. 

Discuss!Lo de requerimentos, interpella
ções, indicações e moções. 

Approvaçito de redacções fina.es. 
Discussão do parecer n. 185, reconhecendo 

deputado o dr. Juscelino Barbosa. 
· Segunda "discussão do projecto n. 185, so
bre transferen~ia de cadeira, em Diaman
tina. 

Primeira discussão do projecto n. 215, so
bre predio para a Escola Normal de Aras
suaby. 

Terc-eira do de n. 69, do Senado, sobre ven
cimentos do otftcial de gabinete da Presi
dencia. 
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2.• PARTE 

Atê quatro horas da tarde : 
Segunda discussão do projecw n. 206, so

bre credito supplementar á lei n. 147, de 
1895. 

Segunda do de n. 211, sobre estatua ao go
neral Gomes Carneiro. 

Segunda do de n. 155, sobre gratificação ao 
director da Escola Normal de Ouro Preto. 

Segunda do de n. 193, annullando o pri
vilegio concedido a Joaquim Velloso de Re
zende, pelamunictpalidu.de de Uberaba. 

Te1·ceir·a do de n. 201, a.pplicando aos es
crivães do judicial as disposições da lei n. 
130. 

Discussão do parecei n. 178. 
Levan t<t-se a sessã.o. 

DISCURSO PRO~UNCIADO NA SESSÃO DE 20 
DE JULHO NA APRESENTAÇ."\0 DO PRO
JECTO N. 152. 

Acho, sr. Presidente, conforme diz o illus
tre sr. dr. Presidente do Estado em sua 
mensagem, que o Estado não deve absoluta
mente amedrontar-se com a cift·a al~um tan
to elevada a que venha attingir esse set·viço 
de saneamento, porquanto a experiencia tem 
mostrado que a epidemia continua a avas
salar milhares de victimas ; e si nó - dis
pendemos para o progt·esso do Estado "'ran
des quantias com o pt'oiongamento e d~sen
vo!vimento da viação, não devemos tel' medo 
do emprego dessa mesma quantia quando se 
trata da salubridade, da salva.,:ào de uma 
população que muito tem concot'l'ido pat' a o 
nosso desenvolvimento e que c.-•m a~ suas 
contribuiçOes muito tem feito augmentar as 
nossas rendas e que por todo:; os meios em
tim, tem inlluido no pro~rresso do Estado . 

0 SR. \VENCESLAU BRAZ :-Apoitulo. 
0 SR. RAUL PENIDO :-:\lêm disso me pa

rece que o projecto que tenho em ,- i~ta ni\o 
vae de modo algum ferir a <tutonomia mu
nicipal, porr,uanto si por acaso me passase 
pela imaginação que tal podia succedct· não 

O 11r. Raul Pcnldo :-Sr. Presidente, pa- o traria á tela da discussão : pois n:1o par
recerá talvez á casa extemporaneidade de tiria de mim inteiramente autonomista a 
minha parte a apresentação do proJecto que menor idêa que por ventura fet·i s~e es~a 
tenho em mãos e que vou ter a honra de ba;.:e primordial do nosso systema de go
submetter á sua consideração, extempora- verno. 
neidade esta, sr. Presidente, que si aggra- Parece-me, sr. Presidente, que t. E~tatlo ê 
vara mórmente ;partindo a idéa talvez de mais do que competente pa t·a zeltu· e tlet'en
:pessoa menos competente nesta casa... der o interesse geral qual o da sa ltth1·idade 
(Nilo apoiados ge•·aes) .. . para tmtar de as- lJUblica, entregue muita~ vezes á dc~idin e 
sumpto tão importante como o que agora a deshonestidade de funccionarios que ah
vou enfrentar. solutamente não se compenetr·nm do r um-

Mas o meu procerler, sr. Presidente, não ê primento do dever. 
sinão o reflexo em meu espírito das sabias e Vós sabeis perfeitamente que ha muitas 
patrioticas palavras proferidas pelo illustre Camaras Municipaes que embora dotadns da 
sr. dr. Secretario do Interior quando no dia melhor boa. vontade, não podem, por· falta. 
da installaçflO deste Congt·esso procedia à de recursos, por pertencer·em ou rept•esen
leitura da mensagem presidencial. Desde esse tarem municipios pobres. arcar com as dos
momento, conhecida a idêa. cmit tida pelo pesas do saneamento das re::pcctivas locali
exm. sr. dr. Presidente do Estado, procure i dades. 
na medida de minhas fot'ças, congregar e lo- 1~· pot· essa. razão que a lei que vot:nnos o 
mantos pat·a,apresentando idéas geraes num anno passado, sob n. 145, ne nhum auxilio 
projecto, dtt discussão e da opinião a ucto1·i- veio prestar ús municipalidades, porquanto 
zada da commissão competente qual a da não podem ellas levantar os respectivos cm
Saude Publica, esse pr~jecto tol'Oar-se uma pre~timo~ por falta de meios de execução 
etrectividade para a causa. de h a muito recla- das obras que pretendem. 
mada pela zona que tenho a honra de t·epre- Além disso ~:'io os pt'Opl'ios poderes publi-
sentar neste Congresso. cos que vem ao nosso encontt·o mo~trando 

TmLO, sr. Presidente, de um projecto so- que a lei nüo produziu o efl'eito des~jado ; 
bre o saneamento da zona d<t matta, ques- que n:w ohstant e o auxilio que de hóa mente 
tão esta aliás debat ida, mas que o Cong1·e -- pt·e~tal!los :\ rssas municipnlidadcs, e lias 
so :\lineiro, embora dotado da melhor bOa nada pudcrào l'azer' pel11s grandes dilli cul
vontade, ainda não poude fazet' de vez, em-~ dades quo te m encontrado. 
Lom com a melhor bóa vontade t·epito, 11 :'10 E, :>r. Pt·esidcnte, um dos maiot·es incon
pourlc rlar solução ao appello e reclamo da-j veul<'l lte!' ho.:C' para mim, depois do c:::tudo 
quella populaç;to constante ment v flage lada t1ue riz daqu(•lltt le i, omhora , conl'c~so , fo se 
pot· epide mia · assoladora~ . 1 11111 d .. ~ :rrandc;: batalhadores pela "ua roa-

No pt·t\iecto que vou tet• a honra rle apr"- liza•J io, 111:1' n:io me importa do hatcr no 
sentar entendo que de,·e set' auctorizado o pcitu c recital' «O pamitetme peca /i» e que 
Pt•e.-:idonte do Estado, para proceJ cl' ao ~a- c:::sC'S empt·ostimos que :rastauw:s com a. 
neament,o da zona Jnfeccion<td<L por epitlo- nll nicipali<lade;: têm o grande incotn-eniente 
mias cunt:1 giosas e feht·e de mr.u camctc t·, de dilli ·ultat· até pt·opriamente o Est<.~tlo ua ,: 
qualquuet· que :::~ja a .sua natureza, a faze!' !;Uas opet'açiJC':< de cr·edito, pot•que natm·al
esse sot·,·i.,:u, poequa.nto em questão de sa iu - mente o capitali sta, embora o Estado tenha 
brida de publica, mais do que em qualquer I grande gamntia para o seu empre~tim , . p1 e
out ra, a e llicacia lius meio .. depende da uni- 1 feril'i1. de peet'oroncía. um titulo que t•' nl a. 
dade, da unifot·midatle de deliberação e de ' não sóm~ute a :.rarantia do Estado mas tam-
execuçflo. ! bem a da mu•1icipalidade. 

A. C. !!4 . 
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O SR. PRBSIDBNTB : - Advirto ao nobre De
putado que ·estio esgotados· os 10 minutos 
que lbe concede o regimento. 

0 SR. RAUL PENJDO :-Terminarei em .duas 
palavras. 

E por consequencia esses títulos embara
çarlo a qualquer operaç!Lo de credito, por 
que como já. disse o capitalista preferirá. um 
titulo com duas garanti~. 

Na primeira discussão eu, na medida de 
minbas forças, addusirei mais algumas con
siderac;Oes p~ra. esclarecer a Camara sobre as 
idéas . que predominaram em meu espí
rito para apresentar o projecto que envio á. 
mesa (Muito fiem!) 

32. • SESSÃO ORDINARIA AOS 28 DE JULHO 
DE 1800 

PBBSIDBNOJA DO SR. HBNDES Pll\IENTEL 

SUM)IARJ(j :-1.· parte da ordem do dla.-Acla.
BXPEDJE!n'E.-2 .. • leitura dos pareceres e dos pro
jectos Impressos e dltilrthuidos. -Reqner•mento 
do sr. Camlllo Soares Fílbo.-Apresentaç.'\o dos 
parecerl!s 186 a 1M9.-ApresentàçAo da indica·;Ao 
n. 4 e dC' projecto n. 211J.-Approvação das re
dacçOes Unaes dos projecl•·S na. 169 e 192.-Dis
cusllâo do i)arecer n. 185.-Discurso do sr. Ge
tulio de Carvalbo.-Requerlmonto.-D•scorso do 
sr. R:ml Penldo.-2.· dtscussllo do pnje•:to n. 

' 185.-ApresentaçAo das emendas d" 11. 1 a 3.-1. • 
dlleusdo do projl!cto n. 215.-3. • do de n. 69, do 
lS!!nado -2. • parte.-!.· di acuado dos projectos 
na. 2U6 a 211.-Dlscurso e emenda do sr. Men
des Plmentei.-Emenda do sr. Camlllo Prates.-
2. • di,cussllo do projecto n. 15,.-Declar.u,:Au de 
voto.-2.• dlllcusslo do projeclo 11. 193. -3.· do 
projecto n. 201.-Dlscusslo do parecer n. 17~.-
0rdl!m do dia seguinte. 

Ao meio dia, feita a chamada, acham-se 
presentes os srs. : Mendes Pimentel, Ribeiro 
de Oliveira, Agostinho Pereira, Manoel da 
Silva, Ferreira Tinõco, Raul Penido, Camillo 
Soares Filho, Manoel Alves, Jo!o Pio, Juve
nal Penna, Carneiro de Rezende, Francisco 
Bressane, Simeoo Stylita, Nunes Pinheiro, 
Coelho de Moura, Wenceslau Braz, Bueno 
Brandlo, Ribeiro Junqueira, Freitas Cas
tro, Getulio de Carvalho, Duarte da Fonseca, 
Epaminondas Ottoni, Saturnino Dantas, Joa
quim Calixto, Sabino Barroso Junior, Camillo 
Prates, Rodrigues Chaves, Nunes Coelho,Pin
to de 1\loura, Augusto Clementino e Ignacio 
Murta, faltando com causa participada os 
srs. : Benvenuto Lobo, Faria Lobato, Bernar
des de Faria, Gonzaga da Silva, Delfim Mo
reira e Carlindo Pinto e sem ella os mais se-
nhores. . 

Abre-l!e a sessão. 
Lida a acta da Sdsssão antecedente e n!o 

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

O SR. 1.· SECRETARIO dá conta do seguinte 

Ex.P.RDIBNTB 

Offtcio& · 
Dous do sr. 1. • Secretario do Senado, je

volvendo com emendas a proposiç!Lo de lei 
emanada desta Camara. sob n. 27, reorgani
zando o serviço a carg'? do dr. Chefe de Po-

licia e respectiva Secretaria ecommunicando 
a rejeic;OO da de n. 53, tambem emanada 
desta Camara concedendo privilegio para ex
tracç!o de oleo dediversas sementes.-A im
primirem-se as emendas, tlcan(io inteirada 
quanto a communicaçoo da rejeição. 

Do sr. Senador Camillo de Bt'itto,agradecendo 
á Camara a sua eleição para o logar de sup 
plente de examinador nos concursos de ma
gistrados.-Inteirada. 

Do dr. Secretario da Agri~ultura, enviando 
informado um requerimento em que os 
funccionarios da Delegacia Fiscal do The
souro Federal pedem lhes sejam extensivos 
os favores concedidos pelo decreto n. 818, 
aos funccionarios estadoes relativamente à 
construcçilo de casas na Nova CapitaL-A' 
commissão de Petições. 

Do mesmo dr. Secretario, remettendo, com 
a devida informação,os requerimentos do de
sembargador Emiliano Pires do Amorim e.ou
tros runccionarios estadoaes,pedindo constru
cção de casa na Nova Ca.pital.-A' mesma 
com missão. 

Do agente executivo municipal do Caran
gola, enviando diversos papeis concernentes 
á annullação de decisões suas pela. respectiva 
assemblêa municipaL-A' commissão de Ca
marlroS Municipaes. 

0 SR. RIBEIRO DE OLIVEIRA participa á casa 
que o sr~ Severiano de Rezende faltarà ás 
sessões por alguns dias por motivo de força 
maior.-lnteirada. 

2.' LEITURA DOS PROJECTOS UIPRESSOS E DIS
TRIBUIDOS 

E' dispensada a 2: leitura das matarias 
impressas e distribuídas a requerimento do 
sr. Camillo Soares Filho, pelo que tlcam so
bre a mesa para a ordem dos trabalhos os 
pareceres ns.l8l,l82, 183 e 184 e os projectos 
ns. 217 e 218, sendo este~ julgados objecto de 
deliberação. 

APRESENTAÇÃO DB PARECERES DAS CO!II!IIISSÕES 

O SR. RAuL PENIDO, pela commisslio de Ca
maras Municipaes, envia à mesa os seguintes 
pareceres : 

1 N. 186 
A commissão de Camaras Municipaes, a 

que foram presentes reclamações de contri
buintes da Camara Municipal de Barbacena, 
pedindo á Assembléa Municipal suspensão e 
revogaç!io da tabella de impostos : 

Considerando que os impostos constantes 
da tabella. A da lei n. 71, não são vexator·ios 
A antes rasoaveis, não tendo sido arbitraria a 
classilicação das industrias nas diversas clas
ses ; 

Considerando que o imposto sobre o sacco· 
de cal-inconstitucional, acha-se revogado 
pela lei n. 82, de 21 de março de 1896, é de 
parecer 

Que não se attendaro ás reclamações dos 
contribuintes da Camara Municipal de Bar
bacena e sejam archivadas as mesmas.
S. R. 

Sala das commissões, 28 de ,julho de 1896. 
-Raul Penido.-Camillo Soares Filho. 

• 
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N. 187 

A commissão de Camaras Municipaes, a 
que foram presentes papeis ref~rentes â 
questão de limites entre os municípios de 
Barbacena e Palmyt·a, é de parecer 

Que se otHcie â Camara .Municipal de Pal
myra., afim c.le, em breve praso, pronunciar
se sobre a quest;1o, enviando-se-lhes copia 
da representação da Camarn ~lunicipal c.le 
Barbacena. 

S. H..- Sala da$ commissões, 28 de julho 
de 1800. - Raul Penido. - Camillo Soares 
Filho. 

N. 188 
A commissão de Camaras ::\lunicipaes, a que 

foi ?resente uma consulta feita por um dos 
contribuintes da Camara Municipal de Leo
poldina, referente á posse de conselheiros 
districtaes e composic;ão da Assembléa Muni
cipal: 

Considerando que, em face dos arts. 208 n. 
16 da lei n. 18, e a.rt 2-l n. 16 do decreto 
585, e art. 69 n. 13 c.lo decreto 899, compete 
a resposta c.lcsta consulta ao Procurador 
Geral do Estado ; ê de parecer 

Que se lhe envie a consulta acima referi
da.-S. R. 

Sala das commissões, 28 de julho de 1896.
Raul Pen·ido.-Camillo Sow·es Filho.- A im
primirem-se. 

O SR. MANOEL ALvEs, pela commissão de 
Commercio e Industrias, apresenta o seguin
te parecer 

N. 189 
A commissão de commet•cio, industrias, es

tatística e artes, á qual foi presente a. repre
sentação do dr. Miguel Pinto Sayão Pereira 
de Sampaio, é de parecer 

Que, antes de qualquer decisão relativa ao 
objecto da mesma, sejn. ouvida a commissão 
de orçamento. 

Sala. das commissõos, 28 de julho de 1896. 
-Conego Alves.- lrlanoel da Silva. - Juve
nal Penna.- A imprimir-se. 

APRESENTAÇÃO DE PROJECTOS, INDICAÇÕES, 'ET<:, 

O 8r . .Jnvcnal Penna : -Venho á tribu
na. afim do enviar ã. mesa uma indicação 
que espero met·ecerã. a attenção do Congres
so, porquanto, vem ella remover uma. gran
de Jitnculdac.le, que tem encontrado a ma
gistratura na administração da justiça; dif
ficuldade cre[tda pelo artigo 189 do decreto 
de 2 de maio de 1890, quanto â inscripção 
da ltypotheca legal 

Sabem v. exc. e a casa que, quando a in
scripção et•a feita conforme determinava a 
lei n. 1.237, de 24 de setembro de 1864, tudo 
se tornava facil, e os interesses dos orphãos 
ficavam perfeitamente garantidos; veiu, po
rém, aquolle dect·eto que exige a especiali
zação da hypotheca antes do julgamento do 
inventario c partilhas, e desto modo creando 
as seguintes difliculd:ules: 

De um lado o tutot· que, invariavelmente 
é herdeiro no inventario, não sabe quaes os 
bens quo lho s:~biram em partilha para es
pecializai-O!; ; do outro o juiz que não póde 
JUlgar o im·entario sem aquella. formalidade 

e finalmente, a mais séria de todas, a lei 
manda que os inventarios sejam concluídos 
dentro de sessenta dias. 
. 9ua.l é, pois, o meio que tém todos os 
JUIZes para resolver·em taes difficuldades 1 

Absolutamente não sei, e para que desap
par_eça _de vez esse cravo na administração 
daJustrça, mand_o á mesa a minha indicação 
e espero que se.Ja approvada e remettida ao 
Congresso Feder·al que a tomarti na com~i
dera._ào que merecer. 

A minha indicação e concebida nos se
guintes termos : (Ló) 

INDICAÇÃO N. 4 

. Indico ~ue a Camara dos Deputados, por 
antermedw da me:>a, represente ao ConaTes
so Federal sobr·e a conveniencia de se"'r al
tet•ada. a disposi\'iiO do :utigo IR\J do c.lecreto 
de 2 de maio c.le 1800, no sentido de não 
ser prejudicadL' o processo summario dos 
inventarios pela morosa exigencia daquella. 
d~sposi_ção, torn:.n~u-R_e entretanto, as pr·o
vrdenctas legaes mdtspensaveis para a. ga
rantia dos menol'es e interdictos. 

Sala das sessões, em Ouro Preto 28 de ju-
lho de 1896. - Juvcnal Penna. ' · 

Submettida a apoiamento vae à commis
são de Legislaçilo. 

O 8r. Manoel da 811\'a envia ti. mesa o 
seguinte 

PROJECTO N. 21~ 

O Congresso Legislativo do Estac.lo de Mi
nas Get•aes decreta : 

Artigo unico. Fica creada uma escola mix
ta. no logar denominado «Tripuhy» districto 
de Ouro Preto, município da Capital; revo
gadas as disposiçõe!! em contrario. 

Sala das sessões, 28 de julho de 1896.
Manuel da Silva. 

Submettido a ; apoiamento vae a. impri
mir-se. 

DISCUSSÃO E APPROVAÇÃO DE REDACÇÕES FINAES 

Lidas e postas em discussão as redacções 
finaes dos projectos ns. 169 e 192 são estas 
sem debate approvadas e vão os prqjectos 
ao Senado. 

DISCUSSÃO DO PARECI~R N. 185 

E' lido e posto em discussão o parecer n. 
185, reconhecendfJ deputado pela 6.· cir
cumscripcão o sr. dr. Juscelino Barbosa. 

O 8r. Ge&uUo de ~arvalho: - (Não te
mos o seu discur;:o). 

Vem á mesa, é lido e entra em discussão o 
seguinte 

REQUERIMENTO 

Requeremos o adiamento da discussão do 
parecer reconhecendo deputado pela 6. · cir
cumscripção o dr·. Juscelino Barbosa, até 
que seja presente o diploma expedido pela 
junta apuradora. 

Sala. das com missões, 2.~ de julho de 1800. 
- Getulio de Cm·valho- F1·eitas Cast1·o. 

O Hr. RBnl Penlclo: - Sr·. Presidente, 
11ão tenho duvidas quanto á conclusfto do 
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parecer da commiulo verificadora de pode
res quando pede ClJle seja ~conhecido e pro
clamado Deputado pela 6. • circumscri))Oio 
eleitoral do ,Estado o dr. Juscelino Bartiosa. 

Era minha intençlo .. sr. Presidente, ruan
dar á mesa o requerimento de adiamento que 
~ba de !88r .otrerecido ,Pela cor,nmialo por
quanto, ne88&8 quest.Ges mais do que em 
quae.squer outras penso· que devemos pautar 
os nossos actos pelo escripto rigorosamen-
te em leL .. · 

O sR. R.mmRo JUNQUBlRA : - E pensa mui
to bem. 

O SR. RAuL PBNIDO : - Além do mais, sem 
· necessidade plausível e justitlcavel se im
plan~~ia_ neste Congresso um precedente 
permc1ostseimo. 

o. SR. CAJIILL;O PluTBS :-O precedente Já 
esU aberto. . 

0 SR. RAUL PBNIDO : - Perdllo V. ~XC. 
pó'de se referir á quem praticou esse acto e 
uiO a mim. 
· E sr. Presidente, tanto mais gl,'ave póde

•e tornar esse precedente quando si é exacto 
que estamos em ~m Con(l'I'esso compostó de 
representantes que mais ou menos s!l.o guia- · 
'dos pelo mesmo espírito, ist.Q é, de traba- ; 
lbar pelo engrahdec'imento e prosperidade , 
·do Estado de Minas póde amanb!l. dar-se o 
facto de achar-se esse me~mo Congresso di-

. vidido em duas parcialidades politicas, divi
dido -em maioria ~ minoria que arranjariam 
nos primeiros dias de sessilo telegrammas 
talvez apocrypbos e a commissão verificado
ra de poderes lavraria o seu parecer sendo 
já tarde quando· apparecessem os legítimos 
representantes afim de recla.marem os seus 
direitos. 

E' verdade que na quadra actual isso nllo 
tr~ nenhum iuconveniente, mas um prece
dente que ·póde trazer graves consequen
cias nlo deve ser aberto, mórmente nlo ha
vendo J.lara isso necessidade pla.usivel e jus
tifiravel. 

Acr.edito piamente que, perante a junta 
apuradora, nllo houve a menor contestação, 
acredito piamente que as eleições na 6. · 
circumscripçllo procederam-se com · todos 
os requisitos legaes, mas si o nosso regi
mento manda. que o deputado remetta o seu 
diploma á mesa, que esse diploma s~ja en
viado á uma commissão para dar sobre elle 
parecer dizendo mais que entender-se-ba. ~o r 
diploma um titulo ou documento defer1do 
pela lei eleitoral que não define em nenhum 
dos seus artigos qlie diploma seja um tele-

. gramma do presidente da junta apura.dera. a 
commissã.o verificadora de poderes nil•> ·po
dia Ja:vJ'&r o seu parecer á vis.ta de um te
Jegramma embora seja o mesmo authentico. 

O SR. JoXo PIO : - V. exc. está falando 
muito bem, mas está chovendo no molhado. 

0 SR. RAUL PENIDO : - Não se trata tle 
chover no molhado ou em secco, mas sim 
de cada um de nós ter . bastante firmeza e 
convicção.para expressar aquillo que sente 
para que não ~e venha dizer depois que já 
h a precedente. 

0 SR. CAMlLLO PRATES: -Nilo sei Si V. exc. 
estava aqui quando se votou, mas o prece-
de~te está a~erto. ., 

o sr. RAUL PBNIDO : - Pouo J&rantir a v. 
exc. que nlo estava, porque st estivesse as 
minhas palavras seriam as mesmas que ago 
r& profiro. 

Nilo tenho a pretenç!o de conveneer ao 
Congresso, mas JUstifico apenas o meu modo 
de proceder, e como 'Pretendia apresentar o 
requerimento que 1'01 otrerecido pela com
missiO, entendi ser do meu dever vir ã. tri
buna dizer estas poucas palavras em justi
Jlcativa do meu procedimento. (Mui to bem.) 

Encerrada a discuss.lo, sem mais debate, é 
approvado o requerimento, ficando adiada a 
discuss!l.o do par~cer. 

2.• DISCUSSÃO DO PROJBCTO N, 185 
E' lido e posto em 2.• discuss!o, o artigo 

unico do projecto n. 185, sobre transferen
ci'a de cadeira em Diamantin.l. 

0 IR. NUNES PINHElRO pede a palavra e 
manda á mes~ a seguinte emenda 

N. 1 
Artigo. Fica transferida a escola rural 

mixta do logar denominado-Piranga - mu
nicípio da Ponte Nova, para o - Ribeir!o -
pertencente ao m~smo município. 

S. S. 28 de julho de 1896.-Nunes Pinhei1·o. 
Lida e apoiada, entra conjunctamente em 

discussão . 
0 SR. BUENO BRANDÃO lê e ' manda á mesa 

a seguinte emenda. 
N. 2 

Para.grapho. Ficam transformadas em ca
deiras do sexo masculino as cadeiras mixtas 
dos Bairros «Campestre e Areas,» município 
de Muzambiuho. 

S. S 28 tle julho de 1896. - J. Bueno 
Brandilo. 

O SR. RmElRO Jt:NQUEIRA, pela ordem, diz 
que taes emendas não podem ser acceitas 
em face do artigo 1:1 . • da resolução n. 3. 

O SR. PRBSIDkNTE declara não se· acharem 
as emendás no caso do artigo citado pelo 
que as acceitou. 

0 SR . \VENCESLAU BRAZ, obtendo a palavra, 
apresenta t ambem a seguinte emenda 

N. 3 
Accrescente-se onde convier : Art igo. Fi

cam convertidas em escola .do sexo feminino 
a mixta da Eiltação do Pouso Alto · em es
cola do sexo masculino a do bairro das Fur
nas, districto e município da Pedra Brànca 
e a do Sitio-do Monte, districto e município 
da Christina. . 

Sala das sessões, 28 de julho de 1896.
Wenceslau Braz. 
• Lida e apoiada, é posta tambem em dis
cussão que, encerrada, o sr. • Presidente pro
cede á. votação do artigo e emendas, que são 
torlas approvadas e vão á commissão de 
lnstrucção Pub1ica por consentir a ensa que 
o projeoto passe il. tercei;:a discussão. 

1.· DISCUSSÃO DO PROJECTO N . 215 
E' lido e entra em primeira. discussão, que 

3e encerra s~>m debate, sendo approvado, o 
projectQ n. 215, auctorizando a. construcção 
de um predio destinado á. Escola Normal de 
Aras~uahy. -A' commisslio de úbras Pu-
blicas. · 



3. a DISCUSSÃO DO PROJEC!l'O N. 69 
Sem debate, ê approvado, em terceira d:s

cussllo, o projecto n. 69, do Senado, sobre 
vencimentos do olflcial de Gabinete d<l Pre
sidencia.-R.emetta-se ao Senado. 

2.• PARTE DA ORDEM DO DlA 

2. a DISCUSSÃO DO PROJE<-1'0 N. 206 
E' lido o entra. em segunda discussllu, que 

se encerra, sem debate, o prQjecto n. 206, 
sobre credito supplementar à lei n. 147, de 
1895, prQjecto este que, sendo approvado, 
volta ã. commissào de Orçamento por con
sentir a casa que soffra elle terceira discus
são. 

2.' DISCUSSÃO DO PROJECl'O N. 211 
E' lido e entra em segunda discussão o 

projecto n. 211, sobre estatutl ao General 
Gomes Carneiro. Em discussão o art. 1·. 

0 SR • .M&'IDES PIMENTEL deixa a cadeira da 
Presidencia, que é occupada pelo st•. I.· Se
cretario. 

O 11r. Meade~~ Pimentel :-Pedi a pala
vra, sr. Presidente para apresentar a. se
·guinte emenda: (te) 

Parece-me, sr. Presidente, que o pt'a!':o ta
xado no projecto para na Capital set• erguid1t 
a estatua do ' General Gomes Carneiro j1i. é 
em si muito resumido, e si formos t·espei
tar a praxe adoptada para que o commum 
das lei ent.re em execução, teremos tal pra
so ainda diminuído. A minha emenda tem 
por fim ganhar mais tempo para que se tor
ne mais possível ser cumprido o intuito do 
legislador. 

Como vê v. exc., eu não venho discutit• o 
assu111pto, porque , enso que projectos desta 
ordem não se di!':l' 'l tem. applaudem-se e vi
ctoriam-se (mui/11 úem) i propostas desta na
tureza não se votam-acclamam-se. 

Sr. Presidente, eu aproveito simplesmente 
a. occasiã.o de achar-me na tribuna não só 
para felicitar o illustre iniciador da idéa, 
como tambem para congrlltular-me com esta 
casa do Parlamento Mineiro que, pela assi
gnatura de todos os representantes, hypo
thecou seu apoio unanime á lei que manda 
erigir uma estatua ao Genera l Gomes Car
neiro na Nova Capita l. · 

Hoje mais que nunc:\ sinto-me orgulhoso 
, do mandato político que me foi conferido, 
hoje mais que nunca sinto-mo dignificado 
dé occupar um loga t• no Congt·esso Mineit•o 
porque vou ter a honra de concorrer com o 

•meu voto par·a que se escreva em bronze a 
mais bolla pagina da h istol'ia nacional con
temporanea. (Apoiado.~) . 

0 SR. \VENCESLAU BRAZ :-Muito bem, já 
era quasi uma ingratidão. 

0 SR MENDES PIMENTEL :-Já houve quem 
dissesse que essas manifestações de respeito 
e de amor, que estas affii·maçoes de arlmit·a
ç!lo para com o~ gt·a.ndes homens são como 
que o culto externo da religião do civismo. 
E é positivamente esta a nossa inten.,:ão. 

Nós queremos que o vulto do soldado mar
tyr relembre às gerat,:Oes mineit'a.!': a epopéa 
patriotica do Cé1•cu da Lapa i nós queremos 
que nossos filhos solett·em na inscripção do 
pedestal da estatua do Cat·neiro a. legenda 

homerica da abnegaçü~ republicana; (muito 
úem) nós queremos emfm que em uma das 
principaes cidades do Estado, na sua Capital, 
t!ujo nome é a synthese do territorio minei
ro, se encontre tambem o symholo, a con
substanciação, a concretisação da honra e 
das virtudes dos montanhezes do Brazil 
(muito bem). 

Sr. Presidente, a historia é rle hoje, ainda 
se não desvaneceu de todo o rumo da ulti
ma batalha.. Quando rebentou a re,·olta de 6 
de setembro, quando se desencadeou esse 
tutão, esse cyclone de polvora, de sangue e 
de lama que quiz atirar o paiz inteit·o a.o 
abysmo da ~uerra civil, só um homem hou
ve que não perdeu a calma olympica dos lu
tadores predestinados, só um homem houve 
ttue n!\o foi tomado de pasmo e de estupor 
ante a. audacia da caudilhagem impeniten
te, e esse homem .... 

O SR . JoÃo PIO :-Foi •J grande Floriano 
Peixoto. 

0 SR. MENDES Pll\IENTEL ... sim, foi O Mare
chal da Republica, foi o Floriano Peixoto, 
roi o homem-época da nossa historia repu
blicana (muito bem). 
Como o velhoCarnot elle tambem organizou e 
decretou a. victoria: elle viu tudo elle tudo pre
viu; elle teve a. consciencia. exacta do peri
go gravíssimo que o cei·cava; ello teve a in
tuição cllwa da responsabilluado que pesa.
V<L sobre seus homht•us. E quando o sou pul
so de ferro domou e esmagou a revolta, elle 
teve a glot·itt inimi tavel do te1· estaboloddo 
a ordem, de conso lidllt' a Republh:a e de 
!'undarde noYo a Patria RI'<~ zileii'n. (apoiados) 
Elle estabeleceu a ordem quando estrangu
lou o t•ebeldismo reincidente que t inha con
stituído o gover·no do paiz em pt•eza raci l e 
docil dos caudilhos ambiciosos ; elle con~c
lidou a Republica quando fez com que aJO
ventude brazilei t·n. a nos~a bt·nva mocidade 
firmasse um pacto de sangue para det'eza do 
regimen democt•atico (muito bem). Elle fun
dou de nuvo a nossa nacionalidntle quando 
prometteu vart·er à bala a incursão do ex
trangeiro armado que quet•ia. abusar d<t nos
sa relat iva ft•aqueza ~ mttito bem) . 

O sR. JoÃo PIO :-:\lui to hem, principal
mente o inglez . 

0 SR :\[1!:1'\DES PDIENTEI. :- SI'. Pro i dente, 
si o t'astigio ~ove!'llam enta I dh este t•ele':o 
ao vulto de FIOI'iano. a am·eola tio ma.l'tyrw 
sa.nctitica a figura t..le Cn t·neit·o. l~ste roi o 
ma.t·tyr, o abne~ado (m uito úe111j. 

A revolta restauradoi':t esta,·a venci•ln no 
m:tl' pela. inepeia. dos chefe. e pela rivalida
de dos capitães. 

:\las no oxtl'emo wl da Hopuhlica, no Rio 
Gr·ande, ne "a Vondea bi'asileir·a. havia um 
punhado do homens que tinham jm·a.do ven
cot· ou morrer. Eu nilo quero sahet• !'i emm 
heróes ou bandidos, o certo é quo er·am bra
vos como as arnu.-. i'ium assomo tle auda
cia empi'ehentloram es~a ma.1·cha est upenda. 
que faz lembra:· os feito quas i londn.rios de 
um Annibal i t utlo t'ot·am le,·ando t..le roldão 
como si um carncl y-ma tivos, e atirado o 
pampoii'o até as campinas verdejn.nt s do Pa~ 
raná. Ahi, porem lenllltou-se um tl ique a 
ond t invasol'a. t.:m homem illuminatlo pelo 
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sentimentoi. :1~ dever patriotieo, um bo- ao Director da Escola Normal de Ouro 
·mem transngurado pela roiselo de salvar a ' Preto. 
Republica, atravessou-se na frente da re- 1 Entra em discussio o art. I.· com a emen
volta triumpbante e com o seu cada ver cal- "da da commissll:o determinando que seja de 
çou e deteve a avalanche destruidora. (mui- I :()()(}tannuaes a gratificação. 
to bem, muito bem). . 

Sr. Presidente,jâ foi di'to aqui que o Cér- 0 Sr . .Jo&o Pio a-(Nio temos o seu dls
co da Lapa é como que as Thermopillas bra- curso). 
sileir!U' que perpetua~ o nome de um nove o Sr. Ferreira TlaGeo 1-(Idem). 
Leo01das. Nessa ago01a que se arrastou por 
quasi um mez, <'&da momento que passava 
n!Lo era calculado por Carnoiro com n preoc
cupaçllo egoística de viveri elle se regosijava 
de cada instante que gannava porque era 
mais tempo para se organizar a defesa, pa
ra que mais adeante se levantassem com
portas á onda anarchisadora (Muito bem). 

Sr. Prel'lidente, esse homem que salvou a 
Patria e a Republica era brasileiro e tanto 
bastaria para que nós o homenageassemos, 
mas aléru disso elle era mineiro, e o Con
gresso vae cumprir o seu dever de mineiro 
e de brasileiro votando o projecto do talen
toso deputado do i\orte do Estado. E este 
projecto será votado por unanimidade, :{IOr
que acima de quaesquer questOes polit1cas 
ou partidarias que por acaso nos dividam, 
porque acima destas nuances, destas ques
tOes de detalhe que por ventura nos separem 
está o sentimento patriotico que imprime 
cobesllo e uniformidade aos nossos actos, e 
o legislador mineiro honrando a memoria 
de Carneiro dignifica a propria Patria Brasi
leira. Tenho ·concluído (muito bem, muito 
bem). 

Vem a mesa, é lida, apoiada e ·entra con
junctamente em discussllo que se encerra 
sem debate a seguinte 

.EMENDA 
N. 1 

Artigo. Esta lei entrará em vigor da data 
da sua publicaçiorevogadas as disposiçOes 
em contrario. 

Sala das sessoes, 28 de julho de 1800.
Mende& Pimentel. 

E' aP.provada ,juntamente com o art. I.· 
do proJecto. 

Entra em discussio o artigo 2. •. 
0 SR. CAMILLO PRATES, manda á mesa a 

seguinte 

~. 

EMENDA 
N.2 

Accrescente-se depois à.a palavra.-Aberto-
as palav~as desde já. : 

Sala da!l sessOes, 28 de julho de 1896.-Ca
millo Prates. 

Apoiada e em discussio conjunctamente é 
esta encerrada e são approvados o artigo e 
a emenda. · 

Vae o :{lrojecto ás commissoes reunidas de 
CommercJG e Orçamento. 

Suspende-se :i sessll:o por dez minutos. 
Reaberta a sessio é hdo e entra em 

SEGUNDA DISOUSSÃO O PROJECTO N. 155 

E' lido e entra em segunda discussllo por 
artigos o projecto n. 155, sor re gratificaçli:Q 

O 8r . .Jo&o Pio 1-(Idem). 
Encerrada a discussão, silo approvados o ar

tigo e a emenda. 
·Sem debate é approvado o art. 2. ·,e :.:on

sentindo a casa que o projecto passe à ter
ceira discusslio, volta elle á commisslio de 
Instrucçlio Publica. 

DECLARAÇÃO DE VOTO 

O SR. RAUL P.ENIDO (pela ordem), manda á. 
mesa a. seguinte declaração de voto que o 
sr. Presidente, manda que se insira na acta : 

Declaramos que votamos contra a emenda 
da commissão de Instrucção Publica e res
pectivo projecto. 

Sala das sessoes, 28 de julho de 1896.
Raul Penido-Nunes Pinheiro. 

SEOUNDA DISCUSSÃO DO PROJECTO N. 193 

Encerra-se, sem debate, n. segunda di~cus
sllo do artigo unico · do projecto n. 193, an
nullando o privilegio concedido a Joaquim 
Velloso de Rezende pela. Camara Municipal 
de Uberaba, sendo elle approvado e remettldo 
á commiss~o de Camaras Municipaes. 

TERCEIRA DISCUSSÃO DO PROJECTO N. 201 
Sem debate, é a.pprovado em terceira. dis

cussllo e vae á commissio de Redacção o 
projecto n. 201, applica.ndo aos escrivães do 
JUdicial as disposiçOes da. lei n. 130. 

Ao "votar-se este projecto retirou-se do .re-
. cinto o sr. Juvenal Penna e o sr. Camtllo 
Soares Filho requereu efoi attendido pelo sr. 
Presidente que se consignasse na acta ter 
pela segunda. vez votado contra o projecto. 

DISCUSSÃO DO PARECER N. 178 
Sem debate, é a.pprovado o parecer n ~ 78 

que o sr. Presidente manda para o arch1vo 
da. Secretaria. 

Nada. mais havendo a tratar-se, o sr. Pre
sidente designa. para amanbã a ·seguinte 

ORDEM DO DIA 
}.& PARTE 

Até uma bora da. tarde : 
Leitura e approvação da. actn.. 
Expediente. 

Até duas horas da tarde : . 
Segunda leitura dos pareceres de comnus

slJes e dos projectos depois de impressos e 
distribuídos. . 

Apresentação de pareceres de commJs-
sOes. . . 

Apresentaçllo de projectos, mdtcações, re-
querimentos interpellaçlJas ou moções. 
Discuss~o de requerimentos, interpellações, 

indicaçOes e moçoes. 
1 Approvaçllo de redacçOes finnes. 
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Primeira. discussão do projecto n. 216, con
cedendo licença para a exploração da mica. 

2." PARTE 

Até quatro horas da tarde : 
Segunda discussl\o do projecto n. 199, sobre 

estrada de ferro de Juiz de Fóra a Jacu
tinga 

Segunda do de n. IM, subsidiando a Asso
ciaç!lo Promotora da lnstrucção, em l\lar de 
Hespanha. 

Terceira do de n. 196, sohre licença ao juiz 
de direito de Caethé. 

Terceira. do de n. 174, sob1·e verba para. a 
bibliotheca do Tl'ibunal ria Relação. 

Terceira do de n. 71, do Senado, sobre ven
cimentos dos emp1•egados da Relac;ão. 

Discu:;:são dos pareceres ns. 179 e 180. 
Levanta-se a sessão. 

R~~ olnçao n. 8, de 10 àe agu~to de IE96 

1\l'slah·•IPt:C a l(ralillcaç:lo .men ~al ri, LW~ para o 
ltllitial l'llC.trt·e~ao ln •lu resUlllll elos tll~ halo!s e 
:li'l't!>•'t •la 11o,·à t:Jitell:t de \'encimo:11to para os 
empret:a•los ola respectim sccrclarm. 

A Cnmtlra dos Deputados do Estado de Mi
nas Geraes resolve : 

Art. 1. · Fica. restabeleci da. para o o!Hcial 
encarregado do resumo dos debates a ~rra
tificação mensal de 1003, constante da tabel
la annexu. à resolução n. 5, de 8 de julho de 
1893. 

§ I. · Essa gratificação será percebida du
rante o período das sessões ort!inarias e ex
traordina.rias, a começar do d1a em que se 
installou este anno o Congresso Legislativo 
Mineiro. 

§ 2. · Nas sessoes em que houver debates 
prolongados poderá esse official ser dispensa
do de outros trabalhos da. Secretaria, ajuízo 
da mesa. 

§ 3. · Nos impedimentos ou faltas desse of
ftcial será o serviço de resumo de debates 
executado pelo empregado designado pela 
mesa ou por pessõa extranha á Secretaria, 
para isso contractada por ella. 

Art. 2. · Os empregados da Secretaria da 
Camara perceberão, desde já, os vencimen
tos da tabella junta. 

Art. :~ . · Revogam-se as disposições em 
contrario . 

Paço ela Camara dos Deputados do Estado 
de Minas Geraes, 10 de agosto de 1 ~96. -
.Edum·clo Augusto Pimentel Ba1·bosa, Presiden
te.-A.qoslinho José Pe1·ei1·a, 1. · Secretario.
José Montei7·o Riúen·o Junquei1·a, 2. · Secreta
rio. 

Tabella a que !iiC rel'ere o artigo 2. · 

2 amanuenses a 2:000$000 ..... . 
I porteiro ................... .. 
~ contínuos a 1:350$000 ...... .. 
2 servente~ a 1:050$000 .......• 

4:000$000 
l :R008000 
2:700~000 
2:100$000 

37:700$000 

Paço da Camar;t dos Deputados do Esta.tlo 
de Minas Ge1·aes, 10 de ago~to de 1800. -
Eduanto Au,Quslo Pimentel Barbosa, Presiden
te.-A.Qosl inho Jose Pereira, I.· Secretario.
.José Monleii'O Riúeii'O Junqueim, 2. · Secre
tario. 

3:3.• SESS.l..O ORDIN:\RIA AOS 29 DE JULHO 
DE 1~~G. 

PRES!DE:'IóCIA DO SR. EDUAHDO PntEl'iTEI. 

~U~DL\BIO :-1.' parti' tl .t uo·olem olo 11ia- .\cla
EXI'Elll~.N 1 t:-t.· leilnra o lo o;. t•.tl'l'l't•ro•s C do.; pro
jt!Ciu• illlpr•·s,u· - l'aro!I'C •·o·s :o:u·.o :!.· tlo~t·u~s;1n olus 
prnjo•clu:; 11. 4;\ ele I~: ·;J •! ~~ tln :o;ellat iO - l u•m 
para :-1. • clisctts~ào rio •le 11. Jl); - \pre::e111a~·;1" !lu~ 
projm;los ns. :!~"e ~:!1-IJt~CII:<:::\n olo l•aro:o·,•r 11 . 
l::l!l-1.• riu n uj•!clu 11 . ~ . l'o -2 • jtarl•! -~ . · ol t<t US· 
~:1o o cho projct~L" n. l!J'l - IIC!ptt•riut·•nlo tl11 •r . 
Er:uuillUIIola~ Ollorti ·-·.~ .• olt:'C ll ~:;:lo tlu prttj ·elo n . 
ll!0-3. • elos ole 11~. l"t1. t i -l e il ol11 :o;efla • l"- "'~· 
cns~à·o tios paro:c.:rcs lle ""· :;~1 c l :itJ-IJt•t•·m oi&J 
tlia segu101t'. 

Ao meio dia, feita a chamada , acllam-se 
presentes os st·s. : Eduat·do Pimentel, Ribeiro 
de Oliveira, Agostinho Pereira, Duarte da 
Fonseca, Coelho ele Moura, Fet·reira Tinóco, 
Juvenal Penna, Manoel da Silvn, W enceslau 
Braz, Raul Penido, João Pio, Manoel Alves, 
Gonzaga da Silva, Mendes Pimentel, Simeào 
Stylita, F1·eitas Castro, Epaminonc.las Ottoni, 
Getulio de Carvalho, Ribeiro Junqutlira, Au
gusto Clementino, Bueno B:•andão, Joaquim 
Calixto, Camillo Soarl:ls Filho, Saturnino Dan
tas, Nunes Coelho, F1·ancisco Bressane, Sabi
no Bart•oso JuniOI', Pinto de 1\loura, C:unillo 
Pratas, Rodrigues Chaves e lgnacio :'llurta., 
faltando com causa participada os srs. : 
Benvenuto Lobo, Faria Lobato, Bernat·des de 
Faria, Cadindo Pinto, Deltim Moreira e Seve
riano de Rezende e sem ella os mais st·s. 

Abre-se a sessao. 
Lida a acta da antecedente e não havendo 

quem ;;obre a mesnm faça observações o sr. 
President.e à dú. por approvada. 

O sn. I.· SECRI!.'TARIO da conta do segui nte 

EXPEDIENTE 

Of!icios 

Tres do sr·. I.· Secretario do Senado envi
ando a proposição n 74, do mesmo Senado, 
alterando disposições legislativas em vigor, 

1 director .................... . 
1 sub-director . . . . . . . . . . . .. .. . 

sobre incompatibilidades eleitoraes; devol
vendo com emendas o tle n. 36, desta. Cama
ra de 1895 sobre desobstrucção do rio Para-

5:800$000 cahi e co~tmunicanc.lo u. rejeição d;l de n. 
fl::mO:!!OOO 19, desta Camara., de 1805, sobre accumula:-l ções de cat·gos l'ederaes, esta~oaes e munict-
4:300$000 i paes.-A imprimit•em-se o proJecto e .em~ndas 
4:300:;!000 pa1·a ordem tios trabalhos, tlc~n.d~ mtetrada 
7 :400~000 quanto ú. communtcação da re.Jetçao. 

1 otHcial encarregado do expe-
diente e resumo do::: debates. 

1 otncial archivista. . ...... . . 
2 otllciaes a 3:700$000 .. •....... 
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Do dr. Aureliano Moreira Magalbl~s, com
municando ter, a 27 do corrente, tomàdo pos
se e entrado em exercício do cargo de Chefe 
de Policia do Estado. 

Recebido com especial agrado. 
0 SR. JUVENAL PENNA envia á mes3. O re

querimento em que .o Porteiro da Imprensa 
Official, Manoel Soares da Silva Telles soli
cita oito mezes de licenÇa para tratar de sua 
l.l8.úde e :pede à commisslio a que for a1Jecto 
o requerimento, a maior presteza em pro
nunciar-se sobre o assumpto visto como, pela 
gravidade de encommodo, prtlcisa o peticio
naria da licença para retirar- se quanto antes 
desta Capital.-A' commissll.o de Petições. 

2.· LEITURA 

Têm 2 . • leitura o tlcnm sobre a mesa para 
ordem dos trabalhos os pareceres ns . 186, 
187, 188 e 189 e o projecto n. 219 que é jul
gado obje~to de deliberaçll.o. 

APRESENTAÇÃO DB PARECERES DAS COI\11\IISSÕES 

O sR. RAuL PENIDO pela commiss&o de Cae 
m~as Municipues, manda á. mesa o seguint-

PARECER PARA 2.' DISCUSSÃO SOBRE O PROJE
'CTON. 45 

A commi .. sllo de Camarns Municipaes, a 
que foi presente o projecto n. 45 de 1893: 

Atteodendo que a apresentação do pr~Je
cto não foi originada de petiçll.o de qualquer 
cidadão ou Assembléa Municipal, como o 
exige o paragrapho unico uu art. 43 ua lei 
n. 2; 

Attendendo que, apesar de manifestamente 
nullos os privilegios concedidos, não é o 
Congresso competente para a declaração de 
nullidade e sim o judiciario provocado pelos 
orglos do ministerio pÚblico ou interessa
dos na fórma do art. 14 da lei n. 148; por 
falhar a exigencia do paragrapho unico do 
art. 43 citado, é de parecer que o projecto 
não está. nos casos de ser adoptado pel:~. Ca
roara., devendo elle entrar em segunda dis
cussão. 

PARECER PARA 3.' D SCUSSÃO SOBRE O PROJE
CTO N. 193 

A commissão de Camaras •)funicipaes, a 
que foi presente o .projecto n. 193, de 1896, é 
de parecer que seJa o mes1no dado para ter
ceira discussão e approvado com a mesma 
redacçüo. 

Sala das com missões, 29 de julho de 1896. 
-CamiUo Som·es Filho.- Raul Penido.- A 
imprimir-se. · · 

0 SR. GETULIO DE CARYALHO, pela commis
são de Camaras Municipaes apresenta 11 o se
guinte 
PARECER PARA 2.' DISCUSSÃO SOBRE O PROJBCTO 
. N. 72, DO SENADO 

A commissllo de Constituição, Legislação e 
poderes, a que foi presente o projecto n. 72, 
do Senade, é de 

PARBCER 
Que o mesmo seja admittido na segunda 

discussão e approvado. 
Sala da~ commissões,29 de julho de 1896.

Getulio de Carvalho. - Ji'reita8 Ca8tro. - A 
imprimir-se. 

APRESENTAÇÃO DE PROJECTOS 

o 8r. Frelta• c .. t.ro, promettendo justi
ficar opportunamente, ·envia á mesa o se-
guinte · 

PROJ.ECTO N. 220 

o Congresso Legislativo do Estauo ue MI
nas Gerues decreta: 

·Art. l. · Fica o Presidente dCI Estado au
ctorisado a. entrar em accõrdo com a com
panhia E. F. Leopohlina, afim de, por ella, 
ser construiua a. variante, que, conforme a 
lei n. 136, de 20 de julho de 1895, deve passar 
pela cidade Viçosa. 

Art. 2. · Para. esta construcção, o governo 
descontará da divida da mesma companhia 
a verba necessaria e não excedente de .•.• 
300:000$000. 

Paragrapho unico. Este desconto será feito 
a titulo de emprestimo. 

Art. 3. · Revogam-se as disposições em con
trario. 

Sala das sessões, 29 de julho de 1896. -
Freitas Castro. -Padre João Pio.- Duarte 
da I<'onseca..-Agostinho José Pereira.- Raul 
Peniuo.-Gonza.ga da Silva.-Pinto de 1\loura. 
-Camillo Soares Filho.-Mendes Pimentel.
Juvenal Penna.- Nunes Pinheiro. - Ribeiro 
de Oliveira.-Augusto Clementino.- Getulio 
de Carvalbo.-Joaquim Calixto.-Ribeiro Jun
queit•a.- Francisco Bressa.ne. - 'Venceslau 
Bra.z.-J. Bueno Brandão. 

Estando apoiado pelo numero de assigna
turas vae a imprimir-se. 

O SR. CA!IIILLO SoARES diz que apresenta 
o projecto, que vae ler, sómente como base 
de estudo, porquanto espera que a commis
slio examinando-o proponha medidas que o 
melhorem e a Camara ainda a faça melhor. 

PROJBCTO N. 221 DE 1896 
O Congresso Legislativo do Estado de Mi

nas Geraes decreta : 
Art. l. · O reconhecimento dos poderes do 

a,:rente executivo municiJ,>al, vereadores, con
se lheiros uistrictaes e .JUizes de !Jaz, será 
feito pelas camaras munici·paes novamente 
eleitas . 

Art. 2. · Oito dias antes do designado para. 
a installução da. ca.mara os vereadores di
plom ados pela junta apuradora comparece
rão, ao meio dia, na. sala das sessões muni
cipaes. 

Art. 3. · O vereador mais velho occupa
rá. a presidencia da mesa. e convidará. o 
mais mo~,:o para. secretario. 

Paragrapho unico. Havendo reclamações 
de que exista outro mais velho ou mais 
moço, os presentes decidirão por ,·ota
ção. 

Art. 4. • Formada. assim a mesa proviso
ria., os vereadores entr0garão seus diplomas 



... 
ao secretario, que delles fará uma lista, e Reg. approvado pelo dec. 585, de 15 de mar
por ella fará a chamada para a eleição de ço de 1892. 
duas eommissoes de tres membros cada § I.· O julgamento desses recu1·sos pre
uma, cabendo á primeira o exame dos di- cederà o de quaesquer outros feitos submet
plomas apresentados e á segunda unica- tidos ao Tribunal. 
mente o dos apresentados pelos membros § 2. • Para o relatorio terá o juiz ou a 
daquella. quem forem os autos distribuídos IJ praso de 

Paragrapho unico. Para essa eleição vo- dez dias, e para a revisão o de cinco cada 
tarão todos os vereadores presentes e em um dos outros dous juizes. 
dois nomes cada um. Art. 17. O Presidente da Relação commu-

Art. 5. · Entregues os diplomas ás com- nicará. a decisão do recurso ao presidente do 
missões, levantar-se-h& a sessão. Estado, juiz de direito e promotor de j usti-

Art. 6. · As commissOes annunciarll.o por ça da comarca e presidente da Camara mu
edital, publicado pela imprensa, onde a nicipal. 
houver, a hora em que celebrarlio suas § I.· Si a decisão do recurso fôr contra
reunioes e a ellas admittir-se-hão todos os ria a cidadão reconhecido pela Camara mu
interessados no inquerito e qualquer cida- nicipal, seu presidente immediatamente fará. 
dão que o requerer por escripto. as devidas communicações e convidará o ci-

Art. 7.· Apresentado parecer das com- dadilo reconhecido no acco1•dfl0 a entrar no 
missoes será dado para a ordem do ~i a se- exerci cio do mandato. 
guinte, 6 então, discutido e votado, JUncta.- § 2. · Nesse casfJ servira de diploma a cer-
mente com emendas que apparecerem. d 

Art. 8.. Os vereadores só slio impedidos tidilo do accordEo, diante a qual sob pro-
ti á. · testo algum, se recusam a posse. 

de votar os pareceres re erentes proprta Art. 18. O escrivlio que em contravençl\o 
p~~apho unico. A votação se fará. em aos paragraphos unicos dos artigos I~ e 15 
relação a cada vereador de per si. fór causa de demorar-se a expedição do feito 

Art. 9.. Havendo empate entre dois ve- será multado pelo Tribunal ila Relação em 
readores, decidir-se-ha pela sorte. um conto de réis e suspensu por seis me-

Art. lO. Reconhecidos os vereadores, pro- zes. 
cederão elles, ~elo processo aqui estabeleci- Paragrapho unico. Essas penas serão a.p
do ao reconhecimento dos poderes do agen:.. plicadas aos escrivães da Rela~ão que dei
te 'executivo, quando extranho á Camara, xarem de cumprir o disposto no ar t . 239 do 
juizes de paz e conselheiros districtaes. decreto 585. 

Art. 11. · Verificados os poderes dos elei- Art. 19. O presidente da Camaru que re-
tos terá logar a installacão da Camara no · cusar dar cumprimento ao accordão, alem 
dia' 1. · de janeiro ; si a verificação nlio se das mais penas em que possa incorrer, sof-
completar antes desse dia, a installaçilo será. frerá. multa de dois contos de reis. • 
no dia seguinte ao da.terminacão dos traba- Art. 20. Os membros da junta apuradora 
lhos. b de que fala o art. 172 da lei n. 20, que, em 

Art. 12.· Da decisão da Camara so re re- contr·avenção do art. l73e seus paragraphos 
conhecimentos de J.>Oderes, annullação de da mesma lei, cumputa.rem na somma ge
diplo~as ou de el~lçi.'!es haverá. r~curso de- . ral votos que deviam ser tomados em sepa
volutlvo para o Tribunal da .Relação. rado ou tomarem em separado votos que 

Art. 13. · O recurso será.. mterposto P.el.o deYi~m ser computados na somma geral, ou 
il'!teressado ou qu!ilquer .eleitO~' do mu~1';1- deixarem completamente de computai-os, 
piO, dentro d? pr.aso de .cJ.nco dl~ ~a decJsao serão multados em um conto de réis cada 
por petição dmg1da ao JUIZ fie dtrmto da co-
marca, que o mandará distribuir e tomar um. 
por termo. Art. ~ 1. As custas fio recurso serão pagas 

Art. 14. · Intimadas as partes, poderão depois da dec.isão, medeant.e mandado exe
ellru>, por advogado, ,juntar do~ume!ltos e cutivo, exped1do pelo Presidente da Relu
razões para. o que dar-se-ha v1sta ~ cada çilo. 
uma por dez dias improrogaveis. Art. 22. Revogam-se as disposil,'ões em 

Paragrapho unico. Os docum~nto e ~a- contrario. 
zoes serãootrerecidos em cartoJ•to, pel'llllt- Sala das sessões, 29 rle julho de 1896.-
tindo-se ás partes o fazerem-no pei'ante a Camillo Soares Filho.- Raul Penido. 
Relação. uhmettido a apoiamento, vae a impr·i-

Art . 15.· Findo o praso, serão o· ~u~os, mir-sl'. 
com razoes ou semelhts, concluso ao .JUizo, o SR. PR~:smENTE.declara que. na fot'ma 
que immediatamente on.lenar:i. smt' l'emessa do regimento, vae por em discussão o pare
ao TJ'ibunal da Relação. . cer n. lB9, da commissào de Commercio e 

Para"rupho unico. A remessa se tar·lt. ao Artes visto terminar o mesmo por· um re
Secr·eta~·io do Tri bunal , sob registro do .001:- queri~Jento no sentido de ser ouvida a com
raio dentro do praso de 48 hoi'as, cúm mtJ- missão de Orçamento. 
maç~o das pal'tes que forem encontradas 
ou aviso do esceivão ntnxado na casa da Ca
mara, publicado pela impr·ensa, onde a hou· 
ver. 

Art. 16. No Tt·ibunal da Relação obser
var-se-ha o·.disposto nos artigús236 a 245 do 

A. C. 25, 

DISCUSSÃO DO PARECER N. 189 
Em discu:>~ão o parecer, é o mesmo sem 

debate a.pprovado e vae á commissão indi
cada. 



1. • DISCUBIÃO Do PROlBCTO N. "216 

.Lido e posto em primeira discusslo o pro 
ecto n. 216, concedendo licença para a ex 
ploração da mica, é ella sem debate encerra 
da, sendo approvado o projellto, q:ue volta â 
commissão de Commerc10, Industrtas e Ar
tes visto consentir a casa que passe elle á · 

I • segunda dtscussão. 
Segunda parte da ordem do dia. 

2.• DISCUSSÃO DO PROJECTO K. ~~ 

E' lido e entra em se~unda discussão, por 
artigos, o projecto n. 1~, sobre E. de Ferro 
de Juiz de Fóra a Jacutmga. 

Em discussão o artigo 1. · com a emenda. 
substitutiva da commissão. 

o •r.Baal Pealdo (Não temos o seu dis-
curso.) _ 

o •r. B ..... aoadu O•&o•l (Idem.) 
O •r. Baeao Braa~ (Idem.) 
o •r~ Bpalalaoadu O&&oal (Idem.) 
Encerrada a discussão, é ap·provado o ar-

tigo e rejeitada a emenda. 
0 SR. EPAMINONDAS 0rrONI1 requerendo re

ctiftcaçlo da votação da emenda., a casa 
confirma a rejeição da mesma. 

Sem debate encerra-se a discussão do art. 
2 •. que e approvado, sendo o pr~jecto re
mettido á commissão de Obras Publicas, vis
to consentir a casa que passe elle á terceira. 
discussão. 

Suspende-se a sessão por dez minutos: 
• 
2. • DISCU.SSlO DO PROJECTO N. 130 

Reaberta a sessão, entra em segunda dis
cussão e é sem debate approvado em todos 
os seus artigos o projecto n. 130, de 1895, 
subsidiando a Associação Promotora da In
strucção em Mar de Hespanha, projecto este 
que vae ã.s commissões reunidas de Petições 
e Instrucção Publica, visto consentir a casa 
que passe elle á terceira discussão. 

3.• DO DR N. 196 

Sem debate, encerra-se a 3. · discussão do 
projecto n. 196, sobre licença ao juiz de di
reito de Caethé, sendo o mesmo approvado.
A' commissão de RedacCUo. 

3." DO DE N. 174 

Egua1mente, sem Jebate, encerra-se a 2. · 
·discussão do projecto n. 174, sobre verba para 
a Bibliotheca da Relação, sendo o mesmo a.p-
provado.-A' commissão de Redacção. . 

3.• DO DR N. 71 DO SENADO 

·Egualmente, sem debate, ê approvado em 
3.· discusslo o projecto n. 71, do Senado, 
sobre vencimentos do~ empr~gajos da Rela
ção, projecto este que, não tendo sotl'rido al
teração, na forma do regimento, o sr. Presi
dente manda que se envie à sancçlio, commu
nicando-ee ao Senado. 

DISCUSSÃO DR PARBCERBS 

Finalmente são, sem debate, approvados os 
pareceres ns. 179 e 280, que são reinettidos 
ao archivo da Secretaria. 

NIUla mais havendo a tratar-sl), o sr. Presi
dente designa, para amanhl, a seguinte 

ORDEM DO DIA 

1.a PARTE 

Até uma hora da tarde: 
Leitura e approvação cl neta. 
Expediente. 

Até duas horas da tarde : 
Segunda leitura dos pareceres de commis

sões e dos projectos depois de impressos e 
distribuídos. 

Apresentação jde pareceres de commissões. 
Apresentaçll.o de p~jectos, indicações, re

querimentos, interpellaçOes ou moções. 
Discussão de requerimentos, interpella

çoes, 'indicações e moções. 
Approvação ele redacçoes tlnaes. 
Primeira discusaão do projecto n. 217, 

garantindo juros a · capitaes destinados á 
fundação e custeio de colonias agrícolas. 

Até quatro horas da tarde : 
Discussão da preferencia entre o projecto 

n. 152, sobre saneamento da zona d-a Matta 
e o substitutivo ao mesmo ofl'erecido e con
tinuaÇão da segunda discussão do que fór 
proferido. 

Discussão dos pareceres os. 181, 182, 183 
e 184 • 

Levanta-se a sessão. 

34. · SESSÃO ORDINARIA, AOS 30 DE JULHO 
DE 1896 

PRESIDENCIA DO SR. EDUARDO' PIMEN'!'EL 

SU&IM A RIO :- 1. • parte da ordem do dia. - A c ta 
- EXPEDIENTE. - Apresentação dos pareceres 
para 3.• dlscus~Ao do projecto o. 211. - Idem 
para a 2. ·do projecto n. 216.-ldem das rcdacçoes 
fioaes dos de os. 158, 174. 183. 184, 196 c 201. -
Apresentação dns projectos ns, 222 e 223 . - t.• 
discussão do projecto o. 217.- ?.· varte. - Dis
cusslo da prelereocia entre o projecto n. 152 e 
o substitutivo da commlssAo. - Dl~cu!'sll do sr . 
1\aul Penido. - 2.• di~ussAo do snb~llmlivo até 
o art. 5. • - Dl!!cursos dos t~rll. Raul Pt-nido, Du
arte da Fonseca. Gonzaga da :o!ilva. Nunes Pi
nheiro. kaul l'euldo, l\1belro Jnnqnelra e Jnve
nal r'erma. - ll~qn .. riml\nlos rlus srs. João Pio, 
Bueno Brandf•o é Wenceslau Braz. - Dedara\~ão 
do sr. lluarte rla Jo'onsPca. - Pt!dldo de urgencla 
do sr. Epaminondas Oltoni. - Apresenla\·ão do 
projecto n. l/ 2~. - D1scussAo dos pareceres de 
IIH a JSL - urdem do dia ~egulote. 
Ao meio dia, feita a chamada, acham-se 

presentes os srs. : Eduardo Pimentel, Ribei
ro de Oliveira, Agostinho Pereira, João Pio, 
Ferreira Tinôco, Manoel Alves, Nunes Pi
nheiro, Wenceslau Braz, Freitas Castro, 
Francisco Bressane, Juvenal Penna, Joaquim 
Calixto, Coelho de Moura, Duarte da Fonse
ca, Nunes Coelho, Sabino Barroso Junior, 



Manoel da Silva, Saturnino Dantas, Raul Pe
nido, Augusto Clementino, Bueno Brandão, 
Simeil.o Stylita, Ribeiro Junqueira, Rodrigues 
Chaves, Camillo Soares Filho, Ignacio Murta, 
Getulio de Carvalho, Gonzaga da. Silva., Theo
philo Marques, Pinto de Moura, Epaminon
das Ottoni e Mendes Pimentel, faltando com 
causa participada os srs.: Benvenuto Lobo, 
Faria Lobato, Bernardes do Faria, Carlindo 
Pinto, Delfim Moreira e Severiano de Rezen
de e sem ella os mais srs. 

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

havendo quem sobre a mesma faça observa
ções ao sr. Presidente a dá. por approvada. 

O SR. I.· SECRETARIO dá conta do seguinte 

EXPEDIENTE 

0/ficios 

Do sr. I.· Secretario do Senado, enviando, 
sob n. 75, um projeeto emanado daquella Ca
mara, auctorizando a constt•ucção de uma 
F.strada de Ferro que, partindo da estação 
de Prados, vá. se entroncar na que liga Bel
lo Horizonte á .<'- Oeste de Minas. » - A im
primir-se. 

Do dr. Sect·etario do Interior,transmittindo 
o autograpbo Jo ·projecto do Codigo de Pro
cesso Criminal, escripto pelo dr. Levindo 
Ferreira Lopes e revisto pela Faculdade Li
vre de Direito. 

O sr. Presidente,attendendo á importancia 
da mataria, manda que se imprima o proje
cto para ser distrihuido pelos srs. Deputados 
e Senadores antes de ser remettido á com
missão respectiva. 

Do mesmo dr. Secretario,remetteudo o re
querimento em que d. Maria Magdalena de 
Andrade pede pagamento da gratificaçil.o a 
que se julga com direito por haver regido a 
cadeira do sexo feminino da cidade do Bom
fim. 

A' s commissões reunidas de Petições e In
strucção Publica. 

2.' LEITURA 
A requerimento do sr. Bueno Brandão é 

dispensada a 2. · leitura das mate rias im
pressas e ·distribmdas, pelo que ficam sobre 
a mesa para ordem dos trabalhos os proje
ctos ns. 220 e 221. que são julgados obJectos 
de deliberação. 

APRESENTAÇÃO DE PARECERES DAS COM
MISSÕES 

0 SR. BUENO BRANDXO, pela commissão 
de Orçamento, aprasenta o parecer que ter
mina pelo projecto n. 222. 

Orçamento para o exercício de 1897 

A commissão de orçamento submette à 
considertLção da Camara o seguinte pr~jecto: 
· O Congresso Legislativo do Estado ae Mi

nas Geraes decreta: 
Art. 1. · A receita do Estado de Minas Ge

raes, J.lara o exercício de 1897, tlca orçada na 
quantia de 17,048:8003 e se comporá dos 
seguintes impostos e contribuições: 

§ 1 • • Imposto sobre generos 
de exportação . . . . ...... . 

§ 2. Idem sobre generos de 
consumo de fót•a do Es-
tado ..... . ......••.•..•. · 

§ 3. Taxa do sello .... . ... . 
§ 4. · Imposto sobre contra

ctos, novações e proroga
ções referentes a empresas 
privilegiadas . .. . .. . .. . .. 

§ 5 . · Passagens em estradas 
de ferro particulares . .... . 

§ 6 Multas por infracções 
de leis, regulamentos e 
contractos.. . . . . . . ..•.... 

§ 7. · Sello de her:Lnças e le
gados, inclusive de tran
smissão em linha recta .. 

§ 8. · Cobrança da divida 
activa ....•....... . .•. . . 

§ 9. • Imposto de aferiç?i.O de 
sal ............ . . ......•. 

§ 10. l~nda extraordinarfá 
e juros de dinheiros de
positados em bancos •.•.• 

§ 11 Renda da Imprensa 
Official . . .. . ... .. .•... . .. 

§ 12. Producto da venda de 
terras devolutas •.•.. . ... 

§ 13. Reposições e restitui-
çõo:~s •.... . •...........•.. • 

§ 14 . Juros de 4 apolices .. • 
§ 15. Taxas de matricula e 

annuidades pagas pelos 
alumnos dos estalleleci
m~;ntos de instrucção .... 

§ 16. Renda dos terrenos 
diamantinos . .•...•.•..... 

§ 17. Imposto sobre o ouro, 
inclusivé 2,5 ' / . sobre a 
renda das companhias de 
ntineraç~o •.••..•....•...• 

§ 18. Quotas com que con
correm as empresas Jlrivi
legiadas para o serv1ço da 
respectiva tlscalisação .••. 

§ 19. Producto das fianças 
criminaesarrecadadas pelo 
Estado •••••.•......•...•• 

13,350:000$000 

l ,200:0001000 
1,050:000$000 

8:0008000 

230:000$000 

460:000$000 

20:0008000 

120:000$000 

160:000$000 

60:000$000 

12:000$000 

20:000$000 
200$000 

120:0003000 

10:0003()00 

20:000$000 

128:600$000 

50:000$000 

17,048:800$000 
Art. 2. • Durante o mesmo exercício fica 

o Presidente do Estado auctorisado a despender 
a quantia de 17,039:860:575, pelas tres secre
tarias de Estado, conforme os serviços espe
cificados nos seguintes paragraphos: 

§ 1. • Secretaria do Interior: 
I Subsidio ao presidente do 

Estado ... . ..•............. 
li Sullsidio aos senado1·es ..• 
III Pessoal e expediente da 

secretaria do Senado, sendo 
2:400:000 para aluguel do 
predio .... . .......... . .•• 

IV Subsidio aos deputados. 
V Pessoal e expediente da. 

secretaria da Camara dos 
Deputados, sendo 4:700$ 
para expediente ......•..• 

VI Ajuda de cus;.o aos sena
dores e deputados .•. .. ..• 

30:000!000 
88:320$000 

34:204$000 
176:640$000 

40:000$000 

36:000$000 



VIl Apanhament& elos deba-
tes ••••••••••••• . ••••••• 

Vlll Pessoal da Secretaria 
do .Juterior •••.••••••.•••. 

IX EXpediente da mesma 
Secretaria • • • • • • • • • • . • •• 

X Magistratura e justiça 
do Estado •.••.•••••••••.•• 

XI Pessoal e expediente da 
RepartiçliO da Policia .•... 

XI1 Carcereiros das cadàas 
do Estado e pessoal da ca
dàa da capital ••. . •.•. •••• 

Xl1l Diligencias policiaes .•• 
XIV Soccorros publicos ..•. 
XV Sustento, vestuario e 

curativo de presos pobres. 
XVI Colonias correccionaes 

x;trc;~~ ·p~bÚ~·~· .... . . 
a.) Pessoal da. Brigada Poli-

cial .•..•..••...•..• . ... 
b) Etapa para 2,079 praças 
a. U530 na média • . . .. ... 
c) Fardamento para 2.079 

praças a 00;000 .. ....... . 
d) Ainda de custo aofficiaes 

em diligencia.. . • . . .. . .. 
e) Gratificação a re.-ngaJa-

doa •• . ..•. . .. . ......•..•. 
I) Compra de animaes, for

ragem, equipamento e ar
mamento, inclusive metra-
lhadoras •..•.•••..••.•... 

g) Aqua.rtelamento, enterra
manto, expediente & luz • 

XVIII Saúde publica : 
a) Directoria de bygiene, 

pessoal e expe(ijente .•.... 
b) Quotas para as delegacias. 
XIX Anxilio aos hospitaes de 

OUro Preto, Montes Claros, 
Grilo Mogol, rt&birà, Dia
mantina, PitallgUy:, Saba
rá, Santa Luzia, Sete La
goas, Baependy, Barbace
na, S. JoliO d'El-Rey, La
vras, Caldas, Marianna, 
PassOS', ' Arassuaby, Ouro 
Ptno, Theopbilo Ottoni, S. 
G'oftçalo- do Sapucaby, Pa
raeaiú, Curvetlo, Serro, 
Mar de Bespanba, Pará, 
TlU'vo-, Bomftm, Rio- Preto, 
Campanha, Ponte Nova,. 
Formig~ Leopoldina, Juiz 
de Fóra e Mina..~ Novas, 
e hospícios de aliflnados de 
I'iiabira, e Ponte Nova, a 
2:0003.000 cada um . . . . . •• 

a) Aos hospícios de aliena
dos de S. JoliO d'El-Rey e 
Diamantina ....... . ...... . 

b) Annuidade concedida aos 
mesmos, . sendo 15:000$ a 
cada um . . . . ••..•.•• . ..• 

c) Assistencia a alienados 
no Hospício Nacional •..•• 

XX lnatrucçlio publica: 
a) Instrucção primaria,. in

clusivé 60:000! aos 10 ms
pectores ambulantes .•..• • 

·' ... 
b) Auxilio para üluminaçlo 

3()I:O()()fOOO das escolaa noctU:rnaa •..• 
. c) Para rornecimentodemo--

123:0201000 bllia e livros u escolu 

l6:()()()f000 

I ,633:500f000 

primarias, inclusiTé hb
pressão do «Compendio de 
Gymn·astlca» eeeripto pelo 
professor da escola normal 
ae Ouro Preto, Antonio 

57: ~ooeooo Martiniano Ferreira •• • .•. 
, d) Despesas com as 13 escoras 

normaes, inclusive aluguel 
~:92()f000 de casa para as mesmaa •• 
15:0001000 e} Cursos de agrimensura 
50:ooot000 · em 4 destas escolas ... . ... . 

f) Auxilio ás escolas nor-
450:ooot000 maes municipaes de Bar-

bacena e Tres Pontas • . . 
30:000eo<>G g) Externato do Gymnasio 

Mineiro, inclusive expe
diente e custeio de gabi
nete e laboratorios ...• . •.. 1.512:6101500 

h) Internato do • Oymnasio 
l,l6t:Ol1$550 Mineiro ... . ......•... . . . .. 

i) Escola de Pharmacia .... 
187:11ot90f XXI Subvençoes e auxílios: 

a.) Faculdade Li-
5:ooot0Qe vre de Direito.. 74:000~000 

b) Lyceu de Ar-
10:0001()00 tes e Otllcios de 

144:2166950 

OUro Preto . . . . 5:000 ~000 
c) Externato mu-

nicipal de Pitan-
guy.. • .. .. . .. 5:000!000 

d) Gymnasio Bae-
70:000~ pendiano . . . . 5:000!000 

e) Instituto mu-
nicipal tlu F;·u-

141:280!000 ctal. . . . . . . . . . 5:000SOOO 
54:780100 • f) Semina.rio de 

Diamantina.... 5:000SOOO 
g) Collegios de 

Diamantina e 

65:000i()00 

30:()()()SOOO 

10:000to00 

6,315:7791()00 

2,655:100$000 

Marianna • • . . . . 8:000f000 
b) Asylos de Dia-

mantina, Ma- 1 
ria.nna, Barba· 
cena, Juiz de 
Fõra e S. Fran-
cisco em S.João 
d'El-Rey....... 10:000 000 

(i Recolhimento 
de orphams de 
S. João d'EI-
Rey .. .. .. . . .. 2:()()()SOOO 

U A!;lylo de S. 
Luiz em Caethé. 5:000$000 

XXll Despesas COUl eleiçOes 
estaduaes .. 

XXlli Archivo Publico Mi· 
neiro, pessoal e expediente. 

XXIV Despesa com a illumi-
nação de palacio ........ . . 

XXV Eventuaes •.•...•... 
XXVI Gratificação proviso

ria de lO, 15 e 20 "'· nos 
termos da lei n. 00, de 23 
de junho de 1894 .. .. ..... . 

80:000$000 

l708:lq)OO 

36:000JO()() 

30:000JO()() 

99:000!(100 

206:400i()()() 
91:44ot0Q0 

124:0003000 

5:000SOOO 

35:500!000 

2:400$000 
10:0001000 

1 ,089:710S000 

J l ,496: 169$000 
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§ 2. • Secretaria de Fmanças: 
I Pessoal da Secretaria . . . • 162:5203000 
11 Expediente . . . . . . . . . . . . . . 14:000...,000 
IIl Pessoal da Recebedoria. 

do Estado na Capital Fe-
deral, inclusivé expediente 
e aluguel de casa . . . . . . .. 

IV Juros e amortisação da 
divida fundada do Estado . . 

V Porcentagem a collecto-
res e escrivàe~> .... ...... . 

VI Despesa com ::1. fiscalisa.
ção especial das rendas in
ternas e externa3 ... . ....• 

VII Pessoal das recebedo
rias e vigias fiscaes ...•..• 

VIII Porcentagen1 a estradas 
de ferro pela arrecadação 
de rendas .............. . 

IX Expediente e aluguel de 
casas para recebedorias .• 

X Juros do emprestimo de 
orphams e de dinheiros de-
positados para fiança de 
exa.ctores ...... ....... .. . . 

XI Culltas em processos cri
mes runccionllt:ios não 
remune.:tdos e e~ causas 
da Fazend"' .. : . ... . .. . . 

XII Expediente do jury e 
tribunaes correccionaes e 
publicações de editaes •..• 

Xlll Mobilia para a sala de 
.i u ry em diversas comarcas. 

XIV Passagens em estradas 
de ferro e telegra.mmas of-
tlciaes. . . . . . . . . , .....• 

XV Imprensa 011ieial ... , .. 
XVI Reposiçoes o restitui-

ções . .... .. ............ . 
XVII Aposentados e refor-

mados ..•••.••••......•..• 
XVIII Despesas com talões 

e impressllo de estampi-
lhas . ... ....•...•.......• 

XIX Exercicios findos .....• 
XX Eventua.es. . .....•.... 
XXI Gratificação provisoria 

de 10, 15 e 20 °'o, DO!: ter
mos da lei n. 90, de ~:3 de 

171 :600~000 

1,0'21 :660 .000 

233:000.;000 

132:000i000 

267:940$000 

29"2:000$000 

22:000$000 

25:000$000 

144.003000 

23:0008000 

59:800$000 

80:0003000 
272:520$000 

1 o :()()()$000 

276:873,S575 

6:000$000 
60:000$000 

4:000.S000 

junho de 1894 . ............ 82:48~ 

§ 3. · Secretaria da Agricultura, Commer-
cio e Obras Publicas: 
I Pessoal da Secretaria .... 
11 Expediente, inclusivé alu-

guel de casa e 7:000 000 
para. compra. de instru
mentos de engenhal'ia . ... 

lll Repartição de Terras e 
Colon isaçfto, inclusivé alu
guel de casa e expediente. 

IV Tres d1strictos de terras, 
(pessoal e expediente) .... 

V Commissão da carta geo
gra.phica e geologica do 
Estado ......... . . 

VI Commissil.o de limites .. 
VII Colonias indígenas . .. • 
VIII Obras publicas ... .•.•. 

155:4203000 

21:400!000 

72:9603000 

139:2003000 

5:8003000 
156:080.)000 
25:0003000 

800:000 ~000 

IX Junta Commercial, in
clusivé expediente e alu
guel de casa •.. . . . .••...• 

X Instit uto Zootechnico de 
Uberaba . ..... . . . ....... . 

XI Instituto Agronomico de 
ltabira...... . . • .. ... . . ... 

XII Concessão de premios a. 
industriaes . . ... .. . . . . .. . . 

Xlll Subvenção á Academia 
do Commercio de Juiz de 
Fóra ... .. .. . . ... .. .. . . . 

XIV Acquisiçào ae plantas, 
sementes e introducc;;ão de 
animaes de raça, inclusive 
5:000. 000 como auxilio á 
publicação da.« Revista In
rtustria.l » prestado em 
quotas mensaes correspün
dentes aos numeros da 
Revhta que se publicarem 
V Compra de vaccina anti-
carbunculosa .. .. . .... .. . 
VI Fundação e manuten
ção de um stock-house de 
machinas a.g•·icolas . . . 

XXII Acquisic;;ão de produc
tos chimicos e apparelhos 
para tratamento de vinhe
dos tacados de mole·tias 

XVIII Fiscalisaçào da em
presas de aguas mineraes 

XIX Auxilio ao GoYerno Fe
deral para o estabeleci
mento de linhas telegra-
phicas ... .. .... . ..... . 

XX Subvenção á empreza 
« Viaçlio do Brazil», para 
navegaçllo de rios .....•. 

XXI Fiscalisação das estra-
das de ferro ............ . 

XXII Eventuaes ..... .. .. . . . 
XXIIl Gratificação proviso

ria. de 10, 15 e 20 °/. nos 
termos da lei n. 90 de 23 
de junho de 1894 ........ 

11:780.;000 

63:120.:000 

83:820~000 

80:000,e000 

30:000;000 

60:000..i000 

9:6002000 

50:000.000 

10: 000~000 

9:0003000 

50:000;000 

43:2003000 

104 :800.;000 
8:000,:000 

94:316$000 

2.183:296~000 

Art. 3. · O governo fica auctorisado a re
ceber e restituir os dinheiros do emprestimo 
do c.:>fre d(Js orpbãos; depositos para garan
tia de fianças e de depositos de outras origens. 

Paragrapho unico. O saldo que produzi
rem estes depositos será empregado nas des
pesas do Estado, e os excessos das restitui
ções serão levados ao balanço do exercício. 

Art. 4.° Fica o Presidente do Estado au
torisado a abrir creditos supplementares 
cou1 as formalidades prescriptas no art. 18 
da lei n. ~.314 de 11 de junho de 1876, e 
observadas egualmente as dispos ições do art. 
3: dn. lei n. 19 de 26 de novembro de 1891-
ns rubricas dos ns. 8, 14, 15, 20 lettra h e 
25 do§ I.· art. 2.·; I, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 
19 e 21 do § 2.· e ns. I e 21 do 3. · do 
mesmo artigo; caso não tenham sido sutn
cientemente dotadas. 

Art. 5. · Caso a renda ordinaria e extraor
dinaria não bastem para a despesa orçada, 



o Presidente do Eatado poderá fazer opera
çOes de credito para cobrir o dellcit que se 
verificar. 

ATt. 6. · Fica tambem o Presidente do Es
tado autorisado a fazer operações de credito 
para occorrer às despesas com garantia de 
JUros, subvenções e emprestimos a empreBas 
auxiliadas pelo Estado, caso sejam insutft-
cientet as rendas do Estado. · 

Art. 7. • Fica eguaimente o Presidente do 
Estado auctorisado, desde jü, a fazer opera
çlJes de credito até a quantia de cinco mil 
contos de reis para occorrer ás despesas 
com os serviços de immigraçllo e colonisa
çllo, creados pJlas leis ns. 32 de 18 de julho 
de 1892, e 150 de 20 de julho de 1896, não 
excedendo os juros de 6 ·f. ao anno. 

Art. 8. · Continuam em vigor as disposi
ções contidas nos arts. 10, 11, 14, 15. 16, 17, 
18 e 19 da lei n. 19 de 26 de novembro de 
18tH; 6. · da lei n. 39 de 21 de julho de 1892 
e as dos arts. 6, 7 e 15 da lei n. 107 de 26 
de julho de 1894. 

Art. 9. · Revogam-se as disposições em 
contrario. 

Sala das commissões, em 30 de julho de 
1896.-J. Bueno Brandllo.-Augusto Clemen
tino:-:\lendes Pi,mentel. 

A imprimit'-se. 
O SR. MANOEL ALVES, pelas commissões de 

Orçamento e Commercio, Industria e Artes 
reunidas, apresenta o seguinte 

PARECER E REDACÇÃO PARA TERCEIRA DISCUSSÃO 
SOBRE O PROJECTO N. 211 

As commisslles reunidas de Orçamento, 
Commercio, Estatística, Industrias e Artes, 
á que foi presente o projecto n. 211, deste 
anno, auctorizando o governo a despender 
a quantia necessaria para erigir na Nova 
Capital, uma estatua ao General Gomes Car
neiro, sllo de parecer que seja o mesmo 
projecto submettido á terceira discussão e 
approvado com a seguinte redacçito, de 
accôrdo com o vencido : 

O Congresso Legislativo do Estado de Mi
nas Geraes decreta : 

Art.l. · Fica o governo do Estado aucto
rizado a despender a quantia necessaria 
para mandar erigir, na praça principal da 
cidade de Minas, uma estatua a.o General 
Gomes Carneiro. 

Paragrapho unico. O governo providen
ciarà de modo que se inaugure a estatua 
no mesmo dia em que se passar, para a 
Nova Capital, a séde da a.dministraçllo de 
Minas Geraes. 

Art. 2. · Fica. aberto, dE:sde já, ao governo, 
o ·credito necessario para. occorrer as des
pesa.~ creadas pela presente lei. 

Art. 3. · Esta lei entrará em vigor desde a 
data de sua publicação, revogadas as dis
posições em contrario. 

Sala das com missões, 30 t\Fl julho de 1896. 
--Conego Alves.-Manoel da Silva.-Juvcnal 
Penna-Augusto Clementino-J. Bueno Bran
dilo. 

A imprimir-se. 

0 SR. MANOEL ALVBS, pela commissllo de 
Commercio e Art.P.s, manda á mesa o se
guinte 

PARECER PARA 2.' BISCUSSÃO, SOBRE O PROJECTO 
N. 216 

A commissllo de Commercio, Estatística, 
Industrias e Artes é de pa:-ecer que o proje
cto n. 216, approvado em primeira. discus
são, sej11. submettido á segunda discusslio, e 
approvado. 

Sala das commissões, 30 de julho de 1896. 
-Conego Alves-Juvenal Penna- Manoel da 
SilM. 

0 SR. PINTO DE MOURA, pela COffi.lliSSll:O 
de Redacção, envia á mesa as seguintes 

REDACÇÃ.O FINAL SOBRE O PROJECTO N. }58 

A commisslio de Redacção de leis, á que 
foi presente o projecto n. 158, deste a.nno 
é de 

PARECER 

Que seja approvada a seguinte redacção 
dada ao mesmo: 

O Congresso Legislativo do Estado de Mi
nas Geraes resolve : 

Art; 1.· Sllo dech!.rados nullos os§§ 2 . • e 
3. • do art. I.· da lei n. 6, de 11 de junho de 
1895 e § 2. do art. I.· da lei n. 13, de 9 
de junho de 1895, ambas promulgadas pela 
Ca.mara Mu:ticipal de AlvinopoHs. 
.... Paragrapho unico. Exceptuam-se destes 
paragraphos os impostos sobre vendedores 
de gallinhas, rezes abatidas, director-mestre 
ou gerentes de olficinas, pennas d'agua. e 
solicitadores ou procuradores de partes. 

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

Sala das commissões, 30 dejulho de 1896. 
-Pinto de Moura. - Rodrigues Chaves. 

A imprimir-se. 

~BDACÇÃO FINAL SOBRE O PROJBCTO N. 174 

A commissll:o de redacçiio e leis, a que foi 
presente o projecto n. 174, deste anno, é de 
parecer que seja approvada a seguinte re
dacçiio dada ao mesmo: 

O Congresso Legislativo do Estado de Mi
nas Geraes decreta : 

Art. 1. · Fica o Governo do Estado, desde 
jil., autorizado a despender pela verba -Ma
gistt•atura-até a quantia de vinte contos de 
reis, para melhorar a bibliotheca do Tribunal 
da Relação. · 

Art. 2. · Revogam-se a.s disposições em con
trario. 

Sala das commissões, 30 de julho de 1896 . . 
-Pinto de Moura-Rodrigues Chaves. 

REDACÇÃO FINAL SOBRB O PROJECTO N. 183-
FORÇA PUBLICA 

A commissllo de Redaccão de Leis, a que 
foi presente o pr~jecto n. 183, deste anno, 
sobre llxaçiio de força publica do Estado, 
nllo encontrando moditlcaçllo alguma a fazer 
em seus artigos e na tabella annexa., é de 
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PARECER 

Que seja adoptadn, como final, a mesma 
redacção com que roi appt ovndo em tercei
ra. discuss1io. 

t'anteria. u u:n e~quadrão de cnvallaria, an
nexo ao primeiro batalhão, e cinco batet·ias, 
cabendo uma a cada batathão. 

Art. 5.· Revogam-se as disposições em 
contrat·io. 

Sala das commissões, 30 de julho de 1800. 
-Pinto de Moum-Rod.1·igues Chaves. 

Sa la das connnissões, 30 de julho de : 189(). 
-Pinto de Moum-Rodrigues Chaves. 

REOACÇÃO FINAl. SOBRE O PROJECTO N. 184 REOAf"ÇÃO FINAl. SOBRE O PlWJECTO 1\. J! 'ti 

:\ commis;;ão de Redacção de leis a que 
foi presente o pr~jecto n . 184, deste anno, 
motlilicativo tla. lei n. 112, de 1894, ê de pa
rece r que !'ejn. approvada :a seguinte reda
r~;ào dada ao llle::mo: 

A commissào de Retlac~;iio do Lf'is a que 
ro i pre>'entu n projecto n. lUfi dc;;to anno, é 
de pat·ccer que l'ej:~ appmrada a se:;uinte 
redaet.;i'lO ti;Hia ao mc~mn: 

o Cn ngi·csso Legis l;~ ti vo do Estado de Mi
nas Gcl'aes, decreta : 

Art . I.· Para o cargo de commandante 
~reral tia B1·igada podcra o Pt·esidente do 
Estado nomear um ollicial superior, cfl'ectivo, 
r e rormado ou honorario do exercito, ou um 
de policia, e fl'ectivo ou re l'ormatlo. 

At·t. 2. · O estatlo maior da Brigada com
por-se-Ita : de um cot·oncl commandaute ge
ral, um major assistente encat'l'<'~ado do de
talhe, um capitão quartel mcstt·e g-eral, um 
tenente secreta t·io e um tenente ou alferes 
ajudante de ot·dom:, ,endo este ti t·ado de 
um du;; batalhões. 

§ 1. · Cada um tios estado~ maioi·es compor
se-lHt de um tenente cot·uncl commandante, 
utn mujor fi scal, um capitf1o l'ir·ur(!iào -mór, 
um capitrw ~judante, um tenente secretario 
e um atn~res quat·tel mestre . 

§ 2. · O estado menor. do I.· batalhão con
stara de um s;wgento ajudante , um sarl!en
to qua1·tel mestre, um primeit•o sa•·gento 
mestt·e de musica, um segundo sarl!ento 
contt·a-mestre de musica, um com eteiro mór 
com a graduação de primeiro sargento e 
trinta musicos. 

§ 3. · Os estados menores dos outros bata
lhões constarão dos mesmos inferiores já 
citados e sómente de doze musicos. 

§ 4. · Os vencimentos do pessoal da Bri
gada serão regulados pela t11;bella annexa 
á lei de fixação da força publ1ca. 

Art. 3. · O esquadrão de cavallaria con
stará de um capitão, um tenente, dous al
feres um primeiro sargento, quatro se
aund'os sargentos, um l'urt·iel, seis cabos 
~itenta soldados , dous clarins e dous ferra
dores. 

§ 1. · Alêm dos otnciaes existentes 
nos estados maiores da Brigada e dos 
batalhões, haverá. mais, em cada um dos 
mesmos bata lhões. quatro capitães, quatro 
tenen1 es c oito alferes, os quaes serão divi
didos pelas companhias. 

§ 2. · Catl<t bateria constará de um capi tão, 
um primeiro tenente, dous segundos tenen
tes um primeiro sargento, dous segu!Jtlos 
sargentos, um l'orriel, seis cabos, quarenta 
soldados arti lhe iros, trinta soldados condu
ctorc~ c dous corneteiros . 

§ 3. · Os ot'liciaes e praças da..s bate•·ias .f~ra 
do tempo de seeviçc de sua arma e exerc1ctos 
empt·c••a•·-se-hão no sct·viço ordinario, como 
os de ~utras companhias. 

O Cu n:.rrc:::so LCI! islatiro tlll E,t.ulo dl' :\li
nas Gcracs tl ccreta : 

Art. J.o Fica o Pres iden te do E>:ta tlo au
ctorisado a concede!' ao .i u iz de tl ircito da 
comat·ca de Caethé , Dt•. Ft·a nci,.cn tiL· Assis 
Barcellos Col'l'éa, um a nno tlc li ren ~;a com 
met:nlu do:; Yl' llcimcntos, pat·a. t rata•· de 
sua 5:aúd••. 

At·t. ~-' Herog-am-so as dispo;;i~·õc;: em 
contrarie. 

Sala tia;; commi~. õc;; , :10 tlc julho de l l'!){}. 
-Pinto dl' .1/o·ura -Hocl?'i.fllll'-' Chrtres. 

REOAC<;Ão F' ll\AI. ~OIIRE !J I'Hil.IECTO :\ :.?01 
. A com missão tle H.edacção tle Lf'i:', a que 

foi presente o projecto n. 201, deste anno 
de 

PAHF.CF.R 

Que s~ja approrada a segu inte redacçi'1o 
dacla no mesmo : 

O Conl!res o Lcgislat iro tio Estado de :\li
nas Geraes decreta : 

Art 1. · São applicnveis aos escrh·ães j u
tliciaes rio Estado as disposit;i)es da)lei n. 130, 
de 17 de julho de 1R05. 

Art. 2 · Hevogam-!'o as tli!'posições em 
contrario. 

Snla. das commissõcs, :lO d" julho de 1806 . 
- P·into de 1\foum.-Rodrigues Chaves. 

A impt·imirem-se. 
O SR. SI!IIEÃ(• STYLITA, pot· parte da com

missão de Petit;Oes e Rep1· ·sentat;ões, apre
senta o parecer que ter·mina. pelo 

PROH:CTO N. 223 

A commissilo de Represen tações, Requeri
mentos e Petições, a qual foi pre ente a pe
tição do cidadão Manuel Soares da .. Silva 
Telles, porteiro da Imprensa . Otncwl do 
Estado, pedindo oito mezes de licença, com 
metade de seus venciment.os, para tratar 
de sua saúdo; 

Considera ndo que a petiçilo vem acompa
nhada de attestado medico que prova o a lie
g-ado, é de p:wecer que se adopte o :seguin-
~: . 

o Congrcsi'o Legislati\·o do Estado de :\h-
na:> Gera e:< decreta: 

.-\ rti<>o unico. Fica o Pre:;idonte do Esta
do au~torizaclo a conceder ao cid:u.lfw Mano
ei Soares da Si lva Te lle!', poi·teit·o da 1~
pt·ensa Ollicial 1lo Estarlo, oit~ mozes de h
•:ença, com metatlc dos vcnc1mento~ •. par.a 
t1·atar de sua saúde; revogadas as dlsposL-
t;ões em contrario. . 

Mt 4. · o quadro da força policial do Esta
do compor-se-ba de cinco batalhões de in 

Sala da commissões, :lO de JUlho de 1896. 
- Simei/o Stylita.-~·atto·ni-110 Dantas. 

A imprimir-se. 



' ... 
J.·. DISCUSSÃO DO PROJEC'l'O N. 217 

E' lido, posto em discusslio e sem debate 
approvado o projecto n. 217, auct.orizando o 
governo a garantir juros ~os capita.es que 
se destinarem á. fundaçlio e custeio de ;colo
nias agrícolas no Estado. 

Consentindo a casa que sotrra elle segun
da discuss!W, e remettido ás comm issoes re
unidas de Orçamento e Agricultura. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA.. 

DISCUSSÃO DA PREFBRBNCIA ENTRE O l'ROJECTO 
N. 152 E O SUBSTITUTIVO DA COMMJSSÃO 

E' annuncinda a discussão da preferencia 
entre o :projecto n. 152, sobre saneamento 
na zona da Matta e o substitutivo ao mes
mo otrerecido pela commissão de Satide Pu
blica. 

O •r. Ranl Penldo: - (Não temos o seu 
discurso). 

E' acceita a preferencia do substitutivo 
que entra em segunda discussão por arti
gos. 

Sem 'debate, encerra-se a discussão dos ar
tigos I.· e 2. ·, que são approvados. 

Em discuss!W o artigo 3. · • 
O u. Ranl PeDido - (Não temos:-: o seu 

discurso. 
O u. Dnarte da Fon•eea- {Idem). 
O 11r. Gon~~&p da Silva : - Sr. Presi

dente, desdobrando o meu mandato de Depu
tado ao Congresso Mineiro, não· leio em 
nem uma só de suas clausulas a condicção 
de representar zona (Apoiados divet·sos) ; ve
jo e leio, sr. Presidente, que sou represen
tante do Estado e que tudo quanto atrectar 
os interesses de qualquer das zonas nelle 
contidas, ipso facto, atrectará os interesses 
do mesmo Estado. (Muito bem!) 

A epidemia de feb,es de mau caracter que 
tem preoccupado o espírito de todos quan
tos se interessam pela saude publica e pela 
vida de seus concidadãos, na zona da Matta, 
tem-se manifestado exclusivamente nos pvn
tos de Estrada de Ferro e sobre sua origem 
não ha ainda, apesar dos abnegados esfor
ços da distincta classe medica, um perfeito 
e acabado diagnostico. 

Dilllcil, sin!W impossível, se torna, portan
to, o saneamento daquella zona, mórmente 
por pal'te do Governo do Estado, já. tão so
brecarregado de onus com outros trabalhos 
e empresas àe directa e summa importan
cia. 

O SR. JuvEJSAL PENJSA: -Procuremos me
lhorar, quando não possamos extinguir. 

O sR. GoNZAGA DA SILVA:- Sr. Presidente, 
essas minhas poucas considerações, nasci
das de meditação profunda sobre tão mo
mentoso a.ssumpto, em nada talvez poderão 
influir no animo de meus collegas que, pro
ficientes, mais directa e sabiamente delle 
poderão tratar. 

O SR. D"JARTR DA FoNSECA : - V. ex c. vae 
perfeitamente bem. 

0 SR. GONZAGA DA SILVA: - Pm•ece-me, Sr. 
Presidente, que essa ampla discussão que se 

levanta nesta casa, em nada vem mi~orar 
os males da causa em quest!W; devemos, de 
accôrdo com a opinião de diversos de meus 
collegas, concorrer para que o Poder Execu
tivo do Estado se exercite amplamente (si é 
que a elle exclusivamente cabe a obrigaç!W), 
por meio de commissoes de sua confiança, 
no estudo minucioso das causas de tão terrí
vel fiagello. 

Em aparte ao meu distincto collega resi
dente em Angustura, um outro meu collega, 
residente em Barbacena e tambem represen
tante do Estado peJa zona da .Matta, procu
rou magoar-me declarando que eu não co
nheço a. zona quo represento. Eu senti, co
mo sinto ainda, ter sido apanhado de sur
preza :-•a questão, mas a s. exc., respondo 
que, morador no fóco epidemico, conheço 
de perto tudo quanto por lá vae de horror, 
e que s. exc., residente em uma cidade sa
luberrima do Estado, nunca tendo viajado 
pela zona da Matta, em nada poderá, me
lhor do que eu, representai-a nesta casa. 
)Muito be1n!) 

Deixemos de lado esse pequeno incidente, 
para continuarmos na discussão da mataria 
do project,o. 

Sr. Presidente, as municipalidades da Matr 
ta, ante o assolamento dessa zona pela epi
demia, de ha muito já se deveriam ter uni
do, constituindo uma commissão de protls
sionaes que estudasse por todos os seus 
prismas essa importante questão pHa do 
resultado desse estudo e de perfeita combi
nação entre si procurarem melhorar as 
suas condicções sn.nitarias. 

O governo do Estado, estou certo, não dei
xará de correr pressuroso em auxilio dessas 
municipalidades, que, me parece, mais dire
ctamente devem cuidar de seu saneamento. 

Para isso ahi temos a lei n. 2 que provi
dencia sobre tudo o que diz respei to aos 
interesses locaes. O que é preciso é que 
essa lei não seja lettra morta, como tem 
acontecido no município do Muriahé, onde 
os dinheiros publicos são esbanjados em 
detrimento, em prejuiso dos interesses ge
raes do município. 

Além dessas, poderia eu fazer outras consi
derações sobre o art. 3. · e os subsequentes 
do projecto, o que aguardo para occasião 
mais opportuna; e me parece que são essas 
que ahi ficam mais do que su11lcicntes para 
dar o meu voto não só a favõr dclquelle art., 
como amda a favõr do prQjecto suustituti
vo elaborado pela illustre commissão de 
saúde publica. Nosse assumpto, orgulho-me 
em dizél-o, sigo totalmente a opinião mais 
que abalisada do meu il::1stre collega resi
rlente em Angustura, fazendo minhas as suas 
palavras. (Muito úem; muito bem!) 

Epcerrada a discussão tlca adiada. a vota
ção 

Passa-se á discussão do art. 4. · 
O sr. Xnne• Pinheiro pede a palaYra e 

manda á mesa &seguinte emenda (le): 

EMENDA N. 1 
Ao art. 4. · accrescente-se in fine - De 

accõrdo com o § 4. · art. I.·- Duarte da Fon
seca - Nunes Pinheiro.- Nunes Coelho. 



SOl 

E' posta conjunctamente em discussão, 
depois de apoiada. 

O sa. RA.VL PBNIDO envia á mesa a se
guinte 

BMBNDA N. 2 

Art. 4.· Supprimam-se as palavras-drai
nage e quebramento de cachoeiras.--:- Raul 
Penido. 

Apoiada entra conjunctamente em dis
cussll:o. 

Fica adiada tam bem a votação deste arti
go e emenrlas. 

Suspende-se a sessão por 10 minutos. 
Reaberta u sessão, procE:de-se á votaçílo 

dos arts. 3.· e 4. · que slio approvados e bem 
assim a emenda n., sendo retirada a ele n. 
2, a 1equerimento do seu auctor. 

Entra em discus8ão o art. 5. · 
O 8r. Ribeiro .Janqaelra z-Sr. Presi

dente, julgo-me completamente dispensado 
de adduzir quaesquer argumentos em favor 
do saneamento da Matta. por isso que é esta 
uma questão mais que discutida, e é opi
niílo unanime da Camara que devemos curar 
quanto antes deste assumpto. 

Mas, me parece que devo otrerecer uma 
emenda ao art. 5. · ora em discussão, afim 
de sànar uma lacunaquejulgo haver no pro
jacto da. commissílo. 

Sou o primeiro, sr. Presidente, a elogiar 
deveras este projecto, que, julgo, vae atten
der, devidamente concertado, as necessida
des daquella. zona tílo atrozmente ftagellada, 
mas como disse o illustre Deputado residen
te em Barbacena, algumas muicipalidatles já 
tem emprestimos contrahidos e não podem,á 
vista do artigo 79 da Constituição, contrahir 
novos. 

O projecto da commissão deixa de parte 
esta lacuna que a minha emenda procura 
sanar a qual, estou certo, serú. acceita P.ela 
casa. E' redigida nos seguintes termos (lê). 

Sr. Presidente, procurarei justificar esta 
emenda em poucas palavras. Como sabeis o 
art. 79 da nossa Constituição prohibe que 
as Cama1·as Municipaes contraiam novos 
emprestimos uma vez que já tenham com
promettido a quarta parte de suas rendas 
em emprestimos anteriores. Não sei si in
terpi·eto bem ou mal este artigo, mas me 
parece que nenhuma municipalidade pôde 
contrahir emprestimos superiores á quarta 
parte de suas rendas afim de que possam fa
cilmente dar cumprimento aos juros e amor
tização, sem prejuízo dos serviços ordina
rios. 

0 SR. PINTO DE 1\loURA. d:i um aparte. 
0 SR. RIBEIRO Jt'NQUEIRA :-Creio que este 

artigo tia Constituição não pOde. referir-se 
simplesmente aos novos emprestimos p~rqu.e 
si assira fosse, muitas vezes as mumcipali
dades poderiam contrahir emprestimos su
pet·iores ás suas forças e quedarem-se ele
pois inertes ante necessidaelBs urgentes por 
falta de verba. 

Exemplifiquemos. Supponham0s, sr. Pre
sidente, que uma municipalidade que tem 
a renda annual de 100:000!000 tenha contra
hido um emprestimo de 250:000,.000 a juros 

A. C. 26. 

de 7 "/• e amortiza'>ão no praso de 30 annos. 
o que lhe deu uma responsabilidade annual, 
para juros c amortizaçílo, de 25:800~000, ou 
a quarta parte, mais ou menos, da sua renda 
annua. Supponbamos, porém, que esse em
prestimo nl!.o foi sufficiente para concluslio 
tlo serviço projectado ... o que fazer a mu
nicipalidade 1 em vista do projecto tem que 
quedar-se por não poder, e.v-vi do paragra
pho unico do art. 79 da Constituiçlio, con
trahir novo emprestimo. Este inconveniente 
é que a minha emenda procura remover, 
porquanto resgatando o Estado esse em
prestimo tle 250 contos póde, por exemplo, 
diminuindo a taxa de juros de 7 pal'a 3 ·f. e 
elevando o praso para a amortização de 30 
para 50 annos, dobrar o emprest.imo, isto é, 
elevai-o de 250 contotl para. 500 contos, sem 
que se augmente a responsabilidade a.nnual 
-da municipalidade. Eis a. razão da emenda, 
sr. Presidente, que tem por fim fazer com 
que o Estado venha em auxilio das munici
palidades já oneradas para que ellas possam 
levar a atreito o serviço do !'leu saneamento. 

0 SR. GONZAGA. DA. SILVA :- E' simplesmen
te uma porta. aberta para as mesmas muni
cipalidades se encalacrarem. 

O sr •. RIBEIRo JuNQURIRA :-Não é uma 
porta aberta para as municipalit.latles se 
encalacrarem, porque ella. vem apenas egua
lar as municipalidades que têm emprestimos 
contrahidos com aquellas que vão receber 
!\gora maiores favores, porque o emprestimo 
vae ser feito por parte do ECJtado que pode
rá diminuir os juros ou espaçar a amorti
zaçllo, ao passo que as .municipalidades que 
.já têm empi'estimos contrahidos se vem pea
das para tornar etrectivo o seu saneamento 
já. começado. 

Portanto, eu creio, sr. Presidente, que a 
minha emenda vem sanar esta laruna exis
tente no projecto, ao qual como já disse, 
bypotheco o meu voto, elogiando os nobres 
empenhos da commissão de Saúde Publica, 
ao apresentai-o. (Muita bem) ! 

Vem a mesa, é lida e apoiada., conjuncta
mente, em discussão, a seguinte emenda 

N. 3 
Ao art. 5. ·, pa ragrapho uni co. O governo, 

de accõrdo com as municipalidades que já. 
tenham emprestimos contrahidos ou resga
tando-os, lhes rara novos emprestimos de 
modo tal quo não incidam no disposto no 
paragrapho unico do a.rt. '79 da Constituição, 
por meio da diminuição da. taxa. de juros e 
espaçamento do praso para amortização, ou 
entt1o completará. a qurLntia. necessaria par11. 
a realização dos !:erviços p1·evistos no art. 
4. · e da qual só começará a receber juros e 
amort izactão depcis que as municipalidades 
estive1·em em condições de {>agal-os. 

Sala das sessões, 30 de Julho de 189(>.
Ribei7·o Junquei1·a . 

O 8r . .Juvenal Peuua :-Sr. Presidente, 
vou mandar á mesa uma emenda que à pri
meira vista parece ser identica é apresentada 
pelo meu distincto collega residente 1111 te;·
ceíra circumscripção ele1toral, mas que, en
tretanto, é mais ampliaiiva do que a de s. 
exc. · 



... 
Sr. Presidente, si uma só das municipali- · 

dades da Matta nllo puder fazer o .seu .ser
viço de saneamento, de nada valerá sanear
se aquella zona porque desse municipio ir
radiará o mal para todos outros pontos. 

(Um sr. Deputado dá um aparte) 
:Mas é preciso deixar-se de lado este arti

go da. Canstituiçio porque trata-se da salYa
çlo de um J;IOVO que é sempre victimado 
pela. epidemia. -

0 SR. AUGUSTO CLEHRI'iTINO :-Isso O go-
'Y"rno não pode fazer. . 

o sR. Jc:vENAL P~po'NA :-EntAo não ha. ne
c888idade de votarmos o ·projecto que ora 
se acha submettido á discussão, porque se
rá.gasta.r-se o dinheiro em pura perda. 

Quando h o poucos dias, sr. Presidênte, ti 
ve a honra de ser convido.do para. a reuniilo 
em que se discutiu o pare_cer da illustro.d~ 
commissllo de Saude Publica, eu ponderei 
que de nada. valeria sanear-se os municípios 
de S. José d'Alêm Parahyba, Cataguazes e ou
tros, cujas rendas comportam grandes despe
sas, e deixar-se de <lado o da Villa de S. Ma
noel, por exenlplo cujo rendimento é apenas 
de 40:000i, quando, entretanto elle que tem 
sido flagella.do atrozmente . precisa para 
fazer o seu serviço de saneamento talvez de 
50Q:OOOe (Ha um apa1·te). 

Respondendo ao aparte de v. evc. direi, 
que está, nilo só no animo dD Governo, 
-como no do Congresso a necessidaàe do sane
aiQento da Matta, porem precisamos ouvir o 
c.>mpetentes que então dirão se aquella. zo
na é ou nilo susceptivol de set· ~;: .. ueada e 
emquanto:niio SEI pronunciarem contra, esses 
apostolos ua sciencia, eu cóntinuo a acredi
tar na' possibilidad~ daquelle ser·vic;o. 

Portanto, sr. Presidente, eu vou mandar 
a minha emenda que é concebida nos se
guintes termos. (Le) , 

N. 4 

Depois do art. 5·. Accrescente-se : 
Paragrapho unico. No caso em que alguma 

das municipalidades da zona da Matt~:~, já. 
esteJa onerada por emprestimo anterior, po
derà o governo do Estado subrogar-se nos 
direitos creditorios do primeiro credor e 
completar a. quantia de que ellas possam 
carecer para Ratisfaçllo dos encargos confe-
ridos pelo art. 4·. desta lei. . 

(S. R.) Sala das sessões, 30 de julho de 
1800.-Juvenal Penna. 

Apoiada, entra conjur.'!tamente em discus
são. 

O u. Pre•ldeate declara incidirem as 
,JDesmas nae disposições do § uni co do artigo 
79 da Constituiç!o do Estado, chamando pa
ra jsto a attenção da casa. 

O •r. Baal Peatdo (nllo temos o sEm dis
curso.) 

O •r .loAo Pio (pela ordem) fazendo ver 
Jl. importancia. e magnitude da mataria em 
discussllo e a necessidade de serem as emen
das etl'erecidas estudadas pela commissilo, 
manda á mesa o seguinte · 

RRQUD'lJONTO 

Requeiro o adiamento da discussão até 
que a ~ommisslo ·dé parecer sobre as 
emendas apresentadas. · 

Sala das sessões, 30 de julho de 189ft 
Pad.r eJoiJo Pio. 

Apoiado entra. em discusslio. 
O •r· Duarte da Fo~~~~eea vem à tribuna 

para, em nome. da commissllo de Saude Pu
blica, declarar que ella acceitao requerimen
to apresentado pelo seu clistincto collega resi
dente em Barhacena. 

O •r· Baeao BraadiW, dizendo tratar-se de 
um assumpto importante, pensa que o adia
mento requerido deve ser até que as ellJen
da~ apresen~as est~jam impressas e distri
bmdas, por tsso manda o seguinte 

~EQUER '!\lENTO 

Requei~o que a ~iscuss!'lo do proJecto n. 
152, contmue depors de rmpressas e distri
das as emendas apresentadas. (S.R.) 

Sala das sessoes, 30 de julho de 1896.-J. 
Bueno Brand.llo. 

O •r· Weoee.Jaa Br&JI apresenta, a seu 
turno, o seguinte 

RF.QUERlMKNTO 

Requeiro que soja ouvida tambem a com
missllo de Orçamento sobre as emendas ao 
art. 5·. 

Sala das sessões, 30 de julho 1896.-W. 
Braz. 

Apoiados e em discussllo, é esta encerrada, 
sem debate, sendo approvados os requeri
mentos dos srs. João Pio e Wenceslau Braz 
e retirado o additivo do sr. Bueno Brandão, 
a requerimento seu, por verificar ser o mes
mo identico ao do sr. João Pio. 

Em virtude da approvação dos requerimen
tos, o sr. Presidente adia a discussão do pro
jacto, que com as emendas vllo ás commis
sões reunidas de Saude Publica e Orçamento. 

URGKNCIA B APRBSKNTAÇAú DE PARECERES 

O u. Epillmlaoadall O&toál, (pela ordem) 
obtendo urgencia, apresenta, por parte da 
commissllo de Obras Publicas, um parecer 
que termina pelo 

PROJECTO N. 224 

A commissão de Obras Publicas, Viação 
Ferrea, etc., a que foi presente o requeri
mento do Banco Iniciador de Melhoramentos, 
cessionario da. E. F. João Gomes á Piranga, 
pedindo que se·lbe tornassem extensivos os 
favores da lei n. 64 de 23 de Junho de 18S3; 

Considerando que já se acham quasi con
cluídos os trabalhos de construcçn.o da pri
meira secçllo entre João Gomes e Livramen
to, prestes a inaugurar-se, o que demonstra 
o empenho do peticionario em cumprir as 
obrigações contrahidas ; 

Considerando que a.' garantia de juros do 
Estado nlio tem sido suftlciente á organiza
çllo do capital necessario á. construcçilo, como 
fica demonstrado pelo presente requerimen
to, e que convem fornecer a empresas como 
estil. cujos serviços feitos e material adquiri-



PROJICTO 

O Congresso legislativo do Estado de l\li
nas Geraes decreta : 

Art. I. Fica o Presidente do Estado au
ctorizado a innovur o contracto com o Banco 
Iniciador de Melhoramentos para a constru
cçio do. E. F. de João Gomes à. Piranga, 
concorrendo o Estado com o capital que o 
Governo ~- lgar necessario ó. conclusão das 
obras, me ante gurant.ia de valor corre
spondente, odendo para esse tlm o Governo 
realizar as ombinações flnaneeiras constan
tes do art. 3. · da lei n. 64, de 24 de julho de 
1893. 

Art. 2. • Revogam-se as disposições em 
contra.rio. 

Sala das commissões, 30 de julho de 1896. 
-Epaminondas Ottoni.-Dtmrte da Foneeca. 
-A imprimir-se 

DISCUSSÃO DE PARECERES 
Finalmente lidos e postos successiYamente 

em discus11ão os pareceres de ns. 181 a 184 
são todos elles sem debate approvados e tra
tando o ultimo destes de concessão de licen
ça. requerida pelo sr. Deputado Benvenuto 
Lobo, o sr. President~ ínanda que a elle se 
offlcie dando-lhe disso conhecimento. 

Nada mais havendo a trato.r-se o sr. Presi
dente declara que achando-se os srs. Depu
tados convidados para irem a Bello Horizon
te, designa para segunda-feira 3 do corrente 
a ser•Jinte 

ORDE:\l DO DIA 

PRDIEIRA PARTE 

35. a SESSÃO ORDINARIA AOS 3 DE AGOSTO 
DE 1896. 

PRESIDBNCIA DO SR. EDUARDO f'll\IE:STEI, 

SUIUIAIHO :-1. • parle-Acla-ExPr.ort:NTr.-2 .• lei· 
tura-Apre~entaç.;u dos l.:trecl'retl e rc•l·•q:An para 
;1. •ch:4CU~!IAO o lO projecto O. 161-.\pro•senl:u;:\u l!a 
Indica~~., n. 5-Di~curro cln 11r. Wence~lau llr:~z 
- Approv:u;.:"co da~ rt'dacc;c\es Onae~ dos prnjeclos 
de 11:<. 158. 17-1. 186. l!l<i ,. !:Ol-llec.:nnhl'cirnento 
e posse do sr. Depul:ulCI Juscelluo llarbo·a- Re· 
IJIICrinreoto do sr Pinto elo 1\loura- 1. • o1i~usslo 
11u projecto n. l'H-Di~cur.us •lo~ ~rs. l'into de 
llloura, ltl\·en~l l'l'ltnl, l'arnillo Soares Filho e 
(;onza~;a ela Sllva-2.· parte-:!.· •li~cus~:lo cln pro
jer.lu 11. ü-DI~cnn•ns tio:~ 11rs. Wenceslau Braz e 
Carnillo Soare~ Filho- Di sru~s:lo c v••taçllo do rP.· 
:l_llerilneuto apret!e~lallo Jleln H. Qlmillo ~uare11 
tllho-t.· dr~cu:1~ão du t•ruj••ctcl 11. 7~ do Seua
do-Discussão uuica ela!\ '!IIICiill:lS olo Seoadoao 
prtJjccto n. 117-0rdcm do dia llej.:Uintc. 
Ao meio dia, feita u. chamada, ar.ham-se 

presentes os srs.: Eduardo Pimentel, Ribei
ro de Oliveira, Agostinho Pe1·eira, Wences
lau Braz, Gonzaga da Silva, Simei\o Stylita, 
Ferreira Tir.óco, Juvenul Penna, Duarte da. 
Fonseca, Ribeiro Junqueira, Carlindo Pinto, 
João Pio, Epaminondas Ottoni, Mendes Pi
mentel, Bueno Brandão, Freitas Castro, Desi
derio de Mello, Getulio de Carvalho, Manoel 
dl'.. Silva, Nunes Pinheiro, Nunes Coelho, Sa
turnino Dantas, Camillo Prates, Rodrigues 
Chaves, Camillo Soares Filho, Theophilo Mar
ques, Sabino Bar1·oso Junior, Coelho de Mou
ra e Pinto de 1\tourn., faltando com causa 
participada os srs. : Hennnuto Loho, Faria 
Lobuto, Hernardes de Faria, Delfim l\loreirae 
Seve1•iano de Rezende e sem ello. os mais st-s, 

Abre-se a sessão. 
Lido. o. neta da sessão antecedente e não 

haYepdo quem sobre a. mesma faço. obser·va
çOes o sr. Presidente a dá por approvada. 

0 SR. 1.· SECRETARIO dá conta do seguinte 

Até uma hora da tarde : EXPEDIENTE 
Leitura e approvaçllo da neta. 0/ficios 
Expediente. Do sr. 1. · Secretario do Senado, enviando 
Até duas horas da tarde : acompanhado dos respectivos documentos o 
Segunda leiturados pareceres de commis- projecto n. 76, do Senado, annullando o acto 

sões e dos projectos depois de impressos e da camara Municipal de Abre Campo que 
distribuídos. deu posse do cargo de Agente Executivo ao 

Apresentação de pareceres de commissOes. cidadão Antonio de Ab1·eu e Silva.- A im-
Apresentac,:ão de projectos, indicações, re- primir-se. · 

querimentos, interpellações ou moções. Do dr. Secretario da Agricultura enviando 
Discussão de requerimentos, internella- . informado dous requerimentos em os quaes 

ções, indicações e moções. a Companhia E. F. Oeste de Minas pede fa-
Approva~;rw de redacções ftnaer.. vores com relação ao trecho construido co-
Primeira discussão do pr~jecto n . 194, sup- t1·e a esutl,~ão de S. Frn.nci!lCO e a Rarra de» 

primindo os dous cartorios de orpbãos de Paraopeba. - A' commis~ão de Obras Publi-
Juiz de Fór·a. cas. 

2.a PARTE Do inspector escolar municipal do Peçanha 
Até quatro horas da tarde: fazendo ver a conveniencia di~ tt·ansfet·encia 
Segund;t disr.ussilo do pr'Ojecto. n. 45, de da 2. · cadeira mixta da referida ciuade por 

1893, annullando resoluções de diversas ca- de:mecessaria.-A' commissilo de lnstrucç.flO 
maras municipaes, sobre concessões de vias Publica. 
ferreas. 0 SR. DUARTE DA FONSECA participa it casa 

Segunda do de n. i2, do Senado, sobre que o lélr. Manoe' Alves por motivo de força 
eleições e renuncia do mandato de Senado- maior faltará. ás sessões por alguns dias.-
res. Inteirada. 

Discussão unica das emendas do Senado ao O sR. l\IE."'DES PI:.IF.NT•:L envia á. mesa uma 
projecto n. 117, da Camara, de 1895, sobre petição de Daniel Gonçalves Castanheirr., col-
desobstrucção do rio Parucatú. lector estudoal do Sacramento, pedindo a 

Le.vanta-l>e a sessão. decretayt10 de uma lei que declare oxtincto o 



eomproliliaso que tem para com o Eltado 
por nlo ter sido recolhida aos cofres publl
coa a quantia de 7:1«t486, pelo iDeamo en
viada por intermedio da agencia do Banco
de Minas entlo com léde na cidade de Ube
raba. 

S. exc. fazendo consideraçGes, lembra à 
commisslo a que tor atrecto o requerimento 
o alvitre de ouvir a Secretaria das - Finançae 
a exemplo do que jà se tez na presente aes
Bio relativamente a pedido ident1co.-A' com
mlsslo de PetlçOee. 

0 SR. EPAJONONDAS Ü'riONI envia á mesa O 
diploma conferido pela junta apuradora da!! 
el~ições da R.• circumscnpçlo efeitoral ao dr. 
Juscelino· Barbosa e requer·aeja o mesmo·en 
viado á commi811o de Poderes para sobre 
elle interpor seu parecer. 

O sR. PILBBIDDTB nos termos do Regimen
to, paBI& áa mlos da commissllo o dtploma 
que acaba de lhe ser enviado, e convida-a 
a retirar-se para se pronunciar sobre o mes
mo. 

O BR. WllNCBSLAU BRAZ envia á mesa um 
requerimento em que Joio Guilherme Fer
reira de castro, eecrivlo de orphlos da co
marca de Pouso Alto pede tres annos de 'li
cença para tAtar de sua saüde, e solicita da 
commialo a maxima urgencia na elabora
çlo do respectivo parecer.-A' commissllo de 
PetiçGes. 

2.1 LEITURA 
Têm 2. • leitura e ficam sobre a mesa para 

ordem dos trabalhos os projectos ns. 223 e 
224. 

APBBSBNTAÇÃO DB PAR~BR88 DAS COIOil88ÕB8 

0 SR. RIBBIRO DB OLIVBULA '(1.,• Secretario), 
apresenta o p:esenttt projecto e promette 
apresentar emendas no correr da sua dis
cussão. 

PARBCBR B RBDACÇÃO PARA 3.• DlRCUSBÃO SOBRB 
O P~BCTO N. 161 

A commisslo de Policia, a que foi presente 
o projecto n. 161, approvado em 2.• discus
sãO, é de parecer que o mesmo entre em ter
ceira discussão com a seguinte redacçlo: 

O Congresso Legislativo do Es~o de Mi
. nl\8 Geraes resolve : 

Art. I•. • Fica restabelecida para: o otu
cial encarregado do resumo dos debates a 
gratificação mensal de IOOiOOO, constante da 
tabella.annexa á resoluçllo n. 5, de 8 de ju
lho de 1893. 

til I • Essa gratificação será percEJbida du
rante o período das sessões ordinarias e ex
traordinarias, a começar do dia em que se 

· installou este anno o Congresso Legislativo 
Mineiro. 

§ 2. · Nas sessnes em que houver debates 
prolongados poderá esse official ser dispen
sado de outros trabalhos da Secretaria, a 
juizo da mesa. 

§ 3. • Nos impedimentos ou faltas desse 
officlal será o serviço de resumo de debates 
execu~o pelo empregado d~signado pela 
mesa ou por pessoa extranha á Secretaria, 

' para iBBo contractada pela mes,a, e nes~ cu~ 
o actual encarregado p&BJ&r6. a exercer na 
Secretaria as o~tras tuncçOea constantes do 
art. 6. • do regulamento vigente, com a de
nominaçlo de otucial encarregado do expe-; 
di ente e com os vencimentos que actual
mente percebe. 

Art. 2. · Os tunccionarios 'lda Secretaria 
perceberllo oa vencimentos ditabella junta. 

Art. 3. · Revogam-se as sposiçOes em 
contrari.o. · 

Sala das com missões, 3 de agosto' de 1896. 
-Ribeira de Olimra.-Agrutinlio Pereira. 

TABBLLA A QUB SB RBFBllB O ART. 2.· DO PRo
JacTO DB RESOLUÇÃO N. 161 

I director •••.••••.•• . .•...•••• 
1 sub-director... . • . . • . . • .••• 
4 otuciaes a 4:2003. • •••..••.••• 
2 amanuenses a 1:800) ........ . 
I porteiro ....••.••..••.•..•••• 
2 contínuos a I :250$. .. . . • . . ... 
2 serventes a 950} ••..••.•••.• 

6:()()()i()OO 
5:500JIOO 

16:8001000 
3:600.1(100 
1:600 ()()() 
2:500!000 
1;000$000 

. 37:900$000 
Sala dali commissoes, 23 de julho de 1896. 

-Ribeiro de OlitJeira.-Agostinho Pereira. 
A imprimir-se. 

O ••· Weaee~~laa a ... :-Sr. Presidente, 
pedi a palavra para otrerecer à consideraçlo 
da casa, uma indicação que diz o seguinte : 
(lê). 

Como todos sabemos, sr. Presidente, a 
congregaçilo da Faculdade Livre de Direito 
otrereceu á consideraçllo do Congresso um 
projecto elo Corligo do Processo Criminal 'pre
stando aàflim um grande serviço ao Estado, 
principalmente nas circumsta.ncias actuaee 
em que temos uma legisla.çllo verdadeira
mente a retalhes, o que causa grandes pre
juízos á administraçlo da justiça, visto como 
o estudo completo de todas as disposições 
processuaes, quer civis, quer criminaes, é 
hoje bastante difficil, mesmo quasi impos
sível. 

A' vista disso, acho de grande convenien
cia o estudo calmo e profundo desta questão, 
por parte de uma commissão mixta. 

Entendo, ar. Presidente, que esta indica
ção é de grande conveniencia e opportuni
dade, por isso que a commisslo, durante 
este resto de tempo que nos falta e du
rante o intorvallo das sessGes letrislativas, 
estudará convenientemente. o proJecto oft'e
recido pela congregaçlo da Faculdade Livre 
de Direito, apresentando-lhe as emendas que 
julgar necessarias. 

Sendo assim, espero que esta illustre as
sembléa acceite a indicação que tenho a 
honra de otrerecer á sua considera.çtlo. 

INDICAÇÃO N. 5 

Indico que a Camara dos Deputados con
vide o Senado, para ·a nomeação de uma 
commissão mixta; iacumbida de estudar o 
projecto do Codigo do Processo Criminal, of
ferecido pela congregaçlio da Faculdade Li-· 



vre de Direito e propor as modificações que 
julgar convenientes. 

Sala das sessões, 3 de agosto de 1896. -
Wmceslau Braz. 

Depois de apoiada, vae á commissilo de 
JuBt1ça Civil e Criminal. 

RXDACÇÕKS FINABS 

Lidas e postas em discussllo,slio sem debate 
approvadas as redacções finaes dos projectos 
ns.l58, 174, 183 196 e 201, annullando leis da 
Camara Municipal de Alvinopolis, determi
nando verba para a bibliotheca da Relaçi\o, 
fixando a força publica para o futuro exel'
cicio, concedendo licença ao juiz de direito 
de Caethé e applicando aos escrivles do ju 
d\cial, as disposições da lei n. I iiO, de 17 de 
julho de 1895.-Remetta-se ao Senado. 

BBCONHBCIMENTO DO Sft, DEPUTADO JUSCELINO 
BARBOSA 

O ar. Ge&allo de <:~alho, obtendo a pa
lavra, pela ordem, como relator da commis
sllo de Legislação e Poderes, devolve á mesa 
o diploma de Deputado conferido ao dr. Jus
celino Barbosa e declara que, tendo o exa
minado detidamente verificou nli.o ter havido 
a mínima contestação e ter o candidato di
plomado obtido maioria de 'votos pelo que 
requer se consulte a casa se consente em 
que entre em discusslio immediatamente o 
parecer n. 185, cuja discussão se 11cha adia
da á espera da apresentação do diploma. 

C...m o consentimento da casa é lido e en
tra em discussllO que é encerrada, sem de
bate, sendo approvado o parecer n. 185, re
conhecendo Deputado pela 6. • circumscri
pção eleitoral, o sr. dr. Juscelino Barbosa, 
que é proclamado pelo sr. Presidente. 

O ar. <:alllÍllo Pratea, {pela ordem), diz 
que achando-se ua ante-sala o recem-eleito, 
requer se nomeie uma commisslo afim de 
introdu~H-o no recinto. 

O SR. PRESIDENTE nomeia para a referida 
commisslio os srs. Mendes Pimentel, Camillo 
Soares Filho e Nunes Coelho e convida-a 
a cumprir o seu dever. 

Com as formalidades regimentaes é intro
duzido no recinto aquelle sr. Deputado, que 
presta o compromisso de que trata o art. 14 
do regimento e occupa em seguida a sua ca
deira. 

Annuncia-se a discus!'ilo da redacção final 
do projecto o. 184, modificativo da lei n. 
112, sobre organização da. força publica. 

O 11r. Plato de Moura por parte da 
commissão de Redacçlio, diz que notou con
starem do projecto di!'posições que devem 
ser supprimidas por se referirem a baterias, 
que foram suppr1midas no projecto de flxa
çlio da força publica, pelo que requer se 
consulte á casa se devem ser supprimidos os 
paragraphos referentes ás disposições indi
cadas. 

Approvado o requerimento volta o pr~je
cto n. 184, á commiss!\o de Rcdacção. 

PHIIIfEIHA DISCUSSÃO DO PROJECTO N. 194 
E''-lido e entra em primeira discussão o 

praJecto n. 194, supprimindo os dois carta
rios de orphlios de Juiz de Fóra. 

O ar. Plato de Moura a - (Não temos 
o seu discurso). 

O ar • .Jayeaal Pe-• a- (Idem). 
O ar. <:amiDo 8oarea FUho a - Sr. Pre

sidente, sinto que o illustre auctor do pro
jacto tivesse falado antes de eu ter expan
dido minhas duvidas sobre est,e projecto, 
porque teria agora occasi!\o de esclarecer
me a respeito. • 

0 SR. WENCESLAU BRAZ : - Póde ainda fa
zel-o, pelo regimento. 

0 SR. CAMILLO SOARES FILHO : - Como me 
diz o meu illustre amigo e collega, o sr. 
Wenceslau Braz, que o nuctor do projecto 
poderá falar mais uma vez, vou expender 
alguns argumentos em que me baseio para 
votar contra o prqJecto, ora em disrussão, 
esperando que elle os rebata, allm de evitar 
meu voto em contrario. 

Este projecto, sr. Presidente, deve ser en
carado sobre tras pontos de vista. 

Primeiramente, elle supnrime os logares 
de escrivlies de orpbilos de Juiz de Fóra, e 
v. exc. sabe, 3r. Pre!lidente, que pela lei n. 
18, foram mantidos os cartorios de orpbi\os 
durante a vida dos serventuarios. (Apoict
do!). 

E, para que o Cong1·esso pudesse suppri
mir os cartorios, era preciso, creio, que os 
funccionarios o requeressem por não querer 
ou não poderem continuar, o que aliás facil
mente conseguiriam dirigindo-se directa
menta ao Governo. 

O segundo ponto, sr. Presidente, e pa
ra o qual não encontro explicação, é a 
creação de mais dous logares de tabel
liles na referida comarca. 

O meu illustre amigo e auctor do pro
jecto nos disse que, naquella comarca, ba 
tanto serviço que isso deu lugar á crea
çilo de uma segunda vara de direito e, 
como consequencia, se impõe a creaçilQ 
de dous cartorios mais. 

Em primeiro Jogar, não vejo em que um 
facto, aliás perniciot~o, possa implicar a pra 
tica de outro ; alem disso nlio procede o 
argumento de que lançou mlio o meu H
lustre collega e nobre auctor do projecto, 
atflrmando que essa creação de dous tabel
lionatos vae diminuir o serviço, que vae 
ser mais facilmente feito pelos funcciona
rios. 

Creio que s. exc. labora em perfeito 
equivoco, sini\o vejamos. 

Actualmente são quatro os funccionarios 
que desempenham todo o serviço, dous ta
belliiies e dous escrivães de orpbãos, ora, 
com a. modiflcaçlio proposta. no projecto, 
isto é, transformação de escrivães de OI'
phl\os em escrivães do cível, nada se adean
ta, porque continúa o mesmo serviço e o 
numero de funccionarios tambem continua 
a ser o mesmo. (Apoiados!. 

Disse mais o illustre :mctor do proiecto, 
que, futuramente, dar-se--ha. a necessidade. 

Deixemos então para o futuro a creaçlio 
desses Jogares. 

Além disso, sr. Presidente, o projectfil 
propõe a transformação de escrivães de 
orphão!! em tabelliães. 



Ora, sr. Presidente; v.' esc. sabe que v~ 
gos os cartorios de orpblos de uma co- , 
marca, os seus arcbivos sllo divididos ir
milmente pelos dous escrivlies do civel. 

Ora, o valor desses arcbivos e immenso, 
pelas constantes certidoes1 copias de autos, 
etc., e, como v. exc. saoe, a.utos ba que 
tém valor quasi inestimavel. 

Ora, com esta· transrormaçllo de escri
vlies de orpbilos em tabelliles, os actuaes 
serventuarios nllo vno sofl'rer o prejuízo 
de, ja\.mais, receberellY"'a parte do archivo 
que lhes competia 9 , 

0 SR. \VBNCKSLAU BRAZ : - Demais, isso 
impol'ta em creação nova e . desneeess~ 
ria. 

0 SR. CAIIILLO SoARES FILHO : - Além 
disso, sr. Presidente, o provimento dos lo
~rares de tabeUiiles, é, em face da lei n. 
18.. feito medeante concurso e nomeaçllo 
do Presidente do: Estado, e, no emtanto, o 
.}NU'&grapbo unico do artigo 1. • do proJecto 
Cleclara aproveitados os actuaes escr1viles 
de orpbllos para os novos Jogares de ~ 
belliiLJs. modificando-se assim o es,Pirito da 
lei o. 18, que manda, como já. d1sse, que 
01 l(lgares de tabelliiles sejam providos 
medeante concursll e nomeaçllo do Presi
dente do Estado. 
Alleg~se a necessidade da creaçllo de Jo

gares e, ao mesmo tempo, supprimem-se 
os cartorios de orpbllos e nomeiam-se os 
serventuarios dos cartorios extinetos ta
belliiles .•• 

O SR. CAlULLO PRATBS : -Este argumento 
e Valiosíssimo, é O CongreSI!O nomeando 
tabellilles. · 

0 SR. CAUILLO SoARES FILHO • • . sem a 
precedencia de concurso. Nilo consintamos, 
sr. Presidente, que nos invadam as attri 
buições, mas oito invadamos as de outro 
poder. 

Silo, sr. Presidente, estas as duvidas que 
me farllo votar contra o projecto, si o seu 
illustre auctor não arredai-as do meu espí
rito. (Muito bem, muito bem). 

O ••· Go....- da 811wa a - (Não temos 
o seu discurso). 

Depois de longo debate, encerrar·se a dis
cussno, sendo rejeitado o projecto. - Arcbi
ve-se. 

Suspende-se a sessllo por dez minutos. 
Reaberta a sessão, p~sa-se á. 

SEGUNDA l' ARTE DA ORDEM DO DIA 

2.' DISCUSSÃO DO I"ROJ ECTO N. 45 
E' lido e entra em segunda discussllo o 

artigo uni co · do projecto.-n. 45, de 1893, an
nullando resoluÇOe.s de diversas Camaras 
Munieipaes, relativamente a concessoes de 
vias ferreas. 

o · 11r. Weaee11lau IJ'raa :-Sr. Presidente, 
pedi n. palavra unicamente para declarar ti. 
esta casa que voto contra este projecto, as
sim como jà. o tlz em a sua l. · discussllo, 
porque me parece que elle não està de ae
côrdo com o disposto na Constituiçllo e, mui
to menos, com o disposto na lei n. 2, que de-

. . . 
termina os meios regulares .pelos quaes de
vem t~er annulladae aa resoluçtses das Cama-
ras Municipaes. · 

V. exc. vé, sr. Presidente, peta redacçllo 
do projecto; que nenhuma representação 
veio a esta Camara, que provasse que as 
municipalidades violaram as disposições da 
Constituiçllo e da lei n. 2, conforme disse o 
Deputado que o ap~sentou. 

Levantar-se um Deputado neste recinto, e 
pedir a annullaçllo ae resoluções de Ce.ma
ras Municipaes, sem haver reclamação, pelo 
menos, de qualquer pessoa que se julgue 
prejudicada em seus interesses e direitos, é 
um meio irregularissimo e profundamente 
inconveniente, constituindo uma verda~eira 
ameaça a autonomia municipal. 

Assim, pois, voto contra o projecto pelos 
motivos já. expostos, e, mais ainda, por nllo 
estar elle de accórdo com as disposiçOes da. 
Constituição e da lei n. 2. (Muito bem.) 

O •r. "anaWo 8oaretl Flllaoa-(Não te- · 
mos o seu discurso). 

Vem á mesa o seguinte . 

RBQUKRil\(El\o"TT 

Requeiro que o proJecto n. 45, de 1893, 
volte á. commisslio de Camaras Municipaes. 

Sala das sessões, 3 de agosto de 1896.
Camillo Soare& Filho. 

Apoiado e posto em discussão, e esta, sem 
debate, encerrada, sendo approvado o reque
rimento pelo que volta o projecto á. commis
silo, na forma requerida. 

SEGUNDA DISCUSSÃO ~ PROJECrO N. 72, 
DO SENADO 

Sem debate, encerra-se a 2. • discussllo dos 
artigos l. · e 2. • do projecto n. 72, do Senado, 
sobre eleições e renuncia do mandato de 
Senador, sendo ambos approvados. 

Vae o projectQ a commissão de t..egislaçfio. 

JWBNDA AO PRO.JECTO N. 117, DE 1895 

Finalmente,lidas e postas em discussão as 
emendas de n. 1 a 5 ollerecidas pelo Senado 
ao projecto n. 117, de 1895, sobre desobstru
cçílo do Rio Paracatti, é ella encerrada, sem 
debate, sendo approndas as emendas que, 
com o projecto, YliO a commissão de Reda
cçlio. 

Nada .mais havendo a tratar-se, o sr. Pre
sidente designa, para amanhã, a seguinte or
dem do dia: 

J.• PARTE 

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

Até duas horas da tarde: 
Segunda leitura dos pareceres de commi!õ:

sOes e dos projectoR dnpois de impressos e . 
distri buidos. 

Apresentaçllo de -pareceres de commidsões. 
Apresentação de projectos, indicaçoes, re

querimentos, interpellaçOes ou moções. 
Discussão de requerimentos, interpella

çOes, indicaçoes e moçOes. 
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Approvação de redacções tinalffi. 
Primeira discussão do projecto n. 220, so

bre a construcção da variantt'l que deverá 
passar pela Viçosa.. 

Primeira do de n. 221, sobre o reconheci
mento dos poderes de Agente Executivo :'>Ju
nicipal, vereadores, etc. 

Primeira do de n. 74, do Senado, sobre 
elegibilidade para cargos municipaes. 

2.· PARTE 

Ate qua tro horas da tarde: 
Segunda discussito do projecto n. 216, con

cedendo licençi.L para a e.tplo1•açào da mica. 
Tet•ceina. do de n. 211, soi:Jre esta tua ao ge

neral Gomes Carneiro. 
Terceira do de n. l!J3, annullando o privi

legio concedido a Joaquim Velloso do Rezdn
de pela municipalidade de Vbm·aba. 

Discussão unica das emendas do Senado ao 
projecto n. 40, de 1895, que reOI'ganiza a Re
partição da Policia. 

Discussão da emenda. do Senado ao pro
jacto n. 1, de 18!J4, sobre legitima~;ão de ter
ras, emenda esta approvada po1· dous tcr
.,;os do Senado. 

Discussão dos pareceres ns. 186, 187 e 188. 
Levanta-se a sessão. 

36. SESS.\0 ORDINARIA, AOS 4 DE AGOSTQ 
DE 1896 

PRESIDE:-ICIA DO SR. EDLTARDO PIMglSTEL 

SUmtAIIIO: -t.· parte-Acta- EXPEOIP.NTE-2 .· 
leitura-.\presentaç.;io do~ parecerl's para :l. • tli ~ 
cus~:\o dos projectos us. 80, 2u7 e 4:,. -ltlem par.1 
3.· dos ele os. 15~. 1:-!5, 159. t!>:l, 2• O e 7:?. do S!!
nado.-hlcm ttara rcrtacç:io llnal dos dP. ns. ll7 e 
1~-L -·1. • tliscu~são dos projccto~ ns. 20a e 221.
Discurso.• dos srs. W~!ncc~lau l.lraz e do sr. Ca
millo So:trtl!l.-llequerimento llc ur;.:encia tio sr. 
"':iiflleâo Stylita.-Apre:!cuta~·:\Q do parecer para 3. • 
oi~cu~s:\o tio projecto n. 1 !>7 e do projecto n. ;~;?;,. 
-t.· 11iscu:~sao do projecto n. 7-l do Senado.-
2.· parte.-2.· discuss:lo do prujtJclo n. :.!16.-3. • 
tios d~! n~. 21t e 193.-Discussão unica das tJmeu
tlas 110 Somado au projccto n 40 1le 18!15.-Dis · 
cursos dos srs. lltcmles i>imeutel e Jo~o l'io.-llc
quermll'olo do sr. João t>io. - Díscnssâo d~ emcu
cLt do Senado ao pmjecto n. l. de lll!ll. - llequeri
IUcuto dto sr. Jo.'\o l'io.-Discus~:\o cios par~::cercs 
ns. l:lti, 187 c 1~.-0rdem do dia seguinte. 

Benvenuto Lobo, Faria Lobato, Delfim Mo
reira, Severiano de Rezende e Ribeiro de 
Oliveira., e sem ella os mais SI'S. 

Abre-se a. sessão. 
Lida. a acta da antecedente e não havendo 

quem sobre a mesma faça obser\·aç-Ocs o SI' 
Presidente a dâ. por approvada. ' · 

0 SR. 1.· SECRETARIO dá conta do seguinte 

EXPEUmlSTE 

0/Ticios 

Do ~r. 1. · Secretario tio Senado, enviando 
o prqJccto n. 77 emanado daquella Ca mara 
consignan~o auxilio aos collcl!iOs Salesiano~ 
dtL. Caci~O~Ira do Ca mpo c rla Ponto :\ova.
A llllpl'llllll'·SC. 

Do SI'. Silva Fortes, participando que por 
incommodo de <>núde e m pessoa tle ~ ll;t fa
mília, não tem poditlo compa1·cccl' ás ses
soes.-lntt-il·ada. 

Do cxm. SI'. Bispo de C:unaco, agmtlcccndo 
á Can~tu•a D!i demonstl':lçõos tio pe:-at· pe la 
mesm:a. maml'cstada po1· occasifto d:\ mo1·to 
do exm. s t·. Bispo diocesano, D. Antonio 
;\lal·ia Col'l'ea tle Sú. e Benevides e commu
nicarulo sua eleição do Vigario Capitular·.
H.ocei.Jido com a~mdo. 

Do 1'1·csidonte da Cantai':L l\lunicipal da 
Bagagem, pedindo a creaçào de uma so~un
da cadeira p1·imu.ria na re reritla c idade e que 
s~ja conve1·tido em 1oi o prqjecto que cróa 
diversas cadei1·as rurnes no seu muuicipio. 
-A' commissão do lnstruc<;ãD Publica. 

1\t P .. ES :STAÇÀO 

Do de1egatlo li tter:tl' iu elo Or·az Pires, mu
nicipio do Pit·anga., e outro·, solicitando a 
creação de uma cadeil'a pam o sexo femi ni
no na referida localidade, onde existem mais 
de 50 meninos em edade escolal', como prova 
rom o documento junto.-:\' mesma com
missão. 

REQUERIMENTOS 

De Luiz Vieira Rabello, pedindo decretação 
de uma lei que lho ~aranta o direito com 
que se julga sobre a la.na de diamantes do 
PedrOes do Abaethé Diamantino.-A' com
missão de Petições. 

De Honl'iqno ltibiré e José Braga, pt·opon
do-o;:e 11. publicar uma Revista do Ensino 
medeanto ravores que solicitam.-A' commis~ 
silo de lnstrucção Publica. 

O s . CA'lLINoo PINTO envia à mesa uma 
representação tlrmada por d. Maria Cassi
mirt\ de Andrade Lago e outros, pedindo a 
decretação de uma. le i que conceda o auxilio 
de 50:000~000 para a installnção tio um col
legio destinado i\ educação do sexo feminino 
na cidade da ltabira de Matto Dcntr·o.-A' 
commis ·ão do Representações. 

2.• L&ITURA 

Ao meio dia, feita a chamada, acham-se 
presentes os srs. : Eduardo Pimentel, Agos
tinho Pe1·ei•·a, Ribeiro Junqueira, l\lanoel da 
Silva, Wenceslau Braz, Desiderio de Mello, 
João Pio, :\lendes Pimentel, Freitas Castro, 
Nunes Coelho, Ferreira Tinôco, Duarte da 
Fonseca, .Juvenal Penna, Simeão Stylita, 
Carlindo Pinto, Bueno Urandão, Joaquim 
Calixto, Francisco Bressane, Nunes Pinheiro, 
Camillo Soares Filho, Beruartles de Faria, 
Gonzaga da Silva, Epaminondas Ottoni, Sa
bino Barroso .Junior, Coelho de .Moura, Ca- Dispensada a segunda leitura, a requeri
millo Pratos, Pinto de Moura, Theophilo monto do s1·. Mendes Pimentel, fica sobre a 
Marques, Juscelino Uarbosa, Rodrigues Cha.- mosa pam o1·tlem do. t rabalhos o p;·qjecto 
ves, Getulio de Carvalho e Saturnino Dan- i n. 222, sob1·e o1·çmnento para o futuro exor
tas, faltando com causa participada os srs. : cicio. 



APJ\f.B!i.N'Í'AçXO DI PA>tEC,kiS DAS COJOUIStJB!I 

O ar. JoXo Pio, pela coinmiss!o de Instru
cçiLo Publica, env1a à mesa os seguintes 

PARBCBR PARA TBRCBIIlA D18CU88XO 80BU O 
PR01IIICTO N. 155 

A commissiLo de lnstrucçlo Publica é de 
parecer que o projeéto n. 155 entre em ter
ceira discussAo, com a emenda approvada. 
em segunda discussiLo. 

Sala. das sessões, 4 de agosto de 1896.-Pa
dre Joilo Pio.-Francisco Bru&ane. 

PARBCBR PARA TBRCBIRA DlSCUSSXO SOBRB O 
PROJBCTO N. 185 

A commissllo de lnstrucçllo Publica é de 
parecer que o projecto n. 185 entre em ter
ceira discussil.o e seja approvado conforme o 
vencido. 
·Sala da:~ commissões, 4 de agosto de 1896. 

-Padre Jollo Pio.-FI"ancisco Bressane. 

PARBCB\t PARA SII:GUNDA DISOUSSXO SOBRB OS 
PROJBCTOS NS. 80, DB 1895 B 2ff1 

A commissil.o de Instrucç!o Publica · é de 
parecer que os projectos ns. 80 e 2JJ7, en
trem em segunda discussil.o e sejam appro
vados. 

Sala das commissões, ·4 de agosto de 1896. 
-Padre Joilo Pio.-FJ·ancisco Bressane. 

A imprimirem-se. 
OisR. PINTo DB MouRA, pela commissiLo de 

redacçil.o apresenta os seguintes 

Parece1·es e redacçllo final de con(m midade 
com as emendas do Senado, sabre ,o prqjecto 
n. ff7, de 1895. 

Art. 3.· 'Fieao governo egua.lmente au
ctorir.ado a mandar verificar as condiçOes de 
navegabilidade do rio S. Francisco entre a 
Barra do Paraopeba e a eachoeira do Pira
póra, e si ba conveniencia em ser construi
da uma estrada de ferro, que ponha. em com
municaç!o a parte superior com a inferior 
do Rio S. Francisco na. mesma cachoeira, 
devendo propor ao Congresso, na proxima 
sess!o, as medidas que julgar necessarias 
para a concessiLo desse melhoramento. 

Art 4. · Para a execu<;ILo da presente lei, 
que entrará em vigor, desde a data de sua 

ublicaçllo, fica o governo do Estado aucto
rizado á. abrir os nec888arios creditos. 

Art 5. · Re\·ogam-se as disposiçoes em 
contrario. 

Sala das commissões, 4 de agosto de 1896. 
-Pinto de Moura.- Rodrigues Chaves 

PARBCBR R RBDACÇlO FJNA.L SOBRE O PROJECTO 
N. 184, DB 1896 

A commiss!o l!e Redac~ã.o de leis, a. que 
foi presente o projecto n. 184, deste anno, 
modificativo da. lei n. 112, de 1894, é de pa
recer que tseja. approvada. a seguinte reda
cçilo dada ao mesmo: 

O Congresso Legislativo do Estado de Mi
nas Geraes, decreta : 

Art. 1. • Para o cargo de comma.ndante 
geral da Brigada poderá o Presidente do 
Estlldo nomear um offlcia.lsuperior, effectivo, 
reformado ou honorario do exercito, ou um 
de policia., effectivo ou reformado. 

Art. 2. • O estado maior da Brign.da com
por-se-ha: de um coronel comma.ndante ge
ral, um major assistente encarregado do de
talhe, um ca.pit!o quartel mestre geral, um 
tenente secretario e um tenente ou alferes 

A commiss!o de redacção de leis, a que foi aJudante de ordens, sendo este tirado de 
presente o projecto n. 117,de 1895, e einen- um dos batalhões. 
das respectivas, é de parecer que seja ap- § 1. · Cada um dos estados maiores compor
provada a. seguinte redacçlo dada ao mes- se-ha de um tenente coronel commandante, 
mo : um maJor fiscal, um capitão cirurgi!Lo -mór, 

O Congresso Legislativo do Estado de Mi- um capitão aJudante, um tenente secreta1>io 
nas Geraes decreta: e um alferes quartel mestre. 

Art. 1. · Fica o governo do Estado, desde § 2.· O estado menor do I.· batalhão con-
ja, auctorizado a mandar fazer, administra- stará de um sargento aJudante, um sargen
tivamente, ou por contracto, a desobstrucçil.o to quartel mestre, um primeiro sargento 
do rio Paracatti, podendo despender até mestre de musica, um segundo sargento 
quinhentos contos de reis (500:000)) e a esta- contra· mestre de musica, um corneteiro m.'Jr 
belecer a naveg~U;ILO do mesmo rio. com a graduação de primeiro sargento e 

§ I • Para tornar etrectiva. a navegação trinta musicos. 
poderá conceder á empresa que melhores § 3.· Os estados menores dos outros bata
condições offerécer uma subvençil.o annual I lbões constnril.o dos ntesmos inferiores já. 
de cincoenta. contos de réis (50:000~). por l citados e sómente de doze musicos. 
cinco annos, sendo facultado ao governo tor- § 4. · Os vencimentos do pessoal da Bri
nar effectiva est!a subvenção pelas viagens gadn serão regulados pela ta.bella annexa. 
que forem realiz·.ulas antes mesmo de desob- á lei de fixação da força publica. 
struido o rio Para.catú. Art. 3. · O esquadrão de cavaQaria con-

§ 2. · Caso o governo não encontre ne- stará de um capitão, um tenente, dous a.l
nhuma empresa que se proponha a fazer o feres, um primeiro sargento, quatro se
serviço, poderá adquirir o material tluctu- gun1os sargentos, um forr iel, seis cabos 
ante necessario e arrendai-o por meio de oitenta soldados, dous clarins e dous ferra
concurrencia publica para o serviço exclu- dores. 
sivo da navegaç!o do mesmo rio. Paragrapho unico. Além dos officiaes exi-

Art 2. · A' empresa que contractar o atentes nos estados maiores da Brigada e dos 
serviço da navegação será concedida isençil.o batalhões, haverá mais, em cada um dos 
de impostos estaduaes para. embarcações, mesmos batalhões, quatro capitl!.es, quatro 
offlcinas, machinismos e estações destinadas tenentes e oito alferes, os quaes serão di vi-
a esse serviço. 'didos pelas companhias. 
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Art. 4. · O quadro da força policial do Esta
do compor-se-ha de cinco batalhões de in
fantaria e ~m. esquadrão d~ cavallaria., ao 
nexo ao pr1me1ro batalhão. 

Art. 5. · Revogam -se as disposições om 
contrario. 

Sala das com missões, 4 de agosto de 189(>. 
-Pinto de Moura-Rod1·igues Chaves. 

A imprimir-se. 
[·: 0 SR. EPAMINONDAS ÜTTONI, pela commissão 
de Obras Publicas,enviaá.mesa. os seguintes . 

PARRCER PARA 3." DISCUSSÃO SOBRE O PROJE
CTO N. 159 

A com missão de Obras Publicas, etc., a que 
foi p~esente o pr~jecto n. 159, deste a.nno, 
:eln t.tvo á. concessão de privilegio e favores 
a t.ma estrada de fe1·ro da Salide a S. Do
~ingos do Prata, .JÚ. approvado em segunda 
discussão, contra o parecer desta commis
são, e de parecer seja elle submettido á. ter
ceira discussão. 

Sala das commissões, 4 de agosto de 1896. 
-E. Ottoni.-Dum·te da Fonseca. 

PARECER PARA 3.' DISCUSSÃO SORRE e PROJE 
CTO N. 199 

A commissão de Obras Publlcás
1 

Viação 
Ferrea, etc., a que foi.presente o pr~Jecto nu
mero 199, que auctortza o Governo a modi
ficar o traçado da E. F. de Juiz de Fóra à 
Jacutinga, já. approvado em segunda dis
cussão, é de parecer que seja elle [submetti
do à terceira discussão. 

Sala das commissões, 4 de agosto de 1896. 
-E. Ottoni.-Duarte da Fonseca. 

PARECElt SOBRE O PROJECTO N. 200, PARA 3. 
DlSCUSSÃO 

A commissão de Obras Publicas, Viação 
Ferrea, etc., á. que foi presente o projecto nu
mero 200, deste anno, concedendo proroga
ção de pra.c;o à Companhia E. F. Oeste de 
Minas para entregar ao trafego o ramal de 
Pitanguy, já approvado em segunda discus
são, é do parecer que seja elle submettido à 
terceira discussão e approvado com a mesma 
redacção. 

Sala das commissões, 4 de agosto de 1800. 
-E. Ottoni.-!Jum·te da Fonseca.-A impri
mire m-se. 

0 SR. FREITAS CAST .. o, pela commissão de 
Constituição, Legislação e Poderes, e nvia á 
mesa o seguinte 

PARECER PAHA 3.' DISCUSSÃO DC PROJECTO !\. 

72, DO SE:-/ ADO 

A commissão de Constituição, Lef?ishu,:ão e 
Poderes, a que fui pre ·ente o proJecto nu
mero 72, do Senado, é de pu.recer que o mes
mo seja submettido á terceira discussão e 
approvado. 

Sala das commissões, 4 de agosto de 1896. 
-F1·eitascastm.-Getulio de Cm·valho.-A im
primir-se. 

0 SR. CAMILLO SOARES, pela commissão de 
Camaras Municipaes, apresenta o seguinte 

A. C.-27 

PARECER PARA 2.· DISCUSSÃO SOBRE O PROJR
CTO N. 45 

A commissão de Camaras Municipaes <\. 
que foi presente o projecto n. 45, de l893: 

Attendendo que a apresentação do projo
c~o não foi originada de petição de qualquer 
ctdad!lo ou assembléa municipal, como o exi
ge o parag1·apho unico do art. 43 da lei 
n. 2; 

Attendendo que, apesar de ma nifestamente 
nullos os privilegio:> concedidos, não e o 
Congresso compe~ente pa.ra a declaração de 
nullidade e sim o judiciario provocado pelos 
orgãos do ministerio publico ou interessa
~os, na fórt~la d~? art. 14 da lei n. 148, por 
falhar a extgencia do paragrapho unico do 
art. 43 . citado, é de parecer que o pt·~jecto 
não está nos casos de ser adoptado pela Ca
mara, devendo elle ent1·ar em segunda dis
cussão. 

Sala da:; conunissões, 4 de agosto de 1R96. 
-Camillo Soares Filho.-Deside1·io de Mello. 
-A imprimir-se. 

}.A DISCUSSÃO DO I'ROH:CTO :-i. 220 

Lido e posto em I . . discussão é esta em 
debate encetTada, sendo approvado o pr~j ecto 
n. 220, sobre a construcção da v:wiante que 
deverá. passar pela cidade Viçosa.- A 's com
missõe' reunidas de r llpresentações e Obras 
Publicas. 

i.• DISCUSSÃO DO PROJECTO N. 221 

Dispensada. a leitura, a requerimento do 
sr. Bueno Rra.ndão, entra e m 1.4 discussão 
o projecto n. 221, sobr·e reconhecimento dos 
poderes do agente executivo municipal ve
readores, conselheiros districtaes e juizes de 
paz. 

O sr. 1Vencesl6u Braz:- St·. Pre;; iden
te, attendendo a que na primeira discu>:são 
póde-se tratar do conjuncto de um proje
cto, a.ttendendo mais a possibilidade de não 
estar presente á sua segunda discussão, 
venho offerecer rapidas considerações ao 
projecto que ora se debate . 

Felicito, st·. Pre-idente, aos illustres mem
bros da commissão de Cama.1·as Municipaes 
pela nobilíssima iniciativ:t que tiveram. 

O SR. M...:NDI·S PIMEl'>TEL :-0 pr~j ecto é do 
sr. Deputado Camillo Soares e não da com
missão de Camaras Municipaes. 

0 SIL \VENCESLAU BRAZ .• de e nviclat• es
forÇO' pnra impedir· os abusos intermina.veis 
e mesmo lamenta.veis das municipa lidades. 
que, não comprehendendo hem as suas at
tribuições, e talvez mesmo por calculado 
proposito, tem violado disposições expressas, 
insophistwtYeis, principalmente ela le i n. 2, 
que é um pad1·ão de gloria para o Congres
so Constituinte o para to•lo o Estado de 
Minas. ~ 

Mas, sr. Presidente, o projecto offerecido 
pelo illustrado Deputado restdente em Pon
te Nova, não póde ser accoito em um de 
seus artigos mais importantes. 

Effectivamente, o art. 2ü dispõe que <L 
apumção das eleições para os membros das 
Camaras \lunicipaes, dos juizes de paz c do!' 



conselheiros districtaes, serà. dada il. uma 
commisslto composta dos presidentes das 
juntas eleitoraes e P,residida pelo juiz de 
direito da comarca. · 

V. exc. sabe, mais do que o humilde ora
dor, que ora. -occupa a. a.ttenção tl:t casa, 
como é profundamente, direi mesmo dupla
mente iuconve!liente esstL disposição. Em 
primeiro logar, sabemos que ó de toda a 
vantagem :lrt•eda.t·mos o~ .Juizes de direito 
de qualquer ir.terferencia nos negocios lo
caes, pt•incipalmonte nessas que stões muni
cipaes, que levantam sempre a.ttrictos e ex
citam paixões, de maneira. a pet·turbarem a. 
calma. e produzirem graves perturbaçoos 
nas comarcas a nos municípios. 

Alén, desta razão bastante forte provada 
por dolorosa 13xperiencia e que não póde 
deixar tle influir no espírito fie todos nós, ha 
o disposto na. Constituição que ó turminan
te e decisivo. 

A Constituição diz o seguinte: « As fun
cções dos juizes vita.licios serão puramente 
judiciarins, não lhes sendo licito exercer 
outras da natureza d:versa nem acen olhar 
ou dar parecer sobre mataria da competen
cia do poder executivCl.» 

J~u deixo até de fazer consideraçõe. sobre 
este ponto porque deve est:w no animo de 
todos os meus illustrados collegn:- que a. pre
sidencia des~a commissão dada n.os juizet: de 
direitos ó pet·l'eita.mente inconstitucional. 

Tal, medida alem desse vicio, viria ntit·al-os 
no meio das questões locaes e sabemos q unes 
são as consequencia.s da. lei n. 110, que ó 
restaurada neste ponto pelo projecto do 
meu di. ti ncto collega. 

Temos visto, st•. Presidente, suscitarem-se 
graves perturbações da orden;. publica. em 
diversas das nossas comarcas, e temos res
ponsabilizado por esses factos exclusivamen
te os juizes tre direito, quando deveríamos 
attender que nos cabe um pouco des a gra
ve responsabilidade, dando-lhes attribuições 
gue não lhescompetem, qual a de presidir 
JUntas eleitoraes. 

Eu pois, discordo profundamente da. dispo
sição do artigo 20 do ·projecto, que a presi
dencia da commissã.o encarregada de apurar 
as elei~ões ao juiz de direito da comarca.. 

Eu, JUlgava preferível entre as duas solu
çOes encarregar da. apuração dessas eleições 
á Camara, cujo mandato expirou, porque não 
só seria muito mais simples a apuração, co
mo tambem evitaria. os graves inconvenientes 
a que acabo de me referir, e, mais ainda, por
que arredaríamos o magistrado, que deve ser 
sereno para a recta administração da justi
ça, das questões locaos que tanto prejudi
cam a. bõa marcha dos negocies publicos. 

Vou mais além: dcs~ja.va que ao magistra
do da comarca se tirassem até os recursos 
eleitoraes, e ú.quelle que fossem oppostos as 
decisões do reconhecimento ou não reconhe
cimento dos podere!~ eleitos ..... 

0 SR. CAIIIILT.O PRATDS :-Mas era J?l'eciso 
então reformar-se toda a nossa legtslat;lo 
eleitoral. 

0 SR. \VENCELAU BRAZ ... era exactamente 
isso o que eu des~ja.va.. E creio que esta dis
posição devo ser acceita. por esta casa e pc-

lo Senado, porque ella. estã. de accôrdo com o 
diSJ?OSto na Constituição que devemos re,. 
spettar e, mais ainda, porque vira trazer 
grandes vantagens e impedir graves conse
quencias para. todo o Estado. 

Neste ponto, sr. Presidente, eu estou em 
desa.ccot·do com o illustre Deputado, mem
bro da commissão de Camaras l\lunicipaes e 
residente em Ponte Nova, e si algum dos 
meus distinctos collegas não proctll'nr modi
licar o pt•ojccto, eu, na sua se~unda discus
são, si estiver pt·esente, a.prel<entar-lhe-bei 
uma emenda dispondo que a. propria. Cltma
ru. transacta se encarregani. de apurax· as elei
ções municipaes e districtaes. 

Outras medidas, sr. Presidente, tomadas 
no projecto n. 221, que ora est:i. em discus
são pela primeira vez, são, a. meu VéH', in
coll\·eniente~. mas le,·antei-me exclusiva
mente para. dizer á casa. quo :>ou, em absolu
to, contrario ao disposto no artigo 20 do pro
jacto, porque esse m·tigo ó, como já. disse, 
duplamente inconYeniente, não sómento pot· 
que faz com que o magistrado tome pn.t·te 
directa nas luctas apaixonadas de desenf'r·ea.
diL politicagem, mas ttunbem porque fere vi
sivelmente ás tli~posições constitucionaes jà 
por mim apontadas. 

Sento-me, sr. Presidente, porque, comn .Ja 
disse por mais do uma. vez, vim iL t1·ibuna 
com o tlm exclusiYo de demonstl'at• a incon
stitnc ionalidadedesso artigo, decln.t·ando, po
rém, que ,·oto pelo projecto, atlm de que 
elle, em 2. · discussão, sotfrtt as modilicações 
que forem julgadas convenientes (Muito 
úem). 

O sr. CnmUJoSonres Fllho (não temoso 
seu disurso) 
Encerrado sem debate,é a.pprovado o pr~jecto 
- A·s com missões reunidas de Legisla~ão e 
de Ca.maras l\lunicipaes. 

PEDIDO DE UROENCIA 

0 SR. Sli\!E:\0 STYLITA, depois de obtet• ur
gencia, manda. á. mesa o seguinte 

PARECER E REDACÇÃO PARA TERCELRA DISCUSSÃO 
SOnRE O PROJECTO N. 197 

A comm issão de Representa.çõe~, Requeri
mentos e Petições, á. que foi presente o pro
jacto n. 197, deste a.nno, approvado cmse
gunda discussão, é de parecer que seja sub
mettido á terceira e a.pprova.do com a se
guinte redação, de conformidade com o ven
cido : 

O Con~t·esso Legislativo do Estado de 1\li
nas Get·aes decreta : 

Art. l. · Ficam isentos do paj:!nmento de 
jm•os os exactores publicos existentes até 
1895, que tenham entrado com o equivalente 
ao capital. 

Para.gl'Upho unico. O disposto neste arti
go é extensivo aos exactores actuaes. que, 
dentro de um anno, liquidnrem o seu debito 
par:> com o Estatlo. 

Art. 2 . · Ficam ex.tinctns as dividas dos 
exactores, provenientes de falta. de paga
mento pelo Banco de Minas, de quantias en
viadas por elles ao Tb.esouro, por intermetlio 
do mesmo Banco e suas agencias. 
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Pa.m.grapho uni co. O 1-\'0Yerno numtlat•à 
restituir pela vet·ba. - exct·c ic ios lindos - as 
quantias que tenha recclmlo em pagamento 
dessas dividas. 

Art. 3. · Considera-m-se como não exis
tentes as rcspon~a h i I hl:ulcs dos exactot·cs 
publicos, jit t'allecidos, o cujas tlh·idas foram 
consideradas i nsol Ya v eis. 

Art. 4.· Os lia.do t·es: dos cxactot·cs, que, 
por rallecimcnto ou insolvahilitlaclo destes, 
foram rcsponsa.veis por alcances Yet·itlcados 
aos mesmos exa.ctot•o:o:, ticarfH1 egualmentc 
isentos do pagamento de juros desde que, 
dentro do um anno da data da Jll'cscnto lei, 
tenham entrado para os cMt•c,: do E~tado 
com a quantia. eqniYalcnttl ao principal do 
alcance vorillcado, ticando entrw ~em c tl'eito 
quaesquet· scqucstros quo haja em bens dos 
mesmos. 

Pa.ragra.pho unico . A disposir:ão deste ar
tig-o a.p1·oveitat·á à nuva e ao herdeiros di
rectos dos que ~o aclwrom na:s condições de 
que trata a. ultim:t parto do na'smo ar igo. 

Art. 5.· O gO\'ot·no, no regula monto que 
expedir, par·n. excctH;üo dcst<t lei, ndoptarà 
as medid tS pl'e\·on t ints co11t1·a o;;: abuso~ e 
defeitos na at•t·ecnda~;fw das rotH.la:o:, e seu 
recolhimento p1·ompto ao cot't·e publico. 

·Art . 6.· l<.eYogam-so as disposi<;õos e m 
coatrario. 

Sala das commissõc~. 8 do :t~-rosto de Jt)OO. 
Simeão Stylitu. - Satlll'nino !)antas. 

E o seguinte 

P:W.JECTO :\. 225 

A commissão de Rcpresenta<;ücs, Requeri
mento:-: o l'etiçfws {t qual roi pt·csonte a pe
ti ção de .l o:lo tiuilltet•me Fet·reira de Castro, 
escrivft•• pri\·ativo de ot·pltftns da comarca 
de Pou~o .-\lt o, em que pede tres annos de 
li cen~;a para u·atar de ~ ua. :::aúdc : 

Considerando quo o peditlo do referido !'un
rciona t·i" de .i u Hiçn. está!! i n><tnlido de at
testatlo mc•lico, em que prova p1·ocisat' ·da 
licen(,':• Jlt'tlida, é tio p<tt'C'!Cl' que seja ado
ptatlo o ~c;.:uin t • prO.Jccto : 

O Con~I·c,su Lc!!islati \·u do Estado de l\li 
nas Gt' r;;cs dect·et;t: 

:\rti~o nnico. Fica o ~ovct•no do l·:~tado 
aucto1·iz:Hin a cont· dct• a .Jofto liuilhormc 
Ferre ira d,· Ca~tJ·o, C$CI'i\·fto tlc or·phfto~ da 
conJa!'l':• d•J p.,u~o .-\lro, t l't' s ::nn ()S do liccn
<;a }Hll'll tratai' de sua ~aü Lio ; t·evo;.:·adas as 
dispo~ içoo'S em contt·at·io . 

Sala. da c:ouuuis:-:ücs, 4 de agn,: to de l ~!lli. 
Simciio ::itylit<t - Satm·uino Dantas. 

A imprimirem-se . 

J.· DISCUSS.\11 IJil l'lloJECTO :\. 7-!, l>ll SE:\AIIl 

Sem dobat.f', cucerr·a-se a J.· tli~cll,:siio do 
projoct G n. 7·1, do :scna~o_. LIL'c lat·a n<lo_ e le
gíveis par·a. car·po,; lllllllt•:rpaes os lH'olesso
t•es puhlicos, .,;ondo cl lc appt·onttlu o remet
tido ti. commis:;üo do Legislação. 

Suspende-><c a ses,:fto pot· dez .minutos. 
ReniJr..J-se a St ss~to o pa:>~a-so a 

2. · PARTE DA ORDE:\1 DO Dl.\ 

2 .. niSC ·~:::.\o DO PRO.J"CTII :\. 21Q 

Eutt·a em 2. · discus;;ão o é ap]H'OY:lllo, em 
todos os ><P-t~s artigo:;, o projccto n. 21G, 
ro_ncedcndo ltccn.,:a pat·a a cxpluraçftO d<t 
mtcn. a9;: tcn onu:o: tle \·o lu tos do Estado.- A' 
connn issã" de lndu~tt·ias o Arte:;. 

3 .• IIISCt;S::<.\o 110 ~~~~ X. :? 11 

Eg-ualmento, sem debat e, c ncct·t·:H•e a. 3. · 
di:>t' 11:>SftO e 6 appronrdo o JH'Ojecto 11. 211, 
sobt·<' f':;iatua ao l!t' llet·;tl <io rnes Cat·nc it·o.
A' commissão de J{ednt·<;ito. 

:1.· DO DE:\. l!J:I 

Li tio o pus to em :I.' d iscus~fto, ê c, ta. ;;cu: 
~cu a te cncorrati;J, ~cntlo a ppr·ontllo o pt·o
.Jecto 11. I!.J:l, que auaulla o pt·h·ile!!io eo11-
cotlitlo pela Camar·a :.tuniripal tio l:IJc raha a 
Joaquim \'e ll0so th 1\ozcutle.- A· mesma 
C0111111iSsão. 

IJI:'Ct;:<SÀII DAS E)ll·::\rl.\S AO l'llf>JECTO X. 40 

l.i•la:; ns emenda;;: tio ~euatlo il•' lli'. 1 a li 
ofl'crccida. noprojc to n. -W, tlesla Ca m ara 
tle I U5 são ellas 'posta,: em discus,-ão. 

O !>Ir. :ueutlc!oi l•hncntel :- Começu, ~r. 
Pt·esi<IC'nte, c it.audo tlou~ textos da uossa 
Constituit;ão pnt·a fundamento tlc uma pre
liminar que doYo lc \·a.ntnr c que me pa
t•ecc mai s impot·tantc c mais ~-rravo que o 
propt·io assuutpto em debate, poi · quo não 
Yersa propriamente sol.lre <'L r·cor·~anização 
policial, mas importa na defesa lb integri
dade da nossa le i runtlamcntal o importa 
tnmbem na. dofo a do um tios t•amos dn po
der legislativo quo está 1t ponto de :-:et• an
nullatlo e ahsot·vido pela t'Ol'JlOI'<tl,'i'to que 
pot· sua natureza, pl'la :; ua propria fe ição 
politica mais dcYe zolar o vc lat· pe la exe
cuçfto pt·atica das tlctct·minat;f>cs cunstitu
cionaes. 

Dispoe o nl't. 15 da Con~tiluir:ilo que todo 
pt·qj ccto do le i ou de t·cs?lu<;ão dovo passar 
pe lo monos pot· trc,; tltscussôo · om cada. 
casa do Cong-r·e:;:so, e o art. 45 diz que as 
eme ndas oll'et·ocitlas pula Camam re visora 
doYem sot· Yotada:o: pela Camara iniciadora 
apus u 11ta unica discussão. 

Sr. l't·esitlcntc, pe lo an11o pa~sado foi ap
pr·oY:ulu uesta casa um pt·ojucw :;oh n. 40 
ct·cando o log-at· tio tlclcg;Jtlo auxili:11· do 
Chefe do l'ulil:ia, >< uppt·imitlllu o tio :ecnta
t·io c ct·cando o tlc ollicial-maiot·. 

O ~cu atlo discuti nua act.ual ~~·:::-:i't•l e::::;c es
!Joc;o de lei o a~(Ol'll no5 en\·ia sob fot•tna tio 
omcntla:o:, para que aplli'OY •mos ou t·~jcitemos 
mas st•m que pu><:o::tmo,.: mutlilic;ol-o um Yer 
dadcit·o c completo s ub:o:titu t h·o e m quo ,:e 
consigua a crcaçito tla:o: Jlrcfcituras ou suiJ
ehel'attu·a,; tio policia . 

l'at·a Jll'OYar-:-:o, st·. l'r·c,; idcntc, que se tra
ta do 11111 pet•fcito snh><Lit.utivu basta atten · 
tar-:;c para o a:o::;;untpto t!o prqjccto o para 
o tia.' cmendn,; : uu pro.Jecto tmtava-:<c t!n. 
rt·ca~;fto tio lo!!at· tle tlc lc:;ado auxiliar· q ue 
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tinhá por attribuições substituir o Chefe de tolhidos em nossas attribuiçUes, que nossa 
Policia em suas faltas ou impedimentos e missão està trancada, que esta Camara se 
representai-o em qualquer ponto do Estado constituirá em simples homologadora dos 
quando para tal fim express~ente commis- actos da outra casa, que nos constituiremos 
sionado e desde que sua presença fosse jul- em méros caudatarios do Senado. 
gada necessaria para o restabelecimento da Sr. Presidente, não é preciso ter tomado 
ordem ; nas emendas divide-se o Estado em parte na Constituinte para entender e com-
8 circumscripções ou prefeituras policiaes, prehender os textos constitucionaes que ci
creando-se sub-chefes com grande copia de tei, nilo é preciso grande argucia dialectica 
importante!.~ e graves attribuiçOes priva- para demonstrar que estamos sendo cercea
tivas. dos em nossas funcçUes, não é nece3sario re-

E para provar que estamos deante de um correr a complicadas regras de hermeneuti
completo substitutivo, de um projecto novo ca para patentear-se que não deve passar 
tratando de mate1·ia. nova dá qual não co- sem protesLo o procedente pernicioso que se 
gitára a Camara iniciadora, basta não só ve- vae introduzindo com pés de lll. 
ritlcar-se que as emendas em discussão im- Si a Constituição dispoe que todJ o pro
portam na reorganização completa da admi- jecto de lei deve passar pelo menos por tres 
nistração policial, cousa que não teve em discussões em cada Camara. e si tambem dis
vista o projecto primitivo, como basta tam- · poe que as emendas oppostas pela Camara 
bem fazer-se o confrQnto material, o cotejo revisora devem voltar á Cama.ra iniciadora 
linear entre o projecto e as emendas, d'onde para que apoz uma só uiscu ssão as Yote, ap
se verà que um sô dos artigos daquelle não provando-as ou re~eitando-as mas não as 
foi aproveitado pelo Senado. modificando, daqm se deduz claramente e 

E' assim que os artigos que não foram positivamente que taes emenda.s são as de
substituídos foram supprimidos, additando- correntes do proprio projecto, emendas de 
se e adóicionando-se outros encerrando ma- detalhe, e nunca um substitutivo enYolven
teria extranha ao projecto oriundo desta do mataria de que não cogitára a Camara 
casa. (Apoiados). Portanto quer intrínseca- iniciadora. 
mente quer extrinseca.mente, quer na es- Demais, esta interprotação não resulta só 
saneia quer na forma, estamos deante de um dos textos coustitucionaes que para mim são 
completo substitutivo (Apoiados, muito bem) cathegoricos e terminantes, decorre mais 

E' contra isto, sr. Presidento, que eu de- ainda da propria dualidade tle Camaras, con
vo protestar, e ;P,ara que o meu protesto sagrada no nosso mechanismo legiPlativo. 
ganhe em sincertdade o que lhe falta em V. exc. sabe, sr. Presidente, que quando 
auctorida.de (Não apoiados) eu declaro á v. na assembléa Constituinte predominou a 
exc. desde já e desde jà affirmo à. Camara maioria conservadora contra a minoria radi
que individualmente não me sinto em dif- cal, quando Yenceram os partidarios do Se
ficuldade para pronuncial'-me sobre as emen- nado coml'a ú~ Ci U13 optavam por uma só Ca
das ora em debate, porque a todas ellas em mara,ninguem nem os mais ferrenhos adeptos 
seu conjuncto negarei o meu voto;(Apoiados do Senà.do, quiz dar á esta corporação uma 
muito bem). feição aristocratica, um predomínio sobre a 

Mas, si é verdade, sr. Presidente, que pes- Camara dos Deputados (Apoiado do S?'. ca
soalmente nli.O tenho difficuldade em pro- millo Prates). O que todos disseram é que 
nunciar-me sobre o substitutivo, o mesmo fazia-se necessario evitarem se os perigos e 
nli.O acontece com outros collegas que pen- as paixões que movimentassem uma só as
sam diversamente, tendo-se mesmo já ini- semblea, o que se queria é que as duas Ca
ciadoe votado em primeira discussã.o nesta maras fossem alternativamenterevisoras uma 
casa um projecto sobre mataria identica. da outra, mutuamente se corrigindo e com-

Quando dentro em pouco v. exc. no cum- pletando-se mutuamente (Apoiados). Salvas as 
primento do dever regimental, annunciar a. restricções do art. 25 da Constituição, restri
vota.çllo destas emendas, os collegas a que cções que slio em proveito da iniciativa das
me refiro ver-se-hão em coUisOes, porque ta casa, qualquer irojecto de lei ou de re
uma de duas-ou não concordarão com o solução pode indis inctamente ser iniciado 
modo pelo qual se deu corpo á idéa de que no Senado ou na Camara dos Deputados. 
sã.o partidarios e neste caso votarão contra P .. ortanto, sr. Presidente, acredito cumprir 
o substitutivo, e, assim votando, porão pon- um dever de De~utado, levantando protesto 
to final nesta sessão legislativa a um as- contra o procedimento do Senado que me 
sumpto que elles pronrios julgam momento- parece inconstitucional, e limito-me a este 
so e de solução urgeô~e, ou então, colloca.n- protesto porque, como já t11. ver á v. exc. 
do de lado a questão de forma que importa quanto a mim não me sinto em difficulda
questão de fundo... de para pronunciar-me sobre as innovações 

O SR. CAMlLLO PRATES : - Questão con- do Senado· 
stitucional. Sr. Presidente, antes de motivar o meu 

O SR. MENDES PI~ENTRL ... votarão por voto contrario ás emendas em discussão, eu 
tudo quanto quer o Senado comquanto acre- devo declarar que para formar o meu ente 
uitem que essa veneranda corporação não de razão r13lativamente ao substitutivo do 
resolveu da melhor maneira o problema em Senado, lembrei-me de que nós aqui não te
debate. - gislaruos especialmente para a actual admi-

0 SR. PINTO DE MoURA : -Perfeitamente. n!straçlio, de que nós não fazemos leis para 
O SR. MENDES PIMENTEL : -Isto quer di- só serem exe·cutadas pelo governo honrado 

zer, sr. Presidente que nós estamos sendo e correcto do dr. Bia.s Fortes (Apoiados) mas 
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que principalmente com relação ao assum- no Brandão, r~produziu o conhecido sori
pto em debate nós reorganizamos uma impor- tes de Nabuco e disse que, a pas ar sime
tantissima parte da administração publica, lbante organização administrat in, em nada 
reforma que tem o caracter permanente e teriamos melhorado sobre o regimen monar
não o de medida simplesmente transitaria. chico, porque continuaria a mesmn. mentira 

E assim sendo é necessario que, acima da e a. mesma farça-o Pr·esidente, nomeando os 
merecida confiança que depositamos no go- pr·cfeitos, estes nomeando os delegados de 
verno, encaremos o interesse supremo do Policia, estes elegendo o Congresso e este, 
Estado ; é imprescindivel que, ao decretar- desi~rnando o Presidente. E eu agora me 
mos medidas de tão grave alcance, prescin- accolho ú sombr·a do pre tigioso minei ro para 
damos .de personalidades por mais credoras combater um projecto que, nn, minha humil
que S~)am até mesmo da. nossa admiração de opinião, vem rebaixar a inda mais, o nos
para só ,·isarmos o problema impessoal da so nivel eleitoral, que, si ni"to chegou ao 
administração publica (Apvindos) . maximo de depressão, não esta, com certeza, 

Sr. Presidente, pela propria natureza das ú altura das nobres tradil;õcs de indcpenden
funcções que lhe siLo commettidas, tem qua- cia. e de civismo do car·acter mineiro. (Mui
si sempre o Poder Executivo tendencia ac- lo bem) 
centuada para limitar e absorver os outros O SR. SARII\c) BAaKoso:-lnfelizmente ó uma 
orgiios da suberania popular. verdade. 

E' um facto esto reconhecido por todo.. O s . MENDE:S P!MF.NTEL:-Sr. l'r·esidcnte, 
os pulJiicistas e verificado pela experien~ia tambem não me parece que seja reliz o si
de todos os governos constit ucionnes. mile entre os >'er·viços de instrucção publica 

Isto estil. não só no caracter do poder que e de arr·ecada~ão de rendas c o seniço de 
dó. vida, concreta às resoltH;ões abstractas Policia, para ~:oncluir·-se da existencia de in
que aqui tomamos, como e tú tamhem na spectores ambulan tes escolar·es e tlscaes parn 
propria indole humana. a. necessidade da creat;ão de pl'el'e•to<> poli-

E si é verdadeira esta, alfLrmação que ciaes. 
acabo de aventar o conectivo do que se V. exc. sabe, que, além das funcções pro
deve lançar mão é evitar quo a administra- priamente administrati,·as ou p1·eventivas, 
ção publica encontre no propr io t~xto da lei t.em egualmente a Policin a.:s funrr:ões de nu
occasitio facil, azada e docil para exhorbitar xiliar do poder judiciario e na. respectivas 
de suas funcçõcs, para ment ir· á sua missão. comarcas silo os juizes de dir·eito, os suhsti-

~r. Presidente, parece-me que o ~ub titu- tutos e os promotore de justiça os tlscaes 
tivo ora em discussão, é filho das idéas ex- do serviço policial. (Apuiaclos) 
pendidas pelo operoso dr. Alfredo Pinto, il· Sr. Pre. idente, parece-me aindn que os 
lustrado ex-chefe de Policia , no relatorio por gravissimos factos de Manhuassú, de S. Fran
s . exc. itpresentado ao Secretario do Interror. cisco e de S. João Nepomuceno, intluiram no 
Eu, desde já, rendo sincero e publico preito animo do illustr·a!lo ex-chefe de Policia. para 
de hoHiúnagcm il. •·~d.a. intenção que levou o determinai-o a expender· a~ idéns que e 
i Ilustre magistrado n alvitrar uma. tal solução acham compendiadas no presente ubstituti
para as dilftculdadu:; com que s. exc. teve vo. Mas, esses mesmo:> factos não pl'ovam a 
de luctar na t•·abalhosissima administração necessidade da creação das su!rchef'nturas 
policial. Devo, porém, dizer tambem que nas porque, mesmo que ellas jil. existis~em n:io 
poucas linhas consignadas a tal assumpto não teriam impedido tão lastimaveis aco!lte
ha, a meu ver, fundamen tação bastante para cimentos. 
a creação das prefeitura:; policiaes. Os factos que cabem debaixo da a lçada po-

Si à possivel, sr. Presidente. j ulgar•-se do licial são por natureza subitaneos e instan
adeantamento de um povo, do grau de ci- taneos e quando elles revestem o caracter de 
vilização de um paiz pela sua organização motins ou de quasi rehellião o quo ·e faz na
policial, é tambem mmto necessario o maxi- cessario não é auctoridada pergaminhada, 
mo cuidado ao traçarem-se os delineamentos ou não, formada ou leiga, faz-se necessaria 
geraes de tal serviço. O problema tem duas força disciplinada, numerosa e arregimenta
faces e não uma só; é p•·eciso garantir a or- da para, por bem ou por mal, !lu!Tocar a re
dem e a paz publicas, mn,s é preciso egual- bellião e restabelecer apaz publica. E tanto 
mente, ga.rantir a propria sociedade, a li- a ~im ó, que, apesar de toda a auctoridnde 
herdade e os direitos individuaes contra a de todo o prestigio do ex-Chefe de Policia, 
prepotencia e os desman•Jos de auctoridades ,. s. exc. teve de recorrer â for·ça fe~eral para 
desabusadas e pro. varicadoras. (Apoiados) de ' ba.ratar a capangagem assala.l'Iada pelo 

Eu, não sei nem comprehendo como se bandido Serafim Tiburcio. (Apoiados) 
possa fragmentar a. direcção administrativa Ora, h a poucos dias tlcou clcmonstrado, por 
de um tal serviço, despojar.do-se o Chefe de vot:tçi\IJ quasi unanime desta casa, que 11: mo
quasi todas as suas attribuições e dividindo- bilização, a distribuição da força publica é 
se o Estado em prefeituras policiaes, crean- attribuição constitucional do poder executi
do-se t'uncciomu·ios que fatalmente se consti- vo ; portanto, o que precisamos ó indagar 
tuirão em rérrulos eleitol'aes. si elle tem os necessarios recUI-sos para cu m-

Eu me Jen~bro, sr. Presidente, de ter lido P.rii· o seu dever: de mante.r a ordem e rraran-
nos Annaes da Constituinte que, por <?cca- t11· a paz . publica. (ApO?~rlos) . . 
sião de discutir-se um anachronico proJecto SI'. Presrdente, talvez se,)<~ grande tnnrdez 
de Constituição,em que so consignava a 'crea- de minha parte, talvez não tenha a per·!'eita 
ção das celebres Pre(eilw·as,levantou-se um intuição das necessidades do momento, mns 
representante, o illnstr·e senador, dr. Silvia- o facto é que au~uro muito mal da~ ub 



chefaturas do Policia. que, sendo simples pe
ças de ornu.mentaç1lo ou de .enscenação na 
organização policial, hão de ~e con tituir em 
J .• boratorios fecundíssimos de chimica elei
toral. 

Sr. Presidente, dentre a emendas do Sena
do, ha uma que me pa.t·ecc d'cvcr mcr·ecer· o 
apoio da Camara, é a do n. 6 que manda sup
pr·imil· o art. O do projecto que diz o seguin
te : (l ) 

Tanto quanto se podo inferir da .di:-po ição 
deste arti go, clle apenas consigna. uma mu
dança de nome, em Jogar de Secretario de 
Policia- o!Iicial maior. 

O SR. RmEmo JUNQUEIRA dá um a.pal'te, 
O sn. ME:>~DK' PmgNTI~r.:-Não v~jo em que 

isso aproveite ao serviço publico. Desde que 
não se faz uma rel'orma completa da Secre
taria, eu não comprehendo qual a. vanta· 
gem de cxtinguir-!!=e o Jogar do Secretario e 
crear·-so o de offlcia.l, ~i p:u·a este passam 
as func\'()cs daquolle. E', como j:i. dis ·e, uma 
simples mudan~'a de nome. 

0 SR. BUENO BHANDÃO: - V. ex r, pcrmitto Ulll 
aparte 1 O :u't. I.· créa um delegado a uxi
liar com attl'ib ui<;ão de substituir o Chefe do 
Policia que ,já. é substituído pelo Secr·etario, 
de modo qnc tlcam dous substitutos, sendo 
approvada a em~nda. 

0 SR. l'IIENDES PntE:'oiTEL :-Eu respondo em 
poucas palavrils ao nobr·e Deputado. E' cxa
cto que o Jll'Qjecto n. 40 iniciado nesta casa 
consigna a creação do um delegado auxiliar 
que sub:::tituir·â. o Chefe de Policia em ~uas 
faltas ou impedimentos, mas que tambem 
representai-o-1m em qualquer· ponto do Es
tado qua ndo pa.r:t tal fim commissionado. 

Ora, nesta a.usencia. do delegado auxil iar 
pode dar-se a. necessidade do ser· substituído 
o Chefe e então set·ú. o caso do Secretario fun
ccionar como tal. 

(Ha um apa1'te) 
Agora não é mais possível modificar o pro

jecto, mas o go,·erno, regulamentando a lei, 
natv mlmente h a dtl toma. r em consideração 
a obsel'va.ção do illustre Deputado. 

Conclúo, sr·. Presidente, o quo tinha a di
zer· em cumprimento de meu dever, expri
mi ndo-mc com t.oda a. fr·aq ueza. e lealdade, 
e par·ece-me que as ponderações por mim 
feitas são ar·gnmento pam r<.'j e ição do sub
stitutivo do Snado. (.llailo bem ; muito bem). 

O sr • .Jo:-u• Plo :- (:'\ilo tomo~ o seu dis
cur~o ). 
· Encer·r·a•lo o debate, ~ão submcttidas :\. vo
taçi'to as emendas, sendo approvadas a · de 
ns. 6, S c !) c r·cjeitadas a.' ucmais. 

Devolvam-se ao ·enado. 

O sr. .João Pio (pcl :1. onlem) rcq uc r· se 
consigno na. acta tm· votado a favor da OlliCn
da n. 7, que ma rlllava ,.;uppt•imir o art . i.· do 
pr·ojecto, dando attr•ibuiçOes ao Chel'o de Po
lica. para nomeai' delegados e~pec iaos quan
do jul ~-ta t· ~ouveniente.-::iorá. attendido o no
bre Deputado. 

DISCC'S:>ÃO D.\S E)IE:-;IJ.\ AO l'HOJECTO N. 1 . 

Som t!ebatc,cncerr·a-~<' n.· discuss'lo da. emen
da do SenaliO ao projecto n. I, de 1804, so-

bre le!ritimação de t.erra.s publicas, emenda 
esta rejeitada pela Cama.ra. e sustentada. por 
dous terços do Senado. 

Ao votar-se esta emenda. o sr . Presidente 
cba.ma a attençfte da cnsa, declarando se
rem precisos dous terç~os para approval-a ou 
r~j e i ta.l-a: 

Submettida a votação, é a. emenda. r~jeita
da por mais de dous terços, pelo que o sr. 
Presidente manda que so envie o projecto i~ 
sancção, communicando-so ao Sen do. 

O sr . .Joií.o PJo, (pela orclem,) envia. á 
mesa a. ~eguin tc declamçtto do voto que o 
sr. Presidente manda que se e nsir·a na ·acta : 
Declaro ter votado a l'avol' da emenda do 
Senado, supprimindo o paragra.pho unico do 
artigo I . · do JH'Ojecto n. I, sobr·e ligitima
~;ão de terras. 

Sala das scssõe~ , 4 de agosto de 1896.
Pad1·e João Pio. 

Finalmente, lidos e postos em discu~sito, 
separadamente, é esta som debate encerr·ada, 
ficando ad iada a. \'Otlt<;,ão dos pareceres ns . 
180, 187 e 18' por f'ttlta. de numero. 

O SR. i'RE~JDE:~TE, na f'or·ma do regimento, 
manda proceder· à chamada, \'et·iticando-se 
terem-se J•etir·ado os sr·s. : l\lanoel tia Silva, 
.João Pio, Nunes Coelho, :\unes Pinheiro, 
Bornardcs de Faria., Coelho de i\lou:·a, l'into 
de Moura. c Rodrigues ChaYe,:. 

Nada mais h a. vendo a. t r·atal'-SC, o i" I'. Prl~
sidente designa para amanhã, a ~cgninto 

ORDEM DO DIA 

PRI~lEIRA PARTE 

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

Ate duas horas da tar·de : 
Segunda lei t ura. dos parecel'es de commis

sões e dos projectos depois de imprcs:::ns c 
di. t ribuidos. 

Apresentação de pareceres de commis
sões. 

Apresentação de p rQjectos, indicações re
querimentos, interpellações ou moçõe:-- . 

Discus~ão de requerimentos, intel'pella
ções indicações o mo~,:õos . 
, Approvação de redacçues Ona.cs. 

Votação dos par·ecorcs ns . 186, l t:>7 c 188, 
cuj a discussão tlcou encel'l·a~a. 

Pl'imoir;t discussrw do pr·o.Jccto n. 223. 
concedendo licen~;a ao porteir·o da Imprensa 
Ollicial. 

SE:GU~DA PARTE 

Até quatro horas da tarde : 
Primeira. discussflo do de n. :!~:!, or~,:a.ndo a 

receita o fixandO' a despesa. 1Jara o exer·cici~ 
de 1897. 

Primeira di scussão do projecto n. 224, a.u
ctol'izando a innova~;ito do contracto celebra.
d com o Banco Iniciador de 1\lelhot·a.mentos 
para construcção da E. F. de João Gomos <L 
l'iranga. 

Levan t.a-se a sessão. 
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37. · SESSÃO ÓRDI~ARIA AOS 5 DE AGOSTO 
DE 1896 

PRESIDEI\CIA DO SR. EDUARDO Pll\lKl\TEL 

~UlUI.\1110 :-t.· parte tia nrtlem oln di:\.-Acla. 
-EXI'EDir.:;n:. -:t.· leilnra.- .\rresrntar;1o olo 
parec.-r n. i!lú.-ltlen• para:!.' oli~cu~~;-1(> !lu pru· 
i"Clo n . ::4G. - J.Icm ~nhrc ctllcntlas niTer~·~ ltl!ls 
aú l:'llh:õtillll.i\llolo projccln 11, 1.2.-lol~ 11 I! rtl 
o!nct;:\•• final do1 de 11. 37. -Af'pro)\'a~·;'\o oJo! rr:ol :l· 
CÇÕI'" fina-·:;.- \ ' ul:11;foU ol .d Jnfo•ro•rcll 11~. 1~6. 187 
o! Ltl.-1. O:llja ol&~cn~~ão (rll o·1u:o•rra1lll 11:1 ~c.~;1rr an· 
l••t·.c·l•·lltt!.·- i.· tli~cnss:'10 oln pr .. jcclo 11. ::? ~:~.
:.?. • p:trlc.-1.· oli,oeu~•:in olu prrrjo!o:ICI 11 . :!:!.! . 
J.• o!u deu. 2:!1.-Urdclll ,;n tl .a ~c;::uiulc. 

Ao meio dia, feita. a. chamada., acham-se 
prcs~nt.cs os srs. : Edua1·olo Pimentel, Agos
tinho PCI·cira, Ribeiro .1 nnqnoit•a, !\te neles 
Pimentel, João Pio, Juveual l'orma, Forreit·a 
Tinoco, l\lanoel AI ves, Ouarto tb Fonseca, 
Gonzaga. da Silva, Manoel dn Silva, Coelho 
de i\loura, Bernardes de 1-'aria, Juscelino 
Barbosa, Bueno Br-andão, Epaminondas Otto
ni Freitas Castro, Desidorio d!l 1\lello, Nu
n~s Pinheiro, Theophilo .Marques, Rodrigues 
Chaves. \Venceslau Braz, lgnacio Mnt·ta, Sa
bino Barroso Juniot·, Nunes Coelho, Camillo 
Soares Filho, Francisco Bt•ossane, Simeão 
Stylita, Getulio de Carvalho, Pinto de 1\to.u
ra, faltando com causa pat·ticipada .os srs. : 
Faria Lobato, IJellim 1\loreim, Sevoriano de 
Rezende, Silva Fortes, IUboit•o do Oliveit•a e 
Camillo Pratos e sem ella os mais senlwres. 

Abre-se a sessilo. 
Lida a acta da antecedente e não havendo 

quem sobre a mesma t'aça obset·vao;ões, o sr. 
Presidente tt d{t por approvoda. 

0 SR. J.· SECiETAIUO, dit. cont~(do seguinte 

EXPEDIE:STE 

0(/icios 
Do Agente Executivo Municipal da Cl~ris

fina, enviando uma reclamação de contrtbu
ides seus contra actos da respectiva. muni
cipalidnde.-A' commissão de Cama.ras Mu-
nicipaes. · 

Do presidente da Cam~ra Municipal d~ S. 
Dominrros do Prata., enviando uma certidão 

. de contribuintes seus e, bom assim, a copia 
da ,teta da assembléa municipal em <JUe se 
deseutiu o respectivo estatuto, conforme re
quisição feita por esta Camara.-A' mesma 
com missão. 

Do dr. Secretario do Interior, remettendo 
um requerimento em que o presidente . da 
Camara Municipal de Villa Nova de Luna 
pede seja convortid!!- en~ mixta. :t cadeira d~ 
sexo masculino do dtstrwto de Macacos.-:\ 
commissão de lnstrucção Publica.. 

0 Si, BUENO B ANOÃO pat•ticipa á casa 
que o sr. Joaquim Calixto deixa de compa
recer ás sessões por motivo de saüde.-lntei
rada. 

Identioa participação ~az o sr •. Gonza«a da 
Silva. com relação ao sr. Sa.turmao Dantas, 
tlcando a cas<t cgualmente inteir·ada. 

;! , ' Lr:IT l:r! A. 

Tem 2.· leitura e fica sobre a mesa para 
ordem dos trabalhos o projecto n. <!~5. con-

cedendo 3 annos de licença a João Guilher·
me FotTeira de Castro, escr·ivão do orphi'tos 
d:t comarca de Pou:::o Alto. 

ARESEl'iTAt,.:Ão DOS PARECERE:> DAS CI))DI!55ÕES 

O "". BuENO R . ANDÃO, por pnrte tias com
missões reunidas de Saúdo l'uhliea e Ut'~;a
mento, apresenta par·a cont i num· <'IH ~e
guntla discussão a par·tir do art. 5. , o pt·o
jecto n. 152, soht·o saneamento ua zona da 
~latta o seguinte 

PARECER SOBRI~ E~lf::\DAS II " FEilEC!II.\ S AO St.: O
STITUTI\'0 llO l'lWJECTO :\, ! i'):,! 

As commi:>sões rnunitl:t: do :::iaúlie Puhl ira 
o Or(,':unento, oxaminantlo as etuentla:<: ~oh 
ns :3 o -1 oll'eJ·ccidas ao ar·t. fi . · do "uh,;li
tut.ivo ao pr·ojecto n. 15:.! tlo~te :111110, JWlo.ls 
oleputatlos IWJcir·o .Junqucim e .IUYL' na l 
Penna: 

Considcrnntlo que o nrt. i!J, pnr;1f.;I':1p!:o 
unico da Constitui<:ftO oletCJ'lllina, do m" tl" 
posit iYo,-quc n:'to ser·ão pelas Camaras ~lu
nicipaes, cont.mh idos no,·os omprcstimo:>, 
quando o onc:tl'go do: existentes consumi1· a 
quar-tn JHII'te oJa ronda municipal : 

Consitlet·anoJo que n,; mnemlas auctot·izam 
o goYct•no a l'azot• empr·estimos a municipa
lidades j:'t onemtlas pot• emproestimos nll to
rioros, quer• se adopte o plano da emenda n. 
3-quet· a do n. 4 - tican rlo o go\·ot·no subro
gado nos dir·eitos cr·otlitol'io::: do pt·imeiro 
credor, o que evidentemente õ contr·a1·io à 
disposição constitucional, si'io de p:~t•ece t· 
que sejam rejeitadas ns emendas sob !1S. 3 e 
4. 

Sala das commissões, fi tio agosto tio IROO . 
-J. Bueno Brcmdtlo- .llencles Pimentel -
Dua1·te da Fonseca- Nunes Pinheiro - _vl!
nes Coelho. 

Para ordem dos trabalhos, depois do im
primir. 

0 R. PINTO DE 1\IOURA, poht C:\.lllllliS:>ãO de 
Redacção, apresenta o seguinte 

PARECER E REDACt;ÃO Fl!IIAI. SOBRE O PROJECTO 
N. 37, DE l !:i95 

A commissão de Redacção de Leis, a que 
foi presente o pr~jecto !I· 37, do anno passa
do, ó de parecei' quo seJtl. approvada a se· 
guinte roda.cção : 

O Congr·esso LogislatiYo do Estado do ~~~ 
nas ver·aos decreta : 

Art. 1· 1~· declarada livre de imposto, pelo 
pt•aso lie cinco annos, a oxporta<:ão das 
aguas mincraes tie Camhuquira, de Agn:t s 
Virtuosas do Lambary, Gax;tmbú, s. Lom·e n
ço e outras quaesqnet· t'ontes existentes no 
Estado. 

Art. 2· Revogam-se as disposições em con
trario. 

Sala das commissões, 8 de agosto de l l::l!J:J. 
-Pinto ele Jlloum-Bernm·des de Fm·ia. 

A imprimir-se. 
o . n .. Jun:NAr. PEosNA, peln. commissão de 

Commet·cio, !ndustria o Artes, apresenta o 
seguinte 



P~'P.lli.A 2.• DIICtllllO IOBU OPaOIBC'I'O 
. •• 216 

A commialo de Comp1ercio, , Esta~istica, 
Induatrla e Artes /J de parecer que o proje
cto n. 216, approvado em primeira cliscusa~, 
seja submettfdo à ~néf~ discusdo, e ap-
p~o. . 

das1 commissoea, 30 de julho de 
1896.--Cml4!po AII*-Juvenal Perpuz- Jla-

. t101l da .Siloa. · 
A impfirqil'-88. · 
o sa. RIBBIRO JmrQuKmA, pela. commiasilo 

de Justiça Civil e Criminal, apresenta o se
guinte 

' '5 / PAIUICBB N. 100,, 80BU A INDICAÇÃO N.... , DO 
SR. WBNCIISLAU BRAZ 

I I 
A commissilo de Justiça Civil 'e Criminal, 

a que (oi presente _. indi~açilo n. 5,~ deste 
an .. o, é de par:ecer que a mesma entre em 
cljscuiBio e seJa appJ:Ovada. 

Sala das commisaoea, 5 de agosto de 1896. 
-Ribeiro Junqueira.-Sabino Barroso Junior. 
~onzaga- da Silva. 

INDICAÇÃO N. 5 

Indico que a Camara doa Deputados con
vide o Senado para a 1 no}Deaçlo de uma 
commiaailo mi:da, incumbida de estudar o 
projecto do Codigo do ProceSBo Criminal 
otrereeido t»ela congregaçilo· da Faculdade 
· Llvre de D1reito e propor as modifi~es 
que julgar convenientes. 

Safa das sesaoes, 3 de agosto de 1896.
Wencalau Braz. 

A imprimir-se. 

UDACÇ0B8 PINABB 

Lidas e postas em diaeusslo, silo sem de
bate approvadas as redacçOes finaes dos pro
ject.os-na. 184, ~odificativo a lei n. 112, so
bre reorganizaçlo da força policial e 117, de 
1895, sobre desobstrucçilo 'do Rio ;Paracatú, 
de aecôrdo com' as emendas do Senado, indo 
este A. sancçilo e aquelle ao Senado. 

VOTAÇÃO DB liUTBRIAS . CUIA DI.SOUSSÃO FICOU 
BNCBRRADA 

~.·PARTE DA t~RDEM DO' DJA . 

I. • DI.SOUSSXO DO J"ROimro N, -~ 
I I , . 

Dispensada a leitura a requerimento do ar. 
Nunes ·Piqbeiro, entra em r.· dieeulllo e é 
sem debate approvado ,o projecto 11. 222, Ol'
çando a ~eita ~ fixando a despesa para o 
fu·turo exercicio.-A eommisailo de Orçamen-to. ' 

I 

\ . J .• a DISCUSS·ÃO DO PROlecTO N. 224 
' I 

Fllnatmente, é sem debate approvado em ~ .• 
discuUio e. volta A. commiulo de Obras Pu
blicas, o,projecto n. 224, auctorizando a inno-· 
va.Çio do contractd celebrado com o Banco 
Iniciador de Melhoramentos para ·a conãtru
cçilo da E. F. de Joilo,Gomea_..!l Plranga. 

Esgotadas as matarias da ordem do dia o 
sr. Presidente designa, para amanhã, a se-
guinte · 

ORDEM DO DIA 

1.• P~;t'B 

Até uma hora da tarde : 
Leitura e 'approvaçlo' da acta. -
Expediente. , · 
Até duas horas da tarde: 

Segunda leitura dos pareces de commis
soes e dos projectoa depois de impressos 
e distribuidos. 

Àpresentaçlo de pareceres de commisslSes. 
Apresentaçilo de projectos, indie&QOes, re

querimentos interpell&çoes ou moçOes. 
Diseuscilo de requerimentos, interpellaçOes, 

indicaçOes e moçoes. 
Approvaçlo de redacçOes finaes. 
Primeira discussilo do projecto n. 76, do 

Senadó, declarando nullo o aeto da Camara. 
Municipal de 'Abre Campo, que deu posse ao 
eidadllo Antonio de Abreu e Silva Brandilo. 

2.• PARTB 

Até quatoro horas da tarde : 
· PrOcedendo-te á votação das materias . cu- Continuação da segunda discussão do pro-

r I& discussão ficou encerrada, silo approvados jacto n. 152, sobre saneamento da zona da 
os pareceres ns. 186, 187 e 188. . , Matta, a partir do art. 5.·. · . 

Archive-se o de n. 186, offic!ando-se á ca.. . Terceira do de n. 159, sobre estrada de fer
mara Municipal de Palmyra e ao dr. Procu- roda Saúde a S. Domingos do Prata. 
rador do Estado, quanto ao objecto dos ns. Terceira do de n. 199, sobre estt'ada de fer-
187 e 188. · ro de Juiz de Fóra â Jacutinga . 

I.' DISCÇSIÍÃO DO PROJBCTO N. 223 

Lido e posto em 1. · discussllo, é 3em deba
te approvado e volta A. cqmmi881o de Repre
sentaÇOes e Petiçoes, o projecto n. 223. con

. cedendo licença ao cidadlto Manoel Soares 
da Silva Telles, porteiro da Imprensa Offi
cial do Estado. 

. Terceira do de n.200, sobreprorogaçi10para 
ser entregue !'O trafego o ramá.l de Pitanguy. 

Segunda do de n. 197, declarando extinctas 
as dividas de exactores.para o Est!.d.o. 

Levanta-se a sesslo. 
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1 
O aR. DUARTB DA FoNUCA. participa á casa. 

DE 1896 que o seu illuatre collega Epaminondas 
PR.II81DDCJA DO &a. EDUARDO PIJIBNTBL · ottoni. teve neeeasidade_ de ausentar-se des-- I ta Capttal por alguns dtas e como s . exc. e 

SUM&U.RIO :-1.· parte.--Acta·-·EXPEDIBNTE.-2.· tel· um dos membros da eommiulo de Obras Pu
tora.-.lpreseotaçlo dOll pareceres de redacçlo blicas, ficou esta desfalcada e por isso re
:n~~ ~rojectos na . 193 e 211.-ldem para 2.· quer se consulte f. casa se d;lega á me~ a 
c:: n•.0 ~. g~7 '!; ii::.=t1~=~03~~:lv~~!:; ' faculdade d~ uomeJU' um membro interino 
da redacçlo lloal do projecto 11 • 37, de I ~~:- para a rerertda COm!DlSSãO que tem em sua 
Requt.rlmen\o do sr. J'iuto de llloora -1.· dl11- pasta var1as matertas importantes ail'ectas 
co~sllo do vu;jecto n. 76. do Senado.-Di~~eurso ao seu estudo.-lnteirada, quanto á primeira 
do sr. Rm·no Uram.hlo.- 2.• parte. -Contmu~çlo parte e, quanto á segunda, com o consenti
da 2. • dl.scu~)o do projccto n. 152. a partir do mento da casa é nomeado o sr . Wenceslau 
artigo . -Dt~r.ursos do~ a;l'tl. f.amlllo t·ralPs. Ca· Braz para interinamente fazer parte da com
n~illo Suar~ Ftlllo, Duarte da Fon~. Nunes misslo 
l'tnbelro, Bueuo BraudAo, :Arulllo Soares Jo'ilbo · 
(para uma explicaçlo pe1110011. GouQKa da Silva, 
Weuce!'lau Braz e Joveual l'enna.-3.· dlscos~Au 
do projcclo 11. 1!\ll.-Dit<e:Drso do sr. Joio rio. 
s.· •lu tle D. 1!19.-ldemdu de n. HlO.-Discnrso 
do ~r. Jollo Pio.- .·do de 11. 1!17. -Emendas 
dos srs. Jo'errelra TinOco e Berrardes de l<'aria.
Declaraçôes de ''ololl dos srs. Jollo rio e Rtbeiro 
Junquelra. 

Ao meio dia, feita a chamada, acham-se 
presentes os srs : Eduardo Pimentel, Agos
tinho Pereira, Ribeiro Junqueira, Wences
lau Braz, Duarte da Fonseca, Nunes Pinhei
ro, Nunes Coelho, Juvenal Penna, Ferreira 
Tinôco, Camillo Soares Filho, JoiW Pio, Frei
tas Castro, Francisco Bressane, Gonzaga da 
Silva, Desiderio de Mello, Simeão . Stylita, 
Bueno Brandllo, Theophilo Marques, Carlindo 
Pinto, Coelho de Moura, Bernardes de Faria, 
Juscelino Barbosa, Camillo Pratas, Ignacio 
Murta, Getulio de Carvalho, Manoel Alves, 
Sabino Barroso Junior, Manoel da Silva e 
Pinto de Moura, faltando com causa partici
pada os srs. : Faria Lobato, Delfim Moreira, 
Severiano de Rezende, Ribeiro de Oliveira, 
Joaquim Calixto, Saturnino Dantas, Rodri
gues Chaves e Silva Fortes e sem ella os 
mais senhores. 

Abre-se a sesslo. 
· Lida a acta da sessiW antecedente e nlto 
havendo quem. sobre a mesma faça observa
ções o sr. Presidente a dá por approvada. 

O SR. I.· SECR.Jn'ARIO dà conta do seguinte 

EXPEDIENTE 

Officios 
Dous do sr. I.· Secretario do Senado, en

viando as proposições de leis ns. 78 e 79, 
emanadas daquella Camara, 11obre subven
ção do curso annexo á Escola de Minas e 
vencimentos dotbesoureiro da Secretaria das 
Finanças.-A imprimirem-se. 

Do dr. Francisco J de Almeida Brant, 
communicando terreassumido o exercício do 
·cargo de Administrador dos Correios deste 
Est.:'tdo.-Recebido com especial agrado. 

Do insper.tor Escolar dê Baependy, mos· 
trando a. conveniencia de ser convertida em 
mixta a. cadeira do sexo masculino de Santo 
Antonio do Piracicaba.-A' commissão de ln
strucção Publica. 

RRQUERI!IlENTO 

De d. Adelina Ft•ancisca da Cruz, profes
sora de S. Caetano do Chopotõ, solicitando 
um anno de licença para tratar de sua saú
de.-A commissão de Petições. 

A. C.-28. 

2.· LEITURA 

Tem segunda leitura e fica sobre a mesa 
para ordem dos trabalhos o parecer n. 190 
sobre a indicaçiW n. 5, do sr. Wencesla~ 
Braz. 

APRESENTAÇÃO DB PARECBRBS DAS COMMISSÕRs 

0 SR . DUAR1B DA FONSW.::A, por parte da 
commissão de Obras Publicas, apresenta os 
seguintes: 

PA.RBCRR PARA SEGUNDA DISCUSSÃO SOBRE O 
PROJBCTO N. 224 

A commissão de Obras Publicas, Viação 
Ferreu. e etc, a que voltou o projecte n. 224 
por ella. confeccionado, relativamente á con
cessão de favores á. E. F. Jolio Gomes á Pi
ranga e já approvado em t.a discussão, é de 
parecer que seja elle submettido á 2. • dis
cussão e a.pproYado com a mesma redacção. 

Sala das commissões, 6 de agosto de 1896. 
-E. Ottoni.-Duarte da Fonseéa. 

. PROJECTO N. 226 

A commissão de Obras Publicas, ·viação 
Ferrea. etc., a que foi presente o requeri
mento da Companhia Viação Ferrea Sapu
caby, devidamente informado pelo governo 
do Estado, no qual soliciin. a mesma compa
nhia elevação do capital garantido e mais 
favores concedidos pela lei n. 64, de 24 de 
julho de 1893, para conclusão das obras de 
primeira e segunda secções e construcçilo do 
ramal de S. Josê do Pa.raiso, de accôrdo 
com o contracto celebrado a 28 de dezembro 
de 1893 ; 

Considerando que são attendiveis e justns 
a.s razões allegadas e demonstradas pela com
panhia relativamente á. insufficiencia. do ca
pital garantido para. conClusão dos respecti
vos serviços · 

Considerando que a deflciencia do capital 
garant illO trarâ. como consequencia a pa.ra
Iszação das obras, o que virá comprometter 
os ca.pitaes jà. fornecidos pelo Estado á com
panhia, a qmtl, depois de estabelecer a liga
ção entre os trechos construidos e o seu en
troncamento na E. do F. Mogyana, no rio 
Eleuterio, ficará em condições de solver os 
compromissos contra.hidos: à de parecer que 
seja adoptado o seguinte projecto de lei: 

O Congresso Legislativo do Estado de Mi-
nas Geraes decreta : · 



.. ... ~· ' ... 

Art •. 1.! Ficà o Prellcleate do.Bdldo.au-
. ctorbado o. inaovar · o oontneto celebrado 

com a Companhia Vl1910 Ferre& Sàpacahy, 
elevando atA 24.000:0001 o capital prantido 
pela lel D. 64~ "e 24 de julho ae lfm3, ~ 
cooclusllo das obraa daJirimeira e segunda 
secçOes e cooatr:ucçlo «Jo l'&ID&l ferrao de S. 
José do Paraiao. 

Art . 2.· Revogam-se as disposioGea· em 
coptrario. , · 

Sala das commiaSUea, 6 de agosto de 1896. 
-E. Ottooi.-Duo.rte da Fonseca. 

A imprimirem-se. 
O aR . PINvo. DB Mouu· por parte do. cc,m

missll.o de Redacçllo, apresenta as seguin
tes 

RBDACÇÃO FINAL)OBRE O PROJBCTO N. 193 

A commisslo de Redacção de leis, o. que 
foi presente o projecto n. Í93 deste anno, é 
de parecer quo seja approvada a segÍlinte 
redilcçio : 

O ·Congresso Legislativo ' do Estado de Mi
nas Geraes resolve : 

Art. 1.· Fica annullado o privilegio con~ 
cedido pela Camara Municipal de Uberaba, 
a Joaqutm Velloso de Rezende, por acto de 5 
de setembro d13 1894 e contracto firmado em 
20 do mesmo mez e anno 

Art. 2.0 Revogam-se as· di11posiçOes em 
contrario. 

Sal~ das c.ommissoes, 6 de agosto de 1896. 
.. -P.int_o,i de Moüra.::-Bernardes de l<'aria. · .... ' ' . \ . 

REDACÇÃO FINÀL SOBRE O PROJECTO N. 211 

A commissão de Redacção de Leis, a que• 
foi presente o projecto n 211, deste anno, 
é de parecer que seja approvada a seguinte 
redacçll.o dada ao mesmo : . 

O Congresso Legislativo do E~tado de Mi
nas Geraes decreta : 

Art. 1.· Fica o ·governo do Estado auctori
zado a despender a quantia necessaria para 
mandar erigir, na praça principal da cidade 
de Minas, uma estatua 11-0 general Gomes 
Carneiro. 

Pa.ragrapho unico. O governo pr.oviden
ciará de modo. que se inaugure a esta. tua no 
mesmo dia em que se .Passar pall a Nova 
Capital a séde da admmistraçlio de Minas 
Geraes. . 

Art. 2. · Fica! aberto, desde já, ao governo 
o necessario credito para occorrer às despe.; 
zas creadas· pela presente lei. 

Art. 3. • Esta lei éntrará em vigor desde a 
data. de sua publicação. ' 

Art. 4.· Revogam-se as disposiçOes em 
contra.rió. · 

Sala das commissões, 6 de agosto:. de 1896. 
-Pinto de Moura.-Bernardes de Faria.. 

A imprimirem-se. 

APRBSBNTAÇÃO DB PROJECTOS 

0 SR. BUENO BRANDÃO, a pedido do seu 
oollega Joaquim Calixio, que não tem com
parecido ás sessoea por doente, envia il 
me~ o seguinte · 

PROaD'I'O !f. 227 

O Congresso Leglalat!vo do Eatatlo de Mi
nas Geraea decreta : 

Art. 1. • Ficam creadas· duas escolas de in
-atrucÇio primaria para' o sexo maiculino, 
sendo ama no bairro dos MarceUnos, distri
cto de 'Sant-Anoa da Vargem, municipio de 
Trea Pontas, e outra no bairro da Faxina, 
diatricto da cidade. ' 

'Art. 2.· P.evogam-se as disposiçoea e·m 
contrario. 

(S. R.) Sala das sessOes, 6 de agosto de 
1896. - Joaquim C!.\lixto. - Francisco Bras
sane ..... J. Bueno Brandlo.- Sime&o Stylita. , 
- ·\Venceslau Braz. - Ribeiro Junqueira. 

Acb,ando-l!e jlpoiado pelo numero de assi
gnaturas, vae a imprimir-se. 

O SR'. FERREIRA. T!NôCo lê e envia â. mesa 
o seguinte 

PROJECTO N. 228 , . 

o Congresso L'egislativo do Estado de Mi
nas Geraes decreta : 

Art. 1. · Fica. o governo auctorizado a a.u
:xilhlr, desde jti, com a. quantia. de 10:0003, 
peln. verba Obras Publicas, a montagem das 
ofOcinus do Asylo de São Francisco, em São 
.João d'El-Rey. · _ 

Art. 2. • Revogam-se as 'disposiçOes em 
contrario. . 

Sala. das sessões, 6 de agosto de 1896. -
Fet•reira Tinõcó.-Dr. Coelho de Moura.-Nu
nes' Pinheiro. ~Duarte da Fonseca.-Getulio 
de.'Carvalbo.-Gon~a. da Silva. ·. · · 

Estando apoiado 'pelo numero de assigna· 
turas, vae -a imprimi~se. 
DISCUSSÃO E APPROVAÇÃO DB REDACQÃO FINAL 

E' !ida. e PQSta em discussão a redacção 
final do projec:ito n. 37, do anuo passado. 

O sa. PINTO DE Mottu, pela comn·.issi\o de 
Redacçll.o, requer e é approvado pela Cama
ra., que volte o projecto à respectiva com
misslo afim âe rectifica.r um engano que 
notou na mesma redacçlio.-Volte á com
mias~ na fórma requerida. · 

1. • DISCUSSÃO DO PROJECTO N. 76 DO SENADO 
E' lido .e entra, em I · discuss~ o projecto 

n. 76 do .Senado, declarando nullo o acto da 
Camnra Municipal de Abre Campo, que deu 
posse ao cidadão Antonio de Abreu e Silva 
Brandlio. 

O · 8r; Baeao lll'landAo a-(Não temos o 
seu discurso). · 

Encerrada a discussão, é approvado o pro
jacto, que vae á commissllo de Camaras MU" 
nicipaes. 

2.• PARTE DA:ORDEM DO DIA 

CO~'TINUAÇÃO DA 2.• DISCUSSlO DO PROJBCTO 
. N. 152 

E' annunciada a continuação da segunda. 
~iscussi\o do prqjecto n. 152, sobre sanoa
mentt> •na zona da Matta, a parth· do artigo 
5. · conjuncta.mente com as emendas additi
vas ns. 3 e 4, dos srs. H.ibeiro , Junqueira e 
Juvenal I!enna. 

.. 
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O ... «::aaalle Pra&H P.ede a palavra 

sómente para. perguntar ao li lustrado auctor 
da emenda n. 3, si s. exc. não a julga in
constitucional, pois que, no seu artigo 79, dis
põe a Constituição, que as C~maras Munici
paes nllo poderão contrahir emprestimos que 
absorvam mais da quarta parte das 11uas 
rendas. Evidentemente, a emendn. do illus
trado Deputado nll:o póde ser votada pela 
Camara, porque, apesar de sua redacçilo um 
pouco duvidosa, o seu auetor o que pretende 
é que as Camaras, Ja sobrecarregadas com 
grandes emprestimos, pos&'\m ainda contra
bir emprestlmos, sendo para isso necessario 
que o ggtado resgate os jã. contrahidos ante
riormente ; e isto contra 11. disposiçilo do ar
tigo 79, da Constituiçlo. 

O SR. Jolo PIO :-Mas o paracer da com
missão já attendeu a este ponto. 

O SR. C PllATES diz o orudor que real
mente a commissilo aprefilentou contra a 
émenda. n. 3 os mesmos urgumentos que 
eu queria apresentar contra ella.. 

0 SR. RIBBlllO JUNQUBIRA :-Eu sinto muito 
nllo poder provar o contrario, mas, infeliz
mente o regimento nno me pcrmitte falar 
outra vez. 

0 SR. CAUILLO PRATES diz que !desejaria 
ser esclarecido pelo i1lust1'8 Deputado ~obre 
este ponto, porque, não acredita que' s. 
exc. possa encontrar um só argumento em 
favor da constitucionalidade da emenda. 
' O SM. RmBJRO JUNQUBl><A :-o Estado póde 
resgatar o empres.timo existent~ . e dep_ois, 
diminuindo ·a taxa de juros e espaçando o 
praso da amortizaçllo, elevar o capital ate 
a qu;,ntia maximn a que lhe permitte o ar
tigo 79 paragrapho unico da Constituiçllo, 
isto é, até a quantia, cujos juros e amortiza
ção não excedam â. quarta parte da renda 
annual da municipalidade. 

O SR. C. PRATBS, continuando, diz que 
isto seria o Estado · tomar para si compro
missos adquiridos pelas Camaras anterior
mente, e, em todo o caso, era simplesmente 

· uma substituição de credor. 
Termina o orador dizendo que, si a Cama

ra votar a emenda do nobre Deputado, as 
Camaras poderão contrahir emprestimos que 
consumam o triplo ou o quadroplo de suas 
rendas. E, por mais que todos nós es~ja
mos de uccõrdo em que as zonas flageUadas 
por epidemias, s~jam soccorridas pelo gover
no do Estado, não podemos em todo o caso 
levar este des~jo até o ponto de violar a 
Constituição do Estado. Por isso, é que, o 
or&.dor, suffra~ando o parecer d<t commissão 
de Saúde Publica, vota contra a emenda do 
illustrado Deputado. (Muito bem). · 

O ttr. ()amiDo 8oai'CII Filho :-Pedi a 
palavra, sr. Presidente, pura fazer um re
paro sobre a antinomia existente entre dis
positivo do art. 5. ·, em discussão, e o nrt. 
3. ·, Já npprovado ; o que l'a.ço com o natu~al 
rece1o do quém se sente em ceara alheia, 
l)edindo, ao mesmo tempo, desculpas 8. H
lustrada commissüo, quo, espero, me ac~ 
lberá. benevolente. 

IJiz o art 3 · que 11s despesn.s dos estudos 
e mais trabalhos tendentes a apontar as cau
sas accidentaes ou pe1·manenws de insalu-

bridade, as despess.s a se fazerem com a re
moçll:o desfilas cau11as em gel".ll, bem como 
as •tue se tiverem de fazer com os trabalhos 
de defesa. sanitaria geral, correrão por con
ta do Estado. Pela leitura desse artigo c 
pelo espírito geral do projecto, ve-se que 
saneamento compõe-se de duas partes dis
tinctas : uma a defesa sanitaria gert\1, com
prehendendo um sen;ço de propby lnxia. 
a lucta emlim, tendo a bygiene como arma, 
contra as causas accidentaes de insalubri
dade ; outra o saneamento propriamente di
to, isto é, a remoção das cnusus permanen
tes, por meio de canalização de agua, esta
belecimento de rede de esgotos d11linagem, 
deseecamemto de pu.ntanos etc,. 

Ora nesse artigo se diz que não só as des
pesas com a defesa sanitaria como com a 
remoção das causas permanentes de insa
lubridade correrão por conta do E:stado, uo 
passo que no artigo 4. · se diz que esse ul
timo serviço st>ni. feito •ob plano e direcção 
do governo, u.l accõrdo com as Camaras, a 
quem no art. se commette o seu custeamen
to, e, para habilitai-os com funda que sup
portem a despesa, é o Estado auctorizado a 
emprestar-lhes directamente as quantias na
cessarias. 

0 SR. CAlHLLO PRATBS :-0 art. 3.' era 
suficiente. 

0 SR. CAUILLO SoARES FILHO :- E' clara a 
antinomia que existe entre esses nrti~tos ; 
antinomia que, si não fo1• corrigida, daril. 1~ 
gar a duvid·a por parte do governo na exe
cução da lei. 

De um lado o art. 3. • manda que por con
ta do Estado til.ça. o serviço, e de outro o 
art. 5. • manda que o mesmo seja feito á. 
custa das municipalidades. A qual das duas 
disposições dar execução 1 

0 SR. BUENO uRANDÃO : - 0 art. 3. ', de 
accõrdo com o art. 2. ·,resolvia per1eitamen-
te a questão. · 

0 SR. CAMILLO SOARBS Fn,HO: - Nada mais 
me resta, sr. Presidente, si não ouvir ~L pa
lavra auctorizada da commissilo de Saúde, e 
prometter que, em 3.· discussão, apresenta
rei ao art. 3 uma emenda tendente a fazer 
desappnrecer a contradicçilo com o 5. · que 
não actualmente podemos rejeitar. (Muito 
bem; Muito bem). 

O •r· Duarte •• Foa~~eea s - (Não te-
mos o seu .:liscurso ). · 

O u. Xuaew Pinheiro a -Sr. Presidente, 
apesar de reconhecer bastante compctoncia 
no illustl'e relator da commissão do Saúde 
Publica, que elaborou o parecer ora em dis
cussão, eu não posso deixar, pelo faêto de 
ter assignado o projecto, de vota1• por elle 
depois tio discutido e emendado nesta. dis
cussão. 

Sr. Presidente, eu discordo do nobre re
lator da commissilo de Saúde Publicn ... 

0 SR. DUAitTE DA FONSECA da um apurte. 
0 SR. NUNES PINHEIRO : -~(US eu jã. expli

quei que posso discordar o vou justificar a 
razão. 

Sr Presidente, o Estrulo com llS leis vo
tadas o unno passado, sob ns. 143 o 144 e as 
Ca.maras :\lumcipaes com a. lei n. 2, ostt1o 



apparelbados sutDçientemento para dar com
bate ' toda_ epidemia que invaair o seu te~ 
ritorio (apoüull)6}, eatlo preparados pa.ra·tra
tar do aaneamento em íodoa os munici
pios. 

0 SR. DUAB.TB DA FOJUEA : - Entlo O pro-
jecto é inutil. . 

O sa. Nmra PmiDIB.O :-Em primeira di~ 
cuido eu dil88 que ~ projecto nlo é intei
rament.e inutU e o governo do Estado achou 
que devia chamar a attençlo do Congresso 
maia uma vez para este aaumpto. 

O anno p&S8ado, a zona da Matta foi inva
dida por epidemia de febres de mau caracter 
e o governo do Estado achou que devia re
solYer este problema do saneamento, achou 
que n1lo era inutil maia uma vez chamar a 
no88& attençlo para eate usumpto; e foi por 
isso que se tractou de elaborai o presente 
projecto que npesa~ de ser um substitutivo 
ao projecto primitho, pôde e deve· ser emen
dado. 

Eu asaignei o projecto apresentado pelo 
nobre relator da ~mmisslo e apresentado, 
portanto, pela commi~ ; entretanto, nllo 
Bquei privado de acceifllr emendas que fos
sem a elle apresentadas, afim de que o 
projecto satisfaça mellior o fim que se teve 
em vista. 

E' asaim que os artigos 3. • e 4. · do projecto 
bem como o art. 2. • podem ser fundidos em 
um só artigo e talnz mesmo o art. 5. • que 
se acha em discusslo. 

O art. 3. · diz o seguinte (le) · 
4C Art. 3. · As despesas dos estudos e mais 

trabalhos tendentes a apontar as causas ac
cidentaes ou permanentes de insalubridade, 
as despesas a fazer-ee com a remoçlo dessas 
causas em geral, bem como, as que se tive
rem de fazer com os trabalhos da defesa 
aanitaria geral, correrlo por conta do Es
tado. » 

Ora, sr. Presidente, este artigo, nlo faz 
mais do que re1,)8tir a attribuiçlo dada ao 
governo pela let n. 144, que auctoriza-o a 
fazer despesas .com os trabal.bos de defesa 
aanitaria geral, taes como aquelles que slo 
do domínio do serviço de prophylaxta, tra
tado no capitulo 2. · daquelJa let. 

0 SR. NUNES COBLHO :-Entllo V. exc. julga 
inutil a disposiçllo do § l. · do art. 1, • Y 

tlM sR. DEPUTADO :-0 governo tem de no
mear uma commissli.o e o Congresso deve 
tratar da despesa. 

O SR. NUNBS PnnonRo :-0 nrt. 3. · já está 
perfeitamente explicado pelo 11obre relator 
da cõmmissllo e trata de questíio diversa do 
§ l. do artigo I.·. 

o art. 4. · trata de sen·iços que, pela lei 
n. 2, pertencem ás . Camaras Mumcipaes ; 
nlo faz mais,portanto,do que repetir dispo
siçoes, já consignadas em leh · 

· ElJe trata propriamente da remocllo das 
causas locaes, que favorecem o appareci
mento e o desenvolvimento de eptde:nias, 
n')s logares que já.1'oram invadidos. 

0 SR. NUN.KS CoBLHO :-Estas despesas 
é que sli.o por conta das Camaras Municipaes 
-remoçlo de cnusas locaes. 

O aa. NU!QS PIKBaao :-Infelizmente nlo 
podemos maia fazer um aó , artigo doà arti- . 
goa 3. • e · •· ·, mas espero que o illuatrado 
relator da commisdo de Saúde Publica, de 
acoórdo com os outros membros da mes
ma eommisslo, apresentarA o projecto para 
3. • diacusslo simplificado e melhorado 
(Jluito bem). 

O ••· Baeao ....... (Nio temos o seu 
discurso). 

O ••· V..lDo l!!ottl'ell Filho (para uma 
explicaçlo pessoal), idem. 

Comparece·o sr. Mendes Pimentel. 
Passa-se á discussão do art. 6. o. 

, O ••· t::llDIDio 80U'ell FDiao a -Sr. Pre
sidente, como muito bem disse o iUustrado 
relator da commiss~ de Saúde Publica o 
problema do saneamento da Matta. é por 
demais complexo, quasi insoluvel. 

Nli.o é isso, poré.m, ra.zli.o para recuarmos 
dea.nte delle e s. exc., apresentou um plano 
que tem sido approvado em seus diversos 
artigos nessa discussli.o, auctorizando o go
verno nomear uma commissli.o de compe
tentes para o fim de dirigir todo o serviço 
do estudo das diversas causas permanentes 
ou accidenhes da insalubridade dessa mes
ma zona. 

Essa commissli.o director~>. desse serviço 
ea~ auctoriza.da, por um dos pa.ragraphos do 
art. I.·, a nomear medicos e engenheiros 
auxiliares do serviço. 

Eu, porém, entendo que o maior au
xiliar que vae ter a commisslio encar
regada de e!'t.udar e dirigir o saneamento da 
Matta, será justamente o delegado de hygie
ne, porque elle vae trabalhar in loco, dia a 
dia, de mez a mez, de anno a anno, exami
nando, estudando e comparandó as diversas 
causas. das molestia.s que apparecerem no 
logar de sua residencia. 

Está, portanto, m"\lito mais habilitado a 
prestar as informações que por ;rentura t<r. 
rem procuradas, do que qualquer outro pro
fissional que para Ià f6r envtado. 

O delegado auxiliar de hygiene terâ mui
to serviço, terá de prevenir as inva,.. 
!IO&s, estudar as causas do apprecimento, 
o modo da importa.çlo e a marcha das 
epidemias, terá enfim, sr. Presidente, a 
seu cargo a maior parte das taes comple
xidades do problema a que se referiu o ti
lustrado relator dn commissli.o de Saúde Pu
blica. 

E, &r. Presidente, si o serviço do saneamento 
vae ser feito nas localidade invadidas pelas 
epidemias, quer a invasli.o tenha sido uma 
unica, quer se tenha repetido e si o projecto 
entende que os delegados de hygiene devem 
deixar .-te ser empregados graciosos da admi
nistração para serem empregados remune-

. rados, me parece que nlo se deve remune
rar sómente os delegados de hygiene, na 
hypothese de ser a localidade invadida pela 
2 · vez por epidemias. 

O saneamento vae ser feito em todas as 
localidades atacadas, portanto os delegados 
de hygiene vão ter o mesmo serviço em toda 

( 
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zona, porque não é natural que se espere se

- gunda invasll.o para iniciar -se a.lucta. 
EssM consideraçoes determinara:.n a emen

da que submetto á casa: « Supprimam-se 
as palavras - por mais de uma vez - » 

Além dessa emenda, apresento outra que 
passo a justificar. 

Para que " problema do saneamento seia 
emcazmente, atacado precisa o governo de 
bons delegados auxiliares e terá de procurar 
medicos habilitados a desempenhar funcçoes 
que se vão tornar muito importantes ; ora 
com difficuldade encontrará o governo, me
deante o ordenado de 3:000\J, profissionaes 
que acceitem, tanto mais quanto pela mul
tiplicidade de serviços terilo naturalmente 
de abrir mão das respectivas clinicas. 

Minhaemenda manda elevar o ordenado 
a 7:200$ annuaes, e supprimir a gratifica
ção mensal de um conto de ré]s durante o 
período epidemico, porque essa. gratificação 
transforma o , delegado em medico de po
bres, quando outras, me parece, são as 
suas funcçoes. (Jfuito bem ; Muito bem). 

Vem á mesa, são lidas, apoiadas e postas 
conjunctamente em discussão as seguintes 
emendas: 

N. 5 
S~pprimam-se as ~alavra s:- mais de uma 

vez de- ;j:0003- d1ga-se - 7:200;:.000. 
N. 6 

Supprima-se o § 2. ·.- Camillo Soares Fi
lho. 

O sr. Gonzaga da 8Uva : - Pedi a pa
lavra, sr. Presidente, para otrerecer tambem 
uma emenda ao art. 6.· § I.· 

Quando em segunda discussão, que fóra 
adiada, eu tivf: 1•1·casião de falar sobre o 
art. 5.· do projecto de saneamento da Matta 
e expandi com toda a sinceridade de repre
sentame do Estado tudo que pensava. a 
respeito de tal assumpto. 

Hoje, sr. Presidente, que se continua a 
discussão de tão magna questão, de tão im
portante assumpto, eu, como representante 
nlio só d.l Matta mas de todo o Estado, 
venho ofrerecer uma emenda ao art. 6. · § 
I.· e espero vel-a aceita pela casa, porquan
to ella vae conc~rrer para nliO haver di
stincçlio de zonas no Estado. 

Diz o art. 6. · § I.· (le): 
« § l. · Aos delegados de hygiene nos ·nm

nicipios da zona da Matta ainda não inva
didos por epidemias se abonará aquelle or
denado, desde que tique positiYamente pro
vado que molestias infecto-contagiosas com 
caracter epidemico alli estilo grassando e 
esses delegados se acham p:-estando todos 
os soccorros da arte >>. 

Eu o1'ereço a emenda seguinte ( le) : 
Em vez de municípios da zona da Matta 

diga-Ne - municípios do Estado. 
Porquanto, sr. Presidente, os municípios 

do Estado estão todos sujeitos a se1· in
vadidos pela epidimia. 

Espero, pois, que, a casa attendendo a es· 
-tas consideraçOes, acceitea minha emenda, 
porque ella vae abranger a. totalidade doEs
tado. (Muito IJem). 

Vem á mesa. é lida, apoiada. e entra con
junctamente em discussão a emenda apre
sentada. 

0 Sk. NUNES PINHEIRO : - Sr. Presidente, 
edi a palavra para justificar a commissão 

quando redigiu o art. 6. ·. 
Diz este artigo (le). 
Art. 6. · Aos delegados de hygieno, nos 

municípios que foram, por mais de uma vez, 
inva.lidos por epideminll, fic(L marcado o or
denado a.nnual de 3:000SOQO. 

§ I. Aos delegados de hygiene, nos mu
nicípios da zona da Matta ainda não invadi
doR por epidemias, se abonarà aquelle orde
nado desde que fique positivamente provado 
que molestias infecto-contagiosas, com cara
cter epidemico, alli estão gra.ssando e esses 
delegados se acham prestando todos os soc
corros da arte. 

§ 2. · Pelo exercício effectivo desses soccor
ros protlssionaes ou pro labore, além do or
denado, se abonara aos delegados de hygie
ne a gratificaçilc.: mensal de I :000$000. 

A com missão propositalmente expressou-se 
que foram po1· mais de uma vez invadidos po1· 
epidemias, porque, sr. Presidente, ha no 
Estado diversas localidades que tém sido 
invadidas por epidemias e que, entretanto, 
apresentam actualmente boa condiçõfls de 
salubridade. 

Ora é claro que, si o Estado remunerar a. 
delegados rle hygiene nos municípios que fo
t·am invadidos uma só vez conforme se de
duz da emenda apresentada pelo meu nobre 
collega residente em Ponte Nova, nós vamos 
augmentar despesas inuteis, isto é , vamos 
remunerar delegados de bygiene que não 
precisam de remuneração porque não tem 
trabalho algum a fazer, pois que estão em 
localidades onde actualmente são boas as 
condiçoes de salubridade. 

0 SR. CAMILLO SOARES FILHO : - Mas não 
vae c governo fazer o saneamento nessas lo· 
calidades 1 

0 SR. NUNES PINHEIRO : - 0 governo Vae 
fazer o saneamento naquellas localidades 
que mais o exigirem. 

0 SR. CAMILLO SOARES FILHO : - Mas, pelo 
pr~iecto é sómente na zona da Matta. (Apar
tes.) 

0 SR. NUNES PINHEIRO : -A com missão 
quiz diminuir a despesa . .. 

0 SR. CAMILLO SOARES FILHO : ·- Despesas 
desta. ordem, como o ordenado dos delega
dvs de hygiene, não é uma. despesa, é uma 
gotta. d'a~ua lançada no oceano. 

0 SR. NUNES PUmRIRO : - Hem ; O delegadC\ 
de hygiene deve ser remunerado, mas n 
admittir-se a. emenda. apresentada pelo no
bre Deputado é preferível acceitnr-se a 
emenda que manda remunerar a todos os de
legados de hygiene do Estado de Minas. 
(Apoiadas). 

O que a commissão quiz era. simplesmen
te remunerar os delegado de bygtene nas 
zoras que exigissem serviço .permanente e 
constante desses delegados. 

Eis porque a commisSt1o redigiu o artigo 
deste modo. 

Si estivessemos em condiçoosde remunerar 
a. todos os delegr.dos de hygiene, o Cungt•es-



ao nas fl,lria mais do que um im,porta.ote ser
viço, decretando esta medida, mas é o pro
prio Presidente do Estudo que pede em sua 
men!!agom a remuoeraçllo dos delegados da 
zona da .Matta na impossibilidade de remu
nerar a todos do Estado. 

Quando o nono passado foi apresentado o 
projecto de rerorml\ do serviço sanita.rio do 
ERtado, là. estava consignada a remuneração 
de t.OOos os delegados de bygiene ; este ar
tigo cabiu no Senado, porque, sr. Presiden
te, é facil de ver que acarretava uma des
pesa fabulosa e quasi em ._,ura. perda, pois, v. 
exc.nilo ignora que ba.mumcipios,como aquel
le em que v. exc. reside no qual por melhor 
remuner~ão que tivesse o delegado· de hy
gieoe nunca poderia a.ttender a todos os ser
viços que reclamassem a sua actividade. 

E' por isso que a commissão redigiu o 
artigo deste modo; não quiz mais do que 
poupar os col'res publicos, diminuindo esta. 
despesa, 

1<.: além do ordenado annual de 3:0003 a 
commissilo pelo § 2. • deu uma gratitlcu.çllo 
mensal de um conto de réis por occasiilo de 
epidemia. · 

Eu creio que, tanto o art. 6. ·,como o § 2. • 
estJ\o mais nas condições de ser votados 
pela Cumura. do que a emenda. apresentada. 
(Muito bem). 

O •r. Weaee•••• Bra• pede a palavra 
·e manda á. mesa a seguinte emenda 

N. 8 
Accrescente-se onde convier: 
Artigo. Fica eguahnente a.uctorizado o Go

verno a tomar todas as providencias desta 
lei e a conceder os mesmos favores aos ou
tros municípios do Estado, que forem inva
didos por molestias infecto-contagiosas. 

S. R. Wenceslau Sraz.-c. Prates.-Pinto 
de Moura.-Ribeiro Junqueira.-Agostin~o 
Pereira.-J. Bueno Brandão. - Dr. Coelho 
de Moura.. - Manoel da Silva - Deside
rio ·de Mello.-Bernardes de Faria.-Ignacio 
.Morta. · 

Estando apoiada pelo numero de assigna
turas, é submettida conjuncta.mente á. dis
cussão, que é encerrada. 

O n. Gou.ap da 81ba, (pela ordem), 
requer a retirada de sua emenda, visto conter 
a mesma mataria identica á. do sr. \Vences-
lau Braz. · 

O •r. Duarte da Fon•eea (~la m·dem), 
mostra ter muito diversa da. do t>r. Wences
lau Braz a mataria contitla na do Fr. Gonza
ga da Silva. e entende que esta. não deveria 
ser retirada. · 

O •r. Goasap daS lha (pam uma ea;
'Plicaçilo) volta á. tribuna e lé o artigo a 
qu~ se refere a sua emenda., mostrando ser 
n mesma identica ·Ú. do sr. \Venceslau Braz ; 
mantem o seu requerimento, que é appn
vado pela casa, sendo retirada a sua emenda. 

Submettidos a votaçilo, são approvados o 
artigQ; a emenda n. 5 quanto ú.· primeira 
parte e a n. 8, sendo r~jeitada. a segunda. da 

de o. 5, e retirada a requerimento de seus 
auctores as de na. 6 e ' 7. 

E' lido e entra em discussão o artigo 7. • 
O •r . .lavenat Pen-: -Sr. Presidente, 

sou o primeiro a. recobbecer a boa vontade 
desta. casa em armar o govorno de uma lei 
que possa com facilidade debellar a epide
mia que tem grassado na zona da 1\fatta. 

Antes, sr. Presidente. de encerrar-se a 
discussão do prejecto que ora. occupa a. nos
sa attençilo eu venho oft'erecer uma emenda. 
additiva, que es~ro será. acceita pela maioria 
da casa. Como Já. tive occasião t.le dizer nes
ta. casa, a maioria. das Camaras l\lunicipaes 
da zoqa da~ Mattu. tem renda sufficiente pa~ 
satisfazer as d.isposições contidas no art. 4. • 
da projecto em discussão, mas em compen
saçilo existem algumas encravadas entre 
aquellas, que não tem rendimentos para fa
zer as despesas consignadas no alludido ar-
tigo. . 

0 SR. GONZAGA DA SILVA:- Diga logo pela 
má administração . · 

0 SR. JUVENAL PENNA :-Pela má adminis
tração, não, por falta de rendas. Citarei por 
exemplo, as Camaras Municipaes do H.io 
Branco, Guarará., e S. Manoel; sendo a. ren
da desta ultima de 40:000!000, ent retanto, v. 
exc. sabe e melhor do que eu, porque reside 
alli perto, que aquella viUa tem sido con
stantemente invadida por epidemias e sabe 
tambem ser necessario para o saneamento 
daquelle município de uns quinhentos con-
tos de·réis. · 

0 SR. GONZAGA DA SILVA:- E' porque V. 
exc. nilo quer offender susceptibihdades. 

0 SR.'JUVBNAL PBNNA: -Como é, !>Ois, que 
uma Camara que nl!.o pode fazer um em
presUmo de cem contos hade fazer o sanea
mento do 'seu município que custa quinhen
tos Y 

Sou completnmente leigo nessa materia de 
saneamento. • (Nao a.poiailos) .não sou for
mâdo em nenhuma escola, não sou medico. 

0 SR. GONZAGA DA SILVA: - . ISSO nlio é ra-
~~ . 

o sR. JuvBNAL PENNA :- No assumpto so 
tenho a duraexperiencia de ver morrer, to
dos os annos, centenas de pessôas, ~na cida
de onde resido. 

0 SR. GONZAGA DA SILVA: - Está. 8.CIÍ uma 
experiencia e isto é sufficiente. 

o sR JuvENAt PENNA : - Parece-me que 
sanear'a Ma.tta e deixar um só município 
encravado de nada adea.ntarã. esse sanea
mento, poi-Que o germen dalli se irradiara 
para aquelles que foram saneados. 

0 SR. BUENO BRANDÃO : - Para isso tem O 
governo a disposição do art. 3.·: removeudo 
as causas, está. saneado. 

0 SR. JunNAL PENNA :-0 meu illust~e 
collega relator da commissilo de Saude Já 
demonstrou caba.lmen~e quaes sllo as cau
sas em geral e quaes as ~speciaes e egual
mente quaes as despesas que competem ao 
governo e ás Camaras. . 

Eu me refiro às causas especiaes C'!)& 
despeaa tem de ser feita, segundo o proJ&
cto pelas Camara.s Muntctpaes. 

À primeiro ~arte foi perfeitamente. re- . 
spondlda pelo lllustre relator da comm1ssão. 
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Portanto eu penso que devemos collocar 
todas as Ca.ma.ras no mJ!smo pà de e~alda
<le nesta questão que à sem duvida de sum
ma importancia parâ. .nós os habitantes da 
Matta e JlUra. todo o Estado. 

Acredito que cumpro o meu dever mandan
do á mesa a minha emenda, quo estou certo 
será approvada pela casa, 
· A emenda à a seguinte: 

«N 9. Acc1·e.cente onde convier: 
A_rtigo. Verit!cado que qualquer munici

palidade da zona da Matta n:l'l possa., por 
det!ciencia de suas rendas, executar os ser
vi.-.os prescr·iptos no n1·t. 4. ·, o governo man
dará roalizal-os ó. custa do Esta•lo. 

Sala das sessões, ~de agosto do 1800.-Ju
venal Penna». · 

Apoiada u em !liscussão conjunctamente ó 
esta encerrada sendo approva.do o artigo o 
r~jeitadn. a emenda, tendo s ido requerida re
ctiflcação de votação pelo sr·. 1\Ientles Pi
mentel. 

Sem debate, é approva.do o art. 8. ·. 
Consentindo a casa que o projecto passe 

ú. terceir·a tliseussão, volta elle a commissão 
de Saüde Publica. 

3.• DISSCUSSÃO DO f'30JBCTO l'õ. 15!) 

E' lido A posto em te1·coit a discussão o 
pr~jecto n. 15U, sobre E. F. tia Saúde- a S. 
Domingos do Prata. 

O sr . .João Plo:-COI' I'ia-me o dever, sr. 
Presidente, de dar uma explica<;ão il. Camara 
dos Deputado:;, quanto á convcniencia dos
te projecto, pot• mim apresentado, pois, me 
havia compromettido a justificai-o, o que 
deixei tle razer por mo ti v o que a Cama1 a co
nhece, e porque a~uarda.va o parecer tia 
illustre commissão de Obt·a.s Publicas. 

No par·ecer dessa commissão, contrario à 
estrada constante do projecto, allegn. o illus
trado rcla.tor, que se trata de um:t· estrada. 
de interesse local quo a.tra,·essa uma zona 
servitla por ferro-vias. 

Respeitando muito a protlciencia technica 
e os profundos conhecimentos tio relator da 
commissão de Ob1·as Publicas, cuja opinião 
sobremaneira acato, devo declarár â. Camara 
que s. oxc., formulando esse parecer, 1\mdou
se em princípios geraes e r egras preestabe
lecidas pelas quae~ a commissão se guia no 
que se refere ó. concessão de fet'ro-vias ; 
(apoiados) pensa., s. exc., que não devemos 
fazer concessão a pequenas estradas, e que 
devemos tratar do estender a. nossa róde dil 
viação par·a. o nOI·te rlo Est.ado, c nc~t<l ulti
ma parto estamos de pleno accõr•tlo ; mas, 
s. exc., wio é tlc tcdo contr:uio no meu pro
jecto, e mudaril, ca o o s~ja, ouvindo as in
formações tle quem conhece palmo a palmo 
a zona, e lJUe potler·á. melhot· talvez, orien
ta.P á Camara e á. mesma commissão. 

A estrada de fe1·ro Leopoldinn, termina 
actualmento na Saúde, à. Llist,ancia. de <:i le
gua.s de S. Domingos do Prata, tendo sido 
concedida ::rarantia de juros á. essa compa
nhia para. lenr· O:l seus trilhos até a ch.lade 
da ltabit•a., pm;sand por . Domingos do 
Prata., e devo declarar â. Camara, que os en
genheirl)s já tinham feito cstutlos e começa.-

do o mesmo serviço de remoção de terras 
q~ando se fazia no Prata a propnganda repu: 
bltcana. 

A altivez daquelle poYo, fez, talvez, sus
pender todos os trabalhos . . . 

0 SR. J{IDI':lRO JUl'õQUEIRA :-E' Ullltt estrada 
como recompensa republicana. 

U SR. _Jo..\o PIO :- 0 aparte do nobre dcpu
tatlo, nao colhe contra a conveniencia da es
tmtla. ctue ja foi conccditi<L no tempo da mo
narchia. 

E foram suspensos, dizia cu, o;: tr·abalhos 
quasi como um castigo â. alti vez tlaquello 
povo .. .• 

. O s~ .. MElSDES. PIMEISTJ"· = -:-~l ~i~ tlo .Que cas
t~;.ro , 101 uma vm~wn..;a JJI'~JUdlctal a l'iquis
Sima. o futu1·osa zona tio P1·ata. (..1J;oiaclus) 
. O :m. Jo..\o 1'10 :-AI!I'adccendo o apa1·te do 
tllustre Deputado, que conti1·ma o que Ji:.:se, 
vou p1·ocur·:u· desfa:~er a impr ·~sào quo tal
vez tenha protluzido no espirito tia Cama1·a 
o pa recer da commissão do Obra Publicas. 

~fiO se t rata, s1·. Pr·esidente, tl6 um ramal 
mas ~im de um prolongamento, o entre UI~ 
o outro existo ~ranrle din·erença ; o r·nmal 
sct·vo a um loga 1· dctCI'minatlo, no passo que 
o prolon í-wlllento ó o desenvolvimento de 
uma estmda, lig-ando Ji1·ectat~tontc dous 
ponto;: , :::em os incuu,·cn icntcs para o tt·arc
go das !Jaltleaç1\es. 

A fer•·o-via Loopoldina prulongaJa, não 
vae sc1·vir só â. uma cidade, mas sen·ir:i. a 
ltabi ra, Fel'fos, Camtinga, Ponte ova, ' an
ta Barl.Hu·a e Alvinopolis, município esses 
limitr·ophes do tle S. Domin;.{os lio !'rata, o 
a pat·to extrema de ses municí pio p1'ucur·a
ril. ce1·tamente, S. Dotuingus do !'ra ra, para 
escoac!out•o dos seus pr·oductos, principal
mente a parte collocatla á lll<ll'~em liireit.t 
do Piracicaba; alem dis::.o, ó sabido, :(s ret·
ro-vias tlão viria ús povoações que e llas a tra
ves am, J'azentlo concentrar pa.r·a os 110ntos 
terminaes o commc•·cio, 

'ilo procedo dizer-se que n:i.o con n :!m con
cede!' garantias de juros a. essa e"tl·ada. tle 
f'el'l'o, por·que são apenas 30 o poucos kilo
metros, pois, o traçado natural dessa ostra
tia é, passando em S. Dom_ingos tio Prata, 
ii• tocar em ltabira, fazendo a ligaçrio da 
Leste de :'llina.s i~ de estrada do Santa Btu·ba
ra uo Pcçanha, e estou certo, que, quantlo 
os trilhos chcgam.m no Prata, serão fatal
mente ievndos a ltabiJ'a. (Apoiados) 

iio formul ei o pr~jecto nes o sentido, 
porque tomiu não fosso conccdidt~ n. garan
tilt do juros, allegando-se que ltaui 1·~~ esti~ 
ser·vida pot• um traçado de est:·ada de J'e1't'O. 
Om, essa cautela. tia minha pat·te, nfto pódo 
e não devo ser motivo pat·a a Camar·a dei
xar de notar l• projucto. 

S1·. Presidente, ó uma metlida justrssima, 
é mais do que isso, é um premio, como que
ria. que tlissesse o illustre Deputado, é um 
premio a um municipio que muito merece 
e até hoje nada tem recebido, tivendo com
pletamente esquecido. 

0 SR. RIRE RO JU~QUEIRA :- E' uma recom
pensa republicana.. 

O SR. Jo:i.o Pw :-Como pedido quo faço, 
SI'. Pre~itlente, em nome daquelle municí
pio, não venho tlesmentir os meus antece-



dentea, porque, maia de uma vez o disse, tra
cei a mim mesmo et!te programma-tudo pela 
inatrucçlio do povo, tuilo pelo viaçllo ferre&. 
Levemos o nosso · orçamento até o :~.bysmo 
do de"ficit.... · 

O sR. NUNBS Pnnmm.o :-Nilo apoiado. 
o sR. Joio Pio :-•.. comtanto que tanhamos 

vias de communicaçllo e instrucçlo publica. 
Cortemos · o nosso Estado de estradas de 

ferro abramos esaas grandes .arterias por 
onde' corre a jorros a vida .e o nosso " orça..
monto crescerà ; levemos até á loucura a 
decreta~ de despesas na parte referente 
ás estradas de ferro ; e assim que o Estado 
de S. Paulo se engrandeceu ; é assim que a 
America do Norte se tornou o primeiro paiz, 
porque está cortada de vias de communica
çllo atravessando-a de fóra em fóra., e vivi
ficando-a ao impulso desse grande factor do 
progresso. 

A Matta concorre com dous terços para o 
orçamento, porque está quasi toda servida 
de vias de communicaçll:o, (apoiad,og), corte
mos o norte de estradas de ferro e veremos 
que naquellas mgilJes hariquezB:S exhuberan 
tes a exemplo do sul de Mma.s que se 

· de~envolveu extraordinariamente depois que 
lá chegou a estrada de ferro, (apoiados) po
dendo hoje aquella zona quasi comJ?etir 
com a Matta em riqueza e producção. (Mui
to bem.) 

Eu deixo sr. Presidente, de falar; sobre as 
riquezas naturaes do município do Prata, 
porque o anno passado tive occasião de to
car nesse a.ssumpto, elem disso os nobres 
Deputados conhecem a Revista do Archivo 
Publico, onde vem descripta essa zona, uma 
das mais futurosas do Estado de Minâ.s. 

Penso ter justificado o pr~jecto que tive a 
honra de apresentar, e SUJeito a sorte do 
município de S. Domin~os do Prata, o seu 
futuro economico à dehberaçã.o da Camara 
dos Deputados, que mais uma vez fará. jús á. 
benemerencia, attendendo ás reclamaçlJes de 
uma população inteira que vem por mim 
pedir uma medida justíssima. (Muito bem; 
muito bem!) 

Encerrada a discussão. é approvado o pro
jecto, que vae á commissão de H.edacção. 

3.• DO DB N. 199 

Sem debate, encerra-se a 3. • discussão do 
projecto n. 199 sobre estrada de ferro de Juiz 
de Fóra a Jacutinga, proiecto este que Yae á 
commissão de RedacçllO,depois de a.pprovado. 

3.• DO DE N. 21)() 

Entra em 3.• discussão o !?r~jecto n. 200 
auctorizando o governo a prorogar o praso 
concedido á Companhia Estrada de Ferro 
Oeste de Minas, para entregar ao trafego o 
ra.mal de Pitanguy. · 

O •r . .Joiio Plo: (Não temos o seu discurso.) 
Encerra..-se a discussão e é o.:pprovado o 

'projecto, que vae á commissão de Redacção. 

2.• DISCUSSÃO DO PROJECTO N.l97 

Finalmente é lido e entra em discussão, 
por artigos, o projecto n. 197, isentando do 

pagamento de juros, os exactores publicos 
existentes até 1895. 

E' annunciada a discussão do art. I.· 
O •· Ferreira Tbaoee lê e manda á mesa 

a emenda n. 2, mandando supprlmir as pa,.
lavras -desde que pro· em ser pobres e va-
letudinarios. · 
·Apoiada e em discussão, conjunctamente,é 

esta encerrada, sendo approvados o artigo e 
emenda. 

Tendo o sr. Presidente annunciado a rejei
ção da emenda, foi a votaçlio rectificada por 
tres vezes, opinando a Camara. pela sua 
approvação. 

Sem debate . encerra-se a discussão do ~.r
tigo 2. ·, que é approvado. 

Em discussão o artigo 3. · com a emenda 
substitutiva n. I, da commissão, é ella en
cerrada, sem debate, sendo approvadaaemen
da e ficando prejudicado o artigo. 

Em discussão o artigo 4.·, o sr. Bernardes 
do Faria manda á. mesa, sob n. 3, uma emen
da additiva, isentando do pagamento ue ju .. 
ros, os fiadores dos exactores, que, por fal
lencia ou insolvabilidade destes, ficarem 
responsaveis por alcances dos mesmos exa
ctores, desde que, dentro de um anno da 
data da presente lei, recolherem aos cofres 
publicos o principal do alcance verificado. 

Apoiada e posta em discussão, conjuncta
mente, é esta encerrada, sem debate, sendo 
approvado o artigo e a emenda. 

Sem debate, encerra-se a. discussão, e são 
approvados os artigos 5 e 6, voltando o pro
jacto á commissão que o elaborou, visto 
consentir a casa que passe elle à. 3. • dis
cussão. 

O u • .Joiio Pio, (pela ordem), declara 
que por distração votou pela emenda n. 2 
apresentada pelo sr. Ferreira Tinoco, quan
do era sua intenção votar contra a mesma. 

Sabe que a Camara não pode voltar atraz, 
mas para afastat• de si responsabilidades, 
visto tratar-se de assumpto muito serio, faz 
a presente declaração para constar da acta 
e ser tomada em consideração pelo Senado, 
porquanto sem o seu voto a emenda seria 
rejeitada.-Constará da acta a declaração 
do nobre Deputado. 

O •r· Ribeiro .Junquelra, (pela ordem), 
pede se consigne na acta ter votado contra a 
emenda n. 3, apresentada pelo sr. Bernardes 
de Faria.-Identico despacho. 

Nada mais havendo a tratar-se, o sr. Pre
sidente designa,fpara amanhã, a seguinte or
dem do dia: 

PRli\lEIRA PARTE 

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

Até duas horas da tarde: 
Segunda. leitura _dos parece~es d~ com

missões e dos proJectos depots de Impres
sos e distribuídos. 

Apreser.tação de pareceres de commissões. 
Apresentação de prQjectos, indicações, re

querime.ntos, interpellaçoes ou moçõe~. 



Discusstto de :requerimentos, interpella
ç~es, indicaçnes e moções. 

Approvaçilo de redacçoes tlna~'s. 
Primeira. discuss1to do pr~jecto n. 218, so

b~e creaçâo e conversão de cadeiras prima
rias. 

SEGUNDA. PA.RTB 

Até' quatro horas da tarde: 
Terceira discussão do projecto n. 161, so

bre vencimentos dos empregado!! da Secreta
ria da Camara dos Deputados. 

Primeira do de n. 225, sobre licença ao 
escrivão de orphãos de Pouso Alto . 

Primeira do de n. 205, sobre regulamento 
para organização de feiras. 

Segunda do de n. 45, de 1893, declarando 
nullas as resoluç~es de diversas Camaras 
Municipaes, sobre concessOe!l de vias-fer
reas. 

Segunda dos de ns. 80, de 1895, e 207, de 
1896, sobre cadeiras primarias. 

Terceira do de n. 216, sobre licença para 
exploração da mica. 

Terceira do de n. 185, sobre transferencia 
de cadeira na cidade Diamantina. 

Terceira do de n. 72, do Senado, sobre 
eleição e renuncia do manda to de Senado
res. 

Levanta-se a sessão. 

Manoel da Silva, faltando com causa parti
cipada os srs.: Faria Lobato, Severiano de 
~ezend~, Ribeiro de Olive!ra, Joaquim Ca
ltxto, Silva Fortes e Epammondas Ottoni e 
SE~m eUa os mais srs. 

Abre-se a sessão. 
Lida a acta da sessão antecedente e ntw 

havendo quem sobre a mesma faça obser
vaÇões o sr. Presidente á dá por approvada. 

0 SR. l.' SECRETARIO dá con\8. do Se
guinte 

EXPEDIE;>;TE 

Offi.cios 

Do dr. Secretario do Interior transmittin
do o pedido da congregação du Externato 
do Gymnasio Mineiro sobre o desdobramen
to das cadeiras de arithmetica e algebra. e 
da de geographia.-A' commissão de Instru
cção Publica. 

0 SR. (GN~C 10 MURTA participa á casn que 
os srs. Rodr1 g1~es Chaves e Camillo Prates 
deixam de comparecer á sessão por motivo 
de molestia.-lnteirada. 

0 SR. ME:'IIDES PIMENTEL pa1•ticipa egual
mente ã. casa que o sr. Rau1 Penido tem 
faltado ás sess~es por motivo de molestia 
em pe!!soa de sua familia.-Inteirada. 

APRESE;>;TAÇÃO DE PARECER~;s 

O SR. JoÃo PIO por parte da commisslio de 
Instrucção P ublica, apresenta os seguintes 

39.a SESSÃO ORDINARIA AOS 7 DE AGOSTO 
DE 1896. P.\RECER PARA TERCEIRA DISCUSSÃO SORR~~ O 

PRESIDENCIA DO SR. EDUARDO PIMENTEL 

SUl'tiMARIO: - 1. · parte da ordem do dia-Acta 
ExPEDJENTE- Apresentaç4o dos pareceres ns. 191, 
192 e &93- ldem para a.· discussão do projecto n. 
130- Apresentaç:lo da moção do sr. Gonzaga da 
Silva e dos projectos 229 a 231-Requerimento de 
urgencia do sr. 1 amillo Soares Filllo- Discuss:io 
das redacções flnaes dos projectos ns. 193 e 211-
1. · discussão do projecto n. 118-2. • parte-3. • 
discussão do projecto n . 61- Discursos dos srs. 
João Pio, Agostinho Pereira ( 1. ·secretario) e Au
gusto Cleme .. uno-Requerimento de urgencia do 
sr. Nunes Pinheiro- Discussão da moção do sr. 
G.·nzaga da Silva-Discursos dos srs. Juscelino 
Barhma, Gonzaga da Silva. João Pio e Nunes 
Pinheiro-Apresentação do parecer sobre o pro· 
jecto n. 221, para 2.· discussão- Votação das ma· 
terias encerraclas- 3.· discussão do projeclo n. 
161 - 1.· do de ns. 2!?5 c 205- 2.· dos de ns. 45. 
de 1 93, 80. de L8fl5. e 2U7, de 1896- 3. · do de n . 
216 - Idem do rle n. 185- Requerimento do sr . 
Wenec~lau Braz-3: do de n. ?:l- Ordem do dia 
Eegninte. 
Ao meio dia, feita a chamada, acham-se 

presentes os rs. : Eduardo Pimentel, Agosti
nho Pereii'a, Ribeiro Junqueira, Joilo Pio, 
Juven:tl Penna, imeão Stylita, Dua1·te da 
FonsPca, Freitas Castro, Augusto Cle menti
no, Bueno Brandão, Coelho de Moura, Her
nardes d~ Fnria, Carlindo Pinto, Ferreira 
Tinoco, Delfim Moreira, Desiderio ele l\lello, 
Mendes Pimentel, l:<'ran .::isco Bressane, Ca
millo Soares Filho, Nunes Coelho, Sabino 
Barroso Junior, Nunes Pinheiro, Theophilo 
Marques, Satur·nino Dantas, Wencesla u Braz, 
Gonzagn. da Silva, Manoel Alves, Gotulio de 
Carvalho, Ignacio Murta, Juscelino Barbosa, 

A· C.- 29. 

I'ROJECTO r\ . 130 

As commissões de Instrucção Publica e de 
Petições, às quaes foi presente o projecto 
n. 130, de 1895, são de parecer que .,eja elle 
submettido á terceira discussão e appro
vado. 

Sala das commissoes, 7 de ngosto de 1896. 
Padre João Pio. - Francisco Bressane.-~ i
meão Stylita.-Satumino Dantas. 

PARECER i\ . 191 

As commissoes de Instru cção Publica e de 
petições, á· quaes foi pre ente a petição de 
d. Maria Ma"'dalena de Andrade, em pre
sença da informação do dr. Secretario do In
terior, são de pa1•ecer 

Que se indefira e se mande archiva1· a al
ludida petiçilo. 

Sala das commissoes, 7 de agosto de 1896. 
Pndro João Pio - Francisco Bressane -Sn
turnino Dantas - Simeão Styli ta. - A im
primirem-se. 

0 SR. CAMILLO SOARES FILHO, pela com
mi 'SãO de Camaras .Muoicipaes, apresenta o 
eguint9 

PARECER N. 192 

A commissão de Camaras i\lunicipaes, a 
que foi l?rese nto um abaixo a ignado ue 
contribumte do munil!ipio da Christina, 
dedarando que, por serem illegaes alguns 
actos da re_pe tiva Camara, protestam não 
pagar impostos, é de parecer que sej ~. a 
dita declaração a•·chivada.- A in~primir-se . 

Sala das commissoes, 7 de agosto de 1800. 
Camillo Soares Filho.-Desiderio de Mello. 



o sa. SIMEXo STYLITA, ·pela commiss!o de 
Peti«%es e Requerimentos, ml).nda á mesa os 
seguintes 

PARECER PARA 2.• DISCUSSÃO SOBRE O PROlE
CTO N. 223 

A commi:isllo de Re,Presentaçoes, Reque
rimentos e Petições, a qual foi presente o 
projecto n. 223, deste alino, approvado em 
primeira discus:ião é de pare<•er que seJa 
submettido é. segunda discussll.o e approvad:o 
com a mesma redacção. 

Sala das commissões, 7 de agosto de 1896. 
Simello Stylita.-Sa.turnino Dantas. 

PROJECTO N. 229 

. A commissão de Representações, Requeri
mentos e Petições, a qua.l foi presente a 
petiçllo de d. Adelina Francisca. da Cruz, 
professora da cadeira do sexo feminino do 
arraial de S. Caetano do Chopotó, munict
pio do Alto Rio Doce, pedindo um a.nno de 
licença, com vencimentos, para. tratar de 
sua saüde; 

Consideranno que a. petição vem acompa
nhada de attestado medico que prova o 
allega.do, é de parecer que se adopte e seja, 
a.pprova.do o seguinte pro}ecto 

O Congresso Legislativo do Estado de Mi
nas Geraes decreta : 

Artigo unico. Fica. o Presidente do Estado 
auctorisado a conce·cler a D. Adelina Fran
cisca da Cruz, professora etrectiva de in
strucção primaria do sexo feminino do ar
raial de S. Caetano do Chopotó, município 
do Alto Rio Doce, um anno de licença, com 
metade dos vencimentos, para tratar de sua. 
sa.üde ; revogadas a.s ~isposições em con
trario: 

Sala das commissões; 7 de agosto de 1896. 
Simeão Stylita.-Saturnino Dantas.- A im
primirem-se. 

0 SR. DUARTE DA FONSECA, pela commis
SãO de Saüde Publica, apresenta o seguinte 

PARECER N. 193 

A commissão de Saüde Publica, a quem 
foi presente a representaçiio do sr. dr. 
José Cesario de Farta. Alvim, reiterando o 
pedido para o saneamento da. zona da Matta 
de Minas, onde é estabelecido : 

Considerando que é esse um assumpto de 
magna importancia e que com j usta razão 
preoccupa a a.ttenção dos poderes publicos 
llo Estado, e que na téla. da. discussão da Ca
ma.ra dos srs. Deputados figura. o projecto 
n. 152 deste · a.nno, que propugna. remedio 
etDcaz aos males apontados ; 

Considerando que por essas razões o que 
pretende o sr. dr. José Cesa~io df. Faria AI
vim jé. se acha previsto e remedia.d&, é de 
parecer · 

Que nada. havE"ndo a deferir, a respectiva 
represeutação seJa archiYa.da.. 

Sala. das commtssões, 7 de agosto de 1896. 
Duarte da Fonseca.-Nunes Coelho.-Nunes 
Pinheiro.-A imprimir-se. 

APR'ISBNTAÇXO DB PR01BCT09 

0 SR. GONZAGA DA SILVA manda á mesa a 
seguinte ' 

MOÇXO 

O povo m'i neiro representado pela Camara 
dos senhores Deputados, congratula--Me com o 
Governo Federal pela. soluçlio honros_a dada 
sobre a questão da. Ilha da Trindade, e agra
dece ao Governo Portuguez o ingente esforço 
applicado a l em dessa solução. 

Sala das sessões, 7 de agosto de 1896.
Gonzaga da Silva. 

O SR. PRESIDBNTE, com o consentimento da 
casa nomeia os srs. Gonzaga. da Silva, Nunes 
Coelho, Nut:8s Pinheiro, Carlindo Pinto e 
Juscelino Barbosa para a referida commissão 
e convida-a a. cumprir o seu dever. 

O ar. Nanes PJahelro (pela ordem), diZ 
que, não tendo apoiado a. moção o tendo vo
tado contra o requerimento do sr. Gonzaga 
da Silva, pede dispensa de membro da com
missão especial. 

Consultada a casa, nega esta a dispensa so
licitada. 

U SR. JGNACIO MURTA lé e manda á mesa O 
seguinte 

PROJECTO N. 230 

O Congresso Legislativo do Estado de Minas 
Geraes decreta : 

Artigo unico. Ficam transferidas: a cadei
ra. da Contagem, districto da cidade de S. João 
Baptista, para o bairro denominado Ponte de 
Ferro, da IPesma cidade; a das Gangorrinbas, 
districto da cidade de Arassuahy para a po
voação da Conceição do Ribeirão Vermelho, 
no mesmo districto ; a de S. Bento, districto 
do Coração de Jesus, município de Montes 
Claros, para o Jogar denominado- Agua Lim
pa. -, do mesmo districto ; revogadas as dis
posições em contrario. 

Sala da8 sessões, 7 de agosto de 1896. -
Ignacio Mw·ta.-Camillo Prates.- Rodrigues 
Chaves.-Juscelino Barbosa.-Conego Alves.
Theophilo Ma1·ques. 

Apoiado pelo numero de assignatura.s, vae 
a imprimir-se. 

O SR. Joio PIO, pela commissão de Instru
cção Publica manda á mesa o seguinte 

PROJBCTO N. 231 

O Congresso Legislativo do Estado de Minas 
Geraes decreta : 

Art. l. · Os professores provisorios e subs
titutos só serão nomeados pele> Presidunte d<> 
Estado. 

Art. 2. · Deverão prestar exame, mostran
do-se habilitados para o ensino prima.rio, con
forme a catbegorw. da. escola, cuja regencia.. 
requererem. 

§ l. · O exame será prestado perante uma 
commissão npmeada. pelo Presidente do Es
tado, ou perante commissões exanü nadoras 
das Escolas Norma.es. 

§ 2. · Poderão, com o certificado do exa
me, ser transferidos ou novamente nomeados 
para cadeiras da mesma cathegoria indepen
dente de nova prova de habilitação. 
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Art. 3. · Revogam-se as· disposições em con
trario. 

Sala das sessões, 7 de agosto de 1896.-Pa
dre Joilo Pio.-Francisco Bressane. 

A imprimir-se. 
0 SR. CAllllLLO SOARES FILHO requer se COll

.sulte á casa si lhe concede ur~tencia para 
apresentar um parecer de commissão. 

Nilo havendo numero, fica adiada a vot.tção. 

REDACÇÕES FI:SAES 
Lidas e postas em discussão é esta encer

rada sem debate, ficando, egualmente, adiada 
a votaçli.o das redacções tinaes dos projectos 
ns. l93e2ll. 

l. • DISCUSSÃO DO PROJECTO !'\ . 218 

Sem debate encerra-se a 1 • discussão do 
projecto n. 218, sobre conversão e c reação de 
cadeiras primarias, cuja votação tlca adiada. 

2. · PARTE DA ORDEM DO DIA 

3. • DISCUSSÃO DO PROJECTO N. 161 
E' lido e entra em 3. ·discussão o projecto 

n. 161, sobre veneimentos dos ernpregados 
(}a Secretaria da Cama.ra dos Deputados. 

O sr . .João Pio :-Pedi a palavr·a, sr. Pr·e
sidente, não para impugnar o projecto apre
sentado pela commissllo de Policia desta casa, 
commissão que nos merece inteira confiança 
mas para apresentar algumas emendas que, 
espero, a commissão declarará se as acceita 
ou não. Uma das emendas tem por fiJn sup
primir •> J?aragrapho terceiro do artigo 1. ·, 
diz o segutnte : (le) 

A illustrada commissã.o podorà pronunciar
se sobre esta emenda que eu suJeito á deli
beração absoluta da casa, e não desejo que a 
mesma commissão queira ver nella qualquer 
desapp:-ovação ao projecto que elaborou . 

Entretanto, sr. Presidente, v. exc. me ha 
de permittir que eu extranhe uma inJustiça 
que vejo na tabella de augmento dos empre
gados da Camara dos Deputados. 

Sr. ,Presidente,augmentam-se os vencimen
tos do Director, do sub-Director, dos o!Hciaes 
e para os empregados inferiores amanuen
ses, porteiros e contínuos nenhum augmen
to se faz. (Apoiados) 

Parece que, si se procura elevar os orde
nados, si se tem de gastar quantia determi
nada para esse augmento. seriajusto repar
tir essa quantia entre todos os empr·cgados, 
mas não sómente a certos e determinados . 
~!uito úem). 

Por· exemplo, pela tabella o ordenndo rio 
Director quo era de 5:5003 passa a ser de 
6:000.). 

O SR. A ·ousTO CLE~IENTirooo :- .-\penas pro
curou-se equiparar os vencimentos dos em
pregados da Camarn. aos do ·emulo. 

E' uma. equidade, ó uma justiça que a 
Camara vae fazer. 

O SR .. JoÃo 1'10 : - Si vamos fazer justi<;.t . 
é injustiça augmcntar·em- ·o os ordenados 
dos empregados superio1·cs e nilo us dos in
feriores. 

0 SR. AUGUSTO CI.E~IE :'\Tl:'\0 : - E' apenas 
questão de equipara<;iio. 

O SR. JoÃo PIO : -Temo dous ser\·entes 
a 9503000, nada se augmentando <t esses em
pregados, ao passo que aos outros o a.u
gmento é bastante con:ideravel, sendo de 
5003000 para um. (Apoiados). 

0 SR. AUGUSTO CLE~El\TI:'\0 : - A argumen
tação de v. exc. é impr·ocedente, debaixo 
deste ponto de Yista. 

O SR. JoXo P10 : - Eu ni"io argumento, 
vim apena:, como j a dis:<e, apresentar o · 
inconv~nientes e as injusti<;as que ha,·iam 
nO pi'OJ eCtO. 

O SR. Gr.TULIO o~: CARYAI.Ho dá. um ápart.e. 
O SR. JoÃo P10 : - E" o que estou fazendo, 

estou reparando as inj ustiças com a minha 
emenda .. 

Ent retanto, sr. PI·csidentc, julgo cumprir o 
meu dever, chamando a attençi"io cte v. exc, 
e da. Camara. par:< um facto muito ·anormal 
que aqui so tom d:1do. 

Com essa minha ,leclnrac:ão ó muito possí
vel que eu : raga ~ ·obre mim odios, ma~ isso 
me ó completamente indiO"erente quando eu 
sigo no caminho do cumprimento do dcYer·. 

Ha aqui, mlt1'e os empregados da Ca.mara 
do Deputados, um otflcial que, o anno pas
sado, dnrante as nos ·as sessões legislativas, 
pediu licença por· doente. Retirct-se exacta
mente na occasiito em que a Camara precisa 
dos seus ser,·iços, sobrecarreg:mdo muito 
um empregarlo que não póde dar conta de 
todo o trabalho. (Apoiados geraes). 

Estou certo que esse empregado apr·esen
ton attestado medico, sem o qual v. oxc . 
nã.o concederia licença, mas eu muito me 
admiro de que essa doença app:u·eçn. justa
mente na Ol'casião do :;crvic:o, e c::sa forma. 
intermittente da doenl,"a não me par·cce doen
ça, é preciso que fale com e ta. fra nqueza. 
(Muito bem). 

0 SR. AUGUSTO CLF.~!ENTI:-10:- 0 emprega
do apresentou a.ttestado medico. 

O sR. JoÃo P1o -E o illu~tra.do P1·cs idente 
desta. casn, de accôrdo com o a ttestmlo, con
cedeu a licença. 

Admiro-me apena de que a doença appa
reça justamente nn occasii"io em que são ne
cessaJ·ios os eus ;:cr,·iços, porque quando 
tenninam as ~C>" ões da Camara dos Deputa
dos esse empr·ogado pouco t rabal ho tem c 
torna-se um pen:<ioni ta tio E;;tado , p rce
bendo annualmente 4:2003 sem t1·abalhar. 
( Apoiaclos). 

Depois, e. Presidente, si esse emp1·r:rado 
ó verdadeiramente doente, e si não póde 
tJ·aballaar n;t occa iào r m que deYe l'azcl-o, 
é um emprel!ado inutil . .. 

0 Slt. AUGUSTO Cl.t: ~I E:'\TI:"O: - Pode ser 
uma co incirlcncia apena ·. 

O sn . Jolo Pw: - . . . c por i:;;:o me:o:mo 
ó dcsncccssario. tanto que os . eu · ~ 1·vi<;os 
estão ~cndo feito. po1· um out ro empregado 
sem nenhuma gt·a ti llca.ç:1o. 
Jul~ando os scn ·iço df'sse empregado 

completamente di:<pc n~avcis, apresento um :L 
emenda suppri111 indo um do.- otficiaes na ta
bella an nexa ao projccto. 

Si a mesa. não acceitar es a emenda, cu 
poderei me·nw retiral-a, mas fica ahi o meu 
prçtesto, o esse e1:.prel:{ado ticarà sabendo 
que nús velamos pelos mtcresses do Estado 



7 ... 
e que queremos que os empregados da Ca
mara dos Deputados sejam os _p!iJneiros a 
eum~ com os SI)UB deveres, (Muito bem}, 
não illudindo de modo tão incorrecto a lei, 
querendo tornar-se pensionista do Estado. 

Fica. ahi o meu protesto, e si v. exc. sr. 
Presidente, julgar que a minha emenda e 
inconveniente, eu a retirarei. (Muito bem). 

Apoiadas, as duas emendas entram con
junctamente em discussio. 

Ou. Apftlnlao Perelra(f.· Secretario): 
-Em nome da commiRsio de Policia, devo 
satisfazer á reclamação feita pelo nobre De
putado que acabou de falar. 

A eommissão a.cceita a primeira. emenda 
de s . ex c. relativamente á suppressão de 
palavras, e em relaçio . ... 

O BR. JoXo PIO :-Esperava mesmo isso da 
.justiça da. commissão. 

0 SR. AGOSTINHO P.BRlil.IRA •.. quanto á des
proporção de ordenados, julgo que o nobre 
Deput-ado ficará satisfeito com a nova ta.bel
la que a commissio de Policia vae oft'erecer 
á consideraçf.o da casa. 

Devo explicar que si a mesa concedeu li
cença ao empregado encarregado do resumo 
dos debates desta Camara, foi porque esse 
empregado na_fórma do regulamento,apresen
tou attestado medico que justificava o seu 
pedido. 

Quanto á emenda em que,s . exc. propõe a 
suppressio, desse logar, a mesa não póde ac
ceital-a, porque certamente isso acarreta
ria perturbações ao serviço da Secretaria. 

Creio ter satisfeito ao nobre Deputado re
sidente em Barbacena. (Muito bem). 

O JoXo I;>ro vem à. tribuna e declara-se sa
tisfeito com as explicaçõea dadas pela mesa 
e com a medida consignada na emenda n. 
3, pede e obtem a retirada de sua emenda 
n. 2, visto como o fim que teve em vista ao 
apresentai-a era chamar ao cumprim~nto de 
deveres aquelles que silo recalcitrantes. 

O sr. A.ugo•t.o ClemenUno (Nilo temos 
o seu discurso). 

Continuando a discussão ê esta encerrada. 

REQUERIMENTO DE UROENCIA 

O"sR. NUNES PINHEIRO por parte da com
missão especial, obtendo urgencia,apresenta 
o parecer n. 194, sobre a. moçli.o do sr. Gon
zaga da Silva, com um substitutivo em que 
a Camara dos Deputados congratula-se com 
a. Pa.tria pela remtregalização do territorio 
nacional em virtude da entrega da ilha da 
Trindade. 

O •r. .JIUieellao ........_ ·~Sr. Presi
dente, pedi a palavra. para dar uma breve 
explicação á Camara, da ra.zlo de ser do 
meu voto a favor do substitutivo apresen
tado· pela commissão. 

No meu humilde entender, julgo que n!lo 
ha ra.z!lo bastante para manifestaçoes pu
blicas de jubil:o, da ordem d~ moção apre
sentada, (apoiados e nllo apoiados) porque· 
~ vic~ri~ ~e ~m direito ê motivo apenas: 
para JUbilo mt1mo e contentamento interno. 
Mas, uma vez que foi apresentada essa mo
ção á Cama.ra. tlos Deputados, por um dos 
nossos distintos collegas, eu, para. não votar 
contra ella nos termos em que está co.lce
bi~a., concordei com meus collegas da com
IDHISio nomeada por v . exc. no substitutivo 
que apres.entámos e ao qual dou o meu 
voto por Julgai-o a expressão dos sentimen
tos desta casa em uma man ifestaç1lo impes
soal, porque impessoal foi a victoria do nos
so direito. (Muito bem). 

O 11r. Gonzaga da 8Uva :-Sr. Presi
dente, apresentando a moção, o fito unico 
de um dos mais humildes representantes do 
Estado nesta Camara (Nilo apoiados geraes) 
é tornar patente o jubilo de que se achi 
possuído o povo mineiro, parte integrante 
do povo brazileiro, pelo effeito do acto 
que produziu a integridade da Patria. 

Não pertenço ao Qumero dos que se dei
xam levar pela onda da opinião, levantada 
de subito, mas que, aptlsar de sua impetuo 
sidade,quebra-se para não mais se levantar~ 
ante á corrente contraria de actos de uma 
culminancia inattingivel dessa onda. 

Sr. Pre::;iclente, sinto immenso me achar 
Reparado da opinião que dominou o espírito 
dos meus collegas de commissão, opinião 
que felizmente, me parece, não é a domi
nante no espírito do povo mineiro. 

O SR. ·JoXo PIO : - Nada temos que agra
decer por um acto de justiça. 

0 SR. GONZAGA DA SILVA : - 0 nobre De
putado sabe que antes desss acto de justiça 
houve o acto despotico de espoliação, ao 
ponto de ficar maculada a dignidade do po
vo brazileiro, e e exatamente por vermos 
hoje restaurado o nosso direito, garantida a 
justiça delle contra esse acto de espoliação 
que nós nos rejubilamos e que, nessa expan 
são de jubilo, não devemos esquecer aquel
le povo que, ligado a nós pelas tradições e 
atê pelos laços de consaguinidade, muito 
concorreu para o bom exito de nossa causa. 
(Apoiados dos S?'S. Fe?Teit·a 1'inóco, Juvenal 
Penna e GarlindoPinto). 

Sr . Presidente, quando a quest:Io da toma . 
PARECER N. 194 da da Ilha da Trindade pela Inglaterra esta-

A commissão especial nomeada para dar va em actualidade, no momento mesmo em 
parecer sobre a moção apresentada pelo de- que o nosso direito foi desrespeitado e pos
putado Gonzaga da Silva, ê de parecer que tergado,apesar dos innumeros protestos par
Reja approvado o seguinte substitutivo: tidos de diversos pontos da Republica, esse 

A Cama.ra elos Deputados do Estado de direito continuava a ser desrespeitado e pos
Minas Geraes congratula-se com a Patria tergado e o povo brazileiro a ser opprimido 
pela. reintegralisação do territorio nacional por essa nação poderosa e ávida de suas 
em virtude da entrega da ilha da Trindade. brutaes conquistas. (Muito bem). 

Sala das commissões·, 7 de agosto de 1896. Sr. Presidente, estou certo de que si outra 
-Gonzaga da Silva, vencido.-Nunes Coelha. fõra. a resolução, ainda mesmo a custa dos 
Nunes Pinhei1o, relator.-Carlindo Pinto.- maiores sacrificios, ainda sob pena de seu 

.Juscelino Barbosa. • completo aniquilame_nto e atê desappareei-
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manto, o povo brazileiro, em armas no cam
po tlo combate, lavaria no seu sangue a sua 
aignidade nunca desmentida. (Muito bem; 
Muito bem). 

Sou brazileiro e entendo que não perde o 
direito de ser brazileiro aquelle que com
mette um acto de gratidão, quando princi
palmente esse acto se conforma com o ge
nio do povo que o commette. (Mui to bem). 

E' assim, sr. Presidente, que nl!.o ficaria 
bem ao povo mineiro, representa do pela Ca
mara dos Deputados, deixar de, congratu
lando-se com a Pa.tria, &.{{I'adecer ao gover
no portuguez o seu esforço in~ente a bem 
da solução honrosa de garantias de nossos 
direitos sobre a Ilha da Trindade. 

O SR JoÃo PIO: - Nilo apoiado. 
0 SR . GONZAGA DA SILVA: - Esse esforço, 

sr. Presidente, não deixou que a nossa di
gnidade naufraugasse, fazendo lembrar aqui 
as palavras de um dos mais eminentes tri
bunos do seculo, em relação á egreja, quan
do Attila, a. frente de seu exercito devasta
dor, destruía tudo por onde passava e quan
do, chegando a Roma, incendiou a. cidade 
por não ter querido Honorio ractitlcar o tra
t ado então existente, e respeitou a mesma 
egreja. 

Pois bem, sr. Presidente, applicando essas 
pal:r.-ras á dignidade nacional em lucta com 
a bruta.lidade ingleza,eu direi com aquelle 
tribuno: 

'o me io de t odas as ondas encapeladas 
desse oceano de ruínas, a dignidade nacio
na l foi ~empre a arca. que sobre ellas flu
ctuou, a unidade nesse cabos, o amor nes
se odio universal, a força moral qu ando só 
dominava a força hmta, a democracia e pi
ri t ua l em co tltl'aJl""i~,:ão á. arist1·ocaeia feu
dal dos i nglezes, " eterno espírito do pro
gresso a idéa tle Deus, que se occul ta no 
l'undo de totias as catastrophes, para con
tinuar a vida humana, como a lilz do sol 
que se occulta em to1las as tempestades. 
(Jlfuito bem; ftfuito bem. O OI'CUlO I' é compri
mentado po1· muitos de seus collegas). 

O sr • .João Pio : - \"enho, sr. Presiden
te, fazer u m esforço sobre mi m mel!mo para 
não me exceder na. linguagem, discutindo 
a moção que foi apre:::entarla pelo nobre 

0 SR. WENCESLAU BRAZ:- V. ex c. vae dis
cutir o protocollo 1 

O SR. JoÃo P10 :- Seria bom pol-o em dis
cussão, pois é mais um insulto ao po,·o bra
zileii'O, é o despreso mais acintoso aos nos
sos t ri bunaes. 

Vamos pela moção apresentada nos humi
lhar, agradecendo a uma naçã.o os seus bons 
officios pela restituição do que no pertencia , 
e do que contra o direito intet•nacional se 
a.poderarr al'bitra.riamente a Inglaterra. 
(Apoiados). 

A commis ào nomeada para dar parecer 
sobre a moção do nobre Deputado procu
rou uma tangente, apresentando um sub
stitutivo. 

Eu votaria por esse su bstitutivo, digo mal, 
pela moção apresentada pela comm issão; 
não considei'O a primitiva concebida em ter
mos .. . .. 

0 SR. GONZ;.(;A DA Slt.VA:- Não apoiado. 
O SR. JOÃC' PIO .. . dignos de nossa alta

neria; si a .... ommissão acceita se a. ubsti
t uição de uma palana., sub tituir - entre
ga-pela pah.vra-restituição. (Muito bem ). 

De facto - entrega- tem uma signitica~:ão 
mu ito difi'erente, ao pas~o quc- resti t.uição
traduz pel'!'e itamente o no so dit·eito incnn
testavel sohro a ilha da TI'Íitdatlc , assim como 
classitica ju1·idicamento o neto at·bitral'io tia 
lnglatena. 

A não se1· a.cceita a minha emenda, i ·to é , 
a não ~e substituir - enu·ega- pela palana 
-restituição- eu senti1·oi disr:o t·da•· tia Ca
mara dos Deputados, ni1o acce itando o :;uh t i
t u t ivo da commissão, e, em loga1' de votar 
contra, l'etirat·-me-hci tlu I'ecin to pal':t não 
assistir :i Yutação dessa mo~;ão no~ termo~ 
em que se acha. concebida. ( .lfuilo bem; 
muito bem). 

O sr. Nnuel!f Pinhe iro. como relato!' <la 
c0mmissão, decla1·a em nome da me 111[1 ac
ceitar a emenda. 

Encerrada a discu são, é appt•ovatlo n sub~ 
stitu tivo da commi srw e, bem as~im, a 
emenda. do r . João Pio, ficando pe ümlicada 
a moção primi t iva.-Rometta-se tl commis
~flo rle Redacçii.o. 

R~~Q I..' ERDI E:'\ TU DE URGE:'\C!A 
Deputado residente em . Paulo do Mu-
riahé. ApproYarlo o l'eq uer·imen to de ur~cl n cia 

Ju lgo es a moção uma ofi'en a ao br·io na- feito pelo sr . Ca.mil lo ·oare· Filho 

O l'lr. Caudllo Soares Filho, pela com
misi\o de Camams i\ lun icipaes, manda o o
guinte 

cional (Nilo apoiado; pi'Oicsto rio sr Gon::aga 
ria Sih•a) e, si e lla th·e~se Yindo :'~ tela da 
discus ão, estou certo de que a Cama•·a dos 
Deputado teria bastante altivez pam não 
votar congratulações ao lu c to nacional, (mui- PARECER E E~IENDAS AO PROJECTú :-;. 2tl, PARA 
lOS apoiados) pOÍR pam mim O dia de hoje e EGUNDA DISCUSSÃO 
o dia de lucto e vm·gonha, e os patriotas de-
vem sentir se magoados pela otronsa que o As commis ões r eunidas d'3 lo~ri s lação e 
Bral il recebeu (Apniados). cam;u·as, a que foi pt·esente o projecto 

E' pt·eci;:o, sr. P1·esidente, não tive cmos n. 2~1. de 1H96, é tle parecer que entre elle 
educa<;ão cív ica para vota I' uma moção que, em egunda di"-cussi'io e ~J a approvado 
como está. redigida, traduz a hmttilhnção do com a seguin te emenda. . 
povo bt·azilc ii'O. Protestos vehementes do r. Acc.rescente- e onde conn.er: . 
Gonza~ra da Silva ). . Ar~•g~ . . A apur:wão parct.al ~a ele1 cões 

S. Pt·es itlente, di aria mente o poYO braz1- de dtstrtcto ou secções d.e dtstrtcto . dtl paz 
leiro é insul tado pelo extrangeiro, que abusa I far-se-ha na t.·orma do capitulo 11 do titulo 111 
do poder p:u·a ofTclnder a nos. a. patria e a in- da lei n: _20, de 26 de. novembro de 1891, com 
da agora • . . ,, as modtticaç1ks segumtes: 



a) A junta apuradora serà composta dos 
tres ~uizes de paz da séde da comarca, dos 
tres 1mmediatos em votação e dos presiden
tes das mesas eleitoraes dos dlstr1ctos . . 

b) SAo supplentss desses mesmos os mem
bros das mesas eleitoraes das secçOetl do 
districto da séde. 

Artigo... A apuração terá Jogar no 15 · 
dia depois da eleição. 

Paragrapho unico. A's 12 horas do dia, 
presentes na. sala da camara os membros du. 
Junta ou seus substitutos, em numero nao 
inferior a seis, escolherão dentr9 si seu 
p.resiçlente e procederão á. apuração na for
ma do cap 11 do tit. 111, jã. referidos. 

Artigo •.. As mesas eleitoraes dos districtos 
eu secçnes de ·districto enviarão copia au
ihentica das actas de eleição ao juiz de 'paz 
em exercício na séde da. comarca1 e este as 
a~resentará. ou flll'ú. apresentar a junta no 
dta da apuraç!W. 

Artigo ... E' licito a qualquer interessado 
apresentar authenticas devidamente concer
tadas á junta apuradora, que dellas tomará. 
o devido conhecimento. 

Artigo ... Quando se trata1 de eleiçnes mu
nicipaes, a acta da apuraçno a que se refere o 
art. 176 da lei n. 20 será. lavrada em livro 
de notas de um dos tabelliães da comarca. 

Paragrapho unico. Dessa acta se extrahi
rllo duas copias, que, assignadas pela junta, 
serao, no praso de oito dias, enviadas uma 
ao eleito e servir-lhe-ha de diploma e ou
tra á camara municipal. 

Artigo... O membro da junta apul'adora 
que, .:em causa justificada, faltar aos tra
balhos da apuração, será. pelo presidente da 
junta multado em 203!000 réis por rua de 
reunião. . 

§ 1. · O juiz de paz que sonegar á junta 
apuradora a.uthentica que lhe tenha sido 
enviada, será. multado em 500!000 réis. 

§ 2. · O presidente da junta communicará 
ap collector estadual as multas impostas, afim 
de qu~ se faça etrectiva a cobrança. 

Artigo... Ficam revogados os arts. 2. · e 
3. · da lei n. 110 e mais disposiçnes em con
trario. 

S. R. 
· Sala das commissnes, 7 de agosto de 189(3. 
-Camillo Soares Filho.-Getulio de Carvalho, 
com restricção.-Freitas Castro.-Desiderio 
de Mello. 

A imprimir-se. 
Suspende-se a sessão por dez minutos. 

VOTAÇÃO DAS MATERIAS ENCERRADAS 

Reabrindo-se a sessão procede-se á vota
ção das materias encerradas, sendo appr,)
vadas as redacções tlnaes dos projectos ns. 
193 e 211, que vão ao Senado, sendo tam
bem approvado em 1. · discussão e remettido 
a commiss!W de Instrucção Publica o pro
jacto n. 218. 

TERCEIRA DISCUSSÃO DO PROJECTO. N. 161 
E' egualmente a.pprovado em 3. · discus

são o projecto n. !til, e, bem assim, as emen
das ns. I e 3, sendo retirada, a requeri
men.to de seu auctor, a. de n. 2.-Remettam 
se á commissilo de Redacção. 

PRIIllURA DO PROJBOTO N. 225 

Sem debate, encerra-se a 1.· discuss!o do 
projecto n. 225, sobre licença ao escriv!W de 
o rph!Ws de Pouso Alto, projecto este que, 
sendo approvado, vae à commissil'o de Pe
tiçnes. 

J.a DO DB N. 205 

Egualmente, sem debate, é approve.do em 
I. discussão e va.e à.s commissoes re11nidas 
de Commercio e Orçamento, o projecto n. 
205, auctorizando o governo a. dar regula
mento para organização das feiras. 

2.· 00 DE N. 45, DB 1893 

Encerra-se, sem debate, a 2. • discussão do 
projecto n. 45, de 1893, declarando nullas 
as resoluções de diversas Camaras sobre 
concessões de vias-ferreas, e é o mesmo rejei
tado.-Arcbive-se. 

2.' DO DE N . 80, DE 1895 

Sem debate, é approvado o projecto n. 80, 
de 1895, creando caqeira ds mstrucção pri
maria na colonia indígena do Itambacury.
A' commissão de Colonização. 

2. • DO DE N. 207 

Annunciada a 2. · discussão do projecto n. 
207, sobre creação de cadeiras primarias 
vem á mesa, são lidas, apoiadas e entram 
conjunctamente em discussão as seguintes 
emendas: n. 1, do sr. Nunes Pinbeiro,crean
do cadeiras na cidade de Ouro Preto e 
e no município da Ponte Nova e S. João 
d'El-Rey ; n. 2, do sr. Coelho de Moura, era
ando cadeiras nos municípios de Oliveira, 
Bom Successo e Prados ; n. 3, do sr. Igna
cto Murta e outros creando cadeiras nos mu
nicípios de Bocayuva, Theophilo Ottoni, Ser
ro, Ferros, Salinas e Grão Mogol ; ns. 4 e 5, 
do sr. Wenceslau Braz, creando cadeiras nos 
municípios da Ayuruóca, Itajubá, Cabo Ver
de, Pouso Alto, Pedra Branca, Monte Santo 
e Sauta Rita do Sapucahy ; n. 6, do sr. João 
Pio, supprirriindo as palavras «Morro da Sei
la » ; e n. 7, do sr. Theophilo Marques e ou
tros, creando cadeiras no município do Sete 
Lagôas. 

Encerrada a discussão, silo approvados o 
projecto e todas as emendas, que com este 
vão á commissão de Jnstrucção Publica. 

3.' DO DE n. 216 

Encerra-se, sem debate, a 3: discussão do 
projecto n. 216, sobre liconçr. para a explo
ração da mica, é o mesmo approYado e vae 
á. commissão de Redacção. 

3.' DO DE N. 185 

E' annunciada a 3.· lliscussão do projecto 
n. 1&">, sobre transferencia de cadeiras na. 
cidade da Diamantina. 

• 
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O sr. Weaeeslau Bra• faz ver que não 
foram incorporadas ao corpo do projecto as 
emendas approvadas em 2.· discussão, e, por 
isso, vae mandar á mesa um requerimento 
no sentido de voltar o mesmo ú. respectiva 
commíssão. · 

O !IR. PRESIDENTE declara que com as dis
pensas ele leitura, concedidas diariamente 
pela Camara, não notou a mesa essa irregu
laridade, dispensa, pois, o requerimento do 
nobre Deputado e, vor si, toma a deliberação 
de devolver o pr~Jecto ú. commissão de ln
struc.;ão Publica, para redigil-o de ac'!ôrdo 
com o vencido. 

3.· DO DE N. i2 

Lido, finalmente, e posto em 3 • discussão,é, 
sem debate, approvado o projecto n. i2, fio 
Senado, sobre eleições e renuncia do man
dato de Senador. 

Envie-se á sancção, communicando-se ao 
Senado. 

Nada mais havendo a tratar-se, o sr. P:·e
sidente designa, para amanhã, a seguinte 

ORDE:II DO DIA 

) ,• PARTE 

Até uma hora da tarde : 
Leitura e approva.ção da acta. 
Expediente . 

Até duas horas da tarde : 
Segunda leitura dos pareceres de commis

sões e dos projectos depois de impressos e 
distribuídos. 

Apresentação de pareceres de commissões. 
Apresentação de projectos, indicações, re

querimentos, interpellações ou moções. 
Discussão de requerimentos, interpellações, 

indicações e moçoes. 
Approvação de redacções finaes. 
Primeira discussão do projecto n. 226, au

ctorizando a innovação do contra.cto com a 
Companhia. Viação Ferrea Sapueahy. 

2.• PARTE 

Ató quatro horas da tarde : 
P1•imeira discussfio do projecto n. 202, 

sob1·e estrada de !'erro, que, da Central do 
Brazil vú. â. Lagôa Santa. 

Primeim do de n. 77, do Senado, sobre 
auxilio aos collegios Salesianos em Cacho
eira do Campo e Ponte Nova. 

Segunda do de n. 224, sobre estmda de 
ferro de João Gomes á. Piranga. 

Discussão do parecer n. 100. 
Primeira discussão do projecto n. 195, 

mudando o nome da cidade do Pará para o 
de-Martinbo Campos. 

Levanta-se a sessão. 

40: SESSÃO ORDlNARlA AOS 8 DE AGOSTO 
DE 1896 

PRESIDENCIA DO SR. EDUARDO PIMENTEl, 

SUM~IAHIO :- l. ·parte da ordem do dia.- Ada. 
-EXPEDlt:~n:.-2.· leitura do~ paree~rcs f! ;los 
projectos impres~03. -.\(Iresenl.1çào olo parecer 
para a 3. · d1scuss:\o do projecto n. ~ ~~- -Idem 
lias rerlacçues dos ~rojllctns de n~ . ~7. du Jll%. 
1!>9, lbl, 19:1, 200, 216 •! ria moç~oo oo. ;; • - lo! em 
para a segunda do proj t:l • n. 2~:. .- ltlo!lll Joara 
a terr.eiralio de n. l\17 .-t.· di >t:u ~s~u no proje
cto n . ~26.-2.· parte.- 1.' oli~o:u, s;;o c to pro
jecto n. 20~.-1.• do ole 11. 77. rto Scnaolo.-~ .· 
do de n. 224 . -Di~cus,ão lln par~o:er oo . t 'i·•.-
1. • discus:!âo do proje~to 11. t9:o . - Orol•l:n olo' dia 
seguinte. 

Ao meio dia, feita a chamada, acham-se 
presentes os srs. : Eduar·do Pimentel, .\g-os
tinho Pereira, Ribeiro Junquoira, IJuarto da 
Fonseca, Ferreira Tiuõco, Carlindo l'into, 
Juvenal Penna, ~Ianoel Aires, Delfim l\lu
rei ra, Theophilo Marques. Simeão Stylita, 
Satu•·nino Dantas, Coelho de Moura, Getulio 
de Ca•·valho, Camillo Pratas, Bemardos de 
Faria, Nunes Coelho, .João Pio, Mendes Pi
mentel, i\lanoel tia Silva, Bueno Brandão, 
Deside1·io de Melb, Juscelino Bal'hosa, lgna
cio .Murta, F1·ancisco Bt·essano, Tavat·es de 
Mello, Pinto de Moura, Camillo Soares Fi
lho, Freitas Castro o Nunes Pinheiro. fal
tando com causa participada os srs : Faria 
Lobato, Sev9riano de ltezende, Ribeiro de 
Oliveira, Joaquim Calixto, Silva Fortes, Epa
minondas Ottoni, Raul Penido e Rodl'Ígues 
Chaves e sem ella. os mais senhores. 

Abre-se a sessão. 
Lida a acta da sessão antecedente e não 

havendo quem sobre a mesma faça obse•·va
ções, o sr. Presidente a dú. por a.pprovada. 

O SR. L. · SEcRETARIO da conta do seguinte 

EXPEDIENTE 

O(ficios 

Dons do sr. L.· Secretario do Senn.do, do
volvendo, com emenda, a propo~içilo da lei 
desta. liam ara, sob n. 56, auctorizando des
pesas com diversas estradas de ferro e com
municando que, tendo sido acceita a emenda 
desta. Camara ú. proposição de lei n. 69, do 
Senado, sobre vencimentos do otficial de ga
binete da. I P•·esidencia, subira a mesma ÍL 
sa.ncção, sob n. i4.-A imprimir-se a emenda 
para ordem dos trabalhos, ficando inteirada 
quanto á communicação. 

Um outro do mesmo d1·. Secretario, devol
vendo novamente a proposição n. 27, desta. 
CR.ma•·a, sobre reorganização da SeCI·etaria 
da Policia, visto terem sido confirmadas por 
dous terços as emendas ns. I, 2, 3, 4, 5, 7, 
10 e li, rejeitada por esta Camara. - Para 
ordem dos trabalhos. 

Do dr. Secretarie d'Agricultura, em·iando 
o requerimento em quo os a manuenses das 
repartições da Agricultura e Terras pedem 
que seus vencimento~ sej am equip:u·ados aos 
de eguaes funccionarios nas Secretarias da 
Policia. e Hygieno.-A' commissão de Peti
ções. 

Do dr. Secretario do Interior. envia ndo um 
requerimento em que os se..;retarios da Es-

atBLIOTEC-' 
Pu.\..ICO MINEIRO 

~UIVO 



cola de Pharmacia e do Ertemat&do Gymna
sio Mineiro pedem augiHnto d~ vencimen
tos.-A' mesma commisslo. 

0 SR. FERREIRA TINOC(}, obtendo a palavra, 
diz que, baseado no art. 130 do regimento, 
vem requerer seja dado para ordem do dia 
o projecto n. 168, sobre creação de Gymna.
aios e suppressão de Escolas Normaes. 

O SR. PRESIDENTE declara que, estando o 
projecto a1fecto ao estudo da commissão de 
InstrucçlJ.o Publica e tendo esta ouvido a re
clamação, certamente não deixará. de atten
der ao pedido do nobre Depu~o. 

0 SR. MANOEr, DA SrLVA participa á. casa 
que o sr. Gonzaga da Silva, por motivo de 
força maior, deixa de comparecer á. sessão. 
-Inteirada. 

2.• LEITURA. 
Tem segunda leitura os pareceres ns. 

HH, 192 e 193, e os projectos os. 229, 
230 e 231, sendo julgados objecto de deli
beração os dous ultimos e dispensado dessa 
formalidade o primeiro por emanar de uma 
das commissões da Cama.ra.-Para ordem 
dos trabalhos. 

APRESENTAÇÃO DE PARECERES DAS COMMISSÕES 
0 SR. DUARTE DA FONSBCA por parte da 

commissão de saude publica offerece o se
guinte 

. PARBCBR E REDA.CÇÃO PARA 3.• DISCUSSÃO 
SOBRE O PROJECTO N. 152 

quaes concertará os meios mais S"lguros de 
execução do plano de saneamento em cada 
município. , 

Art. 3. · As despesas dos estudos e mais 
trabalhos tendentes a apontar as causas ac
cidentaes ou permanentes de insalubridade, 
as despesas a fazerem-se coma remoçlJ.odessas 
causas em geral, bem como, as que se tive
rem de fazer com os trabalhos da defesa sa.
nitaria geral, correrão por conta do Estado. 

Art. 4. · Os serviços especiaes de sanea
mento local dos municípios, como sejam-de 
canalização de agua, estabelecimento da re
de de esgotos drainage, deseccamento de 
pantanos, quebramento de cachoeiras, arbo
risação, aterros e outros da mesma natureza, 
por ventura indicados como indispensaveis 
pela commissão competente, serão executa
dos sob o plano e direcção do governo, mas 
á. custa das camaras municipaes. 

Art. 5. · Para que as camaras municipaes 
da zona da matta possam se achar todas em 
condições de custéar esses serviços, é o go
verno auctorizado a emprestar-lhes directa
mente as quantias necessarias medeante o 
juro maxi mo de 7 ·y., com o modo de paga
mento e garantias que o governo julgnr 
conveniente. 

Art. 6. · Aos delegados de hygiene, nos 
municípios que forem invadidos po::- epide
mias, fica marcado o ordenado annual de 
3:000$000. 

§ l. · Aos delegados de hygiene-, nos mu-
A commissão de Saúde Publica, a quem nicipios da zona da matta ainda não invadi

voltou approvado em segunda discussão, dos por epidemtas, se abonará. aquelle orde
com algumas emendas, o projecto n. 152, nado desde que fique positivamente prnva
otl'erece-o para terceira, redigid? do m~d_o do que molestias in facto-contagiosas com 
seguinte, de accôrdo com o venmdo-solict- caracter epidemico alli estão grassando e 
tando a sua approvação. esses delegados se acham prestando todos os 

o Congresso Legislativo do Estado de Mi- socorros da arte. 
nas Geraes decreta: § 2. · Pelo exercício etrectivo desses soe-

Art. l.. E' auctorizado o governo: corros profissionaes ou P1"0 lalxn·e, alem do 
§ 1. · A mandar fazer os estudos das con- ordenado, se abonará. aos delegados de hy

diçõAs especiaes da zona da matta que con- giene a gratificação mensal de 1:000$000. 
correrem para ser ella. constantemente victi- Art. 7.. Fica auctorizado o governo a to-
mada por molestias infecto-contagiosas. mar todas as providencias desta lei a a con-

§ 2. · A fazer organizar e executar um pla- ceder os mesmos favores aos outros muni
no de defesa sanitaria e saneamento des!!a cipios dO' Estado, que forem invadidos por 
zona, comprehendendo não só um serviço- de molestias infecto-contag iosa.s. 
prophyla.xta já. regulamentado e que poderá 
ser amJ?liado, mas tam~em obras especi!Uls Art. 8. Para os fins da pr·esente lei, fica 
que se JUlguem necessar1as para consegutr o o governo, egualme nte, auctorizado a fazer 
restabeiecimento das boas condições sanita- as necessarias operações de credito. 
rias daquella zona. Art. 9. · Revogam-se as disposiçces em 

§ 3. · A nomear, desde já, uma commissão contrario. 
de medicos e engenheiros, para estudar tudo Para melhor consub stauciar no projecto o 
quanto diz respeito ás endemias e epid9mias Pensamento da. Caro ara, manifestado no cor
da matta, desenvolvendo muito particular- rer do debate e da~ votaçõas a commissão de 
mente a etiologia. e prophylaxia. dessas mo- Saúde Publica, propõe ao. art. 3. · a seguinte 
!estias e apresentando um PLANO exequivel emenda : 
de hygiene geral, publica. e particular, que Supprimam-se as pala nas : «as despesas a 
traga como resultad.o seguro a remoção das fazer·em-se com a remoção dessas causas em 
causas dessas molesttas ou a attenuaçl!.o de " -

1 "' ·t 1 ..,era ». 
seus euel os. . . Sala das commissõe~, 8 de ago~to de 1896. 

§ 4. · A entrar em accórdo com as mumct- ' _ 0 t rl· Fonseca -Nune-s Coelha. 
pa.lidades da zona da matta p:M:a execução I A ?~r e . a . -s · 
completa do serviço de saneamento. Imprnmr e. . _ 

Art. 2. · O governo,regula.mentando-os, a.s- O SR PINTO DE MouRA, pela . commtssao 
sumirá a. direcção de todos esses serviços de I de Redacçã.o, otrerece as segumtes reda
accórdo com as municipalidades, com as cções : 



!.EDACÇÃO FINAL DE CONFOR~I!DADE CO~I A 
EMENDA DO SENADO, SOBRE O PROJECTO N. 
37, DB 1895. 

A commissão de Reda.cção de Leis, á que 
foi presente o projecto n. 37, do anno passar
do, é de parecer que seja adoptada a seguin
te ret.iacçl!.o final: 

O Congresso Legislativo do Estado de !Ui
nas Geraes decreta : 

Art. I. · E' declarada livre de imposto, 
pelo p1·aso de cinco annos, a. exportação 
das aguas mineraes de Cambuquira , nguas 
virtuosas de Caxambú, S. Lourenço, La Jba
ry e de quaesquer outras fontes existentes 
no E!C'tado. 

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

Sala das commissões, 5 de agosto de 1896. 
-Pinto de Moura.-Rodrigues Chavos.-Her
nardes de Faria. 

PARECER PARA REDACÇÃO FINAL DO PROJECTO 
N. 159 

A commissão de Redacção de Leis, a que 
foi presente o projecto n, 159, deste anno, é 
de parecer que seJa adoptada, como final, a 
mesma redacçàO com que foi elle approvado 
em terceira discussão. 

Sala das commissoes, 8 de agosto de 1896. 
-Pinto do Moura. -Bernardes de Faria.. 

PARECER E REDACÇÃO FINAL SOBRE O PROJECTO 
N. 161 

A commissfLo de Redacçã.o, a qual foi pre
sente o projecto n. 161, a.pprovado com 
emenda, em terceira. discussão, é de pa recer 
que seja approvada a seguinte t•edacção fi
nal: 

A Camara dos Deputados do Estado de Mi
nas Geraes resolve : 

Art . I.· Fica. restabelecida para o officia l 
encarregado do resumo dos debates a grati
ficação mensal de 100$000, constante d<t ta
bella annexa. à resolução n. 5, de 8 de julho 
de 1893. 

§ 1. • Es a gratificação será percebida du
rante o periodo das sessões Ol'dinarias e ex
traordintwias, a começar do tlia em que se 
installou este anno, o Congresso Legislativo 
Mine it·o. 

§ 2. · Nas sessões em que houver debates 
prolong<tdos poderá esse olficia l ser dispen
sr.do de outros trabalhos da secretaria, a jui
zo da mesa. 

§ 3 . · Nos impedimentos ou falta desse 
olfl cial, so1·a o serviço de r esumo de debates 
executado pelo empregado designado pela 
mesa ou po1· pessoa extranha à secretaria , 
para isso contractada por ella. 

Art. 2 . · Os empre~~"ados da secretaria da 
Camar<t perceberfw, desde já, os vencimentos 
da. tabella. junta. 

Art 3. · Revogam-se as disposi.,:ões em 
contrario. 

Sala. du.· commissões, 8 de a.gosto de 1896 . 
-Pinto de Moura..-Uernardes de Faria. 

A. C. -30 

Tabella a que 11e refere o artigo 2. · 

Director .•.. . ..........•. . .. 
Su ~Di rector . . . .... .. .... . . . 
Otficia.l encarregado do expe
diente e resumo dos debates 

I Otncial archivista ......... .. . 
2 Otrlciaes a 3:700~000 • . • . .. . 
2 Ama.nuenses a 2:000$000 .. . . . 
I Porteiro ........• . .....•..• 
2 Continuos a I :350.3000. • ..•. • 
2 Set·ven tos a i :050,3000 .••...•• 

5:800$000 
5:300$000 

4:300$000 
4:300$000 
i-400$000 
4:000$000 
1:8008000 
2:700$000 
<?: 100$000 

:n:I00$000 
Sala. das commissõe>~, ti de agosto ti 1896 . 

-Pinto de Moura .-Bernardes de Fa.l'ia . 

PARECER. E REDACÇÃO FIN.-\.L SOBIU: O l'llOJ 1::
CTO N. 199 

A commissão de Redacção de Leis, a que 
foi remettido o proiecton . I Q9, do conente 
anno, é de parecer que seja r•.pprovada. a se
<>uinte redacçAo dada ao musmo : 

O Congresso Legislativo do Estado de Mi
nas Geraes decreta : 

Art . I· Fica o Presidente do Estado aucto
rizado ·a modificar o traçado da estrada de 
ferro de Juiz de Fóra ú. Jacutinga, de moclo 
que, parti ndo da E. de F . Sa.pucahy, no pon
to mais conveniente do districto da. .Jacutin
ga, passe pelas cidades do Rio Preto e Lima 
Duarte e và entroncar na estrada do ferro 
Rio Doce, na cidade de l'almyra. 

Paragrapho uni co. Prevalecem em favor 
deste novo traçado todos os favores concedi
dos por leis a.nterior e!< à estrada de fe iTO de 
.Juiz de Fóra á Jacutinga . 

Art. 2 · Revogam-se a.s disposiçõe~ em con
trario. 

Sala das commissões, 8 de agosto de 1800 . 
-Pinto do Moura. - Bet·nardes rlo Faria . 

PARECER !'ARA ::RF:OACÇÃO FI NAL SOllllF: O 

PROJECTO N. 200 
A commi ·~ão de Redacção de Leis, ::~ que 

foi p resente o p1·o.jecto n. 200, de~te anno, é 
de parecei' quo !<OJa adopta.da, como final, a 
mesma redacção com que foi approvado 
em terceira discussão. 

S;~.la das commissões, 8 de agosto de I 9ô. 
- Pi nto de 1\toUI'<t.-Bel'n<l.l'dos de Faria. 

PAREc~;R PARA REDACÇÃO FINAL SOilllE O 
PROH:CTO N. 216 

A commis ão de Redacção de Leis, a quo 
foi presente o prqjecto n. 216, de te anno, 
é de pn.r·ecer que seja adoptada, como tina l, 
a mesma redacçãu com que foi approvado 
em terceira discussão. 

Sala das commissoes, 8 de agosto de 1896. 
- Pinto de Mourn..-Hernardes de Fal'ia. 

A imprimir-se. 
O MESMO src , por parte da mesma com

mis!>ão ap1•esenta a seguinte 

REDACÇÃO SOBRE A !\lOÇÃO N. 3 

A commissão de Reda.cç!ío de Reis, a que 
foi enviada a moção sob n. 3, deste anno, 
aP.resentada pelo Deputado dr. Gonzaga da 
S1lva e substituida. pela comm:ssão especial, 



nomeada para dar parecer sobre a mesma, 
é de parecer que s~ja approvada. a seguinte 
redacção dada ao substitutivo com a emenda 
apresentada: 

'A Camara dos Deputados do Estado de Mi
nas Geraes congratula-se com a patria pela 
reintegralização do territorio nacional em 
virtude da. restituição da Ilha da Trindade. 

Sala das commissões, 8 t:le agosto de 1896. 
-Pinto de 1\loul'a.-Bernardes de Faria. 

A imprimil'-se. 
0 SR. SIMEÃO STYLITA, pela commissão de 

Representações "e Petições, envi& â. mesa os 
seguintes pareceres : 

PARA SEGUNDA UISCU. SÃO SODRE O PROJECTO 
N. 225 

A commissão de Representações, Requeri
mentos e Petições, a qúe foi presente o 
projecto n. 225, deste anno, approvado em 
primeira. discussão,é de parecer· que o mes
mo seja submettido ó. segunda discussão e 
approvado com a mesma redacção. 
· Sala das commissões, 8 de agosto de 1896. 

-Simeão Stylita. - Saturnino Dantas. 

REDACÇÃO PARA TERCEIRA DISCUSSÃO SOBRE O 
PROJECTO N. 197 

A commissão de Representações, Requeri
mentos e Petições, a que foi presente o pro
jacto n. 197, deste anno, approva.do em se
guoda discussão, é de parecer que seja sub
mettido á terceira e approvado, com a se-

.. guinte redacção, de conformidade com o 
vencido: 

O Congresso Legislativo do Estado de Mi
nas Geraes decreta : 

Art. 1. · Ficam isentos do pagamento de 
juros os exactores publicos, oxistent'!s até 
!895, que tenham entrado com o equivalen
te ao capital. 

Paragra.pho uni co . O disposto neste ar
tigo é extensivo aos exactores actuaes, que, 
dentro de um anno, liquidarem o seu debi
to para com o Estado. 

Art. 2. · Ficam extinctas as dividas dos 
exactores, provenientes de falta de paga
mento pelo Banco de Minas, de quantias en
viadas por elles ao Thesouro, por interme
dio do mesmo Banco e suas agencias. 
· Paragrapho uni co. O governo mandará 
restituir pela verba-exercícios findos-as 
quantias que tenha recebido em pagamento 
desHas dividas. 

Art. 3. · Consideram-se como não existen
tes as responsabilidades dos exactores pu
blicas, já. fallecidos, e cujas dividas tbrn.m 
considerada& in~olvaveis. 

rectos dos que se acharem nas condições 
de que trata a ultima parte do mesmo ar
tigo. 

Art. 5.· O governo, .no regulamento que 
expedir para execução de .. ta lei, adoptará 
as medidas preventivas contra os abusos e
defeitos na arrecadação das rendas e seu 
recolhimento prompto ao cofre publico. 

Art. 6. · Revogam-se as disposições em 
contrario. 

Sala dascommissões, 8 de agosto de 1896. 
-SimeiJQ Stljlita.-Salumino Danla:l. 

A imprimir-se. 
1." DISCUSSÃO DO PROJECTO N. 226 

E' lido e ent••a. em 1." discussão que e en
ce•·rada sem debate, sendo appi'OVado e re-
mettido á. commissão de Obras Publicas, o 
projecto n. 226, sobre innovação de contra
cto celebrado com a. Companhia Viaçfw Fer
re.a Sapucaby. 

2.· PARTE DA ORDK\1 DO DIA 
}.a DISCUSSÃO DO PROJECTO N. 20'2 

Sem debate encerra-se a. 1. • discussão do 
projecto n. 202, sobre estrada. d13 ferro, que, 
partindo da Central do Brazil vil à Lagôa 
Santa, sendo elle approvado e remettido à 
commi~são de Obras Publicas. 
}.a DISCUSSÃO DO PROJECTO N. 77, DO SENADO 

Sem debate tl approvado em 1. · discussão 
e vae ás commis~ões reunidas de Represen
tações e Orçamentos, o pr~jecto n. 77, do Se
nado, concedendo auxilios aos collegios sale
sianos em Cachoeira do Campo e Ponte 
Nova. 

2.· DISCUSSÃO DO PROJECTO N . 202 
Lido e posto em 2. · discussão, por artigos, 

são estes dem debate a.pprovados e volta i~ 
commissão de Obras Publicas o projecto n. 
224, autorizando a. innovar,;ão do contracto 
celebrado com o Banco Iniciador de Melho
ramentos para a construcção da estrada de 
ferro de João Gomes a Piranga. 

DISCUSSÃO DO PARECER N. 100 
Em discussão unica o parecer n. 190, so

bre a indicação do sr. \ Vences lau Braz, ê 
elle approvado. 

1.· DISCUSSÃO DO PROJECTO n. 195 
Entra em 1. · disl)ussão, sendo sem debate 

approvado e remettido a commissão de Le
gislação, o projecto n. 1!15, denominando
Martinho .Campos- â cidade do Pará. 

Nada. mais havendo a tra.tar·se, o sr . Pre 
sidente designa para o dia 10, a seguinte Art. 4. · Os fiadores dos exactores, q lle, 

por í&Hecimento ou insolva.bilidade destes, 
foram responsa.veis por alcances veritlcados ORDEM DO DIA 
aos mesmos exactores, ficarão egualmente PRIMEIRA PARTE 
isentos do pagamento de juros desde que, Até uma hora da tarde : 
dentro de um anno da data da presente lei, Leitura e approvação da acta. 
tenham entrado para os corres do Estado Expediente. 
com a quantia equivalente ao principal do Até duas horas da tarde: 
alcance verificado, ficando então sem atreito .3egúnda leitura dos pareceres de commis-
quaesquer sequcstros .que haja em bens dos sõAS e dos projectos depois de impressos e 
mesmos. distribuídos. 

Paragrapho unico. A disposição deste ar- Apresentação de pareceres de commis-
tigo aproveitara á viuva e aos herdeiros di- · sões. 
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Apresentação de pr~jectos, indicações , r e
querimentos, interpellações ou moções. 

Discussão de requer imentos, interpella
ções, indicações e moções. 

Ap:pro':açilo _de redacções tl_naes. 
Primeira dtscussão do pt'OJecto n. 180, so

bre suppressão dos conselhos districtaes nas 
sédes dos municípios. 

SEGUNDA PARTE 
Até quatro horas da t;trde: 

Primeira discussão do pro,iecto n . 156, re
vogando os a rts. 2. · e 3. · da r esolução n. 
3. 

Primeira do de n. 112, de 1H05, revogando 
o art. 2. · da resolução n. 3. 

Priu:eira do n. 79 , do Senado, elevando 
vencimentos do t hesoureiro e do tiel da Se
cretaria das Finanças. 

Te rceira. do de n. l:lO, de 1895, auxiliando 
à Associação Promotora da Instrucçào em 
:\lar de Hespanha. 

Segunda. do de n. 221, sobre r econhecimen
to de poderes de membros de Camaras l\luni
cipaes. 

Segunda do de n . 223, concedendo licença 
ao porteiro da Imprensa Official. 

Discussão unica , das emendas do Senado à 
proposição n . 27, da Camara, sobre reorga
nização da Secretaria da Policia, emendas 
estas rejeitadas pela Camara e sustentadas 
por dous terços do Senado. 

Segunda discussão do projecto n. 160, re
vogando o art. 27, da lei n. 18, ele :!8 de no-
vembro de 1896. "' 

Levanta-se a sessão. 

41.• SESS.~O ORDIN:\RIA AOS 10 DE AGOSTO 
DE 1896 

PRESIDENCl,&. DO SR. EDUARDO PIMF..liTEL 

:;UmiAHIO :-1.' parte da ordem do dia.-Acta.
f. xPEDIENTE.- ApresentaçAo dos parecere• para 
2. • di~cusF!\o dos projectos D!. 222. 143 e 145.
ldem e substitutivo sobre o projecto n. 198.
ldem pau S.· rliscussào do projecto n. 80.
Ap .-esentaç~o dos projectos ns. 232 e 233.-Idem 
ita redacç.'lo para 3. • discussão do projecto n. 
185 t: do parecer sobre o projecto n. 55, do Se
nado.-ldem do parecer para 2.· discussão sobre 
o projecto n . 11):! .- ApreseotaçJ.o dos projectos 
de ns. 234 a 237.-Discussão e approvação de 
re!lacçi\es ftuac~ . -t.• dl~r.ussão do projecto n. 
189.-Discnrro do sr. João l'io.-2.·.-parte.-t· 
discn~slol do projecto u. 156.- 1. • do de n. 
7!1, do Senado.- 3 • do de n. ll-'0, tle 1895.
Discnr~o c emenda do ~r. A ~:ostlnho Per,.ira. -
2.• tliscn~s.~o do projecto n . 221.-Hequerime•oto 
do sr. llueno B!':lnclilo.-Discurso tlo sr. Camillo 
!'oares Filbo.-Ementlas IIns srs. Jo:io Pio, Au
gusto C.lemeutino. Bneno Drao1IAo. J\1\cnal l'en
"" Dncnu Draodilo, Delfim Moreira, r.etulio de 
Carvalho Ferreira fioOco An~usto Clcmeutino, 
IRnaclo àlurta e Camillo Soares Filho.-1\eqne
rimflnln do mesmo SPohor.-2 .· discussão flo 
projecto n. 223.-Discuss:lo unlca das emendas 
do senado à proposição n. '17, da Camara.
Discurso do sr . Pinto de Moura.- !!. · discus
!lllo do proje.-:to n. 160.-Dist:urso ~o sr. Getu
lio de Carvalho.-Ordem do d1a segumte. 

Ao meio dia feita a chamada, acham-se 
presentes os s'rs. : Eduardo Pimentel, Agos
tinho Pereira, Ribeiro Junqueira, Bernardes 

de Faria, Desidet•io de Mello, Mende Pimen
tel , João Pio, Nune:> Pinheiro, Ferre ira Ti
nóco, Getulio de Carvalho, !::macio :\lurta , 
Carlindo Pinto, Fr·ancisco Hressane, .-\u~usto 
Clementino, Simeão Stylita , Joaquim Calix
to, Gonzaga da Siln1, Bueno 131-:uvJ:lo, Juve
nal Penna, .Jusce lino BarboQa, 'unes Coelho, 
Ta ,·aros de :\lollo, Thcophilo .Marr.ue., Coe
lho de Mou ra, Ft·eitas Castro. Camillo Soares 
Filllo, Snturnino Dantas, Pinto de :\loura . 
:'llanool da Silva, Sabino Bart•oso Junior e 
Deltlm Moreira, faltando com causa partici
pada os sr~ . : Farta Lo bato, vertano de 
Hezende, H.iheit•o de Oliveira, Cam illo Pra
tes, Silva For teQ, Epami nondas Ottoni, Raul 
Penido e i~odri :;!UC . Chaves c sem ella os 
mais senhores . 

Abre-se a se5sfw. 
Lida a neta da sessão antecedente, c não 

havendo quem sobt·e a me ma fac:a obserYa
ções, o sr. Pre i dente a dá por a pprovalia. 

U SR. I.· Sr.c ltt::TAIUO d1i contn do segu inte 

EXPEDIENn: 

O{ficios 

Dous do sr. 1. · .·eeretario do Senado, de
volvendo,acompanhada de emendas, a. propo
sição de lei desta Camara, n . 35, do 1895, 
sobre creac,-iio do caixas economicns no Esta
do e communicando terem s ido r~jeitadas as 
proposições do leis emanadas desta Camara 
sob ns. 62e 64, a primeira, determinando 
verba para a bibliotllec1L da Re:ação e a se
gunda, applicando aos escrivães do _jud icial 
as disposi~,:Oes da lei n. 130.-A imprimirem
se as emendas para ordem dos trabalhos, fi
cando a Camara inteirada quanto á rejeição. 

De membr::s do consolllo districtal da lta
bira do Campo, fazendo ver a necessidade de 
ser reconstruída a estrada que liga ent re 
si os municípios de Ouro Preto, Queluz e 
Bomfim.-A • com missão de Representações . 

Do presidente da Camara Municipal de 
Haependy, enviando documentos referentes a 
questoos municipacs na respectiva Camara. 
-:\' commissiio ele Camat•as Mnnicipaos. 

Do presidente da Camarn ;\lunicipal do 
Turvo, r epresentando contra actos illegaes 
alli praticados pe la Camara transacta.- A' 
mesma commissão. 

O SR. IG:-~Acro MunTA envia á mesa uma 
representação de habitantes do di tricto de 
S João da Vigia, pedindo quota para a con
strucção de um cemitet•io e conclusão das 
obras da r espectiva matr·iz.-:\' com missão 
de Representações. 

0 SR . TAVAR~:s m: 1\lt:I.LO participa Ú cas11 
que, por motivos de incommodos e m pessoas 
de sua familia, faltou ás sessões por alguns 
dias e, não tendo olflciado iL Ca.mara, o faz 
agora verbalmente. -Intoirada. 

0 SR. FRANCISCO BRt:SSANf. r equer seja no
mondO interinamente um membro para a 
commissão de Instrucção P ublica. 

Com o '::onsent imento da casa, o sr. Pr·e
sidente nomeia. o sr. Mendes Pimentel. 



.A.PRBSBNTAÇXO DE PARECEilES DAS COIDDSSÕES 

O s:a. BUKNo BRANDXo, pela commiBBilo de 
Orçamento, toft'ereee os seguintes pareceres 
para segunda discussilo ~bre o projeeto n. 
222: . 

OP..ÇAJIENTO PARA O UBRCICIO DE 1897 

A commissilo de Orçamento, a que foi 
pte8ente o projecto n. 222, deste anno, qv.e 
orça a receita e fixa a des~ do exercício 
de 1897,jà approvado em pruneira discusailo, 
é de pareéer que seja o mesmo projeeto sub
metido á segunda discussilo e approvado 
com a mesma redacçilo. 

Sala das commissões, 10 de agosto de 1896. 
-J. Bueno Brandão-Mendes Pimentel-Au
gusto Clementino. 

SIWUNDA DISCUSSÃO SOBRE O PROJECTO N. 143, 
DE 1895 

A commissilo de Orçamento, a que foi pre
sente o projecto o. 143, de 1895, concedendo 
auxilio de lO:()()()fOOO á Santa Casa de Cari
dade da cidade de Passos -para construcção 
de um novo ediftciot é de parecer que seja o 
mesmo projecto suomettido á segunda dis
cussilo. 

Sala das commissões, 10 de agosto de 1896. 
-J. Bueno Brandilo.- Augusto Clementino. 
-Mendes Pimentel. 
SEGUNDA DISCUSSÃO SOBI\E O PROJBCTO N. 145, 

. DE 1895 . 
A commissilo de Orçamento, a que foi pre

~ sente o projecto n. 145, de 1895, oil'erece o 
mesmo proJecto para segunda discusslto com 
a mesma redacçilo. . 

·Saladas commissOes, 10 de agosto de 1896. 
-J. Bueno Brandilo.- Augusto Clementino. 
-Mendes Pimentel. 

A imprimirem-se. 
0 SR. AUGUSTO CLBUENTINO, pelas commis

sões reunidas de Commercio e Orçamento, 
apresanta o seguinte 

PARECER PARA SEGUNDA DISCUSSÃO E SUBSTI
TUTIVO SOBRE O PROJECTO N. 198 

As commissões reunidas de Commercio e 
Orçamento, tendo estudado attentamente o 

-projecto n. 198, auctorizando ~ governo a 
concluir o editlcio da Academia de Commer
cio de Juiz de Fóra, medeante accôrdo com 
os respectivos representantes, silo de pare
cerque seja esse projeeto substituído pelo 
que em seguida oft'erecem para z;qr submetti
·do à discussilo, si a Camara o preferir, nos 
termds do regirr.ento. 

SUBSTITUTIVO 

O Congresso Legislativo do Estado de Mi-
nas Geraes decreta : · 

Art. 1. · Fica o governo auctorizado a des
pender pela verba-Obras Publicas -, deste 
ou do futuro exercício, a quantia neces'"aria 
para conclusilo das obras do ediftcio da-Aca
demia de Commercio de Juiz de Fóra. 

ParagraJ,>hO unico. A parte do edificio que 
fõr conclutda em virtude desta auctorizaçilo 

poderi ser destinada pelo gov.erno para o 
funccion&Dtento de um instituto profissio
nal. 

Art. 2. · Fica elevada a 50:000S a subven
çlto annual de 30:000i concedida á Academia 
de Commercio de Juiz de .Fóra pela lei n. 39, 
de 21 de julho de 1892. 

Art. 3. · Ao alumno que concluir o curso 
da Academia de Commercio seri conferido 
um titulo de bacharel, com os dizeres e nos 
termos indicados no regulamento que o go
verno fará J?ara a e;xecuçlo desta lei. 

Art. 4.· Ftca competindo ao governo do 
Estado a nomeaçilo do director da Academia 
de Commercio e a dos seus substitutos. 

Art. 5. · O governo poderá auctorizar a ma
tricula de alumnos gratuitamente até o nu
mero de 20. 

Art. 6. · No CIU!O de liquidaçilo da compa
nhia « Academia de Commercio de Juiz de 
FQra », o Estado sorá considerado credor 
privilegiado da quantia despendida, tendo 
como garantia o predio. 

Art. 7. · A execuçilo do disposto nos arts. 
I·, 2·, 4 · e 6· desta lei fica dependendo de 
accôrdo entre o governo e os representantes 
da companhia, o qual serà reduzido a con
tracto. 

Art. 8. · Revogam-se as disposições em 
contrario. • 

Sala das com missões, 10 de agosto de 1896. 
-J. Bueno Brandão.- Mendes Pimentel. -
Conego Alves.- Augusto Clementino.-Juve
nalPenna. 

A imprimir-se. 
0 SR. IGNACIO MURTA, por parte da com

missilo de Colonização, envia á mesa o se
guinte 

PARECER PARA TERCEIRA DISCUSSÃO SOBRE O 
PROJECTO N. 80, DE 1895 

A commisdilo de Colonisação, a que foi 
presente o projecto n. 80, de 1895, mantendo 
as duas cadeiras de instrucção primaria na 
colonia indígena do Itambacury, é de parecer 
que seja submettido a terceira discussão e 
approvado com a mesma redacção. 
Sala das commissoes, 10 de agosto de 1896. 
-Ignacio Murta.-Padre Joaqmm Soares Ca
lixto.-Theo;philo Marques. • 

A imprimtr-se. 
O SR. Joio Pro pela commissão, de instruc

ção publica apresenta os seguintes : 
A commissilo de instrucção publica apre

senta para ség~nda discussão os projectos 
ns. 115, 207, 208, 214, 213, e 209, conforme o 
vencido em primeira discussão e refundi
dos em um só 

PROJECTO N. 232 
Art Ficam creadas as seguintes escolas pu

blicas primarias: uma mixta na cidade da Que
luz; uma do sexo m:1sculino em Tiririca, dia
tricto da mesma. cidade; 4 mixtas, sendo uma 
em Mendonça, districto da cidade de Ferros, 
outra no extincto nucleo colonial de S. -Ja
cintho, outra no nucleo colonial de S. Bene
dicto, ambos no município de Theophilo Ot
toni, uma no Ribeirão das Vaccas, districto 
de S. Vicente Ferrar, município do Turvo; 
duas no arraial de Aracy, município de S. 
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João ,Nepomuceno, sendo uma do sexo mas
culino e outra do sexo feminino; unta do se
xo masculino no arraial do Alto da Concei
ção e outra do sexo feminino no arraial da 
Soledade, ambas no município de Mar de 
Hespanha, uma do sexo masculino na esta
ção de Gonçalves Ferreira, municipio de Ita
decerica, e uma mixta em S. José do Canas
trn.o, município de Abaeté; uma mixta na 
povoaçll.o denominada Cantagallo, município 
de S. Domingos do Prata; tres mixtas, em S. 
José da Lagôa, município da Itabira, nas po
voaçoes de S.Sebastilio do Onça, Cachoeira. do 
Cantagall~ e Pedra Furada; duas mixtas, uma 
em GamnJanga e outra em Povo Miudo, mu
nicípio de Alvinopolis; uma mixta na Ca
choeira. da Alfandega, districto do Bom Je
sus do Amparo, munici:pio de Santa Barba
ra; uma do sexo masculmo no patrimonio do 
d.istricto da Conceição do Casca, município 
da Ponte Nova.; uma mixta no logar denomi
nado Campo do Raymundo, bairro de Ouro 
Preto; uma do sexo masculino em Santa Ri
ta do Rio Abaixo, municiJliO de S. João d'El
Rey; uma em Rossinha, drstricto do Claudio, 
uma em Commissão, districto do Japão, ou
tra em Campos, districto de S. Francisco de 
Paula, outra em Felix dos Santos, districto 
da cidade rle Oliveira, todas do sexo mascu
lino e ~o. município de Oliveira; uma do se 
xo femmmo em Mercês d'Agua Limpa, dis
tricto de S. Thiago, município do Bom Sue
cesso; uma do sexo masculino em Caxambú, 
município de Prados; uma mixta. no logar 
denominado Quatro Olhos, districto de Gua
piara, outra em· Paiol, districto da Bocaina., 
outra. do sexo feminino em Carvalhos, distri
cto de Ayuruoca, todas no município de 
Ayuruub; uma em Pedra Vermelha, outra 
em Ser·r·a. do:s Tolc•!us, outra em Barreiros, 
outra. em Inb:urma, outr-a em Agua Limpa, 
tod_as ~o ~exo masculino, e no município de 
ltajuba, outra do mesmo sexo na Appareci
da, dist1·icto de S. Caetano da Vargem Gran
de, no mesmo município: uma no bairro Por
to Bom e Sertãosinho, districto de Botolhos, 
município de Cabo Verde, em . José, distri
cto da Virgínia, município de Pouso Alto, 
na. Matta do Isidoro, districto de Maria da 
Fé, município da Pedra Branca; outra nos 
bairros dos Mendes, Pitangueiras e S. João, 
município de Monte Santo; no Turvo, distri
cto de Santa Catharina, município de Santa 
Rita de Sapucahy; uma mixta no povoado de 
S. Bento, districto do Taboleiro Grllnde, ou
tra no povoado Fortuna, d.istricto do lnhau
ma, ambas no município de Sete Lagoas· uma 
mixta no povoado do Ca.mello, districto de 
N. S. da Gloria, município de Dil\mantina e 
outra. do sexo masculino no povoado deno
minado Cannabrava, districto de Curimatahy, 
do mesmo município; no município do Bom
fim as seguintes cadeiras mixtas - uma na 
Boa Vista, outra na \'arzea. do Rodovalbo, 
ambas do districto de Conquista, uma no 
Morro da Onça, districto do Rio Manso, e 
uma em Caneiras, di:;:tricto do Brumado do 
Pa.raopeba; no município do Pará-uma no 
Corrego Fundo, districto do Ca.jurti e outra 
na Fabrica de Tecidos da Cachoeira, districto 
de Sant'Anna do S. João Acima, ambas mix-

tas, no município de Tiradentes - uma do 
se~o feminino no districto da Lage; uma 
mrxta no Cruzeiro, bairro de S. João 13a.ptis
ta e uma. segunda cadeira do sexo feminino 
n<;~ arraial dos Lençóes, município da Boa· 
Vrsta do Tremedal; uma mixta na povoaçllo 
de Ta~ú, districto da cidade de Bocayuva; ou
tra d1ta na povoação de Santa Maria distri
cto d'Olhos d'Agua; outra eJ.!ualment.~ mixta 
na povoação de Barr·eiro, districto de Gua
cuhy; outra na. povoação da Forquilha dis
tricto da cidade de Bocayuva, todas nd mu
nicípio deste nome; uma cadeira do sexo 
masculino na povoação do Poté município 
deTbeophilo Ot.toni; outra. mixta'no povoado 
do Carneiro, município do Serro; outra do 
sexo masculino no districto de S. Sebastião 
dos Ferreiros, município de Ferros; outra 
mixta no povon.do Cachoeira do Pa.jehú; outra 
tambem mixta no povoado da Fortaleza., dis
tricto do mesmo nor11e, município de Salinas; 
outt•a no logar Ve:-edas, districto do Grão 
Mo gol. 

(S. R. ) 
Art. 2. · Ficam revogadas as disposiçõe 

em contrnrio. 
Sala das commissões, 10 de ar<osto de 1896. 

-Padre João PiQ.-Fr·a.ncisco Bressane. 

PllOJECTO N. 233, REFUNDE O DI:: NS. 1-17, 
67 E 2 1~ 

A commi~sfio de lnsti'Ucção Publica, apre
senta para segunda discussão os projectos 
ns. 147, 67 e 2 18, refundtdos em um s0 pro
jacto. 

O Congref:SO Legislativo do E·tado de Mi
nas Geraes decreta. : 

Artigo I.· Fican1 transferidas as seguin
tes cadeira de instrucção primaria. Para o 
povoado - Barra das Canõa.s, districto de 
Santo Antonio da Lagôa., município do Cur
vello, a cadeira mixta de Villas, do mesmo 
município; para. o povoado - Picadas - a 
cadeira do Pi1·es, distr·icto do Taboleiro, mu
nicípio de ete Lagõas ; para o ba.irt·o-Ro
sario - a cadeira das Furnas, di tr·icto do 
Morro Velho, município de Caethé. 

Artigo 2. · Fica convertida. em mixta a 
cadeir·a do sexo masculino do logar denomi
nado-Atraz da Se1-ra, no município do Tur
vo, e tr·an fe1·ida para. Abaeté Diamantino a 
escola mixta. de 1\ova. Lorena, município de 
Abaeté. 

Sala das commissões, 10 de agosto de 1896. 
- Padre João Pio.- Fr·ancisco R1·essane. 

PARF:CER E REOACÇÃO PARA TERCEIRA DIS
CUSSÃO SOBRE ll PROJECTO N. 185 

:\ commissão de Instrucção Publica, apre
senta para terceira. discussão o projecto n. 
185, redigido com as emendas ap1·esentadas 
em 2 ... discussão. 

O Congresso Legislativo do Ef:tado de Mi
nas Geraes decreta : 

Art. 1. · Ficam transferidas as seguintes 
cadeiras de instrucção primaria: 

Para o povoado Jogo da. Bolo. a cadeira do 
Arraial de Baixo, suturbio da cidade de Dia
mantina; 
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Para o Ribeirão a cadeira do povoado-Py
ranga-municipio da Diamantina. 

§ 1. · Ficam convertidas em cadeiras do 
sexo masculino as cadeiras mixtas: dos bair
TOS Campestre e Areias, no município de Mu
zambinbo, a do bairro das Furnas, município 
da Pedra. Branca e a do Sitio do Monte, mu
nicípio da Christina. 

§ 2. · Fica convertida em cadeira do sexo 
feminino a cadeira. mixta. da estação de Pou
so Alto. 

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

Sala das commissões, 10 de agosto de 1896. 
-·Padre João Pio.-Francisco Bressane. 

PARECER SOBR~ O PROJECTO N. 55, DO SENADO 
' 

A · commissl1o de Instrucçilo Publica, á 
qual foi presente o projecto n. 55, do S&
nado, dando interpretação ao § 1. · do art. 
105, da lei n. 41 : 

Considerando que não se deve interpetrar 
esse paragraphc da lei 41 sem o cotejo com 
os outros artigos d,a. mesma lei e que pelo 
art. 2. · da .citada lei o Gymnasio . Mineiro 
deve ter sua séde na ·capital, e de parecer 
que o projecto seja r~jeitado, sujeitando, 
entretanto, a intelligencia desse paragrapho 
a sabedoria da Camara. 

Sala das com mil!sões, 10 de agosto de 1896. 
-Padre Jol1o Pio.- F. Bressane. 

A impPimirom-se. 
0 FRANCISCO BH.ESSANE, pela commissl1o de 

Instrucçl1o Publica, apresenta. o seguinte 

PARECER PARA SEGU1WA DISCUSSÃO SOBRE O 
PROJECTO N. 168 

A commissl1o de Instrucção Publica, a que 
foi presente o projecto n. 168, deste anno, 
creando dous gymnasios e supprimindo di
versas escolas normaes, é de parecer que se
ja elle submettido á segunda discussão com 
as seguintes emendas : 

N. I 

Ao art. 1. ·accrescente-se-in-fine:-e sup
primidas as Escolas Normaes de Pouso Ale
gre e de Diamantina. 

N.2 

Supprima-se o art. 2. · 
Transformem-se os §§ I.· e 2. · do art. 2. · 

-em artigos. 

N. 3 

Substitua-se o art. 3. · pelo seguinte : 
Artigo . Só se tornará effectiva a suppreA

são das escolas de que tra.ta o art. I.· depois 
de installados os gymnasios a que se refere 
o mesmo artigo. 
Sal~ das sessões, 10 de agosto de 1896.

F. Bressane.-Padre João Pio, vencido. 
A imprimir-se. 

APRESENTAÇÃO DE PROJECTOS 
0 SR. AUGUSTO CLEMENTINO envia a mesa, 

promettendo justificar em occasião oppor
tuna, o seguinte 

PROJECTO N. 234 

O Congresso Legislativo do Estado dt1 Mi
nas Geraes decreta : 

Art. 1. · Os vencimentos da professora da 
escola primaria denominada - Francisca Bo
telho, em Pita.nguy, ttcam equiparados aos 
dos professores primarios do Estado da mes
ma categoria. 

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

Sala das sessões, lU de agosto de 1896.
Padre João Pio.-Carlindo Pmto.- Getulio 
de Carvalho.-F. Hressane.-Augusto Cle
mentino.- Mendes Pimentel. - J. Bueno 

·Brandilo. -Tbeophilo Marques. 
Estando apoiado pelo numero de assigna

turas, vae a imprimir-se. 
0 SR. FRANCISCO BRESSANE, pelas commis

sões reunidas de Instrucçilo Publica e Agri
cultura, envia à. mesa o seguinte 

PROJECTO N . 235 
O Congresso Legislativo do Estado de Mi

nas Geraes decreta : 
Artigo unico. Fica, dosde já, transferido 

para as proximidades da. Nova Capital do 
Estado o Instituto Agrouomico da Itabira ; 
revogadas as disposições em contrario. 

Sala das sessões, 10 de agosto de 1896. 
-Padre João Pio- (vencido).- Francisco 
Bressane. - Ignacio Murta. - Theophilo 
Marques, (vencido).- Joaquim Calixto. 

A imprimir-se. 

O •r· Detllderlo de Mello:- Sr. Presi
dente, no intuito de concorrer com meu 
exíguo contigente para auxiliar o desenvolvi
mento da industria pastoril no Estado, venho 
submetter à sabia apreciação da casa um 
projecto, auctorizando o governo s. mandar 
proceder os estudos necessarios para um es
tabelecimento de xarque no Jogar mais con
venien~ entre o Rio Grande e o Paranahyba. 

Entendo, sr. Presidente,que é de indiscutivel 
utilidade a tundaçl1o de estabelecimentos 
deste genero, que concorrerl'lo efficazmente 
pàra levar a maior som ma de propriedades à. 
mdustria pastoril, um dos principaes facto
res de nossa riqueza. 

• Em occasião opportuna tentarei justificar 
o projecto que ora offereço, e estou certo de 
que merecerà. o necessario apoio de meus 
illustres collegas. 

Vem à mesa é lido e vae a imprimir-se, 
visto jà estar apoiado pelo numert• de assi
gnaturas, o seguinte 

PROJECTO N. 236 
O Congresso Legislàtivo do Estado Ide Mi

nas Geraes decreta : 
Art. 1.· E' o governo auctorizado a man

dar proceder aos estudos necessarios que 
serão a:presentados ao Cqngresso na sessão 
legislativa seguinte para utn estabelecimen
·to de xarque, conservas, extracto de carne 
e aproveitamento de todos os produetos 
respectivos, consignando n.s bases para a 
fundação de um desses estabelecimentos no 
Jogar mais apropriado entre o Rio Grande e 
o Paranahyba, neste Estado. 

... 
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Paragrapbo unico. Fica, para isso, aberto 
o necessario credito. 

Art. 2. · Revogam-se as disposições em 
contrario. (S. H .. ) 
Sal:~ ·das sessões, lO de agosto de 1896.

Desiderio de Mello.-Bàr·nardes de Faria.-F. 
Hressane.- Padre João Pio.- Getulio de 
Carvalho.- Joaquim Calixto.- Dr. Coelho 
~e Moura.- Saturni110 Dantas.- FOJ·t•eira 
Tinóco. 

0 SR. Bt:R:-IARDt;S DF. FARIA envia it mesa 
o seguinte 

PROJECTO i\". 237 

O Congresso Legislativo do Estado de Mi
nas Gt:lraes decreta : 

Art. I.· Fica o Presidente do Estado au
ctol·izado a contractar com quem melhores 
vantagens offe1•ecer o prolongamento d:t es
tr·ad,a ele ferro de Bello Horizonte a Gonçal
ves Ferreira, d1~ cidade do ltapecerica á ci
dade da Formiga, com as mesmas condi
ções e favores estabelecidos nos arts. I.·, 2. · 
e 3.· da lei n. 139 de 20 do julho de 1895, 
ficando o mesmo Presidente egualmente 
auctorizado a entrar em nccói'UO com a com
panhia-Oeste ele l\linas-pat·a o alargamento 
da bitola do ramal de lta.pecerica. ou a fa
zer a elesaprupriação do mesmo. 

Art. 2. · Revogam-se a di~posiçõcs em 
contrario. 

Sala. das ses,.ões, 10 de agosto elo 1896.
Bernardes ele Fat·ia.-Desiderio de MeUo.
DI' . Coelho de l\loura.-F1·ancisco Bressane. 
-Getulio de Carvalho.- Saturnino Dantas. 
-Ferreira Tinóco. 

Achando-se apoiado pelo numero de assi
gnaturas, vae a imp1•imir-se. 

DISCUSSÃO E APPROV AÇÃO DE REDAC('ÕES 
FI:-IAES 

Lidas e postas em discussão sào approva · 
das as redacções flnaes dos projectos ns. 37, 
de 1895, 159, 199, 200 e 216. 

Vae o primeiro a sancção e os dAmais ao 
Senado. 

Approvadas egualmente as redacções flnaes 
do projecto de resolução n. 161 e da moção 
n. 3, o .sr. Presidente manda que publique
se e cumpra-se a resolução e que se insi1•a 
na acta a moção que é do teor seguinte : 

A Camara dos Deputados do Estado de Mi
nas congratula-se com a Patria pela reinte
gralização do tt:lrritorio nacional em virtude 
da restituição da Ilha da Trindade. 

J. • DISCUSSÃO !lO PROJECTO N. )89 

E' lido e entra em I. • discussão o pr~je
cto n. 189, supprimindo os conselhos distri
ctaes nas sédes dos municípios. 

O 8r • .João l"io :-Quando, sr Presidente, 
apresentei este projecto â téla da discussão, 
fil-o attendendo a diversas reclamações que 
me vieram às mãos, de varios pontos doEs
tado, onde as Camaras Municipaes se acha
vam em serias dittlculdades para discriminar 
e separar as attribuições do chefe executivo 
e as que pertencem ao conselho districtal. 

En~retanto, sr. Presidente, tendo ,._ exc., 
que e guarda avançada da Constituição do 
Estado, mostrado um certo escrupulo em re
ceber este projecto o, tendo feito apenas 
porq ue estaY~ sustentado pela assignatura 
de 25 :;rs. Deputados, estudei-o detida e acu
radamcnto para ver· si ello era de facto in
constitucional. 

A minha opinião indh·idunl que a liás nen
hum valor tém (m1o apoiados geraes) princi
pa lmente nesta Camar·a. onde ha illustres 
?Olle~as, que conhec~m o dit'eito, não póde 
mfiurr ~m meu esptrito, tanto quanto e1'11. 
necessarto para quo eu sustentasse n. discus
são, para que eu me hate;,sc por es~e pro
·{· e?to e lizessa C<llll que elle se tornasse em 

OI . 

l':l~ssas C?ndições eu venho declarar· que 
alllJO de mun a re~ponsahilitlade do projtl
cto e como elle ó a, ignac.lo por· ~5 sr·s. Üe
putados, elles podt:lrf•ü assumit· a. sua t•e:;pon
sabili~ade , si por ata. o julgarem quo ollo .; 
constitucional. Eu ,·anho, SI'. Presidente, re
querer a v. exc. que commlte it casa, ~i me 
concedo J>er·missão pa1·a r6timr da discussão 
e te proJerto, deixando em todo o ·a~o livre 
aos illustres Deputados quo commi~o o assi
gnaram e quo são como · .i :i disse em nume1·o 
do 25, o dit·eito que lhos assiste do susten
tai-o. 

A' vista disso espero que a Camara con
sentirit o meu requerimento e quo se retirara 
da discussão o projecto. (Mttilo bem.) 

0 SR. BUE:"<O BRAi\'D,\ 0 :- V. exc. procede 
como tligno membro do partido constitucio: 
na!. (Apoiados) 

0 SR. AUGUSTO Cu:m:XTJXO :- Neste caso a 
lei n. 2 é tambem inconstitucional. \'. exc. 
devia discutir o pr~jccto . (Apoiados e nfto 
apoiados). 

Consultada a casa appro,·a olla o reque
rimento e o sr. Presidente manda que se ar
chive o projecto por inconsti tucional. 

2.· PARTE D.-\ ORDE:\1 DO DIA 

1.' DI CUSSÃO DO PROJECTO i\" . !56 

E' lido, posto em I .· di~cussão, approvado 
sem debate, e vae â commissfio do Policia o 
projecto n. 156, que revoga os artigos 2. · e 
3. · da Resolução n. 3, de 19 de maio do 189-2. 

J.. DrSCUS ÃO DO PROJt:CTO N. 112 , DE 1895 

Entr~ em I.· discussão o proj ecto n. 112, 
de 189;>, revogando egualmente o artigo 2 . · 
da mesma Resolução. · 

O !>fr. Ribeiro .Juoqueira, fazendo ver ter 
fallccido o auctor do pr~jecto e tratar esta 
de materi.a ielentica ao de n. 156, requer e 
obtem SOJa aquolle retirado da discussão. 
Archive-se. 

1.' DISCUSSÃO DO PROJECTO N. 79. DO SENADe 

Sem debate encerra-se a I. · discussão e é 
approvado o projecto n. 79, do Senado, so
bre a.ugmento de vencimentos do thesourei
ro da Secretaria das Finanças.- A's commis
sões reunidas de Representações o Orvamen
to. 



3. • DISCUSSXO DO PROIEOTO N. 130, DE 1895 

E' lido-e posto em 3. · discusalo o projecto 
n . 130, de 1895, auxiliando a ' Associação Pro
motora da Instrucção em Mar de Hespanba. 

O •r· ~Uall6 Pereira a-Sr. Presiden
te, no intervallo da sessllo ·anterior em que 
apresentei á. consideração da casa o projecto 
que ora se deba.te e que está. apadrinhado 
pela assignatura de varios collegas, até, a 
actual a Associação Promotora de Instrucçlo 
vendo-se em ditllculdades financeiras, teria 
de fechar o collegio, si nio Tieese a Camara 
Municipal em auxilio, a qual tomando a su
perintendencia daquelle estabelecimento, o 
tem sustentado e continúa. a sustentar, é 
por is1w, que eu peço & v. exc , se digne de 
acceitar uma emenda modificativa da red~Vo 
cçlo do artigo I.· e que espero, a casa su1rra
gará. por ser de justiça e equidade. 

A emenda é a seguinte (lé) : 
· Emenda modificativa : 

AO ARTIGO I.• DO PROJP.CTO N. 130, IIE 1895 

Fica o governo auctorizado a subvencionar 
com· a quantia de cinco contos de rêis an
nualmente, a Camara Municipal do Mar de 
Hespauba etc. -o mais como no projecto. 

Sala das sesoes, 10 de agosto de 1896.-
Agostinb!). J. Pereira~ . . 

Apoiada e posta CODJunctamente em dis
cussio, é esta encerrada sem mais debate e 
approvado o projecto com a emenda, o qual 
vae á commisslo de Reda.cção. 

Suspende-se a sessão por 10 minutos. 

SEGUNDA DISCUSSÃO DO PRO.JECTO N. 221 

Reaberta a sessão, entra em segunda dis
cussão o projecto n. 221, sobre o reconheci
mento de poderes de membros de Camaras 
Municipaes, sendo a sua leitura dispensada 
a requerimento do sr. Bueno Brandão . . 

O •r· ca-Dio Searelt Fllllo (pela ordem): 
-Sr. Presidente, o l'rojecto que v. exc. 
acaba de submetter a discussão, divide-se 
em duas partes distinctas : a primeira diz 
respeito ã.torma do reconhecimento dos po
deres dos vereadores novamente eleitos e a 
seguntla trata de recurso a interpor-se de 
decisão sobre esse mesmo reconhecimento. 

Como v. exc. vé, qualquer emenda sobre a 
primeira parte, póde modificar completa
mente todo o plano do projecto, e até preJu
dicar idéa já a.cceita em discusslio anterior ; 
por isso, eu venho requerer à v. e.w. con
sulte a casa &i permitte que a discu<;slto se 
taça englobadamente do art. I.· ao 11 e deste 

. ao ultimo, isto é, que se discuta primeira
mente a competencia do poder verificador e 
a fórma da verificaçlo, para, depois de re
solvidos esses pontos discutir-se o recurso a. 
facultar-se. 

0 SR. PRESIDENTE diz que O regimento pel'
mittindo fazer-se a discussão por títulos o 
capítulos, julga por analogia a.cceitavel, o 
requerimento apresentado e, por isso, an
nuncia a discussão na fórma requerida. 

O sa JoÃo PIO envia á. mesa as seguintes 
emendas: 

Ao art. l. · do projecto n. 221. 

N. 2 
Ficam restabelecidas as disposiçOes das leis 

n. 2, de 14 de setembro de 1891 e n. 20, de. 
26 de novembro de 1891, relativas á. apura
çlo das eleiçOes e reconhecimento de pode
res dos vereadores, agente e;s::ecutivo muni
cipal, conselheiros !!istrictaes, agente exe
cutivo districtal e juizes de paz. 

Sala das sessões, lO de agosto de 1896. 
Padre Jollo Pio. 

N.3 
Aos arts. lO e 11.- Supprimam-se. 
Sala das sessões, 10 de agosto de 1896. -

Padre Joio Pio. 
Sendo apoiadas, entram em discussão con

junctamente com o projecto. 

O •r. Aapa&• ClemeaUao a.- (Não te
mos o seu discurso.) 

Vem á. mesa, é lida, apoiada e posta jun
tamente em discussão com o projecto a se 
guinte emenda : 

N. 4 

Art. 9. • Substituam-se as pala·vras -deci
dir-se-ha pela sorte -pelas seguintes : Con
siderar-se-ha eleito o mais velho. 

Sala das sessoes, 10 de agosto de 1896. -
~ugusto Clementino. 

O u. aoalllo Soare~~ Flllloa-(Nio t~ 
mos o seu discurso). 

O •r· B•eao Uraadão ·, -Sr. Presidente, 
todas as vezes que se tem tractado nesta ca
sa de reformas da lei n. 2, de 14 de setem
bro de 1891, na parte relativa ao reconheci
mento de poderes dos vereadores novamen
te eleitos, razoes pró e contra tem sido ad
duzidas no sentido ou de sustentar-se o pro
cesso estabelecido por esta lei, ou de refor
mar- se radicalmente esse mesmo processo. 

E' claro, sr. Presidente, que, si as· dispo
sições dessa lei fossem observadas como alli 
se ach~m estabelecidas, a verdade eleitoral, 
seria reconhecida nos diversos municipios e 
nós não teríamos de vir aqui nesta casa pro
fliga.r os act.os de algumas Camaras Munici
paes, quando abusivamente, contrariamente 
aos preceitos legaes tém desejado perpe
ctuar-se no poder e na aJmimstração dos 
municípios. 

Visou-se em 1895 a reforma da le n. 2, vo
tando então o Congresso a lei n. 110. Nas di
versas discussões que sotrreu aquelle proje
cto mais tarde convertido em lei, tive occa
sião de manifestar-me contra as d.isposições 
alli consignadas, augurando a desorganiza
zã.o de -muitos muni'!i_{lios do nosso Estado. 

Infelizmente, sr. Pres1d~nte, a.s minhas pre
visões se realizaram, e si nós lamentava
mos que sob o regimen da. lei n, 2, uma C~V
mara. Municipal não se tivesse constituído 
regularmente, por não ter observado as 
disposições taxativas e imperativas daquella 
lei, não dando posse a. diversos vereadores 
legitimamente eleitos, nils hoje vemos que a 
desorganização lastra por muitos municípios 
do Estado. 
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0 SR. AUGUSTO CLEliE;>;TI:'IiO : - No Serro 
não existe um vereado1·. 

0 SR. BUE:'\10 RttA..,.DÃO : - Po SO citar de 
memoria os municípios do Turvo, de Bae
pendy, da Campanha, Domtlm, Abre Campo, 
além de muitos outros . 

UM SR. DEPCTADO :- Isso não é defeito ex
clusi vo da lei n . 110, é falta tle recurso. 

0 SR . BUE:-10 BHA:" DÃO : -A minha ar"U
mentação, s t·. l't·cs idente , visa prova r que si o 
processo •la le i n. 2 deu e m r esultatlo a des
organização de um município, o processo do 
lei n. 110, deu em I'esul tado a desorganiza
ção de mais •le 5 municípios do Estado. Isto 
pro\·a 4ue a lei n . 2 ... 

O srt . DELFDr :\loREIRA : -Tem produzido 
menor som ma de Jr.a les. 

O s H. Bt:E:'Iiú BrtA:'Ii DÃo ... tem produzido 
m e nor somma de males, como muito l.Jem c~iz 
o nobre Deputado 

Um dos argumentos mais poderosos que se 
adduziu nesta casa para se con>:e~uii' a r e
forma da le i n. 2 na pa t·te re lati va ú veritl
cação de potlez·es , é a racilitlade q uo t êm os 
antigos vereadot•es de perpectuare m-se no 
pode r, demomndo o r eco nhec imento dos 
vereadores novam ente eleitos. 

Para ev itar-se este gt•ande lll <d . pnm evi
tar-se esta pt pon rle rnnc ia de uma eurpora
ção arlministrativa no munic ípio, conll·a
ria ntlo a maioi·ia dos e le itore>', uma so lução 
facílima se m e antolha . 

Parece-me, s r. I ' J•esitlen te, q ue este in
cun \·eniente so•·ia hanido s i ,·otassemos um 
a rti go tle loi concebido nos "e~uintes tet·
m os: - niio é pennitt ida a r eele ição tle \·e
r eadores c do age nte executivo . 

0 SH . . \ n; . 'TO CLDn::"TI:'\0 : -:\las is to Ó 
impossh ·ol ; no~ municípios ni'to ha p essoal 
h abili tado. 

(Trocam-se mttilns aparll!s. O sr . Presiden
te 1·ecla11ta at/e,tçiio). 

O SH. BCE:'IiU 13 IL\:'Ii ll:\ol : - ~·· · P•·esitl onte, 
os nosso munic ípio::: ni\o ~ .-.o t:1u pubt·es de 
pessoal , como diz o nobre ,·oll e"a. 

Nós ve mos a ,: •'d min isu·a<;Oe. 111Unic ipaes 
se reOO\'at·e m consta nte mente e ,·c mus tam
bem qu e as ca m n.1·as ni'lO ,.;.o •·eo leitas e m 
su a totalidade : muitas \ ' CZO:s sômente são 
r eele itos Ull' u duus \'Ct'eadoros e o I'estu 
da. camarP c,llnpleta me n tu •·e JlfJ\·allO. 

A pro- de quo n;·w ha !'al ta do pessoa l é 
qu e em mui tos munic ípios furam reco nheci
das duns Camaras. 

Por isso, si não fosse po•·mi tti tla a r eele i
ção tlu~ ,·o•·eadures e 110 :tl!O nt,~ excc u t h·o, o 
argume nto len1ntndo pelo nobre De putado 
residente no Set·•·o, q ue ó p1·ocedente , t!nixa
ria de ex i,:t il' . ( :l poüulos). 

Os pode1·e · dos novame nte e le itos ll'lalll 
ser r econhecidos por uma. Camara cu,i o man
da to e_tava tindo e cujos membros nilO ti
nham concol'l'ido a e le ição : ficari a assim a 
Camura ~lunicipal exclus ivame nte com a 
missão de a pur·a•· e reconhecer. 

0 SR. AUGL1"Tü C!.E)n:NTlr\0 : - Apurar e 
reconhecer 1 

Isto seria uma cau sa te t•rn·el. 
0 SR. BUENO 8HANil,i.O Ass im O di ' pue 

a lei n. 2. 
A. C. - 31 

Para q ue ficassem garantidos todus os direi
tos, todos os in teresses dos candidatos, bas
taria simplesm ente consignat'-Se na lei um 
r ecurso das t•.ec isiies da Camara em r e lação 
a verifi Cat;ãO de poderes. 

0 SR. AUõt;STO C LEMENTJNO : - E nos IIIU-
nicipios onde não ha Camara l\lur.icipal! 

u SR. Bn:;so BRANJJÃO :- Eu não conheço 
nenhum nesse raso. 

O SR. At:oi',;To CLEln:NTI:'\0: - l 'ois e u 
conheço : no norte d8 Estado ha . 

0 SR. Bt:~; :-;o BRANDÃ<l : - :\ lo i, porólll , po
dia provi lle nciar, chamando a Camara do 
triennio lindo. 
u~r s R. DF:PCTAI)G: - E' neccs~a r·i o toma•· 

a esse r e;;poito pt·uvidencias. 
O SR. Hn:No BttANI>ÃO: - E' ju;;tam ente 

disso que nos e:-ta mos occupan;l•• : tuma1• 
providenc ia;; n lim de ga.rautir a ve•·datlo 
e le i tora I , a venlade i m •·ept·esen t a,·ãu da 
vontade popular dos lllUn k ipi o,: , pnoc u•·a n
do, SI'. Pl'es iden tc, colloca r os dire i to~, ~~~ 
interesse~ d o~ c le itore" aci ma de t odns ;~s 
p nixiies pat·titlnt·ias. 

0 SIL AL'f ;l'STO \.:I.DH::'IiTINO dá um apat'lt' . 
O SR. Rn:Nu llH.\:-ii •Ão: - O :u·gum~nt o rl n 

Y. ex c . •·esponde-sü com a opposit;àu da .i un
ta apuradom. 

V. exr. l'O(·eia q ue a amat·a :\lun ici pal, 
por p;tixoes pal'tida•·ia>', pt·~j udique o di t'o.Jito 
tios nuYamonte deito~ '! 

, ós com pro hcndemo:,:, nós S<•.l:l:!mo;;: p<' l'
fe itamen to quanto imperam as pa ixves pal'
tidat•ias : os \·e readu•·e~ te m o;; ;;:eu s l'CJH'e
"entanl es em todu " lnun il' ipio: t ··m o;; >' e u" 
r eprese ntantes me~lllo ttos ('Ol'(JúS lle .i u izc,; 
de paz, eo pa1· t ido q u1• triumphat· no ple ito 
pódc ~e dize t· l1tll' e~tat'Ú inteiJ•ame nte li ~ratl o 
aos me mb1·os de cp tü :<c cumptoe a ,i un ta Rpu 
ratlot·a. 

0 SH. :\l:t>üSTil CLDI E:-iTI:oiol : -.\l a:< . e!ll 
todo o caso. si'w duns cot·pot•açol ' ~ d ill',• rL' ll le>' . 

0 SH. Bn:Nll llH.\:" 11.\fl: - E~,:e , llll 'll iht•o,.: 
da j un ta pe l'lencom :'t uma pa i'C ia lidade po
l íti ca . e a ~ paixlics pa r t itl:u·ias ~o mn uil'csta
ra m do llle>' lllfJ modo qu o no , cio da C a ma
ra Munici pal. 

.\ ss im, l' me:::mo de l'e•lo q uo "· exc. on
cont•·a na I 'Í n. :!, cxi~te e pc t·man ect' pc 
t·ante a .iun la apur·ad11t·a. 

n .'IL At'<õl'"T" Cu:~t E :'Ii TI :oi o : - :\las a m i· 
no1·ia é t•eprc,.:ent adn .. . 

o s n. Bu::-i•l IIRA:"Io:\n : - 1\cs:<e caso o 
nobre IJcp u tatlo a•·g umenta com a pos;;ihi li 
dado do oxi , tirem Cama.ras unanime" em 
todo o estado e m todas as Camaras .\lu
nicipac" a>' minorias ;.ão sempt·e rep 1·e~ n
tadas, 

Para !!ilt'n iHir us di•·eitos dos e leitos o es
po l i atl orc~ (•ara Camam \'Ol' ilicadlll'a dL' po
deres, n ú,.:, q uo esta mos rei'o•·mando a le i 11 0, 
podemos est ahc lece•· o •·ecm·so das deci -,·,e · 
para um puder qualquer. 

0 SIL Bn::"iO llrtA;>;UÃO : - l\las , 1' . l't•es i
dento, o sy,tema da lei n. :?, é mui to nHl is 
s imples e de mui to mais faci l execu t;ão. 

\'amos co ndomnar e j á condemnamo,; um 
syste ma. liO apu ração, con i ~nando na lei n. :! 
sem te l-o ainda expet·imen tado. (Apoiaclos . 

As pri moit·as Camaras n ::.o tinham a inda 
terminado o seu t l'iennio: nós r eform a mos 



uma lei sem que ella tenha sido experimen
tada em todos os municípios do Estado ..• 

UM SR. DEPUTADO : - Dando remedio a 
muitos municípios que não têm Camaras 
Municipn.es. 

0 SR. DUE:-iO BDA!'\DÃO : - Eu acredito, 
sr. Presidente, que si não se tratasse neste 
Congresso da reformtL da lei n. 2, si ella 
permanecesse, nós não teríamos a lamentar 
a repetiçí\0 de tantas e tão graves perturba
ções, que, em uiversos municípios do Estado, 
têm determinarlo, exclusivamente, o syste
ma de verificação de poderes consignado na 
lei 110. 

O SR. JoÃo PIO : - Muito bem, o grande 
mal é a lei 110. 

0 SR. BUENO DR.>.NDÃO : - Faço estas ii
geiras considerações, para declarar que voto 
pela emenda do nobre Deputado, residente 
em Barbacena, e, assim sendo, sr, Presiden
te, faço-o convencido de que o processo esta
belecido na lei n. 2 é o melhor, o mais sim
ples e o mais consentaneo com o estado do 
nosso povo; e, caso s~ja essa emenda appro
vada pela Camara, eu terei occasião de sub
metter á sua consideração algumas emendas 
no sentido de garantirem a verdade no pro
cesso da apuração, estabelecendo recursos, 
afim de que os eleitos, prejudicados no re
conhecimento de poderes, tenham um tribu
nal isento das paixões locaes, a que poderão 
reclamar justiça. 

0 SR. GoNZAGA DA SILVA dá Ulll aparte. 
0 SR. BUE:-.10 BRANDÃO : - V. exc. é con

trario aos recursos 1 
Entretanto, como não poderei pronunciar

me mais de uma vez sobre a discussão desse 
artigo, o que me ó vedado pelo Regimento, 
apresento uma emenda para, no caso de ser 
regeitada, o que não espero, a emenda do 
illustre Deputado residente em Barbacena, 
tornar mais claras algumas disposições do 
projecto da. commissão de Camaras Munici
paes. 

Sr. Presidente, o illustre Deputado resi
dente em Ponte Nova deu mais de uma vez, 
a esta casa, provas do seu acrisolado patrio
tismo e do amor que consagra aos negocios 
publi~os, enfrentando uma questão que todos 
nós desejamos ver resolvida pelo melhor 
modo possível. 

Nesta questão as idéas tem sido diversas 
e ae opiniões contrarias; entretanto, a Ca
mara. acha-se perfeitamente habilitada para 
julgar e decidir, como melhor entender. 

O nobre Deputado de Ponte Nova, apresen
tou um projecto que mereceria o meu intei
ro apoio, si não encontrasse na lei n . 2 
outras garantias, processos mais seguros que, 
fielmente executados tornariam uma realida
de a veritlcn.ção de poderes. 

O projecto do nobre Deputado, sahindo das 
normas estabelecidas na lei 110, est.abeleceu, 
por sua vez, formulas para todos os muni
cípios do Estado na parte relativa ao reco
nhecimento de poderes, o que certamente 
altera radicalmente o processo da lei 110, 
que dá. ás Camaras Municipaes, novamente 
eleitas, a competencia de procederem ao re
conhecimento de seus poderes de accôrdo 
com o Regimento da. Camaro. dos Deputados. 

A faculdade de modificarem rapidamente 
as disposições regimentaes, atlm de impossi
bilitarem as partes contraria á minotia, 
de virem perante o poder verificador plei
tear o seu direito, mereceri a o meu inteiro 
apoio, si não encontras.>e na lei n. i'O reme
dio aos males que tanto têm allligido o nos
so Estado. 

0 SR. AUGUSTO CLDIEXTI:-iO :-Mas V. exc. 
não dá solu<;ào para os municípios que não 
têm Camaras Munícipaes. 

0 SR. BUEXO DRANIJÃO :-Eu, porém, não 
conheço nenhum município nu Estado de 
Minas em que não exista Camara Munici-
pal. . 

Pode não existir de direito, mas de facto 
ha administração. 

Mas, para quando ha dualidade de Cama
ras, o outro processo não traz solução algu
ma, não t1·az romedio, nem I'esolve a ques
tão. 

Pelo systema. adoptado no projecto, não se 
encontra solução para a actual dualidaae 
de Camaras. 

(Trocam-se muitos e calo1·osos apa1·tes a 
1·espeito da emenda do sr. Joilo Pio. ) 

Nós não podemos f'azer uma lei easuisti
ca especial para cada município. 

0 SR. AUGUSTO Cr.E~IF;:-iTI:-iO :- Mas nós pre
cisamos estabelecer estas hypotheses que so 
dão. 

0 SR. RUEXO BRA:XDÃO :-As hypothe es es
tarão previstas nos termos geraes, desde que 
se encontre um recurso para um poder su
perior. 

Em 1895; quando se discutiu a lei n. 11 0, 
eu votei para um recurso qualquer, porque 
previa a creação de uma instituição muito 
mais forte, :'ts juntas apuradoras; o v. exc. 
combateu os recursos. 

Actualmente o nobro Deputado concorda 
commigo, sobre a necessidade de estabele
cer-se um recmso qualquer, o que muito me 
agrada. 

0 SR. AUGUSTO CLE~IE:-iTINO :-Um recurso? 
de pleno accôrdo. 

0 SR. BUENO DRA:XDÃO :- V. exc. combateu 
em 1895. 

0 SR. AUGUSTO CLE~tE:-<TI:-.10 dâ um aparte. 
0 SR. DUE:'iO BRANDÃO :-Existem outras 

Camaras que não a do TurYo, e que envia
ram recursos para o Congt·esso. 

Temos visto chegar directamente ao conhe
cimento da casa os recursos interpostos.' •• 
afim de que o Congresso possa pronunciar 
sobre a dualidade de Camaras. 

0 SR. AUGUSTO CLEl\IENTINO :-Perdão, esta 
não é a. questão. Qual das Camaras actuaes 
é que vae reconhecer. 

0 SR. BUENO BRAI.'iDÃO·:-E' aquella que 
tiver sido favorecida pela resolução do Con
gresso. 

0 SR. AUGUSTO CLE!'tiENTINO :-Mas O Con
gresso não tem resolução nenhuma nestt' 
se h tido. 

O SR. RIBEIRO JuNGUEIRA :-Está. no Se
nado. 

0 SR. BUENO BRANDÃO :-Está no Senado, 
como nos informa o sr. 2. · Secretario 



2-13 

No caso de r enu ncia. collectiva dos verea
dores, é clar o que pas:n râ. aos !'<llpplen tes ou 
aos vllreadores do peri odo rlndo. 

Sr . Presidente, as eme ndas qu o ma ndo ao 
p r ojecto refel'em-se aos arts. 8. · e 10.· 

O art. 8. · diz (le) . 
Eu ma11do u ma emenda accrescentan•lo (!c). 
A e menda ao art . 10 ó do s imples r etlac-

ção (te). 
Te!'mino aq ui, sr. Presidente, as conside

r ações q uo j u lguei deYor udduzir para ju~ti r i
car o voto, que tenho do dnr, snhro o p r0-
j ecto e emenda a p1·escntaJas. ~Jluilo úcm : 
m uito !Jem .) 

Vem à mesa, são apoiadas, cnt i·ando con
j unctamento em discussiio,as segu intes r mc n
das : 

~. 5 

Ao a!'t. R. · Depois das pal::nTas - p ropria 
pessoa - accrescente-se - ou daq u c ll c~ qu o 
com elles t iverem as in compat i bil i d a • lc~ os
t a.belec idas na lei n. 2, de 1-t de sctomlJ t·o de 
189! . 

(S. R.) Sala das sessões, I n de ago to de 
1896. (Appt·o,·ada). J . Bueno BI·andão. 

N. () 
Ao art . 10 : 
Su ppl'ima-se o Yccabulo - aqui - o tlepoi 

•la palavra - o!'<tahelocido - accrosco ntc-so
nesta lei e o màis co.no no art igo. 

Sala tias ~es;;ues , lfl .to ago!'<tO tio lx!l6. -
(Apprcnda\ .J. Huc no Ht·andão. 

Ence!'l'ada a disc nssiio, são npprovndos o;: 
a rti gos 1.0 a I J.o o bom nss im as e mendas 
n s . 4, 5 e 6, sondo rejeitada a do n . Z, o fi
cando prejudicada a do n. :1. 

O sr . Pt·csident a nnun cia em seguida n. 
di scussão dos :u·tigM 1:!.• a :!:!." conjuncta
m entr com a c mcn,la additi n t n. I, da com
missão. 

O s r. !'Ir • .Jan·<>nnl J•<>nnft :- l'o•li a pa
lavra. p9.ra mamlai' al ~n ntas cmendn;;; que 
entendo neco sarias pam u complot:unento 
do proj ecto.. . . 

Diz o ar t. 1-! (/e). Art . J.J. · lntnnadas as 
p ar tes , poderi'tr, ell as, po1· adYogado, juntar 
rlocumentos e I'azucs para o quo d:u·-se-ha 
v ista a cada uma , por doz d ias improrogn
v eis. 

Paragrapho u nico. O rlocn mcntos e razões 
:::e r ito ofl'orocidos ~m car tori o, porm itt indo-se 
ús pat·tes o fazerem perante u. Relação. 

Toda a casa sabe que mui tos loga!'os não 
t êm adYogatlos que queiram intot·Yii' em 
questõe · poli t icas, ou pot·q uo pertcn.,.am :t 
umn parcia lidarlo ou porqno nãc lhe · corn·c
nham cau;:a~ politica:::. 

Eu entendo quo em questão rio olciçi'io 
qu n.lquor indiYiduo pó.le a;:~ i gnar o rccur~(), 
(Apoiaclo do s1·. Frr/.ilc isco JJressa ,lc)pot· is· o 
m ando u ma cmr nda. ' · 

O a r t . 15 diz o segui nte (i<J): Art. I :i. · Fin
do o praso serão ns a u tos, com razuo;: ou 
sem ellas, concJu;;;os aoj u izo q ue immetl iata
mente ordenariL wa romos:::a ao Tl'ibunal da 
Relação . 

Pa.ragrapho 1111 i co. A rrmcss~ >e farà ao 
Secretn.rio do Tribunal, sob reg tstro do cor-

rcio, dentt•o do praso de 4S ho1·as, com in
t i mação das par tes que fOI'em encontradas 
ou aY iso do e;:criYão nllixado na casa •l:t ca
mnra, pu blicado pe la imprensa ondo a hou
\' Ct'. 

O a t•L mrn·ca o prn;;;o do 48 hora;: pai':t ro
mcs~a. do;;; au to;: à 1-:c lação. Como se y (,, c so 
pra~o c i n ~ i gni r i can te e n. minha emenda 
a uctot·iza a r eme;:sa independente de trns la
tlo. ~ ld ). 

0 a t'l . I ~ tliz (h} :\ l't. 1~ . 0 OSCt'iYãO que 
em con t i'aYen~.;i't o ao: paraf!t'aph fl~ nnico~ 
ti•> a r·tigo l.t c für rau~a tlc tlemorar·;:e a 
expod i ~.; i"to do !'c it o, set·:·t mn ltatlo pe lo TJ•ibu
nal da Rc l a~o;i'io em 11 111 C'O nto •h t•éis e sus
pe nso pOI' se is mezcs . 

l'a ragr·a plto unicn . Es;::1:;: pena;: scri"tO ap
pl icadas aoc: c~crh·ãe~ da Relaçi"lo qnr dei xa
rem cll' cumpr ir o disposto no arti rro :.?:1\l tio 
dcc . 5t<5. 

Eu pen:<o que a m ulta ó exng•' rada, pri n
cipa lmente h:•.Yendo pena do (i ;nozc;: , e pot· 
isl!lo a reduzo de 1 :ooo~ooo a de :!U200u :t 
50~000. 

O a rt. lO tliz (h:). Art. l!l. · O p t·c;;;idcntc d:1 
Camara quo rccu'a t' dar cum primento ao ac
Ctll'tnn, a le m das ma i 3 pen a~ em q uc pos;::~ 
incol'l'cr, sotrrcrit mu lta tio tlous conto:< ti .: 
ré is . 

l'ola m inha emenda rica a mu lta r cduzit!:t 
a 500~000. 

Te nh o a lgu ma>: suh-t'lliCtlllas ás omcnJa;: 
da t·ommis:ão. 

Tenh o um a ou tr a emenda r cgul«ndo « re
messa da~ aut hent ica!'< pelo corl'e iu, mal'can
do o pt·nso de :l tli as no m a.ximo. 

Apresento a i nd:t uma ou tt·a, dcterm i na neto 
que a~ ct> rtiduc~ ;;eja'll p:,ssatl:t~ o u pe lo c~
cr ivi"to do paz on pelo ·ct· t·ct:u·io qtte t'ttlll· 
cit'D0\1 n:t mc;:a. 

.4. ~ olllendas Yão :er presente: ú llll'
sa o pela lc iwra :t r asa Yet·iricat·:·, aq tt l
la!'< que tlov:nn set· accoita,.: e aqut' lia:; que 
devem ~et· r•_•jc itada>: .lluilu !Jcut . 

. ·egu cm n~ emenda~ 
\'om {L me~a . c. ~cn tlo :trwi:-td;L<, entttn .iun

tamcntc em di~cu><:>i'to C•nrr s arts. I'! :1 :!:?. 
a;: seguin tes emenda,.: : 

~- 7 

:\o art. 1·1. Drpoi:: d :1 pal:nTa c llas, accrc~
cente-sc : por s i,- o tlr poi;: tia. pa\aY t'a ati
Yogado, accrcsccn t c-~o tambcm: ou pol' pro
cu radot·.- o mai~ como no ar t tgo. 

Sa la das ~c~stk~. lU de a::osto de l i'!IG. -
Ju ,·enal l'onna . 

\. ~ 

.\o art. J;,, Depois tia palana Hci:H;ão, ar
ct•c,.:ronto-so : u que >i' rará intlop nd.,nte do 
t r·aslado. 

s nla. tias scs;:i•r;:. 111 tlc agosto tlc 1:-<!lti . -
JuYonal I' •nna. 

;\ . \) 

Ao ar t. 11' . ~u h.-ti u :~m-;;;e a~ pal a\'l'U~ : em 
1:000::; n.tó o rin:ll ·h' :u·ti;.ro p<'las srg-uide" : 
de 203 a cem m il rc·i;: o su pcn:;n por 1:> 
dias . 

Sa la das ~ossões , 10 do agosto de 1~00 . -
Ju venal l'en na . 



N. lO 

Ao art. 19. Substituam-se as palavras -
ttous contos de réis, pela seguinte : 5003. 

Sala das sessões, lO de agosto de 1896 -
Juvenal Penna. 

N. 11 

Ao art. 20. Substituam-se as palavras: um 
conto de réis, pelas seguintes : - cincoenta 
mil réis. 

Sala das Mssões, lO de agosto de 1896. -
Juvenal Penna. 

N. 12 

Sub-emenda a emenda otferecida ao proje
cto n. 221. 

A Lettra (b). Substituam-se as palavras -
os membros das mesas eleitoraes -pelas 
s~guintes : qualquer dos membros que te
nha servido nas mesas eleitoraes - o mais 
como no artigo. 

Sala das sessões, lO de agosto .. de 1896 ,Q

Juvenal Penna. 

N. 13 
Sub-emenda : 

Ao artigo. D!:'pois das palavras - actas de 
eleições - accrescente-se dentro do praso 
maxüno de tl'es dias e sob registro do cor
reio -o mais como no artigo. 

Sala das sessões, lO de agosto de 1896. -
Juvenal Penna. • 

Sub-emenda á emenda apresentada ao pro
jecto n. 221. 

N. 14 

Ao art .... Substituam-se as palavras- de
vidamente concertadas pelas seguintes: ou 
certidão ~a acta passad~ pelo secretario da 
mesa. eleitoral, pelo escrivão de paz ou pelo 
cidadão que tenha servido de escrivão ad hoc: 
o mais como no artigo. 

:\ este artigo, accrescente-se : 
§ I.· A certidão r! e que fala o artigo an

tecedentt' será requerida por escripto, indo
pendente de despacho, ao escrivão ou secre
tario da mesa eleitoral em presença de duas 
testemunhas e fornecida ao requerente den
tro do praso improrogavel de 24 horas con
tado do momento em que for pediJa. 

§ 2. · O funccionario a quem fõr pedida a 
certidão dará recibo á parte declarando o 
dia e hora em que lhe foi presente o reque
rimento . 

§ 3. · O serventuario ou escrivão que se 
negat· a dar a certidão acima referia~.. den
tro do praso alli estabelecido, será multado 
na quantia de 300~000 

§ 4. · Aquella multa será cobrada pelo col
lector logo que e~te tenha em mãos o recibo 
de que fa la o § 2. ·acompanhado do protesto 
lavrado pelo requerente, findo o praso do § 
I.·, e assignauo pelas duas testemunhas de 
que fala o dito § I.· 

§ 5. · O escrivão ou secretar·io sempre que 
fizer entrega da certidão, cobrara recibo da 
pat·te para sua resalva e no caso de não ser 
procurada a certidão sei·á esta enviada. ao 
JUiz de dil'eito tia comarca, pelo correio e 
sob registro. 

Sala das sessões, lO de agosto de 1896. -
Juvenal Penna. 

N. 15 

Sub-emenda. á emenda : 
Ao art ... 
Supprima.m-se desde as palavras,- em li

vro de notas, ate o final do artigo e substi
tuam-se pelas seguintes : por um dos tabel
liães em livro fornecido pela ca.mara, o (\Ual 
será aberto, numerado e rubricado pelo JUiz 
de direito ou substituto, ficando o mesmo 
em poder e guarda da.quelle funccionario. 

Ao paragrapbo unico: Supprimam-se as 
palavras : se extrahirão - e substituam-se 
pelas seguintes: o secretario da junta ex
trahirá ou fará extrahir, podentio ser im
presso ; o mais como no artigo. 

Sala das sessões, 10 de agosto dl3 1800. -
Juvenal Penna. 

0 SR. BUENO BRANDÃO offerecce á conside
ração da casa as seguintes emendas que, 
sendo apoiadas, entram col\iunctamente em 
discussãe: 

N. 16 

Sub-emenda á emenda da commissão -let
tra (a) : depois do vocabulo - rlistrictos : 
accrescente-se -A j unta apuradora. reunir
se-ha. na sala das sessões da camara muni
cipal, independente de convocação. 

Ao paragrapho unico. Depois da oalavra
presidente, accrescente-se : e secretario. 

(S. R.) Salã das sessões, I O de agosto de 
1896.-J. Bueno Bmndão. 

N. 17 

.·\'1 art. I~ . .-\ccrcscente-se : 
Ao juiz tie direito que demorar ou diftlcul

tar a expedição dos recursos estabelecidos 
nesta lei, sara imposta a pena de 2005000 o 
6003000 de multa, além de ficar sujeito a pro
cesso de responsabilidade. 

(S. R.) Sala das sessões, 10 de agosto de 
896.- J. Bueno Brandão. 

I 
N. 18 

Ao art. 20. Em vez de - serão multados em 
um conto de réis, diga-se : serãu multados 
na quantia de 200$ a 6003 cada um. 

(S. R.) Sala das sessões, 10 de agosto de 
1896.-J. Bueno Bmndão. 

N.~l9 

Sub-emenda: 
Ao a t·tigo (lettra. b). Depois da palana, 

séde- accrescente-se: a começar pela pri
meira secção. 

Sala tias . essues, lO de agosto tio 1896. -
J. Bueno Bmndão. 

O 8r. Delftm Moreira diz, que ao enviar 
. á mesa a emenda que tem a honra de sub

crever, tem por fim facilitar o recurso elei
toral creado pelo projecto. 

Como a casa sabe, pela lei n. 20, do 26 de 
novembro de 1891, todos os recursos eleito
raes independem de sello e custas judicia
rias ; tratando, entrtitanto, o presente pro
jacto de crear um recurso especi.1l para a 



Relação falia em custas como se estivesse
mos creando uma disposição especial para 
eile e assim yara tornar mais clara a dispo
sição do pro.Jecto e facilitnr a interposição 
do recurso envia á mesa uma emenda que 
é a ~Seguinte : 

N. 20 
Ao art. 21. Supprima-se. 
Sala das sessões, 10 de agosto de 1896.-Del

fi m Mm·ei1·a . 
Sendo apoiada, entra coniunctamente em 

discussão. 
O sr. (,ietoiJo de ('ar,·alho :-(Nã te

mos o seu discurso). 
Vem á mesa é lida e apoiada, entrando 

conjunctamente em discussão a seguinte 
emenda : 

N. 21 
Sub-emenda á emenda auditiva das com

missões sobre o projecto n. 221. 
Na disposição sob a. lettr<t- (a) - suppt•i

ma-se :- dos tres immedia.tos em votaçt'io. 
Sala das se~sões, lO de ngosto de 1896.

Getulio de CanJalho. 

O sr. Ferreln\ Tloôco :-Sr. Presidente, 
conhece v. exc. c conhece e~ta casa, as dilfl
cu ldades e as duvidas que tem susc itado as 
diirerentes qucst1!es r elatinrs ás camaras 
municipaes e tambem as Yantagen · e des
vantagens, tanto da lei n. como da lei n . 
110. O pt·ojecto que orn s ~ acha em discus
são Yem resolYer todas estas duvidas e to
das estas ditnculdades 'no seu a t•tigo 12. · om 
que estabelece o r ecurso para o Tribunal 
da Relação . 

Todos estão de accÕI'do que se deve esta
belecer o recurso, não estando, porém, para 
quem se deYo recorrer das questões relat i
vas ás Cn maras Municipaes. Entendo, sr. 
l'r·c~ iden •' . que não se deve recorrer para 
os j uizes de direito, visto como alies estão 
su.> tos ás pa ixões polí ticas das diversas lo
cali.lades. 

Julgo tambem inconveni"ln te recor ror-se 
para o juiz de tlireito da comarca mais vi
sinha, porq ue póde predominar esse mesmo 
motivo, e tambem a nossa constituição pa
rece tet• querido excluir o j uiz de dire ito de 
todas as punições políticas, dando- lhe sim
plesmente attribuições judicia ri as. Ha tam
bem uma outra opinião que foi proposta, o 
anno passado, no Senado e é de dar·-so o re
curso daquellas questões il. ~tquella casa do 
Congresso. 

Sou tambem contrario á es:::a opiniiío, 
porque o Senado é uma cot·por·ação políti ca 
e como tal está sujeita a essa· mesmas pai
xões. De todo;: esses meios me parece mai s 
conYenie tlte o que é proposto pelo projecto, 
dando o recurso ao Tribuna l dtL Rela~·iío . 
Entr·etanto, ~r . Presidente, aquelle t t·ibnal é 
composto de juizes ,·italicios e a nossa con
stituição, como já dissA, parece tet' querido 
t irar dos juizes as attribuições politicas, 
dando-lhe. sómente attribuiçõcs jutliciarias. 

Ha tambem o inconveniente de estar aquel
le t r ibunal sobrecarregado de set·,·iço e estes 
recursos Yão set· em grande uumero, aug
mentando, por consequencia, esse mesmo 

serviço. Apesar dtsso,sr. Presidt.nte,julgo ser 
este o meio mais conveniente. Apresento 
uma emenda em relação ao artigo 13. ·, es
paçando o prnso do recurso de 5 dias para 
10, e outra em relação á emenda addttiva 
da com missão. 

As commissões reunidas deram um pare
cer acceitando a.s idéas aqui expandidas pelo 
nosso distincto collega, o sr. Wenceslau 
Braz. 

A minha emenda, sr. Presidente, é mais 
lata e vem abrangor todas as apuraçõe . 

Diz o seguirlte (lê). 
A junta a que se refere o al't. 172, à a 

que vae apurar as ele ições parc iaes do dis
tricto, e a que se refere o ar t. 178 é a 
junta das sédes dos districtos eleitoraes, que 
à presidida na form a da lei n. 20 pelos jui
zes de direito. 

Pela minha emenda, a presidencia dessa 
juntt~ sera confiada ao presidente da Ca
mara Municipal da séde t.:a circumscripção 
eleitoral, ou em sua falta e imped imento 
pelo juiz de paz. 

A junta a que se refere o art. 184 é rela
tiva a 1,\puração ria eleição de senadot•es e Ó 
presidida. pelo presidente do Tribunal d<t 
Rela<,:ão. Pela emenda que apre ente i, :;era 
esta junta pres idida pelo pre idento da Ca
mara Iun icipal da Capital ou pelo pt·imoir• • 
juiz de paz. 

Estas emo ndas fot·am apresentadas no ~c
nado e mereceram a appro,·at;ào tlaquella 
casa e eu a~ ap t·escnto para ouvit· sobro 
estas emendas a opinii'to dos meus collegas. 

Desejo at'l'edar os magistrados tanto quan
to possivel da política e j ulgo que não de
vemos dar a magistmdos fu nct;õos eleilome~ 
em opposição ao ar•t. 67 n. I :1 d;\ nos. a Con
stituição, e ó istu o que pedem insistente
mente os juizes em seus t•clator·ios. \ .lfuito 
bem). 

Vem :'L mesa, são lidas, apoiadas e entram 
conjunctamontc em discussão as emendas 
seguin tes : 

Emenda ao art. I ::l . 
Em ,·ez tle ri nco tlia ;: - dil!a-se - dez dias . 
Sala dn~ ~c sões, 10 de agosto de 18!:!6. -

Fer t•cira Tinó~'o . 

N. 2:1 
At·tii!O. As juntas apm·adoras de que t t·a

tam os at·ts. 't7t, 178 e 184 da le i n. 20, de 26 
de noYembro de I ROI , sorh.o presididas : a 
primoil'a pelo presidente tia cam•u·a munici
pal tio municíp io : a l'egunda pelo pres idont.c 
da camara municip:Ll da sede da cir·cum'l"rri
pção eleitor·al : e a terceira, pelo presidente 
da camara municipal do municipio da Ca
pital. 

Pat·agmplto un ico. Na falta ou impedimen
to dos pt•esidcntos das camaral' municipacs, 
serão estas juntas pi'es i d i da~ pelo pr·imoit·o 
juiz tle paz. 
· . a la das ~e~sõos, 10 tle a~o~to de 1896.
FetTe ir·a Tinoco . 

0 SR. AUGU~TO CJ.EME:'>ITII'iO enYia it mel'a 
as seguintes emendas, as quaes sendo apoi
adas entra m conjunctamen ~o em discussão. 
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N. 24 

Sub-emenda á emenda da commissão, na 
Jettra- (a) 

Depois das palavras - a junta será com
posta -, diga-se:- do juiz substituto - e 
o mais como está. 

Ao paragrapho nnico. Depois das ~H1Iavras 
em numero não inferior a seis, accrescente
:o:e - serão presididas pelo juiz substituto e 
na falta cscolh<:I"ão dentre si, etc., etc., como 
uu artig-o. 

Sala das sessões, 10 de agosto de 1896.
Augusto Clementino. 

N. 26 

Al"ligo additivo. A assembléa municipal 
:::6 poderá deliberar com a maioria absoluta 
tle seus membros. ' 

SaJ:1 das sessões, lO de agosto de 1896.
Augusto Clementino. 

0 SI<. IGNACIO l\h.:RTA ofTerece á conside
rnção da casa as seguintes emendas que 
sendo apoiadas entram conjunctamente em 
ct:scussão: 

N. 27 

Sub-emenda t"ts em~ndns da. commissão. 
Artigo. A apuração terá Jogar dentro de 20 

dias depo:s da. eleição. 

N. 28 

Artigo. O membro da junta apuradora que, 
:-:em causa justificada, faltar aos trabalhos 
ria apuração, será pelo presidente da junta 
multado em 10~000, por dia de reunião. 

Paragrapho. Reduza-se de 5003 a 100$ a 
multa imposta ao juiz de paz que sone~ar 
authentica que ·Jhe tenha sido enviada. (S. R.) 

Sala das sessões, 10 de ago::to de 1800.-
Ignacio Murta. .... 

O SR. CAliiiLr.o SO'ARES FILHO pede a pala- ' 
vra para apresentar <lO pr~jecto que se dis
cute algumas emendas ainda que de pouca 
importancia. 

Como tem sido apresentado um sem nu
mero de emendas julga o orador dilficil á 
mesa ,1 classitlcação dellas e mnis dilficil 
ainda :i. casa tomar conhecimento de todas, 
podendo mesmo dar-se a hypothese de ha
ver uma votação atropellada pelo que, ter
mina o orador, resolveu mandar á mesa o 
seguinte requerime:1to (lê). 

Requeiro adiamento da discussão ate se
rem impressas e di. tribuidas as emendas 
o ~rerccidas. 

.;;ala das sessões. lO de agosto de 1896.
Camillo Som·es Filho. 

São t.amhem lidas e apoiadas as seguintes 
emendas pelo mesmo senhor oll"erecidas. 

N. 29 
Sub-emenda. 

Em vez de apurar;ão parcial das eleições
di~.tn-se :- a apurar;ão das eleições pat•ciaes. 

Sa.la das sessões, 10 de agosto de 15;96.
Camillo Soares Filho. 

N. 30 
Ao art. 20. 

Supprimam-se as palavras - de que falla 
o art. 172, da lei n. 20 -e substituam-se as 
palavras - da mesma. lei -- pelas seguintes: 
- da lei n. 20. (S. R.) 

Sala das sessões, lO de agosto de 1896.
Camillo Soares Filho. 

N. 31 

Accrescente·se onde convier. 
Artigo . Esta lei entrará. em vigor na data 

de sua publicar;ão. 
Sala das sessões, 10 de agosÜ' de 1800.

Camillo S0ares Filho. 
Em discussão o requerimento, ó o mesmo, 

sem debate, approvado, ficando adiada a dis
cussão do projecto. 

SEGUNllA DISCUSSÃO DO PROJECTO N. 223 
Sem debate, encerra-se e é appron.do em 

segunda discussão o projecto n . .223 conce
dendo licença ao Porteiro da Imprensa Of
ticial. 

Consentindo a casa que passe elle á ter
ceira discussão, volta á commissão que o 
elaborou. 

!JISCUSSÃO t;i'OICA l'AS EMEXDAS DO SF::-IADO Á 
PROPOSIÇÃO N. 27 DA CAMARA 

Entram em discus:-:ão as emendas ns. I, 2, 
3, 4, 5, 7, lO e 11, otrerccidas pelo Senado, 
no p1·ojecto n. 40, daCamara, do 1895, pores
ta rejeitadas e por aquelle confirmadas por 
dous terços. 

O sr. Pinto ele ltloura:-(Não temos o seu 
discurso.) 

Encerrada a discussão, :::ão a~ emenda re
jeitadas unanimemente e vão com o p1·oje
~to á commissão de Redacção. 

SEGU'\DA DISC!:SSÃO DO PROJECTO X. 160 

E', finalmente, annpnciada a segunda dis
cussão por artigos, do pr~j erto n. 160, revo
gando o arti~ro 27, da lei n. 18, sobre remo
ção de magistrados . 

Entra em discussão o art.. I·. 
O sr. Getulio ele {'ar.-alho:-(~ão temos o 

seu discurso.) 
Dada. a hora ê adiada a discussão, ficando 

com [1 palavra. o ~r . .João Pio. 
O SR. PaESIDE!'\TF: designa para. amanhã a 

seguint.e. 

ORDEM DO DIA 

}.• PARTE 

Até uma hora da tarde: 
Leitura o approvar;ão da acta . 
Expediente. 

Até duas horas da tarde: 
Segunda leitura dos pareceres de commis

sões e dos projectos depois de impressos e 
distribuídos. 

Apresentação de pareceres de commi.;sões. 
Apresentação de projectos, indicações , re

querimentos, interpell~ções ou m.oções. 
Discussão de requertmentos, mterpella

ções, indicações e moções. 
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Approntçiío de redacçUos tinaes. 
Segunda discu:sào do pt'OJccto n. 222, so

bt•e or ç-amento para IK07. 
Segund;t do de n. :!25, concedendo licenço~ 

ao o:scrivão do orphiiL•s tlu Pouso :\ltu. 

SEGC:'\ DA PARTE 
Até quatro hot·as da tarde: 

Di~cussão tia c utc llda do Senado á proposi
ção n. 56, da Cama t·a, auctorizando de ;:pesa 
com a. constru cçoào do estrada de fot-ro au
ctoriz!lda.·. 

Terce ira discu~si"tO do prqjccto n. 152, S<'
bre saneamen to da wr.a da l\latta. 

Terceira. du de n. 107, isentando de paga
m ento de jut·o. o: c xactorcls publicas, exis
tentes até IH95. 

Continuaçilo da ::e~unda discussão do pro
jacto n. 127, de IR\15, soi.Jt·e causas que de\·em 
set• julgadas pelos juizes substitutos. 

Continuação da segunda. di scu ssão do pro
ecto n 460, adiada pela lt o t•a. 

Discussão dos parocut·cs 11 :;. liO, I!H, 102 e 
193. 

Levanta-se a sessftO. 

42.' SESSÃO ORDINARIA AOs li DE AGOSTO 
DE 1800 

PRESIDE:'\CIA nu ~h Elll'ARI>O PDIE:'\TEI. 

SU~DIAHIO :- 1 • par!. -Afia - EXPF.OIF.NTF.- ?· 
leitura- Aprc5 '! tia~;) dos p~recen•s I_Jara 3. · 
discussão <lo proJ•:ctr 1. ~J3. para 2. · dtscuss:lo 
do projec1o n . 77 tio Scna1Jo e da redacção final 
do de u. !30 - 2. • rliscus;:ão •lo pr(!jecto u. 22:! 
Discursos <lOS srs. Bueno fir;lnllão. João Pio. sa . 
bino Barroso e Augusto Clcmentiuo - 2. • parle 
-l>iscussão nnica da emenrla do Senado a pro
posição u . i16, da Camara- :L • d1s~uss:\o ~o pro
Jecto n. !52 - Dtscursos.do sr. !'\une~ Ptnhelro 
e Camillo Soares- 1\equerunento e discurso do 
sr. Juveoal l'cnna- Obsen·açues tios srs. !'\unes 
Pinheiro Augusto CIPmcotioo, Rueno Brandão, 
Ferreira' Tinoco e Camilto Soares Filho- 3. · 
discussão de projeclo n. 197- Emendas do sr. 
Ferreira Tinoco e llcroardes de Faria-Coutinua
ç;\o da segunda discussão do projecto de n. 127 -
Observação do sr. Bueno Jlraudão - Continuação 
da se"nnda discussão do projeclo n. 160 - Dis· 
cursos dos srs. João Pio e Ferreira Tinoco que 
apresenta um suhstitutivo- Discussão dos oa. 
recercs de ns. 190, t91 c i!l2- 1\Pquerimeúto 
do sr. H i beiro Jnnqueira- Discussão do parecer 
u. ~93- Ordem do dia seguinte. 

Ao meio dia, feita a chamada, acham-se 
present~s os srs.: Eduardo Pi mente I, Agos
tinho Pereira, Ribairo Junquei1·a, Manoel da 
Silva., Mendes Pimentel, Tavares de Mello, 
João Pio, Carlindo Pinto, Desider·io de Mello, 
Juve nal Penna, Gonzaga da Silva, Dueno 
Brandão Simello Stylita, Freitas Castro, Ber
nardes de Faria, Nunes Pinheiro, Saturnino 
Dantas Ferreira Tinoco, Camillo Soares Fi
lho sa'bino Barroso Junior, N•.mes Coelho, 
Delflm Moreira, Joaquim Calixto, ~1anoel Al
ves, Augusto Clementino, Ig nacio Murta, 
Getulio de Carvalho, Juscelino Barbosa., 
Coelho de Moura Theophilo Marques, Pin
to de Moura e Francisco Bressane, fal
tando com causa participada os. sr~.: Fari_a 
Lobato, Severiano de Rezende, R1be1ro de Oh-

vc ira, ~il\·a Fortes. EpaminonJ :ts Ot toni, 
Raul l'cnidu, Cnmill o Pr·a tes e l{otl ri :.: ues 
Chaves c ~úlll c lia os mais scnhore ·. -

Ab1·e-sc a se ·são . 
LiJa a a c ta da a ntecede nte e ni'tü ha, ·ondo 

quem sobl'o a mm;on:1. faç-a oh;:<· t·, ·a o,:uüs li ~1' . 
l'l'e;:idente a •lil po1· appt·uvada. ' 

:\ão lta expedi ·n tl' . 

O Sr. lgu:win :tlnr!a, nhtcnd l) a pa lnn ·a, 
f'CqUCI' CJUO \'UIIC il COtn lll ÍS< II I d l' l ll~ti'UCt;i'l ll 
Publica pat':t SCI'C lll l'l'l"u udid .. s . 1' 111 1!111 li , o~ 
pt'O J ~c tos u:.:. l li:!. ll i~1 . l titi . l li7. lil , l t~ll . 
1~6, IHi, I ·~ . 100, 1'.11. :!O:: e :!•l-t >Obro a 
c1·eaçoflo do r alie i m~ •I f' i nsu·u l'•::'t" pri maria. 
-\'ultom os pt'uJ ectos ú ,·ntllln i s~;~ o indi
cada. 

SEGI;;'oiOA l. E!T L' R.\ 

Te m ~e:rr. nda leitu1'a e fi cam soh rc a lll"· :t 
para o r·dc rot dos t1·aba lhos os p ro,ioc ros n· . 
:.':3-t, :?:.lj, :! :~G e :!:37. 

AI'IU:SE:'\T.\ <,'.i.<l DE P.\R EC ::t : t : ~ 11.\S Clo ~ t 
m SSu Es 

0 SR. SDtE,\ o STYI.ITA, pl)t' pa1t0 da co m-
111 issflO de H.e pr·l':::c n taçucs u P .:ll \,'/'IOS , c n v i:t iL 
mosa u segu inte 

PAI!ECER PAHA TF:RCE!R,\ fll SCt::';,' .\0 SLI URI·: t i 

PI\OJECTO !'\ . ::?:?:l 

.-\ cornmissã o do Rept·csentaçues, Req ue
rimen tos o Pe tit;ues, a que roi prese nto o 
pr·qjecto n. 223, de ::: te anno, npprondo em 
Sel!U ilda diSCUSS;iO, e de Jl<U'eC~I ' quo SOJ a 
o mesmo submettido à tet·ceira discu • i"w u 
approvado com a mesma t•edact;ãu. 

Sala. das commi~socs, li tl c a~osto do J.:-100 . 
imeão Stvlita- Satul'llino Oanta:<. 
:\ imp1·i'mit·-se. 
O StL SntEÃo STYLITA, po t· parto tias com

missões do Requerimentos c Petições o Ot·
çamento, reunidas , apt·escntou o s eguinte 

PARECER PARA SEG U!'\OA DI Ct.:S ÀO SOfiiU; <> 
l'ltOJECTU !'\. 77, 1>0 Sl-:l'\Al>O 

:\s commissueg do Requerimentos e dü 
Orçamento, t·cunidas, são de parocm· que o 
projecto n. 77, do Senado, conc~dcndo aux1-, 
lios para con ·tt·uc!;ãO das otlicmas das os
colas- O. Bo~co-da Cachoeira do Campo , l't 
da. casa salosian a na cidade de Po nte 1\ont, 
se ja. submett ido á segunda di~cu ssi"to o ap
pr:ovado com a mesma. redacção. 

Sala. das commissues, li do ago!'to do 11-I!Xl. 
- Simei\o Stylita . - Saturnino Dantas . - J. 

Bueno Brandão. - Augusto Clomcntino. 
A imprimir-se. 
0 sr. PINTO DE MOURA, pola COillllliSSãO 

de Redacção, envia ã mesa o seguinte: 

PARECER E REDACÇÃO FINAl. SOBRE O PROH~
CTO !'<. 130 

A commissão de Redacção da Leis, ti. que 
foi enYindo o projecto n. J30, de 18?5, é de 
parecer que seja approYada u. segumto re
dacçllo dada ao mesmo : 
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"" 
O Congresso Legislativo do Estado de M 

nas Geraes decreta : 
Art. 1. · Fica o governo do Estado a.ucto

Pizado a subsidiar annualmente a Camara 
Municipal do Mar de Hesl,)anha com a quan
tia. de cinco contos de rets, para sustenta
çtto do collegio de instrucção primaria e 
sMundaria. do sexo masculino na mes
ma cidade. 

Paragra.pho unico. A subvenção sera ti
rada da verba «lnstrucção Publica». 

Art. 2. · A instrucçtto será. gratuita aos 
alumnos pobres no externato do collegio. 

Art. 3. · Revogam-se as disposições em 
contrario. 

Sala das commissões, li de agosto de 
1896.-Pinto de ) \1oura.-Bernardes de Fa
ria. 

A imprimir-se. 

2.' DISCUSSÃO DO PROJECTO N. 222 

Annuncia-se a discussão por artigos do 
proj9cto de orçamento. O sr. Delfim .Morei
ra requer e obtem dispensa da leitura, visto 
o mesmo estar impresso e distribuído. 

Em discussão o art. I.·, é a sua leitura 
dispensada, a requerimento do sr. Pinto de 
Moura., • 

O sr. Bueno Brandão:- (Não temos o 
seu discurso.) 

Vem á. mesa é lida e apeiada a seguinte 
emenda 

N. I 

Ao art. _J.· § 17. Substitua-se pelo se
guinte : 

Imposto de 5·r. sobre a exportação do ouro 
120:000$000, fazendo-se a correspondente al
teração na somma. (S R.). 

11 de agosto de 1896.-J. Bueno Brandão. 
Não havendo quem mais pedisse a pala

vra, foi a discussão encerrada, sendo a.p
provado o artigo e a emenda. 

Tendo de proceder-se á leitura do art . 2. ·, 
o sr. Delfim Moreira disse que requer a. 
dispensa pelo mesmo motivo porque foi dis
pensada a leitura do art. I.· e a casa con
sente. 

o sr . .Joiio Pio:- (Não temos o seu dis
curso). 

Vem á mesa, é lida, apoiada e posta con
junctamente em discussão a seguinte 
emenda 

N. 2 

Ao art. li n. 21 accrescente-se- 5:000 ~000 
para execução da lei n. 154, de 1896. 

li de agosto de 1896.-Padre João Pio. 
O sr. Sablno Barroso (Não temos o seu 

discurso). 
Vem á mesa, é lida, apoiada e entra con 

JUnctamente, em discussão a emenda ' 

N3 

Ao art. 2. · § 2. · n. 14: 
Onde se diz- 5:000$000- diga se-....• 

8:0004!000. 
Sala das sessões, 8 de agosto de 1896.-Sa

bino Barro:~o Junior. 

O •r. Bneao RraadAo:-Sr. Presidente, 
em nome da commisslio de Orçamento, vou 
apresentar algumas emendas ao art. 2. · do 
projecto que se discute, e,ao mesmo tempo, 
pronunciar-me, por parte . da mesma com
missão, sobre as emendas apr·esentadas pelos, 
illustres Deputado!~ residentes em Barbacena 
e na Capital. 

A I.· emenda da com missão refere-se ao 
art 2. ·, § I.· n. 13, na parte relativa. á. con
signação da verba para diligencias policiaes. 

A commissão de Orçamento, depois de ou
vir as pessoas encarregadas da manutenção 
da ordem, chegou á convicçãn de que a 
quantia consignada no prqjecto é manifesta
mente insulflciente e,por 1sso, propõe a sua 
elevação a 30:000:000. 

Esta quantia de 15:000$000 accrescida ao 
n. 13, é deduzida. do n. 17, lettra F, na par
te relativa a' compra de animaes etc., por 
isso que,sr. Presidente,depois de confecciona
do o projecto que se discute, n Cara ara dos srs. 
Deputados, discutindo a lei de fixação da 
força publica, reduziu a verba destinada ao 
armamento, não julgando de convenienci a a 
compra de reças de artilharia. 

Assim, sr. Presidente, não ha alteração 
no total do cr·edito consignado para as des
pesas do § J. · . 

A outra emenda, sr. Presidente, refere-se 
à lettra H, do n. 20, na parte em que o or
çamento dota com a quantia necessaria o 
Internato do Gymnasio Mineiro, accrescen
tando apenas as seguintes palavras: inclu
sive gratificação ao conservador do gabinete 
de sciencias physiras e naturaes. 

Justifica-se esta emenda, sr. Presidente, 
pelo facto de estar a commissão int"or·mada 
de que estes gabinetes estarão em breve 
montados em Barbacena, tornando-se,por isso, 
necessario flUe no orçamento tique consigna
da a verba para o ordenado ao funccionario 
encarregado da conservação dos mesmos ga
binetes, logar este creado pela lei n. 41. 

A commissão manda, sr. Presidente, ou
tra emenda ao art. 2.· , relativa ao n. 21 
lettra E, com este procedimento, a com
missão procura dar mais uma prova de que 
sabe cumprir o seu dever, respei tando as 
deliberações legislativas. 

E' certo, sr. Presidente, que no orçamento 
não pode ser incluída despesa alguma que 
não tenha sido auctoriza.da em vi1·tude de 
lei anterior (Apoiado do s1·. Sabino Ba1Tnso) 
e si é verdade que se acha incluído no orça
mento de 1896 a verba de 5:000$000 como au
xilio ao Instituto municipal do Fructal foi 
em virtude da lei n. 9!.i, de 1894 ; e, nesta 
mesma. lei, ficaram egualmente consignados 
os auxilios ao Externato Municipal de Pitan
guy e Gymnasio Baepcndiano; mas sómente 
a esbs a declaração de que o auxilio é an
nual. 

Dahi, Rr. Presidente, a razão da emenda 
que justifico. . 

O SR. ,loXo Pw -Refere-se somente ao 
Fructal ou tambem a Pitanguy 1 

0 SR. BtlENO BRANDÀO :-Refere-se tão Só
mente ao Fructal ; em relação a Pitanguy 
e Baependy a lei de n. 98 consigna a sub
venção annual. 



.... 
Eis, sr. Presidente, porque a commissil:o 

envia à. mesa a emenda, supprimim!o esta 
dotação. 

Ao n. 22, do mesmo §, paragrapho a com
missão envia tambem uma emenda de sim
ples red:lcção,--{Le)diga-se : 

Despesas com expediente de eleições esta
doaes. 

Ao mesmo art. § I.· n. 5, a com missão 
envia uma emenda, elevando a verba a. . . . 
42:700$000 e faz isso em virtude da resolu
ção da Camara dos srs. Deput:ulos que ap
provou em 3.· discussão o projecto apre
sentado pela commisslio de Policia, a lterando 
os vencimentos do pessoal da Secretaria, al
teração que eleva para mais em 3:700$000 a 
verba consignada no projecto. 

Sr Presidente, ao§ 3.· n. li, a commissão 
de Orçamento envia egualmente uma emenda 
suppressiva. 

Trata-se, sr. Presidente, do Instituto Agro
nomico do Itabira. 

Aventa-se nesta casa, sr. Presidente, a 
dé a de transferencia deste estabelecimento 
de ensino agrícola para a Nova Capitnl. ... 

O SR. Joi\o Pio :-Pois, ainda não foi vo
tada esta lei e v . exc. já "ae supprimir a 
verba no orçamento 1 . 

0 SR. BUENO BRANDÃO . .. e neste sentido foi 
apresentado um projecto que, acredito, sera 
convertido em lei, attendendo-se que são ex
traordinarias as vantagens ao ensino da 
agricultura. 

Infelizmente, sr. Presidente, é uma ver
dnde ; este estabelecimento tle ensino tem 
produzido effeitos completamente negati
vos ... . 

O SR. JoXo PIO :- Si está em di cussão, eu 
peço a palavra para defender. 

0 SR. BUENO BRANDÃO . . . porquanto as au
las estão desertas e o governo tem luctado 
com grandes difficuldades para preencher as 
respectivas cadeiras. . 

0 SR. SABINO BARRO O JUNIOR :-V. exc. 
supprime a verba 1 

0 SR. BUE:-10 BRANDÃO :-Sim, porque uma 
vez votada a lei tran.·ferindo este estabele
cimento de ensino pa.r·a a Nova Capital. . . . 

O SR. Joi\o PIO :- E si esta lei não passar 1 
0 SR. BUENO BRANDÃO . .. O governo fica 

habilitado a fundar alli um novo estabelcci
ment.o. 

0 SR. SABINO BARROSO JUNIOR :-Me parece 
que v. exc. quer um impossível, porque não 
se transfer·e o que esta supprimido. 

0 SR. BUEl'iO BRANDÃO :- FiCf1 supprimida 
d verba, mas não o estabelecimento te en
sino. 

o stt. JoÃo PIO :-Isto é a nH'sma cousa, 
supprimindo n. verba está. supprimido o es
tabelecimento. 

0 SR. BUENO BRANOÃO: - ào apoiaJu, O 
estabelecimento foi creado pela lei n . 41 e o 
Instituto Mrronomico sei deixar·á de exist,it' ~ 
o Congres~o votat· uma le i t•evogando a le1 

ba importa a. suppressito do estabeleciment() 
de ensino. 

O SR. JoÃo PIO: -Si se supprime a verba. 
ipso íacto o estabelecimento e v. exc. quer 
supprimir o estabelecimento t1m uma só dis
cuss!io da Camara. (Apoiados). 

0 SR. BUENO BRANDÃO : - V. exc. mesmo 
assignou o projecto transferindo o estabel~ 
cimento Agronomico de Itabira. para a. nova 
Capital. 

O SR. JoÃo Pto:- Eu assignei o projecto 
porque faço pat·te da commissão dB lnstru
cçll.o Publica e como tal assignei-me vencido, 
para. poder com mais valor discutir. 

0 SR. BUENO BllA:"DÃO :-V. exc. a:Jsignou O 
projecto e elle não tem o característico de ter 
sido feito pela commissão e foi apresentado 
pelo nosso distincto collega residente em 
Bello Horizonte. 

Mas, sr . Presidente, esta discussão não é 
opportuna, trato apenas de mostrar a conv~ 
nienci<\ da suppr-sssão da verba, provando 
que a permanencia de~se estabelecimento de 
ensino na cidade de ltabira tem produzido e 
continuara a produzir resultados inteir!Lmen
te negativos. 

O SR. S.\BI:-<o RAHRoso JuNIOR: - :\inda ha 
pouco v. exc. afflrmou com mui ta razão que 
no orçamento só devem figurar vet·bas aucto
rizadas em leis anteriores, no entanto v. 
exc. propõe a suppressão de umd verba que 
não se basêa. em lei alguma. Parece-me que 
v. ex c. é contrad ictorio. 

0 SR. BUE:'<O Blt:\NOÃO :- Sou perfeitamente 
cohet•ente. 

No orçamento não podem ser comignadn.s 
desposa..-:, sem rtue uma le i anterior as a.ucto
rize o que, entretanto, não obriga a que se
jam dotados no or·çamento todos os serviços 
creados, podendo oCongre~so julgar· da con
veniencia ou da opportunidade da mertida. 

:São estas, sr Pr·esidente, as emendas que 
a commissão de Orçnmento apresenta. 

Vou agora referir-me, sr. Pres idente, por 
parte da commissão, às duas emendas apre
sentadas. 

Sinto, st·. Pr·esidente tet· de discordar do 
111 eu illustrado amigo e collega residenteem 
sa.rbacena. 

S. exc. apresentou uma emenda determi
nando uma verba especial de obras publicas 
pam a r·econsti'Ucçào de um ' pt•edio perten
cente as irmã de Caridade de Marianna, 
creio que foi este o seu fim. 

() Slt. Jo.\o P10 :-Apoiado. 
O sR. B~:E:"O BRA:-<DÃO : - Sr. Presidente, 

sabe ,. oxc. c a casa quo tem ido praxe 
uni t'ol'll1emente obset•vada no Con~•·esso não 
se inclu i•· na ,·e•·ba de Obras Publica· ervi
<;os c pec iatJ. e por mais de uma. vez os no
bres Deput.ado~ que desejam attendor a cer
tos set'viços dos m u nici pios que ma i · i mme
diatamente rcpr·c entam nesta casa, tom pro
posto diver os p•·ojectos alguns rctira.dos e 

n. 41 . . 
O sR. JoÃn PIO :- Basta que não ha.Ja dt

nheirv p;u·a pagar· os pt•efessorP. para deixar 
de existir. 

0 SR. 8 I·: NO BRANDÃO :- V. exc. niío póde 
me convencet· de que esta suppressão de ver-

outros não votados pela. Camara., pela razão 
de que o pode•· executivo é sull1cientemento 
dotado nCl Ol'\amen lo com uma verba. pat'a 
attender a. totla as obras publicas necessa
t•ias no Estado, tot"lando inutil o lembrete 
especial de uma lei. 

A. C. - 32 



Sr. Presidente, si admittissemos o prece
dente cahiriamos desde logo no systema das 
quotas das antigas assembléas provinciaes 
onde a verba de obras publicas era distribui
da previamente por todos os municípios. 

O SR. JoÃo PIO :.-Neste caso v. exc., como 
membro da commissllo de Orçamento, pensa 
que o governo é obrigado a mandar executar 
a lei n. 154, pela verba-Otras Publicas Y Eu 
tomo nota desta observaç!W e peço à v. exc. 
que mande inserir no seu discurso este meu 
aparte. A minha emenda tinha por fim pro
vocar esta declaração de v.- exc. Estou sa..
tisfeito. 

0 SR. BUENO BRANDÃO : ·- Certamente. 0 
governo saberá, como sempre, cumprir oseu 
dever, respeitando as determinações do po
der legislativo. 

Para que essa obra possa ser construída 
ou auxiliada pelo Estado seria preciso uma 
lei especial ;porque e um favor concedido à 
uma institUição r eligiosa e não serviçu pro
priamente estadoal e o governo não pode 
1\uctorizal-a sem que para isso tivesse aucto
. :'l!ação em lei. 

O SR. JoÃo Pio :-Com esta explicação eu 
voto contra a minha emenda. 

O SR. BuENO BRANIJÃO: - Em relação, sr. 
Presidente, á emenda apresentada pelo illus
tre deputauo residente nesta Capital, a com
missão de Orçamento concorda com a mesma 
visto como s!W indiscutíveis os benetlcios 
que tem trazido ao Estado de Minas a pu
blicação da Revista Indust1·ial, que não pode
ra se manter si o Estado não fór em auxilio 
da empresa jornalística que se encarrega 
desta publicação. 

Nós todos sabemos, sr. Presidente, a vida 
ingloria dessas empresas e muitas vezes um 
jorn~ está prestando real serviço e definha 
á mmgua de recursos, porque não encontra 
auxilio da parte do povo. 

Ainda mais, sr. Presidente, tratando-se de 
uma re"ista que produz beneficos resultados 
não só no Estado de Minas como tambem na 
União ·e no ex,trangeiro a commissão acceita 
a emenda apresentada pelo nobre deputado, 
tantó mais quanto ella não vem alterar a, 
somma geral de despesa, sendo uma simples 
deslocaçlio de Yerba. 

São estas, sr. Presidente, as observações 
que a commissão de orçamento tem a fazer 
relativamente ao art 2.· do pr~jecto que se 
discute e as emendas que foram apresenta
das . (Muito bem, muito bem). 

Vem à mesa e são lidas as seguintes emen
das, que depois de apoiadas entram conjlln
ctamente em discu~são. 

N. 4 
Ao art. 2. · § l. · n. 5 : 
Onde se diz- 40:0003 - diga-se-42:7003, e 

• altere-se a som ma total 
Sala das sessões, ll de agosto de 1896.-J. 

Bueno Brandão.-Augusto Clementino.-Men
des Pimentel. 

N. 5 
Ao art. 2.• § l. · Íl. XIII, em vez de l5:000s, 

diga-se 30:000S. N. XVII letra-f-em vez de 
144:216$950-diga-se-129:2l6$ü50. i\. XX l~o-

. .,. 

tra-h-accrescente-se-inclusivé a gratiflca
ça.o ao conservador do gabinete de scie!lcias 
physicas e naturaes. 

§ 3. · n. XI. Supprima..-se. 
Sala das sessões, 11 de agosto do 1800.-J. 

Bueno Brandão.-Mendes Pimentel.-Augus-
to Clementino (vencido). · 

Vem ainda á mesa por parte da commis
são, as seguintes emendas, que são egual
mente postas em discussão. 

N. 6 

Ao art. 2. · n. XXI lettra.- e - suppri
m:vse. 

Sala das sessões, 11 de ar 'Jsto de 1896. -
Mende8 Pimentel.- Auguw.v Clementino.-J. 
Bueno Brandão. 

N·. 7 

Ao art. 2. · § 1. · n. XXII. 
Substitua-se - despesas com o expediente 

de eleições estadoaes. 
Sala das sessões, 11 de agol'to de 1896.-J . 

Bueno Brandão.-Mendcs PimenteL-Augusto 
Clementino. 

O •r. Aupsto ( ; leJDentino 1 - Sr. Pre-· 
sidente, sempre habituado a respeitar a opi
nião da maioria da commissilo de Orçamento 
nella vendo intenções sempre puras e excel
lentes, sou entretanto obrigado pela primei
ra vez, r discordar della e mesmo assim so
bre um unico ponto do projecto em discus-
são. • 

Por diversos motivos, discordei da maioria 
da commissão : em primeiro logar, porque é 
opinião assentada na Camara dos Deputados 
desde 1891, que o, orçamento só póde conter 
medidas auctorizadas em leis anteriores. 

Ora, não havendo lei alguma supprimindo 
o Instituto Agronomico de Itabira, forçosa
mente eu não podia dar o meu voto, o meu 
assentimento á emenda que o supprimia. 

Em segundo logar, porque o Congresso 
ainda não manifestou-se de modo clar·o e evi
dente, 'por meio de uma lei, si deve-se ou 
não Cl nservar o Instituto Agronomico em 
ltabira, ou si deve-se tran'"feril-o para a No
va Capital ou para qualquer outra localida
de conveniente. 

0 SR. CARLIKDO Pli'\TO : - 0 projecto ainda 
nem foi votado em primeira discussão. 

0 SR. AUGUSTO CLEMEi'\TJNO : - 0 que eu 
sei é que ba um pr~jecto de lei neste sen
tido ; mas, entendo que, sobretudo a com
missão de Orçamento não tem direito de 
prejulgnr a questão. 

Nessas condições, e por esses r:1oti ·.w: tão 
sómente, me vi na necessidade úe dar 11 meu 
voto vencido no seio dn. commissão, :,entin
do extraordinariamente ter tido esta occasião 
de discordar da maioria. (Muito bem ; muito 
bem). 

O SR. JoÃo PIO : -Muito bem ; sustentou 
a vPrdadeira e unica theoria. 

Sem mais debate, encerra-se a discussão, 
sendo approvados o artigo 2. · e emendas, á 
excepção da de n. 2 e ultima parte da de 
n. 5. 



Sem debates sito encerradas as discussões 
dos arts. 2. ·, 3. ·, 4. ·, 5. ·, 6. ·, 7. · e 8·. 

E' ar.nunciada a discussão do art. 9·. 
0 SR. BUE:>IO BRANDÃO, ainda por parte da. 

commissão de Orçamento, vem apresentar o 
segui'1te art. additivo. 

N. 8 

Artigo. Fica o Governo auctorizado a re
ver, desdd já, a tabella-a-do decreto n. 
842, de 25 de julho de 1895, p_a~a. o 11m de 
incluir na. mesma tabella, suJeitando-os ao 
imposto de 4 ·r- os seguintes generos : man
ganez, chrystal de rocha, cal, borracha, oleo 
de copa.hiba e outros congeneres, batata, sa
bito, cacá.o, farinha, doces de qualquer espe
cie e kaolim. 

Sala das sessões, 11 de agosto de 1896. -J. 
Bueno Brandão.-Mendes PimenteL-Augusto 
Clementino. 

Encerrada a discusEr ", são approvados o 
artigo e a emenda. . . 

Consentindo a casa que o proJecto passe a 
terceira discussão, vae o mesmo á commis
são de Orçamento. 

Suspende-se a sesssilü por lO minutos. 
Reaberta a sessão, o sr. Presidente de

clara prejudicada pela hora, .a discussão d.o 
projecto n. 225, concedendo hcença ao escri
vão de orphl!os de Pouso Alto. 

SEGUNDA PAH.TE DA ORDEM DO DIA 

DISCUSSÃO UNICA DA E~lENDA DO SENADO, Á. 
PROPOSIÇÃO 1'\. 56 

Lida e posta em discussão, é sem debate 
approvad!L a emenda do Senado, a proposi
ção n. 513, da Camara, sobre verba para oc
coner as despesas com as estradas de ferro 
uuctorizadas.-A • commissão de Redacção. 

n.RCElR.\ DISCuSSÃO DO PROJECTO N. 152 

Dispensada a leitura a requerimento do 
sr. Augusto Clomentino, entra em terceira 
discussãü o projecto n. 152, sobre sanea
mento da zona da Matta, coniunctamente 
com a emenda suppressiva n. 10 da commis
são. 

0 SR. NUNES PINIIEIRO, por parte da COlll
missão, envia á mesa as seguintes : 

N. 11 

O sr. .Ja~·enal Penna:-Sr. Presidente, 
eu venho roquerer o adiamento dt\ dis
cussão deste projecto, até que esteja pre
sente nesta ca.c;a o illustre relator da com
missão de Saúde Publica . •• 

O srt. CAmLw SoARES FlLHO :-Não apoia
do; lm dous membros da commisslio presenn
tes. 

0 SR. JUVE!\AL PEXNA .•• auctor do pro
jacto que tambem reside o clínica na zona 
du. 1\latta que é assolada por diversas epide
mias . 

O SR. JoÃo Pro :-Isto não é questão de 
representar a Matta, é questão de conhecer 
medici na. 

0 SR. Jü\'B:-:AL PE:-<NA :-Tendo Siuo, SI'. 
Presidente, apresentadas lliversas . emendas 
ao projecto do saneamento, t;~U .JUlgo que 
se deve espet•at· a presença do seu i!lustre 
auctor, par·a que ollo sobre e lias se pronu
cie. 

0 SR. 
alteram 

0 SR. 
ram 1 

Nu:-;Es Cot:J.uo: -As emendas não 
absolutamente o projecto. 
Jun:xAL PI::NNA :-Como não alte-

A emenda do illustre Deputa.do residente 
em Ponte Nova a.:tera-o completamente. 

0 SR. CAMILL< SOARES FtLUO :-Nilo altera 
tal tira ao prt Jacto o caracter de ser umil 
lei' coutradict< ri:~. comsigo mesmo. 

o sa. Jun:· AI. Pt~:-<:-;A :-Pois si a emenda 
vem retirar a phrase, «mandar executar>> 
como não r.ttera o proiecto ~ 

Eu, pois, Jntendo que o illustre relator da 
commissiio deve estar· presente para assu
mir directamente a responsabilidade ... 

0 SR. CAMII.LO SoARES FILHO :-A respon
sabilidade, q uAm a assuu.~ somos nós ; nilo ó 
o relator da commissão. . 

0 SR .. IUVEXAL PE:'\NA, .. deste prOJOCtO que 
foi por olle elaborado porque s. exc. res1de 
na zona da 1\latta que aqui mais immedil'ta-
mente representa. . .. • 

Eu salvo, assim, a uunha responsabtht.ade 
e declaro quA, si não passar o meu reque
rimento votarei contra a emenda. do nobre 
Deputad'o, residen~e em Ponte No.va. 

Requeiro o ad1a.mento da dtsc ussão do 
projecto n. 15~ por 4R horas. 

Sala das sessões, 11 de agosto de 1896.
Juvenal Penna. 

Emenda ao § I.· do art. I.· 
Supprimam-se as palavras-e e:\'ecutar. 
Sala tios sessões, 11 de agosto de 1896.-

nes Pinheiro. 

o Hr. NuaeH J•luhelro :-Sr. Presit!ento, 
as razões em que se fundou o no?re Deputa
do para apresentar o seu requerunento, nã.o 
tém valor vis i.o como, mandando-se supprt
mit• do pr~jecto a palavra -executar- ellt. 
em nada lica alterado. 

u- o SR .. JuvE:-;AJ, PEN:-;A :-Apenas não se 

N. 12 

Emenda ao art. 5. · 
Accrescento-se «in fine>> :-de accurdo com 

o § 4. · do ar t. I.·. 
Sala das se. -;ões, 11 ile agosto do 1896.-~u-

nes Pinheiro. . 
Lidas e apoiadas, são postas con,Juncta

mente em di:;cussão. 
O •r· Cantlllo Soares Filho c -~Não te

mos o seu t!iscurso) 

faril. saneamento. 
0 SR. :-.IU:-<ES PIXA E IRO :- 'r pa sar o. § 2. ', 

rediaido sem a emenda que apresenter, fica
rá i~util t udo mais que se contém no pro-
jacto, dij este paragrapho (Le.) . . . 
· Ora, com este par·agrapho redr~rdo assrm, 
está o governo aucto~izado a lazer tudo 
mais oue contem o pr~Jecto. . 

A emenda é, portanto, ne~essarra. 
Foi por isso que apresentei-a; .a qual es.tou 

certo si o nobre t•elator de sa.ude publica, 
estiv~sse pt·osontc, subscre•·er1a ; portanto, 



. 4~ votar eontra o requerim~nto do no
ib~ Deputado. (Jluâto IJem.) 

e .......... a...e.u..a (Nio temos 
o seu discurso.) · 
._._._.. ....... •(Idem.) 

O ••· Fenelra Ttaoee vem á tribuna 
para declarar que vota pelo requerimento, 
porque .entende que seri uma defe11encia 
para com o illustre relator da commisslo de 
Saõde Pu~liea, que se acha ausente, e tam
IMm por Julpl' haver divergencias entre o 
relator da commiulo e o illustrado membro 
:festa mesma eommisélo. 

Deduz isto das palavras que acaba de pro
ferir o illustrado Deputado. 

O u. c::a.dlle 8...-e~~ Filiao vem á tri
buna para declarar que nllo acceita o re
querimento em discusslo, porque si o illus
tre relator da commisslo de Saúde Publica 
merece todo o acatamento da casa tambem 
o merecem os · dous illustres membros pre
sen~es .da referida commiss!t~. (Apoiado&.) 

DlZ amda o orador que a opmilo do illus
tre relator da commisslo é bastante conhe
cida sobre o assumpto, e a maioria da com
missão, estando ·presente pensa o orador 
que a Camara não tem obrigação de aguar
dar a presença de quem não se acha actual
mente na casa. (Apoiado&.) 

0 SR. MENDES PIMBNTEL :-Quando elle vol
tar, retira-se outro membro da commissão e 
assi~ ficará sempre adiada a discussão. 
(Apoiados.) · 
~~cerrada a discuss!to, e o requerimento 

reJeitado. 
Continuando, pois, em discussão o proje

cto e as emendas, é esta encerrada, sem 
mais debate, sendo approvados o proJecto e 
bem assim as emendas ao mesmo otl'erecidas 
pela. commisslo respectiva.-A' commisslo 
de Redacçlto. 

TERCEIRA DISCUSSXO DO PROJECTO N. 197 

E' lido e entra em 3: discusslo o proje
cto n. 197, isentando do pagamento de JU
ros os exactores publicas existentes ate 1895. 

O ttr. Ferreira Tlnoeoa-Sr. Presidente 
na prim~ira discussão deste projecto eJ 
apresente• uma emenda supprimindo as pa
lavras. (Lc.) 

Julgando, porem, que a suppresslo pode 
dar logar a abusos, eu apresento uma emen
da additiva ao mesmo art. 1. · concebida. nos 
seguintes termos : (Le.) 

Accrescente-se ao art. I. · -desde que pro
vem não ter havido fraude, dolo ou má fe. 

Sala das sessões, 11 de agosto .de 1896.-
Ferreira Tinoco. · 

. Sendo apo.iadá, entra conjunctamente em 
-diSCUSSão. , 

O •r. Beruarde• de ·Faria :-Sr. Pr'3-
sidente, quando tive a honra de apresen
tar á casa a emenda referente ao~ fiadores 
dos exactores da fazenda publica n!to me oc
correu á. idéa uma alteraçlo, que julgo na
cessaria e que me foi suggerida clepois, no 
correr da discuss!to. 

Para. sanàr, poisz o equivoco que se en
contra no 8 umco CIO art. I.·, mando i meaa 
uma emenda que ·dei (li). 

N.f) 

No § Unico do art. 4. ·-em logar das pala
vras-de que trata a ultima parte do mes
mo artigo-diga-se determinados neste ar~.i
go. 

Sala das seseiJetl, 11 de agosto de 1896 -
Bernardes de Faria. · 

E' posta coujunctamente em discusslo de-
pois de apoiada. . ' 

Encerrada a discusslo sem maia debate 
slo approvados o projecto e as emendas que 
com aquelle são remettidas á oommisslo d~ 
Redacçlo. 

CONTINUAÇÃO DA 2..• DI80U88ÃO DO PROIECFO 
N. 127 

Annunciada a continuacllo :la 2. • discus
são do projecto n. 127, de 1895, sobre cau
sas. que devem ser julgadas pelos juizes su
bstitutos. 

O u. Bneno BrandAo :-Acredito sr 
Presidente, que a camara procederá. 'co~ 
toda a correcção aceitando os considerando& 
da commissão e votando contra o projecto 
yisto como já. ~ransítou pela casa um pr~ 
Jecto que constgnara a mesma idéa tornan-
do-se inutil o presente. ' 
Neste~ termos voto contra o artigo I.·, 

bem ass1m contra todos os demais (apoiadas). 
Encerrado o debate, é o projecto rejeita

do. Archive-se. 

CONTINUAÇXO DA 2.• DISCUSSXO DO PROJECTO 
N. 160 

O SR. PRESIDENTE, annuncia a continuaçlo 
da 2.• discussão do projecto n. 160 sobre re
moção de magistrados. 
O~r . .l'e&e Pio :-Pedi hontem a pala

vra, sr .. Presidente, porque pensava se en
cerraria a discuslo de um projecto de mate
ria importantíssima e de summo interesse 
p'ara o estado de Minas. 

A noçlLo que tenho do poder judiciario é 
considerai-o como um dos modos de ser do 
poder, e a divisão dos poderes estabelece 
apenas as orbitas onde gyra a funcçllo de ca
da um delles, mas não estabelece proemi
nencia ou superioridade de um sobre o ou
tro, portanto qualquer attentado contra um 
dos ramos do poder. qualquer medida oppres
siva do poder judiciario fere por isso mesmo 
o poder execut ivo e o legislativo (apoiados). 

Devemos ter muita cautela, diz Spcncer, 
na decretação das leis para evitar a abun
dancia de leis, e em um dos seus livros, sob 
a epigrapbe T;·op de lois, discute com a Jlro
fundesa que todos admiramos nas obras des
se eminente pensador. 

Os effeitos, diz elle, prod'llzidos por uma lei 
sl10 muitas vezes contrá.producentes e a 
somma dos resultados esperados é frequen
temente menor do que os resultados inespe
rados, pois uma lei promulgada :para um 
certo fim raras veses produz o efl'e1to dese
jado. 



Comprovando este asserto cita varios fa
ctos, e ~ que quando se decreto11 na Bavie
ra a prohtbtçlo do casamento entre indivi
duos desprovidos dos meios de subaistencia 
queriam todos restringindo a populaçlo au: 
gmentar o bem geral, mas o etl'eito foi jus
tamente o contrario, porque augmentou o 
numero de filhos illegitimos desorganizando 
a familia. 

A idéa contida neste projecto sr. Presi
dente, parece-me incidir nos deYeitos apon
tad.os pe~o pensador a que acabo de ·me re
ferir, po1s não trata de estudar uma medida 
geral, desce a factos individuaes e nll.o tem 
por fim a manutençlo da unidade do organis
mo ~ocial, produzindo por isso atreitos con
trarlos aos que pretende o seu illustrado 
auctor sem dar remedio aos males que se 
tem em mira evitar. (Muito bem). 

Devemos, sr. Presidente, cercar a magis
tratura de todas as garantia legislativas, por
que ella tem encerrados em sbas mãos os 
mais altos interesses da sociedade, e em
quanto houver propriedade, emquanto 
houver a lucta entre .o meu e o teu ba
ver.à. sempre o direito do ~idadão, que es
tara_entregue nas mãos do JUiz ;e quando o 
mag1strado se corrompe, quando se torna 
vena.l , a sociedade entra na ptiase da deca
dencia moral que é a mort(;l de uma nação. 
(Apoiado). 

Qual o fim que visa, sr. Presidente o pro 
jecto apresentado e que neste momento se 
discute 1 

Responder-me-ão que tem por fim obrigar 
ao accesso o juiz que não o quer acceitar. 

Mas invilo non fit beneficio, a ninguem se 
pode obri~<tr' a acceitar um beneficio, e a lei 
estabelecendo a obrigatoriedade do accesso 
por isso mesmo tira-lhe o c.aracter A o nome 
de beneficio. 

Podem ainda responder-me que o fim do 
projecto é obrigar ao accesso o juiz máo e 
que não está. bem na comarca. Mas, sr. Pre
sidente, quando a lei estabeleceu o accesso, 
fel-o como um premio ao juiz cumpridor de 
seus deveres, ao juiz criterioso, ·serio e ho
nesto ; e, pelo projecto, vamos premiar aos 
maus com a promoção, fazendo-os subir aos 
mais altos postos da magistratura, iria 
o mau juiz da primeira entrancia até chegar 
à Relação, bastando para isso que cumprisse 
mal os seus deveres. 

Mas, sr. Presidente, onde ficaria o bom 
juiz f Que premio lhe reservamos nós 1 Que 
mcentivo para o cumprimento dos deveres 
de magistrado 1 

Não ha, sr. Presidente, posição mais difll
cil do que a do magistrado, e, por isso, é 
necessario cereal-o de garantias assim como 
alentar e desenvolver nessa classe o senti
mento da honra e do dever. Vendo sem,Pre 
desenrolar ante si o negro quadro das mlse
rias moraes da humanidade, acompanhando 
·com a inditrerença de juiz a lucta do homem 
com o homem, e em lu c ta sempre o sophisma a 
mentira, o magistrado uão tem, sr. Presi
dente, como o mddico, o consõlo de vencer a 
molestia, obtendo a gratidão daguelles a 
quem arranca das garras da morte(Apoiados) 

e sendo homem filho do meio onde vive o 
juiz irá. descambando pouco e pouco par~ o 
abysmo, si elle nlio tiver exacta comprehen
sllo de sua dignidade, si não estiver a ca.val
leiro das perseguições que lhe deixem a al
ma livre para a verdadeira noção do dever. 
Qua~do, sr. Presidente, o juiz perde as 

garantJas que deve ter, ou se torna indi.fl'e
rente deante dos grandes interesses submet
tidos á. sua decisão, ou, deixando-se levar 
de queda ~m queda, julga á. vontade dos po
derosos . (Muito bem). 

Que resta ao bom magistrado para ani
mal-o no caminho do dever, si esse projecto 
se converter em lei 1 Fica-lhe fechada a uni
ca po~, pois o accesso ou promoção será 
concedida nll.o attendendo-se ao merito e ao 
bC!m procedimentC?, ~ás se tornará. um pre
mio para o mau JUIZ. 

Quando decretamos uma lei devemos at
tender si ella é a ordenação da recta razão 
para o bem commum, e nilo ao poder exe
cutivo que vae cumpril-a. 
. Disse, ha dias, um illustre Deputado, cu
Jas palavras muito respeito e por cu.ja orien
tação quizera sempre nortear-me, que, si 
nós •lecr(,tassemos leis para serem cumpt·idas 
pelo governo criterioso, são, honesto e ju
dicioso do sr. dr. Bias Fortes, poderiatÍJOs 
votal-as de afogadilbo, porque teríamos 
certeza de encontrar a honestidade desse 
illustre mineiro (Apoiados geraes) que por-. 
ventu1·a corrigir·ia na execução defeitos que 
nos escapassem. (Muito bem). Más esta lei 
nas mãos de um governo apaixonado é uma 
arma. terrivel que inutilizará. ~t magistratu
ra mineira (Apoiados). Para isso bastava no
mear um juiz para uma das comarcas da 
.Matta, onde grassa.m as febres, o qual certa
mente não acceitaria para não sacrificar :1. 
sua familia, passando, portanto, para o ulti
mo logar no quadro da magistratura ; ora. 
comprehende-se per~eitamonte que por osso 
processo osjuizes mais antigos, envelheci
dos no trabalho, ver-se-h iam inutilizados e per
dido todo o tempo empregado para adqui
rir direito á. promoção. Ei ahi, sr. Pro iden
te, o defeito terrível que comsigo trat. a 
promoção obrigatoria ( luilo bem ). 

Ou o juiz, sr. Presidente està. contente 
na comarca, ou não· ~i está. deve agra
dar ao chefes políticos da zona para 
não abrir lucta com elles ; si não está. 
contente, procurara desagradar aos chefes 
políticos da comarca para ser ·removido. 
(Apoiado do s1·. Sabi no BmToso). Em qual
quer dos casos, tornar-se-ha um JUiz politi t!O, 
que é um dos factores da tyrannia. De 
facto, dizia C. Desmoulin, que é um tyran
no de ageitado aquelle qne se se1·ve das 
bayonetas ; a arte de ser tyranno é fazer a 
mesma cousa por meio do JUiz polí tico. 

Não é preciso, sr. Presidente, percorrer a 
historia da magistratura para se alflrmar que 
em todas as nações, em todos os paizes, en
contra-se na evolução do direito a preten
çlio do domínio que sempre quizeram exercer 
sobre o poder judiciario os demais poderes, 
para fazer delle um instrumentú de tyran
nia. Desde a Grecia onde, pode-se dizer, des
pontou a idéa do direito, em cuja legislação 



encontramos embryonarlamente u conquta
tu mata perteltu do etplrito humano, até 
n01101 dlu vemosaempre o despotlamo aco
bertando e '.egaltzando os seus actos com o 
,poder j.udLiario, qu~ propositalmente des-
mor&tizava. (AJtOiadOt). • 

011 juizes de Nero, disse Taolto nos seus 
annaes, condemnavam os accua3dos .porque 
si nlo eram inimigos do imperador; pare
ciam sel-o. E' bem conhecida a histô ta da 
Inglaterra ante!~ de 1688, deacriptà com 
cõres tio negru pelo eminente h1storiador 
Macaulay, os tribunaes naquelle tempo' eram 
verdadeiros ma.tadoúros publtcos, onde as 
paixoes pollticas sacrificavam, por meio de 
JUizes suomissos, 08 88114 inimigos; e fiCOU 
bem cónhecido na bistoria do direito o cele
bre tribunal de Crowell, o perseguidor dA: 
Irlanda, que tomou o nom& de tribunal da 
carnitlcioa. 

Um juiz politico, sr. Presidente, faz maia 
alguma cousa do q_uejulgar e condemnar, 
elle tira a vida e I honra; A por isso que 
um escriptor moderno, Próal na sua obra 
criminaUié politique - diz que é muito me
lhor viver num pai'& selvagem, do que neBBe · 
::>aiz civilizado onde o magistrado é politico ; 
alli teme-se apenas a flecha do selvagem, o 
dente das feru e o veneno das serpentes, ao 
pasao que o juiz politlco mata a honra, fere 
a honorabllidade dos cidadlos. 

Este projecto, ar. Presidente, vem dizer 
ao magtstrãdo para ser político si quer con
tinuar na comarca onde está, obriga-o a sa
tisfazer os caprichos dos chefes tirando-lhe 
a independencia e altaneria tio necessar\as 
ao magistrado ; por outro lado, lev~ à po
lií;ica para contrariar aos chefes locaés, 
cuo pretenda o accesso. (Muito bem). 

Sinto discordar talvez de muitos collegas, 
mas, sr. Presidente, condemno esse projecto, 
porquo a meu ver elle vem baralhar a idéa 
que tenho da magistratura, fec)!~ndo-a den
tro das mJlos do poder executivo, quando 
exercido por cidadllo menos escrupulotro. 
(Apoiaflol). . 

Condemno-o, ainda, sr. Presidente, porque 
elle é uma espada de dous gumes, (\Ue 
amanhã nos poderá ferir ou tirará a m
dependenciaá magistratura, attentando con
tra a sua inamovibibilidade, que á para 
mim um dogma tepublicano (Apoiado do sr. 
8abina Barroso •. Muito bem.) 

Nlo posso votar por elle, e esperava 
que seu illustre auctor viesse esclarecei' o 
meu esRirito, o que elle de todo nlo alcan
çou, altàs o meu voto seri.. sempre contrario 
pois nlo posso e nlo devo transigir em 
quéstlo de llrincipios 0 de dogma republica.
no. (Muito bem.! o orador é muito· cumpri
mentado). .. 

O ••· Ferreira Tlaoeõ a-Sr. Presidente, 
na primeira discussão deste projecto, expuz 
á Camara as duvidas que pairavam em meu 
espirito sobre o assumpto contido no mesmo. 

· Declarei, porem, votar em primeira dis
cusslio pelo projecto, para que fosse á com
missJo competente e esta emittisse a sua 
opinlllo. 

Neue inte"allo, estudei taalbem o aaaum
pto ; do estudo que ftz, cheguei á concluslo 
ae que o projecto _apresen~o pelo Ulus
·trado Deputado residente em GuanhJes, 
vem otrender as garantias ~ magistratura 
minelia.. Justificando ou dando as razOes · 
porque apresentava o projecto, declarou o 
Ulustrado Deputado que nlo era seu intuito -
tirar as ~araotias da magistratura, pois, tra
tava untcamente de dar um accesso aou ma~ 
gistrados. · 

Permitta-me, porem, s. exc. que eujulgue 
es ;e accesso puramente flcticio e que nlo 
vlrà trazer vantagens á magistratura. 

Nilo considero accesso tirar um juiz de di
reito de uma comarca situada no norte do 
Estado para uma comarca da zona da Matta, 
como por exemplo a de P al*as, que tem 
sido recusada por alguns m~istrados ; nlo 
ha accesso em tirar-se um juiz de uma co
mar~ do oeste de Minas e colloéal-o em ou
tra comarca: do no.-te do Estado. 

Citou s. exc., para justificar o seu proje
ctn, a opinião do conselheiro Nabu·co e eu 
de completo accõrdo com a opinilo deste 
jurisconsulto, com a de Zacat'ias,' conselhei
ro Ol&gario e outros que estudaram e tra
taram deste assu mpto e tomaram parte nas 
reformas judiciari.lB no antigo regimen, digo 
á ,s. exc. que r. seu projecto éolloca a ma
gistratura nas mllos do governo. Disse ain
da o illustrado Deputado que pelo seu pro
jacto nllo se otrendia aos direitos da magis
tratura, pois, a lista era organizada pelo 
Tribunal da Relaçllo e seria composta só
mente com os nomes de 15 magistrados. 

Re!Jpondo a s. exc., dizendo que o Governo 
por , este projecto poderá reformar com
pletamente a JQagistratura mineira e collo
car em 100 comarcas do 'Estado cem juizes 
á sua vontade. 

Para demonstrar a verdade do que affirmo, 
basta o illustre Deputado attender que,sen
do apresentada a lista com os n(Júles de 15 
magistrados mais antigos de primeira en
trancia para ser escolhido um para uma co
marca de segunda entrancia, o Governo pôde 
!'emover para esta comarca um magistrado 
que o GoYerno sabe nlo acceitar a remoção. 
'Não acceitando esta remoçlo, ficará tal ma.
gistrado· em disponibilidade e o Governo pe
dirá ao Tribunal da Relaçlo uma lista e esta 
jà virá. com o nome do magistrado que es
tava em 16; logar. 

Recebendo esta nova lista, o Governo es
colherá outro magistrado que o mesmo Go
verno sabe nlo acceitar a remoçao e pedirá. 
novamente .outra lista. 
- Assim procedendo e seguindo este ;proces
so, terá o Governo organizado a magistratu
ra á sua vontade e irâ. excluindo do quadro 
'tlamagistratura os juizes que bem entender. 

O projecto parece ter em vista tirar de 
uma comarca o juiz que pelos seus actos 
tornou-se inconipativel com os seus jurisdi
ciouados. 

Tenho presente a lista dos magistrados e 
·por esta lista póde-se ver que ba no Estado 
duas comarcas de 4. • entrancia, 12 de ter
ceira entrancia, 25 de .segunda e todas as 
outras silo 4e primeira entrancia. 

I 



. · Vê-se, pots, que o projec.to nlo vem re
mover 8fJ dlfftculd~es que surgirem da per-

. manencxa de magistrados em comarcas de 
~rceira ~ quarta entrancia. Tornando-se 
mco~:pattvel com os seus jurisdiccionados 
um .JUlZ de uma comarca de entrancia su
periOr, nllo terá. o Governo meios de remo
ver tal magistrado. 

O po~er judiciario e o orgllo da Justiça e 
do. dtretto e o seu fim, diz um illustre es
crtphr, e dar v~da aos preceitos do legisla
dor ~ s~r. a sentmella. e a garantia dos direi
tos mdtvtduaes. 

Este poder rE>presenta, pois, uma funcção 
elevada e nobre e nao deve o legislador pro
curar collocar os magistrados dependentes 
do Governo. · 

0 ~R. GETULIO DB CARVALHO : -Que per
segUIÇãO póde fazer o poddr executivo den-

0 sa. GBTuL'lo DB CARVALHO : - o proje- tro de uma lista de lO em caso de accesso 1 
eto trata do caso de accesso e nllo de remo- O SR FERRBlR~ TINOco : - Este aparte do 

o. J!~jecto virá prejudicar especialmente 
os JUtzes de comarcas de primaira entran
cia. 

çílo. nobr~ Deputado Já está respondido, pois de-
9 SR. FERREIRA TINOco : - Mas, então per- clarei que o govet:no .POde, por um proces

!Jlltta-me o nobre Deputado dizer que 0 pro- so que· expuz, preJUdicar a muitos ma"istra-
Jecto não tem por fim evitar conftictos e fa- dos. "' 
zer com que o magistrado incompatibilizado Qu.ero, sr. Presidente, a independencia dos 
numa comarca possa nella permanecer. ~ag.•strados e tenho por dever defender os 

o. SR. GETULio DB CAR'!ALBO: -0 fim do du;eJtos desta classe, mas não irei tambem 
proJecto nlio e somente evitar conftictos. v. ao e~tr;:mo de defender os intert,sses de um 
ex c. sabe que sempre que se trata do acces- mag•strado em opposição aos int.~rcsses do 
S? tambem n~o s~ póde deixar de tPr em povo de uma comarca .. 
vista o mereCimento do magistrado. Estou,, pois, de accõrdo com o nobre Depu-

O sR. FERREIRA TINOco : - o illustre De- tado emJulga~ ser desnecessario dar-se ao go
putado que me precedeu na tribuna apre- vern.o um me•? qualquer para qué seja re
sentou argumentos que respondem ao apar- ~ovtdo o ma.g1strado que se torna incompa
te ~o nobre Deputado. o accesso virá em tlvel numa comarca, p:ejudicando a admi
mu.tt,os casos favol'ecer a um juiz mau ou nistração da justiça.. 
pohtico. PI'ocurei uma medida que resolvesse estas 

O ~R. GETULIO nE CARVALHO: _ Tanto difficuldades e vi que pela lei n. 18 sómen-
maus como bons fazem parte da lista. te ~m casos determinados na mesma lei po-

0 SR. JuscELINO BARBOSA : - Fica sendo der• a ter lagar a. remoção de magistra ics. 
accessu pernicioso. . Vou apr~sentar um substitutivo a<. pro-

O SR. DESIDERIO DE MELLO:- A questão Jecto em discussão. mas sou o primeiro a 
e de antiguidade. reconhecer que o meu substitutivo oO'm·ece 

O SR. FERREIRA TINOco : -Sr. Presiden- diffi~uldades e que não resolverá a questão 
te, o :ti.m do legislador e tornar a magistra- Sei, sr. Presidente, que ha no Estado d~ 
tura mdependente e soberana, deixando-a Minas magistrados qu9 não honram a classe 
completamente da acção do Governo desvi- da magistratura e que ha tambem al .. uns 
ando-a dos movimentos politicos e f~i assim que estão incompativeis com os seus jurldic-
pensando que ?-presentei hontem algumas cionados. 
emendas ao proJecto do Camaras 1\tunicipaes . E' 'l!JCessario, P.oi.s, fazer com que a. jus
excluin<iJ os magistrados das juntas apura~ ttça seJa bem admmistrada e que o marris-4dor~ de ~leição. trados saibam cumprir a gloriosa e difttcil 

A magistratura não deve -competir este missão de verdadeiros sacerdotes do direito. 
trabalho, e tornar a magistratura indepen- Estou, pois, de accõrdo com o nobre Depu
dente e sobe_ran~ tem sido entre todos os po- tado na defesa dos direitos do povo mas 
'! OS o almeJa•lo desideratum. Poderia ci- tambem não posso con!!orrer com o me~ voto 
tar a Camara os exemplos de nações civili- para collocar a magistratura nas mãos do 
zada~ que tem procurado sempre elevar a go,·erno. 
mugistratura e na Grecia jà se consa .. ravam O meu substitutivo vem collocar o T••i
nos antigos tempos uma certa ve~eração bunal da Relação entre o governo, o povo e 
parn. co in os juizes. · o magistrado e serã. melhor que antes dQ 

Ha palll;v~ll:s, diz Letorneau, que nenhum gove•·.no etfectuar a remoção ouça· a opinião 
homem CIVIlizado póde ouvir inditferente . do Tr•bunal da Relação, que não se deixarii. 
pois, despertam um fundo inteiro de e~o~ levar pelas paixões políticas e saber l\ cum
ções, que e herança das nossos nnte:passa- prir seu dever. do<>. Nãoj_u!go bom este meio que apresento, 
. E a .Pa~avra primeira, principal, universal mas v1r~ em todo caso collocar a remoção 
~ o dJretto, sam o qual não ha justiça, que dos magistrados dependente da opinião dos 
e o fundamento da ordem. membros de um tribunal que tambem ó com-

Ora grito de guerra, ora clamor de vin- posto de juizes e juizes que estilo mais aptos 
gança, a palavra justiça tem sido <>em v 3zes para resolver as reclamações do povo. 
no curso da historio. o resumo das asp ira- O meu substitutivo é o seguinte (Le). 

~~=~SÕ~~~ Opprimidos OU da COlera das Op- SUBSTITUTIVO A.O PROJRCTO N. 160 

Pois, bem, sr. Presidente, a justiça é o fim O Congresso Legislativo do Estado de Mi-
do Esta.do, ou antes ê o proprio Estado, por-luas Geraes decreta: 
que ella é a expressão mais legitima da affir- . ~rt. l. · ~ g?verno p~d~rú. removo r os 
mação delle. JUizes de dtrtuto e os JUizes substitutos, 



quando estes magistrados se. tornarem in- 1 Terceira do de n. 206, dobre credito anp
compativeis com os seus juriadiccionados; 

1 

plementar á lei n. 147. 
mas, para que se possa eft'ectuar esta remo- Terceira do de n. 80, de 1895, sobre cadei-
çlio, será. necessar10 que qualquer cidadlio ras primarias em Itambacury. 
ou o Procurador Geral do Estado apresente Terceira do de n. 185, sobre transferencia 
denuncias ou representações contra. estes de cadeiras primarias. 
magistrados ao Tribunal da Rela.çlio e a este Segunda do de n. 55, do Senado, dando 
tribunal cumpre verificar a conveniencia de interpretação ao art. 105 da lei n. 41. 
táes remoções. . . . Segunda do de n. 168, creando Gymnasios 

Paragrapho umco. Verificando o Tr1bunal e supprimindo escolas norruaes. · 
da Relação. serem procedentes as ac~usa· DiscussitO unica das emendas do Senado á 
ç!les, podera. o governo remo.ver o m~1stra- proposiçitO n. 35, da camara, de 1895, sobre 
do para comarca. de entranCJa. sul?er10r ou caixas economicas. 
egual e neste caso o que nitO acce1tar a. re- . . . 
moção ficará em disponibilidade. Discussão da preferenCJa entre o proJecto 

Art. 2. · Revogam-se as disposições em n .. 198, sobre ve':ba pura as .obr~s da acade-
contrario. m~a. de Commerc10 e. o subst1tut1vo da com-

Sala das sessões, 11 de agosto ele 1800.- m1~são, e segunda d1scussl!:o do que fõr pre-
Ferreira Tinôco. fer1do. 

E' apoiado, va.e a. imprimir-se para ordem Levanta-se a sessão. 
dos trabalhos. 

DISCUS~ÃO DE PARECERES 

Lido e posto em discussão l'l parecer n. 170 
é o mesmo approva.do com uma emenda 
substitutiva. da com missão de Policia, man
dando archival-o por já ter sido attendido o 
pedido a que o mesmo se referia. 

Sem debate são approvados os de ns. 161 e 
193. 

Em discussão o de n. 192, o sr. Ribeiro 
Junqueira, mostrando a necessidade que tem 
de estudar a mataria requer o adiamento da 
discussão por 3 dias. 

Em discussão o requerimento, é esta en
cerrada depois de algum debate, sendo ap
provado o requerimento pelo que é o parecer 
retirado da discussão. 

Nada mais havendo a tratar-se, o sr. Pre
sidente designa para amanhã a reguinte 

ORDEM DO DIA 12 DE AGOSTO DE 1800 

1.• PARTE 

Até uma hora da tarde : 
Leitura e approvação da acta. 
Expediente. 
Até duas horas da tarde : 
Segunda leitura dos pareceres de commis

sões e dos projectos depois de impressos e 
distribui dos. 
· Apresentação de pareceres de commissões. 

Apresentação de projectos, indicações, re
querimentos, interpeUações ou moções. 

Discussão de requerimento!!, interpellaçc'ls, 
indicações e moçõe~ . 

Approvação de redacções tlnaes. 
Primeira discussão do projecto n. 236, s<r 

bre estabelecimento de uma xarqueada entre 
os rios Grande e Paranahyba. 

Segunda do de n. 225, sobre licença ao es
crivão ~e orphãos de Pouso Alto. 

2. · PARTE 

43. • SESSÃI.J ORDINARIA AOS 12 DE AGOSTO 
DE 1800 

PRESIDENCIA DO SR. EDUARDO PIMENTEL 

SUMMAnto : - 1.· parte da ordem do dia-Acla
EXPEDIENTE - Apresentação dP. parecei' para 
3. • discussão do projecto n . 222 e do p:.recer 
de n. 195- apresentaçâo do projecto n. 23!l- appro
vaçào rl:t rellacçAo t.IMI do projr.cto n. J3u-t.· 
rliscussãn do prnjecto n. 23"-~. • rio dt' n . 22:\-
2. • parte- 1. • d lscusslln rio projecto n . i~ do ~e
narlo-3 . • do·· de u•. 2u6 c 8·• de 18%-:1. • tln rle 
u. 185. Emeoda .e ob, ervações tio sr. Delphim 
~loreira-2.· do de 11 . !>5 do Senado. Discurso 
do sr. Jo:·IO P,lo-2.· do de 11 . HiS-IIcquerilllcuto 
e observaçOt>s do sr. Detphim llloreira c Ferreira 
TioOco-Discus·âo unica rias Clucudas do S •na
do ~o projecto n . 35. DisC11rso e requerimento 
do ar. Delphim Moreira- Discussão de prereren· 
cia entre o projec•o n. 198 e o substitutivo da 
commissâo-2.· discussão do subshtutivo- Or
dem do dia seguiote. 

Ao meio dia, feita a chamada, acham-se 
presentes os srs. Eduardo Pimentel, Ribeiro 
de Oliveira, Agostinho Pereira, João Pio, 
Mendes Pimentel, Silva Fortes, Delphim Mo
reira, Ribeiro Junqueira, Gonzaga da Silva, 
Simeão Stylita, Bernardes de Faria, Bueno 
Brandão, Joaquim Calixto, Nunes Pinheiro, 
Fl'eitas Castro, Juvenal Pllnna, Mano~l Al
ves, F~>rreira Tinôco, Carlindo Pinto, lgnacio 
Murta, Carneiro de Resende, Juscelino Bal'
bosa, Camillo Soares Filho, Sabino Barroso 
Junior, Nunes Coelho, Tavares de Mello, Sa
turnino Dantas, ;\la.noe1 da Silva. Coelho de 
.Moura, Getulio ue Carvalho ; faltando com 
causa participada os SI'S. Faria Lo bato, Seve
riano de Resende, Epaminondas Ottoni, Ca
millo Pratos e Rodrigues ChavP.s, e sem ella 
os mais srs. 

Ahre-se a sessão. 
., Lida a act:;, da antecedente e não havendo 

Até quatro iloras da tarde : quem sobre a me ma l'aça observações, o sr. 
Primeira discussiLo do proj ecto n. 78, do I Presidente a. dá po1' app1·ova:da. 

Senado, subvencionando o curso annexo, I q SR. I.· SECRETARIO da conta do se-
existente na Escola de Minas. . gumte 



BXPEDIENTB 

Officios 

Da Ca~ara Municipal da Itabira, pedindo 
um aux•ho para as obras de que necessita o 
arraial da All iança, sede do districto do Car
m o no referido municipio. 

A' commissão de Representações. 
Da Camara Municipal de Itajubà., represen

tando sobre a necessidade da. creação de di
versas cadeiras de instrucção primaria.-:\' 
commissão de lnstrucção Publica. 

Da mesma Camara, representando conka 
a taxa cobrada pelas estações fiscaes sobre 
o fumo qutJ se exporta no Estado.-A' com
missão de orçamento. 

0 SR. NUNES PINHEIRO participa á casa que 
o sr. Desiderio de MeUo faltara â.s sessões 
por a lguns dias,afim de concluir o tratamen
to cirurgico de um fi lho seu.-lnteirada. 

0 SR. CAMILLO SoARES FILHO, fazendo ver 
acharem-se ausentes dous membros da com
missão d,e Camaras Municipaes, requer se 
delegue a mesa a faculdade de nomear in
terinamente quem preencha as vagas. 

Com o c0nsentimento da casa, são nomea
dos os srs. Juscelino Barbosa e Carneiro de 
Resende. 

APRESEJST!t.ÇÃO IH: PARECERE DAS CO~I:\II::!SÕES 

0 SR. BUENO BRANIJÃO, pela commissão de 
Orça,nento, apresenta o seguinte 

PARECER E HADACÇÃO SOBRE O PROJECTO N. 222, 
PARA TERCEIRA DISCUSSÃO. 

A commis~ão de or-.:amento, a que foi pre 
sente o pl'OJecto n. 2:22 que orça a receita 
e lixa <L despesa I?•Wa o exe1·cicio de 1897, 
é de .par~cer q u~ S~J~ o mesmo projecto sub· 
mett1d1 a terceu·a discussão, com a se"uin
te red<.cçào de accórdo com o vencido em 
segunda discussão . 

O Congi·csso Legislati r o do E::;tado de Mi
nas Geraes decreta : 

Art . 1. · A receita do Es tado tle Minas 
Geraes, para o exe1•cicio de IS97, fica orçada 
na quantia de 17 .148:800.;!000 e se comporil. 
dos seguintes impo tos e contribuições : 

§ 1. · Imposto sobre generos 
de expo1·ta.ção . . . . . ..... . 

§ 2. Idem sobre generos de 
con umo tle fói'a do Es-
tado ..... . . .... . . .... . . . . 

§ 3. Taxa do sello ....... .. 
§ 4 · lmpostu sob1·e contra.

ctos, nova~;ucs e proi·oga-
çõe;; rol'oi'entes n. empresas 
privile,(!iadas .......... . 

§ 5 · Pas ·agen em estradas 
de fei'I'O particular·c · . . ... 

§ 6 Mu ltas po1· i111'1'acçõ:!S 
de le is, regulamentos e 
COIÜI'tl.CtOS . . . . . . . . ... . . 

§ 7. Sello do hel·an<;as e le
gados, inclus ive de t i'. IOS
missão em linh 1 I'oct:l . 

§ 8 . Cob•·au l{a tia divid<l 
A · C. - :;3 

13.350:000$000 

1.200:000$000 
I Jl50:000$000 

8:000$000 

2~0:000$000 

30:000:3000 

4G0:0003000 

activa .• .. . ••...... . .•• . •• 
§ <L· Imposto de aferição de 

sal .......... . ... . ...•..•• 
§ 10. Renda ext~aordinaria 

e juros di dinheiros de
positados em bancos ..••• 

§ 11 Renda da Imprensa 
Oficial ... .. .... . .. ... . . . 

§ 12. Producto da venda. de 
terras devolutas ••....•.• 

§ 13. Reposições e restitui-
çõ'3s ..... .. .. ... . . ... ..•. o 

§ 14. Juros de 4 apolices .. . 
§ 15. Taxas de matricula e 

annuidades pagas pelos 
alumnos dos estabeleci
mEontos de instrucção .... 

§ 16. Renda. dos terrenos 
diamantinos . ... ......... . 

§ 17. Imposto de 5 •t. soore 
a exportação rio ouro .•. . . 

§ 18. Quotas com que con
correm as empresas privi
legiadas para o ser·viço da 
respectiva fiscalização .... 

§ l9. Producto das fianças 
criminaes arTecatlaJas pelo 
Estado ••• .. •...•..... . .• 

20:000$000 

120:000$000 

160:000$000 

60:000$000 

12:000$000 

20:000$000 
200f000 

120:0003000 

10:000~000 

120:000$000 

128:000$000 

50: 000$()1)1) 

17.148:800$000 
Art. 2. · Durante o mesmo exercício fica 

o Presiden e do Estado auctorizado a despender 
a quantia de 17.037:5603575, pe las tres secre
ta.l'ias de Estado, conforme os serviços espe
cificados nos seguintes paragraphos: 

§ I.· Secretaria do Interior·: 

Subsidio ao presidente elo 
Estado . . . . . . . . . . ... .. . . 

11 Subsidio aos senadores .. . 
Ill Pessoal o expediente da 

sec1·etaria do enatlo, sendo 
2:400 :OOU pa1·a aluguel du 
prctlio . ..... . ........... . 

IV Subs idio aos deputados. 
\ Pessoal e exped iente tia. 

seci·otaria da Cam:u·a tios 
Deputados, ·endo 4:7003 
pam exped iente ... . .. . .. . 

VI Ajuda de cus;;o aos sena.-
qoi·es e deputados . .. . .. . . 

Vil Apanhamento dos tleba-
te ........ ... ..... ... . 

\"111 Possua! da ·ecreta.ria 
do In erior ... .. . . . ..... . . 

IX Expediente da mesma 
. eci'Otal'ia. . . . . . . . . . . . . . . 

X i\la"i ·tl'<lttll'a e justiça 
do Estado . . .....• . . .... ... 

XI Pes oal c expediente da 
Repartição da Policia ... . . 

XII Cai·cer·oir·os das ca.déas 
do Estado e pessoal da ca-
dêa. da ca.pi tal . .. . ..... . . 

Xlll Diligencias policia.es . . . 
XIV 'occui'I'O · pul.Jiico· ... . 
X V .'ust nto, ve:·tu:u•io e 

curath·o d pre~os poh1·es. 
X VI Colonias COI'I'Occionaes 

agrícola· ........ . . . .. . .. . 

~0:000$000 
88:3:.W~OOO 

34:20-!;5!000 
176:0-10$000 

42:700~000 

36:000$000 

30:000$000 

123:020'000 

16:000~000 

l,G33:500$006 

57:1608000 

42:9"20$000 
30:000$000 
50:000$000 

450:0008000 

30:000·3000 



xvn Foroa publica: 
a) Pessoal da Brigada 'Poli-

cial ..•...•••............. 
b) Etap_a para 2,079 praças 

a 11530 na média .••••.•.. 
c) Fardamento para 2.079 

praças a 90íOOO ••••.•••••• 
d) Ajuda de custo aofficiaes 

em diligencio. .. •...•..•••• 
e) Gratitlcaçio a re~ngaJa-

dos .....••...••.....• . •..• 
f) Compra de o.nimaes, for

ragem, equipamenio e ar
mamento, inclusivé metra-
lhadoras • •..•••... . •...•.• 

g) Aquartelamento, enterra
manto, expediente e luz • 

XVIII Saüde publica : 
a) Directoria. de hygiene, 

pessoal e expediente ...... 
b) Quotas para as delegacias. 
XIX Auxiho aos hospitaes de 

Ouro Preto, Montes Claros, 
Grilo Mogol, ltabira, Dia
mantina, Pitanguy, Saba-

. rá, Santa Luziu, Sete La
goas, Baependy, Barbace
na, S. Joio d'El-Rey, La
vras, Caldas, 1\larianna, 
Passos, Arassuahy, Ouro 
Fino, Theophilo Ottoni, S. 

. Gonçalo do Sapucaby, Pa
racatü, Curvello, Serro, 
Mar de Hospanha, Pará, 
Turvo, Bomthn, Rio Preto, 
Campanha, Ponte Nova, 
Formiga, Leopoltlina, Juiz 
de Fóra. e Minas No,·as, 
e hospícios de alienados de 
Itabira, e Ponte Nova, a 
2:000i000 cada um. . . . . .. 

a) Aos hospícios de aliena
dos de S. João d'El-H.ey e 
Diamantina ... .. .•........ 

b) Annuidade concedida aos 
mesmos, sendo 15:0003 a 
cada um .....•.. . ........ 

c) Assistencia a alienados 
no Hospício Nacional ....• 

XX Instrucção publica: 
a) Instrucção primaria, in

clusive 60:000$ aos lO ins-
pectores ambulantes ..... . 

b) Auxilio para illuminação 
das escolas nocturnas .... 

c) Para fornecimento de mo
bilia e livros ás escolas 
primarias, inclusivé im
pressão do «Compendio de 
Gymnastica» escripto pelo 
professor da escola normal 
de Ouro Preto, Antonio 
Martiniano Ferreira .....• 

d) Despesas com as 13 escolas 
normae·s, inclusivé aluguel 
de casa para as mesmas . 

e) Cursos de agrimensura. 
em 4 destas escolas .. .... . 

1) Auxilio âs escolas nor
maes municipaes de Bar
bacena e Tres Pontas .•• •• 

-
1.512:61Qt500 

1,161:017$550 

187:110,000 

5:000$000 

10:000,)000 

129:216~950 

70:000l000 

141 :280$000 
54:780!000 

72:0003000 

65:000 i000 

30:000.$000 

10:0000$00 

2,655: l 00.,3000 

7:680l000 

80:000~000 

j708: 160,3000 

36:0003000 

30:000$000 

g) Externato do Gymnasio 
Mineiro, inclusivé expe
diente e custeio de gaoi
nete e laboratorios •••..••• 

h) Internato do Gymnasio 
Mineiro, inclusivé gratifi
caçlio ao conservador do 
gabinete de sciencias phy
sicas e naturaes .•••••••• 

i) Escola de Pharmacia .•.• 
XXI Subvençoes e auxílios: 
a) Faculdade Li-

vre de Direito.. 74:000l000 
b) Lyceu de Ar-

tes e Officios de 
Ouro Preto • • . . 5:000,!000 

c) Externato mu-
nicipal de Pitan-
guy. . • . . . . . . .. 5:000$000 

d) Gymnasio Bae-
pendiano • . • • . 5:000$000 

e) Seminario de 
Diamantina. . . . 5:000$000 

f) Collegios de 
Diamantina e 
Marianna . . . . . • 8:000$000 

g) Asylos de Dia
mantina, l\la
rianna, Barba· 
cena, Juiz de 
Fóra e S. Fran
cisco, em S.João 
tl'El-H.ey .... .. . 10:000_000 

h)t. Recolhimento 
de orphams de 
S. Jotio d'El-
Rey . . . • .. . . • . . 2:000-iOOO 

i) Asylo de S. 
Luiz em Caethé. 5:000.~000 

99:000!()00 

206:400$000 
91:440$000 

110:000,3000 

XXII Despesas com expedi-
ente de eleições estatluaes 5:oooaooo 

XXIII Archivo Publico Mi· 
neiro, pessoal e expediente. 35:500$000 

XXIV Despesa com illumi-
nação de palacio. . . . . . . . . 2:400$000 
XXV Eventuaes......... 10:000,3000 

XXVI Gratificação proviso
ria de lO, 15 e 20 ·t. nos 
termos da lei n. 90, de 23 
de junho de 1894.... ... . . . l,089:7lOS000 

li ,493:8G9l000 
§ 2: Secretaria de Fmanças: 

Pessoal da Secretaria.. ... 162:520!000 
I !Expediente. .. ........... 14:0001000 
lli Pessoal da Recebedoria · 

do Estado na Capital Fe-
deral, inclusive expediente 
e aluguel de casa. .... . . . 171:600$000 

IV Juros e a.mortisação da 
divida fundada do Estado.. I ,021:0603000 

V Porcentagem a collecto-
res e escriYães............ 233:GOOSOOO 

VI Despo!:õa com a fiscalisa-
ção especial das l'endas in-
ternas e externas .. ... . . . 132:000$000 

VII Pessoal dvs recebedo-
rias e vigias ftscaes . . . . . . • 267:940$000 

VIU Porcentagem a estradas 
de ferro pela arrecadação 



de rendas . ..•. . .... . ..••. 
IX Expediente e aluguel de 

casas para recebedorias .. 
X Juros tio emprestimo de 

ot·phàms c de dinheiros de
positados para fiança de 
exactores ... ...... . . ..... . 

XI cu~tas em processos cri
mes a funccionarios não 
remunerados e em cau sas 
da. Fazenda •.... ...•... 

XII Expediente do jury e 
tribunaes correccionaes e 
publicações de editaes • .. • 

XIII Mobilia para a sala. de 
jury em diversas comarcas. 

XIV Passagens em estradas 
de ferro e telegrammas of~ 
ficiaes............ • .•.... 

XV Imprensa Otflcia.l. . .• .. 
XVI Reposições e restit ui-

ções . ......... ...... ..•.• 
XVII Aposentados e refor-

tnados ...••••••......• . .•. 
XVlll Despesas com talões 

e impressão de estampi-
lhas ..•• . ..• . •..•........• 

XIX Exercicios fiudos .. ...• 
XX Eventuaes ........... . 
XXI Gratitlca•;liu provisorii.L 

de lO, 15 e 20 •t. , nos ter
mos da. lei n. 90, de 23 de 
,i unho dei894 . ......•..... 

2~9 

292:()()(\~000 

22:000$000 

~:OOOSOOO 

144.000;000 

publicação da« Revista ln
•lustrial » prestado em 
quota.s mensaes correspon
dentes aos numet'OS da 
H.evista que se publicarem 

XV Comprado vaccina anti-
carbunculosa ..... . . .. ... . 

XVI Fundação e manuten
ção de um stock-house de 
machinas agrícolas . . . . . 

XVII Acquisi~;ão de produc
tos chimicos e apparlllhos 
pam tratamento do vinhe
dos atacados de molestias 

XVIII Fiscalisar;üo das em-
23:0008000 presas de aguas miner·aes 

59:8008000 
XIX Auxilio ao Governo Fe

dera l para o estabeleci
mento de linhas telegt·:t-
phicas ...... .•. .... .... 

80:000;000 XX Subvenção â. empreza. 
272:520,3000 

1 

« Viação do Drr~zil», p:~ l'U 
navegação de rios ...... . 

10:000$000 XXI Fiscalisação das t!stra
das de ferro ..........•.. 

276:8733575 XXII Eventuaes .. .. ..•... .. 

6:0003000 
60:000$000 

4:0003000 

XXIII Gratificaf;íio proviso
ria de 10, 15 e 20 •f. nos 
termos da lei n. !lO de 2.1 
de junho de 1894 . • ...... 

00:000;.000 

9:600,3000 

50:000 )00ll 

1 0:000~000 

9:0003000 

50:ooo:ooo 

43:2()(\,3000 

l 04 ; 800 :ooo 
8:000.3000 

!)4:3163000 

2.183:296;000 

82:482$000 

:l. 360:395$575 

Art. 3. · O IIOVerno fica auctori ado are
cebei· e restituir os dinheit·os do empt•estimo 
do cofre dos orphiios: deposites para IIaran
tia de fianças e de deposites de outras or igens. 

§ 3.· Secretaria da Agric:ultura, Commer
Paragrapho unico. O saldo que produzi

rem estes depositas serú. empregado nas des
pesas do Estado, e o· exces os da re t~t~Ii 
ções serão levados no balanço do excrciCIO. 

cio e Obras Publicas: 
I Pessoal da ecretaria. . . 
li Expediente, inclusi,·ó alu-

guel de casa e 7:000 ;000 
r ara. compra do i nstt•u
n:entos de en~enha ria .... 

lii Repartição de Ton as e 
Colonisaç:,o, inclush·é a lu
guel de ca .. a e expedi ente. 

IV Tres dist rictos do terra!! , 
(pessoal c expediente) .. .. 

V Commis~:,o da. cai·t a geo
l!r:tphica o geologica do 
Estado .... .. . . . .. .. .. . 

VI Commissi10 de limites .. 
VII Colonia-: indigcnas .... 
Vlll Obras nublicas . .•.. . .. 
IX Junta êom mercia l, in-

clusivé expediente o a lu-
guel de c::u;a .. ........... . 

X Institu to Zootechnico tio 
Uberaba. . . . . ... .. ... .. . 

XI Instituto Agronomico de 
ltabira ... . . .. . . ........ .. 

XII Concc~.<f10 tle prcmios a 
i ndustl'ial'"'. . . . . . . . . .. . . . 

Xlll Subvcnt;iio ú Ac;lllumia. 
do ComnH' I'c io de Juiz de 
Fóra. . . . .. .. .. . .. ... . 

XIV Acqui. ição de plantas, 
sen1entes e introducção de 
animaes de raça, inclusivó 
8:000,3000 como auxilio á 

155:4203000 

21:4003000 

72:9603000 

139:2003000 

I 05:R002000 
15G:0803000 
2.'):0003000 

800:ooo:ooo 

11:780;000 

63:1203000 

3:620:;000 

\ 0:000~000 

:-!O:OOO:OOO 

Art . 4.• Fica. o Presidente do Estado au
ctorisado a abl'ir ct·editos supplom ntat·es 

. com as f'ormn.lidadc prescriptas no art. I ~ 
da lei n. :!,:~14 de li de junho de l ~76, e 
observadas egualmcnte as disposições do art. 
a: da lei n. (!) de :!6 de novombro de 1891-
ás rubr·icns do;: ns. 8, 14, 15, :?0 lettra h c 
25 do :s 1. · ;ll'l. :?. ·: I, 4, 5, 6, 7, 8, 10, li , 
lU c :? 1 do § 2.· o n:. I e ~I do § 3.· do 
mesnw ar tigo; caso niio tenham sido sull1-
ciontemente dotadas. 

AI't. 5.· Caso a renda ordinarin c exti'aoi'
dinai'ia. niio hastem para a despesa UI't;arla, 
o PI·c~id cnte do E!:tado podara l'azci' opci'a
çõcs de credito para coiJt•it· o dcticit qu ~o 
verificar. 

Art. 6. · F ie~~ tam hem o Presidcn te do Es
tar lo nuctorisado a. razei· operar;i:H':.< d CI'e1lito 
pat·a occorrer ils despesas com gai·antia do 
J u i·os, sub,·ençôes e omprc;:tim o~ a cmprc~:\s 
auxiliadas pelo Estado, cn~o scpm t n ~u:li
dcntcs as t•endas tio Estado. 

Art. 7. · Fica. e:;rua lmcute o f'I'C~id cntc "" 
Est;ttlo auctorisa,Io. desde .iú, a l'azci· upe: I'a
ções rle CI'edito ató a quanti;t d.c cinco mi l 
conto de reis para occur'I'OI' a ' de~ pesa,.: 
com o erviços de immigi·açiío c colonisa
ção ci·eado. pdas lei · ns. 3:? de I, do .i uI h o 
do '!89"2, e I fiO do 20 do julbo de IRUti, nf10 
excedendo o~ juros do 6 ·f. ao auno. 



Art. 8. • Continuam em vigor as -di8posi
çtJes contidas noa arts. 10, 11, 14, 15. 16, 17, 
18 e 19 da lei n. 19 de 26 de novembro ·de 
1891; 6. · da lei n. 39. de 21 de julho de 1892 
e ·as dos arts. 6, 7 e 15· da lei n. 107 de 26 
de julho de 1894. 
~. 9. · Fica o governo auctorizado a 

rever1 desde jà1 a tabella A- do decreto n. 
842, ae 25 de Julho de 1895, :()81'8. o fim de 
incluir na mesma !abella, SUJeitando-os ao 

,. imposto de 4 °/o, oa seguintes generos : man
ganez, crystal de rocha, cal, borracha, oleo 
de copahyba e outros congeneres, batata, 
sabllo, cacáo, farinha, doces de qualquer es
pecie, kaolim. 

Art. 10. Revogam-se as disposiçlSes em 
contrario. 

Paço da Camara dos Deputados do Estado 
de Minas Geraes, Ouro Preto, 19 de agosto 
de 1896.-EDUARDO AUGUSTO PIMENTEL BAE
BOSA.-AGOSTINHO JOSÉ PEREIRA.-DESIDERIO 
FERREIRA DE MELLO. 

·Sala das commissões, em 12 de agosto do 
1896. - J. Bueno BrandlLo .- Mendes Pi
mentel. 

A imprimir-se. 
O SR. JoÃO PIO, J?ela commrsslLo de Instru

cçlto Publica, env11\ é. mesa o seguinte 

PARECER N. 195 

A commissão de Instrucçã.o Publica; á. qual 
foi presente a representação da congregaçlLo 
do Externato do Gymnasio Mineiro, pedin
do a separaçlto da cadeira de algebra da de 
arithmetica e a creaçtLo de uma cadeira es
pecial para o ensino de chorographia e his
toria do Brazil : 

Considerando que, pelo disposto no de
creto federal n. 981, de 8 de novembro de 
1'891 e no art. 104 da lei n. 41, o Gymnasio 
Mineiro deve ser modelado pelo Gymnasio 
Nacional, nlto podendo, portanto, o poder 
legislativo mineiro dar novo vtano aos pro
grammas de ensino secundar101 o que aliàs 
seria de summa vantagem para o ensino; 

Considerando que, si bem s~ja de muita 
utilidade a separação de cade1ras reclama
da pela illustrada congregaçlLo do Gymnasio 
Mineiro, não é comtudo conveniente fazer 
modificações parciaes na lei referente á 
distribuiçlLo das matarias, J?Orque o Con
gr.esso Mineiro não as poderia fazer comple
taS sem exorbitar de suas attribuições, é de 
parecer 
. Que se archive a representa~ão. 

Sala das commissoes, 12 de agosto de 1896. 
- Padre João Pio.- Francisco Bressane. -
Mendes Pimentel. - A imprimir-se. 

APRm!ENTAÇÃO DE PROJECTOS 
0 SR. MENDES PIMENTEL, addusindo algu

mas considerações tendentes a mostrar a 
utilidade do projecto que tem em mãos, pro
mette defendei-o no correr das discussões. 

nitivos de l'ropriedade aos colonos dos nu
cleos colomaes--« S. Jolto d'El-Rey, Rodrigo 
Silva e Maria Custodia. » 

Art. 2. · Só será concedido este favor ao 
colono que ha mais de dous annos tiver es
tabelecido no respectivo lote mor&d:\ habi
tual e cultura etrectiva. 

Art 3. · Fica ma.ntid~ a determinaçlto do 
art. 25, do decreto n. 777, de 1. • de setem
bro de 1894. 

Art. 4. · :levogam-se as disposiçõHB em 
contrario. (S. R ) 

Sala das sessões, 12 de agcst.Q de 1896.
Mendes Pimentel. ~ Padre JolLo Pio. - Silva 
Fortes.-Ribeiro de Oliveira.- Ferreira Ti
nôco.-Carlindo Pinto.-Apoiado, vae a im-
primir-se. · 
APPROVAÇÃO DA REDACÇÃO FINAL DO PREJECTO 

N. 130 

Sem debate, encerra-se a discussão, e é 
approvada a redacção final do .projecto n. 
130, de 1895, subsidiando a Camara Munici
pal de Mar d'Hespanha para manutenção 
de um collegio secundario alli existente.
Envie-se ao Senado. 

1.· DISCUSSÃO DO PROJECTO N. 236 

Lido e posto em primeira ·discussão, en
cerra.-~e esta sem debate, e é approvado o 
projecto n. 23ô, sobre estabelecimento de 
uma xarqueada no logar mais apropriado 
entre os rios Grande e Paranahyba.-A' com
misslto de Industrias. 

2. • DISCUSSÃO DO PROJECTO N. 225 

Egualmente, sem debate, encerra-!!e a se
gunda discussão do artigo unico do ~rojecto 
n. 225, concedendo licença: ao escr1vão de 
orphãos de Pouso Alto.-Consentindo a casa 
que sotrra elle terceira discussão, vae á com
missão de Petições. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

1.· DISCUSSÃO DO PROJECTO N. 7_8, DO SENADO 

Annuncia-se a primeira discussão do pro
jacto n. 78, do Senado, subvencianando o 
curso annexo existente na Escola de Minas. 

O 8r. Sablno Darro8o .JnnJor (Não te
mos o seu discurso). 

Encerrada a discussão, é approvado Q pro
jacto que vae áa commissoes reunidas de 
Representações e Orçamento. 

TERCEIRA DO DE N. 206 
Sem debate, encerra-se a terceira discussão, 

é approvado, e vae á commisslLo de Reda
cção o projecto n. 206, sobre credito sup
plementar a lei n. 147. 

TERCEIRA DO DE N. 80, DE 1895 

238 Egualmente, sem debate é approva.do em 
PROJECTO N · tel'('.eira discussão, e vae l mesma commis-

0 Congresso Legislativo do Estado de Mi- siLo, o projecto n. 80, de 1895, mantendo duas 
nas Geraes decreta : cadeiras de instrucção primaria na colonia 

Art. l. · • Fica o governo auctorizado a indigna-Itambacury. 
gratuita~ente fazer entrega de títulos defi- ' Suspende-se a sesaão por dez minutos. 
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TERCEIRA DO DE N. 185 I bunal da Relaçllo, porque na lei relativa. á 

esse Tribunal tambem se encontra o mesmo 
!Wab~rta a sessão, ~ lido e entra em ter- adjectivo. 

celJ'a d1scussllo o JlrOJecto n.l85, sobre trans-1 Portanto pareceu á com missão que a in
fere~cia. de c~de1ra ~e instrucçllo primaria terpetraçã.Õ do Senado não attendeu ao con-
na. c1dade da D1amantma. , juncto da lei. 

e •r. Delftm Moreira :-Sr. Presi- 1 De facto, sr. Presidente, no art. 2. · da lei 
dente, o meu honrado collega, o sr. Wen- n. 31, diz-se que o conselho superior, cuja 
ceslau Braz, na 2. · discussão deste projecto, sé"de é na Capital do Estado, terá como 
apresentou uma emenda mandando conver- membro nato o reitor do Externato po Gy
ter em mi:rla a cadeira de Furnas, munici- mnasio, portanto pode-se dar interpretação 
pio de Pedra Branca, entretanto no logar contraria de que este estabelecimento deve 
denominado Furuas não existe cadeira a.lgu- estar na Capital do Estado, porque o seu rei
ma creada. tor é membrll nato do conselho superior 

Hà, porém, uma cadeira no bairro-·Roci- que só 1\mccionaria na Capital do Est.'\do. 
nha-localidade ASta tambem conhecida pela E si assim é, o Gymnasio deve estar n!l. 
denominação de Furnas e a esta é que se Capital do Estado e nãú em Ouro Preto. 
referi~ aquelle collega. No art. 24, da lei n. 41, jil. re~'rida, diz 

Por 1sso, para s!lnar e!'se en~~no, eu man- que os inspectores ambulantes set·ão exami-
do á mesa 8: segumte emend~ _(l~): nados em concurso peran te o rcitot· do Ex-

Onde se ~1z-Furnas, .mumCJp!O (d? ~edra ternato do Gymnãsio, na Capital. 
Branca- d1ga-se - Rocmha, mumc1p10 de Eis ahi, SI'. Presidente, dou texto~ Lia 
Pedra Branca. propria lei que refere-se ao Extm·nato do 

N. 4 Gymnasio Mineiro, sem que se diga que sua 
séde sern Ouro Preto. 

Emenda ao § l. · do art. l. ·. 
Onde. se diz-Furnas, município da Pedra 

Branca -diga-se- Rocinha -município da 
Pedra Branca. 

Sala das sessOds, 12 de agosto de 1896.
Delfim Moreira. 

Lida e apoiada,é posta conJunctamente em 
discu ão que é encerrada, sendo approva
dos o p1·o~ecto e a emenda. 

SEGUNDA DO DE N . 55, DO SENADO 

E' lido, entra em segunda discussão, por 
artigos, o proJecto n. 5..'>, do Senado, deter
minando que o Externato do Gymnasio 
Mineiro continuará a funccionar em Ouro 
Preto. 

Em discussão o artigo I.·, é esta encerrada 
de:,_,ois de falar 

O l'lr • .João Pio :-Sr. Presidente, como 
relator da commis ão de Iustrucção Publica 
sou obrigado a vir dar uma explicação re
lativamente á. interpretação do art. 105, da 
lei n. 41. Diz o art1go n. 105 :-0 externato 
com séde nesta Capital, etc ..• 

O Senado Mineiro, interpretando as pala
vras-nesta Capital-diz por este pr~j eto 
que o Externato do Gymnasio Mineiro deve 
ficar em Ouro Preto e não na Capital do Es
tado. 

Sr Presidente, a commissão de Instrucção 
Publica discorda desta interpn:tação dada 
pelo Senado, porque,em virtude das leis de 
hermenentica juridica, não se deve inter
preta.r uma disposição sem cotejai-a com 
todos as outras exaradas nas demais leis. 

Demais, sr. Presidente, a interpretação 
não deve ser dada unicamente á lettra da 
lei, ou de um artigo, porque neste case uma 
interpretação de qualquer artigo de lei ar·
rastaria a um absurdo e. flagrantes contra
dicções. 

Ora, sr. Presidente, si pelo adjectivo-nes
ta-o Senado conclue que refere-se a Ouro 
Preto, deve então ficar aqui tambem o Tri-

Sr. Presidente, si fo se dar· a minha opi
nião individual, en vot;tria, eu appr·ovaria 
talvez que o Externato do Gymna io cfl nti
nuassf:' em Our·o Preto, ma~ a commi são 
de lnstrucção Publica deu parecer contra a 
interpr·etação do Sena.do por·q ue e lia pode 
tJ·azer a ccnseq uencia de não mudarmos i
quer a Capita.l, por·que os dec1·etos são a si
gnados-Palacio do Governo na Capital-e 
depois dizem-Ouro Preto. 

Depois do votada a mudança da Capital, 8i 
dermos a interpretação Je.,.L !ativa que quflr 
o Senado , se::rue-8e que a Capital não está 
mudada de Ouro P1·eto. 

Portanto, não so trata de sabor se o Gymna
sio deve ficar em Om·o Preto ou ir para a 
nova Capital, tr·ata- e de saber se a interpre
tação do Senado é jurídica e r·egular. 

A commis ão de ln"trucc:ão Publica julga 
o contrario o po1' i. so 1leu parecer contra es
perando que a Cama.ra. do sr . Deputados 
apoiando este par·ecer· rej~ite o projecto. 

Entretanto, SI'. PI'08idento, mu ito caute lo
samente accr·e~conte i no fim do parecer, que 
sujeitava a interpretação da lettra da lei ;i. 
abedoria de~ta Camara, porque é for<;oso 

confes 1w-se que não tinha a commis ão ba -
tanto contiança em si, e havendo nesta. ca a 
uma commissão de Legislação a ella compe
te muito mais dar o parecer relativo ao pr·o
jecto apresentado pelo Senado, ca~o a Ca
mara não concorde com o parecer da com
:nissão. (Muito bem) 

Encerrado o dehate é annunciada a vota
tação que dá em resultado a rejeição do nrt. 
I.· do projecto, ficando prejudicado o art. 
2.·. 

O SR. PRESIDENTE manda que se archive o 
!.Jrojecto, communicando-se ao Senado. 

2." DO DE N. 16 

E' annunciada a 2. · discussão do projecto 
n- 168, creando Gymnasios e supprimindo Es
colas Normaes . 
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O ••· DeUiaa Jlo~lra•-. Vem ti. tribuna • Si o auxilio, sr. Presidente, a que se refe

para am nome. e a ped1do do .11lustrado ~em- re a .emenda, fór outro além do pagamento 
bro da comm1ssli.o de ~nstrucçlo Publica, o dos JUros pelos depositos, comprehende-se 
seu coll~gao sr. Fran~1sco Bressane, reque- que não podemos votar em disposiçllo gene
rer .o adiamento da discussão por 3 dias do rica essa medida sem estabelecermos o modo 
pro~ecto n. 168. a forma desses auxilios, sem determinarmo~ 

D1z o orador que send,o aquelle co!lega a quanto deverlio montar os onus do Estado 
quem relato.u o par~cer acerca do proJecto com esses au:r.ilios. 
ora submett1do .á discussão, pensu. ser mes- Si, porém, o auxilio se refere sómente ao 
mo até necessar1a a sua. presença, além de pagamentn dos juros pelos depositos l'eali
ser um ac.to de defere!ICJU pes!1oal da Cam:J;- zad~s, eu tenho receios, sr. Presidente, de 
ra Por 1sso manda a me:sa o seu requeri- obr1gar o Estado a receber esses depositos e 
manto, !3 certo esta. _que a Camara não nega- de pagar por elles Juros; eu temo, sr. Pre
râ o ad1_amento .Pedado. . , si'.lente, que essa disposição venha abrir ao 
. Requeiro o ad1amento da diEcussão do pro- Estado uma porta para tomar dinheiro em-
Jlc.to n. Hi8, por tres dias. prestado. 

~ala das ~essl!es, 12 de agosto de 1800.- E nem ao menos, sr . Presidente, se limita 
Deltim Moreara. _ na emenda o quantum desses deposites, de 

O l!lr. Ferreira Tln6eo:-Pedi n. palavra sorte que, si as caixas economicas particu
paradeclarar que voto contra 0 requerimen- lares que se fundarem no Estado quizerem 
to em vista da. doutrina estabelecida hontem depositar nos cofres publicos milhares de 
nesta casa. contos, ~ Estado terá de recebei-os e de so-

0 nosso collega, 0 sr .. Tuvenal Penna pe- brecarregar-se com o pagamento df)s juros. 
diu o adiamento da discuss!o do projecto O que irá fazer o Estado, sr. Presidente, com· 
n. 152, por 3e achaa• a.usente 0 iUustre rela- esses depositos 1 Certamente irà empregal
tor da commisslio de Saúde Publica, no en- os em despesas reproductivas. Mas suppo
tanto a Camara negou pelo facto de se acha- nhamos ou antes consideremos, sr. Presiden
rem présentes os demais membros da mes- te, que esses depositos são adventivos, são 
ma commisslio. deposites em conta corrente, que entram e 

O SR. JuscELiso BARDOSA :- Mas hoje é 0 sabem dos cofres a voutade das administra
proprio relator do parecer quem manda pe- ções dessas caixas, então comprehendere
dir o adiamento . mos a importancia do assumpto dessa emen-

0 SR. FERREIRA Tt:sôco: _Eu penso que da. Supponhamos, sr. Presidente, que o Es
achando-se presentes dous membros da com- tado, sobrecarregado com grandes depositos 
missão de lnstrucção Publica nllo deve ser da especie creada pela emenda, tenha de pas
acceito o requerimento. sa.r por uma enorme crise, tenha o seu cre-

0 sn. ME:-oDES PIMENTEL :-l\Ias um assignou dito abalado em dado período de sua vida 
vencido. política, e então comprehenderemos as dif-

0 SR. FERREI ·•A TINôco :-E' necessario que ficuldades que terá eile para attender à gran
a Camara. seja coheronte, por isso voto de concurrencia de saques livres que hão de 
contra . certamente fazer as administrações das cai-

Encerrada a discussão, foi approvado 0 re- xas et'onomicas particulares, e essas ditncul
querimento, ficando adiada a discussão do dades ainda crescerão, si todos os depositos 
projecto na forma requerida. tiverem sido empregados, ainda quo em des

DISCUSSÃO DAS E~IENDAS DO SENADO AO PROJE
CTO N. 102, DE 1895. 

São lidas e postas em discussão as emen
das do Senado, ao projecto n. 102, da Cu
mura, de 1805. 

O sr. Delfim ltloreJra :-Em breves con
sidel:ações, sr· . . P,·esidente, vou justitlcar o 
soguwte requer1mento, que vou ter a honra 
de apresentara Camara. 

A em.enda auditiva, approvada pelo Senado, 
ao proJecto que trata da Cl'o:~çilo de caixas 
economica.s no Estado a!lgura-se-me pouco 
comprehensivel e confustt mesmo. 

Essa e.tnendll, sr . P1•esiuente (lé), trata .de 
auctoriza r o Estado a auxiliar as caixas eco
n.omicas quo se fundarem por iniciativa par
twul;u·. NrtO sei, sr. Presidente, si esse au
xilio a quo se refere a e10enda do Senado, 
ser á sómente o const:mte da sua ultima par
~c, si consistira no paga.mont.o dos 5•/. de 
.Jur·cs pelos depositos nos co!'1·es public0s, 
feitos pelas caixas economicas pr.rticulares, 
vn si consistirá noutra especie de auxilio-o 
auxilio, por exemplo, par·a a creação e cus
teio dessas caixas. Como já disse, sr. Pre
sidente, a emenda. está um pouco confusa. 

pesas reproductivas. 
Acho, portanto, sr. Presidente, que não 

podemos votar as:-im de al'ogadilho, numa 
só disr.ussão, sem a necessaria meditação, llS 
emendas do Senado, ao projecto de creação 
das caixas economicas. Assim, pois, requei
ro que as ditas emendas sejam remettidas it 
commissão de Orçamento para sour·o ellas 
emittir parecer. (muito bem) 

Em di. cussão o requerimento, é elle encer
rado, não se podendo effectuar a votação do 
mesmo, por não haver numero na. casa, mo
tivo pelo qual fica a votação adiada. 

DISCUSSÃO DA PREFERENClA El'(TRE O SUOSTI
TUTIVO DA CO~DIISSÃO E O PROJBCTO N. I 08 

O sr . Presidente annuncia em seguida a 
discussão da. preferencia entre o projccto n. 
1!)8, sobre verba p:tra as obras da. Academia 
de Commercio e o substitutivo da com missão · 
e segund11. discussão do quo fór prefer·ido. 

Encerrada, sem debate, a discnss~to, ticn 
adiada a votação da preforencia por falt a dn 
numer0. 

O sr. Presidente na fórma do artigo 176 do 
regimento, manda que se proceda à chamada 
verirtcando-se terem-se retirado com causa 
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participada o sr. Mendes Pimentel e sem 
ella. os srs. : Bernardas de Faria, Joa
quim Calixto, Nunes Pinheiro, Ferreira Ti
nôco, Ignacio Murta, Nunes Coelho, 1\Ia noel 
da Silva, Coelho de Moura e Tbeophilo Mar
ques. 

Nada mais havendo a tratar -se, o sr. Pre
sidente designa para. amanhã a seguin te 

ORDE:\1 DO DIA 

1." PARTE 
Atê uma hora da tat·de : 
Leitura e approvação da acta. 
Expediente. 
Até duas horas da tarde : 

Segunda leit ura dos pareceres de commis
sões e dos projectos depois de impressos 
e distribuídos. 

Apresentação de pareceres de commissões. 
Apresentação de pt·oj ectos, indicaçOes, r e

querimentos, inte:·pellaçôes ou movões. 
Discussão de requm·i me ntos, interpellações, 

indicações e moções. 
Approvação de rodacções flrtaes. 
Segunda discussão do pt·ojocto n. 145, de 

1895, a.uxilia ndo o Lyceu do Artes c Ollicios 
de Diamantina. 

Pt·imeit·a di seu são do prqjecto n. 23-·, so
bre títulos a colonos do diversos nucleos do 
Estad:>. 

Primeira do de n. 2 1 ~ , sobro verba para 
Ca. a de Car idade de Cuidas. 

2.' PARTJ; 

Até q uatro hora;:; da tar·t!o : 
Tm·.:ei1·a discussi'io do projecto n. 222, so

bt·e orçamento pat•a o exercício de 1897; 
Prime ira do do n. 220, concedendo l icen

ça à professora de S. Caetano do Chopot,ú. 
Continu:t.ção da egun da discussão do pro

jacto n. 2tl, sobre t·econhecimento do pode
res de membros .de Camaras :\lunicipac . 

Primeira. do de n. 227, solwe CJ'eação do 
cadeit·as primat·ias. 

Segunda do de n . lOS, sobre verba para 
conclusão das . obt•as d:t Academia. de Com
nter·cio de Juiz de Fóra. 

Levanta-se a sessão. 

44 . · SESSÃO ORDINARIA, AOS 13 DE AGOSTO 
DE 1896 • 

PRESIDE:-iCIA DO SR. EDUARI'O PDIENTEL 

, t.:.\UIAI\10 :-=:: Primeira parle 1la or1lcm do dia: 
At:la. - Expedientc · - :'egunlla lei tura llus parc
Cdrcs c llus projedos impressos. -- A pre~entaç;·co 
•las n•1lacçü~s llna.:s clus projcctos us. 8U, rle 
11:19.;, t8> c l?úG, do corrcuce aanu.-ltlc u•. da pro· 
posiç:lo n · ~li.- ltlcm, dos parcccrl!s de ns; IV6 
a ~ .. u. - ld••m, para ~l!~ll ntla discn ~~;lo do projl!· 
elo o. 'i::!, do St!:tado c para tercei ra rlu tle 11. 

~ :!5.-Api'\!S.: ut•ç:'to 1ie rl'qucrimentu.- ltlem, du 
)lrujeclu n . :!B!I.- Di>cus,;\u elo: rc•JU P. ri mcrc to.
\'ula\:lu tias rua h: rias cnp ti iscuss:·eo llcou ~~uccr
rarla. -Se~:unda ·• iscu~s;'cu •lo proj•:cto o. 71, clu 
::ienado.- Discu r;"s cl us srs. Camillo Soares FI· 
lho e Ferreira Tinor.o.-::it:guntla 11arle.-Terceira 

discussão do projecto o. 233.-Prlmeira do de o . 
237. - Prlmelra do de o. 75, do Seoado .- Discus
P:lo da pre!ere'lcia entre o preojecto o. 160 e o 
~ubstitutivo ao mesmo oiTereclllo e segunda dl~· 
cus,l\o do que for prc!erldo:-Discursus dos srs. 
Jo'erre1ra Tmoco e Htbelro JUD<JUeira.- Discurso 
e requerimento do sr. r;etulio de Carvalho.- Dis
cursu llo sr. :'ahino narroso Jun ior. - Segunda 
di~cuss:lo tio prtcj t!t:lo u . tS2.-Discursos llvs srs. 
Meo•les l'imcuh:l e Pinto de .Moura -Ordem do 
dia ~egui : .ttl . 

Ao meio dia, feita n. chamada. acham-so 
presentes os st•s. Eduardo P1mentol H.ibeiro 
do Olivcim, \gostinho l'ereiJ·a, :'lliu;oel Al
ves, J u\'enal Pcn na, Fe1·reim Tintico .João 
Pio, Uernardes do Faria, ~lendas Pir{tentel 
Silva F01·tcs, Cami llo oares r'ilho Carlind~ 
Pinto, Coelho de l\Ioura, Joaqui1;1 Cali xto 
Si1nefco Styli ta, Bueno Brandão, Dellim l\l o~ 
reira, .\unes Pinhe iro, F1·ancisco Bro~ ano 
Cal'II<:ÍJ'.J ele Rezende, ltibeit·o Jun411 Ci 1·a Au: 
gusto Clemcntino, .Juscel ino J::u·bosa, 'Ft·oi
tas Castro, Satu mino Dantas, (;c tul io do 
Carvalho, Gonzaga da Sih·a, Pint.o elo l\lout·a , 
l\lanoel da Sih·a, Ignacio :11urta , Roc..lrigues 
Clt a \·es, Nunes Coelho, Tavares do :\lollo, 
Theoplli lo Marq ues e Sabino Barroso Juni•,l', 
faltand o com causa partic ipada, os srs. : Fa
ria Lobato, Severiano de Rezende, Camil lu 
Pratos e Rau l Penido, e sem ella os mai~ 
srs. 

Abre-se a sessão. 
Lida a acta 1la a ntecedente c niio havcneln 

qu em sobre e lla fava observaçOcs, o s1-. I'I'O
sidento a dá po1· approntda. 

O SR. 1.· SECRET ARJOdá conta do seguinte 

EXPEDIE::>TE 

0/Jicios 
Do ~~· . I · ·l'crr.tario do enado, commu

nicandu tet· sido rejeitada pot· aquolla Ca
mal·a, e m ~eguud:~ tliscu ~si'tu, a pruposi~;fto 
de lei tle·ta emanada sob n 57, ahonando 
custas ao" juizos Jo dir·e ito, sulJ~tituto · e 
pt'OIIIutun:s tlc .i us t iça.-lnteit·ada. 

Do tlr. ·ect·etal'io ela:-: Finança,.:, t t'ansmit
tinüo o rcq uc1·i rnc n to em q uc o t llesou rei r·u 
da Recebedol'a do :\li nas na Capital Federal , 
solicita augmc nto de sous vencimentos. - :\' 
c•>mrn issfco de Petit;ôes. 

Ou tlr. Scct·ctar·io do Intct'ior enviando a 
l\lensa:;em em quo o dr. Prosinente do Es
tado pede a elevação do credito neee a riu 
á \·et·ba tio n. 12, § 1.•, art. 2 • da lei n. 147. 
- A · commissfto de Or~;amcn to . 

U . ll J 'SCEL!:-iO BARllO. A participa :l casa 
quo o st·. Cami llo Pr·ates cont inúa a faltar 
às sessões, por encommoclo do saúdo - In
teirada . 

0 SR . TAVARES DE 1\IELLO req uer a nomea
ÇãO interina do dous membros quo pr'en
cham as va:;ns existente na commi s~iio do 
Obras Publicas. 

O SR. PRESIDENTE, com o consentimento da. 
c:.:m, uomeia os srs. Silva Forte · e Bel·nat·Lios 
de Faria. 

SEGU:-õDA I E 'I URA 

Tem segunda leitura e ficam sobro a. mo ':1. 
para ordem dos t rabalhos, o parecei' n. I J.) 
e o projecto n. 238, sendo c. te .i u i gado ob.il'
cto de delibel'ação. 



APRESENTA.ÇÃO DE PA.RECERES DE COJOII88GBS 
O sa. PINTo DE MoURA, pela commisslo de 

Redacçlo, apresenta os seguintes pareceres: 

JUIDACÇÃO FINAL SOBU O PROJECTO N. 80, 
DB 1895 

A commissll.o de Redacção de Leis, a que 
foi presente o projecto n. 80, de 1895, é de 
parecer que seja adoptada, como final, a 
mesma. radacçll.o com que foi elle approvado 
em 3. discussão. 

Sala aas cooimissões, 13 de agosto de 189t>. 
-Pinto de Moura, relator. - Bernardes de 
Faria. 
RBDACÇÃO Fl:"'AL, DE CO:"'FORMIDADB COM A 

EMENDA DO SENADO, SOBõtB A PROPOSIÇÃO N. 
56, DE 1896, INICIADA SOB N. 154. 

A commissão de Radacção de Leis, a que 
foí presente a · J!roposição n. 56, de 1896 e 
emenda respectiva, vinda do Senado, é de 
pa~cer que seja approvada a seguinte re
dacçllo dada. i.&. mesma. 

O Congresso Legislativo do Estado de Mi
nas Geraes decreta: 

Ar. 1. · Fica o Pre!lidente do Estado au
ctorizado a fazer as necessarias operaçOes de 
credito, ou a empr~:~gar os saldosda receita, 
para occorrer ás despezas com os e:~tudos e 
construcçOes das estradas de ferro auuctori
zadas pelas leis ns. 135, 138 e 139 de 20 de
julho de 1895. 

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

Sala das commissoes, 13 de agosto de 1896. 
- Pinto de Moura., relator. - Bernardes de 
Faria. 

RBDACÇÃO FINAL SOBRE O PROJECTO N. 185 

A commissão de RedacÇão de Leis, a que 
foi presente o projecto n 185, deste anno, é 
de parecer que seja adoptada, como final, a 
mesma redacção com que foi elle approvado, 
em terceira discussão. .-

Sala das commissões, 13 de agosto de 1896. 
-Pinto de Moura.-Berna.rdes de Faria. 

REDACÇÃO FINAL SOBRE O PROJECTO N. 200 

A commissão de Redacção de Leis a que foi 
presente o pro.jecto n. 206, deste anno, é de 
parecer que s~Ja. adoptada, como final, a 
mesma redacçãocom que foi elle approvado, 
em terceira discussão. 

Sala das commissões, 13 de agosto de 1896. 
- Pinto de Moura, relator - Bernardes de 
Faria. 

A imprimirem-se. 
0 SR. SILVA FORTES, por parte da com

missão de Representações e Petições, envia 
fJ mesa os seguintes pareceres: 

N. 196 

A commissão de Representações, Requeri
mentos e PetiçOes, á qual foi presente a de 
Daniel Gonçalves Castanheira, etD-COlle<'tv1· 
do Sacramento, pedindo para que fique ex
tincto seu debito para. com o Estado, é de 

p~ 

Que se mandem archivar a dita petição e 
documentos, salvo ao requerente o direito de 
reclamar do Presidente do - Estado quaes
quer favores que por acto legislativo pos
terior lhe possam aproveitar. 

Sala das commissoes, 13 de agosto de 1896. 
-Silva Fortes.-Simeão Stylita. -Saturnino 
Dantas. 

N. 197 

A commissão de RepresentaçOes; Requeri
mentos e Petições, á qual foi presente o 
otficio da camara municipal de Itabira, pe
dindo o auxilio de cinco contos para as 
obras de que necessita o districto do Carmo, 
no logar denominado-Alliança -é de 

PAR.BCBR. 
Que seja indeferida a dita representação, 

que se refere a melhoramentos locaes e não 
áquelles que são da competencia do Estado 
depois da discriminação de a•endas. 

Sala cnmmissões, 13 de agosto de 1896 -
Silva Fortes. - Simeão Stylita.-Saturnino 
Dantas. 

N. 198 

A commissão de Representações, Requeri
mentos e Petições, á. qual foi presen te a 
de differentes cidadãos, moradores no distri
cto do-Vigia.-,pedindo o auxilio de dez con
tos de réis para a construcção de um cemi
terio e conclusão das obras da igr~ja matriz 
do mesmo diskicto, · é d.e 

PARECER 

Que sej&. indeferida a dita representação : 
a) porque, na sua primeira parte trata de 

assumpto de caracter local, a cargo do re
spectivo districto e ca.mara municipal; 

b) porque quanto à segunda parte s~:~ oppõe 
o art. 3. · § 7 da Constituição do E~t.aclo, 
combinado com o art. 72 § 7 da Constitui
ção Fedoral. 

Sala das commissões, 13 de agosto de 1896. 
- Silva Fortes. - Simeão Stylita. 

N. 199 
A commissão de Representações, Requeri

mentos e Petições, á qual foi pre ente a do 
conselho districtal de ltabira do Campo, fa
zendo ver a necessidade de reconstruir-se a 
estrada que liga. entre si os municípios de 
Ouro Preto, Queluz e Bomtlm, é de 

PARECER E REQUER 
Que seja remettida ao dr. Presidente do 

Estado para adoptar as providencias que 
julgar opportunas, verificando-se ue facto 
ser estrada estadual e não municipal; e 
na hypothese ultima poderão, si lhes con
vier, associar-se, conseguindo o que talvez 
não poder;a. fazer cada um de per si. 

Sala das com missões, 13 de agosto de 1896. 
-Silva Fortes. - Simeão Stylita.- Saturnino 
Dantas. 

N. 200 
A Commissão de RepresentaçOes, Reque

rimentos e Petições, a qual foi pra '"'nte o 
da professora normalista, regente da cadei-



ra do sexo feminino da cidade do Pomba 
D. Maria José .do Menezes Freitas, pedind~ 
um anno de hcença com o respectivo or
denado : 

Considerando que pelo art. 119 da Con
stituição do Estado, as licenças remunera
das não poder·ão ser concedidas por· praso 
excedente de um anno e só darão dire ito 
á percepção tia metade dos vencimentos d:>s 
funccionur·ius quo as o1Jtivereri1, precedendo 
prova. de molestia ; 

Considemntlo que pelo art.. 225 n. I da 
lei n. 41 tio 3 do agosto de 1892, o Presi
dente do Estado tem compete ncia para con
ceder licença aos professores publicos, a té 
um anno, com metade dos vencimentos 
para t r·ata.monto de saúde ; 

Cons idor·antlo que a pro,·a de mole"t ia, na. 
hypothese, ó condição principal e que, 
par·a ~or· plena, deve attcstar· a natur·eza 
da molcstia, su a marcha e dur·ação do tr·ata
mento, pa.m ser· applicutla con,·enie ntemc n
te pe lo poder a quem competir concodor· 
-ulicença; 

Consitie r·antlo,fina.lmento,quo no ca;:o vc r·
teute, o Chefe Executivo é o ma i,.: compe
tente, para ev itar·- ·e a conco ·:::fto do licen
ças r·emunor·atlas com illu~ào do art . 11!) 
da Consti tui"ão; ass im poi.· ü do parecer· 
quo, nada ha ,·endo qne de fedr, seja a peti
ção r'ó'm ettitia ao dr·. Pr·e ident o do Estado 
para attoudol-a, s i assim convi er· it r·cquc
r en te impetrai-a do Chore Executivo do Es
tado. 

. ·ata tias commissO •;; , 1:~ tio ag-os to de 1800. 
- :::iilva Fo r·tes.- ' imeào Stylita . - :::ia t ul'llino 
Dantas. 

PARl:CER PAHA SEG :-;oA [• l i;Cl·,.:,.:.:\o ,.:omu: O 
PIWJECTO N . 78, IJO 1::-; .\I >O 

As commi!>sões reunida~ de Repro~e nta
ções o Orça mento , ús quae;: l'tl i pt·c;:l nte o 
pr·ojccto n. / :-{, do 'enatlo, appr·u,·adu em pr·i
mc ir·a di scu ·sfto, s<io tlc par·ee01· que sej a sub
mettido it segunda di ,.:c u..:s:·to com a mesma 
redacção. 

Sa.la. das commissues, 13 de a~MlO de 1ROO. 
- Sih·a For·tc,.:- J. llu no l!r·:urd:·LO- . ·imci\o 
Sty lita .- .\lendo~ Pimente l.- .-\u gusto Clc
m cnt ino.- ·atul'llino Da11 ta,.:. 

PAIU~C~~R PA rt ,\ Trmc~:IRA IJI ·cu:,.:.:\u OOI{E O 
PROJr::CTO N. 2~ 

A commissi'ío de Rep•escn ta ~·i'lc · , Req ueri 
mento;: c l'etiçõc~ . á ,1ual rn i prc,.:on te o 
projeo.:to n. :!'!5, appr·ovado e m !'e~untla tli ;;:
Cli"S:'tt'>, ü do par·eccr· q ue seja ;;: ubmettido á 
t er·ccir·a tli:<cu. si\o cont a mesma r·otlact;:io . 

Sala da,; commi:>~õos, 1:3 de agosto •ll'l I ~!JG. 
- :::ii lnt Fur· tes.- Simc:lo Styli ta . - 'atur·uino 
Dantas . 

A imprimirem- e. 
O r11 c"rnu ~r· . , p•)l' p:u·te da mesma con:mis

são e ll\· ia it mesa. o seguinte 

Ht:Q ErUMEllõTO 

A commi~são olc Repr·c,;entações, Requeri
mell tos o l'ctivõc" r·cque r· que a commi:;são 
de Con:stitui ~;ào e l'odt.H'CS SeJa convidatiu á 

.~ . L <1!1 

collaborar com a mesma commissão sobre . 
os requerimentos de ditferentes funcciona
rios, que pedem a construcçào de predios na 
nova Capital, desde que, se verifica. não se 
tra.tar sómente da utilidade e opportunidade 
do que requerem, mas sim, do preceito 
constitucional, que deve ser res:t>eitado, para 
não acarretar nullidades on preJuízos para o 
Estado. 

Sala das commissoes, U de agosto de 1896. 
- Silva Fm·tes.-Simcilo Stylitn.- &aumino 
IXtntas. 

J:<'ica sobre n. mesa para ser discutido op
portuna mente. 

APRESt:llõTA ÇÃO DE PROJECTOS 

O SR. Fr::RREIHA Tr;:o.;õco on·er·cce it consi
deração da Camara o seguinte 

PROJF:CTO 1\. 239 

O Congr·csso Le;..rislati v o J o Eslatlv do l\li
nas Gerao;: tlecr·eta : 

An . I. · Fica o gover·no a uc tor izado a J'a1.er 
as pi'Ímciras nomea"ties de lo11 tes 11 1ll'o
fessur·es par·a a E~co!a Nor mal da Januar·ia 
independente de cuucur·su, r·e:;pc itandu o di
re ito dos ca ndiuato~ que jlt o pr·estar·am e 
for·am julgados habilitados. 

Ar·t. :!. · l{evü;.raliH<o as disposi ~;Oos ('IJl 

contr·ario. 
Sala das ses~Oe:::, 1:1 de a!rnsto de l ~nG.

Fer·r·e ir·a Tinoco. - l ~rtacio .\lur·ta. - ~lanoe l 
da SilYa-Cono!ro AIY o;:- Hodriguc;;; ChaYes. 

Estando apoiado pe lo ntrmor·o tle ass igna
turas, ,·ae a imprimir·-se. 

DISCl'..'S,\ 0 r >~~ Rt:l,/l'EHDn;:-;To 

Lido e posto e m disc us:::fw, e sem doiJato 
appr·uvatio o req ueri mento apresentado pe lo 
sr. Sih·a Forte,; em numc da co mnri,.:sfw de 
H.epr·e. on tal,'•ics e l'ctii,'Oc:; , pe lo que o s r·. 
Presidonte cu n,· ida a trabalharem rou11idns 
as commis~Oc · tio l'oti"Oes e •.lo Lo;.r is lat; fto 
e Poder·es . 

\' 01'.\~·.i.u IJ.\ S ~l.\ TJ-:rU .\ S CJ..:J A IJ ISC SS.i. O FI COU 
E:-; c ErOUIJA 

Pa,.:sn ndo-:<e ú ,·ota<;fto da:. matcr in cuja 
tlisc us,.:ftu ti CI) ll c rH:c rTatia na antorior , é ap
prv,·ada a prc rcrcnci.l (Hll'a segunda discussão 
do suh~ti tu th·o rJ il'c r·f'·~ ido ao pr·oj ecto n. 198 
pe las comm issõcs reunidas de Commor·cio o 
or•~;;uncnto o hem a,.:s im o r·equc r·imento do 
~ r·. D ltim .\lol'oir·a par·a que sejam r cmett idas 
ú commi s :lo de Or·"amento as eme ndas do 
:::ionado a pr·opo~il,'fiO de le i n. ~r... de l8!J3, 
crea rulo Ca ixas Economi cas no Est:•du. 

H.e mettam-se as e mendas á eommissão 
indicada incluinJo-~o nn. or·tl c rn dt• dia se
guin te o subs titutivo ao pr·oj ecto n. 1 \J~ . 

2 .' DISCUSSÃO 00 l'rWH:CTU 1\. 77 IJO :;~::-;ADO 

E' lido e e nt r·a e m "c;.rnnda di~c tJ ~:;:w, por 
arti~os, o projccto n. ii, tio Sl• rwtlo, auxi
liando os collegic.;s Sa lcsiano: c xi,.: ton tes em 
Cachoeira uo Campo e !'un te Nova. 

Entra em discu~sii.o o ar·tigo J.· 

O Hr. CRmillo Sonrc!>l f'llho : - (Nào le
. mos o seu discurso.} 



... 
ou. Fern.lia TlaOeo:- Sr. Presiden

te, a lei promulgada -pelo eterno preceptor 
da humanidade e divino fundador do Cbris
tianismo, a lei collocada no trontespicio do 
codigo immortal, se resume nestas palavras: 
« Euntes docete omne.' gente8.» 

A Pedagogia nllo desconheceu este precei
to e os legisladores e governos têm em to
dos os tempos procurado dift'undir a instru
cçilo por toda a parte, espalhando este pão 
do espírito, para. que, na colmêa humana em 
que vivemos, se desenvolvam as forças vi
vas da organi~ação e do espírito. 

Não ê somente um preceito divino, é tam
bem um dever politico e social-tratar da 
educação do ppvo, para que todo o individuo 
saiba onde acaba o seu direito e onde come
ça o da sociedade. 

Lhermenier já dizia : -Lançae a instruc
çãosobre o povo, vós lhe deveis esse ba
ptismo. 

Façamos, pois, com que este sól, que se 
chama-·a instrucção, espalhe seus raios lumi
nosos por toda a parte, para que assim como, 
rompendo o sól no horizonte, dissipam-se as 
trevas e as feras ·vrocuram os seus antros, 
assim ta.mbem este outro sól-a instrucção
faça com que todas as potencias dn mal des-. 
appareçam. 

O legislador mineiro não se tem descurado 
dos interesses da instrucção publica,mas tem 
ainda muito que fazer neste assumpto. 

O projecto que ora se di!>cute deve mere
cer a approvação desta casa e tudo devemos 
fazer em beneticio da grande obra encetada 
por Dom Bosco e continuada pelos seus dis
cípulos. 

O fim das sociedades salesianas e tratar da 
educação da mocidade pobre e abandonada. 

Dom Bosco, fundador da Ot'dem Salcs iana, 
foi educado por Dom Cadasso c um dia foi 
apresentado pelo seu mestre nas prisões de 
Turim ... 

O sR. ,ToXo PIO : -Não temos nada que ver 
com Dom Hosco ; temos que ver com a uti
lidade do projecto. 

0 SR. FERREI-i A TINÓCO : - V. e:<c. peça a 
palavra e venha contestar o que estou di
zendo, mas me permitta continuar. 

UM SR. DEPU1'ADO :-V. exc. continúc, que 
vae muito bem. 

0 SR. FERREIRA TI:-<ÔCO : -Apresentado na 
prisão de Tu:rim, teve o fundador do~ Sale
sianos occastão de ver que nesta prtsão se 
achavam muitas adolescentes e até mesmo 
meninas. 

Desde então começou a cogitar da educa
ção das meninas pobres e abandonadas. 

A obra salesiana estava assim iniciada a 
8 de dezeml.Jro de 1841 e já. em 1843, 'd. Bosco 
achava-se á frente de centenas de meninas 
ás quaes ensinava e dava sustento. 

Luctou com varias inim:gos, foi persegui
do pela policia, pelos proprios sacerdotes e 
alguns o consideraram nm louco e quizeram 
mesmo encerrai-o em um hospital. 

O illustrado sacerdote foi guiado por uma 
estrella feliz e, vencendo todas as difficulda
des, continuou a sua missão, recebendo mais 
tarde applausos geraes. 

Muitas silo as casas fundadas pelos Sale
sianos na Europa e na America e no Brazil 
jà. estio fnnccionando o hospício de Santa 
Rosa em Nitheroy, o hospício do Sagrado Co
ração de Jesus na. Capital de S. Paulo, uma 
casa. em Lorena e uma outra em Pernam
buco. 

Iniciam agora a 11ua missão em Minas e de
vemos esperar os benoficos resultados que 
mais tarde advirão. 

Os Salesianos têm prt>stado relevantes ser
vic_os, guiando na. senda da virtude e do tra
balho milhares de jovens e estes torQam-se 
deste modo uteis a si e á sociedade. 

Devemos, pois, votar por este projecto e 
não colhe o argumento de haver liberdade 
de cultos e de estar a Egreja separada do 
Estado. 

Em outros paizes tambem ba tudo isto e 
nestes tambem existem estabelecimentos sa
lesianos que recebem subvenções . 

Si os Salesianos vão ensinar á mocidade as 
doutrinas co.tholicas, não constitue isto um 
mal e antes um bP-m. A educação por si só 
não é bastante e é necessario que ella se 
tlrme na: religião e nn moral. (Muito bem). 

O povo brazileiro é catbolico, Minas viveu, 
··ive e viverá acalentada pela doutrina do 
Crucificado, a nossa Constituição foi pro
mulgada em nome de Deus Todo Poder·oso 
e para sermos catholicos basta lembrar que 
dos nossos corações nunca desapparecP a es
perança, essa esperança que só a crença 
illumina, essa crença que existe em todos os 
corações, pois, baixando os olhos para a 
terra encontramos um HYro-a nat.ureza,-e 
volvendo os olhos para o firmamento, vemos 
que elle é banhado pelos fulgores do Cru
zeiro. (Mui to bem ). 

0 SR. RIDEIRO JUI\QEIRA : -Isto Ó de Napo
leão. 

0 SR. FERRF.IRA 1'1:-<ÔCO : -Não Sei si é de 
Napoleão, mas ê uma Yerdade. 

Os povos, diz um escriptor, podem ter ge
neraes que imponham leis; batalhões para 
galvanizai-as; mas serão em pouco mor·tos se 
não tiverem religião. 

Podem ter pretenções á democracia e à 
liberdade ; mas no ventre tia gula afogarão 
a democracia o deante de um banquete -
apostatarão da liberdade. 

Emfim, sr. Presidente, podem os janizaros 
do despotismo e os matet'ialistas dizflrem o 
que quizerem, mas, u que é certo é que Mi
nas vive, viveu e viverli. acalentada pelare
ligião do Crucificado · no lat' brazileiro, a 
lampada brilhará sempre aos pós do Cbristo 
e a religião que o Nazareno eva.ngP! izou ê 
sempre o balsamo que consola todas •: ·; des
ditas, que estanca todas as lagrimar. 

Approvemos, pois, este projecto u será 
muito bom que a educacão da mocidade mi
neira s~ja dada de accôrdo com a religião e 
a moral. (Muito bem). 

Procedendo-se à votação, ó o artigo a.p
provado. 

Sem debate, encerra-se a discussão e são 
approvados os artigos 2. · e 3. · e consentin
do a casa que o projecto passe á 3. · discus
são, e remetti~o à commissão de Pet ições. 



2.· PARTE DA ORDE;\1 DO DIA 

3.• DISCUSSÃO DO PROJECTO :-;. 223 
Sem debate, encerra-se a terceira discus

são e é approvado o projecto n. 223, conce
dendo licença ao porteiro da Imprensa Olfl
cial.-A' commissão de Redacção. 

}.t. DISCUSSÃO DO PROJECTO N. 237 

Egualmente, sem debate, encerra-se a pri
meira discussão e à approvado o projecto n. 
2.17, auctorizando o governo a contractar 
com quem maiores vantagens offerecer o 
prolong:.mento da Estrada de Ferro de Aello 
Horizonte n Gonçalves Ferreira, da cidade 
de ltapecerica a da Formiga. - A' commis
são de Obras Publicas. 
1. · DISCUSSÃO DO PROJECTO N. 75 DO SE:" ADO 

Lido e posto em primeira discussão o pro
jacto n. 75, do Senado, sobre estrada tle 
ferro que do Prados vase entroncar na via 
ferrea que liga Bello Horizonte á Oeste de 
Minas, é o mesmo, sem debate, approvndo e 
vae á commissão de Obras Publicas. 

Suspende-se a sessão por clez minutos. 

DISCUSSÃO DE PREFERENCIA. E:"TRE O PRO.Jt;CTO 
N. 160 E O SUBSTITUTIVO AO MESMO O~'FERE
CIDO E CONTINUAÇÃO DA. 2.. DISCUSSÃO DO 
QUE FOR PREFERIDO. 
Reaberta a sessão, o sr. Presidente n.n

nuncia. a discussão da preferencia entre o 
projecto n. 160, sobre remoção de magistra
dos e o substitutivo ao mesmo offerecido e 
continuação da segunda discussão do que 
for preferido. 

O •r· F.-rrelra Tlnoeo z- Sr. Presidente, 
duas palavras simplesmente em relação á 
preferencia do suhstitutivo ao prQjecto. Fa
rei precerlel-as das seguintes palavras de 
Royer-Collard: 

«Quando o poder, encarregado de instituir 
o jm·~· em nome da sociedade, chama o c i
dadão para esta eminente funcção, diz-lhe: 

-Orgão da lei, sede impassível como ella. 
Todas as paixões agitam-se em torno de vós, 
jámais turvem ellas vossa alma. 

o cidadão r esponde : 
- Son homem, e o que de mim extgts es

tá acima da humanidade. Não posso elevar
me sempre acima de mim mesmo, si me 
não protegeis ao mesmo tempo contra mim 
e contra vôs. 

Soccort•ei, pois, minha fmqueza, livrao-me 
do temor e d!t esperança, promettei que nilo 
descerei ú0 tribunal a não ser conven
cido de ter trahido os deveres que me im
puzestes. 

O poder hc;:ita; ó da natureza do poder o 
desfazer-se lentamente de sua vontade. Es
clarecido Una I mente pela ex,~>eriencia de seus 
verdadeit·os interesses,. subJugado pela força 
sempre crescente das cousas, elle diz : Se
reis inamovin :l. ,> 

O tlm do le;!islador mine:ro deve ser col
locar a magistt·atura em uma esphera su
perior, de ma.neit•a que não esteja sujeita às 
P.aixlles políticas. O projecto apresentado pelo 
tllustre Deputado residente em Guanhães, 
vem collocar a magistratura nas mãos dos 
governos. 

0 SR. GETULIO DE CARVALHO:- 0 substitu
tivo de v. exc. ainda é peior. 

0 SR. FERREIRA TINOCO: -Observei, sr. 
Presidente, que a Camara está disposta a 
adoptar nma medida em relação aos magis
trados e, não podendo absolutamente con
cordar com o projecto apresentado, offereci 
li. consideraçã<' desta Camara um substitu
tivo. 

Por este substitutivo, eu collocava entre 
o povo e o Governo o Tribunal da Relação 
e este que julgasse e decidisse as reclallla
ções do mesmo povo. 

Procurava garantit· os di.·eitos dos magis
trados e, ao mesmo tempo, attender ús re
clamações dos cidadãos que se manife:>tas
sem contra um jury. 

Entretanto, sr. Presidente, sou forl,'ado a 
requerer a v. ex c. que se digne consultar a 
casa si consente na retirada •lo substitutivo 
que apresentei, em vtsta da disposi ~,:ão do 
arti~o 64 da nossa. Constituiç:w. ( .lfttilo 
bem). 

o SR. Gt:TULIO DE CARVALHO . - Até porque 
é inconstitucional. 

O SR. FERRt::IRA TI:-;oco: -E' exacto, SI'. 
Presidente, set· o meu substitutivo inconsti
tucional, mas atnrmo á Camara que tambem 
o é o projecto. 

Diz o artigo 64. • da nossa Constituição : 
«Os juizes da Relação, que continuarão a 

ter a denominação de desembargadores, e os 
de direito, serão vitalícios e só por senten
ça ou nos casos de incapacidade physica ou 
moral, averiguados mcdeante processo, per
derão seus cargos. 

Eu avpello para os illustres representan
tes do partido constitucional, pois, ss. ex. ••, 
não podem acceitar o projecto em vista 
desta disposição. 

A Constituição é a primeira lei de um 
povo; é o symbolo augusto da soberani:t e 
do poder ; toda. a magestade de uma nação 
resplandece n•)sta lei suprema. 

Respeitemos, pois, o grande lino de nos
sa civilizaçfio, curvemo-nos deante do art. 
64 da l>iblía do povo mineiro. 

O nosso dever ó respeital-a, engrandecei-a, 
elevai-a, pois, do respeito as leis,,diz Léon 
Donnat, depende a libet•dade dd!:> p!lizes. 
(M11.ito bem). 

Com o consentimento da casa, é retirado o 
substitutivo, continuando em discussão o 
artigo I.· do primitivo projecto. 

O sr. Ribeiro .Junqnelra : - (Não temos 
o seu discurso). 

O sr. GetnUe de ()-alho : - (Idem). 
Vem :\ mesa, ê lido, apoiado e cnt1·a em 

discussão o seguinte 

REQt;t::Rnlt;:"TO 

Requeiro que o pr~jecto n. 160 ni. a com
missão de Constituic;ão c l.cgislação, atim de 
ue ella interponha o seu parecer soht•c o 
mesmó. 

Sala das sessucs, 13 de agosto de 1896.
Getulio de Cal·t·allto. 

O sr. SRbluo BArroso .Junior : - (:'\ão 
temos o seu discul'so). 



Encerrada a diacuaslo é, approvado o re- 45.' SESSÃO ORDINARIA AOS 14 DE AGOSTO 
querimento, indo v projecto á commisslo in- DE 189ft 
di cada. 

SEGUNDA DI8CUSSXO DO PROJECTO N. 182 

E' lido e entra em segunda discusslo, por 
artigos, o projecto n. 182, creando Jogares 
de delegados auxiliares de Policia, conjun
ctamente com as emendas ao mesmo oft"ere
c!das pela commisslo de Constituiçlo, Legis
lação e Poderes. 

Entra em discusslW o artigo I . • 

O ••· Me••e~~ Pl•eatel• - (N!1o temos o 
seu discurso). 

O ••· Pmjo •e Jloara:- (Idem). 
Encel'J'ada a discuss!1o é rejeitado o artigo, 

ficando prejudicados os demais, assim como 
as emelldas.- Archive-1.1e. 

Nada. mais havendo a tratar-se, o sr. Pre
sidente dosigna 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 : 
Segunda leitura dos pareceres de commis

sões e dos projectos aepois de impressos e 
distribuídos. 

Apresentação de pareceres de commissoes. 
Ap~esentaçllo de prQjectos, indicações, re

querimentos, interpellaçoes ou moçoes. 
Discussão de requerimentos, interpelia

ções, indicaçOes e moções. 
Approvaçllo de redacções finaes. 
Segund~ ~iscussão do projecto n. 145, de 

1895, auxiliando o Lyceu de Artes e Officios 
de Diamantina. 

Primeira. discusaão do projecto n. 238 
sobre títulos a colonos de diversos nucleo~ 
do Estado. 

Primeira do do n . 212, sobre verba para 
Casa de Caridade de Caldas. 

2." PARTE 

Até quatro horas da. tarde: 
Terceira di~cussão do projecto n. 222, so

bre orçamento para. o exercício de 1897. 
Primeira do de n. 229, concedendo licen

ça à professora de S. Caetano de Chopotó. 
_ Continuação da segunda discussão do pro
Jecto n . !:!21, soh1·e reconhecimento de pode
rA~> de membros de Camaras 1\tunicipaes. · 

.1-'.rimeira do de n. 227, sobre creação de 
cadeiras primarias. 

Segunda do de n . 198, sobre verba para. 
concluslW das obras da Academia de Com
mareio de Juiz de Fóra.. 

Levanta-se a sessão. 

PRESIDBNOIA DO SR. EDUARDO PIMENTEL 

SOMMARIO:- t.· parte da ordem do dia- Acta
~XPEDI.ESTE-2.· leitura dos pareceres e dos pro
JCCtos Impressos - Aprelleotação dos pareceres 
parà 2. · dlscosi<Ao dos projectos O!. !102, 226, ~'37 
e 75, do Senado-Idem para terceira dos proje
ctos os. 224 e 77, do Senado-Idem dos pareceres 
de ns. 201 4 233 - Idem para ~ - · di~cussa.o do 
projecto o. 7!1. do Sêoado- Dlscus~~o c approva
ção de redacções Onae.~-2. ·discussão rio projecto 
n. 145, de 18!15- J. · do de n . 2116- Discurso do 
sr. Ale~des Pimentel-.1 .. · do de n. 212-2. · parte 
-3. ·discussão do projecto n. 223-Discursos e 
emendas dos sr!l. lgnaclo Morta e Hlbeiro Jon· 
queira-Discor, os dos HS . Bueno tllrandãu Jus
celino Barbosa. 1\lanoei Alves, Ferreira TiÍJóCO, 
Goozag'l da Silva c Tbeopbilo 1\larques - Officlo 
do Senado- I.· di~cussão do projecto o. 229-
Requerimento do sr. Silva Fortes-Continuação 
da 2.· d!scussllodo 11rojecto o. 2!1 - Discurso e 
emendas do sr. Carne1ro de nezende - 1. · dls
cussl\o do projecto 11. :t27 - 2. · do de 11 198-
Di~C!Jrso do sr. Pinto de Moura-Ordem· do dia 
seguinte. 

Ao meio dia., feita. a chamada, acham-se 
presen_tes. os srs, : ~duardo Pimentel, Ribeiro 
de Ollve1ra, Agostmho Pereira, M[tnoel Al
ves, Juvena~ Penna, Ferreira Tinõco, Augus
to Clementmo, Mendes Pimen tel Camillo 
Soares Filho, Bernardes de Faria' Tavares 
de Mello, Nunes Pinheiro, Sabino' Barroso 
Junior, Coelho de Moura. Silva Fortes Bueno 
Brand.ão, Joaquim Calixto, Juscelino' Barbo
sa., Pinto de Moura, Ribeiro Junqueira Frei
ta· Castro, Saturnino Dantas, Nunes Coelho 
lJtlllilll ;\lot'eira, Francisco Bressane Simeã~ 
Stylit!l, C!!.rlindo Pinto, Theophilo Marques, 
G_etuho de Carva~ho, Gonzaga da Silva, Igna
cto Murta, Rodr1gues Chaves, Carneiro de 
Rezende e Manoel da Silva., faltando com cau
sa. participada os srs . : Faria Lobato Seve
ria.no de Rezende, Camillo Pr11tes, Epllminon
das Ottoni e Raul Penido e sem ella os mais 
srs. 

Abre-se a sessão. 
Lida a acta da sessão antecedente e n!1o 

havendo quem sob:•e a mesma fllçll observa
ções, o sr. Presidente a dá por approvada. 

O sr. I.· SECRETARIO dá conta do seguinte 

E;XPEDIENTE 
Officios 

Dous do sr. l . · Secretario do Senado, en
viando os seguintes proJectos daquella Ca
mara: 

N. 80 
O Congresso Legislativo do Estado do Minas 

Geraes decreta : 
Art. I.· Aos cultivadores de cacau serlW 

conferidos premios até a quantia. de dez 
contos de réis durante quatro a.nnos; aos f&
brica.nteR de sêda, lã, chá, vidros, crystaeR, 
papel, phosphoros e productos ceramicos se
rão confertdos premios, durante quatro ao
nos, até a quantia de cem contos de réis, nos 
termos da lei n. 42, de 13 de maio de 1893 e 
regl.!la.mento de 16 de fevereiro de 1894. 

Art. 2. · Fica para esse fim aberto ao go
verno o credito necessario. 
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Art. 3.' Revogam-se as disposições em APRESENTAÇÃO DE PARECERES DAS COliiMIS-
OOntrario. SÜES 

Paço do Senado do Estado de Minas Geraes, 
em Ouro Preto, 13 de agosto de 1896. - Dr. Sito lidos e vão a imprimir os seguintes: 
Francisco Silviano de Almeida Brandão, pre-
sidente.-Dr. Necesio José Tavares.-Joaquim PARECER PARA 2.' DISCUSSÃO SOBRE O PROJECTO 
Antonio Dutra. N. 202 

N. 81 

O Congresso'.Legislativo doiEstado de Minas 
Geraes decreta : 

Art. I.· Fica o Presidente do Estado aucto
rizado a conceder licença por um anno, para 
tratamento de sa.ude, aos seguintes empre
gados: 

I. Ao escrivão do judicial e notas da comar
ca do Carmo do Rio Claro, Joaquim Leite 
Soares Pinto i 

11. Ao primeiro tabellião da comarca de 
Manhuassú, Francisco de Paula Santos i 

111. A' professora publica de instrucção 
primaria da cadeira do Serro, d. Christina 
Amalia de Queiroga, com metade dos venci
mentos. 

Art. 2. · Revogam-se as disposiç-ões em 
contrario. 

Paço do enado do Estado de ;\linas Geraes, 
em Ouro Preto, l::l de agosto de 1~00.-Dt·. 
Francisco Silviano de Almeicla Ht·andão, pre
sidente.- Dr. Noce>' io Jo;;:,·· Tavat·es, I. · so
ct•etario.-Joaquim Antonio Dutra, 2. · secre
t:Jrio. 

A impt·imii·em-se, ficando a Camara intei
rada quanto ao objecto da~ communica<;ues. 

O SR . . I!:YEr;AL PENNA, participa :i casa que 
infelizmente falleceu o Porteiro da Imprensa 
O!Ticial que, havia pot• seu intet•medio solici
tado oitu mezes de licença para lt·atar de 
sua saúde e diz que fazendo esta communi
cação tem por fim pedir quo se mande ar
chivar o projeeto por inoppor tuno. 

O sn. PRESIDE:\TE declara que a casa fica 
inteirada e que achando-se o.pt•qjecto na pus-

• ta da commissão de Redacçií.o,a mesa tomarà. 
a providencia indicada quando ror elle a.pre
sentado. 

O 81'. FI'Rnelsco Brc!iiHRne :- Sr. Presi
f.lente, na sessão de 6 'le julho do corrente 
anno, apresentei á consideração da casa o 
projecto n. 179, sobre o prolongamento da 
Estrada de Ferro da Campanha ao r io ::.apu
cahy. 

Como já é passado ma.is de um mez, rocptei
ro à v. ex c. mandar pôr n': or·tlem do dia, 
o mesmo projecto, visto como a comm is:o::1o 
de Obras Publicas, á qual foi elle pt·esente, 
até hoje, natut•nlmente por accumulo do tm
balho, não deu ainda seu parecer. 

O SR. PRESIDE:\TE :-A commissão acaba de 
ouvir a reclamação do nobre deputado e to
mará 11. mesma em consideração dando o sou 
parecer no mais bl'eve praso que fõt• pos
sível. 

2.· LEITURA 

A commissão de Obras Publicas a que foi 
presente o prqjecto n. 202 de ,96, approva
do em primeira di !!~nssão, é de parecer que 
entre elle em segunda com a mesma reda
cção. 

Sala das commissi'Jes, 14 de ngo~to do 1896. 
-Tavares de Mello - Silva Fortes - Hernar
des de Faria. 

PARECER PARA 2.' !li SCU~SÃO SUB HE O PROJf:CTO 
r; , 226 

A commissão ue Obras Publica!:, á que foi 
pr·esente o '{>rqjecto n. 226, de 1 ~00. appm
vado em prune ira tli~cussão, é do par·ecer 
que entre elle em segunda com a mesma 
redacção. 

Sala das commis Oes, 14 de n:,!osto de 1 ~00. 
- Tavares de ~lello.- Silva, F01'tes.- Bct'
nardes de Faria. 

I'ARECEH PARA SEG Ur;OA OI SCU!'>'ÃO SOH!a: O 
PROJECTO r;, 2:)7 

A comm is:::ão do Oh1·as Pu blicas, a quo foi 
presente o prq jocto n.2:r;, do I S!Xi, appruvado 
em J.· tliscu>:são, ó de pa 1·ecc r· quo ' tltt·o o 
mesmo em 2. ' 

Sala das commis~ões, 1:1 elo agosto tio 1896. 
- Ta varl:s de ~le llo - Silva For tes. 

I'AIU~Cl~ll PAR A Sl·:(;t;:'\lo.\ JH,.:c r·s,.::\n J)O l'RO
JfXTO :'<. 75, 110 ~E :\ .\110 

A Crnnmissão do Obras l'nblicas, a que 
!'oi prese nte o prcj ecto 11. 75, do enado 
approvadl) em primeira. di ;:cns,.::\o, ó ele 
pat•ecot· que onl!·o ello e m ,.:o;.!UIHbL e s~ja. 
approntdo. 

S!tla tias commissões, 14 de a:,!o:o:to de 
1800.-Tamt·es do :'llollo.- Sil\·a For tos.
Ber·nai·des do Fat·ia. 

PAltECErt PAR.\ TRRCEllL\ nr,.:c u 'SÃO .'OllllE O 
PlW.JECTO r;. ~:!4 

:\ com m issiio tio Obt•as l 'u hlicas, a que 
foi pr·osonte o pr·Qjeclo n. 224, tio I S~Xi , 
appt·o,·aclo em se:,!unda discu~>:!\o , é de pare
cei' quo e nlt•e e llo em torceit·a com a mes
ma t·ed a.cção. 

Sala das comm i ·sõe>', 14 de a,:ro:::to de 
ltlHG.-Tavares de ;\le ito.- ih· a FOI·tes.
l.loi'n;trtles tle Faria. 

PARECER PAltA TRRCEIRA DI 'CUSS.\ 0 ·unHE O 
PRO.JECTO N. 77, DO SE:\AUO 

A commissão de Represen tações, Requeri
mentos e Pctit;ue:o:, a que foi Presente o pro
j ecto n. 7i, du Senado, app1·ovudo em 2.· 
tliscussiío, sen UJ c ndas, é de parecer quo 
seja submettido ú 3. · discussão com a mes-

Tàm 2. · leitura e ficam sobre a mesa para ma redncção. 
ordem dos trabalhos, os pareceres de ns. 196 Sala das commissuos, 14 do ago to do lkOO. 
a 200 e o projecto n. 239, que é julgado obje-

1
- Silva Fortes- Saturniuo Dantas - Si-

cto de delibel'ação. meão Stylita. 



PARECER N. 201 

A commisslto de RepresentaçOes, Requeri
mentos e Petiçlles, á. qual foi presente a do 
professor primario da cidade de Lima Du
arte, Manoel Ferreira da Silva, pedindo paga
mento de todo o tempo em que exerceu in
terinamente as funcçlles de promotor de 
justiça daquella comarca, conformando-se 
eom as decislles do governo do Estado, à de 
pat·ecer 

Que se mande archivar a petição do refe
rido cidadão, Manoel Ferreira da. Silva.. 

Sala das commisslles, 14 de agosto de 
1800. - Silva. Fortes.- Saturnino Dantas. 
-Simeão Stylita. 

I'ARECER PARA SEGUNDA DISCUSSÃO SOBRE O 
PROJECTO N. 79, DO SENADO 

As 'commissões de Representações e Orça
mento, reunidas, a <tue foi presente o pro
jecto n. 79, do Senado, approvado em I.· dis
cusslto, à de parecer que o mesmo seja sub
mettido á segunda discussão e appt·ovado 
eom emendas que apresentarão. 

Sala das commisslles, 14 de agosto de 
1896. - Silva Fortes- Augusto Clementino 
-Mendes Pimentel- Saturnino Dantas- J. 
Bueno Brandão - Simeão Stylita. 

PARECER N. 202 

As commissões reunidas de Representações, 
Constituiçllo e Poderes, fts quaes foi pre
sente o requerimento de dift'erentes funccio
narios da Delegacia Fiscal do Thesouro Fede
ral, pedindo que lhes sejam extensivos os 
favores do Decreto Estadual n. 818 con
cedidos aos funccionarios <ln Estado exis
tentes na daLa da promulgaçil.o da lei n. 3 
addicionn.l á Gonstituição do Estado, confor
mando-se com as informaçõos da Secretaria 
da Agricultura, é de parecer 

Que, nada havendo que deferir, se mande 
archivar a dita representaçil.o. 

Sala das commisslles, 14 de agosto de 1896. 
-silva Fortes.-Freitas Castro.-DeHim .Mo
reira.-Saturnino Dantas.-Símeil.o Stylita.
Getulio de Carvalho. 

PARECER N. 203 

As commissões reunidas de Representações 
e Constituição e Poderes, ás quaes foi pre
aente a do dt·. Antonio Augut>tO de Luna, 
peilindo a decretação de uma lei, que lhe 
wrne extensivo o direito concedido a outros 
tunccionarios ·em relação á concessil.o ~e lotes 
e construcçã.o de casas, é de parecer 

Que nada ba <tue deferir, porque o reque
rente f'oi nomeado juiz de direito para a 
eomarca de Ouro Preto, e nil.o para a de 
Bello Horisonte, que nilo existe, e que como 
territorio desmembrado da comarca de Sa
llará., nlio podu, etrectuada de facto a mu
dança da capital, estar sujeito, sinllo á ju
risdicçno especial que fôr creada ou sujeito 
a jurisdiCÇãO do jUIZ de direito de Sabará, na 
parte que n!I<> fôr especificada pela lei n. 
3, addiciónal á Constiiluiçllo do Estado. 

Sala das commissões, 14de agosto de 1896. 
-Silva Fortes.-Simello Stylita.-Getulio de 
Carvalho. - Freitas Castro. - Delfim Morei
ra. - Saturnino, Dantas. 

DISCUSSÃO E APPROV AÇÃO DE REDACÇ0ES 
FINAES 

Lidns e postas em discussão, silo sem deba
te approvadas as redacções fi~aes dos prQje
ctos n. 80, de 1895, 154 e 185 e 206, sobre 
cadeiras primarias em ltambacury, despesas 
com e:;tradll8 de ferro auctorisadas, trans
ferencias e conversões de cadeiras prima
rias e concedendo credito sup.Plementar à 
lei n. 147.-Remettam-se o proJecto n. 154 á 
sancção e os demais ao Senado. 

2. · DISCUSSÃO DO PR.OJECTO N. 145 DE 1895 
Lidos e postos em discussão; silo sem de

bate approvados em 2. · discussão os artigos 
I.· e 2. · do projecto n. 145, de 1895, auxi
liando o Lyceu de Artes e officios da. cidade 
de Diamantina. 

Consentindo a cnsa que o projecto passe á 
terceira discuss!io, vae o mesmo ácomnlissão 
de Representações e Petições. 

).• DISCUSSÃO DO PROJECTO N. 138 

E' lido e posto em primeira discussil.o o 
projecto n. 138, sobre títulos definitivos de 
propriedade aos colonos de diversos nucleos 

O u~ Meadetl Plmeatel 1 - (Não temos 
o seu discurso). 

Encerrada a discussão, é approvado o pro
jacto, que vae á ..:ommissil.o de Colonização. 

I. • DISCUSSÃO DO PR.OJECTO N. 212 

Sem debate encerra-se a primeira. discus
sil.o do projecto n. 212, elevando a verba 
consignada como auxilio para a manutençil.o 
da Santa Cll8a de Caridade da cidade de Cal
das, sendo elle rejeitado.-Archive-se. 

Suspende-se a sessão por dez minutos. 

2. · PARTE DA ORDEM DO DIA 

3.' DISCUSSÃO DO PR.OJECTO N, 222 

Reaberta a sessão e passando-se á segunda 
parte da ordem do dia, o sr. Presidente an
nuncia a torce ira discnssão do projecto n. 
222 sobre orçamento para o futuro exerci· 
cio, sendo a sua leitura dispensada, a re
querimento do sr. Mendes Pimentel. 

O u. Jgaaelo Morta : - Pedindo a pa
lavra sobrd o projecto n. 222 ora em tercei
ra di11cussão, não tenho em visra, sr. Presi
dente, t'uzer propriamente um discurso apre
ciando em todas as suas partes um projecto 
que, como este,contem o maior assumpto dos 
que podem o<>cupar a Camara dos sr·s. 
Derutados, o orçamento da receita e despe
sa do Estado. 

Estudando o projecto formulado pela. il
lustralla commissão de arçamento e contas, 
só tenho louvores para os illustres collegas 
que deram mais uma. vez provas do seu pa
triotismo e competencia organizando um 
trabalho digno dt~ Camara. (Apoiados). 



0 SR. AUGUSTO CLEMENTI:'<O: - E' bondade 
de v. exc. 

0 SN.. lc:UCIO MURTA : - E' justiça. 
Como dizia, sr. Presidente, o meu intuito 

occupando a tribuna é , cumprindo o dever 
de representante da 6. · circumscripção e do 
Estado, o1Ttlreccr á esclarecida apreciação da 
Camara uma emenda ao a r t . 2.· § 3 · n. 19 
destinando a quota de 50:000$ como auxilio 
á União par11 a. con:;:trucção de linha;:: telc
graphicas no Estado, par\\- a conclusão da li
nha de Diamantina a A1·assuahy, passando 
por S. João Baptista e !\tinas Novas, o de 
Arassuah~· á Boa Yista do Tr·emedal, passan
do por Salinas e Rio Pardo. 

Sr. Presidonto,desdc o anuo de 1886, quan
tlc> pela primeira vez ti\·e a hom·a de fazet• 
parte da antiga assembl ' a. provincial, tenho 
me esfor~:ado par·n. dotar a longínqu a. part.e 
nordeste de nosso Estado com o tcle~rapho. 

E' ~tssim que, auxiliado pelos tlistinctos 
~ollegas ti~ rcpresent;tçi\o, que tinham nsson
to naquclla. assembl.1a, Yi co m satisl'ação sel' 
pela mesma appro,·ado n meu projecto, au
ctorizando o pl'Olong-amcnto da linha de llia
mantina à cidade de :\l'assuahy, passantlo 
por S. Jofto Ba.p,.i ·ta e :'-línas ~o,·as , JH'Oje~to 
que foi conYer·tido na le i n. :33U:J de :.'1 deJu
lho de 18S6. 

Pan1. estl3 se1·viço a lll l' !lc ionada lei consi
gnou a quantia dtl 40:()1)0 000, o tamhe m 
:10:000·.000 para a lin lm de :\lonte· Clal'Os. 

Verificando-se <L ins u!li ' ienc ia dcs,.:as Yel'
l.Jas a lei n :~447, do :.'~ tlc seteml.Jl'O de lf'Ri 
augmentou-as co m mai:.: 40:000:3000, o uo 
anno seguinte ainda co n~e::ruimos incluir na 
lei de orçamento pa1·a I H:-1!1 aucto1·iz:u;i'l0 ao 
governo a fazer opcraçoC'~ de credito ató 
110:000:000 para execw;i'to das lois a quo 
acabo de referir-me. 

Ao mesmo tempo, o hc nc me1·ito sr·. consc
lh eii'O All'onso Penna, como Ucputado gemi 
conseguiu inc lui1· na le i dn Ol'<;nmento ger al 
para o anno de 188!1 a quantia de 50:000 000 
para estas linha: tel<';!l'aphi c:~:~ . quantia esta 
que addiciouada a de 1 Ju:uoo .. ~ooo votada por 
Minas elevou a IGO:OOO~OOO a verba destina
da para este tim. 

Quando em 1889 ia-Stl co1ncça1' a con · tru
cção, já estando em Diamantina o engenhe i
ro incumbido do ser\·ii{O,pl·oclamada a H.cpu
blica, o governo Pru,·bol'io g-astou toda a 
verba de 1 60:000~000 J csti uada para as li
nhas de Arassuahy e de Mo ntes Claros, _,·,_ 
mente com e ta e sou prolongamento pa1·a Ja
mta ria, em p1·ejuizo daquella, vendo-se os 
habitantes dos município~ de S. Joito Bap
tista, Minns Novas, Arass ua hy, Salinas e ou
tros privados de tão importante me lhom
mento e protellada s ua ju~ta aspiraçfto. 

Procunmdo reparar· tamanha injustiça, na 
sessão de 18 de i ulho de 1893, occnpci a 
tribuna nesta C:unara e tratei de combater 
uma emenda do Senado, q ue, r~jeitantlo ou
tra emenda votada quasi unanimemente 
pela Camara dos srs. Deputados, appli
eava para linha, jü. bastante adeantada da 
Januaria, toda a verba incluída no orça
mento como auxilio a. União para a constru-
0çn:o do telegrapbo no !;:stado. 

Tão grande era a injustiça, que a ramara 
rejeitou tal emenda, ficando re!'tabelecida 
a que ti nhasido por ella votada, •.Jestinando 
50:000,3000 para a linha de Ara~suahy, como 
consta da lei de orçamento par·a. o anno do 
l ts04. 

Parecia, sr. Presidente, que então se do!;
encantaria a const l'UCI,':i.O, e quo aquclla 
zona seria heuetlciada com tão impo1·tante 
melhommento : entretanto, apesar dos os
l'or•;os empreg-ados po1· seus representantes 
aimi:L hoje e~tit apenas come.;-ad!l a constru
c<;ào, vendo os h a hitantes d<' tão Yast [. zon11. 
:;:emprc protollarla s ua a:;>pil'ação durante 
dez long-os a nno;: ! 

E' po1· isso que em ~c u nomo ve nl1o hoje 
appollar pa1·a u pat1·ioti~mo o justil,'a da Ca
lllal·a, allm de ;~ppl'O \'al' a minha. O l~Hmda, 
com o quo aquoll es nu~sn~ patrício:.:, f) llt' 
ta m hem são mine i l'O~ . eml,o•·a. re:.: idc>nt~ 
em um reca nto muito long-o tia. Capital, sc
~rt•:rarlo~ do~ ~l'arule~ centros pela !'alta du 
racc is \·ias tlc cummuni c:1t;i'l0, ni10 deve m 
lica1· o,q uecidos o :IIJ:I II<Ionall•·" romo tt!m 
sido ató hoje. ( Apoimlos\ 

Como\' , exc. >:aht•, "''· l'l'C~ idenf P, e f:i n 
longa a di~tancia th~ :\l'a~snall~· a ( •,.:ta t':ola
de, q11o d:dli ~~~ pudemo,.: t<' l' C'a l' ;a~ com :..>(] 
o mai:.: dias tln viag-Pnl : 1lo ~OI'It• 11 11<' , a lóm 
da :l\l~CUCÍ:I d;t l'amilia dnl'alllc' l:tlll11 tc mpn, 
ainda ,.:o fl't·P1110" VL' l'dadt·iJ·a 1\•t'llll 'a c·on1 :t 
l! l'a ndL• dcnJOl'a C' li I tcl'llll•" uu t iri;: ,.:. ( .\ }JOia
c/os). 

Po r todas f'~tas razi\f',.: , f' t:11n1Jrm P" '''lllf} 
ni10 temo,.: aintl:l a l'ttl'tllna 1lu qui' ;ro~an1 
outl·a: zona~ dotada:; ~:o n1 n ma io•· de t r,.Jt~ 
os me lhor·amcut o>< - a ,·i:ll,' i'l<l fcl' l'<':t,- éj n><
tn que tc nhamM a lin li:1 tdrgJ·aphiL·a \ .\ J''"ll
llo du xr. Sill:n. 

Fa.;-o mc,.:mo 11111 ap)w llo :i illl1~t l': ~<la t' nnl
missi'to par·a q11 • accl·ite a nlinlla <: nlt'IHia, q tw 
niio é mai·· do qu e 11 111a nlt'dirla .iú arT<'It:L 
pe la antiga As><oJIIlJiea l'r•, ,·in r i:ll , ,. pelo 
Co ng-r·cs,.:o i\lirll'!I'O, qu o a incluiu na lt·i do 
Ol'l{amt• nto pal'a o au1111 du ltlD-1, cunw jú. 
di,.:;;c. 

Como ,., •·xc . ~:1hc, ><1'. l'r<'"itll•nie , tant o a 
linha rc l,·gTapllit·a do A1·a~,.:11ahy como seu 
pl'<olon;.<am cnt n llaqucl la cillallo at.ú a ,1:1 Bü:L 
Yi,.: ~a do Tl'<' metlal, pas:.:ando pe la,.: c id::dos 
tio Salina.-; ,, H.io l'al'tlu, estão inl'luido:.: lhJ 
plano 1-!CJ'nl dos tclcg-J·aphos tia l'nii'to 

E' po1· is:;o q ue indúo na minha •mt•nda 
a linha do :tlina :> , H.in P:ll'llo e Bóa \' i: ta do 
Trcm('dal, q uo, pela CIIOI'Illo di~tan c ia •m 
quo ,.:c acham ~it uada,.:, ni'w ~c lhe,.: dL' \·e n•·
)!al' csto molhorumonto. (.-\JIOiodu do sr. ':'.il
va e outrus). 

Alé m das consi,lcraçt'Jes c~ uo lf'nlin ad<lu
zido, ta mhom ju~tlll co a minha e nw JHla; as 
inl'ormaçàcs prcst:.Hla,.: an,.: l'l')lt'<'~ontantcs 
úa zona., pe lo , 1'. d1·. Ratllalho, en;rL·nlleir·o 
que âit·i rro a con:<t J 'Il t ~·:-ll• desta linha: no 
seguinte" tolc;rramma: - « Dianuwtina, 2!l de 
junho de 1800.-."c n:lllOl' :\'o.;ucim c Deputa
tios Murta, Silva c Rodl'i:.:-uo. ChaYc~ . 

Liuh;~ daqui â :\mssuall~· estâ pl'O~I'ctlinuo 
con~idel'tl YOlm onto : no pr·oximo mcz doa~(ls
to inauguro E"l.al,'i'IO r idat!C S. João Baptis
ta, depois do q ue c~tahL•leceJ•ci c~ta c;õc;; IP
leph onica~ (co111o st'ITi~·o lelegl'(lphico) inh'l' 



mediarias, J!&ra o que só me faltam apar&
lhos apropriados. 

Urge que mais uma vez vossa dedi
cação ao Norte se manife<~te, obtendo um 
auxilio de mais 60 contos, de que se possa 
desde já. lançar mão, afim de que ate dezem
bro deste anno .consigamos attingir Minas 

· Novas.-Ramallw. ,. 
Segundo o que Jiz o sr. dr. Ramalho no 

telegramma que acabo de ler, só em agosto 
· será. inaugurada a Estação telegraphica em 
S. João Baptista, ainda a 30 leguas de Aras
suahy, sendo possível attmgir a linhà a Mi
nas Novas em dezembro ; de sorte que só 
com mais um anno, sinão mais, poderá. a 
linha chegar a Aral!suahy ! 

Sr. Presidente, receando cançar por mais 
tempo a attenção de v. exc. e .te meus no
bres collegll:\l . . .• (Não apoiados). 

0 SR. AUGUSTO CU~MENTINO : - Estamos 
ouvindo a v. exc. com muito prazer. (Muitos 
apoiados). 

0 SR. INACIO MURTA • , que tão benevolos 
são sempre para commigo, mando à mesa a 
minha emenda, que é a seguinte (le) : 

Sento-me, sr. Presitlente, r.onftado no pa
triotismo e justiça da Camara e da illustra
da commissão, em favor desta emenda que 
trato de dotar a 6 grandea e populosos mu
nicípios do Estado com um grande melhora
mento, pelo qual reclamam a esperam ha 
mais de 10 annos! (Muito bem; maito bem!) 

Vem á mesa, é lida, apoiada e entra con
junctamente em discussão com o projecto a 
seguinte emenda : 

N. 9 
Ao artigo 2.0 § 3.0 n. 19, accrescente-se 

depoill das palavras-linhas telegnlphicas-o 
seguinte : - para Arassuahy, Salinas, Rio 
Pardo e Bõa Vista do Tremedal. 

Sala das sessões, 14 de agosto de .18?6. -
Ignacio Murta.-H.odrigues Cl.taves. - Conego 
Alves.-Theophilo Marques.-Ma.noel da Sil
va. 

O sr. Ribeiro .Jooqoelra : .- Fiel ao 
programma que a mim mesmo tracei ao en
trJtr nesta casa, venho apresentar uma emen
da ao proiecto de orçamento, emenda. que 
visa uma economia para o Estado e referen
te á suppressão de algumas verbas de des
pesa incluídas no § 2. ·, art. 2. ·, n. 21. 

Eu bem sei, sr. Presidente, que todas 
essas instituições •le ensino prestam servi
ços ao Estado e estou certo que nós deveria
mos auxiliai-as, si tanto pormittissem as nos
sas renda:>, entretanto, Yemos de dia a dia 
augmentarem-se esses auxílios por parte do 
Estado ... 

0 SR. CARLINDO PINTO : - V. exc. deve 
propõr a suppressão das Escolas Nonnaes. 

O SR. Rummo JuNQUEIRA ... e assim, sr. 
Presidente, veremos todos os municípios vi
rem perante o Congresso Mineiro pedir au
xilio para a instt·ucçilo, o que me atemo
riza. 

Sr. Presidente, não é o receio «l-e que os actu
aes auxílios possam trazer a ruina do Es
tado, é a certeza, que tenho, de que, f• con
tinuar simelhante praxe, nós teremos, bre
vemente, o orçamento do Estado recheiado 

de auxílios desta natureza para todas ou 
quasi todas 8.11 municipalidades, e então serâ 
dimcn ao Congresso pôr c6bro, opp6r uma. 
barreira a essa inva.s!1o (Apoiados). 

Por isso, prevendo que para o futuro, 
quando quizarmos prop6r a suppressiio des
ses auxílios, as ditflculdades se augmentem, 
é que venho apresentar a minha emenda, 
supprimindo essas subvençOes e portanto a 
suppressão desta verba no orçament(\, 

A meu vet•, sr. Presidente, desde que o 
Congresso Mineiro conceda auxilio a certa e 
rleterminada instituição, devera conceder a 
todas que e1.1tiverem no mesmo caso e que 
fizerem identico pedido (Apoiado do s1·. Nu
nes Pinhei1·o', e nas condiçOes das nossas fi
nanças é evidente que não podemos conce-
der todos os auxilias. · 

Agora, sr. Presidente, vou responder ao 
apar-te do meu nobt·e collega que falou so
bre as es~olas normues. 

Devo declarar que a minha opinião é con
traria aos auxílios concAdidost ás escolas 
normaes, como ainda contra r·ia ao grande 
numero das mesmas ; eu penso que o nume
ro dellas devia set• reduzi•lo, isto é, deveria
mos tur poucas escolas normaes, mas perfei
tamente organizadas (apoiados). 

Vem á me~a é lida, apoiada e entra con
junctamente em discussão. a seguinte emen
da : 

N. 10 

Ao art. 2.0 § J.o n. 21 - Supprimam-se as 
verbas constantes das lettras-c-atê-j-in
c1usiYé. 

Sala das sessões, 14 de agosto de 1896. -
Ribeiro Junqueira. 

O sr. Bueno Brandão : - St·. Presiden
te, venho em nome da commissão de Orça
mento pronunciat·-me sob1·e as emendas apre
sentadas pelos illu trados collega.s residen
tes em Arassuahy e Leopoldina. 

Em relação á pt·imeira emenda, a com mis
são de orçamento, depois de prestar justa 
homena~em ao illustr·e representante da sex
ta circumscripção eleitoral, que em todos os 
tempos tem propugnado pelos melhoramen
tos da zona que immediata.mente repr·esenta, 
e tambem pelo progresso de todo o E~tado, 
vem declarar· que não póde acceital-a. 

E, sr. Presidente, o l'a.cto da não acceita
ção da emenda por parte da commissão de 
orçamento de modo algum poderei. prejudi
car aos intuitos do illustr·ado rept•e entaute 
da 6. · circumscripc;ão, por isso quo o se t·vi~,:o 
de assent:unento de linhas telegt·avh i cus 
subvencionadas pelo Estado prosegue regu
larmente e essas liuhas demandam ju ta
mente a parte Norte de Minas, e uos ulti
mas tem:{lo tem sido fei to com mais regu
laridade a vista dos esl'orços empregados pelo 
illu stre Ministro da Viação, o dt·. Antonio 
Olyntho. 

0 SR. JUf>CELli'\0 BARBOSA : - 0 intuito da 
emenda é .i ustamente este, acautelar o fu
turo, porque nem sempre teremos no Gover
no Federal o actual Ministro da lndustria. 

0 SR. HUENO BRANDÃO : - 0 Estado não 
trata do a~senta.mento de outras linhas, 



.,.. 
por isso a quota votada no orçamento é ex
clusivamente para que as linhas telegraphi
cas,demandando Minas Novas, cheguem tam
bem á Arassuahy. 

Acredita a commissãu de Orçamento que 
não póde acceitar a emenda do nobre Depu
tado residente em Arussuuhy, porque isto 
pareceria uma rostricção, õendo mais con
veniente deixar inteira Jibei'dade ao gover
no do Estado, porquanto elle tem sido incan
çavel, empregando todos os esforços possí
veis pa1•u. que a linha teleg•·aphica chegue, 
no mais breve pr;,so, ao ponto desejado por 
meu distincto collega. 

São estas exclusivamente as razoes que 
tem a commissão de Orçamento para decla
rar à casa que acha inconveniente a appro
vação da emenda apresentada pelo digno re
presentante da 6 · circumscripção elei
toral. 

Em relação ás emendas apresentadas pelo 
illust•·ado collega •·esidente em Leopoldina, 
a comw.issào de O•·çamento esta de accõrdo 
com ~ . exc., na parte em que proclama a ne
cessidade de sermos cautelesos na deCI·ota
çilo das despesas publicas, louvando pOI·tan
to, o empenho demonstmdo por s. exc., artm 
de conseguirmos este clesüleratum. 

Ent•·etanto, a commissão não se julgou 
auctorizada a pedir a Camara dos Deputa 
dos a suppressão dessa subvenção no orça
JIIento, pelas razões que passo a esclarecer. 
(Ha um apct1·te do s1·. Ribei1'(J Junqueim). 

A emenda du nohre Deputado refere-se, 
exclusivamente, a subvenções consignadas, 
a instituições do ensino secundaria, como o 
Exte•·nu.to Municipal de Pitanguy, os colle
gios de Baependy, o de Dia.mant~na, o de 
Marianna, o de Barbacena, o de JUiz de Fóra 
e o de S. FI·ancisco, em S. João d'El-Rey. 

Sr. Presidente, quando a commissão de or
çamento propõz nesta. casa a suppressão da 
verba destinada â manutenção do instituto 
agronomico em Jtabira, diversos srs. Depu
tados levantaram-se protestando que, sendo 
esse ensino creado por un~a lei, a Camara 
não podia e nem era licito, supprimir essa 
verba do orçamento, sem que uma lei ante · 
rior viesse supprimir aquella. instituição. 

Em relação ás subvenções que o nosso col
lega dese a supprimir, dâ-so a mesma hypo
thel!e: a t...-lmissão de orçamento manteve
as no projecto, porque são auctorizadas por 
lei anterior, e á vista do pronuncia111ento 
da Camara dos srs. Deputados não se julgou 
com o direito de vir pedir a sua suppres
são. 

Por isso, sr. Prosidente, eu, em nome da 
commissão de Orçamento, venho declarar que 
deixo ao ct•iterio da Gamara a votação da 
emenda apresen tada pelo illustre Deputado 
residente em Leopoldina, diwndo apenas 
que es:;as subvenções incluidas no projecto 
o foram em virtude tiA nmas leis anteriores. 

0 SR. AUGUSTO CLE:.IENTINO :-Qne não fo
ram revogadas. 

0 SR. BUE:"/0 BRA:"'DÃO :- Exactamente, e 
que não foi revogada, como muito bem diz 
o nobre Eeputado. 

A. C. -35 

Slio estas, sr. Presidente, as observaç!les 
que tinha a f tl~er por parte da commissüo 
de orçamento. (Muito bem). 

O Nr, .JosC!eUoo Barbo!!la :-Sr. Presiden
te, pedi a palavra para declarar á Camara 
que voto a favor da emenda apresentada ao 
projecto de orçamento pelo meu illust re col
lega representante da 6. · circumscripção elei
tor1tl do Estado, e contra a emenda apre
sentada pelo sr . Deputado Ribeiro Junqueira. 

Tratando desta lllll primeiro logar, sinto 
profundamente, sr. l'res:dente, que, logo â 
primeim vez que tenha de tomar parte nas 
discussoes desta casa, seja para divergir de 
um collega, cujas acertadas opil.iões estou 
acostumado a respeitar desde os bancos aca
demicos. 

Mas a isto sou forçado, porque todos reco
nhecemos a injustiça e mesmo a incoh~ 
rencia da. emenda apt•esentada por s . ex c . 

0 SR. RIDEIRO JU:"/QUEIRA :-lncoherencia 
em que1 

0 Slt. JUSCELI:'\0 BAROOSA :-Eu VOU mos
trar a v. ex c . . 

A emenda do meu i Ilustre collega, sr. Pre
sidente, antes rle tutlo, supprime parcellas 
insignilicantes e que nenhum peso tém na 
balança. do OI' amento do Estado. 

0SR RIBEIRO JU:-iQUElRA da um aparte. 
0 SR. JUSCELINO BARBOSA :-V. exc. não 

chame o Senado á discussão, porque elle 
tem muito quo se lhe censure nesse assum
pto. 

Continuando, sr. P1·esidente, eu declaro vo
tar contra a emenda do nobre Eeputado, por
que, além. da razão que já dei, ella é inco
herente. 

S . exc. começa a. suppressão da let tra C, 
n. XXI do § J:· do art . 2.· . excluindo dessa 
mesma suppressão a verba destinada na let
tra B ao Lyceu de Artes e Officios de Ouro 
Preto, quando, para ser coherente, devia. 
tambem supprimil-a; po•·que, sr. Presidente, 
o Lyceu de Artes e Olllcios de Ouro Preto 
recebe, creio que ha alguns annos, a subYen
ção que é mantida no orçamento pela emen
da do nobre Eeputado, e, ent•·etanto, nós sa
bemos que esse lyceu, nem se quer, está 
concluído, e que só nelle se traba lha nas 
vesperas da. reunião t.lo Cong•·esso. 

Porque não leva s. exc a sua emenda até 
à verba destinada a esse estabelecimento, 
quando supprillle a subvenção de. outros .que 
a tem r·ecebido com lrt'ande proveito publico 1 
Ahi está a incohet•encia de que o argui. 

Não posso, pois, concordar, sr P•·esidente, 
que se suppr·imam no OI'Çamento as subven
ções concedidas nas let tras C e J, porque os 
estabe lecimentos que as recebem estão, pelo 
menos, em pé de egualdade com aq uelle a 
que é mantido um auxilio pela emenda do 
nobre Eeputado. . .. 

O meu illust•·e collega, fel!, portanto, IDJUS
to, allresentando . ~ emen~a em discussão, 
suppr1mindo o aux1ho destmado a todos es
tes institutos, que são incontestavelmente 
merecedores dos favores do Estado. 

Não nego que s. exc. tenha toda razão na 
theoria, que preza, da necessidade de econo
mias; · porém não é com a suppressão de 



p\!quenas par.collaa de' despesas do orçamenio 
ao Estàdo, ' pareellas que silo d88tinadaa d 
subvencionar estabeÍet!imentos, cuja conv&
niencia e utilidade estio reconhecidas, que 
se cons~guirá estabelecer o equilibrio no 
nosso orçamento; qne felizmente , nii.O esta 
ainda desequilibrado. · 

O nobre Deputado, apresentando a emenda 
a que alludo, está inspirado, .ao que parece, 
na..q theorias um pouco exquisitas·do Senado, 

·em mataria de subvenção ·a estabelecimentos 
de ensino. 

verno Mineiro "com a quantia consignada. no 
n. XIX do§ 2.0 do art. 2.· do orçamento 

A permanencia desse illustre mineiro no 
Governo é, de facto, garantia segura du exe 
cução do pensamento do auctor da emenda 
a que faço '1'eferencia; mas dadJS os antece
dentes ·de morosidade e pouco andamentO 
que tinham as linhas telegraphicas do Norte 
antes de sar Ministro o sr dr. Antonio 
Olyntho, acho de todo ponto justa a émenda 
apresentada pelo meu collega, a qual vem 
a meu ver, acautelar os interesses de impor.: 
tantes zonas do Norte. 

Eis sr. Presidente, o motivo por que a 
eUa dou o meu voto . • 

Essa illustre corporação tem negado sua 
approvaçii.O a todos os anxtlios que ·a Ca
mara vota, talvez por que são insignifl ~antes; 
e, entretanto, nos manda a somma de todos 0 ar. Maaoel Alves s _ Sr. Presidente 
elles em projectos de subvenção superior a pedi a palavra sómente ~ara. declarar a· cusa' 
cem contos de reis. 9u3 Yoto contra a emen a ~pr~sentada pelo 

O SR. RIBEIRO JUNQUEIRA :-Qual a que já. tllustrado deputado o sr. Rt~etro Junqueira, 
mandou f · voto contra, porque creio que s. exc. não 

O SR. JusCELINO BAnnosA:-Eu me t;efiro a tev~ ra~ilo quando no art. 2.· § 1.· n. 21 do 
um projecto .do Senado que hontem foi ap- pro.Jecto de orçamento propoz a suppresslto 
provado nesta casa, contra o meu voto e de da lettra -c- a -j- onde se consigna au
contra o de v. exc. que, nesse ponto esten xilio ao Externato de Pitanguy, Gymnasio 
inteiro accõrdo com a sua theoria de eco- Baep_endya~o, Instit~to do Fructal, Collegios 
nomias. d~ IJtaml!-ntma e ~~artanna, Asylos de S. Luiz, 

O SR. RIBEIRO JuNQUEIRA :-Para mim é Dtamantma, Martanna, Barbacena, Juiz de 
. muito honroso ser comparado a uma corpo- Fóra e S. João d'El-ltey, dizendo que a.s pe-
ração como a do Senado. quenas parcellas concedidas áquelles esta-

O !IR. Jt.isCELINO BAitnosA :-Não ha duvida.; belecimentos viriam atrectar a sorr ma total 
mas eu nll.o comparei v. exc. ao Senado si não do nosso orçamento. 
em um ponto: a guerra. que tanto elle como Sr. Presidente, si 37:000$ que são consigna
v. ex c . fazem ás pequenas quotas de a.uxi- dos para esse fim, são suficientes para one
lio votadas pela. Camara. raro orçamento e si elle não'póde compor-

Notarei, finalmente, sr. Presidente, que 0 tar essa insignificante verba, devo crer que 
meu nobre collega não tem razão alguma. della. não provém seu desequilíbrio. 
nos seus receios terroristas, quando prognos.:. O sa. RmEmo JUNQUEIRA :-Eu disse que o 
tica a. invasão dessas pequenas subvenções meu receio ê que para o futuro o orçamento 
no orçamento, e a consequente pulverização tique recheado desses auxílios. 
das rendas do Estado. . . O SR. MANOEL ALVES :- Mas a v. exc. e á 

A ·sabedoria e o criterio do Col}gresso Mi- casa tlca o direito de não acceitar esse fu
neiro a.bi estilo para. impedir que, ao lado de turo recheiamento, porém, cortar essa pe
auxiliosjustos como os que eu defendo neste quena. verba que é dada a orphíios e cr~a.n
momento, tenham entradu no orçamento ças que supphcantes levantam a mão para 
subvenções immerecida.s. este Congresso, implorando um auxilio para 

Nestas palavras, sr Presidente, não foi a sua educação, não à justo nem está nas 
meu intuito principal mostrar a. injustiça da normas da casa. 
em~nda. do d1gno Deputado, porque isto já foi Sr. Presidente, na cidade de Diamantina, 
demonstrado pelo illustre relator da commis- o collegio de meninas conta 89 orphiis que 
sii.O de Orçamento. · são vestidas e sustentadas pelos bons oillcios 

o meu intuito principal é declarar que, das irmãs de caridade, e desnecessario é eu
como representante do Norte que não tem carecer com que sacritlcios, chegando a pon
Salezia.nos e que tão mal aquinhoado tem to de ser quasi necessario cerrar as portas 
sido em tudo quanto diz respeito á. instruc- daquelle estabelecimento ás orphãs que o 
ção, voto contra a emenda. que supprime uma procuram, por falta de recurso3, que, de •lia 
subvenção, ha. longos annos mantida. no or- .para dia se tem accentuado, devida á crise 
çamento do Estado, aos poucos estabeleci- alimentícia pei!L qual passamos por falta de 
mentos de en!lino alli existentes,. subvenção braços. , 1 

cuja justiça é por todos nós reconhecida. E por falar em collegios, lembra-me, sr. 
Quantc á emenda apresentada pelo meu Pres1dente, que,estando em Marianna e con-" 

illustre collega do 6.· districto, permitta-me versando com pessoa que conhece de perto 
v. exc., sr Presidente, repetir o que disse . aq~elle estab~lecimento, esta disse-me, de
em aparte ao nobre relator da commissão de po1s da expomção dos beneficios que presta 
Orçamento. · a.quelle collegio, recebendo crescido numero 

O intuito da emend11., sr . Presidente, é jus- de desvalidas, quo era admira.vel o modo 
tamente acautelar o futuro porque nem pelo qual as irmãs mantinham tantas alo
sempre teremos na pasta da Industria o moas, em vista da falta de recursos com que 
actual Ministro que tanto tem servido ao luctavam, chegando a ponto de não poder 
Norte do. Estado, impulsionando e desenvol- comprar carne, genero de primeira necessi
do a rêde telegraphica auxiliada pelo Go- dade, mais do que duas vezes por semana. 



Nessas eireumstancias, tendo eu assento 
nesta casa, envidei t?~os os exforços para 
que o Estad~ as aux•hasso com a insignifi
cante quantia de 2:000.,000 quantia esta quo 
mais ~rde foi. elevada a 4:'000~000. 

Em vista. d1sto, sr. Presidente, em vista 
dos beneficiOs quo prestam esses estabeleci
mentos, em face dos sacritlcios que 11. si im
plle.m. suas directoras em prol da orphandade, 
sera. JUSto que um illustrado representante 
do Estado levante-se e venha propor a sup
pressilo de~ses auxilias, de tão insignitl
cante quantia, sómente com o receio infun
dado de desequilíbrio do orçamento 1 

0 SR. RIBEIRO JUJSQUEIRA :-ObrijiadO. 
0 SR, MANOEL A:LVES :-Obrigado~ Não tem 

de que. Eu apenas me refiro ao quo v. exc. 
quer e creio que não vae nisto a menor of
fensa. 

0 SR. RIBEIRO JUNQUE.A :-Si não fosse O 
am~r que .tenhç> ao Estado, amanhã apresen
taria. aqu1 p~Jt·ctos concedendo auxílios á 
diversos institutos. 

0 SR. MANOEL ALVES : - Sr. Presidente, 
posso affirmar a v. exc., que desde que nes
ta casa tenho assento nunca neguei o meu 
voto para auxiliat• estabelecimentos desta. 
natureza, o posso tambom affirmur ao meu 
honrado collega, que jamais o negarei por
que comprehendo, o comprehendo bem, o 
que é a mdigencia. 

0 SR. RIBEIRO JU~QUEIRA :-Já disse a V. 
exc. que, si não fosse o amor que tenho ao 
Estado, eu apresentaria. muitos pedidos. 

0 SR. MANOEL ALVES :-V. exc. não pro
VOU esse grande amor ao Estado quando 
propoz a suppressão dessa pequena quantia, 
que tem por fim minorar os sotrrimentos de 
orphãos que imploram o pão ; ao contrario, 
penso que v. exc. não andou bem. 

Com relação aos collegios, devo informar à 
casa, que o de Diamantina tem 22 ou 23 alu
mnos que nada pagam, e grande parte dos 
demais que frequentam o estabelecimento 
:pagam apenas metade, o que é sem .duvida 
msufficiente para fazer face ás despesas que 
necessariamente têm-se de fazer com elles. 

Pelo que fica exposto, vê v. exc., que, si 
não fosse esse , pequeno auxilio concedido 
pelo gov.erno e a caridade de alguem,tambem 
o colleg10 ver-se-bia na dura contingencia 
de cerrar suas portas com prejuizo daquelles 
que necessitam de instrucção. 

Além disso, sr. Presidente, não é muito 
que gastemos com a instrucção, por que o 
dia em que a disseminarmos por todo o povo 
será justamente o dia em que fecharemos 
as portas dos calabonços. (Apoiados). Enten
do que não devemos regatear uma pequena 
quantia que é dada com tão elevado tim e 
que incolll€stavelmente terá de produzir 
seus fructos, <liminuindo a estatística crimi
nal, sempre elevada nos Jogares em quo se 
nota falta de instrucção. (Apoiados). 

Sr. Presidente, vim á. tribuna, comQ a 
principio disse, sómente para dar a rl!zito 
pela qual voto contra a emenda apresentada 
pelo illustre. Deputado, e espero que a casa 
rejeite essa emenda, attendendo ao ~rande 
prejuizo que ella vem trazer a e:;taoeleci-

~nentos q.ue tn:o bons serviços tem prestado 
a humamdade, e dos quaes muito devemos 
a i nrla espemr. 

(Mttilo bem ; muito bem!) 

O 11r. Ferreira TlnGeo :-Sr. Presidente. 
ele completo accórdo com as pala\Tas profe
ridas pelo orador que me p•·e1·edeu venho 
tumbem declarar que voto contra a emenda 
apresentada pelo illustre Deputado residen
te em Leopoldina. 

Esta emend~ manda supprimir as ver
bas constantes das lettras c até j do n. 
21 do artigo 2. · do orçamento e todas estas 
verbas fo1•am vot.-.du.s em virtude de proje
ctos npprovados pelas duas Camnras do po
der legislativo. Pela emenda apresentada, ti
caro supprimidas as verbas para os externa
tos municipues de Pitanguy e Baependy e 
não é justo negar um auxiiio a estabeleci
mt>ntos de instrucçilo quo podem prestar re
levantes serviços. 

Não será tambem justo negar um auxilio 
aos collegios de Diamantina e Marianna, que 
são tambem instituições de ensino. 

Voto contra n emenda principalmente por 
vor que se pretende tirar um pequeno au
xilio aos asvlos. 

Estes estàbelecimentos tratam lia t>ducação 
de meninas pobres e entre estes está inclu
ído o asylo de S. Francisco, em S. João d'EI
Rey, que merece este auxilio e que em vez 
de ser supprimido deveria. ser augmentado. 

São estas verbas diminutas e não é justo 
supprimil-as, pois, confiando na concessão 
deste auxilio, estes estabelecimentos tem 
recebido meninos pobres, e, desde que se sus
penda a subvenção, ficam elles pr~judicados 
e o Estado faltará a uma promessa constan
te de leis votadas. 

Ainda mais, sr. Presidente, nenhum destes 
asylos dispoe de recursos proprios, nem de 
rendimentos para se manter. 

Estes asylos são sustentados por esmolas e 
a custa de muitos sacritlcios dos seus dire
ctores. Será, pois, um acto de injustiça a 
acceitação da emenda apresentada. (1\luito 
bem!) 

U 11r. Gonzap da Silva :-(Não temos o 
seu discurso). 

O 11r. Theophtlo lllarqnCII :-Sr. Presi
dente, venho á tribuna tão sómente para 
declarar que voto contra a emenda do i Ilus
trado collega residente na. cidade de Leopol
dina. 

Deixo de tomar o procioso tempo aos me•ls 
distinctos collega.s,assim como de occupar a 
attenção da casa., em nssumpto já bastante 
debatido, vindo declarar que estou perfeita
mente identillcudo com a opinião sustentada 
pelos oradores que me precederam na. tri
buna, relativamente á emenda em discussão, 
motivo pelo qual voto contra ella. (Muito 
bem). 

Sr. Presidente, penso que, sempre que se 
tratar de elevar o nive! intellectual de nossos 
concidadãos, não devemos negar concessões. 
Sr. Presidente. Só assim consultaremos os 
mais vitaes interesses de nosso Estado. Só 
a~sim, sr. Presidente, prepararemos cida-

• 



dlos conhecedores de seus direitos e deve
res, tendo a consciencla tambem de haver
mos cumprido o nosso dever. 

.. Eneerrada a discusslo é approvado o pro
' jecto, sendo ~eitadaa as emendaa.- A' com

missão de Redacçllo. 
0 SR. I.' SECRIITARIO (pela Ot'dem), obten

do urgencia, lé é. casa um otDcio do sr. 1.· 
Secretario do Senado, communicando ter o 
sr. dr. Presidente do Congresso resolvido, de 
accordo com o art. 20 do regimecto com
muro, convocai-o para o dia 19 do corrente 
para o tJm determinado no art . 38 § 2.· da 
Constituiçlo, visto ter sido devolvidl\ pelo 
exm. sr. dr. Presidente do Estado a pl'(\po
aiçllo de lei n. 24, sobre legitimação de ter
raa, accompanhada das razOes pelas quaea 
deixou de sanccional-a. 

O sa-. PRBSIDBNTE, em vista do otDcio que 
acaba do ser lido, convida os srs. deputados 
para a reunião do Congresa!) no dia 19. 

I.' DISCUSSÃO DO PROJBCTO N. 229 

E' lido e entra em 1.· discussão o projecto 
n. 229, concedendo um anno de licença â d . 
Adelina Francisca da Cruz, professora pri
maria em S. Caeta.no do Cbopotó, munic1pio 
do Alto Rio Doce. 

0 SR. SILVA FORTES, em nome da commis
Silo de Representações, envia à mesa o se
guinte 

REQUERIMENTO 

Requeremos que o projecto n. 229 deste 
.. anno, concedendo licença á professora de S. 
Caetano de Chopotó, volt" á respectiva com
missão. 

Sala das sessões, 14 de agosto de 1896. -
Silva Fortes.- Saturnino Dantas.- Simeílo 
Stylita. 

Approvado sem debate o requerimento, 
volta o projecto á commisslo de Petições. 

CONTINUAÇÃO DA 2.' DISCUSSÃO DO PROJECTO 
N. 221 

Annunciada a continuação da 2. • discussão 
do projecto n. 221, sobN> reconhecimento de 
poderes de membros de camaras municipaes 
a partir do art. 12, é sua leitura dispensada, 
&requerimento do sr. lgnacio Nurta. 

O •r. CarDelro de .Reseade 1 - (Nilo te-
mos o seu discurso). 

Vem á mesa as seguintes emendas : 
Spbstitua-ae o artigo 12 pelo seguinte 1 

Da decisllo da Camara sobre reconhecimen
to de poderes dar-se-ba recursovo1untario ao 
interessado, e sobre annullaçilo de diplomas 
por nullidade de eleições ·haverá recurso 
necessario. 

A este artigo accrescente-se : 
Paragrapbo unico. Ambos os recursos se

rio interpostos com e.treito. devolutivo, deci
didos por sentença do juiz de djreito da co
marca mais visinha, regulada a distancia de 
uma para outra por tabella que publicará o 
poder executivo pura esta providencia. 

Substitua-se o art. 13 pelo seguinte : 
I! 

o recurso voluntario será interposto pélo 
interessado e o necessario pelo Presidente 
da Camara, dentro do praso de cinco dias da 
decisllo que lhes der causa, em otDcio ende
reçado ao jUJz substituto da comarca, que o 
mandarà distribuir e tomar por termo. 

Ao art. 14. Accrescente-se, depois da 
phrase - cada uma - o seguinte : - em 
cartorio. 

Substitua-se o paragrapho unico desse ar. 
tigo pelo seguinte : 

Os documentos e razões _poderllo tambem 
ser oft'erecidos perante o JUiz ad-quem. 

Substitua-se o art. 15 e' paragrapho pelo 
saguinte: 

Esgotado o praso, serilo os autos conclu
sos ao juiz substituto que, sob registro pos
tal, dentro de 48 horas, fará sua rE>messa ao 

l'uiz ad-quem, inde~endentemente de tras
. ado, dando scie•a ás partes por edital 
aiHndo á porta da Camara Municipal e pu
blicado pela imprensa local, onde a houver. 

Substitua-se o art. 16 pelo seguinte: 
O juiz de direito da comarca vismha, re

cebendo os autos, mandarà abrir conclusão 
e vista por cinco dias communs a ambas as 
p::.rtes, para offerecerem documentos e ra
zões, quando nlio o tiverem feito perante o 
juiz subst ituto donde tiver vindo o recurso. 
Esgotado o praso, que tambem correrá em 
cartorio, serão os autos a si novamente con
clusos e por elle julgados de preferencia a 
qualquer outro feito, no praso de 15 dias 
contados da data da conclusilo, devolvendo
os com sua sentença e sob registro postal, 
dentro de 48 horas, ao .juiz substituto, que 
della manc.la rà int imar as partes. 

A este aJ•tigo accrescente-se o seguinte, 
assim redigido e alterado : 

Paragrapho unico. Si a decisão do recurso 
fór con~raria ao cidadilo reconhecido pela 
Camara Municipal, seu presidente fará. im
mediatamente as devidas communicações, 
oiHciando ao cidadilo reconhecido pela sen
tença a vir exercer o seu mandato e servirà, 
nuste caso, de diploma a certidilo da senten
ça, deante da qual e sob pretexto algum se 
recusará. a posse. ' 

Art. 17. Os juizes de direito e substitutos, 
bem como os escriviles das comarcas, que 
retardarem a expediçllo, preparo e decis!lo 
do feito, alem dos prasos que lhes silo respe
ctivamente marcados, serão suspensos de 
seus cargos por dous mezes. 

Art. 18. O Presidente da Camara que dei
xar de cumprir a sentença, alem elas de
mais penas etn quo incorrer, soffrerá a mul
ta de um conto de réis, por processo deter
minado nas leis do Estado, revertendo em 
beneficio dos cofres municipaes. 

O art. 20 fica assim modificado : 
· Art. 19. Os membros da junta apumdora 

a que se refere o art. 172 da lei n. 20, de 26 
de novembro de 1891 e que, infringindo o 
d\sposto no art. 173 e seus paragraphos da. 
let citada, computarem na somma geral
votos-que deviam ser tomados em separa
do ou vice-versa ou ainda deixar de com
putai-os inteiramente, incorrerão na multa 
de um conto de réis, repartidamente pelos 



membros que tenham concorrido com seus 
votos para. tal decisão. 

A eKte artigo accrescente-se o seguinte : 
Paragrapbo unico. As juntas apuradoras 

-a que se refere o art. 192 da lei citada. 
- funccionaram nas sedes dos municipios e 
terão como seu Presidente o da. Ca.mara 
Municipal. 

O art. 21 tlca substituido pelo seguinte. 
Art 20. A3 custas de um e outro recur

so sómente serão contadas aos escrivães 
que funccionarão no feito, que receberão 
pela metade da parte vencida. 

A este artigo accrescente-se o seguinte : 
Paragrapho unico. Só os autos de recur

so voluntario dependerão de sellos. 
Accrescente-se onde convier : 
Artigo. As eleiçOespa.ra vereadores, ag!lnte 

executivo municipal, juizes de paz e conse
lheiros districtaes - far-se-ha no dia I. · de 
novembro do ultimo anno do triennio. 

Artigo. Continúa em vif1:or o disposto nú 
n. 6 § 4. · art. 23, da lei n. 2 de 14 de se
tembro de 1891. 

Artigo. Para a. installação da assembléa 
Municipal é necessario o comparecimento da 
maioria do~ respectivos membros. 

Para completai-a. fará o Presidente a. con
vocação dos contribuintes que se segUir 
immediatamente aos maiores da lista, im
pondo aos membros faltosos a multa de 
50~000, por cada dia de sessão a que falta
rem por motivo injustificado. 

Sala das sessoes, 14 de agosto de 1896. -
C:u·neiro de Rezende- J. Bueno Brandão
Delfim Moreira- Rodrigues Chaves. 

O SR. PRESIDENTF. diz que as emendas do 
nobre Deputado sfto muito longas e consti
tuem um verdadci1·o Sllbstitutivo, por isso, 
e attenJendo que se trata de um assumpto 
importantissimo, vae mandar imprimil-as, fi
cando assim adiada a discussão. 

PRIMEIRA DISCUSSÃO DO PROJECTO N. 227 

Sem debate, encerra-se a primeira discus
sllo e e approvado o projecto n. 227, crean
do cadeiras primarias no municipio de Tres 
Pontas.-A' commissão de lnstrucção Pu
blica. 

SEGUNDA DISCUSSÃO DO PROJECTO N. !V8 

Finalmente ê lido e entra em segunda dis
cussão, por art.igos, o projecto n. 198. consi
gnando verba r.ara a. conclusão das obras da 
Academia de Commercio de Juiz de Fóra. 

Entra em discussão o ar. I·. 

O l!lr. Pinto de Monra:-Sr. Presidente. 
Applaudindo com enthusiasmo a deliberaç!lo 
das illustradus commissoes de Orçamento e 
Commercio, que em sua sabedoria entende
ram dever substituir o projecto por mim 
apresentado pelo prcjecto-substitutivo em 
drscussn.o, devo declarar á casa, que presto 
apoio ao trabalho dessas dignas commissoes, 
porque vejo ahi consubstanciadas todas as 
tdéas por mim apresentadas. 

Sr. Presidente, quando tive a. honra de sub
metter á criteriosa apreciaçllo da Cama.rP,, 

o projecto sobre a Academia de Commercio 
de Juiz de Fora, que foi substituido, vromet
ti fazer algumas considerações tendentes a 
demonstrar as vantagens de sua acceita~,:ão, 
mais como ponto de partida c,tTerecido aos 
competentes ou a digna commissi\o de Com
mareio, para a elatoração de um projecto 
m6nos defeit uoso, do que como um trabalho 
perfeito, em condições, por si, de tornar apto 
aquelle estabelecimento de ensino profissio
nal a realizar os t1ns grandiosos a. que está 
destinado. 

Mas, sr. Presidente, uma circumst~'lncia 
inte\&amente imprevista. e que impediu~me 
de comparecer á. sessão obstou a. justifica
ção promettida, sem que, entretanto, fosse 
o projecto com isso prejudicado, devido tal
vez á generosidade de meus illustres colle
gas, que considerando achar-se ausente o seu 
obscuro auctor, reservaram o debate para a 
segunda discussão. 

No intuito, pois, de desempenhar-me desse 
compromisso, que reputo sagrado, venho, 
com a convicçlio de quem advoga. um dos 
mais palpitantes interesses do Estado, trazer 
sobre o assumpto do substitutivo em discus
são, os esclarecimentos indi8pensaveis il. bõa 
comp•·ebensão das idéas nelle contidas, sem 
alon~rar-me em divagaçOes que fatiguem o 
espirito. 

UM SR. DEPUTADO:-Ouviremos a V. exc. 
com toda a attenção e o maio1· prazer. 

0 SR. PINTO DE MOURA:-Sr. Presidente, O 
estabelecimento de ensino prolissional esta
belecido em JUi7. de Fóra, com a denomina
ção de Academia de Com mercio, não é intei
ramente extrnnho a esta casa, quo já tem por 
vezes, em annos consecutivos, votado uma 
subvenção annual para sua manutenção; é 
um instituto cuja utilidade não se pode con
testar, porque ve.n ensinar á mocidade bra
zileira, o que é o commerr.io 9 o que são as 
industrias em todas as suas variadas mani
festações, (apoiaàcs) e cuja promissóra fun
dação foi devida aos esforços patrioticos de 
distinctos cidadãos que, dominados pelo eu
thusiasmo da idéa, seduzidos pelo lle1<qjo de 
dotar sua Patria com um estabelecimento 
de ensino commercial modelado pelas Esco
las de alto!l estudos de Commercio de Pariz, 
não regatearam esforços, não pouparam sa
critlcios em prcil da grandiosa idéa que já h~je 
tem a ventura de ver traduzida em imponen
te realidade. 

E foi a Juiz de Fóra, sr. Presidente, a bel
la l\Ianchester mineira., cujo admimvel pro
A"rcsso é quasi todo devido á iniciativa par
ticulur, que coube a gloria de conquistar 
pela importnucia. de seu commercio e pelas 
riquezas de seu munic1pio, privilegio da es
culha para collocação do novo estabeleci
mento de ensino, que, de harmonia com os 
progressos incalculaveis das industrias, vi
nha dar feição inteiramente nova entre nós 
ao estudo de commercio-esse ramo dn acti
vidade humana a que tanto devem as maio
res conquistas da humanidade e que é, sem 
contestação. um dos mais poderosos factores 
da civilisação humana. (Apoiados). 

Mas, sr. Presidente, em um paiz novo, 
como o nosso, que só agora sente-se desem-



b~ado do polvo atrophiante da centraliza- chegado em outras naçlJes que alto, por as
tio, e que começa a dar os prinaelros passos sim dizer, os centros industrtaes. e commer
na senda do progresso, nllo será para admi- ciaes de todo o mundo. (Muito bem !) 
rar que a realizaçlto de tio grandioso com- Assim, sr. Presidente, a primeira das ne
mettimento tenha encontrado tropeços e de- cessldades a attender-se, na conformidade 
cepçoes, barreiras e difficuldades, e ·usim é do art. 1. cuja discussllo se annuncia, é a 
que a Academia de Commercio d.e Juiz de conclusllo das obras do editlcio de accõrdo 
Fóra, apesar da boa acceitaçllo que teve por com o plano magestoso conhecido pela di
toda a parte, apesar dos incontestaveis ser- gna empre11a fundadora do estabelecimento. 
viços que todos reconhecem vir prestar ao Reaimente é digno de v•;l'-se o plano ge
paiz, lucta aindt com serias difHcltldades, ral do edificio em grande partejà concluído, 
nl.o só porque amda na phase de sua funda- para comprehAnder-se de quanto é capaz a 
ção su.jeitou-se a nlto pequeno prejuízo pe- miciativa l?raticular quando çoncebe uma 
cuniario com a quebra mesperada de um es- idéa. ~randwsa. 
tabelecimento de credito,como porque sua or- As despesas com a conclusão das obras não 
ganizaçílo, pauta da inteiramente peladas Es- poderão por certo constitui•• onus tão pezado 
colas extrangeiras,não satisfaz até certo pon- de modo a arruinar as llnan~,--as do Estado, 
to as aspirações da mocidade brazileira,avida principalmente quando a os~e pequeno.sa
de glorias e de renome, deseJosa de aprofun- crificio se ofl'erece compensação acceitavel, 
dv todos os mysterlos da sciencla, e a quem qual seja a ·:te ser uma p~trte do edificio 
o n vo estabelecimento, por seu caracter pu- destinada. ao funccionamento de um dos c ur
ram ente particular, ·não póde oft'erecer um ti- sos de ensino prollssional primario. 
tulo scientifico que atteste por si a somma Além dessa vantagem, sr. Presidente, o 
de conhecimentos adquiridos na Academia, projecto consi~nll. disposições pelas quaes 
sobre os varios ramos de sciencias esl?ecula- rica o Governo tendo interl'erencia muito 
tivas, praticas e de alcance industrJal alli immediata na direcçilo da Academia, o que 
estudadas. a tornara menos suspeita de benignidade· aos 

Ora, si assim é, sr. Presidente, que nos olhos do nosso publico que acostuma.Go ao 
cumpre fazor 1 . ensino official pouca confiança intelizmente 

Que deve nesta emergencia fazer o digno ainda deposita no ensino fornecido por asso-• 
Congresso Mineiro, que, tendo suas vistas ciaçOes particulares quando não são fiscali
sempre voltadas para o engrandecimento de zados pelo Governo. 
Minas, jámais deixou de attender com toda 0 substitutivo, pois, sr. Presidente, para 
a solicitude ás necessidades da instrucçlto falar de uma vez sobre 0 coni uncto e nllo 
em seus dift'erentes graus. "' 

Deixar entregue aos seus proprios esfor- precisar de voltar ao assumpto, o substitu-
d · t• . tivo si por um lado impoe um onus no Esta-

ços aquelle gran e ms ttuto, CUJO primeiro do, por outro lado oft'erece vantagens incon
anniversario de sua installaçlto foi tn.o bri- testaveis, e assim é que para compensar a 
Ihantemente festejado pela mocidade acade- despesa com a conclusão do edificio e com a 
mica a 26 do mez passado, sem estender-lhe elevação da subvenção, 0 Governo ficarâ 
mllo protectora' tendo o direito· de collocar no edifici•> um 

O SR. THEOPHILO MARQUES . - O Congresso dos cursos de ensino profissional primario, 
honrará os esforços de v. ex c. o SR. PINTO DE MoURA: _ Neste seculo, de auctorizar a matricula de 20 alumnos 
sr. Presidente, e principalmente neste fim gratuita.m~nte na Academia, de nomear o 
de seculo, em que todos os espíritos se exta- director da. Academia, como o primeiro e 

o melhor de todos os flscaes, que tudo farà. 
siam deante das maravilhosas descobertas pela moralidade da mesma, e será finalmen-
realizadas no domínio das sciencias, das ar- te credor privilegiado da quantia despendida 
tes o das industrias ; em que o trabalho ex- com a conclusll.o das obras, tendo como ga
perimenta modificações profundas em seu rantia, na hypothese de liquidação, 0 pro-
systema com a introducçiLo de machinas ad 
aperfeiçoada.'! ; em qur a navegação a va- prio predio da Ac emia. 
por, de rapidez verdadeiramente miraculo- O substitutivo consigna ainda uma dis
sa, as Estradas de Ferro e o telegrapho fa- posição de incontestavel valor e que con
cilitam e acceleram todas as relaçDes com- siste na concessão do titulo de bacharel aos 
merciaes, estreitando cada vez mais o elo alumnos que concluírem o curso na Acade
que nos pr.ende a todas as naçoes c~viliza.- mia. 
du e am1gas; sm que o commerc10, que De facto, meus senhores, e de toda justiça 
outr'ora. tanio renome deu aos gregos, phe- qu,e ao alumno, que houver cursado as au
nicios e carthagineses, com o florescimento las da Academia do primeiro ao u ltimo anno, 
de Rhodes, Tyro e Carthago, .niLo é mais seja concedido um titulo sclentifico, pois 
deixado aos escravos e aos vencidos, como que não só será. um incentivo para que 
entre os romanos, na cegueira de sua o.ris- maior frequencia tenha a Academia, como 
trocaoia, mas disputando por todos os ho- porque ao alumno que houver estudado tan
mens intelligentes e adeantados, nllo será tas e tão importantes materias nllo será dft 
digno de Minas negar amparo e protecção a justiça deixar de conferir-se um titulo que 
um e'!tabelecimento .que se propoe a prepa- atteste por si a som ma de sacritlcios e de 
rar homens que, de harmonia com as .ne- esforços feitos na conquista do saber. 
eessidades do seculo, sejam capazes de elevar S~ estas, sr. Presidente, as pallidas con-
nosso commercio e nossas industria.s ao grau sideraçOes quo julguei dever fazer ... 
de adea.ntamento e prosperidade a que tem I O SR. FERREIRA TINOco:- Muito bem. 



O SR. PINTO DE l'tfouRA .•. sobre o assum-
1 

Apresentação de projectos, indicaçães, re
pto do substitutivo em discusl:lào, que vem a quel'imentos, interpellações ou mo~,:ões. 
meu ver salvar do pelago, do desanimo a Discussão de requer·imentos, intcrpclla-
um dos estabeleciment•1s do ensino mais ne- ções, indicuções o moções. 
cessarios ao paiz na phase de transt·ormução ' Appr·ovação de redacções finaes. 
por que vae passando. (Apoiados). I Ter·ceira discussfLO do proj~cto n . 77, do 

Esta casa, que com tantos applausos reco- Scnulio, auxiliando aos collegios salesianos 
beu e approvou em vota~,:Oes succtlssiv•ts o exh::tentcs em Cachoeira. do Campo e Ponte 
proJecto de ensino proHssional pr·imario, ~ Nova. 
honrado sobremodo o ta lento e as boas in- Segunda discussão do projecto n. i5, do 
ten.,:õe:~ do seu illustre auctor, D<\O deixar·á, Setlatlu, t<O~re estr.Lda de ferro 'le Prados á. 
estou certo, J~ prestar seu inteir·o apoio a Oeste do Mmas. 
idEm gmndiosa. quo este substitutivo r·ep•·e
senta. 

A Françá, meus senhoros, que alóm da. 
Escola de Altos EstUtlos de Comme•·cio de 
Par·ií·., possue Escolas superiores de ensino 
commer·cial em Bo1·deaux, Lille, Havr·e, Lefw, 
Marselha e Rouen, ondo se têm hahilitado 
os grandes industri:Les e todos O!' homens 
do gr•ande commercio europeu, ofl'eJ·ece ex
emplo digno de SC:.I' imitado pOl' DOS COlHO 
ja o l'oi pelos Estudos Unidos da. Amer·ica do 
Norte o por outros pu.izes adeantados, como 
Inglaterra. e .Allemanha, onde o ensino com
mer..:ial e industrial occupam lo)!at• proven
sente na variada ramitica.,:ão dos conheci
mentos humanos. (i\!uito bem.) 

No Brazil, sr·. Presidente, coube :i. Minas a 
gloria da. fundação, por meio do iniciativa 
particular, do pt•imeil·o es a.belecimento de 
ensino commercial modelado pela Academia 
de Altos Estudos de Commer·cio de Pariz; e 
tão hõa acceitação tem tido por· toda a par-

SEGt;lSDA PARTE 

Ato quat.ro horas tia tarde : 
Se:.runtl;~ discussflo !lo project.o n . 2~11, ele

Yando o capital da Companhia Viaçi'tu Fet•r·ca 
Sapucaliy. 

Ter·ce it•a do de n . 224, auctorizando inno
vaçfLO de contracto pat•a a con~tt·uc<;ào tia es
trada de ferl'o de João Gomes it Pil·:\n!!a. 

Te reei ra tio de n. 225, concedendo li c onça 
ao escrivão de Ol'phãos do P9uso Alto. 

Segunda tio de n . 23:3, refundindo os de ns. 
14i, fi7 e 218, sobre tt•ansf'erencia e conver
são de cadeiras primarias. 

Segunda do de n . 78, do So.Jnatlo, whven
cionando o curso anncxo existente na Escola 
de Minas . 

Discussão do parecer n. 195 . 
Levanta-se a sessão. 

te, t il.o necessarios se consideram institutos 
de tal ordem, que no Rio de Janeit•o, na Ba- 46.• SESSÃO ORDINARI:\, AOS li DE :\GOSTO 
hia e no Ceará cogita-se egualmente da fun- DE 18()(j 
dação de estabelecimentos congeneres . 

A nós, sr. Presidente, como representao
tAs legítimos deste poderoso Estado a que 
com certeza está reservado um futuro gran
dioso, deve caber a tarefa tambem gloriosa 
de completar aobra meritoria começada pela 
iniciativa particular, concorrendo com o 
nosso esforço para que aquelle estabeleci
mento de ensino profissional possa prestar 
não só a Minas, mas ao Brazil inteiro os 
set•viços valorosos que todos nós esperamos. 
(Muito bem: muito bem I) . 

Encerrada a discussão, à appt•ovado o ar
tigo 

Sem debate são approvados os arts. 2. · a 
8. ·. sendo o projecto remettido á Com missão 
de Commercio, visto consentir a casa que 
passe elle á. 3. · discussão . 

Nada mais havendo a tratar-se, o sr. Pt·e
sidente designa para. o dia 17 a seguinte : 

ORDEM DO DIA 

PRIMEIRA PARTE 

Até uma hora da tarde : 
Leitura e appl'ovação da. acta. 
Expediente. 

Ato duas horas da tarde : 
Segunja leitura do., par·ecet•cs de commis

sões e dos pr·ojectos depoi.s de impressos e 
distribuídos 

Apresentação ... de pareceres de. commis
soes. 

PRESIDE:-õCIA DO SR. EDUARDO PD!E:\TEf, 

SUMMAIIIO:- 1. · parte da ordem llo dia. - Acta. 
-F.xpedieute.-2. · leitura llc p;:receres c de pro
jt'Clos imprcssos. -Aprcst•nlaçt!.o do parecer n. 
20~.-lderu para 2.· di~cus~ào fio projeclo n. 76. 
do Senatlo.-ldem do prujecto 11. !!.tO.- Idem 
para 2. · cliscussiio dos projcdos n. 74, fio Srnado, 
e 1!12.-l!lem para 3 · rio prnjecto n . 14á.-ldem 
dos pareccrl!s de os. ~Oj a 210.- lflem do proje
cto n. 241. -ldem para a.· ••lscussiio sobre o 
sut•stilutivo tht projccto n. t!lS.-ltlem ria reda
cção llual do projeclo 11 . :!22.- lleqncrimento do 
SI'. llneuo llrauflào .-Apre~eutaçllo elo tJrojecto 
n. 24~.-Discus,;'lo d n requerimento do sr. Bue
no flraucl;)o.-Di~cuss~o ela r~dac~·ão do projccto 
11. 2!!:!.. - Discurso do sr. Scverlauo de Hezeude. 
3. · tliscusstlo fio projecto n. 77, do Senado.-
2.· do de n . 7; •. do Scuarlo.-2. · parte .- 2.· 
tliscn~~ão llo projcclo 11. 226.-3. · dos projcctos 
o~. 2:t4 c 22á.-l1. · do de n. 29<:.-Emcurl~s dos 
srs. Tlrcoplrilo Marques. ~evcriauo rle llczcnde 
c Caruciro tlc llezcn•h:.-'!. · di8cus!\t!.o rio proje
do 11 . 78, tio scuado .- I>iscussào do parecer n. 
195.-0rtlcm do dia seguinto. 

Ao meio dia, feita a chamada, acham-so 
presentes os srs.: Eduardo Pimentel, Ribei
ro de Oliveira, Agostinho Pereil·a, Cai'Deiro 
de Rezende, Camillo Soar·es Filho, .João Pio, 
Manoel Alves, Deltlm l\loreir•l , Carlindo Pin
te, Francisco Bressane, Silva. Fortes, Epami
nondas Ottoni, Bernardes de Faria, Duarte 
da Fonseca, Bueno Brandão, Simeão Stylita, 
Nunes Pinheiro, Coelho de Moura, Juvenal 
Penna, Desiderio de Mello, Juscelino Barbo
sa, Severiano de Rezende, Gonzaga da Silva, 



Augusto Clementino, Theophilo Marques, 
Mendes Pimen_!el1 ~etulio de Carvalho, F.er
reira Tinoco, l(O(lrJgues Chaves, Saturmno 
.DantaS, Nunes Coelho, Sabino B!l.rroso Ju
nio·r faltando com causa participada os srs.: 
Faria Lobato, Camillo Pratas e Raul Penido 
e sem ella 08 mais srs. 

Abre-se a sesslo. 
Lida a· acta da antecedente e nlo ha

vendo quem sobre a mesma faça observa
ções, o sr. Presidente a dá por approvada . 

0 SR. 1. · SECRBTARIO dà. conta do seguinte 

EXPEDIENTE 

Officios 

Do sr. I.· Secretario · do Senado,devolvendo, 
acompanhada de emendas e juntamente 
os documentos que serviram de base à con
fecçll.o da mesma, a proposição da lei n. 55 
desta Camara sobre divisas entre os muni
cípios de Barbacena e Ljma Dul)l'te; e com
municando ter sido rejeitada por aquella 
Camara a proposiçiio de lei desta emunada 
sob n. 13, em 1892, franqueando ao transito 
o porto de Barreirinho.-A imprimirem-se 
as emendas para ordem dos trabalhos, fican
do a Camara inteirada quanto á ultima 
parte. 

Do presidente da Camara Municipal 
do Alio Rio Doce presta~do informaçoes soli
citadas por esta Camara com relação á 
questiio de divisas de seu município com o 
de Barbacena. A' commisslio de Camaras Mu
nicipaes. 

Do presidente da Camara Municipal de 
Palmyra, enviando documentos relativos à 
divisas de seu município com o de Barba
çena.-A' mesma commiss&o. 

Representaçllo 

Do conselho districtal de Santo Antonio da 
Olaria, pedindo um auxilio para a conclusiio 
de diversas obras dil urgente necessidade.

A' commisslo de Representações e Peti., 
ç!Jes. -

da.de, ficando a agua é. uma distancia tio 
longinqua. . 

Apresento á consideraçlo da ~amara um 
attestado de tres distinctos facultativos, no 
qual demonstram que o município do Cur
vello tem sido fiagell~o por epidemi&lf in
fecciosas e, com aapproxtmaçlo da Estrada 
de Ferro Central- do _ Brazil, aquella cidade, 
que é situada. em uma zona torrida, tendo 
uma temperatura. constante no veria, de 
perto de 36° á sombro, como se pode veriti
carpelo relatorio de um illustrado engenhei
ro, serà incontestavelmente fiagellada por 
epidemias infecto-contagiosas. 
• Nessas condições, o Estado de Minas tem 
obrigaçlio, tem o dever de vir em auxilio de 
um dos seus mais importantes municípios, 
procurando prevenir males futuros, mas 
certos . 

Pedi, pois, a palavra, sr. Presidente, para 
ter a honra de enviar á. v. exc. a represen
taçiio da Ca.mara Municipal do Curvello, e, 
espero que os nobres Deputados tomarão na 
cousideraç&.o devi~a o pedido de tll.o impor
tante município, principalmente quando 
elle versa sobre assumpto de transcenden
tal. importancia, conio ~ . a saude publlca 
de nossos concidatlãôs. (Mui to bem, muito 
bem!) 

O SR . Joio Pro:- E' muito justo o que 
pede a Camara Municipal do Curvello. Favo
res maiores estr..o sent.io dados aos municí
pios da zona da Matta. 

0 SR. THEOPIIILO MARQU3S: -Apoiado. 
O SR. PRESIDENTE declara que a represen

taçlio oft'erecida pelo nobre Deputado vae á 
commissão de Representações e Requeri
mentos. 

SEGUNDA LEITURA 

Têm segunda leitura e ficam sobre a mesa 
para ordem dos trabalhos os pareceres os. 
201, 202 e 203. 

APRESENTAÇÃO DB PARBCBRES DAS COMMISSÕES 

Silo oft'erecidos e vão. a imprimir-se os se-
guintes · 

0 Br. AapBto ()lemeDUDOI- Incumbido, PARECER N. 204 
sr. Presidente, de uma elevada tarefa por 
parte da camara Municipal do Curvello, te- A commissão de Camaras Municipaes á. 
nho a subida honra de passar as mãos de v. que foram presentes, com data de 3 de 
exc. uma representaçlio daquella CI\Dlara, junho tlo anno corrente, uma representação 
na qual pede um auxilio para o abasteci- documentada de ·cinco vereadores da cama
manto de agua potavel dessa mesma cidade. ra municipal de Baependy, pedindo annul-

Sr. Presidente, a cidade do Curvello, lação de seus actos - «contados desde o 
uma das mais importantes do nosso Estado, dia 4 de novembro do anno passado»- e 
centro de florescente industria manufactu- mais medidas complementares, e um olflcio, 
reira, é banhada pelo corrego Santo Anto- egualmente instrmdo de documentos e da
nio, de agua turva, lodosa e barrenta. tado de 29 de julho do mesmo anno, do 

Entretanto, é essa agua que serve para actual presidente da referida Camara, con
. mitigar a sede, sobretudo, da população po- tendo allegações em contrario ás alflrma-

bre daquella florescente localidade. ções dos vereadores acima. citados : . 
Sr. Presidente, a agua potavel, na exten- Considerando que a questão sujeita ao 

são da palavra, que pode servir para os 1\a- conhecimento e decisão do Congresso aft'e
bitantes daquella cidade, acha-se situada a cta aos interesses de ordem superior do mu-
20 kilometros, de sorte, que o municipio do nicipio de Baependy e que deve ser solvida 
Curvello, por_ mais louvavel que seja a sua segundo os melhores princípios de direito e 
vontade, nilo pode ter os recursos sutHcien- 1 disposições da lei n. 2, de 14 de setembro 
tes para conseguir o abastecimento da ci- de 1891 ; 



Considerando que os diversos documen
taR al'resentados a apreciação do poder le
gislatlVO silo ainda insufficientes para deter
minarem uma decisão justa e que garanta o 

. direito a quem elfectivamente o tiver; é de 
parecer: 

Que por intermedio da mesa se officie ao 
governo do Estado, requisitando as se
guintes informaçoes por doctunentos : 

I.• Si os cidadãos Jose !salino Ferre;ra e 
Luiz José de Paiva exerciam cargos policiaes, 
o primeiro como delegado em Baependy e o 
segundo como subdelegado no districto de 
S. Tbomé, antes e na epoca das eleições 
municipaes d.e 7 de setembro de 1894; 

2.• Si o cidadão José !salino Ferreira, 
funccionando como delegado de Policia em 
uma inquirição de testemunhas, a 4 de no
vembro de 1895, passou a jurisdicção poli
cial a seu legitimo successor «antes ou de
pois» da sessão da Camara Municipal, em 
que tomou parte nesse mesmo dia ; 

3.· Copias autbenticas ou os originaes dos 
officios nvocando a Camara para funccio
nar nos dias 1 e 4 de novembro de 1895, por 
quem assignados e quaes os fins das respe
ctivas convocações ; 

4. · Si consta da respectiva. acta o motivo 
porque o vereador Joaquim Theresiano de 
Castro não assumiu a presidcncia da Cama
ra, nos termos do art. 27 paragrapbo unico, 
n. 2 da lei n. 2, de 14 do setembro de 1891, 
vagos como se achavam os Jogares de pre
sidente, em virtude de impedimento tem
porario, e de vice-presidente, em virtude de 
denuncia · 

5. · Finaimente - copias authenticas das 
acta.'l das sessões da Camara referentes aos 
dias I, 4, 8, 20,22 e 21 de novembro de 1896. 

Sala das commissões, 17 de agosto de 18913. 
-Carneiro de Rezende.- Camillo Soares 
Filho.- Juscelino Barbosa. 

PARECER E EMENDAS PARA SEGUNDA DISCUSSÃO 
SOBRE O PkOJECTO N. 76, DO SENADO 

A commissão de Camaras Municipaes á que 
foi presente o projecto n. 76, do Senado já. 
approvado pela Camara em primeira discus
são : 

Considerando que o Congresso, em sua 
sessão do anno passll.do, iniciou o pronun
ciamento sobre esta questão, que então foi 
sujeita ao seu conhecimento, pedindo infor
mações sem as quaes não poderia profe;•ir 
umjuizo seguro: 

Considerando que seria absurdo entender
se que, iniciado e não termiuado o julga
mento em uma sessão, incide a hypothese 
no disposto no art. 75 n. VIl, ultima parte, 
da Constituição do Estado e desapparece a 
competencia do Congresso para continuar na 
sessão seguinte o pronunciamento come
çado ; 

Considerando que é nu!lo o acto praticado 
pela Camara d.e Abre Caml'o, em 20 de abril 
de 1895, reconhecendo ele1io e dando posse 
a cidadão cuja eleição fõra. antes declarada 
nulla; é de parecer que o projecto entre em 
segunda discussão e seja approvado com as 
seguintes emendas : 

A. C. 36. 

Art. I.· -onde se diz 18 -diga-se- 20. 
Depois de- 1895 - accrescente-se- reco

nhecem e-. 
Sala das commissoes, 17 de agosto de 1896 . 

- Camillo Soare~:~ Filho. - Carneiro de 
Rezende. - Juscelino Barbosa. 

PROJBCTO N. 240 

Na veritlcação de poderes dos vereadores 
eleitos no município do Turvo para o trien
nio de 95 !l. 97, dividiram-se os cidadãos di
plomados em dous grupos. O primeiro, com
posto de 7 membros, manteve-se no ediftl!io 
municipal, verificou, na forma da .oi I 10, 
seus poderes, em tempo proprio assumiu a 
administração do U' Unicipio e neUa tem-se 
mantido até hoje . O segundo, composto de 4 
vereadores, retll'~>u-se, procedeu ta.mbem ao 
reconhecimento dos proprios poderes, an
nullou eleições e requisitou do presidente 
da Camara, cujo ntandato estava a esgo
tar·-se, convoçào de uma sessão extraordina
ria par·a o ftm de marcar-se eleição nos 
di strictos de Madre de Deus e Piedade. 

Realizou-se a ses~ào convocada em ~ do 
novembro e foi designado o dia 25 de dezem
bro para a.s eletções requisitadas, que de fei
to se realizaram. 

Em IR de janeiro a cama.m velha deu posse 
aos 4 alludidos vereadores que, junt:Lmente 
com os eleitos em 25 de dezembro, se dizem 
camara o como tal mantem-se, perturbando 
assim a administração municipal com o 
triste espectaculo da dualidade de camaras, 
apesar de ter o Senado. pelo pa1·eceJ· n. 2, 
deste anno, reconhecido a primeira como 
unica legitima. 

O presidente de:>ta, José Bonifacio de Aze
vedo, pede, no intuito de extinguir a anar
chia existente, que sejam declarados nullos 
os actos da camara municipal do Turvo pe
los quaes marcou eleição e deu posso aos 
vereadores da camara illegitima; e 

Considerando que nilu marcou a Constitui
ção praso, esgotado o qual não se admittem 
reclamações contra actos municipaes, fazen
do-o apenas em relação ao pronunciamento 
do Congresso, donde se conclue que a todo 
tempo tem o podet· legislativo competencia 
pa1·a receber reclamações, maximé por ser 
ampliativa a interpretação em mataria de 
recm·t:o; 

Considerando que pelo regimen da lei I 10, 
eleita e reconhecida a ca.ma.ra successora., 
não tem a elfectiva interferencia já em sua 
formação ou reconhecimento, já em seu 
funccionamento, o que a impedia de marcar 
eleições, e o que so podia .,ar feito pela 
camara nova Jà funccionando, porque só 
enuio podiam diplomas ser annullados; 

ConsiJerando, além disso, que ns eleições 
foram marcadas á requisição de poder in
competente, que tal o em a minoria dissi
dente; 

Considerando que não tem a camara com
petencia para dar posse aos novamente elei
tos vereadores, o que invalida o acto de 18 
de janeiro, praticado aliàs quando já se 
achava extincto o seu mandato; 



E' . a commisslio de camaras municipaes de 
parecer que seJa atte.ndida a reclamação do 
presidente da camara municipal do Turvo, 
para o que otrerece o seguinte projecto : 

O Congresso Legislativo do Estado de Mi
nas Geraes decreta : 

Art. I.· São declarados nullos os actos pra
ticados em 22 de .novembro de 1894 e 18 de 
janeiro de 1895 pela camara municipal do 
Turvo do triennio de 1 '392 a 1894, pelos 
quaes marcou eleição e deu posse a verea
dores para o triennio de ·J895 a 1897; revo
gadas us disposições em contra.rio. 

Sala das commissões, 17 de agosto de 1800. 
-Camillo Soares Filho.-Carneiro de H.ezen
de.-Juscelino Barboza. 

PARECER Pl\RA SEGUNDA DISCUSSÃO SOBR&,.jO 
PROJECTO N. 74, do SENADO 

A commissão de Constituição, Legislação 
e Poderes, a que foi presente o projccto n. 
74, do Senado, e de parecer que o mesmo 
seja submettido à segunda discussão e 
approvado. 

Sala das commissões, 17 de agosto de 13913. 
- Delfim Moraira. 

PARECER E EMENDA PARA SEGUNIJA DISCUS
SÃO SOBRE O PROJECTO N. 1()5 

A commissão de Constituição, Legislaç.ão e 
Poderes, a que foi presente o projecto n. 
195; o 

Considerando que, segundo os preceden
tes estabelecidos na tabella annexa á lei n. 
11, de 13 de novembro do 1891, a comarca 
ou o município devorá. ter a mesma de
nominação da cidade ou villa qne lhe servo 
de séde, é de parecer 

Que o mesmo projecto seja submettido ú. 
2. · discussão e approntdo com a seguinte 
emenda 

Artigo. Terá. egualmcnte a denominação 
de comarca e municipi<> de Martinho Cam
pos a actual comarca e município do Pará. 

Sala das commissões, 17 de agosto de 1896. 
- Delfim Moreira - Getulio <.le Carvalho. 

PARECER PARA TERCEIRA DISCUSSÃO SOBRE O 
PROJECTO N. 205 

A commissilo de Representações, Requeri
mentos e Petições, i;. qual foi presente o 
pro.jecto n. 145, de 1895, approvado em se
gunda discussão, sem emenda, é de parecer 
que seja submettido á. terceira discussão 
com a mesma redacção. 

Sala das commissões, 17 de agosto de 1896. 
-Silva Fortes.-Simeão Stylita.-Saturnino 
Dantas. 

PARECER PARA 3.• DISCUSSÃO SOBRE O PROJE
CTO N. 195 

A commissã.o de Representacões, Requeri
mentos e Petições, a que foram presentes 
as peças protocolladas sob ns. 124 e 77, 
em que a professora d. Maria Virgem 
A velina do Amaral pede pagamento de seus 
ordenados em exercícios findos e do tempo 
que .esteve em disponibilidade: 

Considerando que o pagamento de orde
nados a professores, quando os mesmos slio 
legaes e cabem em exercícios lindos, sio 
p1•ocurados perante o Poder Executivo, a 
quem compete solicitar credito; 

Considerando que as difl'P.rentes razões 
não vêm devidamente comprovadas, e que 
as partes tém o direito . de u.llegar a seu fa
vor, mas devem prgvar cabalmente o que 
allegam ; 

Considerando que a suplicante abandonou 
. a cade1ra que regia, foi su~.pensn. do exer
cício e vencimentus para ser submettida a 
consulho disciplinar, conforme inl'orma~;Oes 
do gove1·no ; 

Considern.ndo que o gove1·no, tendo no
meado a supplil'antc para outra cadei1·a, 
rei-o pelo facto abusivo do desappar·ecimen
to tle documento~ e não porque tivesse 
desapparecido a causa de suspensão ; 

Considerando que~Llci n. 4l,de 3 de agosto 
do 1892, refundiu completamente a in:<tru
cç:lo publica no l!:stado c, I'e:>peitantlo os pl' O
vimentos existentes até sua data, não pi·ati
cou sinão um acto do equidade; 

Considerando, finalmente, que as leis não 
têm eft'eito retroactivo, conforme preceitúa 
a Constituição do Estado, é pois de parecer 
que, nada. havendo quo deferir, se mando 
archivar as petições <.le d. Maria Virgem 
A velina rio Amaral. 

17 de agosto de 1896.-Silva Fortes -Si
meão Stylita .-Padrc Saturnino Dantas. 

PARECER N. 206 

A commissão de Representações, Requeri
mentos e Petições, a qual foi presente o 
do professor da primeira cadeira. de instru
cção primaria da cidndo de Minas Novas, 
Antonio Joaquim de Senna Cezar, reconendo 
da decisão do pode1· executivo que não quiz 
pagar-lhe a gratificação da qqintn. parte de 
seus vencimentos, de conformidade com a 
lei n. 93, de l6 de julho de 1894; é de parecer 

Que se mande archivar a dita representa
ção visto cogitar de nssumpto já resolvi
do pela referida lei, combinada com os 
arts. 120 e 219 do regulamento n. 100, 
salvo it parte o recurso voluntario para o 
poderJ'udiciario competente para. julgar da 
reivin icação de direitos individuacs, sup
postos otrendidos. 

Sala dascommissões, 17 de agosto de 1896. 
- Silva Fo1'tes. - Simeão Stylita. - Satur
nino Dantas. , 

PARECER N. 207 
A commissão de Representações, Requeri

mentos e Petições, a qual foi presente uma 
representação da cidade da Itabira, em que 
algumas senhoras pedem o auxilio de 50:0001 
para mtJntarem um estabelecimento de in
strucção, regido pelos Salesianos, é de pa
recer: 

Que se mande archivar a dita representa
ção, visto tratar de auxilio aos Salesianos, 
que, exercendo a humanitaria e nobilíssima 
missão de desenvolver o ensino profissio
nal, não tem sufficiente pessoal para ser dis
trahido dos estabelecimentos que já. são au
xiliados pelo Estado e quando este nfio deve 
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PARECER N. 210 tazer recahir sua benetica. influencia além I 
dos pontos ,iá subYencionados, como verda-
peira experiencia sobre diffusão do ensino I . _ . 
dor arte dos- Salesianos. A commtssao de Represehtações, Requeri-

safa das commissõeR, 17 de a.goRto de 1896. mentos e Petições, _á qual foi devol~· ido, 
- Silva Fortes. - Simeão Stylita.-Satur- / em VIrtude de requerimento seu, o pt·~J octo 
nino Dantas. n. 229, de 1896, ê de parecer qtie não seja 

PARECER ~. 208 

A commissão de Represent,ações, Requeri
mentos e Petições, á qual foi presente o da 
professora normalista com exercício na ca.
ileira. da - Barra - de Ouro Preto, d. Ray
munda. Nonnata Franco, pedindo a decreta
ção de um acto legislativo que lhe mande pa
gar o ordenado a que tinha. direito pelo facto 
de ter sido removida em 1888 para. a cadei
ra do Mar de Hespanba e não ter acceitado 
a remoção, deixando-se ficar em Ouro Pre
to; ê de parecer : 

Que se mande archivar a. dita represen
tação, visto não ser da competencia do Con
gresso, mas sim do poder judiciario a reivin
dicação de netos do poder executivo que pos
sam otrender direitos individuaes suppostos 
em leis anteriores. 

Sala das commissões, 17 de agosto de 
1896.- Silva. Fortes.- Simeão Stylita.- Sa
turnino Dantas. 

PARECER N. 209 

A commissão de Representações, Requeri
mentos e Petições, á qual foi presente o 
de Luiz Vieira. Rabello, pedindo a. decretação 
de uma lei que lhe garanta o direito com 
que se ,iul:;!:t sobre a lavra de diamantes dos 
-Pedrões do Abaethé Diamantino: 

Considerando que a Constituição Federal, 
em seu artigo 34 ns. 29 e 64, re~ula a. 
competencia. entre a. União e os Estados so
bre a. legislaÇt1o do terras 4evolutas e mi
nas ; 

Considerando quo a posso de terrenos de
volutos se acha regulada pela lei n. 27, de 
25 de junho de 1892, e que esta em seu art. 
3. · § 3.· reservou para o Estado as minas, 
os terrenos diamantinos e as fontes mine
raes de utilizaçt'ío therapheutica. ou indus
trial; 

Considerando que, pela constituição do Es
tado em seu art. 30 § 9. ·, se estatue ser da 
compctencia privativa do Congresso legislat• 
sobre terras c minas pertencentes ao Es
tado; 

Considerando, 1ina.lmennttJ,que a posse que 
não rór lirn1:tda. em lei não pode constit.uir 
titulo legiti01o a favor dos particulares e 
que estes praticarão verdadeiro esbulho 
do mesmo modo quo a lei devo obdecer ao 
interesse da collectividade ; de prefcrenci~ 
á utilidadeindividual, ê de parecer 

Que se mando archivar a petição do cida
dão Luiz Vieira H.abello, salvo ao mesmo 
I) direitode provac do conformidade com a 
legislação em vigor que se acha na posse 
dos terrenos e minas por titulos legítimos. 

Sala das commissoes, 17 de agosto de 1800. 
-Silva Fortes.-Simeão Stylita.-Saturnino 
Dantas. 

adoptado o referido pr~jecto, mas sim s~jam 
remettidos ao dr. Presidente do Estado os 
documentos 11.presentados ao Congresso, afim 
de que providencie de accordo com a lei 
n. 41, de 3 de agosto de 18~, art. 225 n. I, si 
julgar conveniente aos interesses do Estado 
e for ref,uerido pela professora de S. Caeta
no do Chopotó, d. Adelina Francisca da 
Cruz. 

Sala das commissões, 17 dn agosto de 1896. 
-Silva Fortes.-SimeflO Stylita.-Saturnino 
Dantas. 

PROIECTO N. 241 

A commissão de Obras Publicas, Viação Fer
rea, etc., á que foi presente o requerimento 
da compa.nha E. F. Oeste de Minas, pedindo 
garantia de juros para o capital gasto no tre
cho da estrada entre a estação de S. Fran
ci!>CO e a barra do Paraopebn, conforman
do-se com o parecer do illustrado Sect".3tario 
d' Af{ricult.ura deste Estado, que acompanha 
o referido requerimento, ó do parecer que 
s~ja adoptado o seguinte projecto de lei : 

O Con~resso Legislativo do Estado de Mi
nas Geraes de ereta: 

Art. I.· Fica o Presidente do Estado au
ctorizado a innovar o contracto celebrado 
com a companhi:L E. F. Oeste de Minas, tor
nando extensiva. a ~arantia. do juros do 
capital do 2 . 492:080 ,275 róis realmente gasto 
na construcção do trecho entre a (lStação de 
S. Francisco e a barr:t do Pat•aopcba. 

Art. 2. · Revogam-se as disposições em con
trario. 

Sala das commissões, 17 de agosto de 1896. 
- E. Ottoni. - Duarte da Fonseca. - Silva 
Fortes. 

PARECER PARA Ti'RCEIRA DISCUSSÃO SODRE O 
SUDSTITUTIYO AO PROJECTO N Hl8 

A commissão de Commercio, Indust:-ia e 
Artes, ó de parecer que o substitutivo do pro
jacto n. 198 seja submettido á terceir<\ dis
cussão e approvado com a mesma. redacção. 

Sala das com missões, 17 de agosto de 1896. 
-Co nego A lves.-JuYenal Penna. 

0 SR. RODRIGUES CIIA VES, por parte da COlll· 
missão de Redacção, apresenta. o seguinte pa
recer. 

Rt~DACÇÃO FIJiiAf. DO PROJECTO :\. 222 

A commissi\o de Redacção, á que foi pre
sente o projecto n. 222, que orça a receita 
e fixa a despesa para o exercicio de 1897, é 
de parecer que seja approvada, como tina!, 
a mesma redacção com que foi approvado 
em terceira discussão. 

Sala. das commissões, 17 de agosto de 1896. 
-RODRIGUES CUAVES.-BER:'IIA.RDES m; FARIA. 



O ... ·aaeao ........ (pela ordem) re- . da me resta a fazer, porque nlo ha mais 
11uer · dispensa de impreas&o e interstlcio,· opportunidade de remediar o mal. 
afim de ser discu,tida e votada immediata- Encerrada a discuss&o, é approvada a re-
mente a ' redacç&o apresentada. dacçlio e vae o projecto ao Senado. 

0 SR. PRESIDENTE 4eclara que opportuna
mente submetterá o requerimento a apre-
ciaçlo da casa. · 

APRESENTAÇÃO DE PROJEC'I'OS, INDICAÇÕ.Bll E 
REQUERIIIBNTOS 

O SR. BUENo BRA.NDXo envia â mesa o se
guinte: 

PROJECTO N. 242 

O Congresso Legislativo do Estado de Mi
nas Geraes decreta : 

Art. 1. • Fica o governo do Estado auctori
zado a contractar com quem melhores van
tagens o11'erece1 a construcçlk> de uma es
trada de ferro, da bitola de um metro, que, 
partindo da cidade de Ouro Fino, na estra
da de ferro Sapucahy, e p&sl&ndo por San
ta Rita do Rio Claro e cidade de Caldas, vá 
entroncar-se na E. F. Mogyana, em Poços 
de Caldas, concedendo ao contractante os 
seguintes favores : 

a) garantia de juros de 6 °/o ao anno por 
30 annos, sobre o capital efrectivamente em
pregado até o maximo de 50 contos de réis 
por kilometro ; · 

b ) privilegio por 50 annos ; 
c ) zona privilegiada de 30 kilometros por 

cada lado do eixo da linha. 
Art. 2. · O contractante obrigar-se-h a a 

todos os onus estatuidos em lei e contra
ctos congeneres. 

Art. 3. · Revogam-se as disposições em 
contrario. 

Sala das sessões, 17 de ~osto de 1896.-
J. Bueno Brandlk>.- Carnetro de Rezende. 
-Delfim Moreira. -F: Bresbane. - Simeio 
tlita. ~chando-se apoiado pelo numero de assi

gnaturas, vae a imprimir-se. 
Submettido â discuss.lk> o requerimento do 

ar. Bueno Branaio para que entre em dis
cusslo immediatamente a redacçik> final do 
projecto n. 222 sobre orçamento, il o mes
mo sem debate approvado. 

Procedendo-se à leitura da redacçio final, 
é a mesma dispensada, a requerimento do 
sr. Gonzaga da Silva. 

O ... 8enriaao •e Bese~Mle a -Sr. Pre
sidente, pedi a palavra afim de notar uma 
lacuna que encontro na redacçio dó proje
cto de orçamento e que attribuo provavel
mente á algum erro de copia, porque a par 
da consignaçio de verbas a estabelecimen
tos de ensino, nlo vejo aquella. que era des
tinada ao eeminario de Marianna. 

0 SR. BUBNO BaANDXO : - Nlo entrou no 
projecto. 

0 SR. SEVERIANO (IE REZENDE : - CaUSOU
me reparo isto, sr. Presidente, especialmen
te porque vejo a consignaçlo de 5:ooot ao 
seminario de Diamantina e me parece odio
sa a exclusilo do seminario de Marianna. 

Mas, desde que a comruissilo declarou que 
~ssa verba foi eliminad~ do orçamento, n11.-

3. a DISCUSSÃO DO PROJECTO N, 77 DO SENADO 
' Sem debate encerra-se a 3. • discuss&o e é 

approvado o projecto o. 77 do SenadQ, auxi
liando os collegios salesianos existentes em 
Cocboeira do Campo e Ponte Nova. · 

Nlo tendo havido alteraçlk>, vae o proje
cto, na forma do regimento á sancçlo, com
municando-se ao Senado. 

2.• DISCUSSÃO DO PROJBCTO N. 75 DO SBSADO 

Lidos e postos successivamente em se
gunda discusslo, slk> a~provados os artigos 
1. ·, 2. ·, 3. · e 4. · do proJecto n. 75, do Sena
do, sobre estrada de ferro que, partindo da 
estaçlo de Prados vá entroncar na via fer. 
rea que liga Bello Horizonte á Oeste de Mi
nas. 

Consentindo a casa que soft'ra elle tercei
ra discusslio, volta á commisslk> de Obras 
PGblicas. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

SEGUNDA DISCUSSÃO DO PROlBCTO N, 226 

Sem debate, encerra-se a segunda discus
slo, sendo approvados os artigos I . • e 2 • 
do projecto n. 226, elevando o capital da 
Companhia viaçlo ferrea Sapucahy, proje
cto este que Yolta á commisslo de Obl'&ll 
Publicas,por' consentir a casa que passe elle á 
terceira discuss&o . 

Suspende-se a sesslo por dez minutos. 

TBRCBIRA DISCUSSÃO DO PROJBCTO N. 224 

Reaberta a sessão, entra em terceira dis
cusslo, e sem clebate approv&-se o projecto 
n. 224, auctorisa.ndo o governo a innovar o 
contracto celebrado com o Banco Iniciador 
de Melhoramentos para a construcçlo da 
estrada de ferro Joio Gomes á Piranga.
Remetta-se á commisslio de Redacçllo. 

TJIRCEIRA DISCUSSÃO DO PROJBCTO N, 225 

Sem debate, •npprova-se egualmente em 
terceira discussão e vae á mesma commis
são o ~rojecto n. 225, concedendo licença 
ao escr1vlio de orphlos de Pouso Alto, cida
dlio Joio Guilherme Ferreira de Castro. 

SEGUNDA DISCUSSÃO DO PROtBCTO N. 223 

O sa . PRESIDENTE annuncia em lij!guida a 
segunda discussllo, por artigo!!, do projer.to 
n. 233, refundindo os de ns. 147, 67 e 218~ 
sobre transferencia e converslo de cadeiras 
primarias . 

Em discusslio o artigo I. ·, slio oft'erecidas, 
lidas, apoiadas e ento-am conjunctamente 
em discusslio as seguintes emendas : 



N. 1 

Accrescente-se onde convier : 
Artigo. Fica convertida em escola 

a do sexo feminino do districto do 
município do Curvello, e transferida 
Santo Ant.onio, no mesmo districto. 

mixta 
Pilar, 
para 

Sala das sessões, 17 de ago!'to de 1896-
Tbeophilo Marques. · 

N. 2 

Accrescente-se onde convier: 
. § Ficam cr~adas as seguinte!! cadeiras de 
mstrucção ~ru~arta elementar : oo povoado 
Mamonas, ~istrtcto de Suassuby, município 
de Entre R10s, para o sexo masculino · no 
Bom Jardim, município do Prata para 'ose
xo feminino ; na colonia do Març'a.l, em S. 
João d'ElRey, mixta; no Cuv&bà districto 
de Tira~entes, duas, sendo uma p~ra o sexo 
masc~lmo e .outra ~ara. o feminino; em Mer
cês d Agua Ltmpa, distriCto de S. Thiago mu-
ni<'ipio de Bom Successo. ' 

§. ~ica con~ertida em esc~la para o sexo 
femmmo a mtxta de Mattosmhos districto 
de S.João d'El-Rey,e creada uma para o se
xo masculino no mesmo logar. 

Sala das sessões, 17 de agosto de 1896.
Severiano de Rezende.-Dr. Coelho de Mou
ra.-Rodrigues Chaves.-Mendes Pimentei.
Camillo Soares Filbo.-Ribeiro de Oliveira. 
-Silva Fortes. 

N. 3 

Ao art. .1. • accrescente-se o seguinte, de
pois da palavra-Caethe-: para a Estação 
da Soledade, m\midpio da Cbristina duas 
cadeira~ actualmente vagas, uma d~ sexo 
masculmo e outra do feminino, ambas do 
districto de D. Viçoso, do mesmo município; 
para a fazenda do Barllo da Motta Paes, uma 
cadeira do Bairro dos Ouros, districto dos 
Ouros, município de S. José do Paraíso. 

Sala das sessões,l7 de agosto de 1896.-Car
neiro de Rezende. 
. Encerrada a discussílo,slio approvados o ar

ttgo e as emendas : 
Sem debate, approva-se o art. 2 • e con

sentindo a casa que o projecto passe á ter
ceira discuss!lo vae a commisslio de ln!'tru
cçlio Publica. 

SEGUNDA DISCUSSÃO DO PROJECTO N, 78, DO 
SENADO 

E' sem debate. approvado em segunda 
discussão, o vae á commissão de Represen
tações e Petições o projecto n. 78, do Sena
do, subvencionando o curso annexo existen
te na Escola de Minas de Ouro Preto. 

DISCUSSÃO DO PARBCBR N. 195 

ORDEM DO DIA 

PRIMEIRA PARTE 

Até uma hora da tarde : 
Leitura e approvaçi'io da acta. 
Expediente. 
Até duas boraH da tarde : 
Segunda leitura dos pareceres de commis

sões e dos projectos depois de impressos e 
distribuídos. 

Apr'lsentação de pareceres de commissões. 
Apresentação de pr.>jectos, indicações, re

que.rimentos, interpel.lações ou moções. 
Dtscus~l!.o de requerimentos interpella-

ções, indicações e moções. ' 
Approvaçf•o de redacçoes linaes. 
Primeira discussão do projecto n . 81, do 

Senado, concedendo licença a diversos em
pregados de justiça e á professora primaria 
da cidade do Serro. 

SEGUNDA PARTE 

Até quatro horas da tarde : 
Primeira discussão do projecto n. 80, do 

Senado, conferindo premios aos cultivado
res de . cacau e aos fabricantes de productos 
ceramtcos. 

Segunda do de n. 79, do Senado, elevando 
os vencimentos do thesoureiro da Secretaria 
das Finanças 

Segunda do de n . 237, sobt•e prolonga
mento da Estrada de Ferro de Bello Hori
zonte a Gonçalves Ferreira, da cidade de 
ltapecerica á cidade da Formiga. 
. Continuação da segunda discussão do pro
Jacto n. 221, sobre reconhecimento dos po
deres de membros de Camaras Municipaes. 

Discussão do parecAr n. 199. 
Levanta-se a sessi'lo. 

47.· SESSÃO ORDINARIA AOS 18 DE AGOSTO 
DE 1896 

PRESIDENClA DO SR. EDUARDO PIMENTEL 

SUMMAIUO :~Primeira parte da ordem dia.-Acta. 
-Experliente . -Segunda Jeitura .-Apres•·ntaçlo 
dos pareceres de ns. 211 a 214.- ldem para ter
ceira discus~!\o do projecto n. 78 do ~enado.
Jtlem para st;>gunrla discus~'io dos tie n~. 217 e 
238.-Apresentaçllo dos projt•cto~ os. 243 a 246. 
-Discus~~o rln!l rPquerln;l'ntos contidos nos pa· 
receres 20.t e 210.-l'rimelra discusslo do proje· 
elo o. 1'11 rio !'enado.-Discur!IOtl dns srs. Silva 
Fnrlt!S e Jnllo Pin.-Segunda parle .-Prlm~lra rlis· 
cu:;s:io rio projedo n SO do Seuado.-S..gonda 
do de i9 •la me$ ma ca!la. -Discur~os e emeoflas 
rto!l !Ir" . Rueno llr:111cHl · r• JuHnal r . ona.-lle· 
qu .. rlrnPntn e ciPc•araçllo de \'O lo do H . Mendes 
l'imrnlei.-S•·guntla di~cu,;~11.o do de n. ?:17.
f:• .nllllllaçào ela segunrta do de n. 22 .-Obser· 
v~r:ão tio sr. Preslttr•nte.- u sr. Carnt>i ro ri~: R e· 
:r.~: urh•,p· la orotem-Apreseul~çllo de emend~s neto 
sr. Sune~o Styl•ta.-Hequerimento do sr. ftlanoel 
A' ve~.-Oh~erva~ões dos HS. Severiano de Hezende 
e Manoel Alves.-DiFCUT'IO e Pmer:rlas do sr. Seve· 
riano rle Hezencle - Ohservadln do sr. PrrsitlcntA. 
-Aprcsen:aç;in e dl!lcus~~o do requPrlmento rlo 

Sendo lido e posto em discussi'lo o parecer sr. lgoaclu Mnrta -J?rsctmão do parecer n. t!l9. 
n. 195, é ella sem debate encerrac!a, sendo -Ordem do dia segumte. 
o mesmo approvado. Ao meio dia, feita a chamada, acham-6e 

Nada mats havendo a tratar-se, o sr. Pre- presentes os srs. : Eduardo Pimentel, Ribeiro 
sidente designa para amanhli, a seguinte I de Oliveira, Agostinho Pereira, Duarte da 



Fonseca, Ferrein,. TinQCo, Catneiro de Rezen
de, C&rlindo Pinto, Delfim Moreira. Manoel 
Alves, Mendes Pimentel, Francisco Bressane, 
Jollo Pio, Bernardes de Faria, Nunes Pinhei
ro, Epaminondas ottoni, Juvenal Penna, Si
melo Stylita, Silva Fortes, Bueno. Brandão, 
Desiderio de Mello, Theophilo Marques, Faria 
Lobato, Tavares de Mello, Augusto Clemen
tino, Getulio de Carvalho, lgnacio Murta, Coe
lho de Moura, Saturnino Dantas, Gonzaga da 
Silva, Nunes Coelho, Rodrigues Chaves, Ca.
millo Soares "Filho, Juscelino Barbosa, ·Ma
noel da Silva. Severiano de Rezende e Sabino 
Barroso Junior; faltando -com causa partici
pada os srs. : Camillo Pratas e Raul Penido e 
sem ella os mais senhores. 

Abre-se a sessllo. 
Lida a acta da sesslio antecedente, e n§.o 

havendo quem sobre a mesma faça observa
ções, o sr. Presidente a dá por a.pprovada. 

0 SR. J.' SECRETARIO dá conta do seguinte 

EXPEDIENTE 
RequeJ•imento 

Sosthenes Cesar de Mello e Agostinho José 
dos Santos escrivães do judicial e notas da 
comarca de Ouro Preto, solicitando a. crea.
çllo do officio de escri\·ão privativo do iury 
em cada uma da.'l comarcas do Estado.- A' 
commisslio de Justiça. Civil e Criminal. 

Officio 
Do dr. Secretario das Finanças, enviando 

uma mensagem em que o sr. dr. Presidente 
do Estado solicita a concessão de creditos 
supplementares ás rubricas - restricções e 
reposições- e exercícios findos- da vigen
te lei de orçamento.- A' commissão de Or
çamento. 

0 SR. DESIDERIO DE MELLO envia á mesa 
o requerimento em que o cidadão Pedro Ma
chado de Moraes se propõe a desviar o Rio 
Paranahyba, evitant!o a Cachoeira Dourada 
existente na estrada de Goyaz para Minas e 
tornando assim navegavel o referido Rio.
A's commissões reunidas de Representações 
e Obras Publicas. 

O SR. Jolo Pio envia á. mesa, afim de que 
siga os tramites regimentaes, uma represen
taçllo de habitantes da povoação das Lages, 
districto de Santo Antonio da Lagôa, muni
cípio dQ Curvello, fazendo ver a necessidade 
da modificação da lei n. 144, de 23 de julho 
de 1895 e do regulamento que baixou com 
o decreto n. 876

1 
de 30 :le outubro do mes

mo anno no senttdo de facilitar o estabele
cimento de pharmacia nas pequenas locali
dades.- A' commissão de Saúde Publica. 

O n. Duarte da Fo1111era participa á 
casa que o sr. Alberto Furtado tem faltado 
ás sessões por motivo de moles tia em pessoa 
de sua família.- Inteirada. 

2.' LEITURA 
Dispensada a segunda leitura, a. requeri

mento do sr. Bueno Br ndão, ficam sobre a 
mesa. para ordem dos trabalhos os pareceres 
de os. 240, 241 e 242, sendo este julgado ob
jecto de deliberação e dispensados dessa for
malidade os demais por emanarem de com
missões da casa. , 

APRESBNTAÇÃO DB PARECERBS DAS COIOIISSÕES 
0 SR. TATARBS DB MBLLo, pela commisslo 

de Obras Publicas, remette à mesa o se
guinte 

PARBCER N, 211 

A commissilo de Obras Publicas, Viação 
Ferrea etc., a qual foi presente o proje
cto n. 149, de 1895, relativo á concessão 
de ~rivilegio ao Banco Constructor do 
Braztl para o prolongamento da estr~tda. de 
Ferro de Cataguazes a Santo Antonio do 
Muriahé, e iá. approvado pela Camara em 
segunda discussão : 

Considerando que, pela lei n. 148, de 26 
de julho de 1895, transferiu o Congresso no 
Presidente do Estado a competencia para a 
concessão de privilegios d'esta natureza e 
que o exercicto simultaneo dessa preroga
tiva, por parte dos Poderes Legislativo e 
Executivo, poderia dar logar a concessões 
simultanea.s do mesmo objecto a indivíduos 
diversos; 

Considerando que a emenda apresentada 
a este projecto em segunda discussão refe
re-se a estrada inteiramente diveN1a e que 
não tem o menor ponto de contacto com 
a de que trata o projecto, é de parecer que 
seja. enviado o projecto n. 149, de 1895, ao 
Prestdente do Estado para ser tomado em 
consideraçAo e que volte a emenda a esta 
commissãc, para d'ella. organizar PfOjecto 
novo e dar o parecer respectivo. 

Sala das commissões, 18 de agosto de 
1896.- Epaminondas Ottoni.- Tavares de 
Mello. 

O SR. SILvA FoRTEs, pela com missão de 
Represent&.QÕes e Requerimentos manda á 
mesa os seguintes 

PARECER N, 212 

A commissão de Repsesentnções, Requeri
mentos e Petições, á qual foi presente a. 
da. Camara Municipal do Curvello, pedindo 
o auxilio de 50:000-iOOO ou garantia de ju
ros de 6 ·f. sobre a mesma quantia, afim de 
concluir a canalização d'agua potavel : 

Considerando que o. medida. reclamada, 
além de ser de interesse municipal, acco.rre
ta comsigo uma enorme cauda que virá 
aggravar as finanças do Estado ; 

Considerando que as causas allegadas mi
litam em favor de qunsi todos os districtos 
e municipalidades do Estado ; 

Considerando que a adopção de qualquer 
uma medida neste sentido, compatível com 
os recursos do Estado, deve obedecer a um 
plano; 

Considerando que os projectos sobre sa
neamento e de orçamento .Já se acham aft'e
ctos ao alto criterio e sabedoria do Se
nado, - é pois de parecer e requer 

Que seja a dita representaçllo, remettida 
ao Senado, para providenciar como fôr 
de justiça e mais convier aos interesses ge
raes do Estado de Minas. 

Sala das commissões, 18 de agosto de 
1800. - Silva Fortes.- Simeão Stylit-a.
Saturnino Dantas. 
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PARECER N. 21~ 

A commissiio de Representações, Requeri
mentos e Petições, á qual foi presente a da 
Camara Municipal de Arllssuahy, pedindo a 
subvenção annual da 600:)000 para o Lyceu 
de Artes e Otncios, fundado naquella citlade; 
e, em virtude dn requerimento, pedindo que 
o parecer n. 159 voltasse iL mesma commi!s
são, com documentos que deixaram dtl 
acompanhar a dita. representação, é de pare
cer e rPquer 

Que seja remettida ao dr. Presidente do 
Estado, para, satisfeitas as condições do art. 
339, ns. I, 2, 3, 4 e 5, providenciar, si assim 
permittirem, os recursos orçamentarios. 

Sala das commissiies, 18 de agosto de 189G. 
-Silva Fortes- :simeão Stylita- Saturuino 
Dantas. 

PARECER·' !'\, 214 

A commissão de Representaçues, Requel"i
mentos e Petições, á qual foi peesento a do 
Padre Francisco de Paula Lopes de Alvaren
ga, pedindo a. doação e cessão de um pretlio 
e teet·enos, que roi do dr. Mot ta Pacheco, 
para nelle rundat· um asylo de orphãos, ê 
de parecer 
' Que se mande archivar a dit.a petição, 
conformando-se assim com as informações 
da Secretat•ia das Finanças. 

Sala das commissões, 18 tie agosto de 
1896.-Silva Fertes.-Simeão Stylita.-Sa.tur
ninv Dantas. 

PARECER PARA 3.a DISCUSSÃO SORRE O PROJE
CTO N. i8, DO SE:olADO 

A commissão de ReJ?resentações, Requeri
mentos e Petições, a qual roi pr·esente o 
projecto n. 78, do Senado, approvado em se
gunda discussão sem emendas, é de parecer 
que seja submettido a terceira discussão 
com a mesma rodacção. 

Sala das commissões, 18 do agosto de 1896. 
-Silva. Fortes.-Simeão Stvlita.-Saturnino 
Dantas.- A imp1•imir-se. • 

0 SR. IGNACIO MURTA, pelas commissües 
reunidas de Agricultura. e Orçamento, apre
senta o seguinte 

PARECER PARA 2.' DISCUSSÃO SOBRE O PROJE
CTO N. 217 

As commis•;ões reunidas de Agricultura e 
Orçamento, ás <1uaes foi presente o projecto 
n. 217, do corrente anno, approvado em pri
meira discussão, são de parecer que seja 
o mesmo submettido a segunda, reservando 
o direito de àpresentar as emendas que jul
garem convenientes . . 

Sala das commissões, 18 de agosto de 
1896.-lgnacio Murt<'\.- Theophilo Marques. 
- Augusto Clementino.- Mendes Pimentel. 
-J. Bueno Brandão.- A imprimir-se. 

0 SR. IONACIO l\1URTA, como membro da 
commissílo de Agricultura, apresenta em 
nome da mesma commissilo o seguinte 

PARECElt PARA 2... DISCU~ÃO SOBRE O PRQ
CTO N. 238 

A commissão de Agricultura, Minas. Colo
nização, Terras e Bosque:;, a qual foi pre
sente O projecto n. 238, de 1896, 11.1JprO\"ado 
em I.· aiscussão, é de parecer que soja o 
mesmo submcttido a 2. · t! iscussiio e appi'O
vado com n. mesma redaccJ to. 

:-::ala das cnmmissue:<, IH tlt• ag-osto tle 1896. 
-!:macio Mm·ta.- TheotJitil u Marques.- A 
impdmir-se. 

APRESlc:-õTAÇÀO OI·: ,•;l.Q.IECTOS 

O sn. JoXo Pro e1n·ia :·l mesa, dcpois de 
ter lido, o seguintl' 

I'ROJECTO ~. 2-13 

O Congi·csso Legislat i\·o tle ~lina~ G,•r-a.es 
decr·eta : 

Art I.· Fica o govcrno do E:<i:Hlo au
ctorizado a tlespendet·, desde jú, pC'la verba 
- Ob1·as Publicas - :L quantia tl l.l 80:0005 
par·a a constr·urc;ão na l'ioYa Capita l de um 
pr'<ltlio, ondo possa ruuccionar· a Academia 
Line do) IJir•eito. 

Ar't . ~. • ReYogam-se as disposi l,' l\es em 
contr·ario. 

Sala da~ ses:-ocs, I ~ tlo agosto do l:-\9fi .
Padr·e João l'io.- Fr·ancisco Brc~sane .
Bema.rdes tle Far·i a .- Ocsider·in de i\lello.
Duarto da Fonseca. - Ferreira Tinôco.- Dr. 
Coelho do Mour·a.- Ft•citas Ca ' tro.- <ionza
ga da. Sil\·a. - .Joaquim Calixto.- ::>aturnino 
Dantas Bat•hosa.- Conego :'.lanoe l Ah·e .
Seve•·iano de Rezende. 

Apoiado pelo numer·o tle assignatu1·as, Yae 
a. imprimir-se. 

0 SR. H.IBEIRO DF. 0!.1\"EIRA (1 .. SeCI'e/al'tO) 
levanta-se e le o se~uinto 

I'ROJt:CTO r> . 24-l 

O Congresso Le~islatiYo do Estado de l\li 
nas Geraes decreta : 

Artigo unico. Ficam creadas no districto 
do Rio do Peixe, município de Entro Rios, 
mais duas cadeiras de instrucção primaria 
para o sexo masculino, nos logares denomi
nados - Bom Jardim e Dornellas, revo
gadas as disposições em contrario. 

Sala das sessões, 18 de agosto de 1896.
Ribeiro de Oliveira.- Apoiado, vae a impri
mir-se. 

O 8r . .Ju8eeUoo Barbo- vem á tribuna 
afim de enYiar á mesa um projecto, para o 
qual espera o apoio da. Camara dos srs. De
putados. 

Esse projecto é uma tentativa. de adapta
ção, entre nós, da libtlrrima e demo.:ratica 
;.nstituição do homeslead americano. 

E' intuito do orador unicamente levantar 
a idea, esperando quo, do estulio accura,do e 
reflectido de tão importante assumpto, o 
Congresso, em sua alta sabedoria, faça sa
hir uma lei digna de satisfazer· á. necessi la
de, que todos reconhecem, da formação da 
pequena propriedade o de se iniciar a. c ~lo
nizaçilo do solo e a tlxação tla cor1·ente llll
migratorili. em Minas. 



. o projecto que tem a honra de o1rerecer 
ao estudo dos representantes do Estado é o 
seguinte : (le) 

1 

PROJBCTO N. 245·, 
' 

O CongreBBo Legislativo do Estado de Mi
nas Geraes decreta : 

Art. I.· A todo o cidadlto brazileiro (art. 
69 da Constituiçlo Federal) que o · requerer, 
o governo concederá gratuitl\mente um lote 
de 20, 30 ou · 50 hectares de teJ:tas do Es-
tado. . 

§ 1. · A concesslto constará. de um termo 
pelo qual o concessionario se obrigará a 
cultivar o lote, nelle edificar e residir, me
dil-o e demarcai-o no praso de cinco annos. 

§ 2. · Findo este praso, será conferido um 
titulo detlnitivo de propriedade ao conces
sionario que, medeante justificação perante 
o juiz de direito da comarca, informaçlto do 
collector e auto de medição judicial do 
lote, provar ter satisfeito as condiçoes do 
§ I.· 

8 2. • O peculio de f~a nlto ~oderá ser 
penhorado, nem vendidc, ou bypotbecado, 
emquanto existir a viuva ou aJgum ftlbo 
menor do instituidor. 

Sala das ilessOes, -\8 de agosto de 1896. -
Juscelino Barbosa.- Apoiado, vae a impri
mirrse. 

0 SR. THEOPRILO MARQUES pede a palavra 
e manda á mesa o seguinte 

PROJECTO N, 246 

O Congresso Legislativo do Estado de Mi
nas Geraes decreta : 

Artigo l . · Ficam creadas cadeiras ruraes 
do sexo masculino em Lavrinbas do Itatiaius
sú, municipiodo Bomtim, e em Barreiros,dis
tricto da cidade, e uma na Barra do !nbatima, 
districto do mesmo uome, do municipio de 
Sete LagOas ; revogadas as disposições em 
contrario. 

Sala das sessões, 18 de agosto de 1896. -
Theophilo Marques.-Augusto Clementino. 

Apoiado vae a imprimir-se. · 
§ 3. · O titulo de propriedade devorá ser 

transcripto no livro de registro de bypotbe- DISCUSSÃO DOS REQUERIMENTOS CONTIDOS NOS 
caa da comarca em que fór situado o lote·. PARECERES DE NS. 204 E 210 

§ 4. · As terrás assim concedidas não po
derão, em hypotbese alguma, ser penhora
das ou vendidas para pagamento de dividas 
contrahidas anteriormente á entrega do ti-· 
tulo- do § 2. • , 

§ 5. • Nenhum cidadlto terá direito a mais 
de um lote de 50 hectares, podendo sómente 
integrar esta somma, si já fór possuidor de 
lote menor. 

§ 6. · A concessão é pessoal e intransfe
rível. Nlio será feita a syndicato nem a cor
poraçoes de especie alguma. A mudança de 
residencia ou abandono por mais de seis 
mezes importa caducidade da concess!lo. 

Na forma do regimento, o sr. Presidente 
annuncia a discust~lio dos parecereR os. 204 
e 210, que tiveram hoje 2.a leitura, visto 
concluírem os mesmos em requerimentos e, 
sendo os mesmos sem debate approvados, vão 
à Secretaria afim de serem por meio de oftl
cios transmittidos ao governo. 
},• DISCUSSÃO DO PROJECTO N. 81, DO SENADO 

E' lido e entra em I.· discussão o projecto 
n . 81, do Senado, concedendo licença a di
versos funccionarios de ,justiça e á profes
sora primaria da cidade do Serro, d. Chris
tina Amelia Quéiroga. 
, O ••· 80Ta Fone. a - (Não temos o ·seu 
discurso): 

§ 7. · Morto o concessionario antes de tln
do o praso do § 1.·, a viuva será 1!-dmittida 
a assignar o. termo, assumindo as obrigações o •• . .loAo Pio a-Pedi a palavra, sr. Pre
~lo tempo que faltar. Sin!lo deixar viuva, sidente, não para me oppOr ao projecto em 
o tutor dos menores será obrigado a com- discussão, porque, devo confessar, nenhum 
pletar a demarcação do lote e requerer ·o ti- documento tenho para impugnai-o, mas uni
tolo de propriedade em favor dos mesmos, camente para chamar sobre elle a attençlio 
dispensando o tempo que faltar. . da Camara. 
. Niio havendo menores, nem viuva, poderà Este anno, sr. Presidente, transitou nesta 
qualquer dos ftlhos maiores fazer sua a con- casa, um projecto concedendo licença com 
cesslto, assumindo as obrigações pelo tempo ordenado a um empregado publico que foi a 
que faltar. Si não houver viuva Mm filhos, Bahia, concluir o curso na Academia de 

. o lote voltará. ao domínio do Estado. Medicina, conforme declarou em despedida 
§ 8. · Medeánte o preço marcado para a que fez 00 jornal oftlcial. 

venda das terras devolutas, poderá o conces-
sionario obter o titulo de propriedade antes O SR. loNACIO MURTA :-0 Senado rej~itou 
dos cinco annos, si tiver satisfeito as outr!LB esse proiecto. 
eondiçtJes. O SR. JoÃo Pm : - O proj ecto que ora se 

Art 2. Nas execuções judiciaes por di- debate, trata de conceder Iicença a funccio
vidas eontrahidas depois da data desta lei, narios publicos e a uma professora, que, se
oito sendo di:vída de impostos federaes, e8-· gundo estou informado por um distincto col
taduaes ou municipaes -dos bens penhora- lega, merece-a. Essa informação tem muito 
dos, si o devedor não tiver outroà, serllo ·se-: valor indh·idualmente, mas para que possa
p&JI&dos, medeante avaliaçlto, bem, até a im- mos votar com pleno conhoe1mento de causa 
portancia de cinco conto~ de réis, á escolha devem ser pr.esentes à commisslto documen
iio executado, para constituir o pecufio da tos que JUBtttiquem essa licença .. Accresce, 
familia. ar. Presidente, que o P!Ojecto ainda trata 

§ 1 · O mesmo se fará nos inventarios · de conceder licença a dtversos empregados 
em qÜe os bens nlto excederem daquella de justiça, o que desorganizará o serviço dos 
quantia a importancia das dividas. ditrerentes fóros em que elles trabalham. , 



•• 
E nós não podemos estar votando essas li

cenças, sem que documentos que provem a 
sua necessidade, tenham sido presentes á 
commissito, sem que qualquer dos seus mem
bros venha explicar o motivo, o fim dessas 
licenças. 

Estas minhas palavras, sr. Presidente, tem 
o unico fim de chamar, talvez, a attençã.o 
da commissll:o sobre esta mataria, para que 
ella venha nos explicar como devemos vó
tal-a. (Muito bem) 

Encerrada a discussão, é approva•io o pro
jacto, que vae á commissilo de Petições. 

2.· PARTE DA ORDEM DO D!A. 

}. • DISCUSSÃO DO I'ROJECTO N • 80, DO SENADO 

Sem debate, encerra-se a I.· discussão do 
projecto n. 80, do Senado, conferindo pre
mi os aos cultivadores de cacau e aos !abri
cantes de productos ceramicos.-A' commis
são de. Industrias. 

2.• DISCUSSÃO DO PROJECTO N. 79; DO SENADO 

E' lido e entra em 2.· discussão o artigo 
unico do projecto n. 79, do Senado, elevando 
os vencimentos do thesourciro e do fiel da 
Secretaria das Finanças. 

O sr. Bueno BraadAo :- Sr. Presidente, 
sendo em 'geral contrario ao augmento de 
vencimentos a funccionarios publicos, prin
cipalmente quando essa medida é constgna
da em projectos parciaes, não posso, entre
tanto, deixar de dar o meu voto a favor do 
projecto em discussão, ao qual vou apresen
tar uma emenda reduzindo de 9:0005 a 7:000$ 
o ordenado do thesoureiro da Secretaria das 
Finanças. 

Esse funccionario, sr. Presidente, para 
exercer o seu emprego tem necessidade de 
prestar fiança de 40:000~ e desempenha fun
cções de grave responsabilidade; por isso, os 
seus vencimentos, que silo de 6:000,;, devem 
ser elevados nito a 9:0008, como entendeu o 
Senado, mas sim a 7:0003 que é um augmento 
razoa.vel. 

Mando tambem outra emenda, elevando os 
vencimentos do noticiarista do ~inv.s Ge
raes)>. As funcções de noticiarista devem ser 
desen.penhadas por um individuo que tenha 
prepa1·o intellectual, e esse individuo tem ne
cessidade, sr. Presidente, de permanecer 
diariamente na repartição durante longas 
horas; por isso, apresento uma emenda ele
vando os seus vencimentos a 3:0003 annual
mente. 

N. 1. 

Ao artigo unico-diga-se-art. J.· -e onde 
ee diz-9:0003000-diga-se-7:0003000-e onde 
se diz -3:6003000-diga-se-3:0003000. 

A. C. 37. 

N. 2. 

Accrescente-se : 
Paragrapho unico. Ficam tambem, desde 

ja, elevados a 3:000-iOOO annuaes os venci
mentos do noticia!'ista do-Minas Geraes
o qual passa a ser funccionario titulado e no
meado pelo Secretario das Finanças, sob pro
posta do Director da Imprensa Olflcial do 
Estado. 

Art. 2. · Revogam-se as disposições em 
contrario. (S. R.). 

Sala das commissões, 18 de agosto de 1800 
-J. Bueno Brandão. 

Lidas e apoiadas, entram conjunctamente 
em discussão. 

0 SR. JUVENAL PENNA pede a palavra e 
manda à mesa a seguinte 

N. 5. 

Accrescente-se onde convier : 
e elevado a 6:000.)000 annuaes o ordenado do 
Caixa Secretario da lntprensa Otlicial do 
Est.ado. 

Sala das sessões, 18 de agosto de 1896.
Juvenal Penna.- Duarte da Fonseca. - Si
meilo Stylita.-Carlindo Pinto.- Nunes Coe
lho. 

Encerrada a discussão é approvado o pro
ecto e bem assim as emendas ns. I e 2, sen
do rejeitada a de n. 3. -A' commissão de 
Petições. 

0 SR. MENDES PIMENTEL requer se consigne 
na acta ter votado contra o projecto e as 
emendas.-Serã. attendido o nobre Deputado. 

2. • DISCUSSÃO DO PROJECTO N. 237 

Sem debate encerra-se a 2. · discussão, é 
approvado e remettido à com missão de Obras 
Publicas o projecto n, 237, sobre prolonga
mento da estrada de ferro de Bello Horizon
te a Gonçalves Ferreira,da cidade de lta.pece
rica á da Formiga. 

Suspende-se a sessito por dez minutos. 

CONTINUAÇÃO DA 2 ..• DISCUSSÃO DO PROJECTO 
N. 221 

Reaberta. a. sessão, o sr. Presidentea.nnun
cia a continuação da 2. · discussão uO pro
jacto n. 221, sobre reconhecimento dos po
deres de membros de Camaras Municipaes. 

O sR. PitESIDENTE declara que, tendo o sr. 
Carneiro de Rezende apresentado uma enten
da sob n. 32, foi esta pela mesa consider~~.da. 
como um substitutivo. 

Verificando-se mais tarde não ser substi
tutivo, visto não abranger todo o projecto. 
deixa de btwet• a discussão de preferencia, 
como preceitua o regimento, entrando a. 
emenda em discussllo conjunctamente com o 
projecto. A emenda é a seguinte : 



Substitua-se " artigo 12· pelo seguinte • 
Da decislo da Camara sobre reconhecimen

to de poderes dar-se-ha recursevoluntario ao 
interessado, e sobre· annullaçAo de diplomas 
por nullidade de e1eiçOes haverâ recurso 
necessario. 

A este artigo accresoente-se : 
Pa.ragrapho unico. ·Ambos os recursos se

rio interpostos com eft'eito devolutivo, deci
didos por sêntença do juiz de direito da co
marca mais visinha, regulada a distancia de 
uma para outra por tabella. que publicará. o 
poder executivo para esta providencia. 

Sub11titua-se o art. 13 pelo seguinte : 
O recurso voluntario será interposto pelo 

interessll.do e o necessario pel9 President.e 
da Camara, dentro do. praso de cinco dias da 

' decisllo que lhes der causa, em officio ende-
reçado ao jUiz substituto da comarca, que o 
mandarà distribuir e tomar por termo. 

Ao art. 14. Accrescente-se, depois da 
phrase - cada uma :..... o seguinte : - em 
cartorio. 

Substitua-se o paragrapho unico desse ar
tigo pelo seguinte : 

Os documentos e razoes poderão tumbem 
ser otrerecidos perante o juiz ad-qttem. 

Substitua-se o art. 15 e parngr~tpbo pelo 
seguinte: 

Esgotado o praso, serão os autos condu
soa ao juiz substituto que, sob registro pos
tal, dentro de 48 h(lras, fará. sua rómessa ao 
juiz ad-quem, independentemente de tras
lado, · dando sciencia ás partes por edital 
affixado á. porta da Camara Municipal e pu
blicll.do pera imprensa local, onde a houver. 

Substitua-se o art. 16 pelo seguinte : 
O juiz de direito da comarca vismba, re

cebendo os autos, mandarà. abrir conclUBão 
e vista por cinco dias communs a ambas as 
partes, para otrer~cerem documentos e ra
zoes, quando não o tiverem feito perante o 
juiz substituto donde tiver vindo o recurso. 
Esgotado o praso, c::.ue tambem correra em 
cartorio, serão os autos a si novamente con
clusos e por elle julgados de · preferencia a· 
qualquer outro feito, no praso de 15 dias 
contados da data da conclusão, devolvendo
os com sua sentença e sob registro postr.I, 
dentro de 48 horas, ao Juiz substituto, que 
della mandarà. intimar as partes. 

A estq artigo accrescente-se o seguinte, 
assim redigido e alterado : 

Paragrapho unico. Si a decisão do recurso 
fõr contraria ao cidadão reconhecido pela 
Camara Municipal, seu presidente fará im
mediata.mente as devidas communicaçOes, 
officiando ao cidadão reconhecido pela sen
tença a vir exercer o seu mandato e servirà, 
neste caso, de diploma a certidão da senten
ça, dea.nte da qual e sob pretexto algum se 
recusará a posse. 

Art. 17. Os juizes de direito e substitutos, 
bem como os escrivães das comarcas, que 
retardarem a expedição, preparo e decisão 
do feito, alem dos prasos que Ibes são respe
ctivamente marcados, serão suspensos de 
seus cargos por dous mezes. 

Art. 18. O Presidente da Camarn. que dei
xar de cumprir a sentença, alem das de-

mais penas em que incorrér, soft'rerá. a mul
ta de um conto de reis, por processo deter
minado nas leis do Estado, revertendo em 
beneficio ~os cofres municipaes. 

O art. 20 fica assim modificado : 
Art. 19. Os membros da junta apuradora 

a que se refere o art. 172 da lei n. 20, de 26 
de novembro do 1891 e que, infringindo o 
disposto no art. 173 e seus paragraphos da 
lei citada, computarem na somma geral
votos-que deviam ser tomados em separa
do ou vice-versa ou ainda deixar de com
putal-i)s inteiramente, incorrerão na multa 
de um conto de réis, repartidamente pelos 
membros que tenham concorrido com seus 
votos para tal decisão. 

A eHte artigo accrescente-se o seguinte: 
Paragrapho unico. As juntas apuradoras 

- a que se refere o art. 192 da lei citada 
- funccionaram nas sedes dos municipios e 
terilo como seu Presidente o da Camara 
Municipal. 

O art 21 fica substituído pelo seguinte. 
Art 20. As custas de um e outro recur

so sómente serão contadas aos escriviles 
que funccionarilo no feito, que receberão 
pela metade da parte vencida. 

A este artigo accrescente-se o seguinte : 
Paragrapho unico. Só os autos de recur

so volunt.ario dependerão de sellos. 
Accrescente-se onde convier : 
Artigo. As eleições para vereadores, agente 

executivo municipal, juizes de paz e conse
lheiros districtaos - far-se-ha no dia 1. · de 
novembro do ultimo anno do triennio. 

Artigo. Continúa em vigor o disp~to no 
n. 6 § 4. · art. 23, da lei n. 2 de 14 de se
tembro de 1891. 

Artigo. Para. a installação da assembléa 
Municipal é necessario o comparecimento da 
maioria dos respectivos membros. 

Para completai-a fará o Presidente a con
vocação dos contribuintes que se segmr 
immediatamente aos maiores da lista, im
pondo aos membros faltosos a multa. de 
50$000; por cada dia de sessão a que falta
rem por motivo injustificado. 

Sala das sessões, 14 de agosto de 1896. -
Carneiro de Rezende - .J. Bueno Brandão -
Delfim Moreira- Rodrigues Chaves. 

O sr. Carneiro de Rezende (pela or• 
dem) : -Pedi a palavra, sr. Presidente, para 
requerer a retirada de minhas emen~as ao 
projecto n. 221, que ora se debate. 

V. exc. sabe que na sessão de 14 do mez 
fluente fundamentei e apresentei a este 
projecto algumas emendas, que alteravam 
prot\mdamente certas disposições de sua se
gunda parte. 

Assim, por exemplo, propuz que, ao em vez 
de se estabelecer, de se instituir o recurso 
sobre reconhecimento de poderes e sobre a 
annullação de diplomas por nullidade de 
eleições, isso quanto ás camaras munici
paes, para o Tribunal da Relação, fosse 
elle de preferencia estabelecido, fosse in
stituído para o juiz de direito da comarca. 
mais visinha. 



... 
Tomei essa. resolução, fundado, sr. Presi

dente, nas seguintes razues. - Pensava. eu 
que, instituir-se o recurso para o Tribunal 
da Relação seria sobrecarregai-o com uma. 
nova seria de serviços, com pr~juizo da
quelles que correm com abundancilt por 
aquella corporação ; entendia mais que isso 
se::ia tornar patente e legitimar a necessi
dade futura do augmento do numero dos 
desembargadores e, comú consequencia cor
relata, tambem o augmento de despesas e o 
accrescimo de vencimentos ; acreditava 
igualmente, sr. Presidente, que estabelecer
se o recurso para o Tribunal da Relação 
seria difficultar a sua decisão, fazel-a mo
rosa, não só porque elle teria forços:~.mente 
mnita. abunda.ncia. de materia. identica su
jeita ao seu estudo e julgamento, como tam
bem porque ainda não ha. entre nós me:os 
rapidos de locomoção ; julgava mais ainda 
que, sendo as ca.maras municipaes corpora
ções administrativas, ellas não poderiam 
estar á espera, sem prejuízos, que o Tt·i
bunal da Relação decidisse · o recurso que 
lhe fosse interposto, para seu porfeito func
cionamento. 

Além disto, isto é. de dar-se o recurso 
para. o juiz de direito d<L cClmarca mais pro
xima, nas minhas emendas tambem ado
ptei o caso em que e-lle à obl'igatorio ou 
necessario e o caso em que elle ô volumta
rio. 

Porém, observando mais tarde que algumas 
dellas continham disposiçues mais ou menos 
identicas, já consignada~ no proprio n. 
221, eu venho requerer a v. exc., sr . Pre
sidente, consulte a casa si permitte-me re
tirar minhas emendas da discussao, promet
tendo, entretanto, apresenta-las moditlcadas 
á mesa por intermedio de um distincto collega 
da. 3.a circumscripção eleitoral do Estado, 
afim de que a. Camara dos srs. Deputa
dos pronuncie sobre ellas seu nobr-e julga
mento. 

O sr. Simeiio st,·Uta:- Pedi a palavra, 
sr. Pr·esidente, para. enviat· á mesa emendas 
ao pr~jecto n. 221 ora em di_scussão, emen
das essas quo se acham ass1gnadas por 19 
srs. Deputados e que são todas de acçórdo 
com as consideraçues que acabou de fa
zer o illustrado Deputado residente em lta
JUbá. 

Eu assim o faço, sr. Presidente, porque 
s. exc. estâ. inhibido do apresent<Ll-as em 
virtude de disposição do regimento interno 
desta casa. . (Muito liem). 

DIENDAS AO PROJECTO N. 221 

N. 33 

Substitua-se o art. 1 ~ pelo seguinte: 
Da decisão da Camara sobre reconhecimen

to de poderes da.r-se-11!1. recurso volun tario 
no interessado e sobre' annullação do diplo
mas por nullidade do eleições haverâ. recur
so necessa.rio. 

Paragrapho unico. Ambos os recursos se
rá o interpostos com atreito devolutivo, de
cididos por sentença do jmz de direito da 
comarca mais visinha, sendo regulada a dis-

tancia de uma para outra por tabella que o 
poder executivo publicarà. para esta provi
dencia. 

N. 34 

Substitua-se o art. 13 pelo seguinte : 
. O t·ecurso voluntario será. interposto pelo 
mteressado e o necessat•io pelo presidente 
da. camara. dentro do prazo de cinco dias da 
decisão que lhes der <;ausa, em petição en
dereçada ao juiz substituto da. comarca que 
mandará disti"ibuir e tomar por termo. 

N. 35 

Ao paragrapl10 unico do art. 14, onde se 
diz -Relação, diga·se : o juiz «ali quem». 

N. 36 

Substitua-se o art. 15 e paragrapho unico 
pelo seguinte : 

Findo o prazo, serão os autos conclusos ao 
juiz substitutt- f1U6, sob registro postal, den
tt·o de 48 horas, fará. sua remessa ao juiz 
«ad quem» independente de traslado, dàndo 
sciencia ás partes por edital afthado ti. porta. 
da camara municipal e publicado pela. im
prensa local, onde a. houver. 

N. 37 
Substitua-se o art. lG pelo seguinte: 
O juiz de direito da comarca visinha, rece

bendo os autos, mandani abrir conclusão e 
vista por cinco dias á cada uma das partes, 
para otrerecer documentos e razoes, quando 
não o tiverem feito perante o juiz substitu
to donde tiver vindo o recurso. 

§ 1. · !<'indo o prazo, que tambem correrá 
em cm·torio, serão os autos a si novamente 
conclusos e por elle julgado de p1·cferencia 
a qualquer feito, no prazo de 15 dias, conta
dos d<~. data. da conclusão, devolvendo-os 
com sua sentença c sob registro postal, den
tro de 48 horas, ao juiz substituto, que da 
mesma mandará intimar ás partes. 

§ 2. · Da sentença egualmente mandará 
clle ext1·ahir tres copias a.uthenticas, para 
serem envia.clas -uma ao governo, atim de 
ser publicada no jornal otllcial, outra á Ca
mai'a dos Deputados o outra, finalmente, ao 
Senado Mineiro. 

N. 38 

Substitua-se o art. 17 e seus paragraphos 
pelo se,(!uintc : 

Si a decisão do recurso fór contrar:a ao 
cidadão reconhecido pela camara muniripnl, 
seu presidente fará logo as devidas comnm 
nicações, otllciando ao cidadão reconheci
do pela sentença a. vir exercer o seu man
dato. 

Paragrapho unico. Neste c:tso serviriL ao 
diploma a certidão da. sentença, deantc da. 
qual e sob pretexto algum se l'ccusará. a 
posse. 

N. 30 
Substitua-se o :trt. 18 e pm·agt·apho unico 

pelo seguinte : 
Os juizes de direito e substitutos, bom 

como, os escrivães das comarcas, que retar
darem a expedição, preparo e decisão do 



teito além doa prazos que lhes alo respecti
-vamente marcados, aerlo multados em 200t 
a 5001. 

N. 40 
Substitua-se .o art. 19 pelo seguinte : 
O presidente da camara que deixar de cum

prir a sentença, àlém das demais penas em 
que incorrer, aotrreri. a multa de um conto 
de réis por processo determinado nas leia 
doEstado, revertendo esta em beneficio doa 
cofres municipaee. 

N. 41 
Ao art. 20 substituam-se as palavras-cada 

um, pelas seguintes : repartidamente pelos 
membros que tenham concorrido para tal de
cido. 

N. 42 
Substitua-se o art. 21 pelo seguinte : 
As custas de um e outro recurso aómente 

serilo contadas aos eacrivliea que t'unccion&
rem no feito, que receberilo pela metade da 
parte vencida. 

Paragrapho unico. Só os autos de recurso 
voluntario dependeria de sellos. 

N. 43 
Accrescente-se onde convier : 
Artigo. As eleições para vereadores, agen

te executivo municipal, juizes de paz e con
selheiros districtaes, far-se-hão no dia 1.0 de 
novembro do ultimo anno de triennio. 

N. 44 
SuHmenda substitutiva da do n. 26. 
Artigo. A assemb1éa municipal não poderá 

deliberar sem que à sessão estejam presen
tes tantos contribuintes, pelo menos, quan
tos os membros natos tambem presentes e a 
que 3e refere o n. I do art. 61, da lei n. 2 de 
14 de setembro de 1891. 

·• Paragrapho unico. Para completar esse 
numero, o presidente fará a convocação dos 
contribuintes que se seguirem immediata.
mente aos maiores da lista, impondo aos 
membros faltosos a multa de 20.3 por cada. 
dia de sessão a. que faltarem sem motivo 
justificado. 

N. 45 
Artigo. E' applicavel aos vereadores nova

mente eleitos o disposto no n. 6, § 4 do art. 
23, da lei n. 2, de 14 de setembro de 1891. 

Sala das sessões, 18 de agosto de 1896. -
Carneiro de Rezende.-Delfim Moreira·.-Nu
nes Pinbeiro.-Bernardes de Faria.-Agosti
nho Pereira.- Simeão Stylita. - Francisco 
Bressane.-Augusto Clemetino. - TbeoJ>hilo 
Marques.- J . Bueno Brandão. - Rodr1gues 
Chaves.-Duartc da Fonseca-Saturnino Dan
tas.-Getulio de Carvalho.- Faria Lobato.
Manoel da Si!v<"o..- Silva Fortes.- Severiano 
de Rezende.-Ignacio Murta. 

Lidos e estando apoiados ,~>elo numero de 
assignaturas entram conJunctamente em 
discussão. 

O n. Manoel Alve8 (pela m·dem) fazen
do ver tratar-se de assumpto importante e 
digno de toda: a attenção da Camara, requer 
o adiamento da discussão do projecto até 
que sejam impressas e distribuídas as emen
das ao mesmo oíferecidas. 

O ••· 8e•erlaao •e llesea•e (pela or
tüm) declara que tinha diversas emendas 
para apresentar mas achando-se inhibido de 
isso fazer, em virtude do regimento, requer 
se consulte à casa si consente na a.preaen
t&çllo das emendas, antes de ser annunciaad 
a diacu!lalo do requerimento apresent do 
pelo sr. Manoel Alves. 

O ••· Manoel AlYH (pela ordem) diz que 
attendendo a justa reciamaçlio de seu col
lega residente em S. Joio d'El-R~y, desiste de 
seu requerimento, que ainda nlio tinha en
viado à. mesa. 

0 SR. SEVERIANO DE REZENDE manda à me
sa as seguintes 

EMENDAS AO PROJECTO N. 221 

Accrescente-se onde convier : 
Art. Reunidos os membros da assemblêa 

municipal, no paço da camara, no dia desi
gnado para suas sessões, tomará a presiden
cia. o mais velho dentre elles, que nome
ará dois secretarios, procedendo-se em se
guida á chamada pela lista de convocação, 
remettida. pelo presidente da camara. 

§ J.o Esta mesa provisoria servirá para 
presidir a eleição de presidente e secreta
rios dos trabalhos da assembléa municipal, 
eleitos em esc:-utinio e á. pluralidade de 
votos em duas listas distincta.s. 

§ 2. · Eleita. a mesa definitiva. e occu
pando seus Jogares o presidente e os secre
tarias, verificarão elles pela lista de convo
cação e pela geral de contribuintes remet
tida pelo presidente da cnmara a legitimi
dade dos .poderes dos membros da assem
blêa, corr1gindo qualquer omissão illegal da 
convocação, na qual tenham sido preteridos 
contribuintes de maior som ma por outros. 

§ 3.· lnstallada a assemblên. serão apre
sentados pelos presidentes da camara e dos 
conselhos districtaes seus relatorios e as 
contas da municipalidade e dos conselhos. 

Art. São membros das assembléas mu
nicipaes : 

I. Os maiores contribuintes da renda mu
nicipal em numero igual ao dn. totalidade de 
membros da Camara e dos conselhos distri
ctaes. 

11. Os vereadores e membros dos conselhos 
districtaes substituídos em suas fal tas pelos 
seus immediatos em votos, sendo que o nu
mero de\les será. igual no da totalidade dos 
membros da camnra e dos conselhos. 

Art. A competencia das assembleas mu
nicipaes, estabelecida no art. 62 § 1. · da lei 
n . 2 de 1891, não se estende li approvação 
dos actos praticados pelos agentes executi
vos sem a necessaria autorisação das cama
ras municipaes ou das leis em vigor. 

Paragrapho unico. As assembléas munici
paes, que approvarem actos illegaes d11s ca
maras municipaes, dos conselhos districtaes 
e dos agentes executivos, serão responsa
bilisadas, provocado o processo pelo promo
tor da justiça, ex-o{ficio ou em vista de de
nuncia que a elle chegue por qualquer ci
dadão. 
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Sala das sess~es, 18 de agosto de 1896.
Severiano de Rezende - Francisco Bressane 
- Carneiro de Rezonde- J. Bueno Brandão 
- Mendes Pimento1. 

Verificando o sr. Presidente, que J;l&rte des
tas emendas não respeita á disposrçlo con
stitucional contida no art. 77, deixa de as 
aeceitar e devolve-as ao seu autor, para cor
rigil-as de accôrdo com o artigo citado. 

O ar. Ipaaelo Marta (pela ordem)· re
quer o adiamento da discusslio do proJecto 
até que sejam impressas e distribuídas as 
emendas ao mesmo otrerecidas. 

Requeiro o adiamento da discussão do 
projecto n. 221, afim de que seJam impres
sas e distribuídas as emendas apresenta
das. 

Sala das sessões, 18 de agosto de 1896. -
lgnacio Murta. (Approvado). 

Em discussl!.o o requerimento, é elle sem 
debate approvado, sendo adiada a discussão 
do projecto na fórma requerida. 

DISCUSSÃO DO PAR&CER N. 199 

Finalmente, à lido, posto em discussão, e 
sem debate approvado o parecer n. 199. 

Nada mais havendo a tratar-se, o sr. Pre
sidente convida os srs. Deputados para a 
sessão 1o Congresso, amanhã á hora regi
mental e designa para o primeiro dia a se
guinte 

ORDEM DO DIA 

PRJMF.IRA PARTE 

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

Até duas horas da tarde : 
Segunda leitura dos pareceres do commis

sões e dos projectos depois de impréssos e 
distri buidos. 

Apresentação de pareceres de commissões. 
Apresentação de projoctos, indicações, re

querimentos, interpella-,;ues ou moções. 
Discussão de requerimentos, intorpella

ções, indicações e moções. 
Approvação de redacções flnacs. 
Primeira discussão do projecto n. 241, so

bre innovação do contracto com a Compa
nhia Estrada de Ferro Oeste de Minas, tor
nando-se extensiva a ~?arantia de juros so
bre o capitai gasto no trecho entre a esta
ção de S. Francisco o a Rarm do Parao
peba. 

SEGUNDA PARTE 

Até quatro horas da tarde : 
Primeira di~cussão do pr~j~ct.o n. 240, de

clarando nullos os actos pratrca.dos pela Ca
mara municipal do T11rvo. 

Segunda do de n. 76, do .'enado, declaran
do nullo o acto da Camar·a Municipal de 
Abre Campo, que deu posse ao cidadão An
tonio de Abr·cu c . ilva Rrandão. 

Segunda do de n. 74, do Senado, declaran
do elegiveia para cargos municipaes, pro
fessores publicas. 

Terceira do de n. 198, concedendo verba 
para concluslio das obras na Academia de 
Commdrcio de Juiz de Fóra. 

Discussão unica das emendas do Senado, 
ao projecto n . 150, de 1895, cobre divisas en
tre os municipi<'s de Barbacena e Lima 
Duarte. 

Segunda do d~ n. 168, creando Gymnasios 
e supprimindo Escolas Normaes. 

Levanta-se a sessão. 

1. • SESS.:\0 ORDlNARIA DO CONGRESSO AOS 
19 DE AGOSTO DE 1896 

PRESIDENCJA DO SR. SJLVIANO PRANDÃO 

SUftiMARIO : - EleiçAo e proclamação da .:ommis· 
slo especial 

Ao meio dia, fei ta a chamada, achando-se 
presentes os srs. : Silviano Bmndfto, Neccsio 
Tavar·es, Agosti~ho P3reira, Gomes da Sil
va, Duarte da Fonseca, Ferreira Tinôco, No
gueira, Antonio Martins, Teixeira da Costa, 
Juveual Penna, Getulio de Carvalho, Desi
derio de Mello, João Pio, !\lanoel da. Silva, 
Eduardo Pimentel, Rocha Lagõa, Camillo de 
Britto, .Joaquim Alvares, Ferr·cira Alves, Car
lindo Pinto, Leopoldo Corr·éa, Epaminondas 
Ottoni, Bernnrdes de Faria, Kubitschch, Nu
nes Pinheiro, Coelho de Moura, Carlos Sà, 
Severiano de Rezende, Silva For·tes, Lc' indo 
Lopes, Manoel Alves, Joaquim Dutra, Rebel
lo Hor·ta, Gomes Valladão, Saturnino Dantas, 
Rodriuues Chaves, ll!nacio Murta , Tavares de 
Mello, Augu~to Clementino, Fr·ancisco Hres
sano, Nunes Coelho, 1'. Dnunond, Costa. 
Sena o (ionzaga da Sih·a, fa ltando com causa. 
pnrticipacb os sr'>. : i\lollo Franco, Ulh·oirn 
Penna, Josino de Brito, Frederico Augusto, 
Raul Pcnido, Camillo l'ratcs e Alberto Fur
tado e em clla os mais sr·s. 

Abr·e-~c a. . ossão. 
O sr. rr·c!'idonte declara. que convocou o 

Congresso para o tlm de tomar conhecimAn
to das r·azi•cs de não sanc.,:ão oppostas pelo 
oxm. s1·. tlr·. Pl·csidcntc do Estado á propo
si(,:ão de lei n. 24, sob1·e legislação c po ·se du 
tctTas publicas. 

'a forma tio art. 21, do regi mento com
mum, p1·occtle-so à eleição da commissão quo 
compo1·-se-ha. do sete meml..~ 1·o~ , :cntlo tros 
Senadores c quatro Oeputadus, devendo ca
da ccdula conter os no1nos de dou ~ enado
r os c tres Deputados, considcmndo-so eleitos 
os sete nomes que reunirem maioria de •:otos. 

ELEIÇÃO 

Feita. a chamada são rccchida~ 44 ccdulas, 
numcr·o co1-rcspondcntc ao~ s1·s. Scnado1·es o 
Deputados prc~ontcs no l'ccinto. 

Procedendo-se it apurat;ão,vcritira-se ter·om 
recebido ,-...~tos para membros da commissilo 

.. 



mixta que tem de imterpor parecer so
bre as razões de nlo sancçlo oppo·stas á pro
posiçlo de lei n. 24, os seguintos srs. : Se
nadores-Rebello Horta, 25 votos ; Camillo 
de Hritto, 20 votos ; Costa Sena, 15 votos ; 
Joaquim Alvares, 14 votos i~omes da Silva, 
4 votos ; Levindo Lopes, Necesio Tavares, 
Gomes Valladlio, Joaquim Dutra e Rocha 
LagOa, 2 votos cada. um ; Antonio Martins, 
Nogueira e Carlos Sá, um voto a cada um ; 
deputados-Delfim Moreira, 22 votvs ; Au
gusto Clementino, 19 votos: Bernardes de 
Faria, 17 votos; Rodrigues Chaves, lO vo
tos; Sabino Barroso Junior, 8 votos ; Epa
minondas Ottoni, 7 votos ; Eduardo Pimen
tel, 6 votos t lgnacio Murta, 5 votos ; Getu
lio de Carvalho e Coelho de Moura, 4 vo
tos a cada um ; Duarte da Fonseca, Joi!.o 
Pio, Camillo Soares Filho e Tavares de Mel
lo, 3 votos a cada um · Severiano de Re
zende, Mendes Pimentel e Nunes Coelho, 2 
votos a cada um ; Carlindo Pinto, Nunes Pi
nheiro, Juvenal Pehna, Manoel da Silva, Ri
beiro de Oliveira, Francisco Bresgane, Car
neiro de Rezende, Juscelino Barbosa, Ferreira 
Tinóco, Pjnto de Moura e Bueno Brandão, 
um voto a cada um. 

Ficando dous votos prejudicados, visto 
conter uma das cedulas os nomes de tres 
Senadores e uma outra o nome repetido do 
sr. senador Joaquim Alvares. 

Comparecem os srs. Camillo Soares Filho, 
Carneiro de Rezende, Sabino Barroso Ju
nior, Faria Lobato e Theophilo Marques. 

O sR. PRESIDEL'ITE proclama membros da 
commissilo mixta os srs. senadores Rebello 
Horta, Camillo de Brito e Costa Sena e os 
11rs. deputados Delfim Moreira, Augusto Cle
mentino, Bernardo de Faria e Rodrigues 
Chaves e convida-a a occupar-Re do assumpto 
commettido ao seu estudo 

Levanta-se a sessão. 

48.• SESSÃO ORDINARIA AOS 20 DE AGOSTO 
DE 1896 

PRESIDENC!A DO SR. EDUARDO PIMENTEL 

SUMMARIO :-Primeira parte da ordem do dia.
Acta.-Expedlente.-Segunda leitura. -Apresen· 
taçlo flos pareceres para segunrla discussão dus 
projflClos n!. 81 do Senado e 179 da Camara.
Jdem !la redai:Ção final dos de ns. 152 e 197.
ldem de ns. 215 a 217 ,-Apresentação do projecto 
n. 247:-Discnssão dos requcrimenlt•s contidos 
nos pareceres ns. 211 e 213.-Prlmeira discussão 
do projecto 11 . 241.-Segunda parte. -rrlmeira 
discussão do projecto n. :!40. -Segunda do de n. 
75 do Senado.-Considerações do sr. Camlllo Soa· 
res Fllho.-Tercelra discussã.. do projecto o. 
198.-1\equerlmento de ur~eocla do sr. :amillo 
Soares Jo'ilho.-Apreseotação de parecer para ter· 
celra discussão do projecto n. 76 rto Sroado.-
11em 'fiara 11eguoda do de o. 240 da Camara .
Discussão unica das emendas do Senado ao pro
jecto n. 150.-Seguoda discussão rio projecto o. 
168.-D.scurso do sr. Francisco Dressane.- Or
dem do dia. 

Ao meio dia, feita a chamada, acham-se 
presentes os srs.: Eduardo Pimentel, Agc..sti-

nho Pereira, Desiderio de Mello, Silva Fortes, 
Pinto de Moura, Ferreir-a TinOco, Faria Lo
bato, Duarte da Fonsec&~, Bernardes de Fa
ria, Manoel Alves, Carneiro de Rezende, 
Leopoldo Corréa, Jolio Pio, Carlindo Pinto, 
Saturnino Dantas, Caruillo Soares Filho, Nu
nes Coelho, Nunes Pinheiro, Tavares de 
Mello, Delfim Moreira, Ignacio Murta, Fran
cisco Bressane, Augusto Clementino, Seve
riano de Resende, Manoel da Silva, Jusce
lino Barbosa, Sabino Barroso Junior, Coelho 
de Moura, Rodrigues Chaves, Getulio de 
Carvalho, Juvenal Penna e .Epaminondas 
Ottoni, faltando com causa J,>articipada os 
srs. Camillo Prates, Raul Pemdo e Alberto 
Furtado e sem ella os mais srs. 

Abre-se a sessão. 

Lida a. acta da sessão antecedente e não 
havendo quem sobre a mesma faça observa
ções, o sr. Presidente a dá por approvada. 

0 SR. 1.0 SECRETARIO dá conta do seguinte 

EXPEDIENTE 

· Otficios 

Do dr. Secretario da Agricultura, enviando 
informado o requerimento em que os enge
nheiros chefes das commissões geographica 
e geologic~ e de limites pedem a. elevação 
dos vencimentos do pessoal das mesmas.
A' commissão de Representações e Petições. 

O sr. 1.• Secretario do Senado, enviando a. 
proposiçilo de lei n. 82, auctorizando o go
verno a contractar a construcção de uma 
estrada de ferro de Bom Retiro á Barra Lon
ga.-A imprimir-se. 

Reque1·imento 

De d. Leovigilda America de Castilhos, pro
fessora de instrucção primaria em Caxambú, 
solicitando um auxilio para pagamento de 
aluguel ua casa em que funcciona a respe
ctiva escola.-A' commissão de Petições. 

o sr. Duarte da Fouseea participa á 
casa que o sr. Mendes Pimentel faltou á 
presente sessão e . ó. do Congress~, honte':ll 
realizada, por motivo de molestta.-Intet
rada. 

O sr. Augusto Clemeutluo traz ao co
nhecimento da Camara que o sr. Theophilo 
Marques, por motivo de ordem superio~, teve 
necessidade de ausentar-se desta Capital.
Identico despacho. 

O sr. .Juseelloo Barbosa, notando uma 
troca de palavras que altera comllletamente 
o sentido do projecto n. 245 que apresen
tou na sessão passada, requer seja feita a 
devida correcçl!.o. 

O SR. PRESIDENTE, attendendo a reclama
ção, manda que se reimprima o projecto. 
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2.• LEITURA 

Tem 2. • leitura e ficam sobre a mesa para 
ordem dos trabalhos os pr~jectos ns. 243, 
244 e 246 que sllo julgados objecto de delibe
ração e os pareceres de ns. 211 a 214 que 
ficam sobre a mesa para ordem dos tra
balhos. 

APRESENTAÇÃO DB PARECERES DAS COllll\IISSÕBS 

0 SR. MANOEL ALVES, pela commissti.O de 
Commercio e Industrias, apresenta. o se
guinte 

PARBCER PARA 2.' DISCUSSÃv, SOBRE O PROJE~ 
CTO N. 80, DO SENADO 

A commissão de Commercio, Estatística, 
lndustrias e Artes, a qual foi presente o pro· 
jacto n. 80, do Senado, é de parecer que s~ja 
elle submettido á segunda. discussão e appro
vado com a. mesma redacção. 

Sa..la. das commissões, 20 de agosto de 1896. 
-Conego Alves.-Ma.noel da. Silva. 

A 'imprimir-se. 
0 SR. SILVA FORTES, pela commissão de 

Ropreseutações e Petições, apresenta. .para 
2.· discussão com uma emenda o proJecto 
n. 81, tlu Senado, sobre licença a runccio
narios de justiça e á professora primaria •lo 
Serro, d. Christina Aurelia Queiroga.-A im~ 
primir-se. 

0 SR. SILVA FORTES pede a palavra e 
manda ainda os seguintes 

PARECER N. 215 

A commissão de Representações, Reque · 
rimento e Petições, iL qual foi presente a 
do Conselho Dii;trictal de Santo Antonio da 
Olaria, pedindo o auxilio de 2:0006000, para 
conclusflO de serviços encetados pelo mesmo 
conselho, é de parecei' 

Que se mande archivnr a dita representa 
ção visto cogitar de assumpto de caracter 
loc~l, de exclusiva competencia das C:1.n1aras 
1\lunicipaes. 

Sala das com missões, 20 de agosto de 1896. 
-Silva Fortes - Faria Loba to - Pad1·e Sa
turnino Dantas. 

PARECER N. 216 

As com missões reunidas de Represcn Lações 
Reque1·imentos, Petições e Obras Publicas, ás 
quaes foi presente a de Pedro Machado de 
Moraes, pedindo a const1·uc.,:ilo de uma ponte 
sobre o rio P<trana.hyba, na. estrada de u be
raba a Goyaz o providencias para de v~ar o 
l~to do referido rio, perto da cachoeira
Dourada-atlm de to1·nal~o navegavel, é de 
parecer e requer, 

Que sejam solicital}as do governo do EsU.~ 
do, as informações precisas, sobre o dispen
dio possível e opportunidade do serviço. 

Sala rlas com missões, 20 de agosto de 1896. 
-Silva Fortes.-Faria Lobato.-Tavares de 
Mello -Padre Saturnino Dantns .-E. Ot.toni. 

PARECER 1'\. 217 

As commissões reunidas do Representa~ 
ções, Reque1·iuwntos, Petições, Constituição 
e Poderes, ás lJUaes foram presentes as p~ 
ças protocolladas sob ns 115, !)) , 78 e 75, 
em que o desembargador Emiliano Pires de 
Amorim, e diversos funccionarios publicos 
do Estado, nomeados posteriormente á lei n. 
3, addicional ti. Constituição, combinada com 
os regul~mentos ns. 803 e 815 que lhe deu 
execução, pedem a concessão de lotes c con
strucçào de casas na Nova Capital: 

Considerando que a lei n. 3, adtlicional á. 
Constituição do Estado, como prolação da 
mesma, está sujeita ao disposto no art. 30 n. 
21, ultima parte, combinada com o m·t. 121 
§ I a 3 da mesma Constitniçiio ; 

Considerantlo que a concess ~io tle lotes 
gratuitos, uma vez etrectuada. a mudança, 
pode se1· feita de facto aos fu ncdonarios, 
que, se transportantlo com o governo do Es
tado, não foram contllmplados no disposto 
na referida lei n. 3 ; 

Considerando que as pnlavras - actuaes 
funccionarios - se referem claramente aos 
que existiam na data da promulgação da lei 
n !3, até a decretaçfio tlos regulamentos que 
lhe deram execução, sem o quo, a mudança 
da Capital não se tornaria etrectiva; 

Consido1·ando que os funccionarios nomea
dos posteriormente á lei n. 3, combinada 
com os respectivos re~ulamentos, já accei
taram os cargos com estes onus, emanados 
da. refe1·ida lei, o que a adll1ittir-se doutrina 
inversa, set·à admitti r-~e uma progressão 
i ndeti n ida de concessões, com ~1·avame do 
e~·a.rio publico, sacriticio dos contt·ibuintes e 
protel;,tção tle outros assumptos de maior 
urgencia. ; assim poi~, são as commissões de 
parecer. 

Quo sejam archivadas as ditas representa
ções, até que, effectuada. de facto a mudança 
tia Capital, o Congt·es~o adopte as pt·oviden
cias, que, e111 seu e levado criterio e patrio~ 
tismo, julgar convenientes aos intere:-:::cs do 
Estado. 

Sala. das commissõcs, 20 de a~ro!'to tle IROO. 
- Silva Fortes.-Faria Lobato.- Deltim Mo
I'oiru.- Satu1·nino Dantas - <.totulio de Car
valho.- A imprimi1·em-se. 

0 SR. EPA!.IINO:'\DAS 0TTO:'\l, pela COlllffiiS
SãO de Obras Put..licas, manda. a. seguinte 

PARECER. PAHA SEGUNDA DISCUSSÃO SOnitf; O 
PROJECTO I'. 17() 

A commissão de Ohras Publica;:, Viação 
Fe1·rea. etc., á que foi presente o p1•ojecto 
n. l7!J,' deste anuo, jti. approYado em 1.• dis-



cu811o e relativo á concesalo de garanti& 
de jUI")S sobre o capital muimo de ~ 
contos por kilometro, gasto no prolonga
mento do ramal ferrao da Campanha até o 
rio-Sa.pucahy-, passando pela cidade de S. 
Gonçalo, é de parecer que seja elle submet
tido á 2. • discussllo. 

Sala das commisslles, 20 de agosto de 189ft 
-E. Ottoni.-Tavares de Mello. 

A imprimir-se. 

o sa. PINTO Dli: Mouu, pela commissllo 
de Redacçlo, otrere~ os seguintes 

PA RBCBR E REDACÇ}O FINAL SOBRE O PROJECTO 
N. 152 

A commissllo de Redacçllo de Leis, á que foi 
presente o projecto n. l52,do corrente anno, 
approvado com emendas om terceira discus
sllo, apresenta-o com a seguinte redaeçllo 
final : 

O Congresso Legislativo do Estado de Mi
nas Geraes dl)creta. : 

Art. l. • E' auctorizado o governo : 
§ 1. • A mandar fazer os estudos das con

diçl!es especiaes da zona da Matta. que con
correm para ser ella constantemente victi
mada por molestias infecto-contagiosas. 

§ 2. • A fazer organizar um plano de de
fesa sanita.ria e saneamento dessa zona, com
prehendendo nllo só um serviço de prophy
laxia já. regulamentado e que poderà. ser 
ampliado, mas tambem obras especiaes que 
se JUlguem necessarias para conseguir o re
stabelecimento das boas condiçl!es sanitarias 
daquella zona. 

§ 3. • A nomear, desde jà, uma commissllo 
de medicos e en~enheirost para estudar tudo 
quanto diz respe1to ás enaemias e epidemias 
da ·Matta, desenvolvendo muito particular
mente a etiologia e prophylaxia dessas mo
lestias e apresentando um PLANO exequivel 
de hygiene geral, publica e particular, que 
traga como resultado seguro a remoç!Io das 
causas dessas molestias ou a attenuaçllo de 
seus effeitos. 

§ 4. • A entrar em accôrdo com as muni
cipalidades da zona da Matta para execução 
completa do serviço de saneamento. 

Art. 2. • O governo, regulamentando a pre-. 
sente lei, assumirá a direcçllo de todos esses 
serviços de accórdo com as municipalidades, 
com as quaes concertarà os meios maia se
guros de execução do plano de saneamento 
em cada municipio. 

Art. 3. • As despesas a fazerem-se com os 
estudos e mais trabalhos tendendes a apontar 
as causas accidentaes ou permanentos de in
salubridade, bem como, as que se tiverem 
de fazer com os trabalhos da defesa sanita
ria geral, correr!Io por conta do Estado. 

Art. 4. · Os serviços especiaes de sanea
mento local dos municípios, como sejam-de 

canalizaçllo ·de agua, estabelecimento de rêde 
de esgotosb drainaget deseccamento de pan
tanos, que ramento ae cachoeiras, arboriz&
çlo, aterros e outros da mesma natureza, 
por ventura indicados como indispensaveis 
pela commisslo competente, serllo executa
dos sab o plano e direcçlo do governo, mas 
á. custa das Camaras Municipaes de accórdo 
com o§ 4. do art. 1. · da presente lei. 

Art. 5. · Para que as Camaras Municipaes 
da zona da Matta. possam se ·achar todas em 
condiçl!es de custeiar esses serviços, é o go
verno auctorizado a emprestar-lhes directa
mente as quantias necessarias medeante o 
juro maximo de 7 ·f., com o modo de paga
mento e garantias que o governo julgar con
veniente. 

Art. 6. • Aos delegados de hygiene, nos 
municípios que forem invadidos por epide
mias, tlca marcado o ordenado annual de 
3:oootOOO. 

§ I.· Aos delegados de hygiene, nos mu
nicípios da zona da Matta ainda nllo inva
didos por epidemias, se abonará aquelle orde
nado desde que fique positivamente prova
do que molestias infecto-contagiosas com 
caracter epidemico alli estilo grassando e 
esses delegados se acham prestando todos os 
tõoccorros da arte. 

§ 2. • Pelo exerci cio eft'ectivo desses soe
corroa profissionaes ou pro labore, além do 
ordenado, se abonará aos delegados de by
giene a gratificaçllu mensal de 1 :000,000. 

Art. 7. · Fica auctorizado o governo a to
mar todas as providencias desta lei e a con
ceder os mesmos favores aos outros muni
cipios do Estado, que forem invadidos por 
molestias infecto-contagiosas. 

Art. 8. · Para os fins da presente lei, fica 
o governo, egualmente, auctorizado a fazer 
as necessarias operaçl!es de credito. 

Art. 9. • Revogam-se as disposições em 
contrario. 

Sala das commissl!es, 20 de agosto.;:de 1896. 
-Pinto de Moura.-Rodrigues Chaves. 

PARECER E REDACÇÃO FINAL IIQBRE O PROJE
CTO N. 197 

A commissllo de Redacçllo de Leis, à que 
foi presente o proiecto n. 197, deste anno, 
otrerece, de accórao com o vencido, a se
guinte redacção final : 

o Congresso Legislativo do:Rstado de Mi
nas Geraes decreta : 

Art. 1. · Ficam isentos do pagamento de 
juros os' exactores publicos existentes até 
1895, que tenham entrado com o equivalen
te ao capital, desde que provem nl\o ter ha
vido dólo ou má fé. 

Paragrapho unico. O disposto neste artigo 
é extensiv.o aos exactores actuaes que, d"n
tro de um anno, liquidarem o seu debito 
para com o Estado. 

Art. 2. · Ficam extinctas as dividas dos 
exactores, provenientes de falta de paga
mento pelo Banco de Minas, de quantias 
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enviadas por elles ao Thesouro, por inter
media do mesmo Banco e suas agencias. 

Paragrapho unico. O governo mandará. r&
stituir pela verba - exercícios findas - os 
quantia~ que tenha recebido em pagamento 
dessas drvrdas. 

Art. 3. · Consideram-se como nllo existen
tes as responsabilidades dos exactores pu
blicos, já fallecidos, e cujas dividas foram 
consideradas insolvaveis. 

Art. 4. · Os fiadores dos exactores que, 
por fallecimento ou insolvabilidade destes, 
foram responsaveis por alcances verificados 
aos mesmos exactores, ficarão egualmente 
isentos do pagamento de juros, desde que, 
dentro de um anno da data da presente lei, 
tenham entrado para oscofresdo Estado com 
a quantia equivalente ao principal do alcan
ce verificado, ficando então sem atreito 
quaesquer sequestros que haja em bens dos 
mesmos. 

Paragrapho unico. A disposição deste arti
go aprovertarâ. á viuva e aos herdeiros di
rectos C:.os que se acharem nas condições nel
le determinadas. 

Art. 5.· O governo, no regulamento que 
expedir para execução desta lei, adoptará 
as medidas preventivas contra os abusos e 
defeitos na arrecadação das rendas, e seu 
recolhimento prompto ao cofre publico. 

Art. 6. · Revogam-se as disposições em 
contl'ario. 

Sala das commissões, 20 de agosto de 1896. 
- Rod!·i'gues Chaves.- Pinto de Moura. - A 
imprimirem-se. 

APRESENTAÇÃO DE PROJECTOS 

O SR. JoÃo PIO, lê e manda á. mesa o s&
guinte 

PROJECTO N. '247 

O Congresso Le~islativo do Estado de Mi
nas Geraes decreta : 

Art. I.· Fica transferida a cadeira do 
Anão, no município de S. Domingos do Pra
ta, par·a o Morro da Sella, no mesmo mu
nicípio. 

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

Sala. da~ sessões, 20 de agosto de 1896. -
Padr·e João Pio. - Francisco Bressane. 

Apoiado, vae a imprimir-se. 

DISCt:SSÃO DOS REQUERIMENTOS CONTIDOS NOS 
PARECERES NS. 211 E 213 

Lidos e postos em discussão, successiva
mente, são, sem debHte, approvados os pa
rece:-es ns. 211 e 213, que concluem em r&
querimentos. 

Enviem-se ao governo, destacando-se a 
emenda de que trata o de n. 211, para ser· 
remettitla it commissão de Obras Publicas 
afim de elaborar novo projectJ, conforme foi 
por ella requerido. 

).'DISCUSSÃO DO PROJE::TO N 241 
E' lido, entra em l. • discussão e é, sem d&

bate approvado o prQjecto n. 241, conceden
do garantia de juros sobre o capital de
spendido com a construcção do trecho com-

!. c. -38 

prehendido entre a estaçlo de S. Francisco 
e a Barra do Paraopeba.- A' commissão de 
Obras Publicas. 

2.' PARTE DA ORDEM DO DIA 

).• DISCUSSÃO DO PROJECTO N. 340 

Sem .debate, é approvado em 1.· discussão 
e vae.a commissão d.e Camaras Municipaes, 
o proJecto n. 240, declarando oullos actos da 
Camara Municipal do Turvo. 
Eg~almente, sem debate, é approvado em 

2. • ~rscussão com emendas explical;i v as, o 
proJecto n. 76, do Sanado, declarando nullo 
o acto da Camara Municipal de Abre Campo 
que. deu posse ao cidadão Antonio de Abreu 
e Stlva .B~andão.- A' commissão de Cama
ras Munrctpaes. 

2.• DISCUSSÃO DO PROJBCTO N. 74, DO SENADO 

~· lido e en~ra em segunda discussão, por 
artrgos, o proJecto n. 74, do Senado decla
ran~o elegíveis ~ara cargos. municÍpaes os 
prolessores pubhcos de ensmo secundario 
protlssional e superior. ' 

Em discussão o at•t. I.·, à esta encerrada 
depois de consideraçoes feitas pelo sr. Camil: 
lo Soares F_ilhC?, sendo rejeitado o artigo e 
ficando preJUdicados os tlemais.-Ar•cbive-se 
communicando-se ao Senado. ' 

Suspende-se a. sessão por dez minutos. 
3 .. DISCUSSÃO DO PROJECTO N. 198 

Reaberta a sessão, é lido, posto em 3. · dis
cussão, sem debate, app1·ova.do e remettido á 
commissão de Redacção o projecto n. 198, 
concedendo verba para a. conclusão das 
obras da Academia do Commercio de Juiz 
de Fóra. 

0 SR. CAMILLO SOARES FILHO, (pela ontem) 
pede urg~ncia afim de apresentar·, pot• parte 
da comnussão de Camaras Municipaes, dous 
pareceres. 

Consultada a casa, é concedida a urgcncia. 
O 8r. CamUJo Sores Filho, pela com

missão de Ca.maras Municipaes, manda á. 
mesa os seguintes : 

PARECER PARA 3.· DISCUSSÃO SOBRE O PRO
JECTO N. 76, DO SENADO, E EMENDA DA CAMARA 

A com missão de Camaras Municipaes é de 
parecer que o projecto n. 76, do Senado 
approvado em segunda discussão, entre eU: 
terceira e seja approvado, redigidas as 
emendas do . mesmo modo. 

Sala das commissões, 20 de agosto de 
1800. - Camillo Soares Fil!lo - Desiderio 
do 1\Iello - Carneiro de Rezende. 

PARECElt PARA 2.' DISCUSSÃO SOBRE O PROJE
CTO N. 240 

A com m is ão de Camaras Municipaes of
ferece para segunda discussão o projecto nu
mero 240, approvado em primeira, e é de pa
recer que S~Ja a.pprovado. 

Sala das commissOes, 20 de agosto de 1896. 
-Camillo Soares Filho.-Desiderio de Mello. 
-Carneiro de Rezende. 

A imprimir-se. 



1 DJICUIIIO UNJOA. DAS BKEf\'nA.S DO SoADO AO 
PROIECTO N. 150 

Lidas e postas· em discusslo unica, silo 
sem debate approvadas as emendas os. 1 e 
2 o1rerecidas pelo Senado ao pl'Ojecto o. 150, 
de 1895, sobre divisas entre os municípios 
de Barbacena e Lima Duarte. 

A' commissilo de RedacçiLo. 

2: DJ8CU88IO DO PROIECTO N. 168 

O ar. Presidente · annuncia a contiuuaçlo 
da 2. • discusslo, por artigos, do projecto n. 
168, creando Gymnasios e supprimindo Es
colas Normaes, com as emenda.s da com-
misslo. . 

Em discuf!sllo o artigo I·., com a emenda 
n. 1, da commisslo. 

· O •r~ FraDeiHO BrM .. ae :-sr. Presi
dente, em poucas palavras ju~tificarei o pa
recer da commisslo de instrucçllo publica 
ao projecto n. 168 deste anno, apresentado á 
cons ideraçio desta camara pelo meu illus
trado collega residente em Barbacena. 

A coo1missllo, sr. Presidente, não acceitan
do intotum as idéas contidas no projecto, 
nio quer dizer com isso que não esteJa de 
accôrdo com o pensamento do seu illustr•e 
auctor, pois, julga ser urua necet~sidade ur
gente areorganizaçlto das Escolas Normaes, 
que são, como v. exc. sabe; os estabeleci
mentos onde se preparam professores para 
as escolas primarias. 

Este projecto, porém, tem umalacuna, não 
é completo, porque, no seu artigo 1. ·, devia 
determinar a suppressllo de todas a.<J escolas 
normaes do Estado e auctoriza.r o gover.no 
a reorganizar um certo numero dellas nos 
Jogares que julgasse mais convenient.e, apro
veitando os professores reconhecidamente 
idoneo11. Esta medida, si fosse consignada no 
:proiecto, seria realmente de incontestavel 
mteresse para o ensino normal. 

Questão de gr8Jlde monta, porêm, não po
dia set• estudada e resolvida agora, que nos 
achamos em fim dos nossos trabalhos legis
lativos. Era proposito da cGmmissão de in
strucçio publica deixar o projecto para 
S'3r estudado na futura sessio. 

Como eu ia dizendo, s. e:rc., o nobre Depu
tado residente em Montes Claros, declarou 
que nlo acceitava o confronto com o Estado 
de S. Paulo, cujas condil;ões sio realmente 
diversas das do not~so, e disse que esse con
fronto devia ser feito com os paizes da Eu
ropa, onde a instrucção publica se acha. mais 
desenvolvida. · 

Acommisslio, acceitando o repto, estudou 
a questlo, fazendo a. comparação da instruc
çllo publica primaria e normal de Minas com 
a de diversos paizes da Europa, dando essa 
comparaçio quasi que o mesmo resultado. 

Vim, pois, sr. Presidente, trazer ao conhe
cimento desta casa o resultado da compara
ção do ensino primario e normal ,de Minas 
com o da França, que é, como se sahe, um 
dos paizes onde esse ramo doserviço ipubli
co mais se tem desenvolvido. 

(Le). 
A França, com trinta, e oito milh~es de 

habitantes, tinha hapoucos annos, 67,517 es
colas primarias. Minas, (com 4 milhões de 
habitantes approximadamente, tem 2087 es
colas publicas Jlrimarias, sendo 451 urba
nt>s, 1070 distrJCtaes e 566 ruraes. Estabele
cida a proporção, verifica-se que, para 4 
milhões de habitantes, devíamos ter 7107 es
colas primarias, em vez de 2,087, sendo a dif
ferença para meno~:~ de 5020 escolas, o que 
niLO ó animador para nós. 

Nas escolas normaes da França existiam en
tão 8,197 alumnos-mestres para uma popu
lação de 38 milhões de habitantes. Nas 10 
escolas normaes de Minas, existem 711 alu
mnos-mestres para uma po!)ul:.~ção de 4 mi 
lbões de habitantes, não se leYa.ndo om con
ta cerca de 1.200 a1umnos das diversas au
las praticas. Estabelecendo-se a proporção, 
l"erirtca-se que para a nossa popula~tào de
víamos ter 946 alumnos-mestres quando te
mos 711, isto é, apenas menos 235 alumnos 
do que devíamos ter. Si considerarmos, po
rem, que 3 escolas normaes não estão l'unc
cionando e que cada. uma dellas devera ter 
71 a.lumnos, que é a. media relativa a cada. 
uma. das 10 escolas existentes, conclue-se 
que o numero total de alumnos das 13 es
colas normaes do Estado será. de 924, isto é, 
apenat. 22 alumnos menos que o quociente 
da proporção estabelecida. entre a França e o 
nosso Estado ». 

Mas, como v. exc. sabe, o distincto Depu
tado residente em vliveira pedio que fosse Em vista do exposto, sr. Presidente, co
o projecto posto na ordem do dia, vendo-se clue-se que não ha relatividade na propor
por esse motivo a com missão obrigada a dar ção entre as nossas escolas normaes e pri
seu parecer sem ter feito um estudo demo- marias, ou por outras palavras, que temos 
rado da questão da suppressão e reorgani- maior numero de escolas normaes do que de
zaçilo das Escolas Normaes. vi amos ter para o numero de escolas prima-

Quando combatia o projecto em discussão rias, existentes no-Estado. 
o nobre Deputado re.sidC\nte em Montes Cla- Mas, perguntarí~ a Camara dos srs.Deputa
ros, o meu illustre collega residente em dos, si a com missão chegou a esse resultado, 
Barbacena disse-lhe em aparte que o Estado porque não acceitou a suppressão das asco
de S. Paulo, por espaço de muitos annos, las normaes, propostas no projecto 1 
teve apenas uma Escvla Normal e que hoje A isso, sr. Presidente, nhs responderemos 
possue unicamente tres. Este aparte do s. que para as 2.087 escolas existentes no Es
exc., naturalmente por engano typograpbico, tado, apenas temos 576 professores norma
foi publicado erradamente, pois nelle se diz listas, 907 habilitados não normalistas e o 
-treze-quando o Estado de s. Paulo tem, ~ande, nu!Uero de 460. p~o~essores pr·oviMo
como eu JÍI. disse tres Es'colas Normaes so- riOs. A vrsta desse trrstrssrmo resultado, a 
mente. ' : commissio não podia propór a suppressão 
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de nenhuma. escola normal, porque, si o fizes
se,mais aintlase reduziriao numero dos pro
fessores normalistas. 
Tantas escolas normaes,produzinddoum nu

mero tão insignificante de professores, con
stitue uma anomalia aliàs explico.vel. 

Quem percorre os rolatorios dos directores 
das diversas escolas normaes do EstAdo, ve
rificará que talvez duas terças partes dos 
alumnos nellas matriculados pertencem ao 
sexo feminino, de vaz que no Brasil,ao con
trario do que se vé na Europa, as mulheres 
só pódem ser professoras ou po.rteiras.(Riso). 

0 SR. DELFnt MOREIRA :-E agentes do 
corre!o de 3·. classe.. . • 

O SR. F. BRESSANE : - Dessas duas terças 
partes-constituídas de alumnm;, uma parte 
retira-se da escola. normal sem concluir o 
curso e da. outra parte, isto é, das que con
seguem obter o diploma,umas porque se ca
sam e não prec1sam mais da profissão, 
outras porque se conservam solteiras e não 
póderu abandonar o lar paterno, ncceitando 
nomeaçoes para logares distantes, abando
nam a prolissão, seguindo o magisterio um 
limitadissimo numero de professoras . 

Uma parte dos alumnos tumbem não cboga 
a concl1ir o c ;.~rso, e dos que obtem o di
ploma, muitos tratam de procurar outros 
meios mais rendosos de vida, ticando uma 
pe4uenissima parto empregada no magisto
rio. Explica-se assim, sr. Pl'e!;lidonte, a ano
malia a que me acabo de referir. 

A commissão podia, á s imelhança do quo 
se faz em França e em outros paizes, offere
cer medid;~ s que evi tassem que o professor, 
depois de t Jr obttdo um diploma. abandonas
se a sua profissão; podia exigir quo o pro
fessor durante dez a.nnos fosse obrigado a se
guir o magisterio, c que aquelle que a isso 
não se sujeitasse fo~se obrtgado a indomui
zar o Estado da despesa quo este fez com o 
seu ensino. · 

O SR. JoÃo PIO:- E' o que se faz na Bel
gica. 

0 SR. F. BRESSA:"<E: - Entretanto, em vis
ta dos insignillcantes vencimentos dos pro
fessores primarios de 1\linas, a commis~;ão 
entendeu que seria uma tyrannia obrigai-os 
a seguir uma carreira onde nem ao monos 
os seus vencimentos dão para a subsistencia 
da família. 

Em taes condições, a commis~ão não faz 
questão do parecer que deu sobre o projocto 
n. 151; colloca-o em campo abcrto,Ju.t.ra que 
a Camara. dos srs. Deputados em sua alta 
sabedoria resolva como .iul::rar mais conYeni
ente . ( Mui/o bem; muito bem.) 

Encerrado o debate,é approntdo o art. bem 
como a emenda . 

Encor·ra-se sem tlcbato a discussão do art. 
2. · conjunctamentc . 

Encerra-se sem debate a discussão do art. 
2.· conjunctamonte com aemc nda ~uppressiva 
n. 2, da com missão, o é appro,·ada a emenda 
ficando prejudicado o artig-o. 

Sem debate, encerra-se a discussão do art. 
3 . ·, com a emenda suiJ,:titutiYa n. :J, da com
missão, sendo appruvada a emenda e licando 
prejudicado o ar-tigo. 

Approvado sem debate o art. 4. · e, consen
tindo a casa que o projecto passe a 3. · dis
cussão, volta este á commissão de instrucção 
publica. 

Nada mais havendo a tratar-se o sr. Presi
dente designa para amanhã a seguinte 

ORI)EM DO DIA 

1.• PARTE 

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

Até duas horas da tarde: 
Segunda leitura dos pareceres de commis

~ões e dos projecto~ depois de impressos e 
distribuídos. 

Apresentação de pareceres de commi.>sOes. 
Aprescnta«;ão de prl)jectos, indicações, re

q uel"imentos, interpellaçOes ou moções. 
Discusl'ão do req uerimentos, intorpella

ções , indicações e moçOes. 
Appt•ovaçào de redacçoes tlnaes. 
Primeira discussfto do prqjecto n. 2.19, au

ctorizando nomoações, independente de con
curso, para provimento dns cadeiras da Es
cola Normal da Januaria. 

Sli:GU;-;DA l'ARTt~ 

Até quatro horas da tarde : 
Continuação da segunda discussão do pro

j acto n . 221, sobt•o reconhecimento de mem
bros de Camara.., 1\lunicipaes, a partir do art. 
12. 

Primeira discussão do projecto n. 242, so
bre Estrada de Fert•o, que parti ndo de Ouro 
Fino, và a Poços de Caldas . 

Segundo do de n. 238, sobre títulos defini
tivos a colonos. 

Segunda do do n. ~17. ~arantindo juros a 
capitaes destinados a colonias agrícolas. 

Torce ira do de n . i 8, do Senado, sub,·en
cionando o curso annexo na. Escola do Minas 
ue Ouro Preto. 

Levanta-se a. sessão. 

DISCURSO PRO NU. 'CIADO NA SESSAO DE 29 
DE JULHO DE 1896. 

O sr. Raul Peultlo :- St·. Presidente, to
moi a palavra para impugnar· o parecer da 
commissão de Obras Publicas ao projecto em 
discussfio, parecer quo traz comsi~ro uma 
emenda substituindo as palavras do projecto 
primitivo. · 

E, sr. !"'residente, força. me é confessar que 
do modo algum pude pet·cebet• e comprehen
der a razão pela qual a commissão de Obras 
Publicas mandou uma emenda, dizendo que 
a estrada de fet•t•o de Santa Rita do Jncutin
gn. IL Juiz de f'óra, em vez de parttr do pon
to mais conYoniente da tlStt•ada lll3 fer·ro Sa
pucahy, partisse da cidade do Rio Pt·eto. 

Sabemos que a estrada do fe t•ro Sapucahy 
vae exactamcnto às fronteiras do m tnicipio 
do Rio Preto, e a necessidade do projecto 
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primitivo era justamente tirar ·desae ponto 
11JD& eettada de ferro, que, servindo aos mu
niolpios de Rio Preto, Lima Duarte e Pal
JJUT&, tosse entronc&l'-se com a estrada de 
mro do Rio Doce. 

Assim, pois, como disse ao começar as mi
• constder&"ÇGest nlo pude comprebender 
t~ült.l a vantagem ae interesse publico que 
determinou a substituiçlo das palavras do 
projecto primitivo. 

E me parece, sr. Presidente, que nllo erro, 
d~endo que essa opinilo é unica e exclusi
Tamente de um dos membros da commissllo, 
embora oito tenham os outros assignado nn
cidoR o parecer. 

Como v. exc. sabe, a commisslo de Obras 
Publicas compunha-se ultimamente dos nos
lOS illustrados collegas drs. Epaminondas Ot- . 
toni, Alberto Augusto Furtaao e Henrique 
Duarte da Fons81!a. 

O auctor do projecto foi o dr. Alberto Fur
tado, o dr. Duarte da Fonseca nlo concorda 
com a emenda da commissllo, embora nllo te
nha assignado vencido, ficando portanto em 

. unidade o nosso distincto collega represen
tante da 6. · cireumscripçllo eleitoral. 

Sr. Presidente, essa eoncessllo que o Con
gresso vae fazer nllo é nova, jà foi feita e 
sanccionada em o anno de 1894, concedendo
se garantia de juros sob o capital maximo 
de 35:000$ kilometricos a juro~ de 7"1· p~ra 
a construcçllo da estrada de ferro do Jacutm
ga a Juiz de Fóra. 

Esta estrada posta em concurrencia não 
achou quem a arrematasse pela exiguidade 
do capital kilometrico, porquanto,- na qua
dra dtfficil que atravessavamos e que ainda 
atravessamos, era impossível a qualquer em
preiteiro tomar a obra medeante o custo ki
Iometrico de 35:000S apenas. 

O anno passado foi idéa dos representant-es 
ua 2.. circumscripçll.o eleitoral, apresentar 
uma emenda. elevando esse capital a 45:000,3 
kilometricos, mas, estando alguns ausentes, 
succedeu que um representante da l. · cir
cumscripçll.o desviou o plano primitivo da 
estrada, sujeitando â conslderaçlo da casa 
uma emenda que ainda hoje pende de dis
cussllo. 

Sr. Presidente, já Am 1892, anno em que 
fol apresentado este projecto pelo competen
tissimo representante daquella zona, o dr. 
David Campista, a commissllo de Obras Pu
blicas desta Camara, pela voz do seu relator, 
o dr. Olegario Maciel, mostrou a convenien
cia dessa estrada de ferro, reconhecendo o 
tuturo seguro e as enormes vantagens que 
a mesma vinha trazer ao Estado. 

Naquella occasill.o discut~u-se . apenas, si 
devia dar-se ou nll.o garantia de .Juros a essa 
estrada, indo o projecto ao Senado que 
avresentou uma emenda concedendo garan
ti& de juros, emenda essa que passou nesta 
Camara. 

Pois bem ; trata-se agora unlca e exclusi
vamente de ligar-se a Estrada de Ferro Sa
pucahy á R.io Doce, estradas essas que en
tram no plano geral da viaçllo do Estado ela
borado, concordado e discutido pelo Con
gresso de estradas de ferro que a pouco se 
reuniu nesta Capital. 

E, sr. Presidente, si temos um meio facil 
de dar escoadouro aoa productos e commn
nicaçlo mais facil e directa aos habitantes 
daquella importante zona do sul de Minas, 
porque vamos deixar entre o ponto final de 
uma estrada e o inicio de outra um intel'
vallo talvez de 12 ou 14 kilometros f 

Qual à vantagem disao 1 Nenhuma me oc
corre ao espírito e, por isso, espero que o il
lustndo relator da commisslo de Obras Pu
blicas venha mostrar à camara a ra~lo pela 
qual quer impedir que a estrada em vez de 
ligar-se a Rio Doce, parta de outro ponto 
deixando intermediano um terreno sem ne
c•idade. 

Além disso ha uma outra vantagem ; é que 
a Estrada de Ferro S&pucahy tem garantia 
de juros do Estado e talvez um capital ga
rantido de sete mil contos, si nllo me falha 
a memoria ; e si é uma estrada já garantida 
pelo Estado que tem nella. capitaes compro
mettidos, porque não vamos ligai-a á. uma 
outra tambem subvencionada pelo Estado Y 

Além disso, sr. Presidente, pode mais tarde 
a importancia desta Estrada de Ferro tor
nar-se muito maior, porquanto ê plano de 
ha muito adoptado, e em breves dias reali
zavel, a ligaçllo do município de Lima Duar
te ao município de Juiz de Fõra. 

E, sr. Presidente, quando a alfandega de 
Jniz de Fóra, que ora termina a sua con
strucção, começar a funccionar como é fa
cil de prever, tornando-se ponto importante 
commercial, muito facil será. ligar a zona do 
sul do Estado a este ponto alfandegado, dan
do asaim grande impulso á referida zona, 
ficltndo assim muito mais facil a communi
cação da zona do sul de Minas pura o centro 
do commercio magno, que é o Rio de Ja
neiro. 

Assim, sr. Presidente, deante destas ligei
ras considerações que me occorre suggerir 
aos meus illustres collegas, espero que esta 
casa rejeite a emenda apresentada por um 
dos membros da commissão de Obras Publi
cas e acceite o projecto primitivo que man
da que a estrada se ligue á Sapucahy e de
pois á Rio Doce. 

Com este voto serã. relevante o serviço que 
prestam á zona por onde ella passa, e, o que 
é mais ainda,será um relevantissimo serviço 
prestado ao Estado, porquanto irllo concor
rer mais uma vez para o progresso e desen
volvimento do Estado que tão dignamente 
representam. (Muito bem). 

DISCURSO PRONUNCIADO NA SESSÃO DE 30 
DE JULHO DE 1896 

Saneamento da Matta 
o •r· Raul PenJdo :-Sr. Presidente, é 

com grande difficuldade e debaixo da mais 
profunda emoção, que me animo a tomar a 
palavra sobre um assumpto de tanta magni
tude, faltando-me para isso competencia te
cbnica e scientifica. 

Mas, deixando de lado qualquer falta, 9ual
quer heresia, que, de certo, será releTada. 
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por meus distinctos collegas, eu entro no 
debate para discutir,sinlio technica e scienti
tlct-mente, ao menos praticamente esta ma-
gna questão, que de h& muito assoberba o 
espírito do legislador mineiro e mais do que 
iuo, a todo o nosso Estado, que ~é uma gran
de porçl!.o_ d? seu territorio, que constitue o 
tac~r prme1pal da nossa civiliza.çl!.o, ser dia 
a dta devastado por epidemias cujas causas 
silo até hoje ignoradas. ' 

Sr. Presidente, a epoca da experiencia jà. 
se _passou e, uma vez que o Congresso Mi
neuo e todos os poderes constituídos do Es
tado acham-se promptos para resistir e en
frentar com esse mal ignorado, eu creio que 
devemos aproveitar este momento, afim de 
que, todos juntos, o procuremos conhecer 
para dar-lhe comb&te,sinllo decisivo, ao me
n~s attenuante de sua.<~ funestas consequen
ctas. 

E' occasillo tambem de compenetrarmo
nos da grande verdade de que o Congresso 
do Estado não deve recuar e nem se intimi
da\ a:ntq a som ma, porventura elevada, a que 
attmJam e11ses trabalhos, pois que, esse sa
critlcio pecuniario terá compensação proxi
ma, porquanto nós, tratando desta questão 
tratamos ipso facto do orçamento das nos~;a~ 
rendas, porque incontestavelmente é a zona 
infeccionada e _flagellada a que mais concor
re para a receita do Estado de l\linas. 

Assim send_o, parece-me, sr. Presidente, 
que a comm1ssão ?e Saude Publica, que é 
composta de profiss10naes, de medicos enca
necidos na pratica do sacerdocio da medici
na, ~e medicos que por diversas vezes têm 
se VIsto a braços e dado combate decisivo, 
constante e perenne, a esse mal avassalador 
não inspirou-se bem, fo i contraditoria quan~ 
do teve o intuito úe repartir as despesas en
tre o Est~do e ~ts munici~alidades, porque 
essa partilha fOI uma partilha de leão, visto 
que ao mesmo tempo que ella acha que não 
d~vemos temer qualquer sacritlcio pecunia
rJO, que devemos mesmo sacrificar um pou
co as nossas rendas, os nossos. recursos, em 
bem dessa população que se dizima quer 
onerar demais as municipalidades. ' 

E, sr. Presidente, resalta de meu espírito 
um temo: : é que pelo art. _4. · do pr~jecto 
da commtssão de saude publica, ora em áis
cussão, as medidas adoptada.s pelo governo 
n!o se tornaram etrectivas,isto é,não se conse
guirá extinguir o mal, porque ahi se maream 
as despesas que compete ás municipalidades 
fazer, onerando-as com todo o serviço do 
saneamento, pois q:te desde que façam servi
ços d'agua e esgotos, drainagem, quebra
mento de cachoeiras etc., ipso facto fazem 
todo o saneamento, porquanto em certas 
localidades estas serão salubres com estes 
serviços. 

Devo cingir a minha argumenta.,:ão ao ar
tigo 3. · , porem vejo-me obrigado a referir-me 
ao artigo 4. · e para i!!so peço licença á. 
v. exc., sr. Presidente. 

0 SR. PRESIDENTE :-0 re~imento permitte 
que v. cxc. faça observações sobre os outros 
artigos do projecto. 

0 SR. RAUL PENJDO:-Agradeço a adver
tencia de v. exc. 

O artigo 4. • manda que as despesas feitas 
com agua, esgotos, drainagem, etc., Sdrl!.o 
executados sob o plano e direcçl!.o do Esta
do, mas á custa das municipalidades. 

0 SR. WENCESL.o\U BRAZ -Por isso mesmo 
que são serviços munieipaes. 

O SR. RAUL PENIDO :-Embora sejam ser
viços municipaes, me parece fora de duvida 
que eUes nl!.o se realizaram, porque não 
obstante o artigo 5. · e;uctorizar o governo a 
emprestar as municipalidades a quantia ne
ce·ssaria -para que ellas possam levar o atrei
to o serviço do seu saneamento, succederá, 
si não com todas, ao menos com grande parte, 
que ellas não estarão em condiçõe.: de le
vantar esses emprestimos, e por isso mesmo 
não poderão realizar esse melhoramento. 

0 SR. DUARTE DA FONSEC.o\ dá Um aparte. 
O SR. RAUL PENJDú :-O govtlrno não pode 

emprestar mesmo directamente, desde que 
as rendas da Camara Municipal jâ se achem 
oneradas com quantia que abranja. mais da 
quarta parte de suas rendas 

Já o anno passado, sr. Presidente, quando 
se tratou de emprestimos its municipalida
des, aventou-se a idêa de que el\es fossem 
feitos directamente e níio so com garantia 
do Estado, e o nobre Deputado que me cha
mou a attenção para o art. 5. · foi o primei
ro que levantou-se para dizer que eram 
inelficazes .. 

0 SR. DUARTE IJA FoNSECA :-NOVOS em
prestimos ; paragrapbo unico do art. 79. . . 

0 SR. RAUL PENIDO, :- PerllitO: mas se .Jll. 
tem emprestimo existente, este qud o gover
no vae fazer é um novo emprestimo. 

Além d'isso, sr. Presidente, a maioria lias 
municipalidades já estão com suas rendas 
compromettidas e, pergunto: todas as mu
nicipalidades da zona da Matta terão renda 
para despender com esses serviços 1 

Nós sabemos a quanto att.ingiJ•ão estes ser
viços de canalização d'agua, estabelecimento 
da rede de esgotos, drainagem, dissecamen
to de pantanos, quebramento de cachoeiras, 
etc. Y 

0 SR. DUARTE DA FO:-ISECA:-E por isso éo 
Estado que deve carregar com essa despe
sa, niLo é Y 

0 SR . RAUL PE:"'JDO:-Naturalmente, e é O 
proprio Presidente do Estado que nos diz 
em ~ua mensagem. 

0 SR. DUARTE DA FONSECA : - Peço a pa-
lavra. 

0 SR. RAUI, PENIDO: - Diz o benemerito 
Presidente do Estado em sua mensagem 
pag. 13: «O !laneamento da zona da Ma.tta é 
o problema de maior relevancia hoje pa~a o 
nosso Estado; a campanha e ard~a, . ditflc1l e 
pesada ; é dever, porém, de patriOtismo (no
tem os meue nohres collegas) nllO recua1· 
deante do sacrificio pecunim·io que tenhamos 
de fazet· para vel-a realizada. O trabalho pa:
rece-me que só serà feito com provetto, s1 
delle se incumbir o Estado, etc ». 

E' o Presidente do Estado quem chama a 
nossa attenção (apa.r_tes). . 

Infelizmente eu ve.)O que predomma nesta 
casa do Congresso Mmeiro grande temor de 
que o Estado se sacrifique saneando a zona 
da Matta, mas, talvez, o dia de amanhã v&-



•'h mostrar aos nobres Deputados que, si o 
,overno nllo tlzer este sacrlftcio, elle seri 
Yietima sacrificada •. ••• 

0 SR. GONZAGA DA SILVA :-Si o F..stado e 
mais pobre que as municipalidades f I 

0 SR. RAUL PENIDO •.. porque incontestavel
mente elle nllo teri renaa,nllo terá orçamen
to, porque todo elle se baséa no imposto de 
aportaçll:o, para o que concorre em grande 
-parte o café (apoiadt») e esta zona ftagellada e unlca e exclusivamente cafoeira. 

Poia bem, os habitantes dessa zona dosap
)IIU'ecem e vós haveis de inveatar outra 
fente de receita para contrabalançar com o
imposto de café. 

Sr. Presidente, como dizia, si essas muni
elpalidades têm de prover á sua custa o 
..tabelecimf'nto da rede de aguas e esgotos, 
o quebramento de cachoeiras, o dissecamen
to de pantanos, si todos esses serviços silo 
IMIC88sarios e nllo podem elles importar em -os de 1.300 a 1.400 contos, pergunto eu, .-a a municipalidade da zona da Matta que 
.-, desl'ender esta quantia com o sanea
mento f (Aparte&). 

Perdlo ; é caso do Estado sacrificar-se. 
Depois, sr. Presidente; si nós constante

-.nto emprestamos ás companhias de estra
das de ferro, que nllo tratam da salvação dos 
habitantes do Estado , 5 e 6 mil contos de 
réis e dizemos que esta dispos;ção é remune
radora, parece-me que o Estado não deve 
reeuar quando se trata ~da salvação de 
uma zona, mas da salvação do prospero Es
tado de Minas, quando se trata da salvação 
de sua riqueza. 

Nós nllo nos ame:irontamos (não vá nisto 
eensura) em votar 10, 20 e 30 mil contos 
para construir ,uma Capital, mas amedron
tamo-nos em gastar com as municipalid&
cMtl 5 ou 6 mil contos para salvar o proprio 
Bstado de Minas I 

ABsim, sr. Presidente, me parece neste 
ponto que a commissilo de Saúde Publica, 
pennittam-me dizel-o, planeou um projecto 
ae saneamento, mas recuou ante o sacrifl
cio com o dispendio exigido e resolveu en
tlo, não medindo as consequencias do seu 
acto, encaixar as disposições dos arts. 3. ·, 
.t.· e 5.· do projecto. 

Assim, sr. Presidente, eu esperarei que o 
illustre relator da com missão de Saúde Pu
blica venha á tribuna dar as explicações por 
que incluiu e assim distribuiu esses serviços 
para. as municipalidades, e caso as explica.
~s nllo me satisfaçam, mandarei uma. emen
da aos arts. 3. ·. 4. · e 5·. 

0 SR. NUNES .PINliRIRO :-Nilo està. em dis
CUSSã O O art. 4•. 

0 SR. RAUL PENIOO :-Perdão ; :nas me foi 
observado pela mesa que po4SO fazer refe
:rencia a qualquer dos artigos do projecto. 

Eu continuarei, embora abusando da at
tenção da Camara, nas minhas observações, 
que, não obstante sem nexo, desalinhavadas 
e sem competencia para o assumpto (não 
apoiados geraes), são embuidas sobretudo no 
unico interesse, a que me propuz, o de ser
vir ao Estado, e tambem de tirar de sobre 
mim a pecha de que, !!i não teo~ tido sanea
mento a zona da Matta., isto é devido unica-

mente ' minha permanencia net'te Con
gresso. 

Sr. Presidente, na 1.· discussllo do pro
jacto que tive a honra de submetter á 
consideraçlo da casa,eu vim á tribuna pedir 
a rejeicllo do art. 2. · delle, om quE> se man
dava que um terço das despesas feitas com 
o saneamento de cada município toss~t feito 
pela respectiva municipalidade, sem juros 
e no praso maximo dé 30 annos. 

E, sr. Presidente, eu ped! a sua rejeiçllo 
por me parecer que elle era inconstitucio
nal e vinha ferir de frente o art. 80 da Con
stituição, que diz que o governo ou o Con
gresso não póde impor encargos ás munici
palidades, sem dar-lhes verba para isso. 

E, sr. Presidente, me parece que o art. 4. • 
do ;~~rojecto da commissão de Saüde Publica 
inc1de no mesmo peccado, pois elle diz que 
os serviços de aguas e esgotos, dissecamen
to de pantanos, quebramento de cachoeiras 
etc. serão executados sob um plano, mas à 
custa das municipalidades • 

0 SR. NUNBS PINHEIRO dá um aparte. 
0 SR. RAUL PENIDO :-Perdão, eu estou fa

zendo o confronto, mesmo porque é impos
sível argumentar-se com um só artigo, como 
o 3. • do projecto. 

Me parece, sr. Presidente, que a discrimi
nação feita p~lu. commissilo de Saúde Publi
ca. quando separa as despez~as feitas pelo 
Estado e feitas pelas mumcipa.lidades, créa 
encargo para estas, sem dar a respectiva ver
ba, e eis porque me parece que este art. 3. • 
incide no mesmo peccado que o art. 2.· do 
projecto n. 152, de que é substitutivo. 

Eu não sou da theoria dos que pensam 
que o Estado deve carregar unicamente com 
os serviços do saneamento da Matta ; nltú, as 
Camaras Municipaes devem pagar o seu tri
buto, concorrendo com o Estado para torna
rem salubre o seu município ; mas entre 
esta quota com que as munictpalidades pódem 
concorrer e a que pede o projecto da comis
são de Saúde Publica vae uma distancia 
muito grande. 

0 SR. AUGUSTO CLEMENTINO :-Tudo fica 
tui libitum das Camaras Municipaes. 

0 SR. RAUL PENIDO :-Não ficaad libitum, 
fica exactamente proporcional, conforme os 
recursos da mesma Camara . .. (apa1·tes) ..•• 
que concorrerá com o maximo que puder 
para auxiliar o Estado (apartes). 

0 SR. AUUUSTO CLEME~1'1~0 :-De que ma
neira1 

0 I!R. RAUL PENIDO :-Ntis estamos legis
lando como si as Camaras Municipaes esti
vessem de alcateia, de atalaia para empol
garem os dinheiros do Estado. 

0 SR. AUGUSTO CLE~IENTINO :-Não O podem 
fazer deante do projecto. 

0 SR. WENCESLAU BRAZ dá um aparte. 
0 SR. RAUL PgNIDO ;-Lop;o V. OXC. é UlD 

dos taes que formam simelhante juizo. Ora, 
desde que legislamos que a quota maior 
pertence ao governo do Estado e as munici
palidades concorram com uma parte ao al
cance de suas rendas, teremos facilmente 
conseguido o saneamento. 



ao a 

O SR. AuGUSTO CLEMENTINO :-Mas podem E, sr. Presidente, para occorrrer de uma 
deixar de o fazer, e é preciso que se previna vez a esta magna questão de saneamento, 
esta bypotbese. para defi nitivamente doptar o governo de 

O SR. RAUL PuNIDo :-Para isto diz a lei: o meios pelos quaes possa combate•· a epide
JOverno entrará. em accõrdo com as munici- mia, eu acho que não nos devemos preoceu
palidades. par com esse zelo mal entendido }..elo cre-

0 SR. GONZAGA DA SILVA :-Deviam as mu- dito orçamentario do Estado. 
nieipa.lidades entrar em accõrdo entre si e Vimos que o anno passado Totamos uma 
nllo ..:om o governo. lei quo auctorizava o governo a garantir di-

O SR. RAUL PE~IDo :-Quanto a este plano nhoiro ás municipalidades afim de que ollas 
geral que o art. 3. • do substitutivo dá com- curallsem do seu saneamento e que dessas 
missão de S,\údo Publica faz mansão, emtlm municipalidade~ que eram li ou 12 só tres 
a. remoç;.ão das causas etc. pertence inquestio- eonseguh·am arranjar gm·ant •a. do goT.erno. 
navel ao Estado. (Apartes). 

E' imprescindível que b(\ja um plano de O saneamento póde ser feito por exemplo. 
saneamento, atlm de que bttJa unirormidade em Juiz de Fóra, S. Josó d'Aiem Parahyba. 
na sut~, realização e execução, e si é indispen- Cutaguazes, S. Paulo do 1\luriahA, mas a ca 
savel essa unifo!'midade, certamente o estu- mara dtl Palma não tem recursos o po1· isso 
do bade ser feito pelo governo e logo não é não l'az saneamento, de maneira, que llcam 
favor quo a commissão faz as municipali- grandes l"ócos de epidemia ube1·tos; o gover
dades, obrigar o governo a estas despesas. no dispenderá. dinheiro com tudo quanto tlis-

Mas si isto é da obrigação do governo, e pC>e o art. 3. · sem resultado pratico nenhum, 
si para haver um saneamento completo, per- porque con~tantemente as zunas Que l'ort m 
feito, e preciso haver unil'oi·midade na sua sane;•.das contilluarüo a ser inficcienat.l:o~.s, fi
realização e execução. é fora de duvida a con- cundo tudo pe··dido. 
tradição da commissão porque a execução Depois das despesas feitas pelo gover·no 
será da municipalidade, conforme o art. 3.· (despesas que não podemos calcu:ar á. que, 
e não poderá haver a uniformidade exigida. somma att111birào ), havemos Je, pvr uma. 

Sr. President.P., conhecendo como eu co- ninharia do mil contos, deixar do soccorror 
nheço os recursos do ditrerentes comarcas as municipalidades que não tem recursos. 
municipaes do Estado, eu semexaggero e do acabar com o saneamento dessa zona impor
antemão posso garantir que esta lei regida tanti:c:sima ? JlifLO; e d'ante mf10 declat·o quo 
como está será lettra morta porque ella por mais poderosas. por mais scientiticas, 
nunca será executada, e com os artigos 3, por mais protlssionaes que s~jam as conside
-4 e 5 do substitutivo, como se acham em ma- rações feitas pelo illustt•ado relator da com
nil'esta contradição, posso garantir que não missão de Saude Publica, ellas não me con
raremos o saneamento da Matta. venceram da. vantagem, conforme estão re-

0 SR. \V. BRAZ :-Entretanto, v. exc. pre- digidos, dos at-t.s. 4.· e 5.· do projecto em 
fere-o ao seu projecto. discussão. 

Par·eceme, H . Preshlente, quo o melhor 
O SR. RAUL PENIDO :-Eu disse que prefe- meio a adopta1·-se ó considem 1·-se a impor

ria o substitutivo unicamente porque havia tanr.ia despendida com as obras de sanea.
nelle um plano delineado, e que aguardava monto como um adeantamento feito pelo 
a discussão, para, na medida. de minhas for- Estado aos munic!pios,adeantamento que se
ças, concorrer para o seu a.perfeiçoan\ento. ra sujeito a uma restituição . 

Este pr~jecto, sr. ·Presidente, não ó mais Não nos preoccupemos com a epoca om 
do que o substitutivo que o anno passado ti- quo possa ser amortizada ou finalizada essa. 
ve a honra de submetter á consideração do restituição,porque as Camaras s:lo patt·ioti
Congresso, quando se tratava de empresti- cas e entrarão em um accordo com o Estado. 
mos ás municipalidades Isso será muito mais facil do que as Cama-

Já. que o nobre Deputado tocou nisto, sou ras municlpaes contra.hirem emprestimos 
obrigado á alongar· me um pouco para mos- com 0 govemo,o que é contra a Constitui1,.:ão 
trar á casa as razões pelas quaes acceitei a e contra a lei n 2 
preferencia, em bom isto jli. seja mataria co- Serli. um emprestimo indirecto,que não es-
nhecida. tará. suj eito a cer·tas cot~dições, será um au;-

0 meu subst.itutivo est<~ aqui e ao mesmo xilio que a Camara, mmto generosa, estam 
tempo que neli ':l autorizara o govomo as prompta a restituir ao Estado logo quo lhe 
operações de credito necessaria~. ao mesmo permittam as suas condições . 
tempo quo estabelecia a 'Unidade de unifor- o proprio Presidente c.!o Estado,ao mesmo 
midade de deliberação e execução, não croa- tempo que reconhece que as municipalida
va obicos nem impecilhos ao governo, não des da zona da Ma.tta são dotadas do l:u·
regatea.va sact•itlcios o forneci :\ amplas att1·i- go& recur·sos orçamentar10s, ê o pt·imeiro a 
buições para acçiio governamental, concor- confessar quo a. maior parte desses encar
rendo por sua pa,rto as municipalidade~ com gos devo ser tomado pel(l Estado o uma 
o que pudessem para os obras o despesas a pequena. pelas municipalidade~. e termina. 
fazerem-se. mesmo dizendo que não nos preoccu-

Este meu ~ubstitutivo era muito mais pomos com o sacriticio pocunia1•io llUO pot• 
liberal porque 1lizia : o governo emprestayá. acaso o Estado tenha de fazer. 
clwectamente-· termo que na tercmra dts- Assim, sr. Presidente, niio queron•lo me 
cussão podia s'er sub tituido como o foi por alongar por mais tempo nus mmhas tlescon-
auxiliar:í. nexas considerações .. . 



o sa. BUKNo Ba.umXo : - Pelo contrario ; 
v.exc. tem falado de modo brilhante. (Apoia
do&) • 
.. 0 81L. RAUL PENIDO ••• e já tendo mostrado 
i casa quaes os pontos discordantes que ha 
entre mim e · a commissio de Saude Publica, 
espero que cada um de vós,compenetra.ndo
se do papel importantíssimo que tendes as
sumido nesta magna questlo, pondereis que 
hoje neste Congresso debate-se talvez o as
sumpto mais importante do que discos
do da receita e despesa do Estado, deba~se 
aqui assumpto que reverte directamente ao 
principal factor desta fonte, da receita e 
despesa do Estado, que dentro de poucos di
as vamos discutir. 

E, &r. Presidente, o que valerilo bonitos 
discursos, bonitas palavras para demonl!trar 
que as nossas condiçOes financeiras sli.o ex
·cellentes, quando nós vemos que o princi• 
pai factor, a base primordial da lei de orça
mento do Estado està prestes a desappar&-
cer f . 

và produzir seus beneftcos resultados, con
correndo para cessaçlo das angustias desta 
porção de bravos mineiros, que tanto tra
balham pelo engrandecimento deste opulen
to e digno Estado ·é necessario que o po
der legislativo do &tado quebre as rolos. 
esmague o cra.neo destes inimigos do Estado, 
que só es~cu Iam com a sua rui na, fazendo 
crêr aos mcautos que só procuram o seu 
engrandecimento e zelam pela sua felicidade· 
é p~ciso nli.o darmos. ~nistia e pelo con~ 
trar1o de uma vez ehmmarmos estes vis e 
p~rigosos inimigos, estes despeitados políti
cos, que nos ameaçam constantemente eom 
as suas quixotescas e desfructaveis repre
sentações. 

Sr. Presidente, eu nilo vim fazer exhibi
ções !la tribuna, vim. apenas com a. idéa que a 
prattca me suggerm quando al'resentei o 
projecto n. 152, tornar em realldade o sa
neamento da Matta ; por isso peço aos meus 
nobres collegas que com suas luzes com a 
sua competencia, entrem neste debate, afim 
de que o governo tique auctorizudo dos 
meios necessarios para poder reallzar este 
magno e complexo problema do saneamento. 
(Muito bem;muito bem!) 

O que vale a preoccupaçli.o constante em 
cortar verbas, reduzir os orden&.do3 dos 
empregados, o que vale tudo isto, si nós ve· 
mos ameaçado de ruína o pedestal em que 
se estribam as nossas boas condições financei
ras 1 

Sinto extraordinariamente que os meus DISCURSO PRONUNCIADO NA SESSÃO DE 4 
conhecimentos sejam tão escassos e não po. DE AGOSTO DE 1896 

PRIMEIRA DISCUSSÃO DO PROJECTO N. 221 
der discutir com vantagem este magno pro. 
blema, mas infelizmente os meus estudos sli.o 
sli.o muito limitados, os meus conhecimen- o 11r. CamJUo Soares Fllho:-Dou, sr. 
tos muito imperfeitos (nlúJ apoiados) e mes Presidente, parabens a mim mesmo por ver 
mo estas poucas palavras que tive occasili.o o debate sobre o projecto, que tive a honra de 
de proferir aos meu~ illustrados collegas são apresentar ao esclarecido julgamento de meus 
filhas unicas do estudo que fiz auxiliado por illustres collegas, iniciado pelo amigo e com· 
pessoas competentes na mataria. petentissimo sr. 'Venceslau Braz. 
· Vejo, sr. Presidente, que este anno cami· O SR. WENCESLAU BRAz:-Obrigado. 
nhamos, pois ha um plano, e se nós vemos O SR. CAMILLo SoAREs FILHo:- Venho á tri-
um caminho recto, uma estrada larga, não buna responder aos reparos que l'l, exc. fez 
devemos despresal-a para enveredarmos em ao projecto, impugnando o di~posto no art. 
um abysmo ou em um cipoal;p.recisamos ter 20 em que vê inconstitucionalidade e incon
patriotismo, não deixemos a estrada larga e veniencia, já porque em artigo da Consti
demós ao povo da M~ttta aquillo t!Ue, ha tuição se prohibe que ao poder judiciario 
tanto tem~o, ello pede. s~jam commettidas outras funcções que não 

Sr. Prestdente, não e fora de proposito as propriamente judiciarias, iá porque deve
lembrar á Camara que o momento é grave; ' mos ter a maxima cautela em arredar os 
que ella precisa compenetrar-se da impor- iuizes das luctas políticas locaes, em que a 
tanta questli.o que ora se discute e que da paixão ruge mais forte que em outra qual
lei por ella votada depende a prosperidade quer. 
e o engrandecimento e, mais do que isto, a Estou em completo accordo com o meu 
riqueza do Estado. nobre collega, quanto á inconstitucionalida-

Sahe a Caruara o quanto tem sido expio- de da funcção apuradora dada aos juizes e 
rada pelos especuladores, pelos abutres, não estou longe de concordar em que além 
pelas av~:~s de arribaçli.o poli~ic~, pelos indi- desse ha o vicio da inconveniencia ; quero 
vidos sem crenças, sem prmctptos e sem apenas, em resposta, fazer notar que não à 
dignidade, esta malfadada questão do sanea- o art. 20 do meu projecto que cahe nesse 
manto da Matta ; sabe a Camara o meio erro e sim as leis 20 e 110, que entendi nli.o 
pouco digno de que se tem servido estes dever revogar. 
pescadores de aguas turvas para arrranjar O meu artigo limitou-se a estabelecer p&
proselytos, trasformando a desgraça de seus nas fortes aos membros da junta que dei
concidadãos em bandeira de partido, em arma 

1 
xassem de cumprir seu dever e, ultrapassao

de opposição contra o governo patriotico e 
1 

do as raias de sua competencia, entrassem 
benemerito que dirige os destinos deste Es- 1 no conhecimento de nullidades de eleições 
tado · e assim é necessario que o Congresso · quando sua funcção à apenas sommar votos. 
Legis\ativo vá ao encontro do governo que I Entendi, que não devia entrar no processo 
o chama e de accórdo com as idéas pelo de apuração, porque seria modificar disposi
mesmo emittidas em s11a mensagem, pro- çOes da lei eleitoral, e sou contrario a refor
mulgue uma lei sabia, uma leiliberrima que mas parciaes de leis.já em vigo~. 



-
0 SR. WBNCESLAU BRAZ:-0 art. 20 re

staura. 
0 SR.. CAMILLO SOARES FILUO:-Não restau

ra, mantem o que não me senti com forças 
para revogar e substituir, maximé porque, 
uma vez iniciada reforma por esse lado, te
riamos de 1r indo ll.té quasi refundirmos por 
completo a lei eleitoral. 

No que, porém, não posso de modo algum 
concordar com meu nobre collega. é que de
vamos substituir a junta apuradora pelas 
Camaras Municipaes em exercicio •••• 

O SR. C.UHLLO PRA.TES : -Seria perpetuar 
no poder um dos partidos municipaes. 

0 SR. CAliULLO SOARES FILUO : -Acabo de 
ouvir a resposta que tinha de dar a v. exc. 
no aparte do nosso collega residente em 
Montes Claros. 

E', sr. Presidente, inconveniente que a apu
ração seja feita, isto é, presidida pelo juiz de 
direito, mas é mais inconveniente ainda ser 
ella procedida pelas Camaras Municipaes 
quo vão ser substituidas. Tenho, sr. Presi
dente, muito medo da anarchia, isto à, do 
reconhecimento pelos recem-eleitos sem re
curso, mas tenho ta.mbem medo e medo mui
to grande das Ca.maras, cuio mandato esgo
ta-se, serem, ao mesmo tempo, o poder apu
rador e verificador, porque dahi pode nascer 
olygarchia. 

0 SR. WENCESLAU BRAZ dà. um aparte. 
0 SR. CAMILLO PRATES: - Recurso contra 

a olygarchia só ha um- a desordem. 
0 SR. CAllflLLO SOARES FILHO: - Demais, 

sr. Presidente, a apuração e rel!onhecimen
to pelas Camaras velhas _{)Ode falsear qual
querrecursoque neste _{)rOJecto se consignar, 
e de um modo alias muito simples: a in
acção. Basta que ellas nem apurem e nem 
reconheçam os novamente eleitos; o que 
dá t~m resultado manterem-se no poder pelo 
menos durante seis mezes conforme &. lei n. 
2. Contra esse procedimento so restará, 
à.quelles cujo direito for espesinhado por 
essa violencia, o recurso da violencia e da 
desordem. 

0 SR. WENCESLAU BRAZ dá. um aparte i 
cruzam-se outros e o sr. Presidente recla
nÚL a.tteução. 

0 SR. CAMILLO SoARES FILIIO:-A Camara 
dos Deputados não vae, sr. Presidente, re
solver o problema em primeira discussão, e 
creio muito que a commissão a quem vai o 
projecto ser enviado tomará. em considera
ção os reparos do exm. sr. \Venceslau Braz 
e modificará de algum modo as juntas apu
radoras tirando ao juiz de direito a presi
dencia de taes juntas. Na segunda discussão 
abrirão meus collegas, e encarecidamente o 
peço, largo e fecundo debate, apresentarão 
substitutivos e emendas que melhorem o 
projecto o qual, si se t ransformar em lei, 
levará. o cunho do esforço de todos nós. 

Sr. Presidente, nas poucas palavras que 
pronunciei quando tive a honra de apresen
tar este proJecLv <~ consideração da casa, 
procurando justitiflcal-o eru seu todo, disse 
não ser de bons resultados consentirmos que 
o reconhecimento Je poderes estivesse su
jeito à vacillação e prompta modificação dos 
regimentos internos dasCamaras Municipaes. 

A. C. -39 

Entendo que esse reconhecimento deve 
ser regulado por lei geral, garantidora de 
todos os direitos, e que não ,P:Ode ser modi
ficada ao sabor das parcialidades politicas 
que dominar possam nos municipios. (Apoiar 
do!). 

Para attingir a esse rosultado tomei do re
gimento interno da. Cama.ra. dos Deputados 
o. que pod~ a s~r applicado a. especie e mo
d1l1que1 d1spos1ções do mesmo regimento 
que não se. coadunavam com o numero di
minuto dos vereadores m unicipaes. 

Meu intuito foi prevenir a fraude de regi
mentos adrede preparados, e v. exc. sabe, 
sr. Presidente, como os ~>.busos e fraudes se 
reproduze.m. n~s municipios. (Apoiados). 

Outro 10 .mto, cone adendo recurso foi 
prevenir contlictos e desordens... ' 

O SR. JoXo Pto : - E preveniu muito bem. 
0 SR. CAMILLO SoARES FILHO . .. a que fa,tal

mente seriam levados aqut>lles que vendo 
seu direito desprezado, não encont1·a~sem re
medio na lei. 

V. exc. sabe, sr. Presidente, que, si a pai
xão politica é uma das mais violentas do 
homem. essa paixão cresce em vehemencia 
quando seu objecto é o interesse l oc~~ol. E' 
nas eleições municipaes que se apre8entam 
todas a:; forças dos partidos, que todos os 
elementos se congregram. Pois bem, quan
do a fraude ou violencia vencer, na apura
ção e reconhecimento, o candidato que não 
poude vE~ncer nas urnas, eu quero tirar a 
esse candidato a vontade de responder ~~ 
fraude com a fraude, á. violencia. com vio
rencia. (Apoiados). 

Para mostrar a v. exc., sr. Presidente, o 
que é o reconhecimento de poderes sem re
curso, não vem fóra de proposito a narra
ção de um facto que é caracteristico. Em 
um dos municiplos do Estado, digno alià.s de 
melhor sorte, ia proceder-se ao reconheci
mento de vereadores entre os quaes havia 
alguns de uma parte e de outra com os di
plomas contestados ; o vereador mais velho 
tinha tomado a presidencia, quando, com 
pasmo geral de todos e admirava! desem
baraço, declarou não acceitar as ·contestações 
oppostas aos diplomas dos de seu grupo e 
acceitar as oppostas ao grupo advet•so nos 
quaes convidou a sahir da sala durr.nte o 
trabalho da verificação. Os excluidos protes
taram mas suas vozes foram cobertas pelos 
gritos descompassados e ameaças de capan
gagem infrene adrede chamada e de que se 
achava a sala repleta. 

Excusa.do é dizer que desses vereadoro.:! 
foram na quasi totalidade annullados os di
plomas. 

Não param aqui as bellezas praticadas 
nesse municipio. Como os individuas que 
assaltaram o poder municipal sabem que de 
um dos districtos do mumcipio virá fatal
mente e sempre eleito um adversario, ser
vem-se, para annulln.r to1as eleições que 
nelle se fazem, de um meio que seria ori
ginal si não fosse repugnante, mandando 
fazer-se a eleição na casa de instrucção do 
districto quando tal casa. là não ha e a Ca
mara. o sabe. 



Admire oomigo & Camara doa 11'1. Depu
doa. 

Esse facto tem-se repetido dive1'881 \Tezes 
e atll hoje o districto nllo tem repreaentaate 
na camara, 'como nlo tem juizes de paz, por 
tereín sido annulladas todas as ole1ç0es so'b 
fundamento de terem sido feitas em local que 
nlo o designado. 

0 SR. CAHILLO PRATES : - Imagine as Ca
:ma.r&S velhas apurando e reconhecendo as 
novas. Até que extremos nlo Iriam Y · 

0 SR. CAJIILLO SoARES FILIIO : - Deante 
dess~s factos, sr. Presidente, deante dos re
clamos de todo Estado contra essa falta de 

1 
roourso na lei, animei-me a apresentar o pro
jecto ora. em discussllo. Não o supponho 
escoimado de defeitos, que a tanto nld vai 
minha pretençlo, mas meo intuito foi e é 
apenas provocar o pronunciamento do Con
gresso a respeito' de tio hnportante questão, 
para a qual desejo a mais ampla discussllo. 

Fiz o que pude, a commissilo faça melhor 
do que eu e a Camara melhor que a com
missão. 

(Muito bem; muito bem!) 

49.• SESSÃ~ ORDINARIA A.OS 21 DE AGOSTO 
DE 1896 

PRESIDBNCIA DO SR. EDUARDO PIMENTEL 
-SUMMARIO :-Primeira parte dll ordem do dla.

Acta.-Exuedlente.-5egonda leitura de parece
res e de projectoa lmj)reuot.-Aprosentaçao dos 
pareceres para aeguncra diiCUaalo sobre o projecto 
n. '2U e para terceira sobre o projecto n. 226.
Apre5eolação do projecto n. i48.-Discoaslo do 
parecer n. 216.-DhiCUtlsio e approvação de re
dacções nnaea .-observações do u. Duarte da 
Fonseca.-Reqoerlmento do sr. Pinto dll Moura. 
-Primeira discusdo do projecto n: 239.-Dis
corso do ar. Joio Plo.-Segunda parte.-Contl
nuaçlo da segunda dlscnsslo lia projecto n. 221. 
-Emendas do ar. Leopoldo Corrêa.-Discnrso 
do ar. Sabino Barroso Junior .-Apreeentaçlo das 
redacçõea llnaes dos proJectos ns· 15o de 1895, 
224, l5t e 198.-Discou:lo das doas ultimas re
dau,ões apre5ent~as.-Cóotlooaçlo da segunda 
dlscnsslo do proJecto n. 22t. -Discursos e 
emendl\8 dos srs. 1oAo Pio. Faria Lobato, Ribeiro 
Junqnelra e Camlllo Soares Fllho.-Ordem do dia 
.seguinte. 

Ao meio dia, feita a chamada, acham-se 
presentes os srs.: Eduardo Pimentel, Agos
tinho Pereira, Ribeiro Junqueira, Desiderio 
de Mello, Jollo Pio, Camillo Soares Fllho
Tava~s de Mello, Nunes Coelho, Faria Lo
bato, Silva Fortes, Duarte da Fonseca, Ma
noel Alves, Bernardes de Faria, Juvenal 
Penna, Leopoldo Corrêa, Carlindo Pinto, Ma

. noel da Silva, Carneiro de Rezende, Augusto 
Clementino, Coelho de Moura, Ferreira Ti
noco, Delfim Moreira, Nunes Pinheiro, Fran
cisco Bressane, Epaminondas Ottoni, Seve
riano de Rezende, Saturnino Dantas, Sabino 
Barroso Junior, Getulio de Carvalho, Pinto 
de Moura, Juscêlino Barbosa, Rodrigues Cha
ves e Ignacio Morta ; faltando com causa 
participada os srs.: Camlllo Prates, Raul Pe
nido, Alberto Furtado, Theophllo Marqpes 
e Mendes Pimentel e sem ella os mais se
nhores. 

Abre-te a eeaelo. 
Lida a acta.da antecedente e nlo havendo 

quem sobre a mesma faça observaçOes, o sr. 
Presidente a df. por approvada. 

0 SR, 1. • SECRBTARIO dá conta do se
guinte 

EXPEDIENTE 

Officias 

Do sr. I.· Secretario do Senado, communi
cando terem subido á. sancçiio as proposições 
de leis emanadas desta Camara sob ns. 77 
e 78, esta concedendo licença ao juiz de di
reito da comarca de Caetbé · e aqueUa sub
vencionando o instituto municipal do I<'ru
ctal.-Inteirada. 

Do mesmo sr. Secretario,communicando ter 
sido rejeitada pelo Senado a proposiçllo de 
lei n. 44 desta Camara, ex tendendo ao estabe
lecimento de salesianos em Tirad•.mtes o au
xilio de que trata a lei n. 43.-Identico des
pacho. . 

Do dr. Secretario do Interior, enviando o 
requerimento em que o .juiz de direito da 
comarca de Uberaba pede a decretação de 
ama lei que mande contar para. os atreitos 
de sua antiguidade o tempo em que esteve 
a.vulso.-A' commissllo de Petições. 

OSR. CARNEIRO DB REZENDE envia à mesa 
muarepresentação de professores publicos dos 
municípios de Baependy e Pouso Alto, pedin
do sejam sous vencimentos equiparados aos 
dos normalistas.-A' commissllo de Instru
cção Publica. 

SEGUNDA LEITURA 

Têm segunda. leitura e flca.m sobre o mesa 
para ordem dos trabalhos os pareceres ns. 
215, 216 e 217 e os projectos ns. 245 e 247, 
sendo estes julgados objectos de deliberação. 
APRESENTAÇA,_O DE PARECERES DAS COMIIUSSÕES 

0 SR. EPAMINONDAS 0TTONI, por parte da 
commissão de Obras Publicas, envia á mesa 
os seguintes : 

PARECER PARA 2.· DISCUSSÃO, SOBRE O PRO
JBCTO N. 241 

A commisslto de Obras Publicas, Viação 
Verrea etc., á qual foi presente o projecto 
n . 241, de 1896, J?Or eUa confeccionado e jà 
approvado em pr1meira discusslto, relativa
mente á. garantia de juros ao capital de 
2.492:080!285, gasto pela Compe.nhia E. de 
F. Oéste de Minas no trecho da estrada en
tre a estação de S. Francisco e a Barra do 
Paraopeba, é de parecer que seja elle sub
mettido à segunda 'discussão e approvado 
com a mesma redacção . 

Sala das commissões, 21 de agosto de 
1896. - E. Ottoni - Tavares de Mello -
Silva Fortes. 

PARECER PARA 3.' DISCUSSÃO SOBRE O PRo-
JECTO N. 226 ~ 

A commissão de Obras Publicas, Viaçllo 
Ferrea, etc., á. qual foi presente o projecto 
n . . 226, de 1896, relativo ao augmento do 
capital garantido á. Companhia Viação Fer
rea Sapucahy, por ella confeccionado e já 
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approvado em segunda discussão, e de par&
cer que seja o mesmo submettido ã. tercei
ra discussão e approvado com a mesma r&
dacção. 

Sala das com missões, 21 de agosto de 1896. 
- -E. Ottoni.-Tavares de Mello.- Silva For

tes. 
A imprimirem se. 

APRESENTAÇÃO DE rROJECTOS 
O IJr. AapiJto ClemeaUaoa- Pedi a pa

lavra, ' sr. Presidente, para a'{'resentar á 
consiileraçilo da C11mara um proJecto de lei, 
creando diversas cadeiras de instrucção pri
maria no município do Curvello. 

Parece-me que t.ão devo ter receio de apre
sentar um projecto nesse sentido, porquan
to, conforme está approvado, infelizmente 
80 '1· da nossa população, que é de quatro 
milhões de habitantes, não sabe ler e nem 
escrever. 

Conse'}uentemente, espalhar, quanto possí
vel, escolas primarias pelo vasto terr1torio 
do Estado de Minas Oeraes, é um grande be
nefiCio que fazemos a seus habitantes. 

VozEs :-V. exc. tem toda razão. (Apoia
dos.) 

O SR. AuousTo CLEME:STINo : -· Este proje
cto é, sr. Presidente, consequencia de uma 
reclamação da Camara Municipal do Curvel
lo, na qual declara insutnciente e numero 
de escolas que existem naquelle vasto e im
portante município, cuja população é ap
proximadamente de 50 mil habitantes. (Mui
to bem; mui to bem.) 

Vem á mesa, é hdo e vae a imprimir-se o 
seguinte: 

PROJECTO N. 248 

O Congresso Legislativo de Minas Oeraes 
decreta: 

Art. I.· Ficam creadas as seguintes ca
deiras de instrucção primaria : mixtas, em 
Poções, Sacco Redondo e Mimosos, no distri
cto do Curvello ; em Jaboticatubas e Barra 
de Santo Ant.onio, districto do lpiranga ; em 
Sooto Antonio e Cachoeira, districto do Pi
lar; do sexo feminino, em PiriLpora, sé_d~ ~o 
districto de S. Gonçalo, todas no mumc~tno 
do Curvello. 

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

Sala das sessões, 21 de agosto de 1896. -
Augusto Clementino. 

A imprimir-se. 

DISCUSSÃO DO PARECER N. 216 

O sr. Presidente annuncia a discussão do 
parecer n. 216 que teve hoje segunda leitu
ra, visto concluir o .mesmo por um reque
rimento . 

Encerrada sem debate a discussão é ap
provado o parecer. 

Solicitem-se do governo as informações. 

DISCUSSÃO E APPROVAÇÃO DE REDACÇÕES FI
NAES 

O IJr. Duarte da Foa.eea, como relator 
da commissão de Saúde Publica, faz ver a 
casa uma trasposiçllo de palavras que de
vendo tlgura.r no fim do art. 4.·, figura no 
final do 5. ·. 

O tõr. Plato de Monra, pela commissll.o 
de Redacção, manda 1.4 mesa o seguiu te: 

REQUERIME!iTO 

Requeiro que o pr~ject.o n. 152, de 1896, 
em sua redacção tina! Yolte à comP"dssão de 
Redacção. 

Salla das sessões, 21 de agosto de 1896.
Pinto de Moura. 

Lido apoiádo e posto em discussão\ e sem 
debate approvado o requerimento ac1ma. 

Lida e posta em discussão, é sem debate 
approvada a redacção linal do projeeto n. 
197, isentando de pagamento de .Juros os ex
actores publicos.-Envie-se ao Senado. 

1. • DISCUSSÃO DO PROJECTO N. 239 

E' lido e entra em primeira discussão o 
projecto n. 2.39, auctorizando o governo a 
fazer, independente de concurso, as primei
ras nomeacões de lentes e professores para 
a Escola Normal da Januaria. 

O IJr • .loAo Pio z-Como membro da com
missão de Instrucção Publica, venho, sr. 
Presidente, declarar que o projecto em dis
cussão nos termos em que está redigido não 
pode de modo algum ser acceito pela Ca.ma
ra dos srs. Deputados. 

Entretanto, a idéa nelle consignada pode 
ser alcançada desde que elle seja emendado 
em 2.· discussão. 

Venho, portanto, pedir a meus distinctos 
collegas que votem o projecto em I.· dis
cussão, esperando que a commissão de ln
strucção Public!t corrija-o, conservando as 
idéas nelle contidas, mas, repudiando com
pletamente os termos em que se acha redi
gido e que em vista da disposição da lei 
n. 41 não podem ser acceitos. 

Espero, pois, que que a Camnra dos srs. 
Deputados, apesar de contraria á idéa. do 
projecto, attenderã. á commissl'io de lnstru
cçã'o Publica, approvando o projecto em 1. · 
discussão. 

Encerrada a discussão, e approvado o pro
jacto que vae á commissão de lnstrucçll.o 
Publica. 

2.• PARTE DA ORDEM DO DlA 

COI\'TINUAÇÃO DA 2.' DISCUSSÃO DO PROJECTO 
N. 221 

E' annunciada a continuação da 2. · discus
são do projecto n. 221 sobre reconhecimento 
de membros de Camaras Municipaes, a. par
t ir do art. 12, com as emendas ao mesmo 
otferecidas, sendo dispensada a leitura destas 
a requerimento do sr. Augusto Clementino, 
por se acharem impressas e distribuídas. 

E' lida e entra em discussão a reda::ção O u Leopoldo Correa envta. á mesa as 
ftnal do pr~jecto n. 152, sobre saneamento seguintes emendas,que sendo lidas e apoiadas 
da zona. da Matta. entram conjuntamente em discusslLo : 
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Accreseente-se onde convier.: 
Artigo. Reunidos os membros da assem

bléa mnnicipal, no p&QO da Camara, no dia 
designado para auu •eesuea, tomá a preai
dencia o mais velho dentre ellea, que no
meará dons secretario&, procedendo-se em 
seguida i chamada pela lista de convocaçlo, 
re~ettida pelo preSidente da Camara. 

8 1.· Esta mesa proviaoria servirà para 
presidir a eleiçllo de praeideote e secretario& 
aos trabalhos da assembléa municipal, elei
tos em escrutinio e a pluraridade iie votos 
em duas listas diatinctaa. 
. 8 2. • Eleita a mesa definitiva e occupando 
seus logares o presidente e os secretarias 
verificarlo elles pela lista de convocaçllo e 
pela geral de contribuintes remettida pelo 
presidente da Camara a legitimidade dos 
poderes dos membros da assemblêa, corri
gindo qualquer omissllo illegal da convoca
çlo, na qual tenham sido preteridos contri
buintes de maior somma por outros. · 

§ 3. • Installada a assembléa, serlto apre
sentados pelos presidentes da Camara e dos 
conselhos districtaes seus relatorios e as 
contas da municipalidade e dos conselhos. 

N. 47 

1 .A.rtigo. sao membros das assembléas mu
ntctpaes: 

I. Os maiores contribuintes da renda mu
nicipal em numero egual ao da totalidade de 
membros da Camara e dos conselhos distri
ctaes. 

11. Os VAreadores e membros dos conse
lhos district.aes substituídos em suas faltas 
pelos seus immediatos em votos, sendo que 
o numero delles será. egual ao da totalidade 
dos membroe da Camara e dos conselhos. 

N. 48 

A~i~o. A competencia das assembléas 
• mumctpaes, estabelecidas no art. f'2 § 1. · da 

lei n. 2 de 1891, nao se estende i approva
çlo dos actos praticados pelos agentes exe
cutivos sem a necessaria auctorizaçilo das 
Camaras Municipaes ou das leis em vigor. 

Paragrapho unico. As assembléas muni
paes, que approvarem actos illegaes das Ca
maras Mumcipaes, dos conselhos districtaes 
e. ~os agentes executivos, serllo responsa
bihsadas, provocado o processo pelo promo
tor dajustiça, eflH)({icio ou em vista· de de
nuncia que a elle chegue por qualquer cida
dlo. 

Sala das sel!sões, 18 de agosto de 1896.
Leopoldo Corrêa.-severiano de Rezende.
Franciscco Bressane.-ca.rneiro de Rezende. 
-J. Bueno Brand&o.-Mendes Pimentel. 

O u ....... ·•mrr••• .. ..._.a {Nio 
temos o seu discurso.) 
Suspend~ a sessao por dez minutos. 
Reabre-se a se881ln. 

O •· ............. (pela ordem), ob-
tendo urgencla, o1rerece as seguintes : 

PA.RICCD B BZD.A.cçlO PJNkL SOBRE O .PROJBTO 
No 150 DB 1895 

A commisslo • de Redacçlo de leis a que 
foi presente o yrojecto n. 150, de 1895 à de 
parecer que seJa ap~rovada a seguinte re
dacçlo dada ao proJecto : 

O Congresso· Legislativo do Estado de Mi-
nas Geraes decreta: · 

Art. 1.· As divisas dos dlstrictos de Santa 
Rita de Ibitipoca, município de Barbacenl\ e 
ConceiçAo de lbitipoca, município de Lima 
~uarte, corr:e~ pela ponta da Serra de Ibiti
ttpoca ao Rtbetrlo do Bandeira, pertencendo 
as fazendas de Ponte Alta e Jollu Fortes ao 
districto da Conceiçlo e as fazendas da Serra 
e Babu ao districto de Santa Rita do Ibiti
poca. 

Art. ~· • Revogam-se as disposições em 
contrariO. 
~a das commissões, 20 de agosto de 1896. 

-Pinto de Moura.-Raul Penido.-CamiUo 
Soaru Filho. 

PARECERE REDAOÇÃO FINAL SOBRE O PR01ECTO 
N.224 

A commissão oo Reda~ção de Leis, à que 
foi presente o projecto n. 224, deste anno é 
de parecer que seja approvada a seguhite 
redacc;Ao final dada ao mesmo : 

O Congresso Legislativo do Estado de Mi
nas Geraes decreta : 

Art. 1. • Fica o Presidente do Estado au
ctorizado a innovar o contracto com o Banco 
ln,ciador de Melhoramentos para a constru
cção da E. F. de João Gomes â. Piranga, con
correndo o Estado com o capital que o Go
verno julgar necessario â. conclusão das 
obras, medeante garantia de valor corre
spondente, podendo, para esse fim, o governo 
realizar as combinações financeiras constan
tes do art. 3. • da lei n. 64, de 24 de julho 
de 1893. 

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

Sá.la das commissões, 21 de agosto de 1896. 
-Pinto de Moura.-Rodrigues Chaves. 

PARECER B REDACÇÃO FINAL SOBRE O PROJECTO 
N. 152 

A commlssllo de Redacçllo de Leis a que foi 
presente o projecto n. 152, do corrente ao
no, approvado com emendas em terceira dis
cussão, apresenta-o com a seguinte redacçllo 
final: 

O Congresso Legislativo do Estado de Mi
nas Geraes decreta : 

Art. 1. • E' auctorizado o governo : 
§ 1. • A mandar fazer os estudos das con

dições especiaes da zona da Matta que con
correm para ser ella constantemente victi
mada por molestias infecto-contagiosas. 

§ 2. • A fazer organizar um plano de de
fesa sanitaria e saneamento dessa zona, com
prehendendo nlo só um serviço de prophy
Iaxia j' regulamentado e que-.. poder& ser 
ampliado, mas tambem obras especJaes que 



se julgu~m necessarias para conseguir o re
stabeleCimento das boas condiçOes sanitarias 
daquella zona. 

§ 3.· A nomear, desde jà, uma commissll.o 
de medicos e engenheiros, para estudar tudo 
quanto diz respeito ás endemias e epidemias 
da Matta, ~ese~volvendo muito particular
me~te a etiologia e prophylaxia dessas mo
lestias ~ apresentar.do um PLANo exequivel 
de hygwne geral, publica e particular, que 
traga como resultado seguro a remoçllo das 
causas dessas molestias ou a· attenuação de 
seus ell'eitos. 

§ 4. · A entrar em accôrd.o coin as muni
cipalidades da zona da Matta para execução 
completa do serviço de saneamento. 

Art. 2. O governo, regulamentando a pre
sente lei, assumirá a direcção de todos esses 
serviços de accôrdo com as municipalidades 
com as quaes concertarà. os meios mais se~ 
guros de execução do plano de saneamento 
em cada municipio. 

Art. 3. • As despesas a fazerem-se com os 
estudos e mai~ trabalhos tendendes a apontar 
as cau.sas acCidentaes ou permanentos de in
salubridade, bem como, as que se tiverem 
de fazer com os trabalhos da defesa sanita
ria geral, correrão por conta do Estado. 

Art. 4. · Os serviços especiaes de sanea
ment<;> local dos municipios, como sejam-de 
canalização de agua, estabelecimento de rêde 
de esgotos, drainage, deseccamento de pan
tanos, quebramento de cachoeiras, arboriza
ção, aterros e outros da mesma natureza 
por ventura indicados como indispensavei~ 
pela commissão competente, serão executa
dos sab o plano e direcção do governo, mas 
á custa das CaUJaras Municipaes de accõrdo 
com o§ 4. do art. 1. • da. presente lei. 

Art. 5. · Para que as Camaras Municipaes 
da zona. da Matta possam ~e achar todas em 
condições de. custeiar ess<·s serviços, é o go
verno auctorizado a emp•:· ·star-lhes directa
mente as quantias nece,;$arias medeante o 
juro maximo de 7 ·f., cotu o modo de paga
me~to e garantias que o :;overno julgar con
vemente. 
A~ . . 6: • Aos delegad_o~ de hygiene, nos 

m~mC!pios que forem 111 ,·adidos por epide
mHts, fica marcado o <•t·denado annual de 
3 :000$000. 

_§_1:· Aos delegados de hygiene, nos mu
mclp!Os da zona da Mat t.a ainda nll.o inva
didos por epidemias, se ahmará aquelle orde
nado desde que fique pu:>itivamente prova
do que molestias infecto-contagiosas com 
C;tracter epidemico alli estão grassando e 
edses delegados se acham prestando todos os 
soccorros da arte. 

§ 2. · Pelo exercício clfectivo desses soe
carros profissionaes ou pro labore, além do 
ordenado, se abonará. aos delegados de by
giene a gratificação mensal de 1:000$000. 

Art. 7. · Fica auctorizado o governo a to
mar todas as proYidencias desta lei e a con
ceder os mesmos favores aos outros muni
cípios do Estado, que forem invadidos por 
molestias infecto-contagiosas. 

Art. · 8. · Para os fins da presente lei, fica 
o governo, egualmente, auctorizado a fazer 
as necessarias operaçoes de credito. 

Art. ~· • Revogam-se as disposições em 
contrario. 

S~la das commissoes, 20 de agosto de 1896. 
-Pmto de Moura.-Rodrigues Chaves. 

PARECER E RRDACÇÃO FINAL SOBRE O PROJECTO 
N. 198 

!' commissllo de. Redacção de Leis, a quo 
f01. presente o proJecto n. 198, deste anno é 
de parecer que seja adoptada como tlnai a 
mesma redacção com que foi elle approvado 
em terceira discussllo. 
Sa~a das commissõe , 21 de agosto de 1800. 

- Pmto de Moura.- Rodrigues Chaves. 
As dos projectos ns. 150 de 1895 o 224 vão 

a imprimir-se e as dos de ns. 152 e 198 á 
vista da_urgen?ia requerida pelo mesmo s~ •• 
entram 1mmedmtamente em discussão e são 
approvadas sem debate. 

Vão ao Senado os projectos ns. 152 e 198. 
Continüa a segnnda discussão do projecto 

n. 221. 
O 11r • .João Pio: - (Não temos o seu dis

curso). 
Vém a mesa as seguintes emendas : 

N. 49 
Os contribuintes que fazem parte da ns

sembléa municipal são aquelles que estão 
no goso dos direitos politicos. - Padre J:>ão 
Pio. 

N. 50 
Art. O~ agentes executivos não podem ser 

reeleitos no triennio seguinte.- Padre João 
Pio. 

O SR. PRESIDENTE declara quo tem grande 
duvida sobre a constitucionalidade da emen
da n. 49, que vem trazer restricções ao a.r.., 
tigo 77 da Constituição. 

Acceita-a, entretanto, mas para o assumpto 
chama a attençilo das duas commissões re
unidas de Camaras e Constituição, ao estu
do das quaes vae submettor o projecto e 
em&ndas apresentadas. 

Lidas e apoiadas,entram as referidas emen
das, conjunctnmente em discussão. 

O 11r. t'arla Lobat.o : - (Não temos o seu 
discurso). 

Yém á mesa, são lidas, apoiadas fl entram 
coniunctamente em discussão as seguintes 
emendas : 

N. 51 

Accrescente-se onde · convier : 
Art. Os agentes executivos municipaes e 

districtaes ficam obrigados, uma vez emp0s
sados de seus cargos, a prestar 11ança, den
tro de dez dias da respectiva posse, da 
quantia correspondente a lO •t. do orçamenta 
do prim~o anno do triennio da r!)spectivo 
camara e conselho districtal. 

Paragrapho unico. A fiança será prestada 
nas oollectorias estadoa.es, em dinheiro ou 
títulos publicos ou outros valores equiva
lentes. 

N. 52 
Art. O agente executivo municipal que, 

no praso marcado em lei, nll.o mandar pro
ceder á qualquer eleição, em virtude de re
nuncia., vaga ou outro motivo, sofl'rerá a 
multa de um conto de róis, que reverterá 



em. beaeftcio dos cofres municipaes, sendo 
Jiélto a qualquer monicipe fazer a devida 
JeCiama.çAo. 

Sala das sessoes, 21 de agosto de 1896. 
- Paria Lobato. - Augusto Clementino. -
Carneiro de Rezende. - Silva Fortes.- Pa
m Joio Pio. 

o .... BIW" .J-qaelra 1 - (Nlo temos 
o NU discurso). . . . 

Vêm i mellll, do hdas, apOiadas e postas 
ooDjuncta.mente em discusslo as emendas 
~~pintes: 

N •. 53 

Colloque-se onde convier : 
Art. Quando as camaras municipaes nlo 

estiverem funccionando, os seus presidentes 
poderio dar posse aos juizes de paz e con-
8elbeiros districta.es. 

Sala das sessOes, 21 de agosto de 1896. 
-Ribeiro Junqueira. 

0111'. ca.amo 8oaJoN Filho ~nvia i me
u., slo lidas, apoiadas e entram conjuncta
mente em discussão as seguintes emendas : 

N. 54 

Sub-emenda i emenda 14: 
Supprimam-se do art. e §§ I.· e 5. · as pa

lavras - secretario da mesa eleitor .. !. 
S&Ia das sessoes, 21 de agosto de 1896. 

-ea.mmo Soares Filho. 
N. 55 

Sub-emenda à emenda da commisslo: 
Ao artigo que começa pelas palavras - a 

apuração tem Jogar :- em vez de 15. • - di
ga-se- 20.·. 
. S&la das sessoes, 21 de agosto de 1896. 
- Ca.millo Soares Filho. 

N. 56 
S1tb-emenda da commisslio: 

Ao artigo que começa pelas palavras -
Quando se tratar de_ eleições:- substitua-se 
pelo seguinte : . · 

Art. T&Jlto as actas de apuraçll:o a que se 
:refere o art. 176 da lei n. 20 como as de 
apuração de eleiçlio de agente executivo, ve- · 
readores, conselileiros districta.es e juize:~ 
de paz, serllo trans~riptas por ta.bellião em 
livro especialmente destinãdo a esse fim. 

§ I.· Os livros serlo fornecidos pelo go
verno, abertos, numerados e rubricados por 
fnnccionario de Secretaria, designado pelo 
Secretario do Interior. 

§ 2. · Esses livros serllo conservados sob 
a guardn. do tabelliilo incumbido da trs.ns
cripçllo, -e,,uma vez terminados, set'lto envia
dos á Secretaria do Interior. 

§ 3. • Os tabelliães servirilo alternadamente, 
funccionando em primeiro logar o primAiro. 

Sala dns sessões, 21 de agosto de 1896. 
- Camillo Soares Filho. 

O ••· <:amiDo Soare~~ Filho 1 - (Nio te
mos o seu discurso). 

Encerrada a discusslo e tendo de proce
der-se á leitura do projecto,é esta encerrada 
a requerimento do sr. Tavares de Mello. 

PJ'QCedendo-ae à votaçlo, alo approvados 
os artigos 12 a 22, salvas as emendas, das 
quaes silo approvadas as de · ns. I, da com
mi881o e bem assim as de ns. 7, 8, 13, 14, 
16, na segunda parte, 17, 19, 20, 29, 30, 31, 
41, 43, 44, 45, 52, 53, 54, 55 e 56, sendo das 
demais rejeitadas algumas e ficando outras 
prejudicadas, excepto a de n. 32, que, em 
sessllo auterior, foi retirada pelo seu ·au
ctor. 

Consentindo a casa que o projecto passe 
i terceira discusslo, vae elle ás commis
sões reunidas de Constituiçllo e Camaras 
Municipaes 

Estando dada a hora, o sr. Presidente de
clara prejudicadas as demais mttteriaa da 
ordem dia e designa para amanhl1 a se
guinte 

ORDEM DO DIA 

PRIMEIRA PARTE 

Até uma hora da tarde : 
Leitura e approvaçlto da acta. 
Expediente. 
Até duas horM da tarde : 
Segunda leitura dos pareceres de commis

sOes e dos projectos depois de impressos e 
distribui dos. 

Apresentação de pareceres de commissões. 
Apresentaçlo de projectos, indicaç!les, re

querimentos, interpella~Oes ou m?ções. 
Discus111Io de requerimentos, mterpella

çoes, indicações e moções. 
Approvaçlo de redacções ftnaes. 
Segunda discussll:o do projecto n. 240, re

ferente a questões municipaes 4o Turvo. 
Primeira discussilo do proJecto n. 234, 

equiparando aos dos professores primarias 
da mesma cathegoria, os vencimentos da 
professora da escola - Francisca Botelho -
existente em Pitanguy. 

SBGUNDA PARTE 

Até quatro horas da tarde : . 
Segunda discussão do proJecto ~· 80, do 

Senado conferindo premios aos culttvadores 
de cac~u e fabricantes de productos cera
micos. 

Primeira. do de n. 247, sobre transferen
cia de cadeira em S. Domingos do Prata. 

Segunda do de n. 179, sobre prolongame~
to do ramal ferreó da Campanha até o r1o 
Sapucahy. 

Segunda do de n. 81, do Senad~, conc~de~
do licença a diversos serventuar1?S .de JUSti
ça e à professora do Serro, d. Chr1stma Ame
lia de Queiroga, com uma emenda da com
misslio. 

Terceira do de n. 76, do Senado, annul· 
IA.ndo o acto da Camara Municipal de Abre 
campo, que deu posse a Antonino de A. e 
Silva Brandão. . 

Segunda do de n. 181, sobre o Imtttuto 
Militar de menores artífices. 

Levanta-se 11 sessllo. 
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50.• SESSÃO ORDlNARIA AOS 22 DE AGOSTO dos trabalhos o projecto n. 248, creando 
DE 1896 cadeiras primarias no municipio do Cul"

Yello. 
PRESIDENCIA DO SR. EDUARDO PIMENTEL 

SmiMARIO :-Primeira parte da ordem do dia.
Acta.-Expedientc.-Seguoda leitura. -Apresen
tação rio 11arecer para a stJgnnda diSf.ossl\o do 
J•rojectu 11. 16\l.-ldem para to?rccira do de o. 16~: 
Idem .las redacçõe3 do:< projectos ns . 223 e 22ã 
-Idem pua terceira di8CII!'•âo do projecto n. 
221.-Discussão c appruva~:.\o r!c rcdat·çõcs tlnaes· 
-Seguurla discu~sào do torojecto o. 240.-l'ri· 
meira do de n. :.!3~.-,\pri!S:!Utaçãu do par~cer 
para a segunda r11scu11~áo tlu projecto o. ~3li.
Seguuda parle.-S•?gunola cllscu:;,;'to tio projetton. 
1:111, do Scuatlo.-DH!cursos tios srs. Augusto Cle· 
menti no e Manud Alves.-Hequcrimento do sr. Ali· 
gust .. Chlmt~utiuo.-l'rimciradiscussão tio pruj~cto 
n. :!~7.-Stgunola do de 11. 1']!). Di~cur;os o lo~ ~rs. 
Sabino Barroso Junior e Francisc" nre>saut! .
l!cguntl:l tll ~cussàu do projccto n. 81, tio :'.:11aolu. 
Discurso do ~r. 1:amillo Soares Filho. - Tr.rcei ra 
discussl\o do projedo 11. í6, do senado. -Scgun · 
da do de o. 181.-Discurso e emenda olo ~r. H i· 
bdro Junqueira.-Ottlcio do Senado.-Ordcm tio 
dia. 
Ao meio dia, feita a chamada, acham-se 

presentes os srs. : Eduardo Pimentel, Agos
tinho Pereira, Ribeiro Junqueira, João Pio, 
Desiderio de Mello, Carneiro de Rezende, 
Faria Lobato, Ferreira Tinoco, Duarte da. 
Fonseca, Franciaco Bressauo, Juvenal Penna, 
Bernardes de Faria, Nunes Pinheiro, Coelho 
de Moura, Manoel Al'ies, Nunes Coelbo, Del
fim Moreira, Sabino Barroso Junior, Augusto 
Clementino, Juscelino Barbosa, Rodrigues 
Chaves, Epaminondas Ottoni, Leopoldo Cor
rêa, Carlindo Pinto, Su.tut•nino Dantas, !gnu
cio Murta, Getulio de Cat•valho, Pinto de 
Moura e Manoel da Silva ; faltando com 
causa participada os srs. : Camillo Prates, 
Raul Penido, Theophilo Marques, Mendes Pi
mentel, Alberto Furtado e Tavares de Mello 
e sem ella os mais senhores. 

Abre-se a sessão. 
Lida a acta da sessão antecedente e não 

havendo quem sobre a mesma faça obser
vações o sr. Presidente á. dú. por appro
vada. 

0 SR. l. ' SECRETARIO di~ conta do seguinte 

EXPEDIENTE 

0/ficio 

Da Camara Mucicipal da Bagagem pedindo 
a construcção de estradas de rodagam que 
atravessem o respectivo município em de
manà.: dos centros limitrophes com os e,;
tados da Bahia e Goyaz.-A' commissiio de 
Obras Publicas. 

Reqae1·imento 
Dos engenheiros Eduardo Guimarães Gon

jean e Honorio Henrique Soares do Couto 
'pedindo concessão para o estabelecimento 
da cultura de cereaes no Estado por meio 
de colonias aJro-pecuarias in<Justriaes.-A' 
commissão de lndustrias. 

SEGUNDA LEITURA 
Tem segunda leitura, é julgado objecto de 

deliberação e fica sobre a mesa para. ordem 

• 

APRESE:STAÇÃO DE t'ARECERES DE CO~DIISSÕES 

0 SR. DELFm MOREIRA pela commissão 
de Constituição, apresenta o seguinte 

PA.RECElt PARA SEGUND.\ DISCUSSÃO, CO:STI
l'\UAÇÃO, SOBRE O P!tOJI::CTO :S. 160 

. A commissl'io ele Constituição, Lo~islação e 
Poderes, a que foi presenttJ o pt·o.J octo nu
mero ltiO, para emittir pat·ecot· suht•e a pro
liminar da constitucionaliuade an~ntada já. 
em segunda discussão, tendo exanunadu lÍt
tentamente o assumpto, consult:~tlu o ele
mento historico' referente á mat .. ria do pro
j ecto, ó de parecer que o n1e::mu pi'Ojecto 
não otrende a nenhum texto da lei constitu
cional positiva. 

Sli.la das commissões, 22 de agosto de I \J(i , 
- Delfim l\torei1·a..-Getulio do Cat·ralho. 

A imprimir-se. 
O Stt . FRA:Sclsco BRESSAN~~.pela commissão 

de· lnstt·ucção Publica, envia á mesa o se
guinte 

PARECER PARA TERCEIRA DISCUSSÃO SOBR!': O 
PROJECTO N. 168 

A commissão de Instrucção Publica, a que 
foi lJresente o projecto n. 168, deste an no é 
de parecer que seja elle submettido á tel"
ceira. discussão e approvado com a seguinte 
redacção conforme o vencido : 

O Congresso Legislativo do Estado de Mi
nas Geraes decreta : 

Art. I.• Ficam creados dous gymoasios 
com séde-um em Diamantina e outro em 
Pouso Alegre, e supprimidas as escolas nor
maes existentes nessas cidades . 

Paragrapho unico. Estes gymnasios reger
se-hão pelo regulamento do Internato do 
Gymnasio mineiro. 

Art. 2.• Os professores das escolas nol"
maes supprimida.'> continuarão a receber or
denado simples, até que sejam aproveitados 
para cadeiras vagas em escolas normaes ou 
para escolas do instrucção primaria, per
dendo, no caso de recusa, esses ot•denados. 

Art. 3. · As pl'imeiras nomeações de lentes 
e professores pa1·a estes gym nasios .:;erão 
feitas independente de concurso, podendo 
ser aproveitados, a juizo do governo, os pro
fessores das escolas norma.=.s supprimidas. 

Art. 4. · Só se tot·nat·:i. effectiva a :mp
pressão das escolas normaes de que trata o 
art. l. · depois de insta.llados os gymnasios 
a que se refere o mesmo ar tigo. 

Art. 5. · Re,·o:;am-se as disposit<ões em con
trario. 

Sala das commissões, 22 de agosto de 
1896.-Francisco Bre!sane .-Padre João Pio. 

-A imprimir-se. 
0 Slt RODIUGUES CUAVES, por parte d& 

commissão de Redacçlio, apresenta o se
guinte 



PABÉCBB E BBDAOÇAO I'INA.L IOBRB O PROnDC'l'O 
N.225 

A commissllo de Redacçllo, a que foi pr:e
seute o projecto n. 225, concedendo tres ao
nos de bcença ao escrivllo de orphllos Jollo 
Guilherme Ferreira de Castro,. é de parecer 
que se adopte a seguinte redacçllo fi·nal : 

O Congresso Legislativo do Estado de Mi
na~ Geraes decreta : 

Art. 1. · Fica o governo do Estado aucto
rizado a conceder a Jollo Guilherme Ferreira 
de Castro, escrivllo de orphllos da comarca 
de Pouso Alto, tres annos de licença para 
tratar de sua saúde. 

Art. 2. · Revogam-se att disposições em con
trario. 

Sala daa commissões, 22 de agosto de 
1800. - Rodrigues Chaves. - Bernardes de 
Parja, 

O mesmo senhor, por parte da mesma 
commissitO, apresenta a redacçllo final do 
proj-ecto n. 223 concedendo licença·ao por
teiro da Imprensa Official e, fazendo ver ter 
fallecido esse tunccionorio,requer o archiva
mento do projecto. 

O sr. Presidente manda que se imprima a 
redacçllo final do projecto n. 225, e atten
dendo ao requerimento do relator da com
missitO de Redacçllo em reproducçll:o a iden
tico feito pelo sr. Juvenal Penna em sessão 
anterior com reiaçitO ao de n. 223, remette 
este ao archivo da secretaria. 

0 SR. CAMILLO SOARBS FILHO, pelas commis
ções reunidas de Constituiçllo e Camaras 
Municipaes, apresenta o~seguinte 

PARECER B REDACÇÃO PARA TERCEIRA 
DISCUSSÃO SOBRE O PROJBCTO N. 221 

As commissões reunidas de Legislaçllo e 
Ca.maras s'lo de parMer que o projecto n. 
221, deste a.nno, entre em terceira discussitO 
e seja approvado . com a seguinte redacçilo, 
conforme o vencido em segunda : · 

O Congresso Legislativo do Estado de Mi
nas Gerus decreta : 

Art. I.· A eleiçitO para vereadores, agen
te executivo municipal, conselheiros distri
etaes e juizes de paz far-se-ha no dia I.· de 
novembro do ultimo anno do triennio. 

Art. 2. · A apuraçllo das eleições parciaes 
de districtos ou secções de districtos de paz 
far-se-ha na forma uo cap. 11 do tit. 111 da lei 
n. 20, de 26 de novembro de 1891, com as 
moditlcações seguintes : 

a) A junta apuradora será composta dos 
tres juizes ~e paz da séde do municipi~, dos 
tres ImmedJatos em votaçlio e dos presiden
tes das mesas eleitoraes dos districtos. 

b) SitO supplentes desses mosarios os mem
bros das mesas eleitoraes do districto da 
séde, a começar pela primeira. 

c) A apuraçitO terá. Jogar no 20.0 dia de
pois da eleiçitO. 

d) A's 12 horas desse dia, presentes na 
sala· da Camara os membros da junta ou seus 
substitutos, independente de convocaçllo e 
em numero não inferior a seis, escolherão 
dentre si seu presidente e secretario e pro
cederlo á apuração na forma do cap. 11 do 
tit. III, já referidos. 

Art. 3. • As mesaa eleitoraes dos districtos 
ou secções de districtos, dentro do praso ma
ximo de tres dias, enviartto, sob registro do 
correio, copia authentiea das actas de elei
çllo ao JUiz de paz em exercício na séde do 
município e este as apresentará. ou farà 
apresentar à junta no dia da apuraçllo. 

Art. 4. · E' licito a qualquer interessado 
apresentar á junta apuradora, que dellas to
mará o devido conhecimento, certidões de 
actas de eleição passadas pelo escrivao de 
paz, tabellillo ou cidad!o que tenha ser
vido de escrivitO « ad-hoc » perante a mesa 
eleitoral. 
~ 1. · . Essa certidão será. requerida por es

cripto, Independente de despacho, ao escri
vlio da mesa eleitoral, em presença de duas 
testemunhas, e fornecida ao requerente den
tro do praso improrogavel de 24 horas, con
tadas do momento em que fôr pedida. 

§ 2. · O funccionario a quem fôr pedida a 
certidão dará. recibo é. parte, declarando o 
dia e hora em que foi o requerimento apre
sentado. 

§ 3. · O funccionario, ao entregar a certi
ditO, deverá cobrar recibo da parte para sua 
resalva ; no caso de nitO ser a certidão pro
curada, deverà enviai-a ao juiz de direito da 
comarca, pelo correio e sob registro. 

Art. 5. • Tanto a.s actas da apuração a que 
se refere o art. 176 da lei n. 20, como as de 
apuraçitO de eleições de agente executivo 
vereadores, conselheiros districtaes e juizes 
de paz, serão transcript&s por tabellião em 
livro especialmente destinado a esse fim. 

§ I.· Os livros seritO fornecidos pelo go
verno, abertos, numerados e rubricados por 
funccionario de secretaria designado pelo 
Secretario do Interior. 

§ 2.· Esses livros serão conservados sob a 
guarda do tabellião incumbido da transcri
pção e, uma vez terminados, serão enviados 
á Seéretaria do Interior. 

§ 3. · Os tabelliães servirão alternadamen
te, funccionando em primeiro logar o pri
meiro. 

Art. 6. · Quando se tratar de eleições mu
nicipaes, da acta da apuração se extrahirão 
duas copias que, assignadas pelajunta, serão 
no praso de oito dias enviadas uma ao 
eleito e servir-lhe-á de diploma e outra á 
Camara Municipal. 

Art. 7. · O reconhecimento dos poderes do 
agente executivo municipal, vereadores, 
conselheiros districtaes e juizes de paz será 
feito pelas Ca.maras Mumcipaes novamente 
eleitas. 

Art. 8. · Oito dias antes do designado para 
a installaç!Lo da Camara, os vereadores di
plomados pela junta a.puradora comparece
rllo ao meio dia na sala das sessões muni
cipaes. 

Art. 9. • O vereador mais velho occuparà. 
a presidencia da mesa e convidará o mais 
moço para secretario. ' 

Paragrapho unico. Havendo reclamação 
de que exista outro mais velho ou mais 
moço, os presentes decidirão por votação. 

Art. 10. Formada, assim, a mesa provi
soria, os vereadores e~tregarão seus diplo-



••• 
mas ao secretario, que d'elles farà uma lista 

. e por ella fará a chamada para a eleição de 
duas commissoes de tres membros cada uma 
cabendo á primeira. o exame dos diploma~ 
apresentados e á segunda unicamente o dos 
apresentados pelos membros d'aquella. 

Pa.ra.grapho unico. Para essa eleição vo
tarlf.o todos os vereadores presentes e em 
dous nomes cada um. 

Art. ll. Entregues os diplomas ás com 
missoes, levantar-se-á a sessll:o. 

~rt. 12. A~ commissoes annunciarilo por 
ed1taes, publicados pela imprensa onde a 
houver, a hora em que celebrarão suas r~u
nioes, e a ellas admittir-se-ão todos os in
teressados no inquerito e qualquer cidadão 
que o requerer por escripto. 

Art. 13. Apresentado o parecer das com
missões, será dado para. a ordem do dia se
guinte e entll~ discutido e votado juncta
mente com as emendas que a.ppa.recerem. 

Art. 14. Os vereadores só são impedidos 
de votar os pareceres referentes a pro~ria 
pessoa ou á d'aquelles que com elles tive
rem as incompatibilidades estabelecidas na 
lei n. 2, de 14 de setembro de 1891. 

Paragrapho unico. A votação se fará em 
relação a cada vereador de per si. 

Art. 15. Havendo empll.te entra dous ve
readores,considera.r-se-ba eleito o mais velho. 

Art. 16. Reconhecidos os vereadores, pro
cederão elles, pelo processo estabelecido 
nesta lei, ao reconhecimento dos poderes 
do agente e1.ecutivo, quando extranho á Ca
mara, juizes de paz e conselheiros distri
ctaes. 

Art. 17. Verificados os poderes dos elei
tos, terá logar a installação da Cama.ra no 
dia I.· de janeiro; si a verificação não se 
co~pletar. antes. d'esse dia, a installação 
sera no d1a segumte ao da terminação dos 
trabalhos. 

Art. 18. Da decisão da Camara sobre re
conhecimento de poderes, annullaçllo de di
plomas ou de eleições, haverá recurso devo
lutivo para o Tribunal da Relação. 
. Art. 19. O recurso será. interposto ;pelo 
mteressado ou qualqu~releit~r domunimpio, 
dentro do praso de cmco d1as da decisão 
por petição dirigida ao juiz de direito da cO: 
marca, que o mandará distribuir e tomar 
por termo. 

Art. 20. Intimadas as partes, poderão ellas 
por si, advogado ou procurador, juntar do
cumentos e razoes, para o que dar-se-há vis
ta a cada uma por dez dias improrogaveis. 

Paragrapho unico. Os documentos e ra
zões c;erão otrerecidos em cartorio, permit
tindo-~;e ás partes o fazerem-no perante a 
Relação. 

Art. 21. Findo o praso, serão os autos, 
com razoes ou sem ellas, conclusos ao juiz, 
que immediatamente ordenarà sua remessa 
ao Tribunal da Relação, independenc.e de 
traslado. 

Paragre.pho unico. A remessa se fará ao 
Secretario do Tribunalt sob registro do col'
reio, dentro úo praso ae 48 horas, com inti
mação das partes que forem encontradas ou 
-aviso do escrivão aflh:ado na casa da Camara. 
~ publicado pela imprensa, onde a houver. 

A. C. 40. 

Art. 22. No Tribunal da Relação observ&l'-
se-ha o disposto nos arts. 236 a 245 do regu
lamento a.pprovado pelo Decr. 585, de 15 de 
março de 1892. 

§ l. · O julgamento d'esses recursos pre
C·'lderá o de quaesquer outros feitos submet
tidos ao Tribunal. 

§ 2.· Para o relatorio terá o juiz a quem 
f~rem os autos distribuídos o praso de dez 
d1as, fl para a revi~ão o de cinco cada um 
dos outros dous juizes. 

. Art. 23. ~ Presidente da Relação commu
mcará a decJsão do recurso ao Presidente do 
Estado, juiz de direi~o e promotor de justiça. 
d~ comarca e pres•dente da Ca.mara Muni
Cipal. 

. § 1. · . Si a decisão do recurso for contra
r~a. a c1dadão reconhecido pela camara mu
niCipal, seu presidente immediatamente fará 
as devidas communicações e convidará o ci
dadão reconhecido no accordilo a entr ar no 
exercício do mandato. 

§ _2.· N'esse caso servirá de diploma a 
certidão do accordão, diante da qual, sob 
pretexto algum_, ~e recus~rá a posse. 

Art. 24. Ao JUIZ de d1reito que demorar 
ou dil'licultar a expedição dos recursos esta
belecidos n'esta lei será imposta a pena de 
~ a 6003000 rs. de multa, alem de tlcar su
Jeito a processo de responsabilidade. 

Art. 25. O juiz de ~a.z que sonegar ~ jun
ta apuradora authent1ca que lhe tenha sido 
enviada sera multado em 500,COOO. 

Art. 26. O escriv!lo que, em contravenção 
aos paragraphos unicos dos arts. 20 e 21, tôr 
causa. de demorar-se a expedição do feito 
será multado pelo Presidente da Rela.ção em 
um conto de reis e suspenso por seis me;z;es. 

Art. 27. O membro da junta apuradora. 
que, sem causa justificada, faltar aos traba
lhos da apuração será multado pelo presi
dente em 203000 reis por dia. de reunilio 

. Paragrapho uni co. O. presidente commu
mcará ao collector as multas impostas afim 
de que se faça etrectiva a cobrança. ' 

Art . 28. A junta apuradora que, em con
travenção ao art. 173 e seus §§ da lei n. 20, 
computar na somma geral votos que deviam 
ser tomados em separado, ou tomar em se
parado votos que deviam ser computados 
na somma geral, ou deixar completamente 
de computai-os, será multada em um conto 
de réis. 

Para:grapho unico. Essa multa será. paga 
repartidamente pelos membros da junta 
que tiverem concorrido para tal decisão. 

Art. 29. O presidente da camara 11ue re
cusar ~ar cumprimento ao accordão; além 
das ma1s penas em que possa incorrer sof
frerâ. a multa de dois contos de réis. ' 

A~t. 30. O serventuario que recusar a 
certidão de que fala o art. 4.· serà. mult.ndo 
em 300$000. 

Paragrapho unico. Essa multa será co
brada: pelo collector logo que tenha em mllc.s 
o rec1bo a que se refere o § 2. · do art. 4. ·, 
acompanhado do protesto lavrado pelo re
querente findo o praso do § I.- e assignado 
pelas duas testemunhu de que fala o meamo 
paragrapbo. 



Art. 31. O agente executivo municipal 
que,ftndo o pruo marcado em lei,nlo mandar 
proceder â · qualquer eleiçlo em virtude de 
renuncia, vaga. ou outro motivo, soft'rerà a 
multa de um conto de réis, que revertere. 
em beneficio dos cofrel5 municipaes, 1.1endo 
licito a qualquer municipe fazer a devida re
clamaçlo. 

Art. 32. A assembléa municipal não po
derá deliberar sem que 4 sessão estejam 
presentes tantos contribuintes, pelo menos, 
quantos os membros natos designados no 
n. 1 do art. 61 da lei n. 2 que estiverem 
presentes. 

Paragrapho unico. Para completar esse 
numero o presidente fará -a convocaçilo dos 
contribuintes que se seguirem aos maiores 
da lista, impondo aos faltosos a multa de 
20t000 por dia de sessão a que faltarem sem 
causa participada. 

Art. 33. Quando as camaras mumctpaes 
nlo estiverem funccionando, seus presiden
tes poderio dar posse a juizes d~ paz e con
selheiros districtaes. 

Art. 34. E' applicavel aos vereadores no
vamente eleitos o disposto no n. 6 § 4. • do 
art .. 23 da lei o. 2 de 14 de setembro de 
1891. 

Art. 35. Esta lei entrará em vigor na 
data de sua publicação. 

Art. 36. Ftcam revogados os arts. 2. · e 
3. • da lei n. 110 ·de 24 de julbo de 1894 e 
mais disposições em contrario. 

As commissões apresentarão as emendas 
necessarias em terceira discussão. 

Sala das commissoes, 22 de agosto de 1896. 
-camillo Soares Filho-Carneiro de Rezende 
-Desiderio de Mello-Delfim Moreira-Getu-
tulio de Carvalho. 

A imprimirem-se. 

DISCUSSÃO E APPRO? AÇÃO DE REDACÇÕES FINAES 

Lidas e postas em discussão successiva
mente, silo, sem debate, approvadas as re
dacções ftnaes dos projectos ns. 150, de 1895, 
sobre divisas entre os municípios de Lima 
Duarte e Barbacena, e 224, do corrente anno, 
sobre estrada de ferro de Joiio Gomes á 
Piranga. 

Remetta-se o I.· á sancçilo, communican
do-se ao Senado, e o 2. • ao Senado. . 

2.• DISCUSPXO DO PROJECTO N. 240 

Encerra-se sem debate a segunda discus
slo do artigo unico do projecto n. 240, re
ferente a questões mumcipaes do Turvo, é 
o mesmo approvado e, consentindo a casa 
que passe á terceira discussilo, volta á com
misslo de Camaras Municipa.os. 

l.' DISCUSSÃO DO PRO)ECTO ~· 234 

· Egualmente sem debate, é approvado em 
prim~ira discussilo e vae á commisslo de 
Jnstrucçilo Publica o projecto n. 234, sobre 
equiparaçlo de vencimentos da professora dd. 
escola denominada- Francisca · Botelho -
existente em Pitanguy. . 

o ••· M-oel Alvea (pela ordem), obtendo 
urgencia, apresenta o seguinte : 

PARBCBR PARA 2.• DISCU88XO SOBRE O PBOJBOTO 
N.236 

A commissllo de Commercio, Estatística, In
dustria e Artes, à qual foi apresentado o pro
ecto de n. 236, a.ttendendo as vantagens que 

de estabelecimentos dessa natureza advirlo 
para o Est&do, é de parecer que seja ellfl sub
mettido á segunda discussilo e approvado. 

Sala das commissões, 22 de agosto de 1896. 
~onego Alves-Juvenul Penna..-A impri
mtr-se. 

2.· PARTE DA ORDEM DO DIA 

2.' DJSCCSSÃ.O DO PROJECTO N. 80 DO SE:-iADO 

E' lido e entra. em segunda discussão por 
artigos o projecto n. 80, do Senado, confe
rindo premios a.es cultivadores de cacau e 
fabricantes de productos ceramicos. 

Entra em discussão o artigo 1 o. 

O ••· Aapato Clemeatlao :-(Não te
mos o seu discurso). 

O ••· Manoel AlvetJ a-(ldem). 
0 SR. AUGUSTO CLE&IENTINO (pela ordem), 

obtendo a palavra, envia. á mesa o seguinte 

REQUERIJIIENTO 
Requeiro que o projecto n. 80, do Senado, 

volte á. commissão para que otrereça as 
emendas necessarias. 

Sala das sessões, 22 de agosto de 1896.
Augusto Clementino. 

Sem debate, encerra-se a discussão e é 
approvado o requerimento, em vista do que 
volta o projecto á commissllo de lndus
trias. 

1. • DISCUSSÃO DO PROJECTO N. 247 

E' lido, entra em primeira discussão, sen
do sem debate approvado e remettido á 
commissllo de lnstrucção Publica, o proje
cto n. 247, transferindo a cadflira do Anão, 
município de S. Domingos do Prata, para 
o Morro da Sella, no mesmo município. 

2. 1 DISCUSSÃO DO PROJECTO N. 179 

Entra em segunda discussão o projeãto n. 
179, sobre prolongamento do ramal ferrao da 
Campanha até o rio Sapucahy. 

Entra em discussão o art. I o. 

O •r· Sablao Barroso .Junior :-(Não 
temos o seu discuro ). 

O ••• Franelseo Bressaae :-(Idem). 
Encerrada a discussão, é approvado o ar

tigo. 
Sem debate, são approva.dos os artigos 2. · 

e 3. · e, consentindo a casa que o proiecto 
soffra terceira discussn:o, vae á commissilo 
de Obras Publicas. 

Suspende-se a sessão por dez minutos. 
H.eaberta a sessão, o sr. Ribeiro Junquei

ra, 2. • Secrtitario, requer se consulte a casa 
se lhe concede urgencia para a leitura de 
um olllcio do Senado. 

Procedendo-se il. chameda, verifica-se te
rem-se retirado com causa participada os 
srs. Nunes Pinheiro e Deltim Moreira e 



\ 

' sem ella os srs. João Pio, Desiderio de ' gresso resolvido convocai-o pnra o dia 24 
Mello, Epaminondas Ottoni e Pinto de Mou- do corrente, afim de ser apre~entado o ~a
ra, pelo que, não havendo numero legal, ttca recer elaborado pela comm1ssão ~s.pec1al 
adiada a votação do requerimento. sobre o véto opposto pelo sr. dr. Prestdente 

do Estado, e a proposição de lei n. 24, quo 
tratn. de legitimação de terras, convida os 

2.• DISCUSSÃO DO PROJECTO N. 81, DO SE:.ADO srs. Deputados prc. entes para OSSU t101 e de-
Lido e posto em segunda discussão o pro- signa pnrtt a primeira sessão, depois dos 

jecto n. 81, do Senado, concedendo licença trabalhos do· Cong1·esso, a seguinte: 
a diversos scrventuarios de justiça e a pro-
fessora de instrucção primaria da cidade do 
Serro, d. Christina Amelia de Queiroga.. ORDE:\f DO DI:\ 

O sr. t:amlllo Soare• Jo'llho :-(Não te
mos o seu discurso}. 

Ninguem mais pedindo a palavra, encerra
se a discussão, tlc ~tndo a votação adiada. 

TERCEIRA DISCUSSÃO DO PROJECTO 
N. 76 DO SENADO 

Sem debate encerra-se a terceira. discussão 
e fica egua.lmente adiada a , ·otac;:ão do pro
jacto n. 76, do Senado, anhullando o acto 
da Camara Municipal de Abre Campo que 
deu posse ao cidadão Antonino de Abreu e 
Silva BranJão do cargo de Agente Executivo. 

SEGUNDA DISCUSSÃO DO PROJECTO N. 181 

Finalmente o sr. Presidente a.nnuncia a 
segunda. discussão, por artigos, do projecto 
n, 181, creando na Capital do Estado o-ln
stitituto Militar de Menores Artífices. 

Tem debate encerra-se a discussão dos 
arts. l. · e 2. ·, cuja votação fica adiada. 

Entra em discussão o art. 3. • 
O sr. Ribeiro .lonqoelra : - Coherente

sr. Presidente, com o que afflrmei na pri, 
meira discussão deste pl'ojecto, vou mandar 
uma emenda suppress1.va do § 4. · do seu 
art. 3 .. que, a. meu ver, vae de encontro á. 
disposição constitucional. 

E, sr. P1·esidente, nllo sei para que o director 
que tiver direito de nomear em I? regados subal
ternos communicará 11.0 Presidente do Esta
do haver demittido fulano ou sicrano. Alem, 
pois, de inconstitucional, é inutil na sua se
gunda parte. 

0 SR. SEVF.:RIANO DE REZENDE:- 0 mesmo 
se dá em relação aos delegados e subdele
gados de policia, que são nomeados pelo 
chefe de policia e não pelo Presidente do 
Estado. 

0 SR R!Dt:IRO JUNQUEIRA : - Assim pois, 
:pens~ndo que este paragrapho '.:ae de encon
tro á Con:-t ituição mando uma emenda sup
pressiva do mesmo. 

Vem ó. me:<a o lid1t, apoiada c entra. con
junctamente em discussão a. seguinte 
emenda: 

N, 1 

Ao § 4. ·. '-'o art. 3. • Supprima-se. 
Sala das sessões, 22 de agosto de 1806. 

-Ribeiro Juuqucit·•t. 
Encerrada a dsscussão, llca adiada a. vo

taçã.o deste, e bem assim n. dos art. 4·. 5. · 
e 6. · e da. tabella de vencimentos. 

Nada mais havendo a. tmtar-se, o sr. Pre
sidente declara que, tendo a. mesr.. recebido 
um olflcio do sr. I.· ~ecretario ·do Senado, 
communicando ter o sr. Presidente de Con-

PRIMEIRA PARTE 

Até uma hora da tarde: 
Leitura e approv-!lçã.o da acta. 
Expediente. 

Até duas horas da tarde: 
Segunda leitura. dos pareceres de commis

sões e dos projectos depois de impressos e 
distribuídos. 

Apresenw.ção de pareceres de commis
sõses. 

Apresentação de projectos, indicações, re
querimentos, interpeUaçoes ou moções. 

Discussll.o de requerimentos, interpellações, 
indicações e moções. 

Approvação de redacções finaes. 
Votação das matarias cuja discussão ticou 

encerrada. 
Terceira. discussão do projecto n. 78, do 

Senado, subvencionando o curso annexo 
existente na Escola de minas de Ouro Preto. 

SEGUNDA PARTE 

Até quatro horas da:tarde: 
Primeira discussão do projecto n. 245, 

concedendo ~tratuitamente lotes do terras 
aos cidadãos brasileiros que o requererem. 

Segunda. do de n. 241, concedendo gara.n
tia de juros ao capital gasto no trecho en
tre a estação de S. l<~rancisco e a barra. do 
Paraopcba. 

Terceira do ue n. 226, elevando o capital 
da Companhia Viação Ferr.ea Sapucaby. 

Primeira. do de n. 242, sobre estrada de 
ferro que, partindo de Ouro Fino, vá a Po
ços de Caldas. 

Segunda do de n. 238, sobre titulos delini
tivos a colonos. 

Segunda do de n. 217, garantindo juros :.1. 

ca.pitaes destinados a colonias agrícolas. 
Lev:mta-so a sessão. 
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2.• sm!SÃO ORDINARIA DO CONGRESSO, Ã08 so e prohibindo, sob penas severas, novas 

24 DB AGOSTO DE 1896 occup~ea. :. 
A lei ultima n. 2:7 ,de 25 de junho de 1892, 

permittindo que se procedesse à legitimaçlo 
sómente desssas posses lançadas até 30 de 
janeiro de 1854, data da publicação do regu
lamento, teve em attençlo «os direitos ad
quiridos.. 

PBIIIIID.DrCIA DO IL SILVIA.NO BL\NDXO 

SUMMARIO : -- A~ta- Apresentaçlo do parecer 
da eommlsdo espeelaJ....;obsernçlo do '". C&· 
mlllo de Britto. Decido do sr. Presidente-Or· 
dem do dia 
Ao meio dia, feita a chamada, acham-se 

presentes os srs. : Silviano Brand!io, Agosti
nho Pereira, Joaquim Dutra, I~nacio Mur
ta, Gomes da Silva, Ferreira TmOco, Anto
nio Martins, Bernardes de Faria, Leopoldo 
Corréa, · Eduardo Pimentel, Ribeiro Jun
queira, Mendes Pimentel, Nunes Pinheira
Ferreira Alves, Augusto Clementino, Duarte 
da Fonseca, Getulio de Carvalho, Juvenal 
Penna, Manoel Alves, Camillo de Britto, Joa
quim Alvares, Kut.itschek, Manoel da Silva, 
Camillo Soares Filho, Pinto de Moura, Fran
cisco · Bressane, Carlos Sá, Nogueira, Faria 
Lobato, Epaminondas Ottoni, Rebello Horta, 
Sabino Barro~oo Junior, Nunes Coelho, Satur
nmo Dantas, CAmillo Pratas, Rodrigues 
Ohaves, Juscelino Barbosa, Delfim Moreira, 
Carneiro de Rezende, Desiderio de Mello, 
Costa Sena, Coelho de Moura, I.evindo Lopes, 
Pedro Drumond, Wencesláu Braz, Severtano 
de Rezende, Carlindo Pinto e Gomes Valia
dão, faltando com cau!)a participada os srs. : 
Frederico Augusto, Mello l'ranco, Josino de 
Brito, Oliveira Penna, Raul Penido, Theo
philo Marques, Tavares de Mello e ....Alberto 
Furtatlo e sem ella os mais srs. 

Abre-se a sess!o. 
E' lida e posta em discussão e, sem debate, 

approvada a acta da antecedente. 

ORDEM DO DIA 
O SR. PRESIDENTE annuncia · a allresenta

ção do parecer da commissão espec1al eleita 
para interpor parecer sobre as razões de não 
sancção oppostas pelo exm. sr. Presidente do 
Estado à proposição de lei n. 24, sobre legi
timaçlio e posse de terras publicas. 

0 SR. REBtLLO HORTA, como ~residente da 
commissão, e a quem o sr. Pres1dente deu a 
palavra, lê c aeguinte 

PARECER 

Nenhuma outra, no longo intervallo de 39 
annos, podia soccorrer-se da mesma ratão 
juri& ; constituindo violação da lei nlo era 
susceptível da legitimação. 

Reiterar o processo condemnado e lesivo 
do patrimonio do Estado, é retrogradar ao 
passado cheio de incertezas no domínio, e de 
sorprezas nas alienações, o que produz, sem 
duvida, a desvalorizaçllo das terras, mas nlo 
é «legalizar intrusões criminosaS». 

Apesar da lei de 1850 punir os que se apos
sam de terras, nlo houve, durante largo 
período, a opportunidade de applicar-se a 
disposiçllo penal, que ficou dependente da 
discriminação dos terrenos devolutos e par
ticulares, trabalho apenas iniciado. 

N'aquelle tempo escreveu-se"- «E' preciso 
prestar a maior attenção é. doutrina do arti
go 2. · , nllo entendei-a amplamente, ou 
como uma legislação nova para evitar con
tlictos nas terras já possuídas e de propri.e
dade particular, mas sim, como uma medida 
qu~ so póde ter applicação quando, discri
minando o domínio nacional do domínio par
ticular, fôr qualquer apossar-se, como até 
agora era permittido, das terras devolutas; 
ou quando, tendo o governo vendi do e de
marcado. qualquer porção d'ella!!l, fôr qual
quer particular invadir este terreno demar
cado, que,pela venda feita pelo governo, é j:i 
propriedade particular. 

Então, com o titulo que dá o governo, 
quiz o legislador armar tambem o compra
dor do meio expedito e prompto de lançar 
fóra o invasor». 

Obstruido o caminho das posses illicitas, 
não havle; mais por onde penetrar nas ex
tensas regiões de centenas de milhões de he
ctares. 

O Congresso, em semelhante situação, en
tendeu que não attingiria o fim da lei-po
voamento do sólo e cultura sem estatuir a 

A' commissão especial foi presente o pro- preempção. 
jecto n. ?A sobre terras devolutas e as ra- No art. 19: 
zões de não sancção oppostas pelo Presiden- «<s occupantes de terras devolutas sem 
te do Estado. titulo legit1mo com cultura e morada habi-

AdoptfUio em suas principaes disposições- tual teriio .J.ireito á compra dos mesmos pelo 
a variabilidade dos preços, a ampliação do preço mínimo legal, logo que sejam medi
praso, a adjudicação dos lotes aos aborige- iras, demarcadas e expostas é. venda nos ter
nes1 a delimitaçiio da àrea aos posseiros, o mos da lei n. 27, de 25 de junho de 1892,e do 
proJecto contém ainda nos seus arts. 1.· e 2.· presente regulamento uma vez que satisfa
medidas accessorias actualmente Rubmetti- çam as seguintes condições : 
das à reconsideração do Congresso. I. Apresentar o requerimento de compra 

A legitimação constitue uma anomalia nos ate o dia J . · de novembro do anno em que 
títulos do dominio i deflue de uma razão fôr annunciada a venda i 
bistorica que não póde mais ser invocada. 11. Provar que tem morada habitual e cul-

Tendo cessado, em 1822. o · regimen das tura e1rectiva da quinta parte, pelo menos, 
sesmarias, ficaram as terras devolutas á dis · dos lotes requeridos que não poderão exceder 
posição dos intrusos ou posseiros que a lei de quatro J> 
de 18 de setembro de 1850 e respectivo re- O regulamento, art. 41, reproduzindo esse 
gulnmento respeitaram, determinando o I dispositivo, fez a seguinte 1imitaç!1o, que de 
registro de suas posses dentro de certo pra- vez acaba com o preconisado instituto. 
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Paragrapho u~ico. As _posses, p~rem, qu~ S~pprimam-se os arts. I.· e 2.·, tendo o 
forem e_stabelecJdas depots de publicada a le1 1 proJecto a. seguinte redacçilo : 
n. 'l:l, cttada, e de e~trar em. execuçlo este Art. I.· O preço das terras publicas que 
regulamento,nilo ~erao respeitadas nem esta..- tenham de se!' vendidas serú. fixado pelo go
belecem preferenCJa alguma a favor dos oc- verno, tendo em consideração a qualidade 
cupantes. ~ellas, as condições locaes e o p1 tlQO cor-

N!io ba como esperar das vendas directas respondente no município. 
ou em hasta publica a progressão do domínio; Art. 2.· O gov6rno poderá prorogar o pra
as occupações delimitadas hão de produzir so fixado nos arts. 23 e 24 da lei n. Z1 para 
mais. mediçilo de terras portencentes a posses que 

A preempção obedece ao typo de acquisição tenham de ser legitimadas e a concessões 
4Ccompra.>> unico admittido desde 1&10 ; cir- que tenham de ser revalidadas attendando 
cumscreve-se á pequena propriedade e faz á.s circumstanc.as de cada districto de ter
cessar de vez o abuso das posses illicitas, o ras e tornando a prorogaçlio medida geral 
que não conseguiram os 39 annos de repres- para todos os posseiros do me~ mo districto. 
sOes e de custosas legitimações. Art . 3.· Quando a extensão cultivada de 

Além disso, sendo facultativa a venda do uma posse for superior a duzentos he
lo~e ao occupante, o governo tem meios de ctares, sendo terras de cultura, e a qu11tro
ev1tar o abuso frequente na .-\merica do Norte centos, sendo campo de criar, comprehen
onde ella é obriga.toria . der-se-ha na legitimação toda a ârel!. culti-

«Na California, por exemplo, a despeito the vada ou necessaria para pastagem, sem lhe 
-«Homes tead and preemption laW>> que pro- fazer accrescimo algum de terreno devo
hibem a preempção de 100 acres por uma só luto. 
pessoa, uma companhia chegou a obter r~>- Art. 4. · O governo poderà fazer concessão 
centemente no condado de Humbolt 18 mi gratuita de terrenos aos índios de a1deamen
duzentos e quarenta acres fazendo comprnr tos que forem extinctos, nio excedendo de 
os terrenos por mil e quinhentos «homens de 25 hectares o lote concedido a cada um. 
palha» Uorn. des economistes-15 de agosto Art. 5. · Revogam-se as disposições em 
de 1895, pgs. 199). contrario. 

Apesar disso nesse paiz onde durante 56 Sala. das com missões, 21 de agosto de 1896. 
annos nada se obteve en; favor do settler -ReLéllo Horta, presidente.-Camillo de Bri· 
estabelecido em terras do domínio publico, to, relator.-Joaq~im Candido da. Costa S~
produziu-se uma revolução salutar na con- na.-De1~m Moretra.-Pad~e Pedro Celestt
sagração do direito de preempção. no.-~ose Bernardes de Farta.-Augusto Cle-

<< O occupante não devia mais ser consi- mentmo. 
derado como t1·epasse1· punivel pelo crime O SR. PRESIDENTE declara que, achando-se 
de roubo. . impresso e distribuído o parocet', na fórma 

Era, ao contrario, convidado pelo gover- da Constituição e do regimento commum de
no a estabelecer-se no terreno que havia signa, para amanhã, a sua discussão. 
escolhido para ahi f'H 7.er 0 seu /tome-sob O sr. Camlllo d e Britto (pela o1·dem) faz 
certas condições presC'"iptas quanto•ã. sua ver que, pelo § 20, do artigo 2 . · do r egi
posse, aos melhoram ·1tos que ahi fazia e mento commnm, poder-se-hia na presente 
ao pagamento do pre•:·•· seasão discutir o parecer, visto j n so achar 

A política do govern" <.i' ora avante torna- esto impresso e distribuído. 
va-se clara para todos. O SR. PRESIDENTE declara que a Comtitui-

Elle não queria són•t·nte crear uma renda, ção marca positivamente 24 horas de inter
mas, facilitar o estaklecimento do:home pa- sticlo para ent rar em discussão o parecer 
ra o povo. » e, por tsso,mantem a sua decisão, designao-

A inteira appllcação do art. 19 satisfaz os do pat•a amanhã a seguinte ordem do dia : 
intuitos do Congresso na democratização do Ató quatro horas da tarde : 
solo pelas occupações (; ue abrem a industria Discussão do parecer apresentado pela 
o caminho das terras \'irgens e ao Tbesou- commissão especial, r elativamente ás razões 
ro novas fontes de r e:••las : reduz em mui- do não sancção oppostas pelo oxm. sr. dr . 
to as legitimações e a t· .• ba d·e vez com o neo- Presidente do Estado á proposit>ão de :oi n. 
ogismo « posses » ::os textos legislati- 24 , sobro !egitimação de terras publicas. 

vos. Levanta-se a sessão. 
Permittida, assim, o. compra de lotes aos 

occupan tes, pet•de toda a. utilidade o art. l. · 
que, além das razões e:\ postas, contraria prin
cípios, facultando a transferencia de direitos 
que o cedente não tem : na. regulamentaçlio 
da lei em que este proj ecto fõr convertido, 
suppriMido o ultimo poriodo do art. 41 cita
do, será feita a systematização no domínio 
das terras. 

A commissão submette á sabedoria do 
Congresso o seu parecer, concluindo pela 
modificação do projecto no sentido dos mo
tivos do veto e oJierecendo &. seguinte emen
da. : 

3.• SESSÃO ORDINARIA DO CONGRESSO AOS 
25 DE AGOSTO DE 1896 

PRESIDENCIA DO SR. SILVIA NO BRANDÃO 

SUMl\IAI\10 :-Acta.- Discus~il.o e. votação do pa-
recer da commissAo especial. -
Ao meio dia, feita a chamada, acham-se 

presentes os srs : Silviano Brandão, Agosti
nho Pereira, Joaquim Dutra, Costa Sena, 
Mendes Pimentel, Faria Lobato, Camillo Soa
res Filho, Ferreira Tinoco, Manoel Alves, 
Dolflm Moreira, Francisco Bressane, Levindo 



Lopes, Pedro Drumond, Joio Pio, Nunes 
Coelho, Ferreira Alves, Eduardo Pimentel, 
Gomes da Silva, Antonio Martins, Juvenal 
Penna, Nunes Pinheiro, Bernardes de Faria, 
W enceslnu Bra2<, Carneiro de Rezende, Ri
beiro Junqueira, Coelho de Moura, Augusto 
Clementino, Desiderio de Mello, Joaquim Al
vares, Gomes Va.Uadlo, Nogueira, Saturnino 
Dantas, Carlos Sá, Carlindo Pinto Leopoldo 
Corrêa, Ignacio Murtll., Camillo Prates, ius
celino Barbosa, Epaminondas Ottoni, Rebél
lo Horta, Kubitschek, Severiano de Retende, 
Getulio de Carvalho, Camillo de Britto, Ma-
noel da Silva e Sabino Barroso Junior, fal
tando com causa participada os srs.: Frederi
co Augusto, Mello Franco, Josino de Bri~, 
Oliveira Penna, Raul Penido, Theopbilo Mar
ques, Tavares de Mello e Alberto Furtado e 
sem ella os mais senhores. 

Abre-se a ses!!llio. 
E' lida e, sem debate, approvada a acta 

da antecedente. 

ORDEM DO DIA 

E' lida a proposiçlo de lei n. 24, vetada 
pelo exm . sr. dr. Presidente do Estado, e, 
bem assim as razões do veto e o parecer da 
commissilo especial, 9.ue conclue pele. modi
ftcaçilo da lei no senttdo das razOes de nllo 
sancçlio oppostas pelo Chefe do Estado. 

· DISCUSSÃO DO PARECER 

Posta em discusslo a proposiçlio de lei 
vetada ccnjunctamente com o parecer da 
commissilo especial, é aquella, sem debate, 
encerrada, sendo este approvado quasi una
nimemente, pelo que o sr. Presidente man
da que se remetta ao exm. sr. Presidente 
do Estado, para os fins convenientes, a pro
posiçilo de lei n. 24, sobre legitimaçllo de 
terras ;publicas, modificada de accõrdo com 
os mottvos do veto. 

Nada mais havendo a tratar-se, o sr. Pre
sidente, dando por findos os trabalhos que 
motivaram a reuni!io dr. Congresso, levanta 
a sesslo. 

51.,. SESS.:\0 ORDINARIA, AOS 26 DE AGOSTO 
DE 1896 

PRESIDENCIA DO SR. EDUARDO PIMENTEL 
SU)IMAHIO:-Prlmcira·parte da ordem do dla.-Acta. 

··- EXPEnltNn:.-Apr~~entaçlin dos pareceres Jl:lra 
seHnnrla rtlscus~ào do~ projectos n~. ~34, 23!! e 217. 
-l'eret!lra rio •le o. 24\l -llcli;lcçllo final rio pro
jecto 11. ~25.-Yotação das malerhttl cujadh•cus~lio 
flcon Pocerra•'a na scsS:u• anlerlor .- Terceira 
discu~sllo do projecto u. 7S, do Seuado.-Seguo
da parte:-l'rimcira t1iscus~i1o do projecto n, ~·45. 
- Discurso rio sr. Jo~ccllno D~rbosa.-Segnnda 
discussão do projccto n. 241.- Tcrcelra do de n. 
226.- Primeira do rle n. 242.- llequerlmento de 
orgencla rio sr . Suvl!riano de ll~zende.-Apresen
taçlo do parecer para terceira discussllo do proje
cto n . 11:11. -- St>qunda discnsslío do projecto o. 
1!38.- En:eodas do sr . Jo~o Plo.- SCRUnda do de 
n. 217.-Discurso e emenrla do sr. Jgoacio Mur
ia.-Declaração. do sr. f!'ranclsco Hressane.-Or
dtuh do dia seguinte. 

Ao meio dia, feita a chamada, acham-se 
presentes os srs. : Eduardo Pimentel, }4os
tinho Pereira, Ribeiro Junqueira, João Pio, 
Camillo Soares Filho, Desiderio de Mello, 
Mendes Pimentel, Juvenal Penna., Wenceslau 
Braz, Leopoldo Corrêa, Manoel Alves, Ber
nardes de Faria, Nunes Pinheiro, Delfim Mo
reira, Carlindo Pinto, Getulio de Carvalho, 
Saturnino Dantas, Faria Lobato, Carneiro de 
Rezende, Ferreira Tinoco, Ignacio Murta, 
Epaminondas Ottoni, Augusto Clementino, 
Juscelino Barbosa, Francisco Bressane, Seve
riano de Rezenda, Manoel da Silva, Coelho de 
Moura, Nunes Coelho, Rodrigues Gba.ves, 
Camillo Prates, Sabino Barroso Junior e Pin
to de 1\loura, faltando com causa participada 
os srs.: Raul Penido, Tbeophilo Marques,.Ta
vares de Mello e Alberto Furtado e sem ella 
os mais srs. · 

Abre-se a sessão. 
Lida a acta da antecedente e não havendo 

quem sobre a mesma faça observações, o sr. 
Presidente a dá por approvad.a. · 

0 SR. }.· SECRETARIO dá conta do seguinte 

EXPEDIENTE 

Officws 

Do sr. I.· Secretario do Senado, enviando 
a proposição de lei n . 83, emanada daquella 
Camara sobre elevaçilo do capital garantido 
pelo artigo 2. ·, n. 2, da lei n. 52, de 6 de 
JUlho de 1893, para construcç!io da Estrada 
de Ferro de Theophilo Ottoni a S. João Ba
ptista. 

A imprimir-se. 
Do mesmo sr. Secretario, communica~do 

ter sido rejeitada pelo Senado, em ser>silo de 
22 do corrente, a proposiçlo de lei n. 67, 
desta Camara, annullando o privilegio con
cedido pela Camara Municipal de Uberabn. ao 
cidadlo Joaquim Velloso de Rezende. 

A Camara tica inteirada. 

REQUERIMENTOS 

D9 Alberto Brandão Viriato Catão, tenente 
do 3. • batalhão da Brigada Policial, solici
tando um anno de licença com metade dos 
vencimentos. 

A' commisslio de Petições. 
De Antonio José Mathias, solicitando tra.ns

ferencia de sua fazenda do município do Rio 
Branco para o do Pyranga. 

A' commissão de Estatística. 

REPRESENTAÇÃO 

Do conselho districtal da cidade do Peça
oba representando· contra o anti-patriotico 
procediroento do inspector escolar, Polycar
po de Senna Normanha, que propoz a trans
ferencia da 2. • cadeira primaria da r eferi
da cidade para ponto mais conveniente do 
EiltadO. 

A· commisslio de Instrucção Publica. 



O sr • .Jo~~eeUoo Baarbo8a envia à mesa, 
acompanhada de documentos, um~.>. represen
tação do conselho districtal de Sucuriu, mu
nicípio de Minas Novas, pedindo a creaç~o 
de mais uma cadeira primaria para o sexo 
masculino no referido districto. 

A' commissiio de Instrucção Publica. 

APRESENTAÇÃO DE PARECERES DAS CO:'IIMISSÜES 

O sr. C:\millo Soares Filho, pela com
missão de Cnmaras Municipaes, remette á 
mesa o seguinte 

PARF:CER PARA 3.· DISCUSSÃO SOBRE 
O PROJECTO N. 240 

A commissão de Camaras Municipaes otre
reco P<U'a. tet•ceira. discussl!.o o projecto n. 
240, app1·ovado em segunda, e é de parecer 
que seja. a.pprova.do. 

Sala das commissões, 26 de agosto de 1896. 
- Ca.millo Soares Filho. - Desiderio de Mello. 
-Carneiro de Rezende. 

A imprimir-se. 
O sr • .lmão J•Ju, por parte da commissão 

de lnstrucçâo Puhlica, manda il. me~a os se
guintes : 

PARECER PARA 2." DISC t:S~ÃO SOBIU~ O PlWJECTO 
!'\. 2:~4 

A commissão de lnstr·ucção Publica apre
senta para. segunda discussão o projecto n. 
234, e é de pat•ecer· que seja approvado. 

Sala das com missões, 26 de <l.gosto de 1800. 
- Padre João Pio.- Fr·ancisco Bressane. 

PARECER PARA 2." DISCUSSÃO SOBRE O PROJF.CTO 
N. 247 

A commisstto de lnstrucção Publica apre
senta para segund<.t. discussão o projecto 
n. 247, e é de parecot• que s~ja appro
vado. 

Sala das commissõe~. 26 de agosto de 1800. 
- Padr·e João Pio.- Francisco Br·essano. 

PARECER PARA 2.a DISCUSSÃO E SUBSTITUTJ\'0 
SOBRE O PROJECTO N. 239 

A commissão de Instruc~1o Publica á qual 
foi presente o projecto n. 239, auctorizando 
o governo a fazer nomeações para a Escola 
Normal da Januaria. : 

Considerando que a lei n. 41 estabeleceu o 
concurso como llleio de proYar· a habilitação 
dos candidatos uo magistet•io ; e que ne
nhum ci·itet•io melhor existe para a nomoa
ção de professores ; além disto, dispensado 
o concurso para um caso especial, seguir-se
h ia a generalização <hl medida, o que seria 
prej udicial á instt·ucção publica. ; 

Consitlet·:mdo, entretanto, que o t•ogulamen
to a que se t·erere o decreto 607, no capitulo 
11 das disposiçoes tl'ansitot•in.s, at•t. I.· § I.·, 
Jeterminando que o concurso para provi
m, nto das cadeit·as fosso feito per·anto a es
cola da Capi tal, não go fundou em motivo 
justitlcavel, antes dillicultou o concurso e 
'consequentemento a insta llação das Escolas 
Normaes; 

E' de parecet• que se adopte o seguinte 
projecto substitutivo : 

O Congresso Leg:sla.tivo do Estado de Mi
nas Geraes decreta : 

Art. 1. · O concurso para pro,·imonto das 
cadeiras das Escolas Normaes, ainda nito in
stalladas, será etl'ectuado perante a Escola 
Normal mais proxima, podendo set· escolhida. 
outt·a a juizo do governo. 

§ I. . Serão Validos OS COHCUI'SOS ji~ foi
tos de ::lCcôrdo com o regulamento em vi
gor. 

_§ 2. · Poderá o governo, si julgat· conve
mento, mandar• processat• osso~ concursos 
pera,ntP, a congregação do tlym na~ i o. 

Art. 2. · l{ovogam-se as dispo~i~;Ocs em 
contrario. 

Sala das commissoes, 2G do ngosto d(} 1800. 
- Padre João Pio. - F. Bt·e:ssanc . 

A imprimit·em -se. 
Passando-se em seguida ú discuss;ão de re

querimentos, interpellações e moçDes, o sr. 
Pt·e~idente diz que deixa de submetter· a con
sideração da Camara o requet·imento apre
sentado na ultima sessão pelo sr. 2. Secre
tar·io, visto tratai' o mesmo do pedido de ur
gencia para a leitura de um ollicio {lO Se
nado, communicando a convoca~;ào do Con
gresso, ma teria esta que considera prej ndi
cada. 

REDACÇÕES Fll'\AES 

Lida o posta em discussão, õ sem deba.te 
approvada a redacção tinul do pi'OJecto n. 
2'~5, concedendo um anno de licença ao ci
dadão João Guilherme Ferrerra de Castro, 
escrivão de orphãos do Pouso Alto. 

Envie-se ao Senado. 

VOTAÇÃO DAS MATERIAS CUJA DISCUSSÃO 
FICOU ENCERRADA 

Procedendo-se á votação das matot·ias cuja 
discussão tlcou encerrada na ultima sessão, 
são approvados em segunda di scussão o 
projecto n. 8 1, do SE~ nado, com emenda da 
Camara, e o de n. 18 1. da (;amara, ct·eando 
Instituto i\lilitnr de :\'lenores Artífices, e em 
terceira o de n 76, do Senado, annullando 
o acto da Camara Municipal de Abre Cumpo, 
com uma emenda explicativa da Camara. 

O i'r. Presidente manda que se remetta à 
commi:<:si~o de Petições o pr~jecto n. 81, do 
Senado, a de Força Publica o de n. 181 e 
que se devolva ao Senado o de n. 76, ema
nado daquolla Camat·a . 

:\o votar-se o m·t.igo ::1. ·, do projecto n. 
181, o SI'. Severia.no de Re·'.ende, pela o1·dem, 
pot· parte da cornmis·ão de For·ça Publica, 
dtlclarou não poder acceitar a emenda sup
pt·esstva do rererido ar·tigo , apresentad;t pelo 
sr . Ribeiro Junqueira, emeiirla esta que foi 
rejeitada. 
TEi~CEIRA DISCUSSÃO DO PllOJECTO N. 78, 

DO SENADO 

E' lido e entra em terceira discus>:ão, que 
ó encer:·nda som debate, sendo approvado e 
rometti<!o á sancção o projecto n. 78, do 
Senado, subvencionando o curso annexo exis
tente na Escola de Minas de Out·o Preto. 

Communique-se ao Senado. 



Ulacl, que o projeeto procura adaptar entre 
nós, existe desde 1862 na grande Republiea 
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Dispensada. a leitura, a requerimento do de cujo admiravel desenvolvimento econo

sr. Augusto Clementino7 é annunciada a pri- mico é um dos mais poderosos factores. 
meira discuss!o do proJecto n. 246, conce- E' verdade que ella só foi consagrada na 
dendo gratuitamente lotes de terras aos ci- legisl&ÇIW d'aquelle paiz, depois de longas e 
dadãos brazileiros que os requeiram. porfiadas luctas parlamentares, que datam 

O •r . .la~teeUae Barbotla :-Tomando a de 1814. 
palavra, sr. Presidente, eu não tenho a pre- Nesse anno, milhares de cidadãos pobres e 
tenção de querer justificar, perante a Ca- laboriosos, que tinham derramado o seu 
mara cios srs. Deputados, o projecto sangue nas guerras da independencia e que 
que tive a honra de apresentar a sua con- não possuíam um palmo de terra, dirigi
sideração e estudo e que v. exc. acaba de ram-se ao Congresso pedindo que, a re'}ue
submetter a primeira discus&Ao. rimento de cada cidadão maior de 18 annos, 

Reconheço, sr. Presidente, 'a pouca aucto- lhe fosse concedido um lote de terras pa.ga
ridade da minha palavra deante da magnitu- vel em 7 annos, a 65 centimos o acre. 
de do assumpto nelle tratadó: e seria ousa- Sr. Presidente, o congresso rejeitou in
da aventura de minha parte arriscar-me em limine esse pedido, mas a questão agraria 
um terreno onde devo ceder o passo aos ficou de pé e graças aos esforços tenazes de 
mais competentes. Por felicidade minha, um grande homem, cujo nome ficou ligado 
reconheço com prazer e ufania que o pro- á instituição,-o senador Benton, foi manti
jecto, do qual ti v e a iniciativa da apresenta- da em discuss~ até que, depois de longos 
ç!.o, é recebido com geralsympathia pela Ca- annos, após numerosos conflictos entre a 
mara e acolhido pelos representantes do Camara e o Senado, após um véto presiden
Estado com a maior satisfacç!o e com os cial interposto em 1860 por Buchanan, en
applausos a que faz jus a generosa idéa que tão Presidente da Republica, a idéa generosa. 
elle contem. triumphou, sr. Presidente, e foi corporifica-

De muitos dos meus distinctos collegas e da na lei de 20 de maio de 1862, sancciona
de v. exc. mesmo, sr. Presidente, tive da por Lincoln. 
occasillo de ouvir palavras encomiasticas Pois bem, sr. PresidentE~, tão brilhantes 
dessa nobre tentativa que a Camara vae tém sido os resultados praticos d'essa insti
emprebender, e a mim, devo confessai-o, tuição liberal, que até á velha Europa das
muito me animaram a tomar a iniciativa pertou-se-lhe a attenção, notando-se hoje 
da apresentação do projecto o acolhimento em varios paizes do outro continente uma 
benevolo da idéa e a auctorizada e sensata corrente de idéas favoravel ao estabeleci
opinião de v. exc. manto de um regimen de concessão de 

Essa circumstancia auspiciosa, sr. Presi- terras publicas, modelado pelo lwmestead 
dente, e a certeza que tenho de que a casa americano. 
conhece já fundamentalmente o assumpto Recentemente ainda, em meiados do anno 
pela leitura attenta que decerto fez do passado, si bem me lembra, dominada por 
magnífico estudo que, a respeito, n<'s foi essa corrente de idéas, a Academia de Scien
distribuido em folheto, dispensam-me de cias Moraes e Políticas de Pariz, querendo di
uma justificação mais desenvolvida do pro- vulgar e tornar conhecida a instituição ame
jacto, justificação que me corria o dever de ricana, poz em concurso uma .these sobre a 
fazer na qualidade de seu apresentante. indagação das origens da legislação que 
Em poucas palavras, portanto, sr. Presiden- consagra o lwmestead, expozição do seu 
te, e obedecendo á prescripção regimental, funccionamento nos paizes que o adopta
eu direi aos meus illustrados collegas quaes ram e apreciação de suas vantagens e in
as vantagens, qual a utilidade que. achei convenientes. 
no projecto e que me decidiram a apresen_. L. Vacher, sr. Presidente, auct.or do Ji-
ta.l-o fi. consideração da Camara. vro-Le Hom.estead aux Etats Unis - dado 

Antes de tudo, sr. Presidente, seja-me per- á luz em fins do anno passado e que obteve 
mittido pedir e esperar •lo patriotismo dos o premio do concurso a que fiz referencia, 
representantes de Minas a maillr attenção, estudou em um grosso volume todas as 
o mais desvelado interesse pelo magno vantagens e todos os inconvenientes da in
assumpto em discussão, que eu reputo de stituição americana do lwmestead. 
maior importancia para o futuro d'esta Na primeira pagina d'esse trabalho insere
grande e generosa terra mineira (apoiados). ve elle uma singela dedica.toria da sua obra 

Já uma vez eu o disse, sr. Presidente, e á gloria da Nação e da Republica dos Esta
nl\o l•a mal em rapetil-o : tomei a mim dos Unidos da America. E termina o seu pre
unicamente o lançar a idéa á discussão ; facio com estas palavras, que eu peço liceu
tudo espero do estudo calmo, reflectido e ça para repetir à Camara: «Deixo aqui con
consciencioso que 'd'ella hão de fazer os re- signada a convicção e a esperança que 
presentantes do Estado, empenhados todos tenho de que o lwm.estead dará no nosso 
na faina patriotica de promover-lhe o pro- continente os excellentes resultados que 
gresso e o desenvc;»lvimento. . produziu do outro lado do Atlantico. E' 

Nilo é uma nov1dade, sr. Pres1dente, nllo geral o movimento da opinião que se pro
Ir um producto ~e imaginaçlo mais .ou me- duz em seu favor. A Allemanha o reclama 
~os .fet:u.ada . a 1déa contida ~o proJecto. A sob o nome de heim.estaete ; na França tres 
mst1tu1ção liberal e dem~rat1ca do homes- . projectos de lei foram successivamente apre-
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sentados á. Camara dos Deputados, consa
grando o J?eculio inalienavel da familia; na 
Italia. a le1 de 14 de abril de 1892 poz ter
mo ás vendas forçadas de . immoveis por 
falta de pagamento de impostos, constituin
do-se assim em grande approximaçlio do 
Jurmestead. 

Até a Russia, sr. Presidente, a Russia 
dos autocratas e do despotismo, possue de 
ba muito o i1·ba inalienavel em favor dos 
seus nove milhues de camponezes emancipa
dos e modernamente reclama os beneficios 
d'essa instituição para as outras classes so
ciaes pela voz uos seus mais auctorizados 
homens de Estado. 

Tudo isso, sr. Presidente, accrescenta o 
publicista a que me referi, é um feliz pre
sagio e não é .Preciso ser propheta para 
affirmar cesde ja que o homesteacl, como a 
bandeira de Larayette, dara volta ao mundo, 
vindo-nos d'esta vez da America. 

V é v . exc , sr. Presit.lente, v é 11 Camara 
dos srs. Deputados a corr·ente de ideas, o 
movimento de opinião que so forma até 
na propi'ÜJ. Europa em favor da instituição 
america na. 

Pois bem, sr. P1·esidente, é essa institui
cão eminentemente democmtica, eminente
mente liberal, eminentemente .republicana, 
que o projecto procura adaptar· entre nós. 

E' com g1·ande prazer que tenho obser
vado, sr. Presidente, que um dos p1•incipios 
fundamentaes do projecto , a concessão gra
tuita das ter1·as publicas em pequena escala 
tem sido ultimamdnte posto em pratica no 
nosso paiz. 

No E tado de Goyaz, a quem cabe incon· 
test:t\'elmente a primazir. da gene1·osa id.3a, 
o poder execut ivo está. auctorizado, por lei 
recente ao Congresso, a concede1· gratuitn.
mente lotes de terras tle,·oluta:> ate 50 he
ctares aos colonos qut> alli quizerem se es
tabelecer. 

E si bem que essas concessões · se façam 
em condicções algum tanto pe1·igosas pm·a o 
Estado, como a de se da1•em terJ'ttS indistin
ctamente a nacionaes e extl'angciros, o prin
cipio existe, a obi'a está começada. 

Ain,Ia ha poucos dias, no seio desta Ca
mar·a, sr. Presidente, um no·so distincto 
collega, de cujas luzes e de cujo amoi' ao 
tmbalhu muito espero em f'avOI' do projecto 
que th·e <t honm de ap1·esentar, defondia 
com p;d an;~s sensatas e bem cabidas esse 
pri nci pio-gencralizanuo um caso particular 
em «Iiscussão 

Alem tli:>to, r . Presidente, ó pen nmento 
do prnprio ;!OVerno expresso ai nda ha pouco 
r.as razoes do vóto opposto ú uma lei sobre 
tona~. a maior farilid:tde pos ivel na conces
são th-; terr·ono" devolutas. 

l Jt ll topico da mensagem presidencial di
rigi rl:l au Coni!ros;.o diz o seguin te : 

«('OI' outr·n lado, o in ter·c;.:;o capital do 
E~tarln C11ll relat;i"to á~ te1'1'a tle,·oluta , é fa · 
cilital' a ~ na alit!'laç;1o e culttJI'a, ofl'ei'ecen
do ao J esen,·olvimento da colonizaçãu o 
attracth·o ir·r·esisti \'ol da pequen:t proprie
dade». 

Todos e sos factos q ne acabo de citar con
vencem-me, SI'. P1·esidente, de que o proje-

• ' «: . - H 

cto terá em suas idéas geraes o mais deci
dido apoio por p..:rte da Camara dos senho
res Deputados. 

E depois, não escapam ao e11pirito illustr~ 
do dos meus distinctos oollegas as vanta
gens incontflstaveis que adviri.'lo ao Estado 
da conversão deste projecto em lei. 

Vantagens puliticas, sr. Presidente, tem
nas, e importantíssimas, a generosa idéa 
contida no pruj ecto, 

E eu peço licença para repetir á Ca.mara, 
no intu1to de demonstrai-o, as palavras pro
nunciadas no Senado Americano por Benton 
em defesa da instituição de que se fez pala
dino incansav..)l: 

«O livre proprietario, dizia elle, é o sus
tentaculo natural de um governo livre e 
ha interesse evidente para uma. democ1·a~ia 
em multiplicar os propriet.'lrios, como para 
uma monarchia em multiplicar os rendei
ros. 

Nossos antepassados estabelecerau\ a Re· 
publica, e nós desejamos todos continuar a 
viver sob e-se regimen ; não deixerr.os por
tanto, escapar a occasião de augmentar o 
numero de proprietarios ; façamos passar a 
terra para as mãos dos proletario~ ; venda
mol-a por preço razoavel aos que poderem 
pagar ; demol-a aos pobres. 

O lucro que a Republica ha de ter estã. ao 
abrigo das malversaçOes dos funccionarios, 
das tentativas dos ladroes, da fall encia dos 
bancos. 

A terra assim empregada, produz mais do 
que todos os thesouros do mundo. 

Valer-nos-ha uma raça de trabalhadores 
húnestos e independentes, o ma:s solido 
apoio da Constituiç:1o e do Estado. 

O Estado! não são as ti·incheiras inexpu
gnaveis, nem as a ltas muralhas fornidas de 
settei1·as, nem as torres e prisões ameaçado
ra , nem os palacios constellados de estrel
la.s , onde a baixeza vae incensm· o orgulho ; 
não é esso apparato de exterioridade e deco
rar;ão que faz sua força e a sua sogurança, 
mas sim os cidadãos, cidadãos de coração 
tlrme, que tem o sentimento de seus deve
res, e o conhecimento de seus direitos, e 
que, conhecendo-os est:lo promptos a de
rendel-os contra a violencia.» 

SI'. Presidente, nada é preciso acerescen
tai' a esses conceitos elevados e patriotico 
que têm inteira applicaçã.o ao nosso Estado. 

O coração do mineiro é simples e bom ; 
é trudiccional o seu amor a liberdade. 

Pois bem, SI'. Presidente, si o mi::eiro 
ama a. liberdade ; si o mineiro uma a. Ropu
blica, porque a Republica é a liberdade, eu 
espe!'O que a Camara dos senhores Deputa
dos, votando <>ste projecto ou votando uma 
lei que encerre !tS ideas nelle cont.i.tas, con
tribúa pa1·a que no coração simple e bom 
do minei i'O se radique mais e mais o amor ú. 
liberdade e a Ropublica., fazentlo delle livre 
proprieta.rio, sustontaculo natural dtl um 
governo livre. (Muito bem.) 

Sob o ponto d~ vista social, sr. PI'e"ident/3, 
ni'io silo menores a:> vantagens do pr·oiecto. 

A isenção da penhora, sr. P1·esidente, e da 
venda forçada, até uma certa somma, con
stituindo um peculio inalienavel, é a maior 
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PRIMEIRA DISCUSSÃO DO PROJECTO N. 245 
Dispensada. a leitura, a requerimento do 

sr. Augusto Clementino1 é annunciada a pri
meira discusslo do proJecto n. 246, conce
dendo gratuitamente lotes de terras aos ci
dadãos brazileiros que os requeiram. 

O n . .Ja.eeUae .Barbolla :-Tomando a 
palavra, sr. Presidente, eu nito tenho a pre
tençito de querer justificar, perante a Ca
mara dos srs. Deputados, o projecto 
que tive a honra de apresentar a sua con
sideraçã.o e estudo e que v. exc. acaba de 
submetter a primeira discussl.o. 

Reconheço, sr. Presidente, 'ã pouca aucto
ridade da minha palavra deante da magnitu
de do assumpto nelle tratadó; e seria ousa
da aventura de minha parte arriscar-me em 
um terreno onde devo ceder o passo aos 
mais competentes. Por felicidade minha, 
reconheço com prazer e ufania que o pro
jacto, do qual ti v e a iniciativa da apresenta
çlto, é recebido com geral sympathia pela Ca
mara e acolhido pelos representantes do 
Estado com a maior satisfacçã.o e com os 
applausos a que faz jus a generoila idéa que 
elle contem. 

De muitos dos meus distinctos collegas e 
de v. exc. mesmo, sr. Presidente, tive 
occasilJ.o de ouvir palavras encomiasticas 
dessa nobre tentativa que a Camara vae 
emprehender, e a mim, devo confessai-o, 
muito me animaram a tomar a iniciativa 
da apresentaçito do projecto o acolhimento 
benevolo da idéa e a auctorizada e sensata 
opinião de v. exc. 

Essa circumstancia auspiciosa, sr. Presi
dente, e a certeza que tenho de que a casa 
conhece já. fundamentalmente o assumpto 
pela leitura attenta que decerto fez do 
magnífico estudo que, a respeito, nC's foi 
distribuído em folheto, dispensam-me de 
umajustificaçlJ.o mais desenvolvida do pro
jacto, justificaçito que me corria o dever de 
fazer na qualidade de seu apresentante. 
E{Jl poucas palavras, portanto, sr. Presiden
te, e obedecendo á prescripçã.o regimental, 
eu direi aos meus illustrados collegas quaes 
as vantagens, qual a utílidade que achei 
no projecto e que me decidiram a apresen
tai-o a consideraçito da Camara. 

Antes de tudo, sr. Presidente, seja-me per
mittido pedir e esperar do patriotismo dos 
representantes de Minas a maior attençã.o, 
o mais desvelado interesse pelo magno 
a,psumpto em discuss1Lo, que eu reputo de 
maior importancia para o futuro d'esta 
grande e generosa terra mineira (apoiados). 

Já uma vez eu o disse, sr. Presidente, e 
nito ha mal em repetil-o : tomei a mim 
unicameate o lançar a idéa á. discussão ; 
tudo espero do estudo calmo, retlectido e 
consciencioso que d'ella hll.o de fazer os re
presentantes do Estado, empenhados todos 
na faina patriotica de promover-lhe o pro
gresso e o desenvolvimento. 

Nll.o é uma novidade, sr. Presidente, nll.o 
é um producto de imaginaçlo mais ou me
nos fectUlda, a idéa contida no projecto. A 
instituiçlo liberal e democratica do homes-

teaà, que o projecto procura adaptar entre 
nós, exista desde 1862 na grande Republica 
Americana, de cujo assombroso progresso, 
de cujo admiravel desenvolvimento econo
mico é um dos mais poderosos factores. 

E' verdade que ella só foi consagrada na 
legislaçito d'aquelle paiz, depois de longas e 
porfiadas luctas parlamentares, que datam 
de 1814. 

Nesse anno, milhares de cidadã.os pobres e 
laboriosos, que tinham derramado o seu 
sangue nas guerras da indepenrlencia e que 
não possuíam um palmo de terra, dirigi
ram-se ao Congresso pedindo que, a reque
rimento de cada cidadão maior de 18 annos, 
lhe fosse concedido um lote de terras paga
vai em 7 annos, a 65 centimos o acre. 

Sr. Presidente, o congresso rejeitou in
limine esse pedido, mas a questão a.graria 
ficou de pé e graças aos esforços tenazes de 
um grande homem, cujo nome ficou ligado 
á instituição,-o senador Benton, foi manti
da em discussão até que, depois de longos 
annos, após numerosos contlictos entre a 
Camara e o Senado, após um véto presiden
cial interposto em 1860 por Buchanan, en
tlo Presidente da Republica, a idéa generosa 
triumpbou, sr. Presidente, e foi corporifica
da na lei de 20 de maio de 1862, sancciona
da por Lincoln. 

Pois bem, sr. President(\, tão brilhantes 
têm sido os resultados praticas d'essa insti
tuiçíw liberal, que até á velha Europa des
pertou-se-lhe a attenção, notando-se hoje 
em varios pa.izes do outro continente uma 
corrente de idéas favoravel ao estabeleci
mento de um regimen de concessão de 
terras publicas, modelado pelo homestead 
americano . 

Recentemente ainda, em meiados do anno 
passado, si bem me lembra, dominada por 
essa corrente de idéas, a AcadGmia de Scien
cias Moraes e Políticas de Pariz, querendo di
vulgar e tornar conhecida a instituição ame
ricana, poz em concurso uma tbese sobre a 
indagação das origens da legislação que 
consagra o hornestead, expozição do seu 
funccionamento nos paizes que o adapta
ram e apreciação de suas vantagens e in
convenientes. 

L. Yacher, sr. Presidente, auctor do Ji
vro-Le Homestead aua: Etats Unis - dado 
á. luz em fins do a.nno passado e que obteve 
o premio do concurso a que fiz referencia, 
estudou em um grosso volume todas as 
vantagens e todos os inconvenientes da in
stituição americana do lwmestead. 

Na primeira pagina d'esse trabalho inscre
ve elle uma singela dedicatoria da. sua obra 
á. gloria da Nação e da Republica dos Esta
dos Unidos da America.. E termina o seu pre
facio com estas palavras, que eu peço licen
ça para repetir à Cama.ra.: «Deixo aqui con
signada a convicção e a esperança que 
tenho de que o lwme3tead dará. no nosso 
continente os excellentes resultados que 
produziu do outro lado do Atlantico. E' 
geral o movimento da opinião que se pro
duz em seu favor. A Allemanh~~o o reclan1a 
sob o nome de heimestaete ; na França tres 
projectos de lei foram successivamente apre-
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sentados á. Camara dos Deputados, consa
grando o I?eculio inalienavel da familia; na 
ltalia a let de 14 de abril de 1892 poz ter
mo ás vendas forçadas de. immoveis por 
falta de pagamento de impostos, constituin
do-se assim em grande approximação do 
homestead. 

Até a Russia, sr. Presidente, a Russia 
dos autocratas e do despotismo, possue de 
ha muito o irlm ina li enavel em .·a.vor dos 
seus nove milhões de camponezes emancipa
dos e modet·namente reclama os beneficios 
d'essa instituição para. as outras class~::s so
ciaes pela voz dos seus mais auctoriza.dos 
homens de Estado. 

Tudo isso, sr. Presidente, accrescenta o 
publicista a que me referi, é um feliz pre
sagio e não é preciso ser pt·opheta para 
affirmar <!esde j ú. que o homestead, como a 
bantltli ra de Lal'ayette, da1·á volta ao mundo, 
vindo-nos d'esta vez da Ameri ca. 

V é v. exc , st•. Pt·esidente, võ 11 Camara 
dos srs. Deputados a cOI'I'ente de ideas, o 
movimento de opinião que se fnr·ma até 
na propt·ia Europa em favor da instituição 
americana . 

Pois bem, sr. Presidente, é essa institui
cão emir'lentemente democmticn, eminente
mente liberal, eminentemente .republica na, 
que o p1·oj ecto pt·ocur·a adapta!' ent1·e nós .. 

E' com ;.p·a.nde prazer que tenho ohser
vado, sr. P1·esidente, que um do p1·incipios 
fundam entaes do projecto, a concessão gra
tuita das ter1·as publicas em pequena escala 
t em sicto ultimam"'nte posto em pratica no 
nosso paiz. 

No Estado de Goyaz, a quem cabe incon
testaYelmonte a primazia da ge nerosa idéa , 
o poJe1· executivo e tá. auctorizado, por lei 
recente ao Cong1•esso, a conceder· gratuita
mon te lote · de terra de,·oluta.· at~ 50 he
r.tal·os aos colonos q Uto a li i q u izorem so es
tahelecor. 

E si bom que ossa concessõos · se t'açam 
em condicçües al gum tanto perigosas par·a. o 
E t:tdo, como a do se da 1·em ter·r·:ts indistir.
ctamente a nacionaes e oxtra nrreiros, o pl'in
ci pio existe, a obl'a e"tá começada. 

Ainda lw. poucos dias, no ,;eio desta Ca
mal'a, s r·. Pr·e-idente, um nosso di sti ncto 
collega, de cuj as luzes e de cujo amo1· ao 
trahalho mu ito espero om t'aYor· do pl'ojecto 
que tiYe a honra de apresentar, defendia 
com pal:t\Ta sensata e bom cabida esse 
pl'i nci pio-genemlizando I' m caso pal'ti culal' 
em tli~cu:-:,:fto 

A Iom disto, s r·. Presidente, ó pensamento 
do p.·opt io ;.!OYE' I' no xpresso a inda ha pouco 
nas :·azc)e. do Yéto opposto ú uma lei sobr·e 
t err·a<, a maior faci lidade poss iYel na conces
si'io tl u~ terr·onos rlevolu tos. 

Um tnptCü da men;:agern presidoncial di 
rigi•la ao Con::rr'l':>:<o diz o eguin to: 

« l 'or· ouft·o lado, o in te1·c;:~o capital elo 
E,:tacln em r·cla,:-,o á,: te1·r·a · •le,·olutas, é fa 
cili tal' a ;: ua a li L· naç:·LO e cul tur·a, on·el·ecen
do ao de ·e·t,·oh·imcJ nto da coloni zat,~ào C' 
attt•acth·o it'I'C ·istive l da pequena p1•op1·ie
dade». 

Todos es os faf'to · fJlle ac:tho de citai' con
vencem-me, sr. P1·e · iuente, de que o pl'oj e-
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cto terá. em suas idêas geraes o ma1s deci
dido apoio por parte. da Camara dos senho
res Deputados. 

E depois, não escapam ao espirito illustra.
do dos meus distinctos collega.s as va nta
gens incontesta,·eis que advirào ao E· tado 
da conversfto doste projecto em lei. 

Vantagens poli t icas, sr. Presidente, tem
nas, e importantissimas, a. generosa idéa 
cont.1da no projec to. 

E eu peço licença para repetir á Camara., 
no in_tmto de demonstrai-o, as palavras pro
nunCiadas no Senado Americano por Benton 
em defesa da instituição de que se fez pala
dino incan ave!: 

«O livre proprietario, dizia ello, é o sus
tentaculo natu:-a l de um governo livre . e 
ha interesse evidente para uma democracia 
em multiplicar os proprietarios, como para 
uma monarchia em multiplicar os rendei
ros. 

Nos os a ntepassados estabeleceram a Re· 
publi -.:a, e nós desejamos todos continuar a 
viver sob e;:-e regimen ; não deixe rr.o;; por
tanto, escapar a occasião de augment.ar o 
numero de proprietarios ; façamos pa.s. ar a 
terra pat·a as mãos dos proletario!l : venda
mol-a por preço r·azoavel aos que poderem 
pagm· ; demol-a aos pobres. 

O lucro que a Republica ha de ter está ao 
ab1•igo das malversações dos fun ccionarios 
das tentati vos do· ladrões, da fallencia do~ 
bancos. 

A terra as im empt·egada, produz mais do 
que todos os thesouro;: do mundo. 

Valer-nos-ha uma raça de trabalhadores 
honestos e independentes, o mai" solido 
apoio da Con t ituiç:to e do ~stado . 

O Estado! não são as tl·incheira inexpu
gnaveis, nem as a ltas muralhas fornidas de 
settei1·as, nem as torTes e prisõe ameaçado
ra , nem o:s palacios constellaJos cle e ·trel
las, onde a baixeza vae incensa1· o orgulho · 
não é osso a pparato de exterioridade e deco~ 
ração que faz sua força e a sua egu rança 
mas sim os cidadãos, cidadãos de cora~ão 
tirme, que tém o sentimento de eus de,·e
l'es , e o co nhecimento de seus direito , e 
que, conhecendo-os esu1o prompto. a de
rondei-os contra a violencia.» 

S1·. Pr·esidente, nada é preciso accrescen
tat· a esses conceitos elevado e pat.rioticos 
cp1e tóm inte ira applicação ao nos o Esuldo. 

O coração do mineiro é simples e bom · 
é t1·adiccional o seu amor a liberdade. ' 

Pois bem, SI'. Presidente, si o mineiro 
ama a li berdade; si o mine iro a m .. a Repu
blica, porque a Republica é a liberdade, eu 
espero que a Ca.mara dos senhores Deputa
dos, votando este projecto ou ,·otando uma. 
lei que encer-re as ideas nelle con tidas. con
tribúa par.t que no coração simple e bom 
do mi ne it·o se radique ma is e ma i , o amor ú. 
libel·dade e a Republica, fazendo delle li'Te 
p1·opr ietari o, sustentaculo natural de -um 
gover·uo livr·e. (Jlfuilo &em.) 

ob o ponto de vista social, sr. Pl'esiden te, 
não são menot·es as vantage ns do proiecto. 

A isenção da pen hom , SI' . Pr·esidente, e da 
venda forçada, a té uma certa .omma, con
stituindo um peculio ina lienavel, é a maior 
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garantia do futuro da familia e da sua 
tt·anq uilidade. 

Eu faço minhas, sr. Presidente, as pala
vras do illustre mineiro sr. dr. Ari:~tides 
Maia, auctor do magnífico estudo que a Ca
mara conhece, sobre a utilíssima mstitui
çlto contida em seus lineamentos get·aes no 
projecto que se discute. 

« o lwm.estead, diz elle, garante contra a 
miseria. o futuro da fam· ia, impede que 
viuvas e pobres creanças ~jam lançadas á 
rua em completa. nudez, pelo só facto de 
terem tido um marido ou um pae que não 
soube, ou não poude pagar suas dividas. 

Para longe os tempos negros em que o 
credor podia escravizar o devedor, ou arran
car-lhe as partes do corpo, recebendo em 
pagamento uma orelha ou um braço ! 

Para longe essas ópocas de tristezas, em 
que o frio calabouço, por suas grossas mu
ralhas, separava da l'a.milia, que elle tinha 
de sustentar, o pobre pae que a fatalidade 
impedira de pagar uma divida, muitas Ye
zes de uzura 1 

A família, que se forma, tem sobre seu 
chefe um credito im:r>rescriptivel a tuúo 
quanto for necessario para sua vida. E' o 
primeiro de todos os credores ; pol'quanto, 
si a sociedade nãc• pode existir sem a famí
lia, esta d'ão pode existir sem bens.» 

E mais adeante accrescetlta, fazendo refe
rencia aos Estados Unidos : 

«Em nenhum paiz é tão fortemente con 
stituido e t<1o elflcazmente protegido o lar 
domestico. 

A família tem no lwmestead um abrigo , á 
cuja sombra pode, pela economia e pelo t ra
balho, refazer uma situação arruinada pela 
imprevidencia ou imbecilidade de seu chefe; 
morto este, a viuva e os filhos menores têm 
garantida a subsistencia.» 

Tambem L. Vacher. sr. Presidente, no pre
facio da sua obra por mim jâ. citada, refe
re-se ::om grandes encomios a esse lado da 
questão. A lei da isenção, s~gundo esse pu
blicista, é indifl'erente ás classes ricas e mal 
vista pelo mundo financeiro que nella en
xerga um obstaculo ao desenvolvimento do 
credito; mas tem por si as classes popula
rel', a pequena e a média J:lropriedade ; é a 
lei dos pobres - the poo1· men lwo, como 
lhe chamam em alguns Estados da União 
Americana. 

E a prova disso é que, nos muitos Estados, 
em CU.JO estatuto constitucional está iuscri
pto o principio da. inalienabilidade do lar 
domestico, houve sempre grandes maiorias 
~ara vot~t· a Constituição que, como se sabe, 
e sujeita ú. ratificação po~ular. . 

bfy home is my castte, dtzem o~ ameriCa
nos; e nesse proverbio conciso a sabedot•ia 
do povo concretizou todas as vantagens da 
instituição do lwmestead pelo lado social. 

Mas, sr. Presidente, alem das importantes 
vantagens políticas, alem desta incontesta
vel vantagem social, a principal vantagem 
do projecto é, para mim, de ordem econo
mica. A concessão gratuita das terras pu
blicas, sr. Pt·esidente, é o inicio da coloniza-

. ção, da fixação no aolo da corrente immigra-

toria e da formaçllo da pequena proprie
dade. 

Escusado é, sr. Presidente, que eu insista 
na convenienci!lo e utilidade do projecto por 
este lado. -

Estú. no animo de todos os srs. Deputa~os 
que a primeira medida a tomar pa.ra termos 
uma tmmigração perfeita e sã. que nã.o 
r.os venha tt·azer as ditllculdades do presen
te é tratarmos de fixai-a no sólo pela colo
nização. (Apoiados). 

E o primeiro passo para esta importantís
sima medida é a concessão gratuita das ter
ras publicas. 

E' preciso que attendamos no seu conjun
cto aos tres interesses capitaes que dnvolve 
o problema da immigração: o augmento de 
braços para a lavoura, o povoamento do 
territorio e o desenvolvimento agt·icola e in
dustrial. 

Por emquanto, sr . Presidente, com o actual 
systema de immigração, mesmo em Minas 
que na materia se tem avantajado aos ou
tros Estados, nada mais se ha feito do que 
cuidar apenas do primeiro daquelles inte
resses, do menos impor·tante de todos elles, 
si bom que mais visive;l. 

Ninguem contesta, sr. Pt•esidente, que~ 
prestem enormes serviços ú. lavoura os Llli
lhares de immigrantes que entram annual
mente para o Brazil ; si bem repararmos, 
porém, vertlmos que para o paiz em geral 
ha prejuízo que não é compensado, porque 
os capitaes circulantes quo lilf\S vão ter ás 
mãos, sob a forma de salario, fi ndos alguns 
annos, emigram tambem com ellcs. 

O SR. JoXo 1'10 :-Muito bem, v. exc. Yae 
perfeitamente nesse terr·eno. 

0 SR. JUSCELI:"IIO BARDOS.\ ; - Taes itnmi
grn.ntes, sr·. Pt·esidente, diz um illu ·tre pu
blicista, s:Lo como os gafanhotos que ta liam 
os campos argentinos, deixando traz si a nu
dez e a miseria. Para obstar a e se mal 
enorme, para evitar c1. migraçüo de vrJrdadei
ras fortunas adq uiridas á sombra da nossa 
bandeira e que, ao deixarem o paiz, nem um 
real pagam de imposto ao thesouro, a Ca
mara comprehenfle que só ha um rcrnerlio 
possível:- é nacionalizar a immigração . 
f Apoiados). 
' E' preciso, sr. Presidente, que o immi
grant.e niío venha a c bar entr·e nó· a conti
nuação da sua. miseria. apenas attenuada. 

E' preciso, sr. Pt•esidentc, que a alma 
so!Tredora do proletario europeu, quando 
este emigrar para o Brazil, se illumine com 
a luz vivili cadora j a espera.n<.;a de uma nova 
patria- gr·:tmle, crcnet·usa e line! 

E' preciso·, em uma palavra, que o immi
gra.nte se nacionalize, se iduntitiquo com o 
nosso paiz e esqueça, St'. !'residente, a le
gação o as reclamações .... (Apoiados). 

!stu só se co nseguir:'~ uanuo-lhe a terra 
necossa.ria para o seu e ta.belecinH:nto, faci
liltmdo a su:~ as imillação pelo espir·ito na
cional. 

Por todas estas razões, sr. Presidente, ra
zões de or·dem política, razões de ordem so
cial e principalmente razões de ordem eco
nomica, tomei a iniciativa de apresentar á 
Camara este projecto . 
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Ainda uma vez o digo : tudo espero do 

patriotismo do Congresso Mineiro ; uma idéa 
generosa como esta deve ter delle inteiro 
acolhimento. 

Votando este projecto, sr. Presidente. ou 
votando uma lei que contenha as suas 
idéas gerae~, o Cong•·e~~o servirá. à Repu
blica-instituintlo o liVI'e pr.>prietario ; ga
rantirá a família. r.on~tituindo o peculio 
inalienavel ; o, ~ohretudo, prestará ao Es
tado o enormo ~er,·iço de i1aiciar a naciona
lização da co•·rente immigratoria. 

A ex~riencia do pre~ente, sr. Presidente, 
deve servir-nos 'do p•·oveitosa licção para. o 
futuro. ( ~Iuilo bem, muito bem. O orado1· é 
felicitado po1· mttilo.~ dos Sl's. deputados). 

Encerra-se a discussão, sendo o projecto 
approvado em primei1•a. «<iscussiio. 

A 's com missões reunidas de Constituição 
e Agricultura. 

2: DISCUSSÃO DO l'ltOJJ-:CTO N . 241 

Sem debate encerb-so a segunda discus
são e são apronulot-: os arts. I. · e 2. · do 
projecto n. 241, garantindo juros sohre oca
pital gasto no trecho ent.1·e a estação de 
S. Francisco o a. Ba.rr;t do Pm·aopeba. 

Consentindo ;t casa que o pl'O.Jecto passe a 
terceira discussão, vae esle á commissão de 
Obras Publicas. 

3.' DISCUSSÃO DOj PROJECTO N. 226 

Sem debate encerra-~e a terceira discus
são, ó approvado, e vae á commissão de Re
dacção o projecto n. 2'26, elevando o capital 
da companhia Viação FerTea Sapucahy. 

!. ' DISCUSSÃO !JO DE i'\. 242 

Egualmente sem debate é approvado em 
primeira discussão o vae ;'t commissão de 
Obras Publicas, o projecto n. 242, sobre es
trada. de ferro que, partindo tle Ouro Fino, 
vá a Poços de Caldas. 

O sr. Severlaoo de Rezemle (pela 01'
llem) apresenta, por pa.rte da. conuuissão de 
Forr;a Publica , o seguinte parecer: 

A commi,;são de Fo•·ça l'ublica o!Tereco 
para tercoi!'ó'l dil.lcnssi'io o pr~j octo n. 181, 
appi'Ovado em segn ntla. 

Sala das commissões, 26 de agosto de 1896. 
- Sevc1·iano de Rezende.- \Venceslau Braz. 
-Dr. Coelho de Moura. 

A i m pri 111 i t·-se. 

SEGU:'\DJ. DISCUSSÃO 110 PRO.JF.CTO :-<. 238 

E' litlo c ent1·a cm sezunda discussão o 
projerto n. 238 <UICtol·iÚindo o :xoverno a 
grn.tuit:l!liCntc t"azct· entt·egtt rle tiwlos de~
nitivos de propriedade aos colonos dos dt
versos nucleos do Estado. 

Em di»cussilo o art. 1. · 
o sR. Jo:\o Pio pede a palavra o lê e man

da á. mesa a segninte emenda : 
N. I 

Substitua-se o art. 1. · pelo seguinte : 
Arti ""O . Fica o ;.!OYm'no auctoriwdo a 

relevar ~os colonos dos nucleos S. JoíJ.o d'El-

R~J. Roclrigo Silva e Ma1·ia Ouslodia, da. di
vida dos mesmos para com o Estado. 

Sala das sessões, 26 de agosto de 1~00. -
Padre João Pio. 

Sendo apoiada, entra conjunctamente em 
discussão, que é sem debato encer·rada. 

Sendo annunciada n. votar;ão é approvada 
a emcntla, tlcando prej udicado o artigo. 

Em discussão o art. 2 . · 
O SR. JoÃO PIO lé e manda á. mesa a se

guinte emenda: 
N. 2 

Ao art. 2. · 
Em vez tle ~b ..• :·1(· drm: :•nttc:~, di-

ga-se :-no lim de 7 anuos da data da pre
sente lei, o go,·erno fará ~nt1·eg-a de titulo 
definitivo de pl'úpricdade ao colono que du
rante esse praso ... o mais como cstú no ttr
tigo. 

Sala. das sessões, 26 de ago,;to do 1800.
Padre Joilo Pio. 

E' lida, apoiada, e entra conjunc lamente 
em discuss:\o a emenda n. 2. 

Ence!'l'ada sem dclmte a discussão, são 
approvados o artigo e a emenda .. 

Sem Jebate approvam-se os at-ts. 3. ·o 4. · e, 
consentindo a casit que o pl'Qjocto pu:::se it. 
terceira di.cussão, é elle remettido á com
missiio de Colonização. 

SF.G t;l\PA DISCI.iSSÃO DO T'ROJECTO N. 217 

Finalmente o sr. P•·esitlente annuncia a. 
segunda discussão do pt·~jecto n. 217, garan
tindo juros aos capitaes que so destinarem 
it fundação o custe io das colonias r,gl'icolas 
no Estado. 

Lido e a.nnunciado em tliscussão o ar·t. 
I.·, é dada a pala na a 

O !ilr. l~anclo Murtn:- Pedi a palavra, 
sr. Presidente. para., desempenhando-me do 
compt·omisso tomado pela commis:::ão, otrere
cer· a seguinte emenda ao al't. I.· do proje
cto (lé): 

Por essa forma, serão concedidos juros 
pat·a a fundação de colonias ag1·icolas e pe. 
cuaria no Estado, e o g-0vorno, no regula
mento que fizer sobre esta lei , estabelecerá 
os mode los das colonias, úS :;eus typos, etc. 

Juii!O, sr·. Pt·esiliente, quo a emenda vem 
at.tcnue1· a uma nec('ssidade palpitante e 
u•·::rente em favor da lavoura c industria pas
toril em nosso Estado, e, por conseguinte, 
entend o ser· t.le maxima cvilVCilieucia a ap
proYaçfw .lla mesma. (Muito bem!) 

E~IE:'\DA 

Ao art. I.· Accrescente-se depnis tias pa
l:nTas: - colonias a1n·icolas:- e pecum·i:•s. 

Sala das sessões, 26 tio jnlho de ltl!lG.-Lco
polrlo Corréa..-Augasto Clementino. 
· Lida e apoiada, tlca tambem om discussão. 

O sr. Francisco Bre!ii!IRne vem a tribu
na e declara que, auctor do prQjecto, aceeita 
a emenda. 

E!Tectuada a votação, são approvados o 
art. l. · e a e monda.. 
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Sem debate~ do approvadoJ os demais ar
tigoa e vae o projeoto â commiaallo de ··In
duatriu, por con~entir a oaaa que paaae 
elle a terceira diacu881o. 

Nada maia havendo a trat&~e, o ar. Pre
lldente deaigna para amanhl a seguinte : 

ORDEM DO DIA . 

PI:UMEiaA PAR,_ 

Atê uma hora da tarde : 
Leitura e approvaçlo da acta. 
Expediente. 

Até duaa horaa da tarde : 
Segunda leitura doa pareceres de commis

IOes e doa projectoa depois de impressos e 
distribuidoa. . 

Apresentaçlo de pareceres de commtssões. 
Apresentaçllo de projectos, indicações, re

querimentos, interpellações ou moções. 
Discusl!lio de requerimentos, interpella

çoes, indicações e moções. 
Approvaçllo de redacções tlnaes. 
Terceira discussão do projecto n. 240, so

bre questões municipaes no rurvo. 
Primeira do de n. 82, do Senado, sobre E. 

F. que partindo do Bom Retiro vá a Barra 
Longa. 

Primeira do de n. 235, transferindo para 
as proximidades da Nova Capital o Institu
to Agronomico da Itabira. 

SEGUNDA PARTE 

Ate 4 horas da tarde : 
Primeira discussll:o do projecto n. 230, so

bre transfer•mcia de cadeiras primarias. 
Segunda do de n. 235, sobre estabeleci

mento de uma xarqueada no Jogar mais 
apropriado, entre os rios Grande e Parna
byba. 

Terceira do de n. 221, sobre reconheci
mento de poderes de membros de Ca.maras 
:Municipaes. 

Discussão dos pareceres Jis. 192, '97, 198, 
200, 201, 202, 293 e 205. 

Levanta-se a sesslio. 

DISCURSO PRONUNCIADO NA SESSÃO DE 30 
DE JUNHO DE 1896 

SANEAMENTO DA MATTA 

O ttr. Raul Pellldo: - Sr. Presidente, 
conforme tive occasillo ligeiramente de di
zer, eu temia o art. 5.· do projecto·pelo em
baraço que encontrariam aa municipalidades, 
pois que algumaa dellas já se acham sobre
carregadas de emprestimos que absorvem a. 
quarta parte de suas rendas, e por isso fiz a 
declaraçllo a que o meu illustre collega e di· 
gno relator da commissão de Sautle Publica 
deu outra interpretação. 

0 SR. DUARTE DA FONSECA : - Eu tenho 
aqui a nota das palavras do nobre Depu
tado. 

0 SR. RAUL PDNIDO: -Assim, sr. Presi
dente a))reaso-me em· vir declarar à caaa 
que houve apenas defeito na expressllo 
da enunciaçlo do meu pensamento,naa pala
vras que dirigi a esta casa, quando disse que 
adoptado o art. 5. • do projecto, não teria sa
neamento na zona da Matta. 

0 SR. DUARTE DA FONSECA dá um aparte. 
O SR. RAuL PBNmo:- Venho agora de

clarar, sr. Presidente, que a enunciação do 
meu pensamento foi mal expressa, venho 
agora declarar sr. Presidente, e tornar pu
blico o enthusiasmo e mesmo veneraçllo que 
tributo a essa illustre commissllo, composta 
de 3 medicos distinctos que combatem pela 
conservaçlio da vida de seus simelbantes, 
apostolos dedicados da sciencia medica, a 
estes 3 que, com o zelo que todos nós reco
nhecemos, nllo obstante a competencia que 
possuem, não fizeram a questão em assur pto 
tllo momentoso, e foram ouvir a opinir da
quelles que lhes pareciam competentes, e 
que procuraram ap:t~esentar um projecto que 
viesse tornar realizavel.esta magna questão. 

Nilo quero, sr. Presidente, de modo algum 
que paire no espírito dos meus ullust.res 
collegas que eu tive a intenção de marear 
ou desconhecer sequer os motivos ·:~ il
lust.re commis.são de Saúde Publica ... 

O SR. JoÃo PIO:- V. exc. não era capaz 
disso, a sua correcção é muito conhecida. 

0 SR. RAUL PENIDO :-Tanto foi mal ex
pressa. a minha proposição, que eu comecei 
dando pa.rabens ao Congresso pelo projecto 
apresentado· pela commissão de Saúde Pu
blica, comecei pedindo que de prel'erencia 
fos!'e adoptado o substitutivo ao projecto 
que tive a honra. de apresentar á vossa con
sideração. 

Disse nessa occasião que em um ponto ou 
outro eu discordava do substitutivo e quan
do entrasse em discussão eu apresentaria 
emendas que o estudo embora incompetente 
tivesse suggerido. 

O que eu quiz dizer, sr. Presidente, foi o 
segumte : no caso de haver uma munici
palidade que· não tivesse renda par a garan
tir um emprcstimo necessario para fazer o 
seu saneamento, que já tivesse 11m quarto da 
sua. renda compromettido em emprest imos 
anteriores, e que fosse necessario o sanea
mento, como poderia agir desde que o art. 
4. • determina. que os serviço!! de sanea
mento seriam feitos á sua custa e sam au
xilio do governo ; que lhe competia despen
der sommas talvez fabulosas si quizesse ver 
saneadas suas locblidades 1 

Justamente nesse ponto foi que me baseei 
para tirar a minha conclusllo para dizer que 
nestas condições o municipio não teria sa
neamento, por impossibilidade dfl recursos, 
ou J!Or impossibilidade de levantamento de 
cap1taes tornar-se-hia um fóco vivo de mi
crobios para os outros municípios. 

Assim, sr. Presidente, os municípios que 
se saneassem ficariam ;prejudicados pelo não 
saneamento desse mumcipio. 

A illustre commissão de Saude Publica, 
pela voz auc~orizada do seu relator, não me 
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responden qual o meio de que este municí
pio podia lançar mão para fazer o seu sanea
mento. 

0 SR. DUARTE DA FONSECA :-Em um dos 
artigos já approvados se diz que o governo 
fica auctorizado a fazer à. custa do Estado a 
remoção das causas em geral e na remoçllo 
dessas causas em geral estão justamente es
tes municípios, onde apparecem os germens 
de molestias infecciollas. 

0 SR. RAUL PENIDO :-Razllo tinha eu, e 
folgo que a commissão reconheça, na leve 
censura que lhe atirei, que ella propria re
metteu à. mesa uma emenda ao art. 4. ·, e 
foi justamente a duvida da impossibilidade 
deste ou daquelle município que levou-me 
é conclusão, nlio a conclusão de que a com
mlsslio de Saude Publica não tivesse cum
prido o seu dever (longe de mim tal _pensa
mennto) mas que se preoccupava dema1s com 
a verba á gastar-se. 

0 SR. DUARTE DA FONSECA :-V. exc. dà. li
cença para um aparte 7 

O que de algum modo melindrou a com
missão foram as palavras do nobre Deputado 
que eu tomei aqui ipsis verbis. 

Não se conseguirá debellar o mal com este 
projecto, mas desdelque v. exc. deu a explica
ção tollitw· questio. 

0 SR. RAUL PENIDO :-EU estou dizendo QUe 
não encontro rio projecto em discussão um 
meio para que esse município se pudesse 
sanear e isto foi que me levou a tirar a 
conclusão de que não teríamos nunca sanea
mento com o artigo como astava redigido. 

0 SR. DUARTE DA FONSECA:-Tollitw· questio, 
a commis~lio ucceita a explicação e não es
perava cousa alguma. 

O SR. RAuL PENIDO :-.\ ~si m, sr. Presidente, 
em vista da declaração ,. tthegorica feita pelo 
illustrado relator da co .• ,missão, v~jo que o 
art. 5. · não se tornarà ,·m embaraço para o 
saneamento . 

0 SR. DUARTE DA Fo:-: 'I·:CA :-V. exc dá li
cença para um aparte ? 

Mas, pelo art. 3. · a d· · ' ilesa com os estudos 
e mais trabalhos tendo::1.es a apontar as cau
sas accidentaes ou P<'":nanentes da insalu
bridade correrá por co11 :a do Estado. 

0 SR. MENDES PI!IIEN:' :r.. :-Apontar, mas, 
não resolver. 

Então é incogruente ··om a outra dispo
,ição que commette es'" serviço às Camaras 
Municipaes. 

0 SR.. RAUL PENIDO :-Vê O nobre collega 
e folgo muito de ter aJ parecido occasião de 
v. ex c. verificar que u \cmor que tive o tive
ram tambem alguns C••llegas. 

Ago:-a venho declara1· que rectificado como 
se acha. o art. 4. · do projecto, eu acredito 
que com algumas modificações mais, sahiria 
uma lei que resolve a questão. 

0 SR. DUARTE DA Fo-:-<SECA :-0 que a com
missão não podia era propor que os serviços 
de abastecimento d'agua e esgotos, que são 
fontes de microbios, fossem feitos á custa do 
Estado. 

0 SR. RAUL PENIDO :-Mas, perdllo; na 
primeira occasilio que tomei a palavra eu 
disse referindo-me simplesmente ao art. 5. • 
que, neste caso, em vez de dizer:-o governo 
emprestará as municipalidades se,dissesse, o 
governo fará o serviço qualquer que elle 
seja sendo isto considerado como adeanta
mento a ellas feito e com as quaes poderá 
r.,ntrarem accõ ~uo para o resgate do imposto 
das obras feitas. 

Porque, sr. Presidente, não ba municipa
lidade que, balda de recursos para fazer o 
seu abastecimento d'agua e esgotos se re
cuse, por exen.plo, a dar ao governo o resul
tado dos impostos de aguas e esgotos i o 
governo diz ao município que faça o serviço 
arrecadando os im,postos de agua e esgotos. 

Isso e uma cousa que està se dando actual
mente no Estado de S. Paulo com o sanea
mento daquella cidade. 

E a mim me parece, sr. Presidente, que 
aq11elle Estado curou tanto de suR saluhrida
de que feriu a autonomia municipal por 
causa da salYação publica. 

Assim, no meu fraco modo de entender, 
penso que um pr~jecto serio, que depende 
de um estudo acurado, de uma med1tação 
profunda da nossa parte, e que estâ entre
gue á uma commissão competentissima 
qual a de Salido Publica. não deve ser reta
lhado com particularidades e enxertos, dei
xando por isto de apt·esentar as emendas 
que prometti mandar. 

A commissão estudará as idéas que forem 
apresentadas e em terceira discussão amplia
ra ou sup{lrimit•à esta ou aquella dispo ição, 
conforme .Julgar conveniente. 

Nessas condições, eu deixo, Sr. Presidente, 
P'J mandar mesa. a emenda que pretendia 
offerecer á-consideração de meus i Ilustrados 
collegas, visto como, conforme declarou o 
nobre relator da.commissiio, o governo pode 
chamar a si o set·viço de saneamento das 
municipalidades que não tiverem recursos 
pa1·a fazel-o, tornando-se assim completa
mente J"ealizavel esta magna e ;portentosa 
questão. (Muito bem; muito bem!) 

DISCURSO PRONUNCIADO NA SESS.:\0 DE 30 
DE JULHO DE 1896 

SANEAl\IKNTO DA MATTA 

O Sr. Raul Penldo : - Sr. Presidente, 
como auctor do projecto que acha-se submet
tido á. consideração desta illustre assembléa, 
cumpre me declarar que nenhuma razão 
predomina em meu espírito, para l·&cusar o 
substitutivo ao mesmo apresentado pela 
commissão de Saude Publica. 

Salvo um ou outro ponto, sr. Presidente, a 
commissão de Saude Publica refundiu o pro
jacto o. 152, porquanto de uma leitura com
parativa ver-se-ha. que os seus artigos acham
se consubstanciados no substitutivo por ella 
apresentado. 

Assim, eu, como aactor do projecto primi
tivo, declaro que acceito a preferencia da. 
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diseuulo do aubstltutlvo apresentado pela 
illustrada9'commisllo de Saude Publica. 

Ainda ba uma raz1o pela qual acceito essa 
preferencia: é que o anno passado quando ·se 
tratou do projecto que · garantia o Estado a 
emprestar dinheiro ás municipalidades para 
o seu respectivo saneamento eu apresentei 
na s•ssl\o em que foi elle diaeutido um sub
stit.utivo que consignava todas as medidas 
propostas agora pela commiss!W. 

E si o anno passado eu pensava que o pla
no geral do sane'amento devia ser feito, es
tudado e executado por uma commissão no
meada pelo governo, rolgo muito de ver 
hoje essas minhas idéas patrocinadas por 
collegas tão distinctos e competentes na ma
teria, pedindo assim á. cnsa que :pretira o pro
jacto que tive a honra de su1eitar á sua. 
apreciação, preferindo o substttutivo apre
sentado pela. illustrada commisslW de Saüde 
Publica (Muito bem), 

52.· SESSÃO ORDINARIA AOS 27 DE AGOSTO 
DE 1896. 

PRESIDENCIA DO SR. EDUARDO PIMENTEl, 

SU~Ut..\1\10 :-f>rlmcira parte •la orrlem rlo tlia.
Acta: - F.xpet1ieute.-Aprcs~>nt.1çâo do parecer 11. 
218.-lllem para terceira disctJS~ào dos projPcto~ 
n11. ?38 e 241.-AJtrc.•entaçào dos projectos os. 
249 e 250 .- Terceira rliscussào do prujccto n. 240. 
-l'rlmelra do de n. 8:!. do Seuado.-t>rlmclra do 
de o. 23.•.-Discurso e requerimento do sr. Sa
bioo flarroso Juoior .-Discur:;os dos srs. F•an
cisr.o Bressanc e Joj(o l'to.-S•·~•lllda parte.-f>ri· 
meira dlscuss:lo do projerto n. 2~0 .-Apres·mtat;ão 
rl'l redacçllo llonl do prujecto n. ~·10.-St·gu 111la 
discu silo do p1·oj~>cto n 236 . -Di~cursu e emen
da ;; do sr. Desh1cro de Mello.-Terceira discus
são cJ,, ~·rojr.clo o. 2l!l.-Di~cur~os e emerula~ dos 
srs. r:mu 110 Ro~tre!' Fllh11, C;unillo l'rates e Jnve
oal l•enna.-1\equerlmtmlo do sr. Juscelino Bar · 
bosa.-Di~cus~ão do parecer u . 1\J~.-Di~cur~•> fl 
emenda do sr. Ribeiro Juoqu11ira. -Discurso do 
11r. Camlrlo Soares lo'ilho .-Orcle:u do d ia se
guinte . 

Ao meio dia, feita a chr.mada, acham-se 
presentes os srs. Eduardo Pimentel, Agos
tinho Pereira, Ribeiro Junqueira, Ferreira 
Tinôco, Juvenal Penna, Desiderio de Mello, 
Júii.O Pio, Sousa Moreira, Silva Fortes, Ma
noel Alves, Faria Lohato, Nunes Pinheiro, 
Epaminondas Ottoni, \Venceslau Braz, Pinto 
do Mour·a, Bernat•des de F11.ria, Leopoldo Cor
rêa, Delfim Moreit·a, Ca.millo Prates, Jusce
lino Barbosa, Nunos Coelho, Carlindo Pinto, 
Saturnino Dantas, Rodrigues Chaves, Fran
cisco Bressane, Camillo Soares Filho, Getúlio 
de Carvalho, Manoel da Silva, lgnacio Murta 
e Sabino Barroso Junior, faltando com causa 
participada os srs. Raul Penido, Theophilo 
Marques, Tavares do Mello e Alberto Fur
tado e sem ella os mais l"~nhores . 

Abre-se a sessão. 
Lida a actll. da. antecedente e não ha

vendo quem sobre a mesma faça observa
ções, o sr. Presidente a dá por approvada 

0 SR. 1. · SECRETARIO dá conta do se
guinte 

BXPEDIEN'I'B 

Olflciol 

Do sr. 1.· Secretario do Senado,devolvendo, 
acompanhada de emenda.s, a proposição de 
lei n. 61, emanada desta Camara, sobre fis:a
çiio da força publica para o futuro exercicio 
-A imprimirem-!!e as emendas. 

Do mesmo sr. Secretario, communicando 
ter subido á sancçlW, sob n. 79, a proposi
çlio de lei emanada desta Camara , sob n. 
65, declarando nullos os §§ 2. · . e~-· do art. 
L· da Jei n 6, de ll de julho .do anno pro
ximo findo, promulgada pela Camara Munici
pal de Alvinopolis -Inteirada. 

Do dr. Secretario da Agricultura, enviando 
informado o requerimento em quê o dr. Luiz 
de Sousa Monteiro de Barros solic;ta privi
legio para o prolongamento da E. de F. pro
jactada de Tapirussú a Bom Jesus da Ca
choeira Alegre.-A' commissão de Obt•as Pu
blicas. 

Do dr .. Secretario do lnteJ•ior, transmit tindo 
informada a representação dos habitantes da 
Capellinha de S. Bento, município do Alto 
Rio Doce, solici ando a creação de uma ca
deira de Jnstrucção primaria na referida lo
calidade.-:\' commissão de ln;;trucção Pu
blica. 

Do mesmo dr. Secretar io, enviando uma 
representação em que a Camara Municipal 
da Conceição pede a creação de mais duas 
cadeiras primarias naquella cidade.-A mes
ma commisslio. 

O 8r.Ipaelo Morta vem á tribuna afim 
de enviar á. mesa uma representação dos 
habitantes do logar denominado-Chinllllo
districto de Salto Grande, município de Aras
suahy, na qual pedem a creação de uma ca
deira mixta para aquella localidade. 

E' esta uma mt di da de just iça, visto como 
os habitantes daquelle logar acham-se a nove 
leguas do Salto Grande e a dez da Vigia , que 
é onde se encontram as mais proximas es
colas primarias; e por isso, pensa o orador 
que a reclamação daquelle povo deve ser 
attendida pela Camara dos srs . Deputados. 
(Muito bem). 

Vae a representaçlio á commissão de In
strucçilo Publica. 

APRESENTAÇXO DE PARECEltES DAS COIIIMI SSÕES 

SIW lidos e vão a imprimir-se os ~cguin
tes 

PARECER E REOACÇÃO PARA TERCEIRA DISCUS-
. SÃO SOBRE O PROJECTO N. 238 

A commisslio de colonizaçlto é de parecer 
que o projecto n. 238,deste anno, entre em 
terceira dtscussão e sej a. approvado com a 
seguinte redacção. conforme o vencido em 
segunda : 

O Congresso Legislativo do Estado de Minas 
Geraes decreta : 

Art . L· Fica o govArno auctorizado a r e
levar aos colonos dos !'lucleos Coloniaes :
S . Jollo d' Et-Rey, Rod1·igo Silva e .Mm·ia 
Oustodia, da divida dos mesmos para com 
o Estado . 

• 
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Art. 2. · No fim de sete annos da data da 

presente lei, o governo fará. entrefa de ti
tulo dertnitivo de propriedade ao colono que 
durante esse praso tiver estabelecido no re
spectivo lote morada habitual e c u ltura etre
ctiva.. 

Art. 3. · Fica mantida a determinação do 
art. 25 tlo tlec1·cto 11. 777, do 1.· tle setembro 
de 1894. 

Art. 4. · Revogam-se as disposições em con
trario. 

Sala. das COlllllliSsões, '::.7 ue :l~osto de 189(3. 
-Ignacio MUI-ta.-Lecpo do Corrêa. 

PARECER N. 218 

A commissão de terras, a que foram pre
sentes diversas I'opresentaçõcs sobre medi
ção de tel'l'as e legitima<;ilO tle pos:>es, proto
colladas sob ns . !J8, lU~ v., 10-1 c 11 :~ v. ,de 
11394, ó de parece1· qu~ s~jam essas peças ar
chivatlas, visto já ter o Co ngresso vul.atlo 
uma lei referente ao asf'umpto. 

Sala das commissOes, '.!-7 de agosto de 1896. 
-lgnacio Murta.-Lcopoldo Col'l'êa. 

Submettido ;t apoiamento, vac a. impri
mir-se, 

PARECER PARA n;RCEIRA I>ISCU:SSlO SODRE O 
PROJt;CTO :'i. ~-11 

A commissão de Obras Publicas, Viação 
Fel'rea,etc., a qual foi p1·esente o pr~jecto n. 
241, de 189G, por e lla confeccionado o já 
approva.•lo em segunda di scussüo r e lativa
mente â. garantia de ju1·os ao capita l de 
~.41J2:080~, gasto pela companhia E. de F. 
Oeste de l\Iinas no t 1·ccho da e.>trada entro 
a estação de S. F1·ancisco e a llan;t do Pa
raopeba., à tle parocm· que soja. e lle submet
tido a terceira discussão o approvado com a 
mo~ma redacçüo. 

Sala das commissões, em 27 de agosto do 
1896.-E. Ottoni.-Silva Fortes. 

APRESt~NTAÇÃO DE PROJEC1'0S 

0 SR. RODRIGUgS CIIAVJ.;s envia á mesa O 
seguinte 

PROJECTO' N. 249 

O Congresso Lcgis lutivo do Estado de Mi
nas Geraes dec1·eta : 

Art. I.· Ficn. o servente do Arcliivo ~1ine i
ro incluitlo no quadro dos emp•·egados dessa 
r epartição. 

Art. 2. · Revogam-se as dispo~içoe::: em 
COilti'UI'iO. 
Sal•~ das sessões, 27 de agosto de 1806 . 

Rodrigues Chaves. 
O sr. lguaclo ~lurta :-Pedi a palana, 

sr . I'residon te, pam ofi'ere.~er á co nsiJora
çã.o da Camara dos srs. Deputados um proje
cto, c•·oando uma cadeira mixta no a1Taial 
de S. Pedro, município do Al'assuahy. 

Justilka a Cl'üaçã.o dessa cadeira, SI'. Pre
sidente, o 1·ecenseamento escola r fei~o na
quelle districto constante tlo mappa que 
acompanha o projecto e pe lo qual se vê que 
existem naquelle logar 118 meninos em eua
de escolar. 

. Nestas condições, creio que é de inteira 
JUstiça a. creação dessa escola, e, á vista. do 
que acabo de rel'erir, estou c:erto que a. no
bre oommis!'liO de lnstrucção Publica uão re
gateará a concessão desse bene fi cio a qu e 
tem incontestavel direito aquclles nos~os 
patrícios a lli residentes. 

Em I.· discussflo adduzil'ei outras consi
deraçt es que provam a. justiça dessa me•lida. 
(Mui/o bem). 

Vem â. mesa o seguinte projeto que,apoia
do, vae a imprimir-se. 

PROJECTO N. 250 

O Con ~.p·csso Legislat ivo do Estado de :\li
nas Ge1·acs decreta : 

Artigo unico. Fica CJ'O;Hia uma c:ulc il'a 
mixta de instrncção prima1' ia 1:a poYoac.;i\o e 
tlisti' ic to tle São Ped1·o de Jequitinhonha 
município de Ar·assuahy ; revogadas as dis~ 
posiçOcs e m contmrio. 

Sala tlas sessOcs, 27 de agosto de 1800.
lgnacio 1\lurta.-Cen ego A!Yes. 

n :HCEII A DISCCSSÃO DO T'ROJECTO :-;, 2·10 

E' lido, entJ'<l. em terceira discus ão e e. 
sem dehate , approvado, o projecto n :!-10. 
sob1·e questões municipttes na cidade do Tur
vo.-A' commis~ão de Redacc:ão. 
PRniEIHA IJISC SS.~O DO PROJECTO N. 82, DO 

~E:".\ ! O 

Egualnwnte, scm tlehate , é nppi'O\'ado, om 
primei1·a discussfto, o vae â. comm issflO de 
Obras Publicas ,o p1·ojecto n. 82 do ~cnado, 
auctorizando o governo a co ntractar, com 
quem melh01'CS ,· anta~cns oiTorecer, a con
struc~;flO rle um l'amal l'eneo que, paJ'ti ndo 
de Bom Retiro, Yà. á lla1-ra Longa. 

PRDI EIRA OISCCSS.\ 0 DO I'ROJEC:TO N. ~~l;j 

E' lido c entl'a e m p1·imeim discu sfto o 
projecto n . ~:35, t.J·an, ro1·i ndo pa ra as p i'Oxi
midades da Nu\'a Capital o Institu to Agi'O
nomico da ltabi ra. 

O ~r. Snbino Rnrroso Junior :- (1\'iío te
mos o seu di~cur;;:o). 

\'em á mc:::a, ó lido, apoiado o posto em 
tliscu sso'lO o seguinte 

Rr.Qt: I':RDIENTO 

Rrq ne iro que n pi'Ojc, :o n. 2."..5 v il à com
m Ls;·w do Agri-:ultuJ·a c lnd u~trias pam, so
bre el le , l'mitttir· se u parN'CJ' 110 pr·a~n regi
mental. S . · 27 do a!!uSLO de l t-i!Jô.- Sa-
bi no lla rroso J un :o1·. · 

O sr. l •'randsco UN!:ssaue :- :'-lào te
mos o seu discur~o) . 

l·:ncerrada a di~cÚ:::s:!n . :\ mjcitado o r e
quel·ime nto o continua a Ll iscu;;so'lO do pro
j acto. 

O !'Ir • .João Jl•io : - Be:n poucas vezes, 
sr. l'rcsident.e , pouqui s"ima:::, talvez, terei 
occasJi\O do tlebatc l' nosta ca"a um assu ., 
pto tf10 dill!cil, porque, ((Uando o homem se 
deb:~.te r.om as armas matcriaes em. mãos, 



. . 
quando se lanQ& na arena, contando desde nu grandes Capitaee onde se encontra a 
logo com a valentia ·do inimigo, por mata 6U~ da sociedade, nlo e ahi que se vae bua
traco que elle seja, esta mesma fraqueza d._ car o agricultor. 
lhe coragem para entrar m&ia animoso na E, 1r. Presidente, ~uando nlo esteja bem 
llça. .collocado o Instituto em ltabira., transfira-

Nesse caso dá-se justamente o contrario, moi-o para outro ponto, mas n~ para a 
porque eu venho discutir uma materia que, Capital de Estado. 
segundo as leis da eloquencia e da rethori- O SR. FERRBIRA. TINôco: -Apoiado. Muito 
ca, chama--se paradoxal. bem. 

Ha <?P~nilo formad~ sr. Pres!dente, ~o~re o sR. BRESBA.NE :- Nlo apoiado. 
o lnsututo · Agronomtco de It.abtra, optnt~ O sR. JoÃo Pio : - Como muito bem diz 
que germinou de lónga data e que, desde a um escriptor sr. Presidente, na sociedade 
sua f11ndaç~~ foi creando raizes ate appare- hade. haver ~empre a nobreza, nas monar
cer surratetramente o anno passado nesta chias é a nobr~:oza de sangue a nobreza de 
casa, e hoje vir impOr-se ao espirito da Ca- raça. . ' 
mara e arrancar-lhe uma votaçlo que nlo Nas democracias é a ''Obreza intellectual 
se justifica de modo algum. e a nobreza do trabálho que constitue ~ 

Sr. Presidente, !lavia na ltabira uma es- elite da sociedade. 
cola agricola que produziu magnidcos resul- Mas, sr. Presidente, nlo é na.s grandes 
~os, e, P,ar& provar e_ssa a~rmaçlo, .basta Capitaes, onde se encontra essa élite, que 
dtzer-se que no Estado de Mmas se mtro- s~ necessarios estabelecimentos similares é 
duziu !'- cultura por me i. o. d.e instrume~tos junto do povo, para ensinar ao humilde ~i
a.perfetçoados nos muntctptos de ltabira, neiro como se deve cultivar a terra que 
Conceiçlo do Serro, Santa B!lrbara e S. Do- devemos collocal-os. 
mingos do Prata, onde hoJe se encontra o O SR. BRESSANE :- Nlto ha povo n'uma 
arado. devido á Escola Agricola de ltabira, Capital f . 
quando antes della alli i~trcduzir esse me- O sR. JoÃo PIO : - Quando y. exc. mostrar 
lhoramento,, só se conhecia o systema devas- uma Capital, onde existam agricultores, eu 
tador da foice e do fôgo. concordarei que ha povo agrícola n'uma Ca-

lsto nlo póde _de maneira alguma ser ne- pital. 
gado, eu que conheço palmo a palmo aquella O SR. BRBSSA.NE : - Entlo uma Capital não 
zona, affirmo, sem medo de contestaçlo, pótle ter agricultura 1 
a~rmaç~ q~e póde ser .confirmada por va- O sa. JoXo Pio : - Póde haver pequena 
rios Dep.utados que aqUI estilo. . lavoura, mas v . exc. deve saber que preci-

PosteriOrmente ·ha .2 a~nos, ·mais ou me- samos, mas e da grande lavoura. 
nos, o Co!lgresso Legts~ativo converteu !l Es- Bem se vê, sr. Presidente, que este moti
cola Agr:•col~ de ltabtra em um Instttu~o vo e fragil, é pequeno, para com elle se 
Agronom~co, tsto é, fundou uma academi.a querer mudar o Instituto Agronomico delta
Agronomtca P!Lra preparar m?ços que qUI- bira. Não se póde, portanto, argumentar 
zessem se dedi~ar a essa carreira. que a fazendeiro com suas botas de couro 

;Apparece a Idea da suppressilo ~e~se In- de veado, com seu trajo amaneirado á mi
st~tuto, e agor~ de!o d~r uma ligetra ex- neira vá á Capital do Estado aprender como 
pltcR.Ção que alt~ Já fo~ dada em apar:te, se cultiva a terro. 
porque está. a mmha assignatura - venctdo ,. . . 
- no projecto do meu distincto amigo e St fundar_mos um Inst.ttuto nessas condi-
companheiro de commiss~. çOes, será stmples e umcamente par.a con· 

Não podia, estando desfalcada a commiss~ servar nelle lent~s e os moços que q01zerem 
de Instrucção Publica recusar a minha assi- ter apena:s um titulo, mas nunca: será um 
gnatura; dei-a portanto, com a r~stricçilo es~belecimento que prest~ servtço real á 
de- vencido- si bem que nenhum motivo agrtcultura. (Cru~am-se dn1ersos a!X!-rtes). 
me tivesse sido allegado, para transferoncia Espero da gent1le~a. dos meus tllustres 
desse Instituto. collegas que nlio me mtei'rompam c_om apar-

tes paralellos, afim de que eu nilo mterrom
Q.uaes ser!Lo, sr. Presidente, os motivos pa as minhas idéas. 

que influíram no animo da commissão para O SR. CAMILLO SoARES FILHO:- Isto é um 
pedir essa suppressão Y d 

Dirão, porventur-a, que o Instituto Agro- efeito parlamentar, todos nós damos apar-
nomico e uma academia superior, e como tal tes. 
deve estar na Capital do Estado, deve estar O SR. JoÃo PIO : - O Instituto de Ita.bira 
n'um grande centro, mas essa affirmação é està. fundado ba dous annos apenas, luctou
contraria á existencia dessa instituição. se com grande difficuldade para sua instai-

Nós vemos, sr. Presidente, em todos os laç~. e é preciso notar-se que só o anno pas
paizes, na America do Norte, na França, sado foram abertas as suas matriculas, com
onde essa instituição està. disseminada, que parecendo varios alumnos que nilo podaram 
n~ é nos grandes centros que se encontra se matricular, devido á exigencia de prepa.
um instituto agronomico ; nós os mineiros ratorios e porque no local não haviam ban
dispeilsamos a tundaçlk> de Institutos Agro- cas examinadoras. E, si ha apenas dous 

. nomicos para tel-os como um brinco, como alumnos, é porque um estabelecimento novo 
um ornato <las grandes capitaes ; nós n_ilo p~de ser frequentado de um momen~ 
o que queremos é um Instituto . AgronP": para outro. . 
mico para nos . ensinar. a . arro~af Ql! Abramos, sr. Pr~sidente, collegio em 
,nossos terrenos, e n~ e num Qentro, nl'o é I guàlquer ponto do Estado, digamos no seu 

; 



programma quaes os preparatorios que são 
ensinados e veremos que elle enche-se de 
alumnos immediatamente. 

Mas, a Camara é testemunha, foi o anno 
passado que se teve a idéa de desenvolvar 
o ensino agrícola no Estado de Minas, na.da 
se tendo feito até então. 

Qual o rapaz, sr. Presidente, que tendo de 
tentar carreira, vae atirar-se ao azar de um 
instituto · agrícola, não sabendo o que vae 
dar-se 1 

Depois, sr. Presidente, com o procedimen
to da Camara dos srs. Deputados vae fechar
se de vez, a frequencia nestes estabeleci
mantos, e porque 1 

Comprenhede v. exc., sr. Presidente, que 
neste estabelecimento abriu-se a matricula 
e la appareceram dous alumnos, ora fechai
o ou mudar para outra zona o resultado 
será nenhum, porque nenhum estundate 
vae atirar-se a uma carreira, sujeitando-se a 
mudanças imprevistas. 

Comprehende v. exc., sr. Presidente, que 
elles não virão cursar um estabelecimento 
em cuia estabilidade não pode haver con 
fiança. 

Por estes motivos mesmo não ha rasão 
para que se tracte desta transferencia. 

0 SR. BRESSANE dà um aparte. 
O SR. JoÃo Pw:-0 facto de haver a.lli ape

nas dous alumnos é mais uma razão para 
não transferir-se o instituto. 

0 SR. WE!\'CESLAU 8RAZ:-E' possível que 
fique sem nenhum. 

0 SR. CAMII.LO SOARES FILIIO:-E mesmo 
que se manten11am os dous, v. exc. ha de 
concordar que tlca um pouco caro. 

O sn .. BRESSA:>~E:-Si o instituto continuar 
lâ, fica, com certeza sem alumnos. 

O SR. JoÃo Pw:-Não procedem, ·sr. Presi
dente, para a mu.lança do .instituto agrícola 
estes motivos, mas, sr. Presidente, outros 
motivos poderiam allegar, que o instituto 
agrícola de ltabira, està. collocado em mau 
logar; ma::!, sr. Presidente, o i li ustre Secreta
rio da Agricultura, deu ordem para que se 
transferisse o instituto agrícola para o cen
tro da cidade de Itabira. e o tlirector deste 
estabelecimento, sr. Presidente, a quem 
g~ardo com prazer para , no tlual do meu 
dtscurso, para ..... 

0 SR. CARLINDO PINTO:-E' bom que não se 
esqueca delle. 

O SR . . JoÃO PIO . •• analyzal-o perante a Ca
mara dos Deputados, o que me serà. bem 
grato fu.zel-o. 

Este direct,or, sr. Presidente, foi à cidade, 
percorreu-a toda e não encontrou, diz elle, 
casa onde podasse estabelecer os cursos do 
in!ltituto, mas, v. exc. creia, sr. Presidente, 
a Cama.ra rto~ srs. Deputados pode crer e 
nós, ropresent<Lntes do !'>. • di.;tricto, que co
nhecemos a cid.We de Itabira, que é uma das 
melhores cidades do Estado, uma das cida
des mais âdeantadas v. exc., sr. Presidente, 
não póde admittir, que alli não se encontre 
uma casa onde possa funccionar o estabe
lecimento! 

A. C. - 42. 

Sr. Presidente, eu aftlrmo que o povo d& 
cidade de Ita.bira, está prompto a otrerecer 
ao Estado, casa. onde possa funccionar o in
stituto agrícola. 

O SR. CAH.LtNoo PtNTo:-E' verdade. 
O SR. JoXo P10:-Eu, sr. Presidente, tomo 

a responsabilidade da. aftlrmaçllo do povo, e 
garanto que, si o governo quizer transferir 
para a cidade este in·Jtituto, lh encontrarà. 
casa com toda.s as accommodaçoes, o que po
derá ser verificado por qualquer cidadiio, 
menos pelo actual director, e o goYerno qua 
ma.nde qualquer pessoa como o illustrado 
dr. Gorceix, director do!> campos agdcolas 
e verificara que existem edificios, onde póde 
funccionar o instituto agrícola na cidade de 
Itabira. · 

0 <IR. DELFIM MORElRA:-1\Ias V. exc. 
condemna institutos desta natureza na éi
dade. 

O sR. JoXo Pxo:-Esta minha atnrmação 
não póde ser po .. t a em duvida, porque . .•• 

0 SR. DgLFBI MOREIRA:-V. exc. não con
demnou ha pouco este instituto na cidade 1 

O sa. JoÃo Pto:-Eu condemnei o instituto 
na Capital, mas não na cidade. 

V. ex.c. nàl) prestou attenção ao que 
disse. 

V. V. excs., parece-me, estão cançados com 
o m~u discurso, mas eu direi que serei tão 
longo até que o relogio marque as 2 horas 
para passat·mos à segunda parte da ordem 
do dia (risadas). 

E, desde jà, devo avisar que os apartes, 
desde que não sejam paralellos me coadju
varão a levar a minha cruz ao calvar10 (1·i 
sadas). 

UM SR. DEPUTADO:-Entã.o V. exc. quer ob
struir 1 

O SR. JoÃo P10:-E' tactica de guerra, e 
na posição em que me acho, pois, não es
perava a discussão, devo procurar prote
lar para resolver o que deva fazer. 

Verificada, dizia eu, existencia de casa, 
mui bem ficaria o instituto na cidade, tendo 
ha poucos kilometros terreno onde os alu
mnos podassem fazer experiencia. 

E' preciso, sr. Preoidente, que a Cama.ra 
dos srs. Deputados considere, que não deve
mos, na época actual trazer o p0vo sob a 
impressão de mudanças em nossa legislação, 
precisamos de estabilidade. 

Diz um grande escriptor, sr. Presidente, 
qua as instituições devem ser postas em pra
tica e ver se produzem ou não resultado, 
mas nunca tocar na lei antes de ter sido 
posta em pratica, antes de ter sido experi
mentada, e quando o legislador, depois de 
coditlcar uma lei , antes de pol-a em execu
ção,:vae alterai-a esse legislador, diz o gr&.nde 
escriptor vae trazer desconfiança contra a 
instituição, lança a incerteza no seio do 
povo. 

Sr. Presidente, ê preciso saber que o ceu 
da Republica não se tornou límpido, &inda 
não brilham as estrellas que hilo de mos
trar ao povo o canlinho do progresso que 
engrandecerá a Repnblica, ainda b.a nuvens 
e bem carregadas no ceu da patria, ainda 
esta.la o raio e fusila o rela.mpago sobre a. 
cabeça da Republica (muito bem do sr. 



Ignacio ..llurta) e nós, sr. Presidente, -deve
mo-nos levantar, devemos empregar todos 
os meios, para que de um momento pai'a 
outro o povo nlto entre em desconfiança. 

Ora, sr. Prosidente, pergunto aos nobres 
Deputados: o povo da cidade de Itabira não 
.tem o direito de esperar mais um pouco da 
nossa Jegislii.Çlto, pols ha dous annos, como 
muito bem o disse o meu illustre collega de 
districto, o sr. Sabino Barroso, &Renas nós 
temos installado o instituto naquella. cidade, 
já vem a Camara dos Deputados, sem· moti
vo justo, transferil-o fara uma capital que 
se está fazendo ainda 

Sr. Presidente, este protesto do povo que 
eu podia apresentar em telegra.nul)a.s diri
gidos á Camara dos srs. Deputados ... 

0 SR. BRESSANE :-Natúralmente que hão 
de protestar (apartes). 

0 SR. CARLINDO PINTO :-Nós somos repre
sentantes tanto de Itabira, como de Bello 
Horisonte. 

O SR. JoXo Pio :-Este protesto do povo de 
Itabira tem algum valor e porque 1 

Porque o povo de Itabira está acostuma
do a ver a. justiça dictar nosso pro.Jeder. 

Para citar um facto, tive a. honra de apre
sentar um projecto supprimindo escolas 
normaes e ficou provado que cada alumno 
d'essas escolas fica ao Estado em dez contos 
de réis, e que este anno ficaram em qua
renta e seis contos. 

Ainda deixei provado, sr. Presidente, que 
muitas d'essas escolas não estavam na altu
ra, si bem que existam outras que prestam 
reaes serviços. · 

Eu lembrei, sr. Presidente, a suppresslio 
de algumas d'ellas e nós vimos levantarem
se os representantes do norte e sul e unani
mes votarem contra a idéa e eu, sr. Presi
dente, tive de retirar e a Camara attendeu 
ao brado que veio do norte, a cidade da Ja
nuaria dizendo que seria privai-a da unica 
cousa que tinha recebido do governo e a 
Camara attendeu tambem o grito vindo da 
Campanha e de outros pontos. 

O sR. WB,OESLAU BRAZ:-0 caso actual 
nKO é de suppresslto, é apenas de tl'ansfe
rencia. 

o sR. Joio Pw:-Mas, sr. Presidente, por
que a Camara dos Deputados vae ser surda 
e nllo vae ouvir o grito que lhe env!&. o po
vo de Itabira 1~ 

Sr Presidente, isto nlio tem explicação; 
quando o povo comprehender que no nosso 
modo de legislar nll.o olhamos a justiça, que 
nllo respeitamos a egualdade (apartes) este 
:{iOVO, a quem devemos representar e de 
cujos interresses devemos ser os zeladores ... 
(Cruzam-se os apartes). 

Este facto ê bastante frisante; provado 
que as escolas normaes não prestavam os 
serviços que eram de esperar, nós nllo as 
supprimimos, porque •• 

0 SR. CAMILLO SOARES FILIIO :-Ao institu
to pode applicar com muito mais vantagem 
do que ái escolas normaes. 

O sR. JoXo PIO :-Ja vê v. e.rc., sr. Presi
dente que a suppresslto do instituto agrícola 
da cidade de Itabira nllo se pode fundar na 
minima justiça. 

EsperemOs, sr. Presidente, mais alguns 
annos, deixemos correr o tempo. deixemos 
que o povo comprehenda a necessidade do 
ensino da agronomia e do desenvolvimento 
da agricultura no Estado e depois entllo ve
remos que 1\ mocidade procurará esses esta
belecimentos para abi se educar. 

Mas, desde que seja transferido o ln!=titu
to, na nova Capital nllo haverá. alumnos, 
porque elles nlto se sujeitarão a ·ficar em 
estabelecimento que muda-se de um dia 
para outro. Sr. Presidente, a.s informações 
pedidas pelo meu illustre amigo, o sr. dr. 
Sabino Barroso, e que o meu distincto colle
ga de commissão diz que vae apresentar, 
são todas faltas tle base e nltomerecem ome
nor conceito da Camara dos srs. Deputados. 
(NiltJ apoiado da sr. Bressane). Quaes silo os 
tontes dessas informações 1 EJias :partem 
unicamente do director do Estabe!ectmento 
e do seu muito digno secretario. 

O llirector do Instituto Agronomico de 
Itabira, é preciso que seja dito de passa
gem, é um allemlto illustradissimo, conhece
dor profundo da mate ria, mas a. quem falta 
a cultura o a limagem necessaria para tra
tar com os mineiros. 

0 SR. NUNES CoELHO :-Agora é que V. -ex c. 
està t!>cando no amago da questilo. 

O SR. Joio Pio :-Estimo muito que v. exc. 
que conhece muito bem o districto e qu'3 é 
um dos seus mais dignos representantes, 
venha confirmar aquillo quo estou dizendo. 

Sr. Presidente, esse homem, o director do 
Instituto, se retira a um canto e, com a 
ganancia que trazere todos aquelles que se 
expatriam, tem horror de gastar um vin
tem. Atira-se como um personagt~m des
cripto num romance, cujo nome nll.o quero 
citar, para um canto e vive economizando 
as libras que recebe. 

0 SR. JUSCELINO BARBOSA :- Isso será um 
mal ; si a mudança do Instituto importar 
tambem a mudança dos trastes. 

O SR. Joio Pio : - Guardo o aparte de v. 
exc. aOm de exigir-lhe o voto em 3. · discus
sllo para uma emenda que tenho de apresen
tar. (Riso) 

Sr. Presidente, osse homem e contrario á 
mudança do Instituto de ltabira, do logar 
em que está, porque, si elle fôr para uma 
cidade, elle tem de alugar casa, d~ comprar 
mantimentos, etc. ; ao passo que, no logar 
em que está elle não faz nenhuma dessas 
despesii.S. Diz-se mais ainda que na escola 
agronomica de Itubira nlto ha lenha, quando 
eu que conheço perfeitamente aquella zona 
sei que alli ha mattas enormes. 

Diz-se mais ainda que nilo ha agua quando 
é sabido que Itabira possue duas fabricas de 
tecidos, e o Director vem com uma impru
dencia que revolta, afllrmar que alli não ha 
t:gua para mover pequenos machinismos 

EU quasi chego a duvidar que elle tenha 
essa illustraçllo que atDrmei, Dorque hoje a 
hydraulica ensina que nlio se Ttrata do volu
me de agua e que com qualquer volume se 
obtem força reproduzida em grande escala. 

E, entret.anto, diz o Director que ha falta 
de agua. 



a ai 

O seu digno Secretario é quem lhe faz os 
relatorios, é quem lhe escreve tudo, porque 
o illustre Director não sabe ler o portuguez. 
Sou disso testemunha, porque ha dous annos 
eu traduzi o rela.torio que elle escreveu 
quando foi a Uberaba tratar do mal das vi
nhas. O relatorio ora escripto em allemão, 
francez o italiano, fazendo uma mixordia 
enorme, e fui eu quet~ o tt·aduzi, podendo os 
meus collegas comprehenrlet• que a traducçi\o 
estaria na altura da composição. (Ri.•(lrl.as) 

Sr. Presidente, comprehende v. exc., que 
um estabelecimento de ensino entregue a. 
um homem que não conhece a nossa. linllua 
os nossos habitos, a um homem que não está 
acostumado a. viver entre os mineiros, não 
póde dar bons resultado!:. Vou contar, sr. 
Presidente um facto que parece pilherico. 

Annunciou-se na «Cidude de ltabirn>> e em 
outros,jornaes, chamando os fazendeiros para 
que viessem aprender <t plantar milho. 

De facto os fazendeiros itwestidos da me
lhor vontade apresentaram-i:'e, e, sr. Presi
dente, era mnteria pnra nma comedia; o Di
rector aprosentou-~e traz~<ndo um metro nns 
mãos e mandando de espaço a espaço collo
car uma estaca 

Depois de ter percorrido grande extensão 
fez uma longa preeleiçfto sobre o plantio do 
milho, tendo levado mais de duas horas para 
abrir quatro ou dnco covas. (Riso). Aquillo 
foi alegre para os fazendeiros que assistiram 
a essa comedia ugronomica, e retiraram-se 
deixando o illustt·e Director do Instituto a 
plantar milho, que fica na cidade de ltabira 
a 2003 o alqueire, pelo systema porque foi 
plantado. 

E' um homem aproveitava!, sr. Presidente, 
que podia ser collocado em um museu, ou 
numa cadeira do curso superior, mas num 
Instituto Agronomico nada fará. 

0 sr. J UYENAI, PENNA :-E' O caso de tran
sferir-se o Directc•r e deixar ·lá o Instituto. 

O SR. JoÃo Pio :-Agradeço o aparte. 
E' apenas retirar-se o Director do estabe

lecimento agronomico de lta.bira e conser
var-se lá olnstituto com outt·o Directorpa.ra 
se ver como elle se levanta. 

Até tenho prazer immenso que o meu H
lustre collega. tenha tirado esta consequen
cia da exposição quo fac:;o. 

Sr. Presidente, ponh1•mos o estabelecimen
to em qualquer ponto do Esta.tlo, mas tire
mos os trastes que Já estfio, disse um illus
tre Deputado, só então poderà. dar resul
tado. 

Sr. Pt·e~idente, pam. ser professor em uma. 
escola hal'ta que tenha conhecimentos, por
que vae o professor para a sua cadeira dar 
explicações e nin~uem quer saber da sua na
cionalida.,le, porqno vao ali i ouvir as lições, 
mas o mesmo não acontece, st·. Presidente, 
com um diroctor, principalmente um dire
ctor de imtituto 11gricola . 

Mando, sr·. Prcsidcnto, para director de 
uma academia de direito um homem qu6 
não está acostumado com os habito~>, olle 
poderia dirigil-a com muita proficiencia, ma!> 
um instituto agrícola que é o livro do povo, 
onde o povo vae aprender a agricultura, nes
te estabelecimento colloque um homem que 

não conhece a língua nem os ha.bitos é mes
mo que fechar de vez este estabelecimento. 

Eu aproveito, sr. Presidente, a occasião 
para dar a minha opinião so\:lrc estes insti
tutos que se estão fot·nmndo : devíamos 
procurar e mandar a Europa mo1;os que se 
educassem nas academias e mostrassem-se 
aptos; mas, sr. Presidente, mandar alugar 
ou comprar por cabeça na Europa homens 
que Yenham tomar contas dos nossos esta
belecimentos, isso não dá resultado ! 

Esta alflrmação, sr. Presidente, que pode
rã. ser tida na. cont.a d6 j<~cobinismo verme
lho eu a emitto porque ê a minha opinião. 

Sr. Preridente, no instituto está collocado 
um director qne não conhece os no~sos cos
tumes e está. prejudicando em omite. aq uel
le estabelecimento. 

Sr·. Presidente, já. que estou na n:u·ração 
de factos vae um muito gr:1ve que com cer
teza será condemnado pela. Camara dos srs. 
Deputn.dos. 

Sr. Presidente, v. exc. tão illustrado, como 
ê, bem conhece que segundo as lei:; do ousi
no intuitivo, lei que estabelecida na Amori
ca do Norte tem alli pt•oduzido grandes re
sultados, pois se aqui no Brazil unuL crcan
ça gasta 5 a G annos na escol:t e sahe igno
ra.ndo tudo, na America do Not·te a creança 
frequenta a escola durante certo tempo sahe 
com conhecimentos genericos, estando quasi 
preparada para a lucta pela. vida. 

Ora, sr. Presidente, na America do Norte 
junto da aula estilo o apparelho, mappas 
de geographia, todos os instrumentos alli 
estão e a creança não tem compendio, mas 
tem o professor que a obriga a aprender à 
vista do instrumento e esta intuição, sr. 
Presidente, que v. exc. conhece e que bri
lhantemente doixúu exarada na lei n.· 41 
não existo no instituto de ltabira, pois que 
o diroctor daquelle estabelecimento collocou 
o Ia.boratorio à grande distancia e para que 
o alumno se dirija a elle tem do fazer {!ran
de travessia.. Sr. Presidente, pode ser gran
de a illustração daquelle funccionario, mas 
elle desconhece os preceitos pedagogicos, o 
director do instituto de Itabira ni'ío está ha
bituado a.os usos mineiros, tem o peccado 
original de ser extrangoiro e aiêm disso, sr. 
Pt•esidente, desconhece completamente os 
preceitos pedago~ricos. 

v. ex c. vê, SI'. Presidente, quo e C0.11ple
tamento inutil tractar-se desta trn.nsferen
cia, ó um passo errado que a Camam do~ 
Deputados vae dar, passo quo vae c..~·ender o 
muito os intet·esses daqu.,lle povo, porque, 
sr. Pt·esidente, eu ja o disse e repito, o povo 
tem o direito de exigir da Camat·a dos De
putados um proceder conelato em tol.ias as 
questões que são por ella. debatidas. 

O anno passado esta mesma idéa foi apre
sentada no seio da Camura dos Deputados 
e ella foi por mim discutida e riJ-o com 
mais vigor do que faço hoje, porque sei que 
estou defendendo uma causa perdiua. o nas 
grandes molestias, quando se vê que uma 
vida cara se esvae, o ultimo consolo que sq 
tem, qun.ndo se fecha a porta da esperança, 

·é prolongar essa vida que é cara, sr. Presi-
dente, o meu tlm nesta tribuna é prolongar 



-por maia um dia, mais algumas horas o mal'
iyrio da causa que defe~do, causa justíssi
ma, mas que parece injusta, como affirma o 
illustre auctor do projecto. 

Sr. Presidente, cansei demasiadamente á 
Camara dos srs, Deputados (ni%o apoiado!) e 
eu sentarme-hia, sr. Presidente, si não tives
se de sustentar a discussilo até as duas horas 
da tarde, pois vejo que serão inuteis tódos 
os meus argumentos, quando jà. se tem uma 
opinião preestabelecida si bem não justifi
cada. {Aparw.) 

E' uma injustiça feita ao poYo de Itabira, 
a transrerencia do instituto, porque a Cama
r& dos srs. Deputados attendeu a outras 
localidades que nilo queriam a transferencia 
das Escolas Normaes e deixa de attender o 
pedido do povo de Itabira. 

Eu extranhei, sr. Presidente, que um re
presentante do Norte tenha sutrragado com 
a sua a signatura o projecto em discussão e, 
sr. Presidente, cahm-me a alma aos pés 
quando vi que o projecto estava assignado 
pelo illustx:e Dept•tado, o sr. Ignacio Murta. 

0 SR. NUNES COELHO :-Não foi SÓ V. ex c. 
quem se admirou disto. · 

0 SR. IGNACIO MURTA :-Não ba nada de 
admirar, cada. um cumpre o seu dever. 

O sr. Joi'i.o Pio :-Eu sei que cada um cum
pre .o seu dever e s. exc. amigo dedicado 
que, alem disso, sabe os grandes resultados 
produzidos por esse estabelecimento, teve, 
com certeza, motivos muito justos para as
signar este projecto. 

Mas, eu estou certo que s. exc. assignou-o 
e, t alvez. por um erro de impressão esque
ceu-se de collocar adiante -vencido. 

0 SR MANOEL DA SILVA :-Diga-me V. exc. 
si ·o deputado Murta está em discussão 'I 

O SR . JoXo PIo :-Não está , e quando esti
ver v. exc. peça a palavra sobre elle. 

Além disso, sr. Presidente, o povo notará 
a incoherencia desse nos: o procedimento. 

0 SR. CAliULLO SoARES FILHO :-Si ha in
coberencia, tambem ba da parte do nobre 
Deputado, que propoz a suppressão da esco
la:! normaes e que, entretanto, não quer a 
do Instituto da Ita.birJ., que, evidentemente, 
não tem dado resultados, tanto mais quando 
não se trata da suppressão, mas sim da 
transferencia. 

O SR. JoÃo PIO :-Quando propuz a transfe
rencia das escolas normaes, eu apresentei a 
minha argumentação á Camara dos srs. De
putados, e depois, tratava-se de escolas já 
experimentadas e que nenhum resultado 
tém dado, ao passo que o Instituto de Ita
bira é um estabelecimento que começa ago
ra, e demais, sr. Presidente, nós assim nos 
tornaremos crianças, levantamos uma idéa, 
lançamos as suas bases e, quando o nosso 
pequeno castello està. de pé, atiramol-o por 
terra. 

E, sr. Presidente, as escolas normaes do 
nosso Estado, foram reformadas pela lei n. 
40, pelo decreto n. 607, pela lei n. 77 e o 
anno passado mesmo por uma· lei que tran
sitou nesta casa ; ao passo que o Instituto 
Agronomico de Itabira começa agora. 

E eu pergunto à Camara dos srs. Depu
tados si os dous alumnos que nelle estão 
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matriculados nilo tém direitos adquiridos. 
si nilo fizeram despesas f · 

Nós nlio pod~mos, sr. Presidente, transfe
rir o Instituto, porque assim legislaremoa 
cl)mo cr.eanças, e, portanto, devemos demo
rar mais seis mezes, mais um anno a e1fe
ctuar essa transrerencia. 

Além disso, nós teremos de votar uma ver
ba ~ara a fundação de um predio na Nova 
Cap1tal. 

O SR. BRESSANB :-Ha predio e local apro
priado para receber o estabt-lecimento, se
gundo disse o illustre Secretario da Agri
cultura ; abi está o « Minas Goraes ». 

0 SR. JOÃO PIO :-Qual é O predio 7 
0 SR. ÜI<ESSANE :-Está ao lado da cidade, 

á. pequena distancia . . 
O SR. JoÃo PIO :-Nós não podemos mudar 

um instituto de hoje para amanhã ; pois in
terromperemos o curso e o que serà. fei~o 
desses alumnos 7 . 

São dous só, dirão ; mas, nas democracias 
tanto vale o direito de um cidadão, como o 
direito da collectividade. 

Porque, disse um orador, de cujo nome nlio 
me recordo, penso que foi Danton : o direi
to de cada um cessa quando começa o di
reito de outro e, portanto, nas democracias, 
tanto vale o direito de um, como o direito 
da collectividade. 

0 SR. CA!IIILLO SOARES FILHO :-Eu não re
conheço esses direitos adquiridos pelos dous 
alumnos do Instituto, elles conservam os 
exames que já tiverem feito. 

0 SR. BRESS.\NE :-Perfeitamente. 
O sn. JoXo PIO :-Esses alumnos fizeram o 

curso do 1. · anno, visto como o Congresso 
deu verba para o funccionamento do Insti
tuto, que de um momento para outro é sup
primido, ficando os alumnos sem ter onde 
continuar a ~ma carreira. 

0 SR . PRESIDENTE :-Prdvino ao nobr1 De
putado que faltam apenas cinco minutos 
para esgotar a bora. 

O SR. JoÃo Pio :-Vou concluir, sr. Presi
dente, agradecendo a observação de v. exc. 
(Riso). 

Si bem que seja r esolução tomada pela 
Camara dos Sl'S. Deputados, eu não sei por 
que motivo se quer transferir o Instituto de 
Itabira. Para. fazermos isto, sr. Presidente, 
devemos ter razões poderosas e documentos 
que provem a necessidade desse acto, mas, 
não suppr imamos aquelle estabelecimento 
fundados nas imformações do seu director. 

Eu subscreverei um proj ecto mandando 
supprimir o Instituto Agronomico de Itabira 
no momento em que elle fôr examinado por 
um homem competente, no momento em 
que estiver convencido que eUe não póde 
alli produzir os serviços para que foi crea
do. (Apoiados). Mas, isto não está provado, 
e por isso serâ. uma injustiça transferil-o, 
sem motivo plausivel, e mais do que isso, 
será uma leviandade legislativa . Deixo de 
fazer um appello, como fiz o anno :passado, á. 
Camara dos Deputados, porque se1 que as 
minhas palavras vlio bater de encontro à 
dureza de umv. rocha, qual a da convicçilo 
viva. 
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Eu sei, sr.. President.e, que é resolução apropriado entre os rios Grande e Parana
tomada. sacrttlcar-se a ctdade de Itabira, que byba.. 
tem apenas esse melhoramento. Entra em discussão o art. 1•. 

0 SR. CAJIULLO SOARES FILHO :-Não apoia-
do, estamos todos resolvidos <1 salvar o In- r O sr. Deslderlo de Mello :-(Não temos 
stituto. I o seu discurso). 

O stt. JoÃo Pio :-Mas, bade-se supprimir V~m á mesa, são lidas, apoiadas e entram 
aquelle estabelecimento com o protestoener- conJunctamente em discusssão as seguintes 
gico e vivo dos representantes da :>-• cir- emendas : 
cumscrip~ão. N. I 0 SR. C.\RLINDO PINTO :-Muito bem. 

0 SR. FERREIRA Ttr-;ôro :-E de outros 
tambem. 

t}M. SR. DEPUTADO :-Nl'io se trata de sup
prtrntr. 

O SR. JoÃo Pio :-E' uma das tacticas de 
guerra, atirar se a um rencontro difficil, e 
depois recuar quando não se enr.ontra por 
onde abrir brecha para depois dar nova in-
vestida. 

0 SR. CAMILLO SOARES FILIIO :-Tactica de 
que o orador e perito, como ninguew. 

0 SR. BRESSANE : - Estâ. dando provas 
disso . 

O SR. JoXo PIO :-0 anno passado tratou
se da. suppressi\o do Instituto, e eu me bati 
contra essa. suppressão e hoje vem se pedir. 

0 . SR. PRESIDENTE :-Advirto ao nobre De
putado que está dada a hora destinada á I.• 
parte da ordem do dia. 

O SR. JoXo PIO :-Vou concluir, obedecendo 
a advertencia. de v. exc. E hoje tem-se um 
plano mais bem combinado e trata-se de sa
crificar o :nstituto de Itabira transferindo-o. 
Sento-me, SI' . Presidente, deixando o meu 
protesto energico, vivo e viiJrn nte, rrotesto 
que repi'esenta os in tere ses dessa zona. e a. 
opinião da. 5." circumscripçiío eleitora.! do 
Estado. (Mu ito bem ; muito bem). 

Fica. a discussão nrlia.tla pela hora. 
Suspende-se a sessi.n por 10 minutos. 
Reaberta a sessão, r ~sa-se á 

2: PARTE DA <: .WEM. DO DIA 

1: DISCUSSÃO DO l'ltOJECTO N. 230 

E' lido e entra en' primeira discussão, 
sendo, sem debate, ar · .. ovado o projecto n. 
230, sobre transfereL•· ; ~ de cadeiras prima
marias .-A' commis~ ;lv de lnstrucção Pu
blica. 

O R. PINTO DE Mou:;A, .óbtendo urgencia, 
apresenta, por parte t.: L commissão de Re~ 
dacção, o seguinte 

PARECER PARA RP.D.'. '" r;ÃO FI:\.-\L SODR~~ O 
PROJECT< N. 240 

A commissão de Rc ·acção de Leis, a quA 
f'Oi pi'CSCnte 0 projec' I n. 240, deste a.nn0, 
é de parecer que s~j:. adoptada, como llna.l, 
a me~ma redação COJl l que t'oi elle appro
vado em terceira disl' ~1ssãn . 

Sala das commissi•~Js , 27 agosto de 
1896. -Pinto de 1\loura..-Bernardes de Fa
ria.-A imprimir-se. 

2.' DISCUSSÃO DO PROJECTO N. 236 

E' lido e entra. em se~unda di~cussão, por 
artigos, o projecto n. 236, sobre o estabeleci
mento de uma xarqueada. no logar mais 

Emen~a ao art. I.· do projecto n. 236 : 
Supprtmam-se as pa lavras - « que serão 

apr•Jsentados ao Congresso na sessão legis
lativa seguinte : 

Sala da.s sessões, 27 de a:rosto de 1896. 
(Approvada). - Desiderio de l\'lello. 

N. 2 

Accrescente-se o seguinte alterando-se a. 
numeração dos artigos. 

Art. 2. · Fica tambem o goYerno auctori
zado a garantir juros de 7 ·f. ate o capital 
de 2,()()(t:OO<U>OO pelo praso de dez anno· ao 
particular ou à empresa que melhores con
dições ofTerecer para o estabelecimento e 
custeio da primeira e mais uma ou duas 
xarqueadas no Jogar que, pelo mesmo "'0-
verno, fór designado. "' 

Paragrapho unico. Caso appareça quem 
se proponha a fundar uma ou mais xar
quead~ts, o g<;>ve~no , si o julgar conveniente, 
podera presctndtr da auctorização dada no 
arti:ro J.·, devendo, porém, substituir •• loca.
liznção nelle indicada par!t um des:es esta
belecimentos. 

Art. :1. · No~ cnntractos que t iYet•em de 
ser ce lebrados em vit·tude desta le i, é o 
f!OVel'llo ainda auctor·izndo a estatuir as ba
ses respectiYas: it estabelecer o tempo e o 
modo do pagamento da garant ia de juros 
e todas as demai~ clau. ul as quo :rarantan~ 
os interesses do Estndo. (Appr.Jvada). 

Snla das se~sões, 27 de ngosto cté I 96.
Desiderio tle ~Jello . 

Encerrada a discmsiío, é approvado o ar
ti:ro hem como as emendas. 

em debate, approva-se o ar~i:ro 2.· e, 
consc_nt iddo a casa que passe o projecto à. 
tet•cetra discus1:ão, é elle remettido á com
missão do Industrias. 

3.· DISCUS 'ÃO DO PROJECTO N. 221 

Di. pemada a leitura, a. requerimento do 
sr. Camillo Soares Filho, entra em t.err.e ira 
d_iscussão o projed c n. 221, obro r econbe
crmento de poderes de membros de Camaras 
Municipaes. 

O sr. 4: 'nmUio Sonr~s I'Uho :-(Não te
mos o seu discurso). 

\ ém à mesa, são lidas, npoiadas e entram 
conjunctamente em discussão as seguintes 
emendas 1 

N. 57 
Ao art. I.· Accrescente-se : 
§ I.· Si durante o triennio se der vaga em 

qualquer desses cari!OS, ao president e da ca
mat·a compete marcar eleição para seu pre
enchimento. 



1 2. • Essa eleiçiO deverá ser marcada 
4entro de 15 e realizada dentro de 90 dias, 
da data em que se tiver tido conhecimento da 
uistencia da vaga.- (App,rovada.) 

N. 58 
Ao art. 28. 
Transforme-se o paragrapho unico em 

§ l. ·. 
Accrescente-se : 
§ 2. • Tanto as multas dos arts. 24 e 25 

como as deste, serão ioipostas pelo Tribunal 
da. Relaçil.o ao tomar conhecimento do re
curso.- (Approvada.) 

N. 59 
AQ art. 31.- Onde se diz agente executivo 

- diga-se - Presidente da Camara - Onde 
1e diz- em lei - diga-se :- nesta lei. S. R. 

Sala das sessDes~ 27 de agosto de 1896. 
- Camillo Soares Filho. · 

O u. <:amillo Pratetl vem á. tribuna 
para mandar uma sub-emenda a uma das 
emendas apresentadas pelo illustre Deputa
do qut- acaba de falar. 

E' a· seguinte (Lé): Sabe a casa diz o om
dor qu/3 as Camaras Municipa.es tém inven
tado engrenagens de politicagem, com as 
quaes não podíamos contar, e é para pre
venir alguma dessas hypotheses que apre
sento a minha snb·emeuda. Póde dar-se o 
easo de estar no interesse partidario do pre
Bidente da Camara não fazer a verificação, 
ao passo que, sendo approvada a emenda, o 
juiz de paz do munic1pio poderà, 15 dias 
llepois de verificada a vaga convocar o elei
torado, para fazer a apuraçil.o communican
do aos juizes de paz dos outros districtos si 
a vaga aberta é de presidente ou da vereador 
geral. 

0 SR JUSCELINO BARBOSA :-Muito bem, 
esta medi<Ja é excellente. 

O orador apresenta ainda outra emenda e 
amtliativa do artigo 18.· e diz o 11eguinte 
(Lé : E' necessaria esta disposição, con;t
pre ende-se a necessidade que ha em liber
iar-se de custas e de quaesquer onus esses 
recursos, pois, só assim se exercitarà. am
plamente o. direito de salvaguardar-se o 
aystema representativo. 

O fim da emenda, termina o orador é con
signar no projecto o pensamento da Cama
ra, manifestado em votação ante1 i o r, e fazer 
indeP.ender do sello do custas o recurso para. 
t> Tribunal da Relação contra. a constituiçito 
de camaras illegitimas. 

Vém á. mesa, silo lidas, approvadas e en
tram conj•.mctamente em d1scusslio as se
guintes : 

N. 60 

N. 61 
Emenda ampliativa do art. 18. 
Accrescente-l!e : 
Paragrapho. Os papeis e autos para inter

posiçiO e 1nstrucçil.o desse recurso indepen
dem do sello e nllo estilo sujeitos a. custas 
de qualqner natureza. 

Sala das s~ssões, 27 de agosto de 1895.-C. 
Prates. 

O •r . .JaTeaal Peaaaa-Sr. Presidente, 
pedi a palavra para mandar á mesa uma 
emenda, modificando o art. 6. • do projecto 
cuja discussão v. ex c. annunciou. 

Nesse artigo, sr. ?residente,se diz que se
rão extrabldas duas copias das a~tas, de
vendo uma ser remettida ao eleito) e a ou
tra â. Camara Municipal. 

Mas, sr. Presidente, no caso de eleição or
dinaria da municipalidade tel'-se-ha de eleger 
vereadores,membros de conselhos districtaes 
e etc., então as copias da acta a serem ex
trabidas serlio muito numero11as. 

A minha emenda, !'r. Presidente, tem por 
fim permittir que essas actas sejam impres
sas e assignadas pelos mesarios. 

Comprehende v. exc., sr. Presidente, que 
naquellas comarcas,onde o numero de ve
readores é de 15 além dos membros dos con
selhos districtaes e juizes de paz, o serviço 
de extracções de copias torna-se bastante 
penoso. 

E' esta a razão da minha emenda. 
Vem á. mesa, ó lida, apoiada e entra con

junctament6 em discussão a seguinte emen
da: 

N. 62 . 
Modifique-se o art 6. • da maneira se

guinte : 
Quando se tratar de eleiçlles municipaes 

da actada apuração se extrnbir!lo tantas co
pias quantos forem os eleitos, as quaes po
derão ser impressas e assignadas pela junta; 
serlio no praso de oito dias t:nviadas uma a 
cada um dos eleitos para lhe servir de diplo
ma e a outra â. Camara Municipal. (S.R.) 

Sala das sessões, 27 de agosto de 1896.-Ju
venal Penna. 

Encerrada a discussão,sem mais debate, é 
approvado o projecto e,bem assim,as emen
das ao mesmo offerecidas.-A' commissão de 
Redacção. 

O sr . .Jaseellao Barbosa, (pela ordem,) 
obtendo urgencia, requer e obtem dispensa 
de impressão afim de que entre na ordem 
do dia o projecto n. 241, garantindo juros 
sobre o capital ga;;to na construcçilo do 
trecho entre a f\stação de S. Francisco e a 
Barra do Paraopeba. 

Sub-emenda á emenda n. l. DISCUSSÃO DO PARECER N. 192 
Paragrapho. Si 15 dias depois do verifica-

da a vaga, não tiver ".Juiz de paz da séde E' lido e entra em discussão unica o pa
do município recehido communicações de ter recer n. 192, da commissilo de Camaras Mu
sido ma1•cado o dia da eleição, poderá elle nicip~tes mandando archivar um abaixo assi
proprio marcar esse dia, convocar o eleitora- gnado de contribuintes do município da 
do do districto para a. eleição e fazer aos Christina., declarando que, J.>Or serem ille
juizes de paz dos' outros districtos as com- gaes algurts actos !la respect1va Camara,pro-
municações que forem necessarias. testam não pagar 1mpostos. 

Sala das sessões, 27 de agosto de 1896.-C. O sr. Ribeiro .Jaaqaelra pede a pala-
Pratas. I vra para declarar que está em completa di-
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vergencia com a conclusão do parecer que 
se discute, por parecer-lhe que a commissão 
de \:amaras Municipaes, ao em vez de mandar 
archivar o protesto uos contribuintes do 
município da Cbristina, deveria pedir as in
formações necessarias para liquidação de tão 
melindrosa questão. · 
Mo~tra que os contribuintes, em forma de 

protesto, é exacto, e não de articulados, como 
deveria sel-o, fazem accusações gravíssimas 
á. Camara Municipal e ã. assembléa municipal 
do exercício de 1M95, que ueu destino diverso 
daquelle que por lei deveria ter uma re
presentac;ào dos mesmos con tribuintes con
tra actos da ret'eJ•itla Camara. 

Diz que a Camara., em replica a esse pro
testo, l!Onl'essa ter sido a alludida represen
tação enviada ao promotor, em virtude de 
deliberação unanime da assembléa, e não ao 
Congresso, conforme preceitua a lei e, fazen
do consideraçlles !t respeito, mos~ra que, por 
mais injuriosos que fossem os termos de 
semelhante representação, ella deveria for
çosamente ser enviada ao Congresso, salvo 
aos otrendidos o direito de mandar tirar pu
blica-forma que servisse de base ao processo 
de injurias que por ventun.t quizessem in
tentai'. 

Diz que no sou modo de ver a assembléa 
não tinha que enviar o protesto ao Congres
so, ao qual não era dirigido, mas que, uma 
ve1. que o enviou e que a Camara, no intuito 
de justificar-se, confessou em documento 
dirigido ao Congresso muitas das irregula
ridades apontadas nos considerandosdo pro
testo, pensa que o Congresso deve tomar o 
protesto e a replica da Camara em conside
ração e, depois de obter as necessarias in
formações, tomar as medidas 4ue o caso 
exige. 

Sabe que o Congresso não pode tomar co
nhecimento dos actos irregulares das Cama
ras sem previa provocação de qualquer ci
dadão ou da assembléa municipal, mas pen
sa que essa provocação deve se limitar ao 
facto material de serem trazidas as irregula
ridades ao conhecimento do Cong·resso, não 
se devendo dar importancia ã. formula dessa 
provocação, o que importaria em reviver o 
velho brocardo la {o1·me empm-te lc {oncl. 

Confrontando os considerandos do protes
to com a replica da Camara mostm a neces
sidade que tem o Congresso de exigir que 
lhe seja presente a representação de contri
buintes dirigida ao Congresso por inte•·me
di'> do. assembléa municipal de 1805, que 
lha dora rtm diverso, sob pena de pactuar· 
e firmar mesmo o pessimo precedente de 
subtra.birem as assembléas municipaes as 
representações do Congresso com o Uto do 
mesmo não toma1· dellas conhecimento, e a 
necessidade de pedirem-se as necossarias 
informaçõc!l athn de que se possa, tomar em 
consideração ns irregularidades apontadas 
nos considerandos do protesto, algumas das 
quaes confessadas pela Camara em sua re
plica, decidir si os contribuintes têm razão 
ou si o seu protesto não passa. de uma ma
nifestaç!Lo ·de despeito, conforme assegura a 
Camara. 

Nesse intuito envia á Camara e espera que 
seja approvado o seguinte substitutivo ao 
parecer da commissão: (le) -

Vem â mesa, é lida, apoiada e entra con
junctamente em discussão a seguinte 

EME:-IDA SUBSTITUTIVA AO PARECER N. 1()2 

l. · Que se requi~ite, por intermedio do 
poder· executivo, a I'epresentação assignada. 
por 5\J contribuintes contra os netos da Ca
mara e apresentada ú. assemblóa municipal 
ue 1895; 

2. · Que se requLitem, por intormedio do 
mesmo poder, copias authenticas dos orça
mentos votados pela Camara t1·ansacta para 
1895 e pela actual em sessão do 2 d€1 fe \'e
reiro do mesmo anno como substitutivo ao 
primeiro ; 

3. · Que se requisite, por intermedio do 
mesmo poder, copia do contracto feito com 
o cor·onel João &ylvio de Moura Rangel para 
conce1·to úe uma rua no districto do Ca•·mo 
do Rio Verde e informação sobre o grào de 
parentesco entre o mesmo coronel e o ve
reador José Carvalho Filho. 

4. · Quo se requisitem, por intermedio do 
mesmo poder, as seguintes informações: 

a) Quantos votos obtiveram os cidadãos 
Antonio José Cor1·éa. e Lindorf dos Reis No
gueira para. vereadores geraes; 

b) Em quantas secções deixou de haver 
eleição na. occasião em que os mesmos cida.
dã.os foram eleitos; 

c) Qual o numero total de eleitores no mu
nicípio; 

e) Em quantas secções districtaes se divide 
o districto. 

Sala das sessões, 27 de agosto de 1896. 
- Ribeiro Junqueira. 

O sr. ComiDo Soares FJlho:- (Kão to
mos o seu discurso). 

Encerrada a discussão, fica adiada a vota
ção pel:). hora e pelo mesmo mot ivo pr~ju
dicadas as demais matarias. 

O sa. PRESIDENTE designa para amanhã a 
seguinte 

ORDEM DO DIA 

1.· PARTE 

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

Até duas horas da tarde : 
Segunda leitura dos pareceres de commis

soes e dos projectos depois de impl"clssos o 
distr·ibuidos. 

Apresentação do pareceres de commissões_ 
Apresentação de prqjectos, indicaçõfls, re

que•·imentos, interpollaçoes ou moções. 
Discussão de reque1·imentos, interpeila

ções, indicações e moções. 
Approvação de redacções finaes_ 
Votação do parecer n. 192, cuja discuss!o 

ficou encerrada. 
Discussão unica da emenda do Senado, á 

proposição n. 151 sobre Força Publica. 
Terceira discussão do projecto u. 241, ga

rantindo juros sobre o capital gasto no tre
cho entre a estação de S. Francisco e a 
Barra do Paraopeba. 



... 
Primeira diseusslo do prQjecto n. 243, so

bre constrocçio de predio na Nova Capttal 
para Academia Livre de Direito. 

2.• PARTE 

Até quatro horas da tarde : 
Segunda discusslJ.o do projecte n. 234, 

equiparando os vencimentos da professora 
da escola - Francisco Botelho - em Pitan
goy. 

Segunda do de n. 247, sobre transferencia 
de cadeira, em S. Domingos do Prata. 

Terceira do de n. 168, sobre creaçllo de 
Gymnasios e suppresslJ.o de Escolas Normaes. 

Continuaçio da primeira discusslJ.o do pro
jecto n. 235, transferindo para. as proximi
dades da Nova Capital o Instituto Agrono
mico de ltabira. 

Discussão dos pareceres os. 206, 207, 208, 
200, 212, 214, 215 e 217. 

Levanta-se a sessão. 

53.·SESSÃO ORDINARIA EM 28 DE AGOSTO 
DE 1896 

PRESIDENCH. DO SR. EDUARDO PIMENTEL 

SUMMARIO :-Primeira part:} da ordem rto dia.
Acta. -Expediente.-Segunda le•tura.- .\presen
tação fios pareceres os. 2L9 e 220.-ldem para 
terceira discussão do projccto n . 217.-ldem, 
idem para o de o. 179.-1\equerimento do sr. 
•·ranclsco Bressane.-Pareeer e redacção final do 
proj~cto n. ~26.-.\presentaçlo do pro jacto n. 
251. !pprovação da redacçllo fln•l do projecto 
o. 2t11.- Votaçao do pare~r n. 192.- Discussão 
unica das emendas do Senado ao projt:cto de 
força publica.-Observações do sr. Wenceslau 
Braz.-Terceira discussão do projecto n. 2-ll.
Prlmeira do de o. 243.-Segunda parte.-Seguuda 
d1scnssão do projecto o. 23,.-Discur~o e emeorta 
do sr. João PIO.-Segunda discussão do projecto 
o. 247.-Emeudaa dos ers. Getulio de Carvalho e 
Joio Pio.-Pedidos de urgencla.-Aprellentaçlo da 
redacçào flnat do projeclo n. 221.-ldem dos pa
receres para terceira dlscusslo do projecto n . 
234 e 236.-T~rcelra discussão do projecto n. 168 
-Contlnuaçlo da :,egnnfla do de o. 235.-Dis
cursos dos srs. lgnac10 Mur•a, ~·rancisco Bressaoe, 
Carneiro óe Rezenrte, Wenceslau Braz e l<'erreira 
Tinoco.- Discuss:lo dos pareceres n~. :ws a 20 l, 
212, l/ 14, 215 e 2L7. Discurso e emeorla do sr. 
Ferreira Tinoco.-Requerimeuto do sr. Silva For· 
tes.-Ordem do dia seguinte. 

Ao meio dia, feita a chamada, acham-se 
presentes os srs.: Eduardo Pimentel, Agosti
nho Pereira, Ribeiro Junqueira, 'Venceslau 
Braz, Faria Lobato, João Pio, Silva. Fortes, 
Manoel Alves, Sousa Moreira, Francisco 
Bressane, Epaminondas Ottoni, Leopoldo 
Cor~a, Juvenal Penna, Ferreira Tinôco, Ber
nardes de Faria, .Getulio de Carvalho, Car
lindo Pinto, Delfim Moreira, Coelho de Mou
ra, Desiderio de Mello,Saturnino Dantas, Car
neiro de Rezende, lgnacio Murta, Nunes Pi
nheiro, Caruillo Soares Filho, Manoel da Silva, 
Rodrigues Chav~s. Nunes Coelho, Sabino 
BatTOso Junior, Pinto de Moura, Severiano 
df\ Resende, Juscelino Barbosa e Camillo 
Prates, faltando com cau·sa participada os 
sn. Raul Penido, Tbeophilo Marques, Tava
res de Mello e Alberto Furtado e sem ella 
os mais srs. 

Abre-ee a sessão. 
Lida a acta ·da sesslo antecedente e nlJ.o 

havendo quem sobre a mesma faça observa
çGes, o sr. Presidente a dá por approvada. 

0 SR. 1.0 SBCRETAR.IO dá conta do seguinte 

BXPEDIB:"iiTB 

Otftcio 

Do dr. Secretario das Finanças, communi
cando ter sido sancciona.da. a proposição de 
lei desta Camara, isentando de impostos as 
aguas mineraes de diversas fontes. 

A Camara tlca inteirada. 
REQUER.IHENfO 

De Manoel Francisco Vieira, reclamando 
ontra o acto da Camara Municipal do Poro
a, que negou-lhe posse do cargo de verea

dor districtal. 
A' comruissão de Camaras Municipaes. 
O ••· Ribeiro .IUJlqaelra envia. á mesá 

uma representação documentada do dire
ctorio do partido republicano constitucional 
do districto do Carmo do Rio Verde, muni
cípio da Christina, protestando contra a.ctos 
illegaes da. respectiva Ca.mara e Assembléa 
Municipal. 

A' mesma commissão. 
O ••· Weneeslaa Braz envia á. mesa. uma. 

representação lia Camara Municipal da villa 
de Poços de Caldas, solicitando um auxilio 
para o abatte ~imento de a~rua potavel. 

A' commissão de Representações. 
SEGUNDA LEITURA 

Têm segunda leitura os proj"'ctos ns. 249 
e 250 e o parecer n. 218, sendo aquelles 
julgados objecto de deliberação. 

Para ordem dos trabalhos. 

APRESENTAÇÃO DOS PARECERES DAS CO~IliUSSÕES 

O 11r. Manoel Alve~~, pela commissão de 
lndustrias, remette á Jllesa os seguintes : 
Parecer e redacção para ter~Jeira àiscusslo 

sabre o p1·ojecto n. 217 
A commissão de Commercio, Estatisi.ica, 

lndustria e Artes, á qual foi presente o pro
jacto n 217, approvado em segunda discus
são, é de parecer que o mesmo s~ja sub
mettido á terceira discussão e approvado, de 
a.ccôrdo com a redacçllo junta no verso deste, 
conforme o vencido. 

PROJECTO N. 217 

O Congresso Legislativo do Estado de Mi
nas Geraes decreta : 

Art. l. · Fica o Governo do Estado aucto
rizado a garantir juros, pelo prazo maximo 
de quinze annos, aos capitaes que Stl desti
narem á fundação e custeio de colonias agrí
colas e pecuarias no Estado. 

§ 1. · O capital maximo garantido serã. de 
sete mil contús, si se tratar de moeda na
cional, ou de trezentas mil libras, si fôr 
moeda extrangeira. 

§ 2. • O j uro annual se rã. de 6 .r papel pa
ra os capit aes nacionaes, ou de 5 .r ouro 
para os capitaes extrangeiros. 
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Art. 2.· A importancia da ga.rant.ia de ju
ros, paga pelo Governo, será. considerada co
mo ~tJiantamento, e e!lte comeliarà. a ser 
amortisado findo & prazo d;~ garantia fixado 
nos contractos que o Governo celehrar par·a 
dar execu.,:ã.o a esta lei. 

Paragrapho unico. Nestes contra.ctos serão 
regulados os modos de pa~Camt~nto e de 
amor·trsa-.iíu dos .i uros gar·a.ntidos, além das 
clausulas ntlces<aria.s para. acautelar os in-

. teresses do b':stado. 
Ar·t. 3. • A' em preza ou em prezas qu., se 

organizarem paea os Iins determinados nesta 
lei coucedC'rt't o Gover·no todos os ravnre~ 
mencionados no art. 8. · da lei n. 148 de 26 de 
julho de 1!!95. 

Ar·t. 4. · O ~toverno subvencionara, si fõr 
necessar·io, a construcçli.o de e,;tr11das de ro-

O ar. l!lpamJneadaa OUon.l, pela com
missão de Obr~ts Publicas, apresenta para 
terceir•a discuscão, com a mesma. redac.,;áo, 
o pr~jecto n . 1711, sobr·e proloogunrento do 
ramal rerreo da Cllmpanba até á mar·gem 
do rio Sapucaoy, pass!lndo pela cidade de 
S. Gon~ialo. 

A imprimir-se. 
O 11r. Franelseo Brell11ane (pela ord<1m), 

obtendo ur·gencia., •·equer e obtem dispensa 
de impressão do parecer sobre o prujecto n • 
l79, hoje apre,;eota.•lo, atlm de que pussa o 
mesmo ser· •lado para ordem do dia. seguinte. 

O sr. Rodrigues Chaves, pela com missão 
de H.edac.,;ào, en\·ia á mesa o segu.nte 

PARECER E REDACÇÃO FINAL SOBRE 
O J>ROJECTO N . 226 

dagem e Càminhos viccinaes dentro das colo- A commissão de Redacção de Leis, a que 
nia•, e os quo tiver~m de ligal as ás esta- foi p1·esente o pl'Ojecto n. 226, óeste anno, 
çOe< de estr·adas d" .terro. . auctorit.ando a in novação do contracto ceie-

Art. f>. · l''icam rsentos do rmpostos esta- brado com a Companhia Viação Fer·rea SüpU
duaes, por 10 ~!lnos, as mao!h!nas, fer:r·a- ~ cahy, é de ptteecer quo seja approvatla, co
mentas e utensilros dest r-natlos as colomas, mo tina!, a mesma redacção com quo foi 
bem cumo a pruducçào desta->. I o (projecto approvado em terceira discus-

Art. ~· · Havet·á em .ca•la. cu lonia uma es- 1 são. 
col.t prrula .. r ,~.: mrxta, .sr o.numet·o de alumnos I Sala das commissoes, 28 de ago!'tG rie 1896. 
de a n1bos os sexos lõr rn te•·wr· a 60, e uma -Pinto de i\lour·a - Bernardes de Far·ia.
et't..:Oia .para cada s~xo, si o numero de alu- Rodrigues Chaves . 
mnos lór superro•· aquelle. A ituprimir·-se. 

Ar·t. 7. · A administr;u;ã.J das colonias serâ. 
obri~tada a prestar ao~ visitantes as infor
maçc)es pecltdas relativas á cultura, ao exito 

APRE~ENTAÇÃO DE PROJECTOS 

l d O "r. l'lau•~I da Silva envia á me~a o da~ expt>;-iencias tentac as, acclimaçào e ~ --
pl;tntas e vantagens ou de fe itos dos in~tru- seguinte 
me ntos ag•·ur·ios empregados nus seus servi-
ço:::. 

::;ala das com missões, 28 de agosto de 1896. 
- Co nego Alves. - Juvenal Penna.- Manoel 
da ::iilva. 

PARECER N. 2 19 

PROJECTO N . 251 

O Congr'O!'sn Legi:;.Jativo do Estado de Mi
nas Geraes deC' r·e· a. : 

Artigo unico. Fica creada uma ca•leira 
mixta de in;:t.rucçào primaria, no IOI!ar de
nominado « Ba•·r·ei •·o »- di str·icto da cidade 
da Roa Vi~ta do Tremedal ; reYogada::; as di~
posh;iies em contT·ario. 

Sala lia!' ses~õe~, 28 de agosto de 1896. -
Manoel da Silva. 

Apoiado, vue a imprimir-se. 

A commissão de Commer·cio, Industrias, 
Estat.istica e Artes, á qua l roi apre:;.ent:tda a 
pet.i-.ilo do ciclatlào Antonio José .M.cthias, pe
ditHiu pas$agem de sua I';JZe ncla , l'ita no mu
nicipiu elo t<.iu Branco, par·a o do Py•·anga, 
t.e nd o em vi,;ta o que te1·minantemente dis-
pc1e a Con~tituiçã.o do Estado nu cap. 6. · ti- REDAcç:\o 1-'INAL 
tu lo 4 . . ~rt: I li, é de pa•·ecer· que seja ames- Li•la e posta em discussão, é, sem debate, 
m~t tnde er·rda. . 

9 
! appt·ova•la a redac~tãu t:nal do p1·ojerto n. 

Sala. das CctlllllllSSÕes, -!3 ele agos .o de 1896. ' 2-10 !'tthre questões municipaes na cidade do 
- CcJn C':.ru :\lves. - Juve nal l'cnna.- :\la-

1
. · 

•I I· "ih·· UI'VO. noc t , L " a. Envie-se ao Senado . 
PARECER :--1 . 220 

A comm i~são de Commer·cio, Estatística, 
lntlu ,;t.l'ia,; e A1·t.es, iL qual roi pt·esent.e o pro
j o•:•o du:< Pn;renheiro:; civ!s Edua_1·do do Gui
mat·:·tes Bun.rcan e Ilonor·w He nt·rque Snar·es 
do , . titiO pal'a o est.ahe(Pciment u tl ;t culrura 
d(' r< •t'c'al·~ no l':stado, por· meio tle colonias 
a~tr·o-pec ua l' i;t,; industriaes : 

VOTAÇÃO DAS 1\IATKIUAS ENCERRADAS 

Procedendo-se iL votaç!'lo da ma teria encer
rarht na ~'>esgão a.n terinr, é approvatlo o pare
cer n . Hl2, sendo 1 et,iraria, a reQ uerimPnto 
de seu auctnr, n emenrla suhl'titut.iva ofTere
cida ao final da conclusão do parecer. 

D!SCU~!lÃO UNICA DAS E~IENDAS DO SF:NAOO 
C-· n ~itler·;wtlo que pela Camara. transita um 

pmjt•r to que visa o mesmo tlm, ó de pare- São li rla>l e entram em discu~!'ão ns linas 
ce1; C(Ue seja o me>: mo archiva.Jo. e mE>hrla!! otrnrecidas pelo Senarlo á proposi-

Sala ela!' c·ommis:<Oes, 2H de ;t!!Mf.t• fi e IR9ô. ç:io n ô l, sohre tlxa~tào de Força Puhlica., 
- Cone:.ro Alves.- Juvenal Penna.- 1\Ianoel eiPvanrlo os vencime ntos lio Commaud:tnte 
da Silva. 1 Geral e, em consequencia disso, alterando a. 

A im prim;,·em·se. , somma total. 
A. c. - 4a. 



O ••· Weaee~~Jaa BI'IUI, por parte da com
missllo, declara acceitar as emendas, pelo 
que, encerrada a discussiLo sem mais de
bate, silo estas approvadas e vão com o pro
jacto á. commissllo de Redncçllo. 

TERCEIRA DISCUSSÃO DO PROJECTO N. 241 

Sem debate, encerra-se a terceira discus
são do projecto n . 241, garantindo juros ao 
capital gasto no trecho entre a esta~ão de S. 
Francisco e a Barra do Paraopeba, p1·oiecto 
este que, sendo approvado, vae á. commis
são de Redacção. 

PRIMEIRA DISCUSSÃO DO PROJECTO N, 243 

E:.malmente sem debate, é approvado em 
primeira discussão e vae ás commissões re
unidas de Representações e Orçamento o 
projecto n. 243, decretando verba para pre
dio destinado á Faculdade Livre de Direito 
na nova Capital. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

SEGUNDA DISCUSSÃO DO PROJECTO !'i . 234 

E' litlo e entra om segunda discussão, por 
artigos, o pr~jecto n 234, sobre equipara~ão 
de vencimeoios da prolessora da escola Fran
cisco Botelho. 

E:'o!TRA E~I DISCUSSÃO O ART. 1.• 

O Hr . .João Ploa-Pedi a palavra, sr. Pre
sidente, para dar á. Camara uma pequena 
explicação relativament" a este proJecto, 
que á. primeira vista parece tratar de inte
res~e individual, e ser mesmo contrario ãs 
normus regimentaes. 

Porem, com a explicação que vou dar, os 
meus lllustres collegas se convencerão d., 
que esse projocto não està nestas condi
ções. 

Havendo fallecido ~m Pitanguy um illus
tre cidadllo, deixou a quantia de vinte e 
cinco conto!~ para que nessa cidade se fun
dasse uma escola primaria que tivesse o 
nom) de Francisca Botelho 

Essa quantia foi entregue ao Estado que 
recebe os seus juros. Acontece, porém, sr. 
Presidente, que a professora que rege essa 
cadeira na cidade de Pitanguy percebe ape
nas os juros dos vinte e cinco contos, e não 
o ordenado dos professores primarias do Es
tado, e foi para equiparar os seus venci
mentos que foi apresentado esse pro
jacto. 

Entretanto, vou apresentar uma emenda, 
dizendo,-a.os professoras das escolas urba
nsts-em vez de-aos professores da mesma 
cathegoria-.Parece, pois, que depois desta 
explicação, que aliás é razoavel, a Camara 
nllo deixará. de votar este pr~jecto, assim 
como a emenda quo tenho a honra da enviar 
:i mesa. (Muito bem !) 

EliENDA 
Substituam-se as palavras- mesma cathe

goria-pela-urbanas.- João Pio. 
Em dtscussão conjunctamente, é esta en

cerrada sem mais debate, sendo approvados 
o artigo e a emenda. 

Sem debate approva-se o art. 2. • e, con
sentindo a casa que o projecto passe a 3. • 
discussão vae elle á COOWlissiLo de Instru-
cção Publica. • 

SEGUNDA DISCUSSÃO DO PROJEC:TO N. 247 

. Entra, em seguida, em 2. ·discussão o pro
.Jecto n. 247, sobre transferencia de cadeira 
em S. Domingos do Prata 

Em discussão o art . 1.·, pede a palavra 
0 SR.GETULIO DE CARVALHO que Jà e envia 

á. mesa a seguinte emenda 

N. 1 

Ao art. l. · in fine accrcscente-se :-e a 
cadeira. mixta do Cruzeir·o, no districto da 
cidade de Guanhães, para o bairro do 
Cantagallo, na. me~ma. cidade. 

O mais como está. 
Sala das sessões, 28 de agosto de 1896.

Getulio do Carva.lho.-Nunes Coelho.-Padre 
João Pio.-Rodrigues Chaves.- Camillo Pra.
tes. 

Estando apoiada., entra conjunctamente 
em discussão. 

O SR. JoÃo Pto manda á mesa seguinte 
emenda: 

N. 2 
Art. Fica transferida para o povoado 

Riacho dos Carvalhos, do districto do Rio 
Preto, município de Paracatu, a cadeira 
rural do sexo masculino existente em S. 
Pio, do mesmo districto 

Art. Fica convertida em cadeira rural 
e tran~l'erida para o povoado da Tapera, 
município e districto de Par·acatu, a dis
tr·ictal diJ sexo feminino, existente no dis
tricto de S. Antonio da .-\gua. Fria, do mes
mo município. 

Art. Fica transferida do logar denomina
do-Machado-, districto de PeJ•dões, para 
o Jogar denominado-Por·to tios Mendes-, 
no distr·icto de S. João Nepomuceno, muni
cípio do Lavras, a cadeira rural mixta aUi 
existente. 

Art. Fica convertida em mixta. e transfe
rida do Retiro, d istricto de Perdões, parll 
o logar denomina.do-Capetinga-, do mes
mo districto.-S. R. 

Sala das sessües, 28 de agosto de 1896.
Padre João Pio.--!<'. Bres~ane. 

Apoiadas, entram logo em discussão, que 
ficou encerrada, sendo approvados o artigo 
e as emendas apresentadas. 

Sem debate, encerra-se a discussão o o art. 
2.·, sendo o pr·qjecto remettido á. commissão 
de lnstrucção Publica. 

Suspende-se a sessão por dez minutos. 

PEDIDOS DE URGENCIA 

Reahertn. a sessão, o sr. Pinto de Moura, 
obtendo urgencia, apresenta a redacção final 
do pr~jecto n. 221, sobre reconhecimento de 
poderes de membros de Camaras Municipaes 
e requer e obtem, egualmente, dispensa de 
impressão e de interstício atlm de que s~ja 
a redacção discutida c votada immediata
mente. 
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Lida. e posta. em discussão, na. fórma re

querida, é, sem debate, approvada a r•eda
cçll.o tinal do pr~jecto n. 2~1. que o sr. Pre
sidente manda que se envie ao Senado. 

o 8r . .Joi\o Pio, pela ot•dem, obtendo ur
gencia, apresenta, por parto da commissào 
de lnstrucção Publica o sc;;uinte 

Não sou suspeito, sr. Presidente, em rela
ção :i. Escola do Agricultura. alli estabelecida, 
porque pot· mais de uma vez, na antiga As
sembléa Provincial, procurei de rendo l-a e sus
t entar ; o mesmo nesta Cam:1ra jã. th·e oc
casJão de mostrat· sua conveniencia e u tili 
dade, ministr:•ndo o ensino protlssional agrí-
cola, que concotTerà. ellicazmeute pur·a o en

PARECER PARA TF.RCt::nA DISCUSSÃO !'OURE O .grant~ecimento da lavoura, principal fonte da 
PHOJECTO N. 234 riqueza publica o particular. 

A commiss:io do lnstrncc;ão Publica. é de 
parecer que o projecto n. ~. deste anno, 
seja submettido à terceit'<t discussão e ap
provado com a seguinte redacção, conforme 
o vencirlo. 

O Congresso Legislativo do Estado de Mi
nas Ge1·ues decreta : 

Ar·t. I.· Os vencimentos ela pt•ofossora da. 
escola pl'imai·ia denominada - l?t•a ncigca 
Botelho - em Pit.nnguy, ticam equipa.rarlos 
aos dos professores pi·imat·io:> das escolas 
urbanas. 

At•t. ~· Revogam-se as disposições em con
trario. 

Sala das sessões, :.?8 do a:,!osto 
Padre João Pio -1''. Ut•e:;:-:ane. 

-:\. imprimir-se . 

Apoiei com minha assi~mttur·a o projecto 
apresentado pelo illustrado Deputado sr. Hr·es
sane, porque as ra.ziies add nzidas por s. exc., 
no ~;rio da commissão, me trouxeram a con
vicção de que, assim pt·ocedcndo, eu pt•esta
ria um ser·viço 1\. instrucção pt·otissional 
agrícola em no!!SO Estado. E' assim que pr·i
meiramento actuou em meu espi t·ito a si
tuação daquello instituto, que e vordadeit·a
mente uma academia, em um logar lon:re 
dos conu·o:s populosos do Estado, lon;ro de 
eztraclas de fe iTO, distante alem disso cet·ca 
de uma leg-ua da cidade do lta.hit·a, polo 
que ó evidentemente impt•oprio o lo~at• om 
que se acha collocado (Apm·tes). 

do l89G.- O sn. EPA:\!INONDAS OTT0:'\1:- At4 mesmo 

O 8r. Manoel Ah•cs, obtendo m·gencia, 
apresenta paro~. terceira dbcnssi"Lo, por pa.t•t.e 
da commissào de lndu;;;tt·ias, o projecto 
n. 2:36, sobro osta.belocimento do nm:t xa•·
queada. 

O Sr. Desldcrlo de !tlcllo, pela ordem, 
requer c obtem dispensa de impressão atim 
de quo entre na orc.lom do dia SOI.ruinte o 
projecto que acaha de set· apresentado. 

TERCEIHA DISCUSSÃO DO PIWJECTO !". 168 

para c:un po de dumonstmçfw. (,l mo·tes). 
O sn I. .\luRTA:- St• Presidente, v. cxc. 

sabe quo o futut·o de nosso ~t·anclioso Est:t
do depende pt·incipalmente do ensino pt·otis
sional e agt·icola ; portanto a ct·oaçfw da
quelle in~r.ituto foi uma medida sabia o 
mui to justa decretada pelo Congresso .\linei
t'O. (Apoiados) 

Por ui\·ersas vezes, quando v in h a tomat· 
parte nos trabalhos legislativos, tiYe oeca
l1ião de visita!' a antiga Escola Agrícola, o 
dou testemunho do que muito lucrou aquella. 
:wna. com o ensino por ella ministrado : po
rém, agora em minha viagem pam aqui tive 
informações de que os sact·iticios reitos pelo 
Estado com a manutenção alli do actual 
Instit uto Agronomico, não têm sitio compen · 
sados pelos resultados que o mesmo tem 
produzido, ou pot· set· um set·viço novo, ou 
pela mâ. administt·açào do sen actual dit·e

CONTINüAC,~Ão DA St:GU:'\D.\ ntSt:USSÃO DO I'Ito- CtOl', como ainda hontem a. Camara OUViU 
.JECTO N. ~3~> pela palana eloquonto do s t·. padre João 

Pio, que atli rmou sot· a causa principal da 

Lido e posto em terceira discussão o pro
jacto n. IGS, sobro creação do Gymnasto e 
suppressão de Escolas Normaes, ó este, sem 
debate, a.pprovac.lo e vao à com missão de Rc
dacção. 

Em segu id:~., o sr. Pre~idento annuncia a decadencia. daquello estabelecimento a sua 
continuac;ii.o da segunda discussão do pr~jc- má dit·ec1;ão. 
cto n ~:{5, sobt·e tran:;fet·encia do Instituto A minha a~:::i:rnatnra a. este pt·ojcct.o não 
A!!ronomico da cidade da lt.;lbit·a pat·a as pt•o- signitica de modc algum, T. Prcsi<lentc, a 
.l( midades da Nora Capital. menor hostilid;Hlo ao po,·o de ltabit·a. ao 

o Nr. I~t~•nclo ~ln!'tn: _ St·. Pt·esidentc, contrat·io elle podo contat· sempre com o 
c.:vmo v. oxc. 0 a 0 .1:-;a ltii.o 1Jc se recordar·, meu lhtco concurso :1 tudo r,uanto fin• do 

· seu Í!ltC!'CSSC . quando l•ontom se discutia n proJecto que 
OI'U. nos occupa n. a.ttotll;flu, rui nominalmen- O SR. BHESSA:'\E: - l\ão so deve !';.crith:nt• 
te chamado a rlebate pelo meu distincto co!- os intc r·cs~es do Estado aos intcre>:~cs do lta-
•~ 1 - 1' ' hira.. ~Apo rtes) . 
..,ga, 0 St'. · oao - to. o ER. EPA~II:'\ON!IAS úTTil:'\ t : - O ln~ti tnto 

S. o~c. pareceu consut·a.t·-mo pelo facto de 
estar 0 pt'OJecto om t:iscu:>s;1o apoiado nlli collocado não a.pt·gveita. nem ú ltahira 
com n. minlla :t~'<~>ignatnra. i'ii"IO to m razão nem:\ parte alguma do E~tarlo . ( Trocnm-se 
0 nobt·o Deputado em assim pcn:mt·, pot·- muito.t oparles ; o sr. Presiden te ,·ec/ama 
quanto, nada tem just.ith:ado a supposiçflO ltlíenr:r1o). . . . 
de s. exc., do sot• ou do 'all'ccto á cidade de O stt. lr. :o-;Acto ;\luRTA: - Como .Ja rl t~so, st'. 
ltabi•·a. I Pro ·•dente, o quo pl'inc.ipa lmente levou· mo 

Devo declarar que pelo cont.mrio alli con- a. ap•·in.r· esto projc..:to com ·~minha assi:wa
to Jivet·sos ami:,!os o desejo ~;empt•e concot•- I tm·a, foi po1' conhe(!ct' a má :>ituac;iw do ln
rer na. med ida de minhas rot·ças para o pt•o- stituto, distante da cid.a<~o .• om . lo~at• mon
gresso daq uelln. tlorcscentc cidade. tanhoso c de estt·ada. dtlllctl, pt·t nc1 palmento 



na estação chavo8a, tornando-se muito pe
B08o aos moços irem da cidade assistir a8 
respectivas aulas tendo de vil\iar cerca de 
uma legua, pois no Jogar em que se acho. 
in8tallado o fn8tituto uilo encontrum a8 com
moJidades nece8saria8 para alli morarem. 

0 SR. FRANCISCO BRESSANE : - Ali nào ha 
casas para elle8 mCJrarem. 

0 SR. IGNACIO MURTA : - Nestas condições 
entendi, sr. ~residente, que prestava um 
servi..-o ao ensino protls8ional agrícola uo 
Estado, apoiando o proJecto que se discute 
e que transfere o Instituto para as proxi
midades da nova Capital do Estado. (Apow,
do&, nilo apoiados, apartes). 

Para que nilo ficasse a zona de onde o 
proj"cto transfere o Instituto Agronomico 
priY& la de um estabelecimento que conti
nul s ' tl de modo mais protlcuo e vantajoso 
do q te a antiga Escola Agrícola ministrar o 
en,.tuo agrícola de modo mais pratico do 
que theorico, pretendia em segunda discus
slo 11.presentar uma emenda estabelecendo 
um campo pratico de demonstrações agrí
colas e pastoris no local em que se ar.ha 
actualmente o Instituto. 
Entretc~.nto, sr. Presidente, v. exc . e a Ca

mara. foram testemunhas da asseveração 
feita h ontem pelo d~putado sr. pudre João 
Pio de que nu cidade de ltabira ha uma lo
caltdade apropriada, com aguada abundante 
e necE>ssal'iiL ao estabelecimento, que o povo 
otrerece grat.uitam'3te ao Estado para alli 
installal·-se o Instituto. 

O Slt • • Joxo· P1o :- E' venlade. 
0 SR. CARLINDO PINTO :-0 povo e a Ca

mara Municipal otrerecom a casa. 
0 SR. \Vi'::'\CESLAU BRA7. :-A questão não 

ê esta, ê out1·a muito ditreJ·onte (cont mta
ram apm·/es alternados enl1·e os S?'S. Joao 
Pio, Owlindn Pinto e "Wenceslau Braz. O s1·. 
P1·e.~iclenle 1·eclama altençào). 

0 SR IGNACIO MURTA : - Em \'iSta disto, 
sr. Presidente, suscitm·am-se duvidas em 
meu e:>pirito, c desejando sempre dar o meu 
voto tendo como objectivo os interesses do 
Estado, agua1·do a discussão pam melhor es
clarecei' a questão. 

O que está p1·ovauo é a conveniencia e ne
cessidade do ~er o Instituto transferido do 
local em que se acha pat·a outro que otreçeça 
as condições necessarias a um estabeleci
mento desta ordem. (Apoiados e apm·tes). 

Si o Jogar· oift3recido na cidade de Itabi1·a 
estiver nestas condições, de modo a ficar ali 
bem collocado o Instituto Agronomico, pa
rece mai~ rasoavel e justo que para lá. s~ja 
transferido, até quo a expcriencia demons
tre a conveniencia de ser transferido para 
outro logur. 

O :>R. JoÃo PIO: - V. exc. va.e indo per
feitamente bem. 

0 Stt. FRANCISCO HRESSAME : - _\ expe
rienc ia já di> se tudo. 

0 SR. IGNACIO MURTA : - Penso, sr. Presi
dente, que, se não h a outras razões mais 
juR·as, só pelo facto de mudar-se para a no
va Capital do Estado, não SC'rá justo que a 
Camar·a doe srs. Deputados retire o Institu
to de ltahir·a, que tambem é uma cidade Mi
neira. (Apoiados). 

O SR. Jolo Pio : -V. exc. vai discutindo 
logicamente. 

0 SR. IGNACIO MURTA ; - Como disse, sr. 
Presidente, aguardo a discussão pró e con
tru purll esclarecer bem esta que~tão, que 
reputo de muxima impoJ1,anci11, afim de dar 
o meu voto como entender conveniente aos 
interesses do Estado. (Cruzam-se muikJsapar
tes que interrompem o oradm·.) 

0 SR. PRESIDENTE : - A tten.,:ão ! Peço aos 
nobres Deputados que nllo interrompam o 
orudor. 

0 SR. IGNACIO MURTA : - Occupando a tri
buna para declarar as razões que tive para 
apoiar com minha assignatura o projec•o 
ns. 235, não o fiz para udvo~rar os int~:I·e~,es 
desta ou daquella zona, porque todus perttln
cem a Mina,., e antes de tudo sou mineiro, 
nome de que me honro e orgulho-me muito, 
e como representante deste glorioso Estado 
tenho o dever de pugnar pelo seu progr·esso 
e bem est.ar ~~:era! I (Apo ado.~ ; muito úem). 

Tanto o norte como o sul e oé:<te são par
tes integrantes de nossa querida Minas, e é 
por isso mesmo que ella é f!'l'ande e admi
rada em toda a União Brazileira e no mundo 
civilisado. (Mwtos npo ados ) 

Se como immediatos repreRentantes de 
nossos districtos temos o dever de empe
nhar nossa dedicação e esforços em prol de 
seus melhoramentos e interesses, tamhem 
como representantes do Estado devemos at
tontlel' os que lhe são relativos. (Apoiados. 

Todos nús, representantes do povo nesta 
Camara., estou CPrto, a-<sim pen~amos, e cndo 
que o nobr·e collega SI' Joào Pio niw me ne
I?<II':Í. a justiça de reconhecer em mim esses 
sentimentos. 

O sr. Joi\o P1o.-Tanto os reconheço que 
ato os invoquei em favor da lta.hira. 

0 SR. IGNACIO MURTA :- E foi mesmo 
porque tenho esses sentimentos, SI'. Presi
dente, que prestei minha assignatura a e:>te 
prqjecto. Depois, porem, da declara~;ão feita 
pelos illustrados collegas, srs. João Pio e 
Carlindo Pinto, de haver junto á cidade de 
Itabira uma chacara com casas, terrenos e 
abundante a~uada, nas condições de ser 
para alli transferido o Instit uto Agronnmico, 
sem onus para o Estado, visto ser ofl'erecido 
gratui tamente pela Camara Municipal e povo 
da mesma cidade, jul::ro que seria convenien
te pa1·a alli ser tt·ansferido o Instituto. 
(Apoiados e apa.1·tes). 

E' este sr. Presidente, o meu modo de 
pensar; a' Cama.ra , porém, em sua sabedoria 
resolverá como entender mais conveniente 
aos interesses do ensino profissional Uf!rico
la do Estado. (Muito bem! Mui/o bem ! ) 

O sr. Francisco Bre11sane : - (Não te
mos o seu discurso). 

O sr. ('arnelro de Rezende : - Não é 
propriamente, sr. Presidente, pa1·a discutir 
este pl'(üecto que peço a pa!av1·a, p11is, do 
debate que sohre elle se tem travado, và-se 
per·feitamente qne ha necessidade da tra.ns
feroncia do instituto agronomico de Itahira 
para outro ponto mais conveniente do nosso 
Estado. 



UI 

E' assim, Sr. Presidente, q~e OUVi a pro- DISCUSSÃO DR PARRCF...'tES · 
dur.ção de argumentos .irrefutaveis, .demons-1 São lidos, postos successivamente em dis
tra!tdo de modo palJ?tt~nte que M~nas. t.em , cussão, que é encert·ada, sem ut'bate, e fi~ 
mm.s a lucrar, .tr~nsler·muo esse mstttu~o I adiada a votação dos pareceres ns. 200, 207 
para as prox1m1dades de Bello Hort- 20!i, 299, 212, 214 e 215 ' 
zonte. . Em ui. cussão o parecer n 217, ~obre o pe-

Mas, eu levanto-me propositalmente para cJ.ido feito por diversos funccionar·ios publi
r~sponder ao apart.e do nobre Deputado re- cos, relativo à concessão de lotes e constru
st.dente em Sabara,. porque, no correr da cção de predios na Nova Capital pcue a pa-
dtscussão, s. exc. dtsse em tom malevolo lavra ' 
que era preferível levassemos o instituto 
ag1·onomico para o sul de Minas. 

Em aparte tambem já rE'spondi ao illustre 
Deputado que o Sul de Minas nll.o precisava 
desse instituto ; mas ora necessario que eu 
pedisse <L palavra para mostrar bem claro á 
Camam, on•le tem assento o nobre Deputa
do, que aqui somos e devemos ser· antes de 
tudo e primeir·o que tudo, representantes 
do l~stauo de Minas e não de d1strictos iso
saladamente. (Apoiado., gemes; muito bem); 
pois, esse pensamento não póde e nem deve 
se aninhar no coração de qualquer um de 
nós (ApoiadiJs). 

Não ! Eu penso, sr. Presidente, que, quan
do cada um de nós fõr investido do mandato 
popular, deve olhar de preferP- ncia e unica
mente para os altos interesses do Estado de 
Minas, c nunca para os inter 3sses inconfes
saveis de sua aldéa, de sua residencia! 

(Apoiados gemes). 
E, demais, é certo que o instituto não suhe 

do 5. · districto. 
Póde ser, sr. Presidente, que eu interpre

te mal o pensamento do Deputado reside nte 
em Saharit ; mas, o apar·te datlo por s. ex c . 
não so pr·esta a duas i nt.e r·pr·etações. 

O lllr. l'errcira Tln6eo :-Sr. Presidente 
estando em inteiro desaccordo com a con
clusão do parecer, cuja dh•cussilo v. ex c. 
aca ba de annuuciar, vou apresentar um sub
s t:tutivo ... 

0 SR. RIBEIRO JUNQUt:IRA :-V. exc. jâ está 
ahi. 

O SR. 1-'ERREIRA TINoco : - Sah i, voltei e 
saio outra vez par>\ não votar o pr·ojecto n. 
2.15, cunl'orme declarei ao ter·minal' o meu 
discurso. 

Assumo a responsabiliuade dos meus actos 
e cada. um aqui deve proceder do mesmo 
modo. 

O ~H . CA~!ILI.O SoARES FILHO tliL um aparte. 
0 SR. F ~:RR~:TRA Tr '\ÕCO :- Voto, sr. Pr·esi

dente, contra o par·ecer da commi~si\o e te
nho um subst.itutivo a apresent;u· e as ra
zões do meu proceder fundam-se nas segu in
tes razões quo tr'ouxe escriptas ( le) : 

EMENDA SUUSTITUTr\'A AO PARECER N. 217 

ConsitlerandD quo a le i do\'o ser· ger·al e 
nunca par·cial, isto é , do,-e abt·a n:.ret· t"dos os 
runccionar·ios de urna cln sse e nàn :-; ,·,mente 
at:.runs: 

Con:-:itlerand o que n:,o e,;fiio suje ita,; a in
tcrpt·ctat;fw ::<•'•me nte a:> le is ob:>cura::< e ~im 
tamhcm as le i:' c lar·a,;, e i~to nn:< e nsi nam 
~avi:;n~· . \'OI. J.· "::i :l·! c 50, l.aut·t• llt, l. iv. J.· 
pag. :3:19 e o pr·oprio '!piano quando tliz : 
«quam vis ::tt manil't·~ti ssimum etlil'l lllll prre
tol'i:-:, attamen non cst negligonda in terpi·ota
tio c:ju:<>>: 

Coll:<ider·ando que " ' ' in f.Cl'prctac;ão do uma 
le i tle,·e-se ter· em \'i~ta os clcmc ntll:< gmm
matical e logico; 

Assim, pois, em conclusüo, te nho a dizer· 
que h a rwcessidade w! pitante e \'O to P'-' la 
trans l'ereu cia do Instit1 • Agronomico delta.
bira para outro ponto 1 :r a lquer que melhor 
consulte aos intei·es<=r - do Estado : e , ao 
mesm o tempo que f'ac;• 1 pt·esente declara
ção, pi'Otesto. sr. Presr · ·tte, em nome tio ,-ui 
de 1\lirws, contt'a a oll• iva intençftO do no
bre Deputado que de,· . . a estas cir·ctun~t.an
cias, levantar-se e dc1· :·at· á casa os moti,·us 
porque vot.a a favor' .r contr·a est<> medida , 
e nào fazer accusaçôt·- ma letica~ à repi'e:<en
tac;rw du ::iul de Min:,··. â represent.:rçflO da 
3.• drcumscripção e!e . ... r·a l tio Est:ulo. (.lfui
to bem). 

Cnn~it.lcr·a n •lo que ó nccrssar·io tamhc m nt
tonclcr ao moli \'11 da l·•i ( r·atio-l eg i ~) c ainda 
mai :< :ro que Thi l.Ja 11 cltama a in tent;ào do le
g i:<latln r· e ou tr·o:<-o c~ pit•i t o •la lei : 

C11n:<idorantlo q11c o I C ~!i:< ladtw nfw e::;tú ad-
0 Nr. \Vcneeslan 1: : a~:: - l:'\ão temos o str icto a recom>tr·Hir· o seu pr·oprio pc ll:>il-

seu disc~trso). mc ntu tal qual exist iu n:t occa:<iflo em que a 

O F I TI 
. (Id ) promul~ou (Ribas, Dir·eito Civi l vul. J. · pag. 

·- sr. erre ra . u ,.o : - . em . ~:-:o) : 
l'iao havendo. mars • 1em pcclr,-,;e a pala - Co nside1·ando Qt.•! , no cktcm1in:u· o :<ontido 

vr·a, o sr. Presidente ct . , (um encerrado:> de- tio uma to i, de\'e- ·e pre fe rir' 0 qu o iJ mais 
bate. lr·asoavel e que consu lta melhor os interes-

l'i:io havendo num or· .. no recinto para pro- ses- Hcnclici um Imper·atoris, <1uod a dh·inn 
l'eder· á votat;flo, o sr. I 't•esit.lente, na t'órma sei I ieet ~j us indulgentia proric i;:;e itm·; q uam 
do t'el!imc nto, nmnd:t fazer· a chamada, veri- plc ui :>:'ime inte r·pr·etad dcLom u:::: 
ticantlo tc r·cm-se retir:u.!o com cau:<a par'ti- Con~idcrando que dc ,·emos sempre t er em 
cipada os Sl'S .. Juvenal Penn;t e Coelho de vista a eq uidatle e :<c:.rui t· o qu o ella melhor 
Moura e ~om ella os sr·s. Desiderio de ~lc llo, acon:<elhar-Piacuit, in vmnihus rcb11s proci
FeJTeira Tinôco, Carlintlo Pinto, Rcrnanle puam e~se justiti::t• a•q u itatisq uc (:>ct·i ptre) 
de Faria, Jo:io Pio, Se,·eriano de Rezende e qtt:tm stricti juris rationom : 
lretulio de Carvalho, pe lo que, achando-se . Considera ndo qtu', qua ndo a!< palan·as em
presentes apenas 24 sr s . Deputados, fica ad.ia- prl'l[atlas na. lei tórn um sentido c h.~r·o e de
da a votação do projecto. 1 terminado, mas dil\'erento do pensamento do 



' Jecislador, deve-se neste caso,attender mais 
ào peni&Dlento, pois, a palavra é o meio e o 
J81U1611lento o tlm ; 

Considerando que esta doutrina jê. ensina 
Ta o Direito ·Romano no texto Scire legesoon 
eet verba earum tenere, sed vim ac potes
tatem; 

Considerando que a intenção do legislador 
foi conceder um lote de terreno na Nova Ca
pital aos funccionarios est&duaes que ,P.Or lei "m residencia obrigatoria na Capital (lei n. 
3, de 17 de dezembro de 1893); 

Considerando que a Constituição do Esta
do no art. 30 § l. · dá. ao Congresso a attri
buiçlo de interpretar as leis: 

Considerando, finalmente, 'que seria uma 
iqjustiça e mesmo iniquid11de não conceder 
a alguns funccionarios que pelá lei tém re
sidência forçada na Capital, os mesmos dl
Feitos concedidos a outros funccionarios; 

Opino pelo deferimento do pedido feito por 
diversos funccionarios nas representaçOes e 
requerimentos sob ns. 115, 91, 78 e 75, e que 
se vote o seguinte projecto: 

O Congresso Legislattvo do Estado de Minas 
Geraes decreta: 

Art. I.· Aos funccionarios estaduaes que 
tâm residencia forçada na Capital, fica o go
Terno auctorizado a conceder um lote de ter
reno para construcção de casa na Nova Capital 

Paragrapho unico. Comprehendem-se nas 
palavras funccionarios est&duaes todos os 
fooccionarios que têm residencia forçada na 
Capital e a elles serão t.oncedidos os direitos 
e regalias dispensadas na lei n. 3, de 17 de 
dezembro de 1893 e nos respectivos regula-
mentos. . 

Sala das sessOes, 28 de agosto de 1896.
Perreira Tinôco. 

Apoiada e posta conjunctamente em dis
cosslo a emenda, o sr. Silva Fortes, por 
parte das commissoes reunidas de Repre
sentaçoes e Petiçoes e de Constituição e Po
deres envia á mesa um requerimento no sen
tido de \'oltarem ás commissoes respectivas 
o parecer e a emenda apresentada. 

Encerrada a discussilo do requerimento, 
fica sua votaçlio adiada. 

Nada mais havendo a tratar-se, o sr. Pre
aidente designa para amanhlL a seguinte 

ORDEM DO DIA 
J.• PARTE 

Até uma hora da tarde: 
Leitura e approvaçilo da acta. 
JUpediente. 

Até duas horas da tarde : 
Segunda leitura dos pà.receres de commis

IOes e dos projectos depois de impresso, e 
.tistribuidos. 

Apresentaçlio de parecel'es do commissoes. 
Apresentaçlo de projectos, indicaçoes, re

querimentos, interpellações ou moções. 
Discussão de requerimentos, interpellr.-

,nes, indicações e moções. 
Discussilo e votação de redacções finaes. 
Votaçto das matarias encerradas. 
Primeira discussão do projecto n. 83, do 

Senado, elevando o capital para construcçilo 
da E. F. de Theophilo Ottoni o S. Joio BG
ptiata. 

SIIGt.'NDA. PARTE 
Até quatro horas da tarde.: 

Terceira discussão do projecto n. 238, sobre 
titulos detlnitivos a colunos de diversos n•
cleoR. 

Segunda do de n. 143, de 1895, sobre au
xilio á Santa Casa de 1\fisericordia de Pat!sos. 

Terceira do de n. 179, sobre prolongamen
to do ramal ferreo da Campanha até o rio 
Sapucaby. 

Terceira do de n. 236, sobre estabeleci
mento de uma xarqueada no Jogar mais 
apropriado entre os rios Grande e o Parana
byba 

Discussllo dos pareceres ns. 197, 198, 2QO, 
201, 203 e 205. 

Levanta-se a. sessão. 

54.• SESSÃO ORDINARIA AOS 29 DE AGOSTO 
DE 1896 

PRESIDENCIA DO SR. EDUARDO PIMENTEL 
SUl\IYIAIUO :-rrimeira parlt! da ordem do di .

Acta.-Expedientn.-Stl,cnn•la lelturadP. p~r1•Cf'rf'~ 
e de projectus dcpnis d,.lmpre~sns e fllstri httidns. 
-A!Ifellenla~Ao •las rl'dacções Onacs do~ pruj•·ctus 
na. 168. lij~ e 241.-hlelll dos pa recere;~ p .• ra tt:r
ce•ra tllscussão •los projPclo:~ tle m. 81, do "C· 
nado e 247.-ldem rios prnjcr.tn~ fltl m. 2á!?. ~á:J 
e 254.-DI!ICussão da redacçAo tlulll tln prujedo 
n. 2:!6 .-VoblçAo d11s matt•riM~ cuja di~cu s~i\o 
Ocou cncerrada.-Primeira di~t'tt'sào elo pn•J•:r.to 
n. t43, do Seuado.- Terceira do •te n . 23~. -:-if!
gunda do de n. 143, d:l 1XIl5.-Tcrceira dt• dt! n. 
179.-TPrcelra do ele n. ~:{6.-Di~r.urso P. enum•la 
do H. Silva lo'torle~.-Discur~o do sr. Desidt•rio 
de Mello -.\pre•entaç:\o do pari'CP.r para SP.Ilnn•la 
d•~cus~Ao do t•rojPcto n 2:-15.-Discu~sào de pa· 
receres de comml~soes .-Ordem do d1a. 

Ao meio dia, feita a chamada, acham-se 
presentes os srs. Eduardo Pimentel, Agos
tinho Pereira, Ribeiro Junqueira, João Pio, 
Ferreira Tinoco, .Manoel Alves, Faria Lobato, 
Carneiro de Rezende, Saturnino Dantas, Ju
venal Penna, Silva Fortes, Nunes Pinheiro, 
Desiderio de Mello, Wenceslau Hraz, Pinto 
de .Moura, Nunes Coelho, Bernnrdes de Faria, 
Juscelino Barbosa, Sousa Moreira, Francisco 
Bressane, Delfim Moreira, Manoel da Silva, 
Carlindo Pinto, Sa.bino Barroso Junior, Coe
lho de Moura, Rodrigues Chaves, Severiano 
de Rezende, Leopoldo Corrêa, Epaminondas 
Ottoni, lgnacio Murta e Camillo Pratas, fal
tando com causa participada os srs. Raul 
Penidó,Theophilo Marques, Tavares de Mello, 
Alberto Furtado e Getulio de Carvalho e sem 
ella os mais srs. 

Abre-se a sessll:o, 
Lida a acta da. antecedente e não havendo 

quem sobre a mesma faça observações o 
sr. Presidente a dá por approvada. 

0 SR. I.' SECRETARIO dá. conta do se
guinte 

EXPEDIENTE 
0(/i.cios 

Do dr. Secretario do Interior enviando os 
documentos solicitados com relação a ques
ttles municipaes em Baependy.-A commis
são de Camaras Municipae's. 

Do dr. Secretario da.<~ Finanças devolvendo 
informado o requerimento em que o ex-col-



a .a a 

Jector do município de Uberaba, Ernesto da APRBSENTAÇÃO DB PARECERES DE COMMISSÕU 
Sil\ta Oliveira pede restituição da quantia de 
de 4:868f591. São lidos e vão a imprimir-se os seguintes: 

AO Sr. Mendes Pimentel, por quem foi PAI{ECER. PARA REDACÇÃO FINAL SOBRE o PRO-
feita a requisição. JECTo N. 168 

Do dr. 1. · Secretario do Senado, devolven
do acompanhada de emendas a proposição 
n. 73,emanada desta Can~ara, concedendo au
xilio ao collegio de .\1ar de Hespanha.-A 
imprimirem-se as emendas. 

O Sa. AooSTINIIO P~~REIRA fazendo ver se
rem de simples redacção as emendas do Se
nado á proposição n. 73, requer e obtem 
dispensa de impressão das mesm1LS afim de 
figurarem na ordem do dia seguinte. 

A commissão de redacção de leis, a que 
foi presente o projecto n. 168, deste anno 
ê de parecer que seja. adoptadl'l, como final: 
a. mesma. redacção com que roi elle appro
vado em terceira discussão. 

Sala das commissoes, 29 de agosto de 1896. 
-Pinto de Moura..-~todrigues Chaves. 

PARECER. E REDACÇÃO FINAL, DF: CONFOR.J.U
DADE COM AS ~ME:o.IDAS DO SE~_o\UO , SOBRE O 
PR.OJECTO N. 183 O SR. P1:-.~To DE MouRA lé e envia á mesa. 

um requerimento em que o cidadão Honorio 
Esteves do Sa~ramento pede privilegio para Força publica 
um systema de regulador publico centra l . 
de sua invenção.-A commissão de lndus- ' A Comm1ssão de redacção de leis a que 
trias. I foi presente o projecto n. 183, deste anno 

O SR. "\VENCESLAU BRAZ envia á mesa uma e emendas respectivas vindas do Senado,é d~ 
representvào de habitantes do logar denomi- parecer que sej a approvada a seguinte re
nado-FIOJ·entino, dist1·icto da cidade Pouso dacção dada ao mesmo. 
Alto, solicitando a creaçào de uma cadeira. O Congresso Legislativo do Est;tdo de Mi-
de insti'UCvào prima1·ia.-A commissão de na. Geraes decreta : 
lnstrucvào Publica Art. I.· A força publica do Esta do de Mi-

O SR DESIDER.IO DE MELLO requer seja feita nas Geraes, para o fu turo exercício de 
a currecçào de um erro de imprensa que se 1897, constarà dos otncia.es dos cinco bata
nota no pr·ojecto n. 236, hoje distribuído, lhões da Brigada Polic ia l, um esquadrlio 
visto alter·al-o completamente.-Serã atten- de cavallari:~ e 2.079 praças de pret. 
dido o pedido do nobre deputado. Art. 2. · FICa o governo auctorisado a 

despender neste exercício a quant ia de 
3.161:015.000 segundo a t abella anncxa. 2.• LEITURA 

Têm segunda leitura os pareceres ns. 219 
e 220 e o projecto n. 25, sendo este julgado 
ohjecto de deliberaçlio.-Para ordem dos tra
balhos. 

• 

• 

Art. ?· · Revogam-se as disposiç.'les em 
contrariO. 

Sala das Com missões, 29 de agosto de 1896. 
-Pinto de Moura.- Bernardes de Faria.
Rodrigues Chaves . 



TaiMllla ................... fbrta ••• u ........ 1887 

CLASSIFICAÇÃO 

1 Coronel com mandante geral. . .• . . ••.• . ...••.•. 
5 Tenentes-coroneis comm1mda.ntes •.• . .•... . . .. 
6 Majores, sendo um assistente do commandante 

ger11l. • . . .• . .. . . , • • . . ................ . 
5 C~tpitA.es cirurgiOtls-móres .. ....•• . ...••.•..•.. 

6 c"j~t!~~~~fa~do·~·~.~~~n-~~- e. ~~- ~~~a~~~~~~ 
6 Tenentes seeretarios, sendo l da Brigada . . •... 
5 Alferes quarteis-mestres ............. . ..... . . 

21 Capitães .......... . ..... . ................ .. 
21 Tt1nentes. ...... . . . • •. •• •.• . .•.• .•. •••.• .•.... 
42 Alferes ••.....•.•.. . .......•.......•••....••.. 
5 Sarf{entos aJudantes .. . .......... .... ........ . 
5 Sargentos quarteis- mestres . •.. . .•..••.•••.•.. 
5 Primeiros sargentos mestres de musica ....•... 
5 Segundos sargentos contra mestres .•... ...•• 
5 Corneteiros-móres. . •••.. . . . ••...• . ...••. . •... 

78 Musicos . .•.• .• . •.••.•. •. •.... ••.•...•.•.•...• 
21 Pl'imeiros sa!'gentos . . ........... .. . . ........ . 
84 Segundos sargentos . • . . . • •.. •• •• ••• •. .•.• •• . • . 
21 Forrieis. . . • • . . . • . . ..• . .•..•••.•.••.•.•••••••• 

206 Cabos .. . . .•• . .• . .•..•....... • •••••••..••• , •. . 
42 Cornetas, sendo 2 clarins ...•••.••.•• . .•..••. . . 
2 Ferradores •••. ...•. ..•.. .. •.•...•. .. ..•.•• . ••• 

1600 Soldados, inclusivé a cavallaria e baterias .... • 
a) adiccional de 10, 15 e 20 .r ............... . 
b) etapa para 2.079 praças a 18530 na media . • 
c) fardamento para. 2 079 praças a 90$000 . . . .• 
d) ajuda de custa a officiaes e r11 diligencia ••.• . 
e) gratificação a reenganjados á 100 reis . . ... 
()forragem e ferragem para os animaes da 

Brigada e forragem para os dos officiaes 
montados •... . ... . •..• . •........ . . ......... 

g) aquartelamento, enterramento, expediente e 
luz ..... ...... ................ . . .. .. ... . . 

h) compra de armamento inclusivé metralha-
doras ••..••... • ••.•. . .••••.•..•••• •. .••••..•••• 

Somma ... .. . ~ ... . .................. . . . . · .. 

o ... 
~~ 
:Rt:l VENCIMENTO 
ü~ POR ANNO 
~"" ;.. 

--
- 8: ()()()tOOO 
- 5::root000 

- 4:2001000 
- 4:300f000 

- 3:6001000 
- 3:000f000 
- 2:400$000 
- 3:600$000 
- 3:000$000 
- 2:400$000 

2400 -
2400 -
2 .400 -
2200 -
1 :800 -
1700 -
2 ·200 -
2.3000 -
1S900 -
1$800 -
IS70o -
1$400 -
l$400 -- -- -- -- -
- -

- -
- -
- -

TOTAL 

8:0008000 
26:5(\()fOOO 

25:200$000 
21 :500i!OOO 

~1:600$000 
18:000$000 
12:000$000 
75:600·!!000 
63:000$000 

100:8001i!OOO 
4::~0$000 
4:3801$000 
4;:{80$000 
4:0i5j000 
3:285$000 

48:3994!000 
16:863$000 
61.3'20$000 
14:563$000 

1 35: :W~I!SOOO 
26:06 11i!OOO 

I :0.22$000 
817 :OOu$000 
69:&10~000 

1:161 :017:1!550 
187: l i 0$000 

5:000$000 
10:000$000 

• 
93:440$000 

70:000$000 

30:776$950 

3. 161 :015$000 

Sala. das commissões, 29 de agosto de 18)8. - Pinto de !\loura..- Bernardes de Faria. 
-Rol.1rigues Ci.raves. 



... 
'E' A R.EC-eR. PA.R.A R.BDACÇÃO FINA. L SOBR.EO 

PR.OJECTO N. 241 . 
1 Art 3. • Fica convertida em cadeira ru
. ral e transferida para o povoado da Tape
. ra, no município de Paraca.tu, a cadeira dis-

A Commissão de Redacção d,~ Leis, a. quo tricta.l do sexo feminino existente no rlistri
foi presente o projecto n. 241, deste a.nno, cto de Santo Antonio da Agua Fria, do mes
e de parecer fjUe s~ja. a.doptada., como ti- mo município ; e convertida em mixta a 
nal, a. mesma redac.;ão com que foi etle cadeira do H.etit·o, districto de Perdões, que 
approva.d•' em 3. ~ t!iscussã.o. : tlca transferida para o logar denominado 

S·t.la. da.'! commissões, 29 de a.ç;osto de Capetinga, no me!'mo district.o. 
1°''6.-Pinto de .Moura.. - Hodrigues Cha-J Sala das commissões, 29de agosto de 1896. 
vea. -Padre João Pio.-Frn.ncisco Bressane. 

PA.R~~ B' PARA :I. D' ~Crt<><>l;o SOBR.E O 
PR.OJECTON. Sl,DO BB~A.OO 

A c1mmissão de Representações, Requeri
ment ~~ e Per.i.;•ies a q ua.l foi pre,ente o pt·o
j ecto n. 81, do Senado, a.pprovado em se
gnnthl discussão com uma e ma nda., e de pa
recer qne seja submettido il. tet·ceira. discus
s fw . com a mesma. rddac.;ão . 

Sala. d •ts com mi~s•ies, 29 de agosto de 
18!15.-Sil v a Fort.,s-Sousa. ~lot·e ira.-Fa.•·ia 
Lo hato. 

PROJEC1'0 N. 2:>2 

A commissã.o de Represe nta~:iies, Requeri
mentos e P"ti.;Oes, á. q u•LI foi pl'e~ente o do 
t enente do 3. · ba t.;tlhilo da Brigada Polic ial 
do E<tad•l, pedin•lo um anno de licença com 
metade <l o ~ venci mentos, pa.1•a t.ra.tam.mto de 
s:.úd~, é de p arecet• que seja alloptado o 
se:.n11 nt.e pr·u.J ecro: 

O C.mgr·.,s,;o Legislativo do Estado de Mi
nas Ger•;tc:> decreta : 

A r t i:.w unico. Fica o dr. Presidente do Es
t a do a uct.o l'izado a conceLler até um anno 
de licen.,:a, com meta•l·~ dos venciment,os, ao 
t e nPnt.e tio :1. · ba.t,:tlhã.•l tia rlrig:ld;l Policia l 
Alberto Bt•an•lào Viria to Cat.ào, pam trat:tr 
de saü .le; revogadas as disposições e m con 
t•·ario_ 

S:tl.L •hs com·niss•ie!<, 29 de agosto de 
l R!J 1. - Sil v a F Jrtes-faria. Lobato-Sousu 
1\lort::i r·a. 

PARECER E REOACÇi.O PAR\ Tf: RC E!R:\ DISCUS
CUSSÃO 00 PROJECTO N. 247 

A commi~>'ào de I nstl·u cçã.o Publica n.pre
sen t.a. pa.r·u tet•ce ira dis <.! u~,; ·'to, red igido con 
formo o vencido em segund;t discussão, o 
pr~jecto n _ 24 7 
u c .m •! l'OSSO Le!rislativo do Estado de ~li

nas Gera.es decreta.: 
Ar·t. I . · Fic;_tm t1·a nsferidas a cadeira do 

Anão, no município de S. Domingos do Pra
ta, p;lra o :\lor·ro ti a. 'ella no mesmo mu ni
c ípio, e a catloira m ixta do Cr·uze iro, no dis
trict,o tlit c ida.J.e tle Gmtnhãe:', para o bn.i tTO 
do C•tnt a.gallo na me~m;t ci la de . 

,\t·t .. :? .· Ficam t.ransl'el'id:t.S as seguin tes 
ca•le it•a.s : 

Pa r·a o povoado Riacho dos Cn.va llos, clis
tricto do ltin Pt•eto, a ca.de ira. rural do sexo 
masc ulino existente e m S. Pio, no mesmo 
di ~tr·i c l.u, município de P<traca.tú ; para o lo
g :tr denomi na<lo Porto dos MenJe", districto 
de S . . Jotw Nepomuce no, munic ípio de La
vra~. a. c.tdeir·a. mixt;L do log;tr denominado 
Machatlo, dist ricto de Pel'dõec;, no mesmo 
municipiu . 

I, t:. --44 

.\PR.ESENT AÇÃO DE PROJKCTOS 

0 SR.. RIBEI RO JUNQUEIR.A. là e envia á 
mesa o seguinte. 

PROJECTO N. 253 

O Congresso Legislativo do Estado de !\ti
nas Geraes dec1·eta : 

Art I.· Ao toucinho e à. banha pnra o 
pagamento do imposto de exporta..,:ão se da
ra a tara correspondente ao involucro que 
os cont iver. 

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

Sala dss ~es~ões 29 de agosto de IROO.
- Ribeiro Junquei1·a.- F. Bressane. - W. 
Braz . - I.;elthn Moreira.. - Ca1 ne ir·o de 
Rezende. 

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

0 SR. . J UVENAL PENNA envia á mesa O Se
guinte 

PR.OJECTO N. 254 

O Con gre!'~O Lep:islativo do Estado de Mi
nas Geraes decreta : 

Artigo unico Fica creada uma escola 
mixta de instrucção primaria no logar de
nominado S. Christovào, tlistricto tle Dores 
do Turvo, munic ípio do Alto H.io Doce ; re
vogadas as dis po,;i.,:ues em ciJntrar·io. 

Sala. das commissoes,em Ouro Preto, 29 ,!e 
agosto de l ~\16.-Juvcmal Penna .- Carlindo 

Pinto -Ferreira Tinóco. -\oVencssla u Braz. 
-Ribei ro Junqueim. 

Estando apOHltlo pelo numero rle nssigna.
turas, Yae a impriruir-se. 

DISCUSSÃO DA llEOACvÃO Fl:S.>\L DO PRO
JECTO N. 226 

Lida e posta. em di scussão, é, sem bebate
approvada a redaé.,:il.o rtna l do pr~jecto n. 
226, ele~·an • lo o capi tal di\ Companhia Via.,:ão 
Ferrea Sepucahy.-Envie-se ao Senatlo. 

VO:'AÇÃO DAS MATRRIAS CUJA. DISC U!':SÃO FICOU 
E:"'CERRA. DA 

Procedendo-se á votação das materins en
cerrada~, é appruvado, em I: di:o:cussllo, o 
Jll'~jecto n. 235, sob r•e t i' a nst'e1·encia do ln
s tlt.u t.o Agronomtcu da lta.hira , pt·~jec:to este
que vae às nommissOss reunidas de lnst•·ucção 
Puhlica e Agricultura.. 

São egu:dme nto approvados os pat•eceres 
n,;, 206, 207, 20 <, 20.J, 212, 2 14 e 215, 

O sr. Silva Fortes (Nilo temos o ~eu dis:
cu r~o ). 

Subrnettido a votação o requerimento do 
sr. Silva. Fortes, para que volte ás respecti-



vas commissOes, o parecer n. 217, aquelle 
sr. requereu tlt.mbt~m que se mandasse reim
primir o parecer, Vil4to terem sido omfttid!I.S 
as assignaturas de tres membros 

0 SR. PRESIDENTE informou já ter sido . 
sanada a falta apontada. 

1.• DISCUSSÃO D,O PROJECl'O N. 83, DO SE~A.DO 

E' lido e entra em 1.• diseussito, sendo, 
sem debate, approvado o prcüeeto n. 83, do 
Senado, elevando o c11pital garantido pe!a 
lei n. 52, 'para construcçilo da estrada de 
ferro de Theophito Ottoni á S. Joilo Baptista. 
-A' commissão de Obras Publicas. 

2. · parte da ordem do dia. 

3. 'DISCUSSÃO DO PrOJECTO N. 239 

Sem debate, encerra-se a. discussão, é ap
provado e vae á commissão de Redacçilo ·• 
pr~jecto n. 23;3, sobre títulos definitivos á 
colonos de diversos nucleos. · 

2.• DISCUSSÃO DO PROJECTO O. 143, DE 1895 

Entra em 2. · discussão e é approvado o 
artigo unico do pr~jecto n. 143, de 1895, 
concedendo auxilio para a construcção de 
um novo edillcio para a Santa Casa. de Mise
ricl)rdia de Pussos. 

0 SR. DESIDERIO DE MELLO, obtendo a pala
vrae. envia. á mesa, e pede que laça chegar 
á commisslio respectiva um exemplar do Re
latorio de Hospital de Passos apresentado 
no corrente anno pelo digno provedor, cida
dito Joaquim Pedro de Alcantara Lemos, . e 
por onde se vé os innumeros beneficios 
prestados por tão util e humanitario estabe
lecimento.-Remetta-seá commissilode Peti
ções, conjunctamente com o projecto n. 14. 

3.' DISCUSSÃO DO PROJECTO N. 179 

E', sem debate,approvado em 3. · discussão 
e vae à. commissào de Redacção. o projecto 
n. i79, sobre. o pt•olongam&nt.o do rama"t fer 
rao da Campanha até o rio Sapucahy, pas
sando pela cidade de S. Gonçalo. 

3.· DISCUSSÃO DO PROJECTO N . 236 

E' lido e posto em 3. • discmssão o pro
jecto n . 236,sobre o estabelecimento de uma 
xarqueada, no logar mais apropriado entre 
os rws Grande e Paranahyba. 

O •r· 8llva Forte•:--(Não temos seu dia
discurso). 

Vem á mesa é lida, apoiada e entra con
junctamente em discussão a seguinte 

Emenda 

Depois das palavras : dous míl contos -
diga-8e:- ou subvençito equivalente calcu
lada sobre o capital orçado. 

Sala das sessões, 29 de agosto de 1896.
Silva Fortes. 

O •r. Delllderlo de Mello:--(Não temos 
o seu qiscurso )'. 

Encerrada a discussão, são approvados o 
projecto e a emenda, que vão á commisslio 
de Redacção. I 

o •r. Fraael•co Bre. ... e, (pela ordem), 
obtendo ur.cencla, apresenta, por parte das 
commissOes reunidas de lnstrucçào Publi
ca e Agricultura o seguinte 

PARECER B EMENDA. PARA SEGUNDA. DISCUSSÃO 
SOBRE O PROJECTO N. 235 

As commiss·ies de Instrucçlio Publica e 
Agricultura, ás quaes foi presente o proje
cto n. 235, deste anno, são de parecer que 
elle seja. submettido á segunda discussão 
e approvado com a seguinte emenda. 

N. 1 . 
Paragrapho unico. O governo estabelece

rá. um campo yratico de demonstrações 
agl'Ícolas . no loca do instituto. 

Saiu. das commissões, 29 de agosto ·le 1896 
- Fran,cisco Bressane. - Le tpoldo Corrêa. 
- lgnacio Murta. - Padre João Pio. -(ven-
cido). 

A imprimir-se. 

DISCUSSÃO DE PARECERES DI.: COMMISSÕES 

Finalmente sllo lidas, postàs ~uccessiva
mente em discussão e,sem debat.P,approva
dos os pareceres ns. 197, 198, 200, 201, 203 
e 205. 

Nada mais havendo a tratar-se, o sr. Pre 
sidente designa,para o dia 31, a seguinte. 

ORDEM DO DIA 
PRIMEIRA PAR1'E: 

Até 'uma ho1•a da tarde: 
Leitura. e approvação da acta. 
Expediente 

Até duas horas da. tarde : 
Segunda leitura. dos pareceres de commis

sões e dos projcctos depois d~ impressos e 
distribuídos. 

Apresentação de pareceres de commissões. 
Apresenta~,;ão de pr~jectos, indicações, re

que•·imentos, interpellaçoes ou mo~,;Oes. 
Discussão de requerimentos, interpella

ções, indicações e moçOt~s. 

Discussão e votação de redacções finaes. 
Primeira discussão do pr~jecto n. 249, in

cluindo no quadro dosempregat.los do Archi
vo .Mineiro o servente da mesma repartiçã9. 

SEGUNDA PARTE 

Até quatro horas da tarde : 
Terceira discussão do pr~jecto ~. 234, eqt.:i

parando os vencimontos da professora dr. 
escol~t-Francisca 8f'telho. · 

Terceira do rle n. 217, sobre garantia. de 
juros aos capitaes que se destinarem á. fun
dação da colonias agrícola.~ no Estado. 

Terceira do de n. 2H, sobre transferencia 
de cadeira em S. Domingos do Prata. 

Discussão das emendas do Senado á pro 
posi~,;ão n. 73, auxiliando o Collegio do Mar 
de Hespanha. 

Discussão do parecer n. 202. 
Levanta-se a sessão. 



55.• SESSÃO ORDINARIA AOS 31 DE AGOSTO 
DE 189(} 

PRESIDENCIA DO SR. RIBEIRO DE OLIVEIRA 

Sli~BIAIIIO :-l. • Jl:lriP. ~~~ orllt•m do dia.-Aci:I. 
Exr>EOIENn:.--Apresent;.•;ãu rln~ prnjl'Clu~ n~. 25;,, 
2à6 e 2!.7.-:!.• le itura .- Ul~CII>>àu tle rf';la•:çõcs 
Ouat•s.- t.· rlls•·us>:'\u •lo projl·Cio n 24!l.-- 2. • 
par·t·~. -ll.' di~cms~~· rio prujt:1:ru n. 2 4. 3.· rio 
.-lt, n. 2 -i.-3.' •lo llc 11. ~4i. -- Emerula do t~r. r..e
tuli • dt~ C.1nalhn -Ar•r• ~··,ta·:f•u tias n•tl:r.r.çõt•s 
llna"!' ri"~ proj..t·t .. • 11 '· -.0 tlc .X' ''' c , ~ ·.- D1s ns 
~li o •la< Cllll'rlll - •~ 1lu :'ca .• tlu :i prO)JO>içâo n . ill. 
- ''' "'' "~~:·,.-. '" Jlart•··••r 11. ~ 0!. - En1 ·ruJa !lo sr. 
Juvt>oal Pcuoa.-ttrdt·m 110 •lia seguinte. 

Ao meio dia, fei ta n chamnda., acham-se 
presAntes os SI'S . : l<.iheir·o de Oliveira, Agos
tinho Pereira, Ribcir·o Junquoira, Joflo Pio, 
Ferreira Tirróco, Simeflo stylita, \Venceslau 
Braz, Carneir·o de Rrzenclc, Rer·nardes de 
Faria, Faria Lolmto, lg-n .. c!o l\lurta , Coelho 
de Moura, Sousa Moreim, Carlin•lo Pinto, 
Sahino Barroso Juniot·, Camillo Soares Filho, 
Getulio tle Carvalho, l<.otlr·igues Chave;:, Ju
venal Penna., Nunes Pinheiro, Nttnes Coelho, 
Juscelino BarhOs<t, 1\lauoel tl:t Silva, Raul 
Peniuo, Saturnino Dantas e Pinto de l\Ioura, 
faltando com cal.lsa pm·ticipada os sr·;:. The
ophilo Mar·qnes. Alucr·ro Jo' ul't.auo c Tavares 
de Mello e sem c lbt os mais s r·s 

Não se achaudo pr·e~entes os r~. Presiden
te e Vice-Pres idente occupa a. cadeira da 
presi.-toncht o ~r. Riheil·o de Olivoii'a, I.· Se
cret a rio, occupando o Jogar •leste o sr. Ag-os
tinho Pereira, 2.· Sec•·o r•u·:o. sondo convi
dedo para este ult.irno Jog-ar o sr . Ribeiro 
JunquP r:t. !llll'Tll"nte do Secretaries. 

Abre-se a sessão. 
Lit.Ja a <~c ta u ..... t Locedente c não havendo 

quem sohre a mesma fa ça observaçõt:s o SI'. 
Presidente a dá por· <1}-IPI'ovada .. 

O SR. I.· SECRETAitlO dá conta do seguinte 

EXPEDIE!\TE 

O{ficios 

Do dr. Secretario das: Finanças transmit
tindo uma. mcn~ag-em tio cxm. ~r. Presiden
te do Estado ucnn1panltada tios autogmphos 
do Decr·eto n. 912 e do cnnvenio a que Pile 
se rerer·c sohr·e a p•·op;Lga nda do café na Eu
ropa, Amer·ica tl Asia.-:\ 's com missões re
unida;: ele Orlfament.n e A:,rricultum. 

verno.-A' Camara. lica inteirada quanto á 
communicação, indo o prqjecto e as emendas 
a imprimirem-se para ordem dos trab:!lhos. 

REPRESENTAÇÃO 

Do Presidente do conselho distt•icta.l do 
Porto Seguro fazendo ve1· a necessidade da 
creação do uma cadeirn do instruc~,;ão pri
mat·ia no Jogai' denominado-Bom Recreio 
do Corrego das Posses.-A' commissão de ln
strucção Publica. 

APRESE .... 'llA: ;-o DE PROJECTOS, 1:-;DICAÇÕES ETC. 

O ~R . SousA MoREIRA ló e envia ú mesa. o 
seguinte 

PROJECTO :-;. 255 

O Congre~so Lel!islativo do Estado tio !\li
nas Ger·aes decreta : 

Artigo I.· Fica o Presidente do Estado 
nuctor·izado a subvencionar annualrncnte, 
pela vet•ba - instruc~,;ito publica - com duus 
contos de réis, o Externato :\lunicipal da ci
dade do Pará. 

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

Sala das sessões, 31 de agosto do 1800 . -
S .• usa. 1\lorei ra.- Padre João Pio.- Carlindo 
Pinto.-Getulio de Car-valho.-lgnacio l\lur·ta. 

Estando apoiado pelo numet•o do assigna
tura.s vae a imprimir-sfl. 

0 SR. BERNA DES DE FARIA ofTcreco :i. con
sidera<;üo da Cama1·a os seguintes projectos : 

N.25ô 

O Congresso Legislati\·o do Estado de :\li
nas Geraes decreta : 

Art. I.· Fica o Presidente do Estado au
ctor izarlo a auxiliar com a. quantia. de 6:0003 
a rundat;flo do um instituto orphanalogico 
na cidade do Piumhy. 

Art. 2. · H.evegam-so as di~posiçue em 
coutt·ari o . 

Sala dns sessões, 31 de agosto tl:1 1803. 
Bornardes de Faria. 

N. 257 
O Congrc~so Le~islatiYo do Est.atlo de Mi

na Ger·aes decreta: 
Art. 1·. Ficam creadas as seguintes cadei

ras de instrucção primaria. : mixtas, na AI
doa. de S. Sinüo e no lo:;ar dcnominado-Boc
ra. da l\lattn-no •l1stt·icto de Arcos : no Pou
~o Al egro o no baitTO- do ~cl'l'aclinh o. no di-

t.t·i c to da citlndo da For·miga, tudas no lllU
nicipio da Formig:t. 

Art. 2·. Revogam-se as ~lisposi~ões e m 
contrario. 

Sala tias seso>õe;:, :11 do ago~to ti" J>l9:i.
Rol'narrlcs do Faria.-Dr·. Coolho de :\loura.
Pallr·o Satn l'lrino Dantas. 

Submettidas a apoiamento Yiio a .impr·i
mir·-se. 

St~GUNDA U:ITur: .\ 

Tr·e~ do sr. I.· Sec r·et ar·io do Senado, o 
;1rimei ro com rn 11 n ica ntln t cre:-n subido ú sn n
éção as pr·oposiçõe;: tio leis n;:. GG c 68, enHt
nauas desta Camara, Sfll•r·o or·g-anizaçfiO da 
força pulicbd c csr,atua ao Ge neral Gomes 
Ca.rne ii"O o a de n 7ô, 1lo Senado, ~ohro nul
lidarlc do reconhecimento o nasse rlo a:.rente 
executivo de :\IH'e Campn. vis.to te!' si•ln mlo
ptada :t ernenda ofrcrocilla. por esta C<•mnl':t, 
e os dou~ ultim o;: cnvi:lndn a pro!Josi~:fiO de 
lei n . R4, do S•··natln, !'olwe g-a:·anr.ia de ju
ros a J .. ttr·as h~· pn1.hecaria~ para. auxiliar a 
lavoura e dcrolrcnclo acompanhadas de 
emenda;: as do n~ floq, r.o c 74 eman ail~s 
de;:ta Camarn., reg-ulanclu a matr·icula no In
ternato do Gy mnas:io :\lin e ir·o, orl!:tnizando Têm 2.' le itura e llcam sob:c a me!'a para 
o ensino protl ;:~iona l primario e concedendo 1 or•le m dos trabalhos o· proJP_ctos _n;:. 2--l2, 
credites supplerncntares wlicitados pe10 go- : 253 o 25·l, sendo os dous ultunos JUlgados 
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ebjMto de dellberaçlo e dispensado, o pri
.. iro, deet& formalidade por emaniU' de 
eoamilslo, 

du respectivas, vindas do Senado, é de pa
rece~ que seja ~tpproVItda a seguinte redacçAo 
finlll dlld& ao mesmo: 

O Congresso Legislativo do Estado de Mi-
Dtscusslo DE REDACÇOES PINAZS nas Geraes decreta : ' 

Slo lidlls e entram suceessivamente em Art. I Fica creado !l ~argo de dele~do 
discut'SAO sendo sem debate approvadllS, as , auxiliar do Cl!efe de PoliCia-com u segum-
ndacçOes finaes dos projeetos os. 168, 183 e tes funeç~s : . . 1 • 

~1, crellndo Oymoâ1108 e supprimiodo esco- a) Subs~ItUlr ? chefe de PohCia em suas 
laa oormaea, fixando a força publica para o faltas ou. ~mped1mentos; . . . 
fUturo exttrcicio e garantindo juros ao Cllpi- . b} Aux11tar o Chefe de PohCJa no exerci
tal gasto no trecho eomprehendido entre a CIO de suas funcc.;Mtt,, e ~presental-o, exer
eetaçAo de s. Francisco e a Barra do Parao- cendo toda_s .as attr1buu;l>e~, quando por 
peba elle commiSSionado na Capital ou no Es-
R.e~ettam-se ao Senado os de ns. 168 e tado. . . 

241 e á aancçlo 0 de n. 183. Art. 2. • ~delegado aux1har será nomea-

}.• DISCUSSÃO DO PROJECro N .. 249 

Lido e postô em I.· discossiW é, sem de
bate, approvudo e vae á commissiW de Peti
çõetl, o projecto n. 249, inclumdo no quadro 
dos empreg~tdos do Archivo Publico Mineiro 
o servente da mesma Repartil,;ao. 

2.· PARTE DA ORDEM DO DIA 

3.• DISClTSSÃO DO PROJBCTO N. 234. 

Sem debate, encerra-se a 3. • discussiW do 
projecto n. 234, sobre equiparação dos venci
mentos da professora du. escola denomin~tda
JI'raneisca Botelho- ~m Pitanjl'uy, pro.jecto 
este que, sendo approvado vae, à eommissiW 
de redac.,;ru>. 

3.• DISCUSSlO DO PROJEClTO N. 217 

Egualmen_te, sem debate, encerra-se a 3. 
discus,-ão, é approvado e vae á commissão 
de Redacção o projecto n. 217, p:arantindo ju
rps aos eapitaes que se destinarem á fun
daçiW e custeio de colonias agricol..s e pec
cuarias no Estado. 

3.' DISCUSSÃO DO PROJBCTO N. 247 

Em seguida o sr. Presidente annuncia a 3. • 
discussão do projeeto n. 247, sobre trans
ferencia de cadeiras em diversos muni
cipills. 

0 SR. GETULIO DE CARVALHO lé e envia á 
mesa a seguinte emenda explicativa á de 
n. 3°. 

Ao art. 1. · Onde se diz -escola mixta do 
Cruzeiro,- diga-se : - escola mixta do ~ri
canga. 

Sala das sessões, 31 de agosto de 1896.
Getulio de Carvalho. 

Apoiada e posta em discussão conjuncta.
mente, é esta, sem debate, ence1·rada, sendo 
approvados o pro.jecto e a emenda que viW 
á commissiW de redacç!W. · 

0 SR. PINTO DI!: MOUR~ (pela Ordem} obten
do urgencia, apresenta as seguintes 

REDACÇOES FINAES 

PARECER " REDACÇÃO FINAL, DÉ CONFORMIDADE 
COM AS EMENDAS DO SENADO, SOBRE O PROJB
'cro N. 40, VE 1895. 

A commissílo de ~dacção de Leis, a que 
toi presente o projecto n. 40, de 11:195 e emeo-

do peJo Presidente do Estado dentre os dou
tores ou bachareis formados em qualquer 
das Faculdades de Direito da Republica, que 
tenham pelo menos um aono de pratica de 
fóro ou ile administrac.;Ao . . 

Art. 3 . · O delegado auxiliar terá os ven
cimentos da seis contos de réis (6:()()()t000) 
anouaes. 

Art . 4. · A creaçlio do cargo de delegado 
auxiliar ol\o importa a supprel'sào do dele
gado da Capital, que, dentro do município, 
exercerá as suas attribuiçOes actuaes. 

Art. 5. O delep:ado auxiliar, por motivo 
de molestia ou licença, serâ substituído por 
pessoa que tenha os requisitos do art. 2. · , 
competindo a nomeaçilo interina ao Chefe de 
Policia. 

Art. 6. · O Chefe de Policia poderá, quan
do juiJrar conveniente, nomear delegados 
especiaes. 

Art. 7. · Fica o governo auctorizado a abrir 
credito supplemE-nt11r à vorba n. 12 do § L· 
do art. 2.· da lei n. 147, de 23 de julho de 
1895, nec.;ssario p11ra a execuçllo desta lei, 
que começará. a vigorar da data da publica
ção do l'espectivo regulamento. 

Art. 8.· Revogam-se as disposições em 
contrario. 

Sala dns eommissões, 31 de agosto de 1896. 
- Pinto de Moura.- Bernardes de Faria. 

TABELLA 

Delegado auxiliar .............. . 
Escrivão........ . ..•• . •..••.••• 
Agente •••.•••••••.•••.••.•••.•.• 

6:000 000 
2:400 000 
1:200 000 

Sala das commissões, 31 de agosto de 1896. 
- Pinto de Moura.- Bernardes de Faria. 

PARECER PARA REDACÇÃO FINALSOBRE O Pito
JBCTO N. )79 

A eommi!'slo de Redacçlio de Leis, a que 
foi presente o projecto n. 179 deste anno, 
é de parecer que s~ja adoptada, como tlnal, 
a mesma. redacçilo com que t'oi elle appro-
vado em 3 . · di~eus~llo. . 

Sala das com missões, 31 de agosto de 1896. 
-Pinto de Moura- Bernardes de Faria. 

A imprimirem-de. 

DISCUS!'lO DAS B:IIENDAS DO SENADO Á PROPO
SIÇÃO N. 73 

Lidas e 'JlOStas em discussão unica, são, 
sem debte,approvadas as tr.es emendas oft'e
recidas pelo Sen~o ao proJecto n. 130, da 
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Camara, de 1895, auxiliando o collégio de 56.· SESSÃO ORDINARIA AO I.· DE SETEMBRO 
Mar de Hespanha.- A' commisslio de Reda- DE 1800 
ççlo. 

DISCUSSlO DO PARECER N. 202 
PRESIDE:'IICIA DO S t, EDUARDO Pl~fE:-iTEL 

SU\DIAHIO :-l'rloueira parte da ordem do llia.-
Finalmente é lido e entra em discussão o Act~.-Exr•e•l•~:~ult•. -:o'•·gullda le• tura. -..\ presen-

parecer n. 202, declarando nada haver que t .ç.'\o rios p •ri:! :o·re:: ns ~21 a 22 •.- :oll!lll para 
üe(erir sobre o fodido dos funccionarios da t~rc••i ra cliscu~~ao 1lo pr"j"r.lo n. %. clu StJn ... lo. 
Delegacia. Fisca do Thesoui'O Federal rela- - lclem t>ara rcola1:~:ào llual olo pr• ·j .. clo n . 13 1, 
tivamente a concessão de lotes e constru- de IXu:. e dus dc .. , . :ll7. t:-14. 2313 ,. ~·17 110 cor-
cçào de cas11s no Nova. Capital. reate anuo. -..\llr,• <e • • l<~i'\0 !lM pruj .. ctu~ 11s. ~~ 

o SR. J uVENAL PENNA le e envia á. mesa e ~5~.-Appruvac::io das redacc:ões ll11a s do pruje
cto 11. liH.-IJh,tJrvaçl·le~ clu ~r. l'1utu 1le \loura 

a seguinte emenda : s .. hrc a r cl .tc~·ào .In •li:! u. 40 dt! ~~~ .. -l'ru11e1ra 
Substitua-se destle as palaVTas -é de pa- 1tbcus,ão do IJtt•j ·ctu n . ~:.a . -Segnn1la 1!11 ole u. 

recer- até o final, pelas seguintes: 23~. Emcucl.1~ r1u< - r~. Getulio dtl 1 .trv~l hu e 
Considerando que ao Estado não corre o e Ju:\n ,•u•.-Di·c .1rsu n ~uiJ.,Iitlltiv" •lo ~ ... f ,!r-

dever de fornecer terrenos aos empregados rei r a Tinoco -Sc~ut11la parte. -T•!~'Ct!ira oli~cus~:\o 
Fede1•aes, e que isso incumbe antes ao Go- olo prttjo•clu " . :-1, "" Stlnaolu . -Dis1·u~~:\" ,~;, pre· 

d , . . . lerencia eulrtJ u llrttj··o:lu 11. ~:i9 e St'll >llh~t•lu-
VeJ·no a umão, caso JUlgue que os seus livo.-Seg••n•I:L clis··u ~~~ do~ rel•!ritl·• 11 :-ojt!l:IO. _ 
empregados devam residir na futura Capi'tal E11ocn.Ja:; ,,,~ srs . . loo:\n Pio e Cari l •~ "'' de K,..z~n · 
do Estudo, é a commissào de par·ecer que de.-l'rim,.i ·a 1li<•·u-,;ãu tio pr••i,..•·t~• " · 81. tio 
seja indeferida a dita rep1·esentação. (S. R.) ~··lladu.-lleltller•m•· ••L"< du:~ srs . Ju:ceiiiiJ B •r-

Sa la das sessoes, em Ouro Preto, 31 de bn~a e E,•a "' '"'u 1 ·~ o ·toni. - Apr1!.-o• ••··~·;\o ole 
agosto de 1800 -Juvenal Penna. 11111 par•·ct:r "·' cnmmi-,ão dtJ ohras puhilc.ts !•·r-

Apoiada, entraconjunctamente em discus- mi ·•:tn•lu pelo pruj~do n. 2ôJ.-0roleuo do !lia 
são e é, sem debate, approvuda. seguinte . 

O mesmo sr. requer que seJa. publicada Ao meio dia, feita a chamada, acham-se 
no jornal da casa a informu~;ão prestada 1 presentes os s1·s.: EJuardo Pimentel, H.ibtJit·o 
pelo d1·. Secretario da At~Ticultura sobre o 

1 
de Oli•;eira, A~ostinho Pe1•eira, Berlllll'tles de 

pedido dos empregado~ <~cima referidos, e Fa1·ia, Manoel ela Si lva, Carneiro de Rezende, 
que ser·viu 1le base ao paJ·ecm· n. 202. Sonsa l'ltu•·eiJ'a, Getulio de Carvalho, Uelrlm 

Se~·á attendido o nobre Deputado. 1\to•·eira, Weno.:e~lau Braz, Joaquim Calixt.o, 
Nada mais havendo a tr .. tar-se, o sr. Pre- João Pio, Nunes Coelho, Freitas Castro, Silva 

si dente designa, p11ra amanllà, a seguinte: For'tes, Bueno Bmmlào, Faria Loba to, Si meào 

ORDEM DO DIA 
J.a PARTE 

Até uma l.orn da tartle : 
Leitura e approva~;ão da acta. 
Expediente. 

Até duas horas da l.:: 1·de : 
Segunda leitura dos 1 .: ·ecE:res de commill

soes e dos proj<Jctos df ~ . ·is de impressos e 
distribuitlos. 

Apresentação de pare:· ·:·es de commissões. 
Apretoentação de prqi•'· ••s, indicações, re

quel'im•mtos, intet·pe l: .. úes ou moções. 
Discussão de requ• mantos, interpella

ções, indicaçoes e mo\·" I'S. 
Discus>'iLO e votação . .. retlncções tlnaes. 
Primeira discussão d • ;>rqjecto n. 25:~. so

bre a tara para o pagw onto do imposto de 
exporta~;ào do toucinh1• .. banha. 

Segunda do de n. 2:~; .. .-obre transferencia 
do Instituto Agronomic. tia ltabira . 

SEGUNDA : '.\RTE 

Ato quatro horas <I : tarrle : 
Terceira discussào do i>rojecto n. ~I, do 

St:nado, concedendo l il- t: n~;a a diversos ·Ser-
ventuarios de justiça. 

Discussão da prefereJ;,!ia entre o projecto 
n. 239, dispensando o r uncurso para os pri
meiros provimentos da:; cadeiras da Escola 
Normal da Januaria e o substitutivo ao 
mesmo ol:Yerecido pela commissão e segunda. 
disct:ssão do que for preferido . 

Primeira discussão do projocto n. 84, do 
Senado, garantindo· juros para auxiliai' á 
lavoura. 

Levanta-se a sessão. 

Stylita, Feneit•a Tinõco, Raul Peniclo, Nunes 
PinhtJii'O, Camillo Pr·aws, Ribei ro Junqueira, 
Coelho de Moura, Juvenal Pcnna, Ju~celino 
Har·uo~a, Pinto de Moura, Carlintlo Pinto, 
Can.illo Soares Filho, S;tturnino Dant~1s, Leo
poldo Conàa, lgnacio .\lur·;a, RotiJ'iJ!ues Cba
ve.•, Tavares de Mello, Desiucrio de Mell''• e 
Epaminondas Ottoni, l'a.ltanclo com cau~a 
partacipacl<L os sr·s. Theophilo Marques a Al
berto Fur·tado, e sem ella os mais st·s. 

Abre-se a sess.•o. 
Lida. a acta da sessão antecedente o niío 

havendo quflm sobre a mesma t'a.~;a. obser·va.
çOes, o sr. Pr·esiclente a dã. por appr·ovaúa.. 

O SR. 1.0 SEC!t~i'AIUO dá .conta elo seguinte 

EXPEDIENTE 

O!ficio 

O sr. I.· Secretario do Senado commnni
canclo que não tendo soffrido alteração s ubiu 
á sancçào a propos ição de le i emanada desta 
Camara sob n. 48, gat•u.nti ndo j m·us ao c a pi
ta! destinado :i. Estmtla de Fert·o da B<t-t·ra 
do Jequitibá.-lnteirada. 

REQliERIMENTO 

De Manoel Francisco de Assis, ofalcial do 
Registro de hypothecas da coma.1·ca Je Juiz 
de Fóra solicitando dous annos de licença 
para tratar de negocios .-A' commissão de 
Petições. 

0 SR BUENO BRANDÃO, fa.t.endo ver achar-
se desfalcada a commissão de Or·çamentQ, 
pela ausenda de dous de seus me mbros, re
quer a nomeaçúo interina de quem preencha 
as faltas. ' · 
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Com o consentimento da casa, são nomea

llos ps srs. lgoacio Murta e Nune3 Pinheiro. 

SEGUNDA LEITURA 

Tem ttegunda. leitura, são julgados objecto 
tle deliberà.ções e ficam sobre a mesa para. 
ordem dos trabalhos os proj ectos ns. 255, 
256 e 257. 

.4PRESE~TAÇÃO DE PARECERES DAS CO!IDIISSÕES 

0 SR. PINTO DE :MOtiRA, pela commissão de 
Redacção, envia. â mesa os seguintes : 

PARECER E REDACÇÃO FINAL, DE CONFORliiiDA
DE CO&t . AS E!lfENDAS UO SENADO, SOBRE O 
PROJECTO N. 130, DE 1895. 

A com missão de Redacção de Leis, a que foi 
presente o projecto n 130, do anno passado 
e emendas respectivas, vindas do Senado, é 
de parecer que seja approvada a. seguinte 
redacção final da.dtt ao mt~smo : 

O Congresso Legislativo do Estado de Mi
nas Ger<les dec1·eta. : 

Art I.· Fica o governo do Estado au
etorizado, pela. vct·ba - lnstr·ucção publica 
-à subsidiar annualmente com a quantia de 
ciuco contos de reis o collegio de instru
cçã.o primaria e se~undaria do sexo mascu
lino da cid.tde do Mar de Hespanha com a 
condição de ser gratuitamente ministrada. a. 
intrucçã.o aos alumnos pobres no exter
nato do mesmo collegio. 

Art . 2. · Revogam-~e as disposições em 
eontrario. 

Sala das commi~sões, I.· de setembro dll 
1896.- Pinto de .Moura, Bernardes de Faria. 

PARECER PARA REDACÇÃO FINAL SOBRE O PRO
JECTO N. 217 

A commissão de Redacção de Leis, a que 
foi p1·esente o prQjecto n. 217, deste anno, é 
de parecer que seja. adoptada, como final, 
a mesma redacção com que foi eUe appro
vado em terceira discus!'ão. 

S<lla das commissiies, I. · de setembro de 
1896.-Pinto de Moura-Bernardes de l<~aria.. 

PARECER PARA. RlO:OACÇÃO FINAL, SOBRE O PRO
JECTO N. 234 

A commissã.o do Rcdacção de Leis, a que 
foi present~ o prQjecto n. 234, deste anno, 
é de parecer que seja adopt:1Ja, como llnal, 
a mesma redacçào com que foi elle appro
vado em to1 cei•·a discnssilo. 

Sala das commissões, I.· de Slltemhro rle 
1896. - Pinto de Moura..- Ber·nardes de Fa
ria. 

PARECER E REDACÇÃO FI="AL SOBRE O PROJECTO 
~"· 238 

A commi~são de H.edacçã.o de Leis, a que 
foi presente o projecto n. 238, deste anno, ê 
deparecer que seja. appr·ovada a seguinte re
dacção final dada ao mesmo : 

O Congres~o Legislativo do Estado de Mi
nas Geraes decreta : 

Art. I . · Fica o governo do Estado aucto
rizado a relevar aos colonos dos nucleos co-

loniaes-S. João d'EJ-Rey, Rodrigo Silva e 
Maria Custodia-da divida. dos mesmos para
com o Estado 

Art 2 · No fim de sete annos da data da 
presentE~ lei, .o-·governo rara entrega do titu
lo definitivo de propriedade ao colono que, 
durante esse praso tiver estabelechto, no re
spectivo lote morada habitual e cultura effe
ctiva. 

Art. 3. • Fica mantida a determinação do 
art 25 do rlec. n. 777, de 1.· de setembro 
de 1894. 

Art. 4 . · Rclvogam-se as disposições em 
contrario. 

Sala das comrnissões, 1.· de setembro de 
1896.-Pinto de .Moura.-Bernar:les de Faria. 

PARECER E REDACÇÂO FINAL SOBRE O PhOJECTO 
N. 247 

A commissão do · rcdacção de leis a que 
foi presente o projecto n. 247 deste anno, 
é de parecer que seja approvada. a seguinte 
redacçào dada ao mesmo : 

O Congresso Legislativo do Estado de Mi
nas Gemes decreta : 

Art. I.· Ficam transferidas-a cadeira do 
Anão, município de S. Domingos dC\ Prata, 
para o morro da Sclla, no mesmo município, 
e a cadeira mixta do Arican::ra, no districto 
da cidade de Guanhãcs, para o bairro do 
Cantagallo, na mesma cid:~de. 

Art. 2. · Ficam t r·ansl'eridas as sP;;uir:teR 
cadeiras : 

I. Para o povoado Riacho dos C:wallo. , 
districto do H.io P1·eto, a ca.deir·a. ru1·al do 
sexo masculino, ex istente em S. Pio, no mes 
mo districto, município do Pa.racatú. 

11. Para o logar denominado Porto dos 
Ment.les, districto Je S. João Nepomuceno, 
município de Lavras, a cadeira mixta do lo
gar denominado-Machado, districto de Per
dões, no mesmo município. 

Art. 3.· Fica convertida em cadeira rural 
e transferida para o povoado da Tapera, no 
município de Pa.racatú, a cadeira di~tri cta.l 
do sexo feminino existente no districto de 
Santo Antonio da Agua Fria., do mesmo mu
nicípio; e convertida em mixta a cadeira do 
Retiro, districto de Perdões que fica transfe
rida para o logar denominado Ca.petinga, no 
mesmo districto. 

Art. 4. • Revogam-se as disposições em 
contrario. 

Sala das com missões, I.· de !'eternbro de 
1896.-Pinto de :\1oura.-Bernardes de Faria. 

-A imprimirem-se. 
0 SR . 11UENO BRAI'DÃO, pela COilllnÍSSâO de 

Or.;amento, envia il. me:;a o seguinte 

PARECER PARA. TERCEIRA DJSCt SSÃO SOBRE O 
PROJECTO :-;. 79, DO SENADO 

A commis~ão de Orç<Jmento, a que foi pre
sente o prqjecto n. 70, do S~nndo, e de pa:e
ce•· que s~j:t o me~mo pr·o.Jecto submett1do 
à terceira di8CII!:SàO e aJ)p•·ovndo com as 
seguintes emendas jü. votudn.s pela Cn.lllara : 

E!lfENDA N. I 
Ao artii!O uni co -t.li ~ra.-so - art. I.·; onde 

se diz -9:000 -diga-se : 7:000)- e onde 
se diz- 3:600$- diga-se : 3:000..). 
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.ili\fENDA N. ~ 

Accrescente-se : 
Paragrapho unico. Ficam tam bem, 'desde 

jà, elevados a 3:000; annuaes os vencimon 
tos do noticia1·ista do « 1\tinas Ger·aes » o 
qual passa a se1· t'unccional'io titulado e no
meado pelo 'ccretarir, das Finanças, soh pro
posta do Direct0I' da lmpi·en:m Oll1cial do Es
tado. 

Art. 2. · Revogam so as disposições em con
trario. 

Sala das com missões, t.• de setembro de 
1896.-Julio Bueno Br-andão.-lgnacio Murta. 
-Nunes Pinheiro. 

-A impi·imii'-Se. 
0 SR. SII.V.\ FORTES, pela commissão de 

Petições e Requerimentos, manda iL mesa os 
seguintes 

PARECER N. 221 

A commi~são de Representações, Requeri
mentos e Petições, à qual foi presente o do 
dr. Agostinho Penido, pedindo um premio 
pelo invento de seu methoclo, é de pa1·ecei' 

Que seja indeferida a dita pe Ução, con
formando-se destl3 modo com as considera
ções feitas pela. commissã.o de lns truc.,:fio 
Publica, que jubrou o methodo-,\~rostinho 
Penido-sem mereci mento.(P:u·ecer n. 74). 

Sala das com missões, I.· de se tembt·o de 
1896.-S!LVA FORTES.-SOt;SA MOREIRA.-FA
RIA LODATO. 

PARECER :-<. 222 

A commissão de Representac;ões, Requeri
mentos e Petições, ::~ tJUal foi pt•csente o do 
dr. juiz de di1·eito da comat•ca de Uberaba, 
Joaquinl Ignacio Nol!ueii'a Penido, peJin
do que lhe seja contado o tempo em que es
teve avulso, para os eiToitos de sua antigui
dade, é de parecer 

Que se mande archivar a dita r·epresenta
ção, visto ser materia consa~r·ada r;a lei 
n. 119, de li de junho do 18\:J5, combinada 
com o art. 163 da. lei n. 18, de 28 do novem
bro de 1801, e da exclusiva. compctencia do 
Tribunal da Relação. 

Saladas sessões, t.• de setemhro de 1396. 
-Silva Fo1·tes. - Sousa ~Iorei1'a.- Faria 
LolJato. 

rARECER N. 223 

A commissão de Representações, Reque
rimentos e Petições, :i. qual roi presente a 
da Camam l\lunicipal de Poços de Caldas, 
solicitando pl'ovidencias uo Congresso Minei
ro alim d~ melhol'ar as condições sanitarias 
do local onde tem sede a referida Yilla re
quer 

Que seja a dita represent.ação r~mettida 
ao Senado, onde actualmente se dtscute o 
pr•ojecto n. 90, da Camara, atim de providen
ciar como melho1· acertado for, e a bem dos 
interesses geraes de Estado. 

Sala das commissoes, !. · do setembro de 
1896.-Silva Fortes - Faria Lobato- Sousa 
Moreira . 

-A imprimirem-se. 

APRESENTAÇÃO DE PROJECTOS 

0 SR. JOAQUIM CAL!XTO lê e manda á DlSS& 
o seguinte 

PROJECTO N. 258 

O Congresso Legisla ti v o do Estado de Mi
nas Gemes deCI'et.a. : 

At•tigo unico. Ficam creadas duas cftdeiras 
mixtas-uma no lo:;ar denominado « Villa 
da r"ama» tlistricto da cidade de Alfetws, e 
outra no logai' denominado Santo Antonio 
do Bom Jardim, tlisu·icto da cidade de Tt·es 
Ponttts ; re,·ogadas as disposi-.ões em cun
trai'iv. 

Sala das commis~Oes, I.· do setembro de 
181J6.- Padre Joaquim Calixto. 

-Senuo apoiado, Yae a imp1·imir-sc. 
O Slt. RA Ul. PE:-;roo, pedindo a pala\Ta,ló e 

manda á mesa o seguinte 

PROJECTO N. 259 

O Congresso LegislatiYo do l\linas Gcl'aes 
decreta: 

AI"t. I.· Fica o gove1·no auctorizado a 
codci' á Camam :\lunicipal do H.io No,·o o 
p1·edio onde t'unccionuu a cadóa daquclla. 
cidade. . 

A1·t. 2 · RcYogam-so as disposições em con
trario. 

::iala. das sessões, I.· de setembJ•o de IR96. 
- Raul Peniuo.- Pinto de 1\lout·a.- Fr•eita8 
Casti'O.-Apoiado, Yae a imprimir·-se. 

Rt:DACÇÕES FI:-;AES 

Som debate, é appl'oYaua a r edacc:ão final 
do p1·qjocto n. 179, sobre prolongamento do 
ro~mal fct·r·eo da Campanha até o rio Sapu
cahy, passando pe la cidade de S. Gonçalo.
Envie-se ao Senado. 

.Lida, é posta em discussão a redac~·ão final 
do pro.iecto n. 40. de 1895, r eorj!aniz:mdo '1 
serv iço a cargo do dr. chore de Policia. 

O S1t . Pr:-;To DE l\IIJURA por pat·te da com
missão de redacçào, reclama contra a inclu
são da tabella, no coi·po do pt·ojecto, visto 
referir-se ella a fu~cionarios que não foram 
contemplados. 

O Stt. PRESIDEI"TE declara que realmente, 
do o1·iginal não consta a tabella e tomando 
em consideração a reclamação do illusu·e re
lator da commissão, vae mandar que se 
reimprima. o projecto, fuzendo-se a correcç.ão 
apontada. 

PRD!EIRA DISCUSSÃO uO rROJ I::CTO I". 253 

Sem debate encerra-se a primeira discussão 
do p1·ojecto n. 253, sohr·e ta1·a para pagamen
to do imposto de export;lçào do toucinho e 
da. banha.-A' commissão de ÜI'.,:amento. 

SEGt;NDA DISCUSSÃO DO rROJECTO JS. 235 

E" lido e entra em discussflO o artigo un ico 
do projecto n 235, sobre transferencia do 
inst!tuto agronomico da cidade de ltabira 
com a. emenda n. I da commissão. 

O Sr. GetuiJo de Carvalho :-(Nilo temM 
o seu discurso). 



Vem á mesa é lido, apoiado e entra con- Não era mais natural, nlo seria mais jus-
juncta.mente em discussão a seguinte emenda: 1 to, que se procurasse, na mesma zona em 

que está colloca.io o instituto, uma fazenda 
N. 2 em que elle puclesse funccionad 

Ao artigo 1. ·-Em vez de-as proximida- Qual é, p01s, o motivo, qu~l é ~ v~n~em 
des da Nova capital-diga.-se:-para dentro porque se pretende tra~sfer1r o m~t1tuto de 
da. cidade da. ltlibira; e em vez-da ltu.bira ltab1ra para a No~a. Cap1tal ~o E.<~t.ado 1 
-dig~t-se-existente n'aquelle município.- Dada mesmo a c1~cums~nc1a de que ~ lo-
(S. R.). cal em que elle esta t'uncc1ona.~do não s1r.va, 

&la das sessões, 1.· de setembro de 1896. dada ~esmo a hypotbes~ de nao ser. utJI e 
-P~tdre Joio Pio.-Getulio de carvalho.- vanta,)~sa a casa olferec1~a pelos hahJta.ntes 
Carlindo Pinto. de ltab:ra, era na.tuJ•al e JUSto que se procu-

0 SR. Jo.Io Pro manda á mesa a seguinte ~ass~, naquella zona, Ol~tro local em que o 
emenda que dep('is de lid<l e apoiada entra JD!'lt,Jtuto purles!'le t\mccwnar. . 
eonjunctllmente em discus:~llo. Em rela~;lio a este assumpto1 . ~r. Pre!!J-

dente. ha duas cm·rentes de opmwes ne4a 
N. 3 casa, uma, que não desejll ab~olutamente a 

transferencia do inl'lt.ituto da cidade de !ta-
Artigo 1. · Será. fundado na cidade da I ta- bira, outra, que des~ja que 11eja elle transre

bira um instituto prolissional de artes e of- rido para. Bello Horizonte. 
flcios, apro\·eitando-se o predio otrerecido Eu nito estou nem <'Om un!t e nem com 
~~los habitantes dessa eidade.-Padre Jollo outros. opino pela. transfcrencia dfl in~t.ituto 

Jo de ltlibira, mas depois qua pessoa compe-
0 11r. Ferreira Tlnoeo 1 - Sr. Presi- tente vá examinar o local em que se acha, 

dente, nlio esperava vir á tribuna para, depois que e~sa pe:<soa nos venha escla.r·ecer 
mais uma vez, discutir este pr~jecto. e dizer que o inl'ltit.ut.o nllo pórle funccionar 

Qualquer palavra proferilhl neste momen- no local em que esta actualmente. 
to sara em pura perda, porque forço!'la- Ma.<~, com o que nãn concordo, é que !te 
mente :~era transferido para Bello Horizon- trnnsftra o instituto para a Capital do Es-
te o Instituto de ltabira t<t<lo. 

Digo, forçosamente, sr. Presidente, à. vis- E' natural, sr. Presidente, que pam a Ca-
ta da votaçio que se procedeu na primeira pit.al do Estado se transtlra. a Facul•lnde rle 
discussão. D!reito, a E~cola de Phhnrmal'ia. e os dh·er-

Mas, prometti que falaria nesta segunda sos estabelecimentos de enl'lino que se acham 
discussllo e, fazendo um esforço sobre mim funccionando nesta YE>Iha Capital. 
mesmo, vou ainda diz~r· algumas palavras, Não é, porém, natural, não é just.o que, 
visto nio estar convencido das vantagens além de levar para Helio Horizonte toolos os 
que provirllo para o Estado de Minas da estaheltlcimentos de ensino de<lta Capital, se 
transferenc~:t do instituto do local em que vil. tirar os de outr11s cidades do E~tado . 
est.á actualmente funccionando, para Bello Não é nece~sario que vá para a Nova Ca-
Horizonte. pita! do Estado o Instituto Mrronnmir.o de lia-

As razoes aqui apresentadas, consistiram b\ra; porque p:-tra ali i vão as repartiçOr·s pu
na leitura de um ofllcio do sr. dr. Secreta- bliMs e irão os dive1·sos estabelecimentos de 
rio da. Agricuitura, em que s. exc . expõe o ensino. 
eswto do local onde se acha actualment.e o . Sr. Presidente, Itabira não pertenre ao 
instituto, JUlgando que elle absolutamente meu districto, não conheço pessoa all!lllll& 
não póde continuar naquelle Jogar. 1 
E~tou de inteiro· accôrdb com as informa- daquella. cidade, <'omo ni\o con 10~;0 a zona 

ções dadas pelo exm. sr. dr. Secretario da em que está collocado o Instituto Agr•unomi-
co, mas comp1·ehen•ie v. exc que re ,·olt.a, 

Agricultura, m1l8 penso que o instituto de dóe, "ér 0 Congres!'O Mineiro tirar dA uma 
Itltbira. duvia. ser transferido daquella loca- cidade como a de ltahira, onde cet·t.nment.e 
lida•1e pa.ra outra qualquer, por3m, nunca 0 instituto presta servi ço, snmPnte pe 0 para Bello Horizonte. 

Antes de se tratar dessa transferencia, se- gosto de levai-o para. a N<IV<l Capital. 
ria natural e justo que se mandasse exami- O SR RID&JRO JUNQUEJRA:- Do mel'lrno 
nar 0 predio oft'erecid•J pelos habitantes da modo seria. 1njustiça murlar os P.st.aheleci
cidade de ltabira, pois talvez o instituto po- mentos que tem séde em Ouro Preto. 
desse ser alli estabelecido. O SR. FERREIRA TINoco :-Comprehen•le 

Depois de examinado esse predio, depois de v. e\'C , sr PresidE-nte, que não' hu ,·~>rá a 
enviada para. ahi pessoa competente que 11- m"sma iojlts~ic;a, porque .estes e!'lt.&heleci
ze~se os estudos, devia-se chegar ao resul- mentos f~mcctonam na Cap1t.al ,Jo Est.sulo e 
tlldo de que ou elle se adaptava ao tlm a O!'l propr10s est~ttutos e proj?r!lmmas rlo .. Ja
que se propÕe, ou não. ram 'que elles funccionam na Capital do Es-

Si o predio fosse proprio para nelle se 

1 

ta.do.. . . . 
ins~lla.r o instituto, era natural e justo qua Ass1m, a Fa.c~ldade LIVre de D1rcrto tem 
o mesmo fosse transferido do loc11 l em que de ser .trn.nl'lferJda, porque em .os seu~ .est.a
se acha.· mas dado mesmo o caso de que tutos se declarou que ella devta funccronar 

1 
examinldo o predio oft'erecido pelos hahi: I na C~tpitnl do Estado. 
tantas de ltlibira., se chel(asse à conclus!\o O SR. RIBEIRO JUNQITEIRA 1 -Isto se quizer, 
de que elle nio oft'erecia vantagens, pergun- : porque é uma instituiçilo particular que po-
to a v. exc.: derá reformar os seus estatutos. 



0 SR. FERREIRA TINOCO: - 0 que não acho 
natural é que se procure concentrar em 
Bello Horizonte todos os esta.belecimento8 
de ensino espalhados pelo Estado. 

Sr. Presidente, além disso,ha uma que~tão 
preliminar a decidir-se sobre o assumpt.o: 
ou o Instituto Agronomico de Itabira é um 
instituto de ensino puramente theorico e, 
neste caso, estou· de a.:cõrdo que vá elle 
funccionar em um centro mais populoso, ou 
nesse estabelecimen to va.e-se ensinar o cur
so pratico e theorico ao mesmo Lempo. 

Nós não pr·ecisa.mos de estabelecimento 
cujo ensino seja puramente theorico em re
lação a agronomia, o que nós precisamos 
é de escolas praticas, campos de demons
tração, onde os agricultores possam estudar 
os meios de levar avante [L laYoura para que 
deixem os processos ate agora seguidos e 
utilizem-se dos processos modernos. 

E' claro, sr. Presidente, que não ha na 
actualidade conveniencia em se fundarem 
estabelecimentos agi'Onomicos puramente 
ttu;or.icos, onde _se vae ensinar a. physica, 
chrmrca, botanrca., etc . ... 

O SR. JoÃo Pw :-E' o nosso mal querer 
ensina r muito sem apr·ender· nada.. 

0 SR. FERREIRA T!NÓCO :-0 que nós pre
cisa.mos é de ensino pratico e este é que 
reclamam os lavradores e deste é que pre
cisa a lavoura. 

O ensino theorico, sr. Pr·osidente,obtem-se 
com a simples le itura de livr·os, e, si os 
abrimos, encontramos diver·sos meios pelos 
quaes a la.vom·a poderá progredir sem uni
formidade do vistas. 

V. exc. comprehendo que esses livros de 
ensino são escriptos em diYersos paizes da 
Europa e v. exc. tambem compreheude que 
dift'erença de clima e de solo fa.zem com 
que estas licçôes niio JlOSsam ser aqui ada-
ptadas. · 

Sr. Presidente, si quizcrmos aprender o 
modo pelo qual se fabrica o vinho, nós en
contramos diversos processos nos diversos 
escriptor·es que consultarmos e cada um 
estabelece os variados processos e assim em 
tudo mais. 

Diz um nota,·el cscriptor : 
« O velho prove:•bio- catla terra com seu 

uso-tem no caso vertente a melhor appli
cação, pois tanto o· processos industriaes 
varia.m de uma para. outr·a na~,:ão, tão diver
sos sã.o os systemas da. lavoura cxtrangei
ra da. nossa que mal ensina.r·iamos si tlisses
semos que o algodã.o, por exemplo, é culti
vado e colhido no Rrazil pela mesma fôrma 
que nos Estados Unidos, que a. tar·inha de 
trigoé obtida pelosm••smos meiosrla de man
dioca,que o assucar de lletenaua faz-se como 
o de canna. A colheita do;; cel'eaes, a derru
bada e pt·cparo das llladeira!:, a cri:u;ão do 
gado, a ca~:a, a pesca. t udo isto fa7.-se entr·c 
nós de modo diverso. >> 

Vé v. exc .. sr. Presidente, que nós não 
pre~isamos de estabelecimentos luxuosos que 
se in titulem aca(lemi:t de agronomia, nós 
precisamos de estabelecimentos praticas, e 
aeixemos os in;;tituto~ a.gronomicos t~leori
cos que só ser·,·em para formar bachareis 
que não irão praticai' a agricultura, mas 
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que, com certeza, irão procurar outros ra-· 
mos onde suas a.ctivida.des sejam mais com
modamente applicadas. 

Pode parecer que eu não tenha conheci
monto desta matel'ia e que esteja falando a 
e8mo (na.o apoirulos), entretanto cumpre-me 
declar·ar que antes rle tomat· parte ne!!te 
debate procurei pessoa entendida e que está. 
nos casos de tractar do assum~to, pt•ocurei 
convet•sar co1n pessoa que esta encarregada 
de ':!ma cor11missào que se liga ao a::.umpto 
e vr que não estavn errado no meu modo 
de pensar. 

Parece-me que o pt·opr·io Director do Insti
tuto rle ltah:ra. não deu a esse estabeleci
mento a detcr·minat;iio e as forma!> de um 
instituto superior de ensino. 

Pelas informações prestadas pelas pessoas 
que ex11minaram o instituto, vé-t:e que o seu 
dir·ector ex ige uma. fazenda. que t nlm de 
exten:ão \50 hectares ue term o que e;;ta J"a
zcnda tenha agua, madeira e lenha, d"onde 
se conclue que ella não considera-o como 
academia, mas antes, procura tra nsrormal-o 
em um campo ;>mt.ico de .lcmon;;tJ·a.;i'tO. 

Porque, s1·. Pre;;idente, si o lnstit.uto :qn·o
nomico de ltabira c u .. 1. ·•i tuto de ensino 
pummente theor·ico, sara. 11 ... ces;;m·io que se 
encontre simplc:;mente um editicio co m as 
condit;ões apr·opl'iadas e nito scl"ia necessa
riu uma fa.zenda com agua, lenha, etc. 

O SR .. Jo.l.o Pio :- V. exc. permi tte um 
aparte~ A sua brilhante expo~it;ito deve ter·
minar com emenda mandando tr·an:;J'er·ir o 
instituto de Uberaba para a Nova Capital 1 

O SR. FEIUlBIRA Trl"oco :-V. exc. lembra 
perfeitamente. A se transfet·it• o in~tttuto 
agronor~icn de l ü~b ir·a para a. No,·a Ca pital, 
porque o nocessarro que o mesmo YÚ fun
ccionar num cent1·o maispopulMo, 11:io c rio 
extranhar· que amanhã apparcça um prtdecto 
mandando t1·ansrer·ir para Bello Horizonte o 
inst ituto zootechnico de Uberah:t. 

0 SR. L. CORRE.-\ :-Ello não est:i !!aS mes
mas condições que o de ltab ira.. 

O SR. ,lo,\o P10 :-V. exc. pm· c~tc cami
nho vac muito bem. 

0 SR. FERREIRA Tr:-<ÕCO :-Tanto O insti
tuto de ltabir a pudl3 ~e r transfcr·ido para 
Bollo Hor·izonte, como o de t;hcrab:l; são 
a.mhos lll:>titutos de cndino tltcorico c, por
tallto, devem ser· collocados 11 a. Capital elo 
Estado. 

O SR. Dt-:;;IJ)ERIO o~: :'\!to: Lr.o d<i. um apat'te. 
0 SR. FERREIRA TI~ÓCO:-N:io pen~e V . 

exc que eu vá votar pela u·ansrercncia !lo 
instituto zootechnico dB üb :·aha· Posta. or
cas:iio com maior razão devorei l':tlar· co n
tra porque se tratar·itL do meu tl i:::tl'icto e cu 
estaria. do lad•> de v. ex c . 

Assim, sr. Presitlentl:'. chego h so::ru i nte 
conclusão: ou o instituto a~r·o1:omi co de I ta.: 
bira é um e:<tabelecimcnto de P.nsiuo pro
priamente theorico como quer o illu;;tre de
putado residente em Theoph ilo Ottoni, e 
ne~te caso cuncol·tlo que esse i nst.i tu w· rlevc 
l'uuccionar numa cidade populosa, chegando 
tambem a concluu· que o E;;tado do Minas 
ainda nãv precisa de estabol('cimentus dessa 
Ol'dcm, ou esse instituto é destinado espe
cialmente ao ensino pratico de agricultura e 



não ba, portanto, vantagens e nem utilidade 1 Eu responderei a este argumento dizendo . 
em ser transferido para Bello Horizonte. que na R.epublica, no governo do povo pelo 

O SR. Joio Pto:-Esta argumentaçlo serve povo, no regtmen representativo tanto vale 
para que se transfira a Academia do Commer- o direito de um cidadão como d~ uma mui
cio de Juiz de Fóra para a Nova Capital. tidão e esta theoria nos ensinaram nas as-

O SR. FERREIRA TINôco:-Parece, sr. Pre- sembléns revolucionarias da França, Danton 
sidentA, ser pensamento predominante nesta Condorcet, Cbenier e outros oradores. 
casa transferir todos os estabelecimentos de O SR. CAMILLO SoAREs FILHO :-Pela sua 
ensino para Bello Horizonte e é contra esta theoria, deve-se fundar um estabelecimento 
theoria que eu estou protestando para que onde houver um alumno. · 
amanhã não appareça um projecto que ve- O SR. FERREIRA TINôco :-Eu nilo vou a 
nha transferir a Academia do Commercio de tanto, mas entendo que o instituto jã esta. 
Juiz de Fóra, ou outro estabelecimento de en- funccionando; não é justo, não é natural que 
sino, para a Nova Capital. antes de ter o instituto produzido resulta-

O SR. PINTO DE .MouRA:-V. exc hade fazer dos seja transferido para outro ponto. 
o milagre de transferir o predio tambem. Sinto, sr. Presidente, não se achar presen-

0 SR. FERREIRA TINôco:-Comojá. disse, sr. te o illustre auctor do projecto,que litlou na 
Presidente, não sou em absoluto contrario sessão passada sobre este assumpto, porque 
à. transferencia do Instituto Agronomico de teria de mostrar qual a opinião de s. exc. 
Itabira para qualquer outro ponto do Esta- na sessão do anno passado. 
do, mas, o que desejo, é que, antes de trans- Em todo o caso, peço licença para ler ai
ferir esse estabelecimento de ensino, man- guns topicos do discurso de s. exc. quando 
de-se uma pessoa competente examinar o lo- no anno passado batia-se pela conservação 
cal em que elle actual.mente está. funccio- detote mesmo Instituto, pois, é com a opi
•ando. nião de s. exc., que passo 11. ler, que eu ve
. Poderão me dizer que as informações nho pedir a conservação do Instituto na ci
aqui estão ministradas pelo exm. s. dr. Se- dade de ltabira (lé). 
cretario da Agricultura, e eu responderei Sr. Presidente, sabe v. exc., que o Institu
que, de perfeito accôrdo com essas infor- to Agronomico de Itabira toi creado ha dous 
maçi'les, esta provado que o Inst ituto não annos, e está. f'unccionando ha um anno e es
póde funccionar no local em que se acha te tempo não ó bastante para que se possa 
actualmente. colher os beneficos resultados . . . . . 

Mas,pergun.tQ: não haverá na cid~e deIta- o sR. RIDEIRO JuNQUEtRA dá. um aparte. 
bira um llredto onde possa funccwnar esse o sR. FERREIRA TtNôco:-0 aparte do no-
estabelecimento Y . . . . bre Deputado não colhe e encerra em si 

. A população da c!dade de Itabtra J.a não uma injustiça. 
otrer~ceu c_asa proprta. para esse ~nstttuto 1 Eu iam bem já fui estudante em Ouro Pre-

_Serta, p01s, sr. Presidente, mmto conve- to, e sei com que difficuldades luctou-se para 
mente e JU~to que, a!ltes d~ se ~ratar dessa. fundar as Escolas de Pharmacia e de Minas 
transferencta, se envtasse a lt~btra umape~- e comprehende quo a prevalecer este princi
soa competente afim de exammar o predto pio de que deve ser transferido o estabeleci
o~ereci_do pela população •!aquella . c_idade e mento quando tem apenas dous ou tres alu
vtsse st elle está. nas <:On~tções ex~gtdas. • . mnos, neste caso a Escola de Minas já devia 

Dado mesmo, co !Do J~ ttve occastão de at- ter sido mudsda, porque ha occnsioes em que 
z~r, o caso.de Itabtra nao oft'erecer um pre- e formam apenas 2 alumnos • . .. 
dto vantaJoso, não era naturul que se s . . 
transferisse o Instituto para Bello Horizonte, O SR. Jo~o Pio .. -o Gy~nasto tem 4 alu-
mas sim, que se procurasse naquella impor- mnos do 5. anno, supprtmamol-o. tambem. 
tante zona uma fazenda em que o mesmo O SR. FERREIRA TINôco~--:-Sr. Pres1dente, no 
podasse funccionar. emtanto são bem conhectdos os resultados 

~!as, antes de qualquer exame, antes de que _tem produzido a Escola de Minas e a 
qualquer informação, co::n os protestos do moctdade, 9ue tem atravessado. aquelle tem
povo de lta.bir3, com os protestos do daquel- plo de ensmo, sahe ~elle perfeitamente p~e-

• la zona, transfer1r-se o instituto para Bello parada o vae ap~ltcar com. reconhecida 
Horizonte, ó que não acho justo e nem con- van~gem a ~ua acttvade nos d1versos ramos 
veniente. da vtdn. prattca. 

Inicia-se agora. o ensino da agricultura 
em Minas e tudo devemos fazer em beneficio 
da lavoura. 

Ha dous annos, foram creados o instituto 
agronomico de ltabira e o instituto zoote
chnico de Uberaba e ha penas um anno que 
está. funccionando o instituto agronomico 
de Itabira e ,já se pretende transferil-o para 
outra. cidade. 

Um dos argumentos apl'esentados em fa.vor 
desta transferencia para Bello Horizonte era 
que em Ita.bira apenas se inscreveram dous 
alumnos e que o estabelecimento naquelle 
local nl1o traria vantagem, porque por alli 
não se matriculavam alumnos ... 

V. exc. comprehende, sr. Presidente, que 
ha difficuldades que surgem .. .. . 

O SR. JoXo P10:-Mas v. exc . devia deixar 
votar hoje o projecto. 

0 SR FERREIRA TINÔCO:-Vou concluir, 
mas faltam ainda 15 minutos para hora e 
não quero impedir a votação. 

De accôrdo, sr. Pt'csidente, com estas pa
·Invras, vou a.{>resentar {~ casa um substituti
vo a este pro)ecto . 

O sn. JoXo Pio:- V. exc é o homem dos 
substitutivos (Risadas!. 

O SR. FB 'Ril:IRA TINôco:-Si o Instituto 
Agronomico de Itabira é um estabelecimento 
puramente theorico, eu estou de accôrdo 
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que elle seja t.t'ansfet'ido pat'a um centl'o 
mais populal', pat'a uma cidade de mais po
pulaçil:o, mas, .si é elle um e.stabelecimento 
de ensmo pmt1co, como prec1samos, é evi
dente e claro, que elle não deve e nem póde 
ser transferido para. a Capital elo Estado. 

Sei, sr. Presidente, quo os meus collegas 
condemnam o Instituto no local em que se 
acha e vão votar a transferencia para a No
va Capital, mas cumpr·i o meu dever falan
do contra o apr·esontanc.lo o substitutivo ao 
mesmo projecto. (Muito úem; mitito lle'nt). 

Vem a mesa o seguinte substitutivo ao 
projecto n. 235, de 1800: 

O Congresso Legislativo do Estado de !\li
nas üeraes decreta : 

Artigo I.· Fica convertido em um campo 
pratico do dcmonstl'açoes a.~1·icolas o actun.l 
Instituto Agronomico da Ita.bira. 

Art. 2. · O governe, quando julgar oppor
tuno, poderit croar no Estado um Instituto 
Agronomico e este estabelecimento deverà 
ser installado em uma das seguintes cida
des: - Juiz de Fóra, Barbacena, S. João 
d'El-Rey, Sabará, Lavras ou Campanha. 

Art. 3. · O governo mandará pessoa com
petente examinar o local o o predio onde 
deve ser installado o Instituto ü estas infor
mações serão publicadas rro jornal official. 

Artigo 4. · Revogam-se as disposições em 
contrario. 

Sala das sessões, l. · do setemhro de 1896. 
-Ferreira Tinóco. 

Na forma do re~uerimento . o sr. Presid~n
te manda quo seJa impresso o substitutivo 
para a. discussão da preferencia. 

O sr. Ribeiro .Jnnqnelra (pela ordem), 
requer se consulta a casa si dispensa 
a impr·essão do substitutivo atlm de entrar 
immediatamente em discussão a. prefcrencia. 

O sr. Pre~ldentc declam. quo o reque
rimento do nobre Deputado acha-se com
prehendidQ na disposit;ão do paragrapho 
uni co do a.rt . 7. ·, c.l <t resolnçf10 n. 3 e, com 
o consentimento da casa, põe em dis
cussão a preferencia, sendo, sem debate, re
jeitado o ·ubstitutivo. 

Continuando n. discus ' ão de artigo unico 
do projecto com a.s emenc.la. ao mesmo offe
recidas, é esta encerrada, sem mais rlcba
te, sendo a.pprovado o ar·tii!O c, bem assim, a 
emenda n. I, tia commissi'to e rejeitadas as 
de ns. 2 e 3. 

Consentindo á casa que o proj ecto pa.;se á 
3.• discussão, vae elle :i commissão de Agri
cultur·a. 

Suspende-se a sessão por· dez minutos. 
H.eai.Jerta a sessão, pas ·a-so :i 

:? ... PARTE DA ORDEM DO DIA 

3 .a lll SCt'SSÀO LJO I'HO.mCTO N. 81, llCl SEl'IAPO . 

Som debate, encer·ra-se n. 3:• tli~cu ;:são c.lo 
projocto 11 . SI, do Senado, concedendo licen
ça a diversos runccionar·ios de justiça, com 
uma emenda suppre~siva do n. 3 do artii!O 
1.· relativamente ú. prore~sor·a da cadeira do 
Serro, d. Chl'istin:1 Am ·I ta. de Quoi1·oga, sen
do approvados o projocr o e a emenda. 

-Devolva-se ao Senado. 

DISCUSSÃO DA PREFERENCIA E:-;TRE O PROJECTO 

N . 239 E SEU SUBSTITUTIVO 

Em seguida; o sr. Presidente annuncia a 
discussão da preferencia entre o projecto n. 
239, dispensando o concurso para os primei
ros provimentos das cadeiras da Escola Nor
mai da Januar'ia, e o substituti\·o da commis 
são de lnstrucção Publica. 

O sr. Rodrl~toes Chn,·es:- (Xão temos 
o seu discurso). 

O sr • .João Pio: - (Idem). 
p;nc~rrarla a dis~ussão, é r~jeitado o sub

s~Itutrvo. da comm1ssão e preferido o primi
trvo l_)rQJ&cto, que entra, em seguida, em se
gunda discu~são. 

Em discussão o art. 1. ·• 
O sr • .João Pio:- Pedi a palavra , sr. 

Presidente, para, envia.r· à me~a uma emenda 
afim de que a mec.l ida coatida no pr·ojecto 
se estenda ás Escolas Normaes de Pouso Ale
gre e de Cataguazes . 

0 SR. RA UL PENWO :-Apoiado, O princi
pio de justil;a. deve ser geral. 

Vem :i mesa., é lida e posta conjuntamente 
em discussão, depois de apoiada, a seguinte 
emenda 

N. I 

Depois de Januaria-accrescente-se:-Pou
so Alegre o Cataguazes.-Padre João l'io. 

O SR. CAR;-.;~;mo DE REzE:-;o~; lê e manda a 
mesa a. seguinte emenda. 

N. 2 

Accrescente-se onde co;rvier. 
Artigo. A disposição do ar·t. 221 n. 1!, da 

lei n. 41, do 3 de agosto de IH92- é extensi
va ao normalista que r·equer<>r concurso para 
provimento do catle ir·a de aula pratica, nn
noxa a qualquer Escola !\ormal. 

.'a.! a das sessões, I.· do setembro de 18!' J . 
- Carneir·o do Rezende. 

E' apoiada e entra conj unctamente em dis
eus ão. 

EncJrra.da. olla, ~iío approYatio!' o artigo o 
as emendas e, consentind1 n, casa r1 ue o pro
j ecto ~on·ra :~ .a discussão, volta. o mesmo a 
'.!ommi. sfto Lio lnstm cc;ão Puhlica. 

Vem à me a a seguinte declaração de YOto 
quo o r·. J>r·esidente manda que se insira na 
acta: - Decla.r·a mos que votamos pelo sub
stitutivo da commissão ao projecto n. :2:m, 
de te n.nno. 

Sala das sessões, I. · do sei •1mbro de l ~!l6 . 
-Riheir·o Junqueira.- Juscelino Hari.Josa. 

J.• Dl ~CUSSÃO DO PROJECT O :-\. H-1, on SF.:-\.\00 

Finalmente o sr. Predtlonto annuncia a 
J.a discus. ão do projecw n. 84, do Senado, 
gara ntindo juros á· letLr·a:-: hypothec:wias 
emittidas parn. auxiliar it l:tnmra. 

Antes Lln. leitura., pede n. palavra. 

o H r. .JnHcellno nnrbmm (p ala o1·dcm ) 
diz quo manda a mes:t um req uerimento 
que "'e funda no facto de ter s iclo o projeet1 
dis tribuído hoj e, o não pode, por isso, a 



Camara tomar conhecimento de mataria tão 
importante, de materia de tanta relevancia 
sem que primeiramente a estude (Apoiat;Im). 

Espera o orador que a Camara vote a r~ 
vor do seu requerimento porque, além de 
tudo, o projecto está. redigido de modo al 
gum tanto confuso (Muiw bem). 

«Requeiro o adiamento da discussão do pro
jacto n . 84, do Senado, por 24 horas. 

Sala das sessr.es, l. · de sotembro de 1896. 
-Juscelino Barbosa.» 

REQUERIMENTO DB URGENCIA 

0 SR. EPAMIJS'O:SDAS 0TTONI, Obtendo ur
gencia, apresenta para 3. · discussão com o n. 
266 o seguinte 

PROJECTO N. 260, E)fANADO DA CO.MMISSÃO DE 
OBKAS PUBLICAS 

Pat·ecer sobt·e a emenda offerecida ao projecto 
n. 149, da camara, de 1895, e de.~racada 
em virtude do pa1·ece1· n. 211 pam (m·mar 
p1·qjecto novo. 
A commissão de Obras Publicas, Viação 

Ferrea, etc., a que foi devolvida a emenda ao 
projecto n. 149, do 1895, relativa à in novação 
do contracto e augmento de capital garantido 
a E. F. de Barroso ao Pomba : 

Considerando que essa E. F. tem em vista 
ligar a réde da Oéste de Minas á rêde da 
Leopoldina quando essa ligação poderá ser 
feita facilmente ligando-se a. estação de Bom
fim, na E. F. Alto Rio Doce, á cidade do 
Pomba e que portanto não ha conveniencia 
em augmentar-se os favores de uma estrada 
concurrente a outras e cujo fim principal não 
é puramente industrial ; 

Considerando que o seu prolongamento 
pam a cidadb do Mar de Hespanha a ligar-se 
com a via-ferrea concedida a « Em,Presa de 
Melhoramentos do Brazil», vem preJudicar a 
uma das secçües da réde da E. F. Leopoldina ; 
é de parecer que s~ja submettido a discussão 
o seguinte projecto com a emenda, que em 
seguida offerece : 

O ConJITesso Lbgislativo do Estado de Minas 
Geraes decreta : 

Art. 1.· Fi.:a o governo auctorizado a in
novar o contracto l'eito com o dr. José Ale
xandre de Mour;~ Costa, concessionario da E. 
F. Viccinal do Barroso ao Pomba e com a 
«Empresa de Melhoramentos do Rr·azil », so
cia na explomção, medeante o seguinte : 

a) Suppressão das clausulas de colonização 
tornanfl. • a estr·ada ao regimen comrnum. 

b) AUI!mento do capital garantido a 
40:000 .000. 

c) P:-olongamento da estrada. ao Mar· de 
Hespanha., dispensada neste o privilegio e 
garantia. 

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

Ao art. l. · Supprimam-se as Jett ras-b e c. 
Sala das commissões, 1. · de setembro de 

1896.-E. Ottoni.-Tavares de Mello.-Silva 
Fortes, (com restricção ). 

-A imprimirem-se. 
Nada mais bavem!.o a tratar-se, o sr. Pre

aidente designa pnea. amanhã a seguinte 

ORDEM DO DIA 

1." PARTE 
Até uma hora da tarde : 

Leitura e approvaçno da acta. 
Expediente . 

Até dnas horas da tarde: 
Segunda leitura dos pareceres de commis

sões e dos projectos depois de impressos e 
distribuídos. 

Apresentação de pareceres de commissões. 
Apresentação de projectos, indicações, re

querimentos, interpellações ou moções. 
Discuss!l.o de requerimentos, interpellações, 

indicações e ~noções 
Discussão e votação de redacções tlnaes. 
Primeira discussão do projecto n. 252, 

concedendo licença ao tenente do terceiro 
batalhão-AibeJ•to Brandão Viriato Catão. 

2.' PARTE 

Até quatro horas da tarde : 
Discussão unica das emendas do Senado ao 

projecto n. 164, regulando a matricula no 
Internato do Gymnasio 1\lineiro. 

Discussão da emenda. do ~enado ao proje
cto n. 206, sobri creditos supplementares. 

Discussão dos parecer·es ns. 218,219 e 220. 
Levanta-se a sessão. 

RECTIFICAÇÃO 
O aparte que deu o sr. Francisco Bressane 

ao sr. Camillo Pratos quando este combatia 
o prnjecto n. 168, crenndo Gymnasios e IIUp
prilaindo Escolas Noemaes, é o seguinte: « a 
mulher, melhor do que o homem, sabe edu
car o coração das crianças 

1
. mas é incapaz 

de educar o espírito dos a umnos e de for
mar-lhes o caracter » e não como foi publi
cado na acta da 22. · sessão em o n. 205 do 
Minas Gemes, de 31 de julho do corrente • anno. 

DISCURSO PlW:"'Ul'iCIADO NA SESSÃO DE 7 
DE AGOSTO DE 1896 

O sr. \Veneeslnu Braz : -Sr. Presiden
te, eu não venho ú tribuna discutir as emen
das offerecidas e nem mesmo o projecto, por
que não posso e nem devo fazel-o. Venho 
eimplesmente oll'erec<'J' á. consideração da 
casa, uma emenda additiva, quo,espero, serã. 
bem recebida pelos meus illustres collegas. 

Sr. Presidente, si por um lado o projecto 
da commissão merece applausos geraes pelas 
medidas nelle consignadas, attendendo-se 
principalmente aos fins que tem em vista, 
por outro lado nelle se nota uma lacuna 
que, espero, será preenchida. 

Etrectrvamente, si as epidemias que asso
lam a zona da Matta invadirem qualquer ou
tra zona do nosso Estado, levando-lhe seu 
germen f\mesto e pernicioso, t1cará o govel'
no desarmado, porque no projecto não se 
consigna medida alguma qu~ o auetorize a 
tomar as mesmas providencias que póde to
mar em relação a zona da .Matta. (Apoia
dos.) 
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Nessas condições, vé-se desde logo a con
veniencia de armar o ~overno de to-Jos 
esses meios para debellar as epidemias que, 
por ventura, app;uecerem em outras zonas 
do Estado. 

Poderá succeder, sr. Presidente, que todas 
as zonas ligadas pela central sejam invadi
das por epidemias, poderá succeder que 
grande parto do Tr·iangulo mineiro, que está 
proxima do Estado de S. Paulo A a elle liga-

• da por intermedio da Mogyana, que tem sido 
um fóco da febre a.marclla, seja devastada 
pela peste. (Ha um aparte.) 

Eu respondo ao aparte do nobre collega : 
tratamos de dar ao governo medidas de ca
racter permanente, medidas imp .rtantes, 
meios indispensaveis para debellar a epide
mia da zona da Matta, mas devemos t:unbem 
munil-o desses mesmos meios para debellar 
as epidemias que, por ventura, appareçam 
em ttualquer outra zona do Estado. (Apoia
dos ; m ·uito bem.) 

E' cousa notavel, sr. Presidente, tem s ido 
defeito nosso e gravíssimo certo desleixo, 
certa iu~uria no que intere~~a ao melhora
mento das nossas condic:Oes sanitarias, no 
debellamento das causas productoras drts 
epidemias. 

Penso que a previdencia é uma das pri
meiras condições na administração dos ne
gocios publicos. 

Devemos, pois, olhar para o futuro e for
necer ao j!:ovcrno os mais indispensaYeis 
para agir com energia, caso a epidemia in
Tadlt outras partes do Estado. (Apoiados; 
muito bem.) 

A' vista disso julgo que urge serem toma
das todas as providencias afim de se evitar 
a invasão da epidemia em outras zonas. 

Contando mesmo com o applauso de meus 
illustres collegas e extranhando até o facto 
do pouco apoio que alguns· outros dão a esta 
medida,que é indispensa.vel (apoiados), espero, 
pelo menos, que a minha emenda seja sutrra
gada pela maioria dos meus distinctos col
legas, que não poderão contestar a sua in
conveniencia e as razões de interesse geral 
que a determinaram. 

A emenda é a seguinte : (le). (Jluito bem; 
muito bern.) 

0 SR. TIIEOPIULO MARQUF.S : - :\ emendn 
que v. exc. acaba de apresentar, nilo só 
abre vasto campo de acçilo ao patriotico sro
Ycrno para enfrentar o magno e momentoso 
problema do saneamento tia zona da Matta , 
como habilita-o para simultaneamente agir 
e m qualquer outra do Estado, onde appare
ça. epidemia contagiosa e de mau caracter. 
(Apoiados). 

5i. · SESSÃO ORDTNARIA AOS 2 DE SETBM
BRO DE 1896. 

PRES!DE:'{CIA DO SR. EDUARDO PI~IEN'l'EL 

SU~UIAIIIO :- t.· parte lla ordem do dia.-·Acta.
Exp<!die"te.-2. · leitnra.--Apreseutação !lo iJa!:e· 
cer n. !!24.-trlem p.tra :~. · !li. cu<>:io dos rroje· 
elos o~ . 23ã c ~:17.- Idem para 2. · diSCIIRSlo dos 
prnjertos ns . >'2. !lo St!roa•lu e 2ã3.-tdem para 
re!lac\'ao llnal !lo !le n. ~ :{6.-AprPscntaçAo do 
prujccto u. l/61. - ArqJrova\·;\,, das re!larções O· 
naes !lo~ t•rt•j~ct.•s ""· :? 17. t:l4, 23ti, 2as e 247. 
-:1. · !liscussao t1•• pr .. jcdo n. 2a2.-t. · p•rle.
Ot::cus:oào !la~ emr•n•las do~ !'O C11a!lo aos projectos 
IIS. llil • ~'0<> . - Di s ·nssfto olo,; part!ceres os . 218 
2L!l e 220 -Pedido .te nq.!P.n ·i~ e apresentação 
dos parecerPs rara ~ . · tli>ru::.~:lo elos projectos 
ns. 2~3 e 2."12.-Ur!lem do dia seguinte. 

Ao meio dia, feita. a chamada, acham-se 
presentes os srs.: Eduat•do Pimentel, Ribei
ro dll Oliveira, Agostinho Pereira, João Pio, 
Faria Lobato, Silva Fortes, Simeão St.ylita , 
Desiderio do MeHo, Carneir·o de Rezende, 
Nunes Pinheiro, Soma Moreira, Bernardes 
de Faria, Raul Penido, Pinto de Moura, 
Ferreim Tinõ.:o, Francisco Bressane, Mano
el da Silva, Juvenal Penna, Ribeiro Jun
queira, Rueno Branrlão, Getulio de Carva
lho, Delfim .Moreira, C;u·iindo Pinto, Epami
nondas Ottoni, Nunes Coelho, Camillo Soa
res Filho, lgnacio Murta, F1•eitas Castro, 
Coelho de Moura, Saturnino Dantas, Jusce
lino Rarbosa, Taxares de Mello, Sabino Bar
t•oso Junior; faltando com causa participada 
os srs. : Theophilo Marques e Alberto Furta
do e sem ella os mais srs. 

Abre-se a sessão. 
Lida :t acta da antecotlcnte e não havendo 

quem obre a mesma l~1ça observações, o sr. 
Presidente a dá pot• appr·ovada. 

O SR I.· SP.cRKrARIO dá conta do seguinte 

EXPEDIEi'iTE 

Officio 
Do dr. Pt•esidente do Estado de Goyaz en

viando uma mensagem por elle dirigida ao 
Congresso por occasião da insta.llação tia 2. · 
sessão da 2. · legislatura. do corrente a.nno.
Recebida com especial agrado. 

O sr. lpaelo Murtn requer a nomeação 
de dous membros que preencham interina
mente as \·agas existentes na commissão de 
Agricultura. 

Com o consentimento da casa, o sr. Presi
dente nomeia os srs. Juscelino Harbosa e 
Simeilo Stylita. 

SF.GUi'iDA LEITURA 

Têm ~egunda leitura e ficam sobre a mesa 
para Ol'dem dos trabalhos os pm•eceres ns. 
~1. 22.2 e 2'23 e os prqjectos ns. 258 e 259~ 
~ondo estes julgados ol~jecto de J a liberação. 
APRESE"'TAÇÃO DOS PARECERES DAS CI\MMISSÕES 

O SR. IG:-.AC IO 1\IURTA, por p~ute da com
missão de Agricultura apresenta o seguinte. 

PARECER E REDACÃO PARA. T~;RCEIRA DISCUSSÃO 
SOBRE O PROJECTO N. 2.15, O~~ 1896 

A C(Jll1lllissíw de Agt·icultura, é de parecer 
qu e o pt·qjecto n. 235, deste anno, entre em 
terceir·a discussão e seja. ll.ppt·ovado com a 



-.guinte redaeçAo, conforme o vencido em 
~nda: 

O Congresso Legislativo do Estado de Mi· 
DU Geraes decreta.: 

Art. f·. Fica, desde jà, transferido para as 
proximidades da nova Capital do Estado ó 
Instituto Agronomico da ltabira. 

Paragrapho unico. O governo estabelecerá 
um campo pratico de demonstraçoes agrico
eolas no local do Instituto. 

Art. 2·. Revogam-sl3 as dis"PosiçOes em 
eontrario. 

Sala rlas commissoes, 2 de setembro de 
1896.-Ignacio :Murta.-Juscelino Barbosa.
Si.me!1o stylita. 

Pede o mesmo sr. dispensa de impressão 
para que possa entrar na ordem do dia 
aeguinte. 

0 SR. BUENO BRANDÃO, pela commissão de 
Orçamento, envia á mesa o seguinte : 

PARECER PARA SEGUNDA DISCUSSÃO SOBRE O 
PROJECTO N. 253 

A commissilo de Orçamento, a que foi pre
aeote o projecto n. 253, deste anno, appro
vado em primeira discussão, é de parecer 
que seja submettido á segunda e appro
vado com a mesma redacçilo. 

Sala das commissoes, 2 de setembro de 
1896.-Julio Bueno Brandão.- Nunes Pinhei
ro.-lguacio Murta.. 

-A imprimir-se. 
0 SR. RAUL PENlDO, pela commissão de Ca

maras Municipaes, manda á mesa o se
guinte 

PARECER{N. 224 

A com missão de Camaras Municipaes, a que 
foi presente uma reclamação do cidadão Ma
noel Francisco Vieira, eleito vereador espe
cial pelo districto do Bomfim do Pomba e 
diplomado pelll .. junta apuradora, e a quem 
a Ca.mara Mumcipal do Pomba negou 
posse do cargo ; 

Considerando que a Camara. Municipal ê 
pela lei n. 2 c pela Constituição do Estado 
um poder• autonomo e que nada. pode se re-
10lver sobre a. reclamação do supplicante 
sem :.;er ouvida a mesma Camara, é de pa
recer 

Que s~ja ouYida a Camara Municipal do 
Pomba a ref.pcito do neto pelo qual negou 
posse de ver-eador especial pelo districto do 
nomflm ao citladão eleito 1\Ianoel Francisc J 

Vieir·a, remettendo-se ú. mesma. copia da re
presentação do supplicante. (S. R) 

Sala das commissões, 2 de setemiJro tle 
1896.-Raul Penido- Camillo Soares Filho 
-Desiderio de Mello. 

-A imprimir-se . 
O sR. EPAMI~ONDAS Onom, pela commis

aão de obras publicas, remette á mesa os 
seguintes: 

PARECER PARA 2.' DISCUSSÃO SOBRE O PRO.JECTO 
N. 82, DO SENADO 

A commissão de obras publi.::as, viação fer
re:\ etc., a. que foi presente o projecto n. 
aJ2, do Senado, jã. approvado em primeira 
llli~usão; 

\ 

Considerando que os arts. I.· e 2.· deste 
projecto se rererem á. concessão dos favores 
aa lei n. 64, de 24 de julho de 1893 a um ra
mal de estrada de !erro de 17 kilometros de 
extensiJ.o entre Bom Retiro e Barra Longa
favores excepcionaes, cujos resultad ·s ainda 
não foram sufficientemente experimentados e 
que não devem ser ampliados a estradas 
de caracter local, como esta ; 

Considera.ndo que a cidade da Christina 
nllo se presta por sua posição e condiçOes to
pographicas ao estabelecimento das otflcina8 
da E. F. Sapucahy

1 
e de parecer que s~ja 

submettido o referido projecto á segunda 
discussão e approvado com a seguinte emen-
da ; . 

Supprrmam-se os arts. I.· e 2·. 
Sala das commissoes, 2 de setembro de 

1896.-E. Ottoni.-Silva Fortes.-(Vencido). 

PARACER PARA 3.' DISCUSSÃO SOBRE O PROJE
CTO N. 237 

A commissão de Obras Publicas, Viação 
Ferrea, etc. a que foi presente o projectc n. 
237, deste anno , já approvado em 2 ... discus
silo; 

Considerando que o municipto da Formi
ga es'tarâ. brevemente servido pela E. de F. 
Oeste de Minas, pela qual se fará. exportação 
de seus productos e que o fim unico d'este 
!>rojecto é facilitar as communicações com a 
futura Capital tfp Estado, aproveitando para 
esse fim a extensa via ferrea de Bello Hori
sonte a Gonçalves Ferreira, cuja construcção 
nem ao menos foi iniciada ; 

Considerando que devemos preferir a cons
trucção das lir.l as puramente industriaes e 
destas as que facilitem as communicações 
com o littoral preterindo a concessão das li
nhas de interesse administrativo ; 
· Considerando que os decretos de concessão 

de linhas inopportunas e dapendentes de 
construcção de outras, como esta, só terão 
por effeito illudir as populações ma.rginaes 
a ellas, au:rmentar na legislação os compro
missos do Estado e, portanto ditflcultar o 
levantamento de ca.pitaes para outr·as empre
zas de urgente necessidade e grande alcance, 
é de parecer que seja elle submettido a 3.a 
discussão e rej eitado. 

Sala. das com missões, 2 de setembro de 
1896. - E. Ottoni. - Silva Fortes. 

A imprimir-se. 
0 sr . PINTO DE 1\foURA, pela commiSI'[O de 

redacção apr·esenta o seguinte 

PARECER E REDACÇÃO FI~ .U, SOBRt: O PROJF.CTO 
N. 236 DE 1896 

A commissão de redação de leis a que foi 
presente o pro,jecto n. 236, deste ~nno, é de 
parecer que seJa appr·ovada a :,:egumte reda 
cção dada ao mesmo, de accordo com o ven
cido: 

O Congresso Legislativo do Estado ue· Mi
nas Gerues decreta : 

Art. I.· Fica o governo auctorizndo a 
mandar proceder aos necessnrios estudos 
para. a fundação de uma charqueada, apro
veitamento de todos os productos dessa in-
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dustria, devendo-se consignar nesses estudos 
as bases para ~ua in~>tallaçã.o no logar mais 
aPropriado entre O" rios Grande ~ Paranahy
ba, neste Estado. 

Art. 2. · Fica tambem o governo auctori
zado a garantir juros de 7. r ao anno, até o 
capital de dous mil éontos de réis (2.000:000$), 
ou subvenç'"'o equivalente, calculada sobre o 
capital orç"un, pelo praso de dez annos, ao 
particul::;.r ou :tem preza qu~ melhores nondi
çues otrerece1· para o estabelecimento e cus
teio du. cllarquoada de que trata o art l. · 
desta lei e de mais uma. O'' duas no logar que 
o governo designar. 

Paragrapho unico. Caso appareça quem 
se paoponha. a fundar uma ou mais char
queadas medeante os favo1·es deste artig(', o 
governo. si julgar convemente, poderã. fa
zer a. concessão,prescindindo da auct01·ização 
do art. I. ·, deve., do, porém, subsistir a lo
calisação nelle indicada para um desses esta
belecimentos. 

Art. 3 . · Nos contractos que tiverem r:eser 
celebrados em virtude desta le; tk' o gover
no auctorizadu a ostatuil· as respectivas ba
ses, e a estabdecero tempo o o modo de ga
rantia de juros, e todas as demais clausulas 
que garantam os interesses do Estado. 

Art. 4.· Fica abe1'to ao governo o neces
sario credito para occorl'e•· as despesas crea·· 
das pela p1·esente lei. 

Art. 5 . · Revogam-se as disposições em 
contrario. 

Sala das com missões, 2 de setembro de 
1896.-Pinto de 1\loura.-Bernal'des de Fd.l'ia. 

O sr. Desiderio de Mello fazendo ver 
achar-se proximo o final da presente sessão 
legislativa. requer <iispensa. de imp• essão da 
redacção apresentada afim de que seja ella 
discutida e votada immedia.tamente. 

APRESENTAÇÃO DE PROJECTOS 

0 SR. Sll\IEÃO STYLITA, apresenta e envi!l Ó. 
mesa o seguinte 

PROJECTO :-1. 261 

O Congresso Legislativo do Estado de ;\li
nas Geraes decreta : 

Art. 1. · Fica. c governo do Estado a.ucto
rizado a. contr;1.ctal' com quem maiores van
tagens oll'erecer, a construcção do uma estra
da de ferro de bitola de 60 centímetros que, 
part.indo da cidade de Pouso Alegi'O c passan
do pelas cidades do Cambuhy, Jagua.ry e 
Santa Rita da. Extrema, v:i as divisas doEs
tado no ponto mais conveniente no municí
pio de lka~ança, concedendo aos contr·actan
tes os ·eguintes l'avo1"es : 

a) garantia. tle juros de 6 ·r. ao anno por 
50 annos, sobre o capital cfl'ectivamente em
pregado até o maximo de 30 contos de réis 
ror kilometro ; 

~ 
p1·ivilegio por· 50 :umos ; 

c zomL privilegiada de 30 kilometros por 
ca a lado do eixo da linha. 

Art. 2. · O contractante obrigar-se-h a a to
dos os onus estatuídos em lei e em contra
ctos congeneres. 

Art. 3. · Revogam-se as disposições em 
contrario. 

Sala das sessões, 2 de setembro tle 1896. 
- Simeão Stvlita. - Cameiro de Rezende -
Ribeiro Junqueira. - Fmncisco B1·ossane. -
Wenceslau Braz.-Julio Bueno Brandão.-P:t
dre Joaquim C.a.lixto.-Delllm !\.foreira. 

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

IJISCUSS:ÃO DE REQUERD! I·::-iTOS 

O SR. PR~~SIDD:-iTE submetto á votação e 
são appro,·ados os req uerimentos dos srs. 
Ign11cio Murta ~ Desiderio de i\lello, pelo t{Uc 
manda pue se 111..Jua na. ordem do dia se
guinte o projec•o u. I:'G e declara que op
pOI·tuname .. te porá em discus~iio 1\ redacc;ão 
tlnal do vroj octo n . 236, cuja impressã\J foi 
dispensada . 

O stt. PRF:SlDENTE annuncia em seguida a 
discussão tio parecer n . 22:3, que teve hoje 
2. · lei t ura, visto concluir o mosmo por um 
reque1•imento. 

Encerrada sem debate a discussão é appro
Yado o parecer. 

REDACÇÕES FINAES 

São lidas, postas em discussão successiva
mente, sem debate approvadas as redac~·õos 
tlnaes dos projectos ns. 40 e 130 de 1 ~95, l-e
organizando o sel'viço a cargo do dr. Chefe 
de Policia e auxiliando ao colle:;io do Mar 
de Hespanha, e os dos de ns. 2 18, 234, 236 
238 e 247, garantindo juros aos capitaes que 
se de· tinarem a colonias agrícolas, equipa
rando vencimentos da proressora da escola. 
-Francisca Botelho-, estabelecendo uma. 
xarqueada no Estado, relevando colonos de 
diversos nucleos da divida para co111 o Esta
do o trans''erindo e cJnvortendo cadeiras pri
marias. 

Remetteram-se à sanção os dous primeiros 
e ao senado os demais. 

1." DISCUSSÃO DO PROJECTO N. 252 

Sem debate encerra-se a discussão, ó a.p
provado o vae á commissão de Petições o 
pr~jecto n . 252, concedendo licença ao te
nent~ do 3 • batalhão da Brigada Policial. 
Alberto Brandão Viriato Ca.tão. 

2. · PARTE DA ORDEM DO DIA 

DISC"SSÃO DAS E~!El'i:DAS DO SENADO AO I'ROJE
CTO N. 164 

Lidas e postas em discussão unica a.s e mon
das do Senado ao projecto n. 164 da Cama
ra, regulando a matricula do lntornato da 
Gymnasio Mineiro é ella encerrada depois 
de considerações feitas pelo sr. João Pio que 
aponta um erro grammatical para o qual 
chama a attenção da commissüo de Redacção 

Submcttidas a votação são todas ellas ap
provadas e com o projecto vão á conunissão 
do Redac<;ão . 



... 

DISCUSSÃO DE PARECERES 

. Finalmente lidos e postos em discussão, 
s1o sem debate approvados os pareceres ns. 
218; 219 e 220.-Archiv~se. 

0 SR. SILVA· FORTES (pela ordem) obtem ur
gencia para apresentar dous pareceres e são 
os seguintes : 

PARECER PARA 2. · DISCUSSÃO SOBRE O PROJE
CTO N. 252 

A commisslio de representações, requeri
m~:~ntos e petições, á qual toi pre~ente. o 
projecto n. 252, approvado _em prJmeJrl;\ dJs;
cusslio, é de parecer que seJa submettJdo a 
segunda discussão com a Itlesma redacção e 
approvado. 

Sala das commissões, 2 de setembro de 
1896. - Silva Fortes. -Faria Lobato. -Sou
sa Moreira. 

PARECER PARA 2. a DISCUSSÃO DO PROJECTO 
N. 243 

Sobre verba para a construcção de um 
edi.iicio destinado á Faculdade Livre de Di

- reito na Nova Capital, deixando pela con
clusão do parecer ao arbítrio da Camara 
rejeitar ou approva.r o projecto. 

O sr. Presi<Jente manda a imprimir o pri
meiro parecer para ordem dos trabalhos e 
quanto ao segundo declara que a mesa não 
pode aceitai-o, porquanto as commissões tem 
o dever de emittirem a sJa opinii'lc franca 
e decisiva sobre as materias que forem af
fectas ao seu estudo. 

0 SR. SILVA FORTES, pela ordem, como r~ 
lator das commissões, reunidas de Petiçõe!l 
e de Orçamento fazendo ver o pensamento 
unanime destas declara que pelos diversos 
considerandos ·roram as mesmas contrarias á.s 
approvação do projecto, mas que deixavam 
á Camara ampla liberdade de votar pró ou 
contJ·a o referido paret'er. 

O SR. PRESJDEN'l'E diz que, pelas explicações 
dadas pelo relator das referidas commissões, 
se convenceu de que não podia a.cceitar o 
parecer que, .POr força da Jogica, deveria con
clUir pela reJeição, e, approveitando a op
portunidade, faz ver á Camara que o Requ~ 
rimento permitte ás commissões opinarem 
pela rejeição de qualquer projecto, vedando 
apenas que ellas por si só rejeitem proje
ctos jà &J!provados pela Ca.mara em 1. • dis
cussão e terminando devolve á.s commissões 
o parecer paTa os devidos fins. 

'Nada mais havendo a tratar-se, o sr. Pr~ 
sidente, designa para amanhã seguinte 

ORDEM DO DIA 

PRIMEIRA PARTE 

Até uma hora da tarde : . 
Leitura e approvaçrio da acta. 
Expediente. 
Até duas horas da U.rde : 
Segunda leitura dos pareceres de commis

sões e dos projectos depois de impressos e 
til!tribuidos. 

Apresentaçlio de pareceres de commissões. 
Apresentaçlr.o de projectos, indicações, re

querimentos, interpellações ou moções. 
Discussão de r!)querimentos, interpella

ções, indicações e moções. 
Discusslio e votação de redacções flnaes. 
Primeira discussão do projecto n. 84, do 

Senado sobre lettras hypothecarias para 
auxilio á lavoura. 

2.• PARTE 

Até quatro horas da tarde : 
Terceira discusslio do projecto n. 79, do 

Senado, sobre augmento ae vencimentos do 
thesoureiro e do fiel da Secretaria das Fi
nanças, com as emendas da Camara. 

Terceira do de n. 235, sobre transferencia. 
do Instituto Agronomico da cidade de Ita
bira. 

Terceira do de n. 260, sobre Estrada de 
Ferro do Barroso ao Pomba. 

Levanta-se a sessão. 

58.·SESSÃO ORDINARIA AOS 3 DE SETEMBRO 
DE 1896 

PRESIDENCIA DO SR. RIBEIRO DE OLIVEIRA 
SUMMAIUO :- Primeira parte da Mdem do dia.

Acta.-Expedleote.-Seguoda leitura de parece
res e de projectos impressos.Apreseutaçào de pa
receres tle commisaoes.-Ht!Qnl'rlmento do sr. 
Desiderio de Mello. - Primetra discuss;lo do pro· 
jecto o . õ4. do Senado.-::icgumla parte. - Tercei· 
ra d1snssãu do projecto n . i!l. elo Scna•lo.-TP.r· 
ceira do de n. 1!35. -Terl'ecra do ele n. 2õ•J.-Dis
cursoe emenda do sr. S11va t'ortPs. - Dis·nrsos 
dos HS. Epaminondas OLloui tl Jo:lo Pio .-Expli
cação pessoal do sr. E11aminonrla~ Olloni.-De· 
clara~ãn rio:-~ srs. Tavares rle .\1 cllo e Silva Furltls. 
- Ordccn do dia seguinlt•. 

Ao meio dia, feita a chamada, acham-se 
presentes os srs. Ribeiro de Oliveira, Agos
tinho Pereira, Ribeiro Junqueira, Sousa Mo
reira, Wenceslau Braz, Simdã.o Stylita, Fer
reira Tinoco, Bueno Brandão, Nunes Coelho, 
Be'rnardes de Faria, João Pio, Faria Lobato, 
Desiderio de Mello, Epaminondas Ottoni, 
Coelho de Moura, Carneiro de Rezende, Sa
turnino Ddntas, Tavares de Mello, Camillo 
Soares Filho, Carlindo Pinto, Manoel da. Silva, 
Raul Penido, Silva Fortes, Delfim Moreira., 
Ignacio Morta, Getulio de Carvalho, Pinto de 
Moura, Juscelino Barbosa, Freitas Castro, 
luvenal Penna, Sabioo Barroso Junior, Ca
millo Pratas e Rodrigues Chaves, faltando 
com causa participada os srs. Theophilo Mar
ques e Alberto Fu1iado e sem ella os mais 
senhores. 



... 
Nlo se achando presentes os ar&. Presi

dente e vice-Presidente, ocoupa a cadeira da 
preeidencia o sr. Ribeiro de Oliveira, I.· 
Seeret&rio, oceupando o Jogar deste o sr. 
Agostinho Pereira, 2. · Secretario, sendo ·con
vidado Jl&ra este ultimo Jogar o sr. Ribeiro 
Junquetra. 

Abre-se a sessão. 
Lida a S\Ct~~o da. antecedente e nlio ha

vendo quem sobre a mesma faça observa
ções, o sr. Presidente a dá por approvada. 

O SR. I.· SEcR~~TAtuo dá conta do se
guinte 

EXPEDIENTE 

Olftcios 

Tres do sr. I.· Secretario do Senado, en
viando á proposição de lei n. 85, daquella. 
Camara, intlemnizando •á vtuva. do dr. 
Carlos Ferreira Alves, os serviços medicos 
pelo mesmo prestados ao Estado, devolven
do com uma emenda a proposição n. ·,o, 
desta Ca.mara., moditlcando o traçado da Es
trada de Ferro de Juiz de Fóra á Jacutinga 
e communicando ter sido rejeitada a propo
siçlio de Jei n. 72, tambem desta Camarn, 
concedendo licença para a. exploração da 
mica. 

A imprimirem-se o .projecto e a em~nda, 
ficando a Camara intetrada quanto a rejei
çilo. 

SEGUNDA LEITURA 

Tém segunda. leitura e ftcati1 sobre a mesa. 
para a ordem dos trabalhos o parecer n. 224 
e o projecto n. 261, sendo este julgado obje
cto de delibet•ação. 
APRESENTACÃO DE PARECII:RES DAS COI\fllllSSÕES 

São lidos e vão a imprimir-se os se
guintes 

I'ROJECTO N. 262 

A commissão de Orçamento, a que foi pre
sente a Mensagem do dr. Presidente do Rs
tado, solicitando creditas supplementares ás 
rubricas « restituições e reposições» ns. X V 
e XVIll do § I.·, artigo 2.· da lei n. 147, de 
23 de julho de 1895, é de pnr·ecer que seja 
adaptado o seguinte projecto : 

O Congresso Legislativo do Estado de Mi
nas Geraes decreta : 

Art. I · Ficam, desde já., abertos ao Pre
sidente do Estado os seguintes creditas sup
plementa.res: na importancia de 17:746$288 
ao n. XV do§ J.· ;l.l'tigo 2.· da lei n. 147, de 
22 de ,julho de 18:15, e na importancia de 
542:421$2.. O ao n. X Vlll § J.· e a1·tigo da mes
ma lei. 

Artigo 2. · H.evo:;am-se as disposições em 
contrario. 

Sala tias commi~soes. 3 de setembro de 
1896.-J. Bueno H1·andão-Jgnacio Murta. 

O Congres.;o Legislativo do Estado de Mi
nas Get·aes decreta : 

Art. 1.° Fica o Presidente do Estado au
ctorizado a abrir um credito supplementar 
na importancia de 557.a.627, á rub.rica n. 12, 
§ J.·, at·t. 2.· da lei n. l·n, de 23 de julho 
de 18H5, pam occorrer ao pagamento de ar
tigos de expediente, necessarios ao serviço 
da Secre1aria da Policia, e um outro na de 
oito contos de réis, á. rubrica do n. 8, § I.· 
do art. 2. · da mesma lei, para o apanhamen
to dos debates da actual sessão do Congres1o 
Mineiro. 

Art. ~.0 Revogam-se as disposições em 
contrurio. 

Sala. das commissões, 3 de setembt•o de 
1~96. - Pinto de MoUI'a. - Bernardes de 
Faria. 

PARECER :-< . :25 

A commissão de Representações, Requeri
mentos e Petições, á qual roi presente a de 
Càthoud Schmidt e Companhia, pedindo isen
ção de direitos estadoaes pat•a. a materia. pri
ma que importam do' extt•angeiro para. ser 
empregada na fabrica de pregos ponta de Pa
riz-que montaram em Juiz de Fóra : 

Considerando que a matet·ia. prima a que 
se referem os peticionat·ios existe no Estado, 
não necessitando ser importada; mas explo
rada com proftciencia ; 

Considerando que esta medida importaria 
na concessão de ravot·es que não viciam ani
mar a industria manul'actureira do Estado, 
antes desprestigiai-a, pehL lucta que origina
ria da concut·r·encia ; 

Considet•ando que não é este o meio mais 
prolicuo de desenvoh·er as industt·ias diffe
t•entes que podem ser explomdas no E;;tado, 
á. custa da mataria prima n'elle existente, 
é pois de parecer 

Que se mande archivar a r epresentação de 
Cathoud Schimidt e Companhia. 

Sala das commissoes, 3 de setembro de 
1896.- Silva Fortes. - Faria. . Lobato.-St.>Usa 
Moreira.. 

PARECER PAR.\ n ;RCEI&A OISCUSSÃO SOBRE O 
PROJECTO N. 143, DE 1895 

/ A commissão de Representações, Requeri
mentos e Petições é t.le parecei' que o pro
jacto n. 143, de 1895, seja submettido á ter
ceira discussão e appr·ovado com a mesma 
redacção. 

Sala das commissc)es, 1 de <'etembro de 
\896. - Silva Fot'tes. - Sousa .Mor·oira.-Fa
ri:l Lo bato. 

PARECER PARA SEGUNDA uiSCUSS,i.O SOBRE O 
PIWJECTO N. :..'20 

A commissão do Obms Publicas, Yiação 
PARECER E IU~IlACÇÃO FINAL DE CON~'OIUfiDADE Ferrea, etc., a que loi pl'eseut,e O pi'Oj ecto 

COM A lmg:"'!JA DO SENADO, Á PROPOSIÇÃO N. n. 220, deste anuo, j:i. approvado em pl'imei-
74, DE 1896, INICIAI>A SOB N. 206. ra diSCUSSãO : 
A comrnissão de Redação de Leis, a que Considerando que já. houve bene,·olencia. 

foi presente a proposição n. 74, deste anno, demasiada em coneue•·-se ao ramal de Viço
e emenda respecti va, é de parecer que seja sa os favores com•tantes do arttgo terceiro 
adaptada e approvada. a seguinte •·edacção : da lei n . 136, visto tratar-se de um trecho 
dada á mesma : de seis kilometros de extensão pa1·a servir a. 

A. C.-46. 



uina populaçlo rica, que por si só poderia 
construil-o, ê de parecer quo seja rejeitado 
o referido projectó. 

Sala das commissOes, 3 de setembro de 
1896. - Epaminondas Ottoni. -Tavares de· 
Mello.-sifva Fortea . 

PABEOBR PARA TERCBIRA. DISCUSSÃO SOBRB O 
PROIBOTO N_. 75, DO SBNADO 

A commisslo de.Obras Publicas, á qual foi 
presente o projecto .n. 75, do Senado,- ·appro
vado em segunda discusslo, sem emendas, 
é de parecer que seja submettido á terceira 
discusslo e approvado. 

Sala das commissões, 3 de setembro de 
1896.-Silva Fortes.- Tavares de Mello.-E. 
ottoni, vencido. 

PARECER E E~IENDA.S PARA. SEGUNDA DISCUSSÃO 
SOBRE O PROIECTO N. 245 

As commissoes reunidas de Constituição e 
Agricultura, ils quaes foi presente o proje
cto n. 245, sl\o depat<ecer que o mesmo seja 
submettido á segunda discuss!lo e approva
do com as seguintes emendas 

N. 1 

Ao art. 1. • - Onde se diz - 20, 30 ou 50 
hectares- diga-se 10, 20 ~u 30 hectares. 

N. 2 

Ao§ 5.· - Onde se diz- 50 hectares .
diga-se -:-30 hectares-. 

N.3 

Ao art. 2. · redija-se do seguinte modo : 
Art. 2. • Nas execuções judicia.es por di

vidas contrahidas depois da data desta lei, 
si o devedor não tiver outros serão separa
dos, medeante avaliação dos mencionados 
nesta lei, bens ate a importancia de cinco 
contos de reis, á escolha do executado, paro 
constituir o peculio da familia. 

§ 1. · O mesmo se iarâ nos inventarios 
em que esses bens não excederem daquella 
quantia a importancia das dividas. 

§ 2. • Exceptuam-se dessa isenç!lo as divi
das pr~venie~~s de Impostos federaes, esta
doaes e mumCJpaes ; de multas por delictos 
ou quasi delictos, de salarios e Jornaes dos 
operarios empregados na installaçlo e con
servaçlo dos lotes ; de obrigações contrahi
das para o desenvolvimento e valorização 
dos lotes. 

§. 3. · O peculio da familia de que trata o 
art. 2. ·, n!lo poderá ser penhorado, nem 
vendido em quanto existir a viuva ou al
gum filho menor do instituidor. 

N. 3 
Accrescente-se: 
Art. 3. · Revogam-se as disposições em 

contrario. 
Sala das com missões, 3 de setembro de 

1896. - Delfim Moreira.- Getulio de Carva
lho. - Freitas Castro. - Juscelino Barbosa. 
-simetto Stylita. - Jgnacio Murta.. 

O u. o.l4lale 4le Kelle (peTa orc14mt.) 
requer e obtém dispensa da impreaalo do 
parecer sobre o · proJecto n. 143~ de 1895 e 
da emenda do Senado á proposiçlo n. 70, da 
Camara, sobre Estrada de Ferro de Juiz de 
Fóra i Jacutinga, afim de que possam as re
feridas matarias entrar na ordem do dia se
guinte. 

PRIMEIRA DISCUSSÃO DO PROI.ECTO N. 84, 
DO SENADO 

Lido e posto em primeira discusslo, é esta 
se~ debate encerrada,. sendo approv~do o 
proJecto n. 84, do Senado, garantindo JUros 
ás lettras hypothecarias emittidas para au
xiliar á lavoura. - A' ctlmmissilo de Orça
mento. 

Comparece os ars. Duarte da Fonseca e 
Nunes Pinheiro. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

TERCEIRA DISCUSSÃO DO PROIECTO N. 79, DO 
SENADO 

Sem debate encerra-se a. terceira discus
são do projecto u. 79, do Senado, sobre aug
mento de vencimentos do tbesoureiro e do 
fiel da Secretaria das Finanças, conjuncta
mente com as emendas otl'erecidas pela Ca
mara, sendo estas e a.quelle approvados.
Devolva-se au··~nado. 

TERCEIRA DISCUSSÃO DO PR.OIECTO N. 235 

E' lido, entra em terceira discus!!ão, sendo 
sem debate approvado e remettido 1). com
missão de Redacçlio o projecto n. 235, sobre 
transferencia do Instituto Agronomico da 
cidade da ltabira para as proximidades da 
Nova Capital do Estado. 

TERCEIRA DISCUSSÃO DO PROJECTO N. 260 

Finalmepté é lido e entra em terceira dis
cussão o projecto n. 260, sobre Estrada de 
Ferro do Barroso ao Pomba com a emenda 
n. 1, da commisslio, suppressiva das lettras 
B e c. 

o ••· 8DTa Foriella- (Não temos o seu 
discurso.) . 

Vem á mesa é lida, apoiada e entra con·· 
junctamente em discussão a seguinte 

E:MKSDA MODIFICATIVA DO ART. ).•, LETTRA C, 

DO PROIECTO N. 260 
N.2 

Modiftque-se : Prolongamento da cidade 
do Pomba ou ponto mais conveniente, ate 
Mar de Hespanha, ou ponto mais convenien
te, dispensadas neste caso o privílegio e 
garantia de juros 

Sala das sessões, 3 de setembro de 1896.-
S;tva Fortes. · 

O ••· Bplmalnondu OUonb-(Nl\o temos 
o seu discurso.) 

O ••· .JoAo Ploa- (Idem.) 



... 
O !i•• Bpamlnond- Ott.onl (para uma 59.• SESS.~O ORDINARIA AOS 4 DE SETEM-

ea;phcaçilo pessoal):- Não temos o seu dis- BRO DE 1896 
curso. 
. EnceiTada a. discussão, e ap-orovado o pro
Jecto, sendo rejeitadas as emendAS ns. I e 
2.- A' commissão de Redacção. 

O •r. Tavares de Mello (pela 01·dem,) 
declara que, sendo solidario com a commis
são de Obras Publicas, renuncia tambem o 
Jogar de membro da mesma. 

O •-:- Silva Fortctt (pela m"t!e1n,) declara 
que, Ja. tendo dado as razões porque assi
gnou c_om restricçilo o parecer da commis
são, deixa o Jogar que nella exercia interi
namente. 

Nada mais havendo a tratar-sa, o sr. Pre
sidente designa., para amanhil, a seguinte 

ORDEM DO DIA 

I.· PARTE 

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

Até duas toras da tarde : 
Segunda leitura dos pareceres de commis

sões e dos projectos depois de impressos e 
distribuidos. 

Apresentação de pareceres de commissões. 
Apresentaçllo de pr~jectos, indicações, re

querimentos, interpellações ou moções. 
Discussão de requerimentos, iuterpella

ções, indicações e moções. 
Discus!!lio e votação de radacções finaes . 
Eleição de dous membros para as vagas 

verificadas ne commisslio de Obras Publicas 
pelas renuncias dos srs. Epaminondas Otto
ni o Tavares de Mello. 

Segunda discussão do- projecto n. 253, so
bre tara para o imposto de exportação do 
toucinho e da banha. 

2." PARTE 

Ate quatro horas da tarde : 
Segunda discussão do projecto n. 252, con

cedendo licença ao tenente da Brigada Po
licial Alberto Brandão Viriato Catll.o. 

Segunda do de n. 82, do Senado, sobre Es
trada de Ferro de Bom Retiro ã. Barra. 
Longa. 

Terceira do de n. 75, do Senado, sobro Es
trada. de Ferro de Prados. 

Terceira do de n. lfi3, de 1895, auxiliando 
I) hospital de caridade de Passos. 

Discussão da emenda do Senado á propo
sição n. 70, da Camara, sobre E. F. de Juiz 
de Fóra a Jacutinga. 

Levanta-se a. sessão. 

PRESIDENCIA DO SR. EDUARDO l'niE:-ITEL 

SU)IMAitiO : 1. · parte ela orllcrn do dia.-Acl.L
ExPEm•:Nn:. -2.· lellura.-Aprc~tJntac;ucs dos pa
receres para rcdac~.!\o llnal do~ projectos ns. 164 
.'?3!'> e ~60 -Eleição pua dou~ membro~ da com: 
rnissilo de Obras l'uhlicas.-2·· ,Jiscus.-;ão do pro
jecto . 11. 253-l::meoda apre~ent.1da pelo sr. Delfim 
~loreara-:-1.· parle.-2. · discus!;lo rio [lrojecto n. 
1!51!.-Dtscurso c emenola do sr. Silva Fortcs.-
2.· do de 11. 8~. cloSeuaolo-..\rl. J.· oliscur$0 tio sr. 
'ilva l<'oriP.s e Cllouilhl Soares Filho-..\rt.3· Diso:ur
so do sr. Carueiro de llezende-:l:o discussão do elo 
n. 75, o1o Se••ado.-Urgl!ncia para apre~cnt.-'lç;io 
dos parecere~ para 3. • discussão do.- 1•rojectos 
ns. 2~2 e 2:.a c para -1. · do de n. 24a .- 3.· dis
cu~~;\o do ;>rujceto 11 . l H.-Di;cuss~o •la rmenda 
rio Mll~do ~·o projecto 11. L!H.-1\Pqnerioueuto 
riu sr. Epam111onda:; Otlool. -Ordem do dia se-
guinte. . 

Ao meio dit\, feita.a chamada, acham-se 
presentes os srs. Eduardo Pimentel Ribeiro 
de Oliveira, Agostinho Pereira, J~ão Pio 
Silva Fortes, Carneiro de Rezende, Fat·i~ 
Lobato, Bueno Brandão, Sousa. Moreira Froi
t~ Castro, Camillo Soares Filho, Ca~·lindo 
Pmto, Duarte da Fons_eca, Simeão Stylita, 
Nunes Coelho, .Juscelino Barbosa. Ferrei
ra Tinoco, Delfim Moreira, \Vencesl&u 
Braz, Raul Penido, Camillo Pratas, Desiderio 
de Mell~, Coelho do Moura, lgnacio Murta, 
Theophtlo Marques, Augusto Clemantino 
Rodrigues Chaves, Epaminondas Ottoni, !\la.~ 
noel da Silva., Nunes Pinheiro, Saturnino Dan
tas, Pinto de Moura, H.ibeiro Junqueira., Ju
venal Penna, Getulio de Car-valho e Sabino 
Barroso Junior, faltando com causa partici
pada. o sr. Alberto FUI'tado e sem ella os mais 
senhores. 

Abre-se a sessão. 
Lida a acta da antecedente o não hav'3ndo 

quem sobre a mesma faça observações, ~ sr. 
Presidente a da por approvada. 

O sn.. 1.· SRcttET.\RIO da conta do seguinte 
expediente : · 

Otficio 

Do dr. Secretario do Interior, enviando 
uma. representação om que o inspector esco 
lar do município do Piranga faz ver a neces
sidade da creação de uma cadeira primaria 
em Bom Recreio d'Agua Limpa, distrieto do 
Porto Seguro naouelle mnnicipio.-A' com
missão de lnstrucção Publica. 

o sr. CamlUo Soare. Filho envia á meia 
e pede para., com urgencia, ser remettido á 
respectiva commissil.o um requerimento do 
bacharel José Fernandes Torres, juiz de di
reito da comarca de Ca.taguazes, solicitando 
um ttnno de licença para tratar de sua saú
de.-A' commissão de Petições. 

O •r. Raul Peuido participa à casa que o 
sr. Mendes Pimentel tem faltado ó.s sessões 

I 
por motivo de saüde.-lnteira.da. 

ldentica participação faz o sr. Roeno Bran
dão quanto ao sr. Joaquim Calixto.-A casa. 
fica egualmente inteirada. 



-. 
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·sBGUNDA LiUTURA 

Têm 2. · leitura e tlcam sobre a mesa, para 
ordem doll trabalhos, o parecer n. 225 e o 
projecto n. ~-

APRESENTAÇÃO DE PARECEIID -DAS 
COMMlSSÕES 

0 SR PINTO DB MOURA, por parte da com
missllo de redacçilo, apresenta os seguintes 

PARECER R RBDAOÇÃO FINAL, DE OONFOR:WDADE 

O•r. llaiiÍ ._. ••• pela ordem, requer e 
obtem dispensa de impressllo e interaticio 
aftm de que seja discutida e votada immedia
tamente a reclacçlo final do projecto n. 260, 
que se acha 10bre a mesa. 

Lidas e postas em discussllo successiva
mente, são sem debate approvadas as reda
cc;Ges flnaes dos projectos ns. 206 e 260, este 
sobre estrada de ferro do Barroso ao. Pomba, 
e aquelle concedendo credito supplementar 
á lei n. 147. . , 

Remetia-se ao Senado o de n. 260 e á san
cçito o de n. 206, communicando-se ao Se
nado. 

COH A8 BMENDAS DO SaNADO SOBRE O PRO~. ELEIÇÃO PARA A OOMMISSÃO DE OBRAS PUBLICAS 
jBOTO N. 164. 

A Commiasllo de redacção de leis a que foi 
presente o projecto n. 164 deste anno e 
emendas vindas do Senado, é .de parecer que 
seja adoptada e approvada como tlnal a se-

. guinte redacçll:o dada ao mesmo. 
O Congresso Legislativo do Estado de Mi

nas Geraes det::reta : 
Art. I.· No internato do Gymnasio Mi

neiro poder!o matricular-se, como externos, 
alumnos do quinto anno em deante. 

Paragrapho unico. As taxas de matricula 
e de exame serllo as mel!mas do Externato. 

Art. 2. · Haverá no Gymnasio Mineiro, na 
ultima quinzena de agol!to, uma segúnda 
época de exames para 'JS alumnos reprovados 
ou _que por motivo jus~illcado nllo tenham 
podtdo prestar na pr1me1ra. 

Art. 3. · O alumno approvado nas mate
rias de um anno e que quize1• prestar exa
mes das do anr~o seguinte poderá fazel-o na 
segunda época, si assim o req_uerer mediante 
attestados de habilitação. 

Art. 4. · Fica o levado a 20 o numero de 
alumnos pobres admittidos no internato, 
conrorme o disposto no art. 107 da Lei Mi
neira n. 41. 
· Art. 5.· Os paes de. família, tutores ou 
educadores terão abatimento de 20 pot cen
to, si matricularem no Internato dous ou 
mais alumnos. 

Art. 6. · Esta lei entrará em execução des
de a data de sua publicação. 

Art. 7.· Revogam-se as disposições em 
contrario. 

Sala das Commissoes, 4 de setembro de 
lBre.-Pinto de Moura .-Rodrigues Chaves. 

PARECER J>ARA REDACÇÃO FINAL sOBRE O PRO
JECTO N. 235 

A com missão de redacção de leis, a que foi 
presente o projecto n. 2.'35, deste anno, e de 
parecer que seja adoptada, como final, a 
mesma redacçllo com que foi elle approvado 
em 3. · discussão. 

Saladasuommissoes, 4de setembro de 1896. 
-Pinto de Moura. -Bernardeil de Faria. 

Vem tambem á mesa a redacçllo final do 
projecto n. 260, auctorizando a construcção 
da estrada de ferro do Barroso ao Pomba. 
-A imprimir-se. · 

Em seguida o sr. Presidente annuncia 
a eleiçlio para preenchimento de duas va
gas veritlcad~ na commissilo de Obras Pu
blicas pela renuncia dos srs. Epaminondas 
Ottoni e Tavares de Mello. 

Feita a chamada, são recebidas 34 eedulas, 
numero correspondente aos srs. Deputados 
presentes no recinto. . 

Procedendo-se á apuração verifica-se o se
guinte resultado: Epaminondas -<>ttoni, 32 
votos; Tavares de Mello, 29 votos; Juscelino 
Rarbosa, 3 votos ·i· Sousa Moreira, Manoel 
da Silva e Manoe Alves um voto a cada 
um. 

São reeleitos os dous primeiros, que o sr. 
Presidente proclama membros da commissllo. 

SBGU:'IIDA DISCUSSÃO DO PROJROTO N. 253 

E" I ido e entra em 2. · discussão o projecto 
n. ~.:>a, sobre tara para o pagamento do im
posto de exportação do toucinho e da banha. 

Em lliscussi'io o art. l. · vem a mesa a se
gttinte 

Emenda ao proj ecto n. 253. 

N. I 
Ao· art. I.· accrescente-se : 
Paragrapl10 unico. O fumo terá a tara 

correspondente aos materiaes empregados 
par<i o seu aco ndicionamento. 

Sala das sessue~ , 4 de setembro de 1896. 
-S. Moreira.- J. Bueno Brandão.- Carnei
ro de Rezende.- W. Rraz . - Ribeiro Jun
queira.- Simeão St~rlita. 

Estando apoiado pelo numero de assigna
turas, entra conjunctamente em discussllo, 
determimwdo que o fumo terá a tara cor
respondente aos materiacs empregados para 
o seu acondicionamento. 

Encerrada a disc ussão, são approvados o 
artigo e a emenda. . 

Sem debate, ,approva-se o art. 2.· '3, con
sentindo a casa que o projecto passe à 3.· 
discussão, vae elle á commissão de Orça
mento. 

Comparece o sr. Tavares de Mello. 

2. · PARTE DA ORDEM DO DIA 

2.a DISCUSSÃO DO PiWJt;CTO N. 252 
E' lido e entra em 2. · discussã.o o artigo 

unico do projecto n. 252, I}Oncedendo licença 
ao tenente da l:lrigada Púlil'ial, Alberto Bran 
dão Viriato Catão. 



... 
O ••· 81h'a Fortes:-Sr. Presidente, pedi 

a palavr& par& mandar h mesa uma emenda 
ao projecto n. 252, que ora se debate. 

Esta emE~nda refere-se aos papeis que fo
ram offerecidos h~je no expediente pelo nos
so illustrado collega o sr. dr. C&millo Soares 
Filho, em que o juiz de direito de Catagua
zes, o dr. José Fernandes Torres, p13de um 
anno de licença, com metade dos vencimen
tos, para trrtar da saúde. 

A commissllo, sr. Presidente, aprestlnta 
esta emenda, porque já examinou a petiçtio 
que é acompanha•la de tres attestados medi
cos que justificam a concessão da licença 
solicitada por esse magil!tra.do. 

Assim pois, para adeantar expediente so
bre a petição, eu, em nome da commissão, 
mando á mesa uma emenda, que, redigida 
como estâ., satisfaz plenamente os intuitos 
dnquelle magistrado. 

E' a seguinte (le): 
Emenda ao artigo unico do projecto n. 

252. 
Depois das palavras - Viriato Catão. -

Accrescente-se: e ao dr. José Fernandes 
Tor·res, juiz de direito de Cata,~ruazes . 

Sala das sessões, 4 de setembro de 18913.
Silva Fortes.- Faria Lobato.- Sousa Moreira. 
· E' lida e apoiada. 
Encerrada a discussão, sem mais debate, 

são approvados o artigo e a emenda 
Consentindo a. casa que o projecto passe 

á :~. · di!>r.ussão, é o mesmu remettido á. com
missão de Petições. 

2.' DISCUSSÃO DO PROJECTO N. 82, DO SENADO 

Em seguida, o sr. Presidente annuncia a 
2. discussão, por artigos, do projecto n. 82, 
do Senado, sobre Estrada de Ferro de Bom 
Retiro á Barra Longa.. 

Em discussão o art. I.· com a emenda 
suppressiva da commissrro. 

O ••· Silva Fortes: - (Nrro temos o seu 
discurso). 

O sr. t::amlllo Soares Jo'llho:- (Idem). 
Encerrada a discussão, são approvados o 

artigo e a emenda da. commissão. 
E' annunciada a discu ·são do art. 2. · con

junct~mente com a emenda suppressiYa da 
comm1ssão, sendo Pgualmente a.pprova.do o 
artigo e regeitada a emenda. mas sem debate. 

E' annunciada a discussão do art. 3. · 

O sr. t::aroelro de ReHeode·: - Começo 
declarando, sr. Presidente, que combato 
fr·ancamente a disposiçãiJ contida. no art. 3. · 
do projecto n. 113 do Sen1tdo, porque, em 
meu modo de entender, essa. disposiçãoe n -
cel'l'a uma incontcstaxel e verdadeira injus
tiça. 

Acho-me, porem, na obrigação solemne 
de proYa.r :> procedencin. dessa injustiça e, 
para fazel-o, a Camara ha de pe'rmittir-me 
que eu produsa resumidamente o historico 
da questão a que se rerere o citado a1'tigo 
isto é, quanto ao estabelecimento das olHei
nas da empreza «Sapucahy>>, na cidade da 
Chril!tina. 

V. exc., sr. Presidente, não deve ignorar 
visto como é facto publico, que um dos tem
mas principaes do !'allecido Deputado mi
nairo, Silvestre Ferraz, em sua VIda. política 
foi dotar a certa Zf\na do sul de Minas com 
uma. via-ferrea que viesse slltis(azer ás dift'e
rentes necessidades daquelle povo. 

Disso pode dar prova, e creio que não o 
digo erradamente, u m ou outro deputado 
a.ctual que, nnquella occasião, ja tinha as
sento na Assemblêa Provincial Mineira. 

E' sabido, !.Ir. Presidente, que o iUustre 
mineiro por diversru; vezes empenhou-se pa
trioticamente nos dt>bates da. assemblêa afim 
de que nós víssemos mais tarde realizado o 
seu principal ideal. E' verdade tambem, sr. 
Presidente, que por muitas •·ezes elle viu, 
cheio de magoas, desapparE~cer deante de 
seus olhos a esperança de victoria,isto ê, de 
que aquella vasta e grandiosa zona do sul de 
Minas, onde tinha sua residencia, não pos
SUiria tão cedo uma via-ferrea. 

Porém, com o correr dos tempos, com as 
provas pujante~ que para o seio da Assemblêa 
Provincial trouxeram em favor da necessidade 
deste importante melhoramento levou tal con
vicção ao espírito de seus colleJtas que, mais 
tarde,a necessidade se fez em lei e nós,então, 
tivemos a estt•ada de ferro Sapucahy. Passa
ram-se annos e a estrada foi construída em 
g1•ande parte; porém, iámais tivera applica
ção ou execução o disposto contido em arti
go da lei pi'OYincial n. 3.648, de I.· de se
tembro de 1 88~, a qual impunha obrigação à 
empres:t de estabelecer, de collocar as offi
cinas na cidade da Christina . 

Em 1891, eu me lembro agora, o PJ·esiden
te do Estado, talvez po1· ser general honora
rio de brigada entendeu que devia e podia 
reYogar·, por um violento traço de penda, 
essa disposição da lei n. 3.648, satisfazendo 
dest' nrte aos inconfessaveis interesses da di
rectoria da viação fer1•ea Sapucahy. 

Praticando este acto, que causou assombro, 
o Presidente do Estado de Minas foi de en
contro, feriu mortalmente não só a disposição 
do artil-(o 111 da Constituição Mineira, como 
tamhem ao seu artigo :30 § I.· isto é, oi !e, 
dictatoriâlmente, sem ter poder para isso, 
revogou a di~po ·ição da lei n. ~.648, tJ•ansfe
rindo a,; officinas da cidade da Chl'istina para. 
outro ponto mai:o: con,·eniente da estt·ada a 
juizo da Directoria, quando essa attribuiçilo 
pe1·tencia e pe1·tence ao poder legislativo, 
que é quem póde decJ•otm·, in terprc, :a.t·e su!' 
ponder leis. 

Mais tarde, creio que em 180"2, appal'eceu 
no Congresso Mineiro a seguinte inuicação 
(lé): 

« Indico que a Camara dos senhores Dapu
tados solicite do go,·eJ•no do Estado provi
dencias qua compillam a companhia viafiilO 
ferrea Sapucahy aexecutar as disposições da 
lei n :{.64R, de I.· de setembt·o dú 1888 e 
clausulas do respecth·o contracto, visto como 
nenhum valor deYe ter o acto do ex-presi
dente tio Estado, datado de setembro do an
no pa~sado, em fuce dos arts. 111 e 30 n. I 
da nossa Constituição. » 



... 
Esta indicaçllo, sr. Presidente, foi unani

memente approvada pela Camara dos senho
res Deputados, reprovan4o aasim tio claro 
ataque ao nosso codigo político pelo chefe do 
poder executivo ! . . 

E, depois talvez para que não se desse ou
tro acto identico ao que acabo de me referir 
posto que já tivesse saltado fóra do poder o 
general, foi apresentada uma . emenda pre
ventiva pelos srs. Deputados Targino Silva, 
Rodrigues Viotti e Wenceslau Braz, á lei n. 
64, de 24 de julho de 1893, lei que auctoriza
va o Presidente do Estado a contractar con
strucçoes de vias-ferreas. 

O artigo 7. • dessa lei diz (lé) : 
«Continua em inteiro vigor adisposição da 

lei n . 3.648, de I.· de setembro de 1888, da 
extincta Assembléa .Provincial, referente á 
collocaçilo das otflcinaa da Companhia na ci
dade da Christina. 

Vê perfeitamente v. exc , sr. Presidente, 
que havia uma conspiração latente contra o 
estabelecimento das officinas na cidade da 
·Christina, conspiração por parte da compa
nhia v,illÇão-ferrea Sapucahy, não querendo 
cumprir a disposição contida em uma clau
sula do seu contracto,afóra a conspiraç!W do 
entlo Presidente do Estado com sua espada 
revogando uma disposição de lei . 

Ora, depois de tanto tempo, depois de tan
tas tentativas, eis que surge um projecto 
com o mesmo ftm, si bem que passando pe
los canaes regulares, mas trazendo em seu 
bojo a mesma iqjustiça l 

Sr. Presidente, eu até agora ignoro a razão 
porque no Senado se apresentou semelhante 
pl'Qjecto ora em discussilo nesta Camara.. 

E' verdade, que o parecer da nobre com
miss!W de Obras Publicas da Camara dos 
srs. Deputados diz o seguinte : 

« Considerando que a cidade da Christina 
n!W se presta por sua posiç!W e condições 
tapograpbicas ao estabelecimento das otflci
nas da E. de Ferro Sapucahy, é de parecer 
que seja submettido o referido projecto lt. 
segunda discussão e approvado ». 

O art. 3. · do projecto n. 113 do Senado é 
concebido nos seguintes termos : 

«Fica o governo auctorizado a estabelecer, 
no ponto que julgar mais conveniente, as 
otllcinas da empresa da. Estrada de Ferro 
Sapucahy, ficando assim alteradas as dispo
sições da lei n. 3.648, de 1. · de setembro de 
1888 e n. 64, de 24 de julho de 1893, que 
designaram a cidade de Cbristina como pon
to obrigado para o estabelecimento das refe
ridas otflcinas ». 

Penso, sr. Presidente, que, quando uma 
commissllo tem de dar parecer sobre um 
projecto qualquer, deve firmar seus conside
randos em princípios verdadeiros e justos, 
em factos solidos, e n!W proceder como pro
cedeu no parecer a que venho de referir
me, porquanto, sr. Pret~idente, eu posso de
clarar á Camara, e sem receio de contesta
ç!W, que a cidade da Christina presta-se per
feitamente, quer pela sua posição, quer pe
las suas condições topograpbicas, para o es
tabelecimento das otllcinas da. estrada de 
ferro Sa.pucahy. 

Sr. Presidente, pelo que v~jo, a. nobre e 
honrada commissllo quer fazer crer á Cama.
ra dos srs. Députa.dos, que a cidade de 
Cbristina é simelhante physicamente á. cida
de de Ouro Preto. 

Não, sr. Presidente, a cidade de Christina 
é na. verdade, um pouco montanhosa, mas, 
nilo tanto de modo que nilo tenha, n!W pos
sua espaço sufficiente para, conter as otllci
Nas de estrada de ferro; e alguns dos meus 
collegas de distl'icto sabem qué, distante da 
estaç!W da Sa.pucahy, talvez uns 50 metros. 
margem direita do rio Lamba.ry, ha. uma 
olaria. de meio kilometro de extensão e cem 
metros de largura. que se presta perfeitl!-
mente para. os fins em questão. 

Em vista destas declarações que faço, sr. 
Presidente, eu nllo sei em que se fundou a 
commissão de Obras Publicas, para dar um 
parecer desta. ordem, sem a menor partícula 
de equidade e justiça. 

Sr. Presidente, bem sei, que em toda. a 
sociedade agita.m..:se dous interesses princi
paes: a. interesse da conectividade e o in
teresse de indivíduos; mas, haverá interesse 
conectivo, transferindo-se as officinas para 
outro ponto da. estrada f 

Devo dizer á Camara, que a cidade de Chris
tina, no tempo da. mona.rchia, jamais poude 
conseguir um auxilio do poder central. 

E' um facto admiravel, porque, naquella 
cidade residia e reside ainda. hoje um alto 
titular, que occupava., no extincto regimen, 
altas posições políticas no pa.iz, mas, que 
nunca. voltava suas poderosas vistas em be
neficio daquella cidade, quer · na assem
bléa provincial, quer na assembléa. geral o 
quer no Senado ! . 

O ·unico beneficio é este que o proJecto tra
ta de arrebatar, e que foi alcançado devido 
exclusivamente aos esforços do distincto mi
neiro, de saudosa memoria, o dr. Silvestre 
Ferraz. 

Portanto, sr. Presidente, a vista destas 
considerações, penso, que a Camara. dos srs. 
Deputados nilo póde, salvo si quer comet.ter 
uma grave injustiça, approvar este artigo 
do projecto, determinando outro ponto da es
trada para serem estabelecidas as otflcinas 
da Sapucahy, que devem ser collocadas, 
como é de lei, na ciJade de Christ1na. 

Sr. Presidente, eu não sei tambem, onde 
as nobres e honradas commissões de Obras 
Publicas, tanto do Senado, como da Camara, 
~e l'undaram para dizer e informar ao Con
gresso Mineiro que a. cidade de Chriatina não 
se presta para collocação das officinas da 
Companhia Sapucaby. 

Eu pergunto á. nobre commissão destaCa- Assim, pois, appel!o para os meu~ collegas 
mara. si elJa ou algum dos seus membros co- do 8. · districto, para que seja reJeitado o 
nhcce de visu a cidade de Cbristina, vara art. 3.. d.o J>roj.ecto, qu? cont~m U!Da inc)on
ffirmar que ella é imprestavel para slme- testavel lDJUStlça (Mu to bem, mutto bem • 
ante fim Y! Encerrada a discussão do art. .3. ·, é este 
Acredito que nllo, sr. Presidente. I approvado. 



Sem debate, approva-se o art. 4. ·, e con
sentindo a casa que o projecto passe a ter
ceira discussão, vae elle a commissão de 
Obras Poblicas. 

TBRCEIRA DISCUSSÃO DO PROJECTO N. 75, DO 
SENADO 

Sem debate, ó approv~do em terceira dis
cussão, o projecto n. 75, do Senado, sobre 
estrada de ferro que, partindo da estação de 
Prado~. vá ~e entroncar na linha quo liga 
Bello Horizonte li. Oe!lte de Minas. 

Remetta-se â. sancção, communicando-se 
ao Senado. 

0 SR. BUE:-.10 BRANDÃO, pela ord_,m obten
do m·gencia, envia á mesa, por parte da 
commissão de Orçamento, o seguinte 

PARECER P.~R.o\ TERCEIRA DISCUSSÃO SOBRE O 
PROJECTO N. 253 

A commissão de Ot•çamento n quo foi pre
sente o pt·~jecto n. 253, deste ann~, appro
vado com emenda, em segunda dtscussão, 
ó de parecer quo s~ja o mesmo submettido á 
terceira. e appt·o,·ado com 1t seguinte reda
cção, de accôrdo com o vencido: 

O Congresso Legislativo do ,Estado de Mi
nas Geraes decreta : 

Art. I.· Ao toucinho e á. banha para o pa
gamento de imposto de expm·tação se dtmi. 
a tara correspondente ao onvolucro que os 
contiver. 

Paragrapho unico. O fumo terá. a tara. 
correspondente aos mn.teriaeG empregados 
para o seu acondicionamento. 

Art. 2. · Rovo~~:am-se as disposições em 
contrario. 

Sala das commissões, 4 de setembro do 
1896.- J. Bueno Brandão.- Augusto Cle
mentino. - Nunes Pinheiro.-:\ imprimir-se. 

0 SR. SILVA FORTES, obtendo tambem ur
gencia. como membro da commiss:'io de Pe
tições manda ã. mesa os seguintes 

PARECERE REDACÇÃO PARA TERCEIRA DISCUSSÃO 
SOBRE O PROJECTO N. 252 

A commissã.o de representações, requeri
mentos e petições, â. qual foi presente o 
projecto n. 252, de 1896, :!.pprovado em se
gunda discussão, com uma emenda, é de 
pamcer, que seja submettido á terceira dis
cussli.o com a seguinte redacção: 

O Congresso Legislativo do Estado de Minas 
Geraes decreta: 

Artigo unico. Fica o dr. Presidente do 
Estado anctoriza.do a conceder até um anno 
de licença, com metade dos vencimentos, ao 
tenente do 3.0 bat1tlhão da Hrigada Policial, 
Alberto Hrandão Viriato Ca.tão, e ao di' José 
Fernandes Torres, JUiz de direito de Cata
guazes, para tratat·em de saúde; revogadas 
as disposições em contt•ario. 

Sala das sessões, 4 de setembro de 189G 
-Silva Fortes.- Faria Lo bato.- Sousa Mo
reira. 

PARECER PARA SEGU:-IDA DISCUSSÃO SOBRE O 
PROJECTO K. 243 

As commissões reunidas de representações, 
requerimentos, petições e orçamento, às quaes 
foi presente o proje'lto n. 243, approvado em 
1.• discussão, e auctorizando o Presidente do 
Estado a despender, desde já, pela verba
Obras Publicas - a quantia de 80:000 000 
para construcção de um predio na nova Ca
pital, onde funcciono a l<'aculdade Livro do 
Direito; 

Considerando que tem o Estado subven
cionado este estabelecimento de instrucção 
pat·ticular, cuj:~ sede pode-se impor na nova 
Capital, mas não é obrigatoria porque esta 
ao arbítrio da I'esp ectiva congt·e~ração; 

Considerando que este estabelecimento de 
instrucçii.o, de reconheci da utilidade, tem um 
patrimomo, que poderá sor convet·t ido em 
immovel; 

Considerando que a lei de orça'ment.o quo 
vigot•a no actua1 exercício de 1800, foi vo
tada •.•m 1895 e seria grave ert·o economico, 
a praxe de decretar-se encargos pam orça
mentos em ,·igor, além do ser inconstitucio
nal a dect·et:wão de despesas, que poderiam 
produ;:ir deticit orçamentar i o, porque vigo
rando no actua.l exercício, o ot•çamento vo
tado em 1895, as palavras - desde já -
peb~ verba. - Obras Publicas - não pode
riam se referir senão á lei de meios, que é 
annualmente votada previamente para tet· 
execução no exerci cio futuro; 

Considerando que o projecto de orçamento 
para 1897, não compot•ta semelhante encar'>to, 
tanto assim, que têm sido supprimidas wr
bas para identicos serviços, da exclusiva 
competencil\ do Estado ; 

Considerando que as operações de credito, 
quer internas, quer externas, não deverão 
ser empregadas senão para serviços da ex
clusiva competencia do Estado, reproducti
vos e para. supprir a detic iencia dos recursos 
ordinarios: 

Considerando que o emprego deste meio de 
credito, não tem sido empregado pelo exe
cutivo em virtude de auctorizações legaes, 
senão pat•a serviços inadiavois, que têm pre
ferencia sobre muitos outros, quo se ligam 
ao desenvolvimento material, moral e in
telloctual do Estado ; 

Considerando que a decretação de desposas 
que poderão ser adiadas, na actualidade, im
portam na impt•evidencia. do legislndor, que, 
pugnando pelos interesses geraes do Estado, 
não devo com tudo descorar da sort" dos con
tribuintes o que o excesso de despesa sobre 
a receita, importa em detlcit no orçamento, 
que só poderá se1 coberto por novaq fontes 
de rendas, nllo existentes, ou pela aggrava
ção do actual regimcn tt•ibutario; 

Considerando que as despesas com a con
strucçilo de predios e outros melhoramen'i.os 
na nova Cap1tal, não podem sor previstas e 
que devem se cingir strictamente ao que es
tiver a cargo du go,·erno, forem inadiaveis 
e não sacrilicarem o cumprimento do dis
posto na lei n. 3 addiccioual :i. Constituição 
do Estado; 



Couideraodo, finalmente, que o Batad.o 
quando tivesse de construir novos predios, 
além doa que alo neceaaiU'ios á efl'ectividade 
da mudança da Capital, deveria preferir ou
tros para os quusjà tem auctorizaçAo legal, 
e de que nllo tem se servido cautelosamente ; 
por estas e muitas outras ruoea, a com
miado opina para que nllo seja approvado o 
referido projecto, mas que: 

Seja submettido á 2. • diacuasllo com a mes
ma redacçll.o, afim de que a Ca.ma.ra se pro
nuncie sobre o mesmo. 

Sala das commissOes, 3 de setembro de 
1896.- Silva Fortes.- J . Bueno Brandllo.
Paria Lobato.-Souaa Moreira.- lgnacio Mor
ta.- Nunes Pinheiro. -:A imprimir-se. 

TBRCBIRA DISCUSSXO DO PROJECTO N. 143 
f! 

Lido e posto em terceira discussilo, é sem 
debate approvado e vae a commisslio de r&
dacçllo o projecto n. 143, de 1895, auxili
ando o hospital de caridade de Passos . 

DlSCUSSXO DA Ellt8NDA DO SENADfJ AO PROJECTO 
N. 194 

Finalmente é sem debate approvada e vae 
egualmente à. commissão de Redacçllo a 
emenda unica offerecida pelo Senado ao pro
jacto n. 199, da Camara, sobre a estrada de 
Ferro de Juiz de Fóra. a Jacutinga 

Ou. Bpamlaoad- Ot.tonl (pela 01·dem) 
vem agradecer aos seus collegas a prova d ~ 
cortesia com que mais uma vez o distin
guiram reelegendo-o membro da commissllo 
de Obras Publicas, mas tendo motivo pes
soal para nilo acceitar o honroso cargo, re
quer dispensa da mesma commissão. 

O sr. Presidente submette li. cons1deraçilo 
da casa o ·requerimento do sr. Deputado que 
é rejeitado. 

O sr. B .. •laoadall Ot.toal (pela ordem) 
vem novamenle á tribuna agradecer a pro· 
v a de cortesia pessoal de que acaba de ser al
vo, mas como disse motivos ponderosos obri
gam a sua retirada da comm issllo de Obras 
Publicas. 

Diz o orador que o seu modo de ver traz 
sempre divergencia até entre os proprios 
membros da commissllo e que estes factos 
tem se reproduzido tantas vezes que julga 
a sua orientação de nenhum valor para a 
Camara dos srs. Deputados (nllo apoiados 
geraes,) e portanto, attendendo ainda a mo
tivos pessoaes, termina o orador, manifes
tando a sua intençilo de abt~olutamente 
nllo acceitar o cargo para que foi eleito. 

A' vista da insistencia é a dispensa con
cedida. 

N!to havendo maia nada a tratar-se, o sr. 
Presidente designa, para amanhã, a se-
guinte: · 

ORDEM DO DIA 

J.a PARTB 

Até uma hora da tarde : 
Leitura e approvaçio da acta. 
Expediente. . • 

Ate duas horas da tarde : 
Segunda leitura dos pareceres de commis

aOes e dos projoctos depois de impressos e 
distribuídos. ' 

ApresentaçAo de pareceres de commissões. 
Apresentaçllo de prQjectos, indicações, re

querim~ntos, interpellaçoes ou moções. 
Discussllo de requerimentos, interpella.

ções, indica.çOes e moções. 
Discus111lo e votaçllo de retlR.CçOes tlnaes. 
EleiçQo de um membro para a commisslio 

de Obras Publicas, visto não ter acceitado a 
reeleição o sr. Epaminondas Ottoni. 

Primeira discussão do projecto n. 262, 
concedendo creditos supplementaros solici
tados pelo governo. 

SEGU:'IIDA PARTE 

Ate quatro horas da tarde : 
Primeira discussão do projecto n. 261, so

bre E. F. que, partindo de Pouso Alegre, 
vá ás divisas d• Estado ao ponto mais con
veniente, no município de Bragança. 

Segunda do de n. 245, cqm emendas da 
commissão, concedendo terreno a todo o 
brazileiro que o requerer. 

Segunda do de n. 220, a.uctorizando o 
accõrdo para a construcçilo da var·iante de 
que trata· a lei n. 136. 

Discussão das emendas do Senado ao pro
jacto n. 169, sobre ensino profissional pri
mario. 

Levanta-se a sessão. 

60. • SESSÃO ORDINARIA AOS 5 DE SETEMBRO 
DE 1896 

PRESIDENCIA DO S'l. EDUARDO Pll\H~NTE L 

SU&IMARIO :- Primeira parte tia ortlem do tlla .
Acta ·- Expediente. - ..\ l•rese" t.oçân ela reaacção 
Doai dog pr• •jectos os 143, e 1!19. - Idem snbre 
a~ emeotlas do Senarto á' proposhillO n. 35, de 
189:>. - Apreseul'l';âO tio prnlecto n 263. - Appro
vaçio das redacçOes Onaes dos projeclos ns. 143, 
16,, e 23ã-.- Eh1lção rte um membro p;tra com
missão de ohras pubiicas.-Di~curso do ~r . Jus
celino Barhosa. -l'rimeira •ti~cnssão do projt!Cio 
n. 2A:!.-Se~unola parte.-Prlmeira discussão do 
projecto n.61 -Sermnda tio ele o . 24!\ . - Di~cursos 
rtos srs . João Pio. Ju~celino Boirho~a. Camillo 
J'rllles e Camillo Soaro• Firbo.- · Urgencia~ con
cedida~ ao sr. 1. • Secret:1rio para l•1r omctos do 
Sen~rto e ao ar. Baeoo Brand~o para ar•re~enlaçlo 
tto p •re ~er ,,.,r:L seguo·l:' rllscus~ão do projecto 
o . 16õl . .. Contiouaçàu tia segunda discu•sAo do 
projecto n . 24•. - sege1n•l:1 olo de n . t~O , - Dls· 
co11~Au das e ·uencJas elo ~0111ado ao proj .. clo 11 . 169. 
Dlseurso do e r . João li o. - OnJcm do tlla se
guinte. 

Ao meio dia, feita a chamada, acham-se 
presentes os srs.: Eduardo Pimentel, Ribeiro 
de Oliveira, Agostinho Pereira,Carlindo Pinto, 



••• 
Duarte da Fonseca, Ferreira Tinõco, Desi
derio de Mello, Wenceslau Braz, João Pio, 
Sousa Moreira , Carneiro tle ReU!nde, Bueno 
Brandão, Simeilo Stylita, Juvenal Penna, 
Epaminontlas Ottoni, r\ujrusto Clêmentino, 
Juscelino l:larbosa, 1\Ianoel da Silva, Pinto 
de Moura, Nunes Coelho, Coelho de Moui'&., 
Freitas Castro, Ribeiro Junqueira, Saturnino 
Dantas, lgna.ci.o Mur;a, l~odrigues Chaves, 
Getulio de Carvalho, Raul Penido, Tbeophilo 
Marques, Camillo Pratos e Delttm Moreira, 
!altaudo com causa p;u·ticipada os srs. Al
berto F'urtado, Meudc:; Pimentel e Joaquim 
Calixto, e sflm ella os mais srs. 

Ab1·e-se a sess<i o. 
Lida a acta da sossã.l) antecedente e não 

havendo quem sobre n mesma faça observa
ções, o sr. Presidente l\ rlâ por approvada. 

O SR. 1.0 SECRErAR.Jo d:.i. conta do seguinte 

EXPEUIE~TE 

O(ficifJ 

Da commissão do Club Republicano, convi
dando os srs. Doput.a.tlos para a proci8sã.o 
cívica que pretendem realizar no dia 7 do 
corrente mez com o fim de solemnizar tão 
gloriosa data.-lnteirada.. 

o SR. AunusTO Ct..F. ~IEXTiNO participa a 
casa que o sr. Tava.re:> fle Mello por motivo 
de forva maior ralta•·ti. alguma!' ~essões.-:\ 
casa fica intei•·ada. 

Nilo havendo mJteria!' impt•ess;ts para se
gunda leitura, passa-se à 

APRESENTAÇÃO DB PARECEil.ES DE CO~HUSSÕES 

0 SR. PINTO DE MOURA, pela commissão de 
Redacção de Leis, envia os seguintes ; 

PARECER E REDACÇÃO FINAL, .DE CONFORMI
DADE co:.t A EME:'IIDA DO SE"ADO, SOBRE O 

PROJRCTO N. 199 ' 

A commissilo de Redacção de Leis, a que foi 
presente o prQjecto n. 1\.19, deste anno, é de 
parecer que seja approvada, como final, a 
seguinte redacção : 

O Congresso Legislativo do Estado de ~finas 
Geraes decreta : 

Art. I.· Fica o Presidente do Estado 11.11-
ctorizado a modificar o traçado da E. F. de 

O sr. \Veneeslnu Bl'ft&, (pela o•·dem ), re
quer se cons_ulte a casa si concede dispen
sa de impt·essilo e interstício afim de ser dis
cutida e votada immediatamente a redacção 
final do pt•ojecto n. 135.- Será attendido 
opportu na mente. · 

o SR. Uut;~~;o BR.A~ uxo, pela commissiio de 
Orçamento, apresenta o seguinte : 

PARECER. SOD!U: AS E~JENDAS DO SENADO A' 
PROPOSH;Ão N. 35, IH; lt:IU5, l~ICIADA SOB N . 1()'2 

A' commissão de O•·çamento, a que foi 
presente o prQjecto n. 3:,, de 1895, com emen
das .do Senado, pa1•eco que as emendas não 
devem ser a.pprovatlas. 

:\ emenda n. I estabelece uma restricçã.o 
ao art. ô. · do projecto, quo dá a t.t1·ibuições 
ao ~oYerno de estabelecer lll.rtJncia ou liliaes, 
nos municípios que julgar· convenientes , 
ronveniencia flU O poderá existir, não ohstan

·te a fundação de caixas economicas muni
cipaas, que podorão ~er creadas obedecen-
do a planos q til' !'e afastem do e><tabc lecido 
r. o pr~jccto. 

A emenda n . 2, dnntlo prelercnr ia nos f'a.
vore!' às c;Lixas oconomicas . estabe lecitlas 
prw iniciatint partil'ular nas sédes dos muni
cipins, l'a,·ot·es (p:e cons istem om garantia 
de juros - art. :1. • do pt•ojccto - e aucto
rizaçào par.t <lepos it o no Thesouro E:>tadunl, 
sem limitação de quant ia, a de gmntle incon
veniencia, não só a.ttemlendo-se que o. de
positos podem constituir emprestimos antl
tados, como tamhem por n!lo esta r no plano 
do projecto garantir .JUros a caixas economi
cas municipaes. 

Assim e a commissão de parecot· que sejam 
as emendas rejeitadas. 

Sala das commis!lões, 5 de sctemhro de 
1896. - J. Bueno Brandão. -Augusto Cle
mentino.- A imprimir-se. 

APRESENTAÇÃO DE PR.OJECTO~ 

O SR. SmF.ÃO STYJ.JTA, apresentando o 
prQjecto n. 263, promette fundamental-o em 
tempo oppo1·tuno. 

PROJECTO N. 263 

Juiz de Fóra. à .Jacutinga, de modo que, par- o congresso Legisln.tivo do Estado de ~Ii-
tindo da E. F. Sapucahy, no ponto mais con- nas Geraes decreta: 
veniente do districto de Jacutinga, passe 
pelas cidades tio Rio Pt·oto e Lima Duarte , Art. I.· Ficam croadas as ~eguintes cadei
pelo Quilombo e por· Dores do Parahybuna e r·as de instrucção pt•imaria para o sexo mas
vá ent1·oncar na E. F. olo Rio Doce, na cidade culino : uma •10 Ioga!' denominado - Pouso 
de Palmyra. Ale~rre - districto da cidade de Ja~um·y ; 

Para.gTapho unico. Pr·evalocem em favor· outt·a no logar denomina~o - Palmeiras :
deste novo traçado tortos os favores concedi- outra no lognr denominado Snlto de Rai:to 
dos por· leis anterioro.; á E. F. de Juiz de - e outra no logar denominado - Cemite
Fóra. á. Jacutinga.. rio - districto dll ant;t Rita da Extrema, 

Art. 2. · H.evog:un-se as dispos ições em todas do município rJe Jaguary. 
contral'i o. Art. 2. · Revogam-se as disposições em 

Sala das commissõcs, 5 de setembro de contrario. 
\896.- Pinto de ~loura.- Rodrigues Cha- Sala das sessões, 5 de setembt·o de U:!flG -
ves. Simeão Stylita.- W. Braz.- Delfim Mo-

Vem á mesa o par<'cer e redacçlio final tio 

1 

reira.- Francisco Rressa.ne.- J Bu~no 
projecto n. 14~. concedendo auxilio ao . H os- Hrandão .- Carneiro de Rezende.- Rtbeii'O 
pitnl de Carida•lo de Passos.- A impri- Junqu~ira.- Estando ap?iado_ J?elo numero 
mirem-se. de 8.$Stgnaturas, vae a •mprm11r-se. 

A. C.-4Y. 



REDACÇlJRS FINAES 

Pllssa-se á. discusslio de redacçoes flnaes. 
O SR. PRBsiDR~TB submette á v.otaçilo o re

querimento do sr. \Venceslau Braz, que é 
approvado. 

Sio lidas, entram em discussão successiva
mente e. sem debate, são approvadas as re
dacçoes ilnaes dos prQjectos os. 143, de 1895, 
auxiliando a Casa de Caridade de Passos; 
235 transferindo o Instituto Agronomico da 
Itabira e 164 regulando a matricula no In
ternato do Gymnasio Mineiro. 

Remetta.m-se ao Senado os dous primeiros 
e o ultimo á sancçilo, communicand<?·Se 
áquella Camara. 

ELEIÇÃO DE Ullf l\fEMBRO PAitA A COIIUUSSÃO DE 
OBRAS PUBLICAS 

Em segu_ida, o sr. Presidente ann~ncia a 
eleição de um membro para. a commassão de 
Obrás Publicas, para o que manda que so 
proceda á chamada. 

São recebidas 31 cedulas, numero corre
spondente aos srs. Deputados presentes no 
recinto. 

Procedendo-sEI á {l.puração, veritiea-se o 
seguinte resultado: Juscelino Barbosa, 21 
votos· Epaminondas Ottoni, 4 votos ; Nunes 
Pinheiro, 3 votos ; Getulio de Carvalho, Ro
drigues Chaves c Sousa Moreira, um voto a 
cada um. 

o sR. PRESIDENTE proclama membro da 
commlssão o sr. J01scelino Barbosa. 

O Sr. ~otteeUoo Barbosa (pela onlem) a 
-Sr. Presidente, grande t'oi a minha sorpre
sa quando hontem, pelo resultado da eleição 
havida nesfa casa, vi que tres dos nossos 
collegas lembraram-se do meu nome para 
preencher uma das duas vagas abertas na 
commit~são de Obras Publicas. 

E sendo assim, sr. Presidente, v. exc. 
coO:prehonde a minha a..imiração, o meu es
panto mesmo ao conhece~ o resultado d_a 
eleição que se acaba de realizar para supprl
mento da vaga do nosso distincto collega, 
cuja desistencia a casa hontem acceitou. 

Si ha, sr. Presidente, commissilo para 
a qual eu nenhuma habilitação tenha, é de 
certo a de Obras Pu LUcas. 

VozEs: -Não apoiado i v. exc. é tão com
petente como outro quruquer. 

0 SR. JUSCELINO BARBOSA : -Portanto, re
queiro a v. exc. consulte á. Camara si me con
cede dispensado logarpara que acabo de ser 
eleito, escolhendo outro mais habilitado e 
competente para desempenho desse difficil 
encargo e condagna substituição do illustre 
representante do Norte na commissão de 
Obras Publicas. 

Consultada a casa, é unanimemente nega
da a dispensa solicitada, pelo que fica 
aquelle sr. Deputado como membro da Com· 
missio de Obras Publicas. 

1. • DISCUSSÃO DO PROJECTO N. 262 

E' lido e entra em 1. · discussllo, sendo, 
sem debate, approvado e r~mettido á com
missão de Orçamento, o proJecto n. 262, con· 

cedendo creditos supplementares solicita
dos pelo governo. 

ComparACe o sr. Camillo Soares Filho. 

2.· PARTE DA ORDEM DO DIA 

I. • DISCUSSÃO DO PROJECTO N. 261 

Lido e posto em 1. · discussão, é, sem de
bate, approvado e vae á commissilo de Obras 
Publicas, o projecto n. 261, auctorizando a 
construcção de uma via-ferr·ea que, par
tindo de Pouso Alegre, vá. ás divisas do Es
tado no ponto mais conveniente, no muni
cípio de Bragança. 

2.'DISCUSSÃO DO PROJECTO N.245 

E' lido e entra em segunda discussão, por 
artigos, o projecto n. 245, concedendo gra
tuitamente uru lote de tea•reno a todo o ci
dadão brazileiro que o requerer. 

Em discussão o Q.rt l. · conjunctamente 
com as seguintes emendas ns. 1 e 2 das 
commissões reunidas de Constituição e Agri
cultura. 

N. 1 

Ao art. 1 ·-Onde se diz-20, 30 ou 50 he
ctaa·es-diga-se lU, 20 ou 30 hectares. 

N. 2 

Ao § 5. ·-Onde se diz-50 héctares-diga
se-30 hectares. 

O ar. ~oiio Plo:-Sr. Presidente, bastante 
contrariado, lJOSso dizer, tomo a palavra 
sobre este pr~Jecto, para cuja discussão é 
evidentemente pouquíssimo o preparo que 
tenho. (Não apoiados) 

Entretanto, eu venho apresentar duvidas á 
Camara doi srs Deputados, sentindo que 
es!las duvidas viessem ao meu espírito, por
que, tenho certeza que vou deixar nos an
naes do Congresso mineiro, o meu nome, 
carregando comsigo a pecha de pouco adean
tado, de pouco democrata. 

Mas, sr. Presidente, antes de tudo, eu col
loco o cumprimento do dever, e é por isso, 
que eu venho apresentar essas duvidas que 
naturalmente serão aquilatadaS" como devem 
ser, pelos meus illustres collegas. 

O art. 1.· do projecto, qud ora se debate, 
manda conceder terren(l a todo o cidadão 
brazileiro que o requerer. 

Esta idéa, sr. Presidente, existe em mui
tos paizes; na Allemanha, na França, na 
America do Norte e em outros sob diffe
rentes nomes. 

Na America do Norte, a instituição do 
homestead appareceu. sobretudo, depois da 
guerra da independencia, como um meio de 
dar-se trabalho a todos aquelles homens que 
se tinham habituado às armas. 

Durante 40 annos, sr. Presidente, tratou
se de estabelecer naquelle -paiz, essa insti
tuição, que encontrou 'da parte do parla
mento toda a resistencia, assim como um 
véto cujas razoes influíram basta.nte em. meu 
espírito para vir apresentar mmhas tdéas 
sobre o homeslead. 
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Quem acompanha a.tmvez da evolução bis
torica, a pr<?priedade, encontra. certamente 
o homem nos primeiros tempos levando a 
vida nomade ; a pl'Opriedade a.pparece de
poia,nos instr·umentos do trabalho, na caça, 
e tlnalmente vem o astndo agrícola com a 
propriedade de solo e & formação da fa
milia. 

No primeiro periotlo, a poly;Iamia e no !;e
gundo a monogt~mia cot'res}íotulendo i pro
priedade 'lo solo, e isto quer dizer que e 
precil>o tudo cuidado, sr. Presidente, para 
legislar sobre materi tt referente à. proprieda
de, pois oquimle ale~i:> la.r soht•o a familiu, 
uma vez que mlmittirmos na evolução Jris
torica a propriedade umda a. uma tias ba.ses 
da sociedade. 

As melh·•res instituições, transportadas de 
um momento vara outro, de um p<Liz para 
uma nação CUJO meio, h• bitos e l'actores me
sologicos sejam difl'erentos pndem ao envez 
de produzir bons resultl4dos, dal-os pessimos 
e pr~judiciaes . 

Sr. Presidente, os mais celcbt·es econo
mistas, discutindo qual a melhot• forma de 
propriedade a:,rricola, si a grande, si a pe
quena proprie Jade, concluem com L. Beau
lieu, na sua obra sobre finanças, que não se 
pode dar pl'imazia i grande propriedade, as
sim como não se pode condomnar a peq l.le
na, pois, é necessat·io quo ambas vivam. 

Diz esse mesmo escriptor que a pequena 
propriedade não so pode desenvolver sinão 
perto da gorando propriedade, onde o peque
no agricultor vae ganhar o salario, e aper
feiçoar os systemas de tratar da terra. 

Outros economistas e entre estes Cour
celhfeneuil diz que, nunca !':e deve procurar 
medida a lguma contra -os interesses da pe
quena ou da. gt•ande pt·opriedade, pois que, 
sem ella, desapparecerüo inf.lllivelmente 
tanto uma como a outra. 

Sendo assim, sr. Presidente, nós, legis
lando sobre este assumpto, devemos evitar 
toda e qualquer lei que venha dar ganho de 
causa ou á grande, ou IL pequena proprie
dade. 

Esses princípios, que estou externando, são 
verdadeiros, são extrahitlo~ de auctoros que 
devem merecot•, o J e facto merecem, toda a 
confiança pot· parte da. Camara do::: senhot•es 
Deputados. 

Seg-undo a min ha opinião, quo talvez não 
tenha fundam ento, o projecto actual vao tlar 
ganho do cansa á poquen:~ pt·oprieJade ( w7c
apoi,clo elo s1· . Jflsccl i no Bw·úo:,:a ), porque no 
Brazil não podemos tlar o nome aos nM:::os 
maior·es lavradores, do grat:dcs propt·ieta
rifls. 

Ora, sr. Presidente, si nús divitlimo!': o ter
reno Gntre o _povo, segue-se, sr. Pre,:idente, 
que immediatamente os fazendeiros nfto te
rão tra.balhadot•es porque estes tem tort·eno 
proprio para u sua cultura. (Apoiallo (lo S?' . 

/gnaciv ~lw·ta). 

Dit•ão talvez que o meu modo de ver é an
ti-democratico, contrario ao povo,sel-o-ha, ou 
não, mas di~se Spencor, nunca llllH\ idóa por 
melhores apput·encias que tenha deve ser 
ltbmçnda, quando a par disso ella contt·aria 
ao:: vitaes interesses tia !"Ociotlade. 

Ora, nós vamos da1· t erreno ao nacional, 
vamos deixar ahamlonados os fazendeiros 
porque não encont1·arào trabulhadot·, e isto 
quando a lavout·a lucta por falta de braços. 

0 SR. J USCEI.IXO J3ARDUSA di~ Ulll aparte. 
O sn. Jono Pto : - Responderei ao aparte 

de v. exc. 
Outra. consideraçfto ainda influo om meu 

espit'ito contt•a a iustituh;àu. 
Diz-se que o povo brazileit·o contenta-se 

com pouco, e de facto, sr. Presitltmto, dó <lO 
nacional, ao homem do povo um pouco de 
terreno onde possa, em uma cho<;a tle capim, 
viver com sua família, onde pussa fazer a 
pla.ntn<;ão de cereaes necessa rius á Sllll ali
mentac,;fLO e olle se ontr·egará ao clulce /itr ui
niente pr·oprio de nosso clima. 
Obriga~los a trabalhar para. os fazendeiros 

para ter onde plantar, elles produzem o suf
rtcionte para a propria aliu .. enta.ção o produ
zem ain:la como brac,;o trabalhador, generos 
que são vendidos e que constitue a riqueza. 

Um dos grandes factores da. producc;ão e, 
segundo a opinião do todos os economistas, 
o tmbalho, e diminuindo as horas d~ serviço 
ipso facto fica. diminuida a producc:fto, con
sequencia. inevita.vel si o trabalhador obtiver 
tert•eno proprio. 

O !;R. JuscELixo BARDOSA: - Mas v. exc. 
está attendendo só a um lado da. questão, pois 
quando se diz todo cidadilo brazileiro, é so
bretudo ao extt·angeiro que queira se natu
ralizar. 

O sn. João PIO: - Além, sr. Presidente, da. 
diminuiçã•> das horas tle trabalho, este projo
cto pt·~judic:tr·:i. <l lavoma porque produz a 
pulv~riza~;ão tio :;;<'>Jo estabelecendo a pequon:L 
propriedade com prejuizo da grande proprie
dade, e e sahi tlo que aq uella diminue a pro
duc<;flO. 

Pat·a confi rmar esse asserto basta-mo r.ita.r 
a csw.r.ist.ica da producc,:ào agrícola da Bolgi
ca, r,ndo !ta !llü.OOO empresas agricolus. 

Destas ;,tem menos de 2 hectares 710.000 
que nf10 p1·ot!uzem o sulll eionte para o consu
mo: as empresas de ~ a 5 h cctar~s em nume
ro ele 110.000 mal pr·oduzom para o consumo: 

como 80 faz a agricultum as quo tem entre 5 e •:0 hectares e que são 
belll explot•a.dns produzem gonero:~ com que 
podem satisfi.tzor todas a' necos:>i tlades e São 

Os fazendeiro•, sr. Presi•lente, tem .i un to em numero do 85.000 . Só !ta verdadeit·a pro
de suas fazendas aggregados que são o bra<;u du cçf10 que fórma. uma das fontes de riqueza. 
trabalhador. •leS$0 pa.iz, entre os possuidores de mais de 

Estes homens plantnm nas terras do fa- 40 hectares, em nume•·o de 4.800. 

Sinão, v~jamos 
no Brazil . 

zendeiro que lh'as rlá. pa.t•a este lim e mede- Segue-se, sr. Presitlente, que quanto mais 
aate este plantio clles dão trabalho. I subtlivitlitlo o traba lho em peqüenas pt·oprie-



dades tanto menor é a producçílo, e ainda po
deria citar um facto que l!e nota na America 
do Norte .•. 

0 SR.. JUSCELINO BARBOSA dà UID aparte. 
O sR.. JoA:o Pio ... onde ao passo que cresce 

o numero de fabricas diminue a prodncçlio e 
vice-versa, isto é quanto m~t.is subdividida a 
propriedade menor a. producçllo. 
. Nessas condições o prQjecto tem o incon
v;eniente de auxiliar e desenvolvei" a peque
na lavoura em prejuiso da. grande lavoura, 
que ê a fonte -unica de riqueza no Estado, 
perturbando o equilíbrio do t.rabalho em épo
ca em que os fazendeiro~ Jnctam com enor
mes diltlculdades por falta de braços. (Apoia
dos). 

Disl'e-me em aparte o nobre auctor rlo 
projecto que c li~ tem por fi m a coloni?.ação; 
mas, sr. · Pt·esidente, eu discordo então do 
projccto que é feito ní\o p111'a attQnder os 
termos em que estâ. concubhlo mas sómente 
á colonização. 

Façamos,sim,a coloniz:~ .;ão, mas dividamos 
os terreno!i devolutos em pontos determina
dos d colonizemol-os, mas por uma lei penal 
dividir todo o terreno dcvuluto para dar ao 
extrangciro, como dis~e o nobre :mctor do 
pr~jecto, com isto absolutamente eu nl'io 
posso concordar, e acho então um grande 
mconveniente porque não devemos toma1· o 
extrangeiro dar-lhe terreno, abrindo cami
nho largo para matar a pequena lavoura 
que temos. 

0 SR. ,JUSCELINO BARBOSA dá um aparte. 
Para mim, st·. Presi4ente, a divisão do ter

reno pelo lwmestead é a puh·erização da nos
sa riqueza e uma nova crise por que vue 
passar a lavoura, que se Yet·á sem braços 
para o trabalho. 

Admittiria o homestead em um paiz jà bas
tante povoado como a America do Norte, on
de se poderia applicar a doutrina. matthu
sia.na., segundo a qual um homem, que nasce 
em um paiz onde ha. superabundancia. de 
população, ê demasiado na sociedade, nessas 
cout.lic.;ôes seria ue intere:;st:l Jat··lhe te1·rono 
para tornai-o productor ao menos do con
sumo. 

Ma.:i, actualmente,;ulgo inconvenientissima. 
a adopçllo desse pr~jecto, prertro, seguintlo a 
doutt·ina ue Ricardo, ver o Estado senhot• 
de tet•t·euo~ .dovolutos, do que ver a divisão 
em pequenos lotes pa1·a serem divididos. 

Entt'Cl(IIClllOs as terras aos fazendeiros que 
as cnlt,h·al'ào convenientemente, mas não 
parcellem o::~ inutilmente e com pr~juizo dn 
lavoura. as ter·ras que o Estado possue. 

São estas, sr. Pre~idente, us duvidas que 
me viet·um ao espi1·ito, e que certamente se
rão t·e:<JJOnt.litla.s pelo iilustra:lo auctot• do 
pr~jecto. rluvidas que ll ilO exporia a Camnra 
do\ Deputatlos si ni.\o fo,; .>e o dever que te
nho de co I locar-me '~to lado tios t'a.zendeiros. 

Pa.recat•ei po .~co t·<:~pn b licanu,. pouco de
mocrat;L · com is:,:o, ma :< pre11ro esse juizo 
a ve1· mor·rtlt' a l;L\'OHra a. hr,.,,;os .iil. com tan
tas tlirrtcult.lades, <L vet• diminuir· a pt•ot.lu
cçã.o com a diminui rvãu úc hor·as ue set•vit;o, 

ver !Lbn ndonat.las ns tazentlas por falta de 

trabalhadores, que . il•ilo cultivar o pequeno 
terreno qUe lhes couber nesse parcellamento 
do sólo. ' 

!'\lo posso votar esse projecto, inopportuno 
na quadra actual, si bem admire as idéas 
contidas no mesmo. . 

Futuramente serà. uma necessidade sua 
adopçilo, mas a.go1·a. julgo-a uma. sangria na 
nossa. lavoura. anomica. e depauperada.. 
(Muito bem l ) 

o ••· .luse!ellno Barbosa 1-Sr. Presi
sitlente, a. impu~rnação feita. pelo illustre 
Deputado que acaba de sent,a.r-se, ao projecto 
que su.jeitei a.o estudo e ã consideração desta. 
Camara, sot•prehendou-me rleverns, porque, 
s. exc. era um dos que acolhiam mais favora
velmente as idéas goraes nesse projecto con
tidas. 

Entretanto, depois da. exposição feita. por 
s. exc., concluo quo as cluvidas que lhe as
saltam o espit·ito não são tão importantes 
como eu suppunha, visto como, o nobre De
putado encm·ou a flUestãu, principalmente 
sob uma. face, poss,, clizer, remota, porque 
o receio que tem s. exc. de que o proje
cto venha prej udicar· a grande lavoura com 
a pulverização das terr·a.s publicas e a for
mação da pequen~ propriedade, ê infun
dado, pelo menos; no pres~nte. 

<Não procurarei, sr. Presidente, acompa
nhar em todos os pontos a argumentação do 
nobre Deputado, r espondendo apenas ás ar
~uiçoes principaes por elle feitas a.o pro
Jacto. 

o sa .. Jo:\., Pro ·-Y. exc. concorda, então, 
qn • t'uturamout6. elle vae prejudicar a gran
de l11voura. 

0 S R. J USCET.I:'\0 BARDOSA :-Perdão; eu affir
mei aJlonas que não será immediatn., como 
pensa " · exc , a formação ·da pequena pro
priedade em prejuízo da graude htvoura. 

Em futuro mais ou menos proximo serà. 
este um dos henetlcos resultados do projecto. 

V. ex c . com prehende que num Estado 
ess~ncialmen tP monol'!nlt:or como o nosso, 
em que a prouGr:l)flo uo caro a vassa.llou e ex
tinguiu tortas as outras, ó de importancia. 
capi tal q aalquei' pa)'lso no sentido de se acau
telar e !'utur·o, afim rlo '1110 a nossa. situaçllo 
financeira se não desoqui!ibr·e com a depre
ciação cer·ta uo café, a.ctunlmente a unica 
fonte de t•end:t. tio orçamento mineiro. 

Como ia dizent.lo, st•. Presidente, não 
procurarei acompanhar em touos os pon
tos a exposição longa e bem fundamentada. 
com granc..le c~~botlal de conhecimentos eco
nomicos, feita pelo meu illustrat.lo collega. 

Procurat•ei, apenas, mostrar á Camara dos 
srs. Deputados, que as razOt·s p'lr o!le apre
sentadas, não me convenceram tia inutilidade 
rio projecto. nem dn. sua inopportunidade no 
momento aet.ua 1. 

S- exc. não a~~umiu, como disse 11. princi
pio, posição a.ntipathica combatendo o pro
.1ecto; o seu concur::o nas discussões desta 
C<lSa é sempre nmit.i;;simo apreciado, pelo 
zelo patriotico que tem no estudo da~ ques
tões e pela gr·a.nrle copia. de illnstrnção que 
traz sempre ao debate. 
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O artigo 1.0 , ora em discussão, sr. Pre:,1i
dente, e impugnado pelo nobre Deputado, 
consagra a concessão gratuita de pequenas 
parceUns de ter·ras publicas a. todo o cidadão 
brazileiro que o requerer. 

E nisto enxergtt o meu illustrado collega 
um perigo enorme para a lavoura. 

Mas,sr. Presidente, a ampliação dada a essas 
palavras -cidadão brazileiro- no parenthe
sis que faz rel'erencia ao art. 69 da Con~t.i
tuiçllo Fede ral, jà. é uum grande attenuante 
para o principal de rei to que s. exc. invoca 
contm o p rQjecto, isto ó, a ausencia de bra
ços para a. lavoura no momento actual, J.tOr 
que pelo artigo 69 da Constituiçüo Federal 
s:-to cidadãos l-razileiros, não sómcnte os bra
zlleiros natos, mus tambem os extt'angeiros 
que se müuralizarem nos t<>rmos ampli;;si
mo~ da no~sa lei constitucional. 

Portanto, como jó. ti\·e occasiào de dizer 
em 1.· dillcussão,o intuito qne visa o projecto 
no momento a.ctua.l, nã :> é tanto a lorma.çflc> 
da pequena pt·opr·iedade, porque isso sct·ú 
um efl'eito mais le nto e l'Cmot.u, porém ~im 
a nacional ização do imnli~-:rantc, o que é um a 
meditln. de salvat;ào como hatle concortlat' o 
meu illustt•e collcga que n:io Yú com muito 
bom: olhos o extt·aug-eiro . 

O SR, .JoÃo PIO :-\'c_jo co m mat)S olhos 
0 SR. JnsCELI:-\0 BARBOSA :-E\'. exc !':abe, 

como c u já diRse e peço liceii\;a para repe
tir, que o unico meio, na actualiuade pa1·a 
se eYitarem os males enormes que nos traz 
a immi::rrar;ão, ê ligai' o colono ao solo, ê 
f:•cilit.tu· a :;: na. as~imilação pelo espírito na
cional ; e cl'eio ~e1· e,se o 1·esult.ado ilmnc
diato do projccto no momento. 

Só em fu turo m:~i::; ou menos remoto,dnrá 
alie 1ogar tL fo1·mação da poq nona propt·ie
dade, n:1o em tão grande c::ca la que, como 
receia o meu distincto collega, n>nha. nnni
quilar a grande la,·oura e diminuir a pro· 
ducção. 

as luctas parlamentares, o Yero presidencial 
de Buchanan, a que fiz r eferenci a na pri
meir:t discussão, não são argumentos contra 
o projecto porque o tempo · deu r·azão aos 
propugnadores dessa instituição democra
tica. 

Esse mot1vo pois, sr. Presidente, não pro
cede p:na que 11ào ~~jam adoptadas as idéas 
geraes contidas no projecto. 

0 SR. CAMIU.O SOARES FILHO. - Dá um 
aparte. 

0 SR. JcSCEI.l:'\0 BARBOSA :-Devemos apro
veitar a lit,:ão que nos deram os Estados 
t:nidos. 

Foram tno brilhantes, ~r. l're;;idente, os 
resultados do homeslmd que elle é no pre
sente adoptado em :{8 dos 44 Estados da. 
União Americana. 

E nós que des~jamos implantar no Estado 
e;;sa libe1·al insti tnit.:ão-ni'to podemos argu
mentar con t.-a. ella com :•~ ditliculuarles que 
encoui J·ou o seu estabeleci mento na America 
do Norte-porque essas de~llpparecem dian
te das conseouencins benet1cns que ella pro-
•luziu. · 

Eu n<'go tamlJem, "r. Presidente, uma 
outra atnrmaçií.o feita pelo illustre Depu ta
do: que o p1·ojecto vdm dar primazia. â. pe
quen:t propriedade em prejuízo da. gt•ande . 
S. exc. disse tambem que nós não temos 
propr·iamente grande pl'Opl'iedade e que, 
po1·tanLo, devemos Tratar antes de estabele
cei-a do que de ob~tar· à sua formação. 

De ixando de parte, sr. Presidente o latlo 
tli scut.ivel da questiau, o exame do que é 
mais util e oconomicamente- :;i a grande, s i 
a pequena. pr·opriudade - eu peço licença 
pat·a ohser·,·ar· a .. oxa . que IH·Js temos esüt 
ul t.ima e que, p!!lo monos o que dimana 
da no:<sa or·ganiza t;ão ten·itot·ial é a grande 
pr·op1·iedaolo 

O SR. Joi\o Pto :- t:rn nrle propriadnde ter
ritorial nós t.omos, mas a.gr•icola-parece que 
ni'ro. A formação da. pequr :aa pTopricdade serú, 

sim, um passo p1wa a nossa emaneipaçào 
commercial e para qu e nfn> ttJnhamos do O SH .. l u ~CEI.Ir.o RAnnosA:- E o que v . exc. 
importar tudo, até os !JrOpl'ios gene1·os que chama l!l'aiHie propr·ietlarlc no Bri\zil1 
ha pouco tempo, eramt•s os pl'imeir·os a. pro· Poi:< não t•) UIO~ e:-::-:a.s enormes fazendas 
duzil' e exportar. Portanto, ~t· . l'l'ús idonte, de rafú a lgumas pt·otluzitl•lo 200 mil arrobas 
si d:~ das as nossas cii'<· a m ·tancias a.ctuaes, pot' nnn:) 1 E:-:.<es estabelecimentos não serão 
o p1·~jecto vir:i antes t'n -.·orccel' o e:;:taheleci- g t·a no! H" propl'iefla.do~ agrícolas 1 
m anto do traball aadOI' extl'a ll;:uiro do quo Sua •·x•· n:t detlnct,:ão das razõe!:o em fa 
desvinr da lavoura o t :·:1ballaaum· nacional, VOI' ol;t !!!'anti propriedarlo, st•. Presiden
a a.ccu~a~ão :t elle t'eita e in fu11tlaua. te. ~l .JII nume1·osos argumentos em bem do 

Obscrvm·ei aiuda SI'. l' I'C!Iill !:'nto, que n:ío prO.J~'C t,l . 
e fie todo o ponto Yel't~ : tdeii'O o racto, que l'·•"f!:! •l nii n ha. dll\'id:l , ~T' . Pres!.lente, que 
alle~ou o noh1·e depu t...do cu nlt·a a opput·- : ""rú u m;t da· maior·es vantagens do pro
tuniualle do pr·ojecto, t!l' te1· s ido a loi de~ 

1
• .i re ~~· o esta !•c!ll'cimentrl tia prquena proprie

homestearl votada. na :\lllar ica Ju :'-lorte para :fad ~' qn•1 ó iu•·•mt.estavclmente dian te dos 
dar occupaçiao •~ milhnt·e:-: tio cid<JdiiOS que j pl'itJ•: ip i'JS eentHllnico:::mui ;, ; :<uperior :i gra u
tinham ticaclo <:om ella tlow. is das guer1·as I do l'l'u]Wiedad(j. O unico incc;m ·eniente que 
da indopendencia . E' Yct·ol:u;c quo em l fl l-1 I pnrt. ·l'i!l hanw, sr. P1·c;;:idente, a tr·nnsição 
foi l'e ito ao Co ng-I·es:::o um podiLio de co:;- I hru.; ·a. de um ~ystem., a outr·o, não se dal'i1. 
ces~ão do tct'l'llS, merli::nto iusij:!nifirante I porque a acçi\o do prnjectJ não,) immediata 

. pret;o, por milhat·es de cidadão~ <JUO se de- ! como l'uppõe n meu illu!':tt•ado collega; as 
sejavam estabelecer : ma::: basta "onl'rontat· 1 condições a <JIIO e ll c sujeit:~ a concessão das 
a dMta des$e ped ido com a da Yutaçno tia 1 r.errras publira.s ~ão oner·osas e de longo pra
lei, em 180'2, para fazei' \'OI' quo out1·o foi · -:o, poi~, pelo § 1· do a1·t. I· o concessiona
o motiYo que 1;r·esid iu a. s:ta e lahOI'ação. I 1·io obr·i;:ra-s(• 11 cult h· ar o lote, nelle editi
E depois ~1·. l'resitlünte, as tlilllc ul d.\ole!! quü cm• e rel'idir, meuil-o e demarcai-o dentro 
encontrou o lwmesleud 110s E:::tndo·s Unidos, de 5 annos. 



Demais, sr. Presidente. o meu collega sabe O SR. JoXo PIO.- dá um aparte. 
que com o systcm!l a.ctual de concessão de I O SR. JuscELINO BARBOSA : - O projecto 
terras publir.a.s nunc;L se fomtará entro nós I sr. Presidente, garante direitos, mas es~abe
a pequena propriedade, cuja. vantagem nllo Ieee deveres ; e só aproveitará, portanto. a 
creio que s. oxc. conte~te. quem estiver na altura da comprehensllo de 

Actualmente, com as condições onerosas I pns e de outros. • 
estabelecidas na legislação de terras é de Concordando em parte com a affirmação 
todo impossível que isso se dê. do meu nobre collega. quanto ao caracter do 

Não prevalece, portanto, sr Presidente, tra~alhad?r. naciona._l, eu penso q'?-e s. e~c: 
mais esta accusação do nobre Deputado, de de\ 0 a~nuttlr c~m~mgo que o proJecto v~ra 
que 0 pr~jecto vida pr·ejudicar a grande aprove1tar prmc1palmente ao . extrangeu:~ 
propriedade u portMto. mat:l.J' a nossa lavou- ~ue se _venh!J- estabelecer no patz e que qUJ_ 
ra e a nossa producção. zer nac10n~l~zar-se, ~·.as favorecendo tam 

s. exc. citou ainda. 0 facto de terem os bem aos n.a<:10naes d1ltgentes e trabalbado-
netuaes fazendeiJ·os, por carencia de braços, res,. que tehzmente os ha. . . 
adoptado 0 system!\ de cham;u·ern para junto E s. exc. concorda de ~erto que a pr1me1ra 
de si a.ggregados, que 0 pt·Qjecto iria reti- parte é talvez o lado mais benefico do pro
rar-lhes com a concessão gratuita de terras. Jacto no momento actual. 
Mas, sr. Presidente, esse costume tem dos- , 9 SR. JoÃo PIO : - Neste ponto elle é van-
apparecido ta.Joso 

· . O SR. JuscELINO BAnnosA : - O meu colle-
0_ SR. JoX.o PIO :~Per·d~o ; depo1s .do 13 de ga sr. Presidente, citou ainda estatísticas da 

maiO é que tem s1do ma1s presenciado. Belgica demonstrando que a. formtLçllo da 
O sn. RmmRo JuNQUEIRA :-Na Ma.tta pelo pequena lavoura tem concorrido para. a. di-

menos não ha aggregados. minuiçllo da producção. · 
0 SR. JUSCELINO BARBOSA :-Na l\latta não 0 SR.. JOÃO PIO : - Eu não disse isto. 

hn. aggregados, acaba v. exc. de ouvir. V. exc. não ouvio o CJUC eu di~~e. 
O sa. JoÃo Pio :-Na Matta não ha traba- Eu declarei que, quanto meno1· n. proprie-

lhadores localiza.tlus, são trabalhadores do dade do sólo, menor é a producção, isto se
norte que alli vão em epoca certa e depois gundo a estatística. 
retiram-se com o !'ructo do seu trabalho E referindo-me á Bel~rica eu disso que se-

O SR. JuscELINO BARBOSA :-Si e exacto, gundo a estatística publicada em uma re
sr. Presidente, que o systema dos aggrega- cante Revista, o agricultor que tem pouco 
~o~ tem desapparecid~, si é verdade, como terreno só produz o sutficiente para. alimen
mlorma em ap:\rte o tllustre repre~enta.nte tar-se ; e que são os grandes agriCultores 
da Matta, que nessa zona não os ha mais, que produzem cereaes para vender. 
d~&ap~~rece por i~teiro essa !1-ccusação mi- o sn JuscELINO BARBOSA : -E' justamente 
Dl!fi~ 1etta. au p~~Jecto. E drgo accusa~;ã.o 0 que repeti por outras paln.vras. 
mmima, ~r .. Presidente, p~rque, mesmo da- Eu ia dizer, sr. Prcsidente,que este argu
d~ e admitt1do que _o pr~Jecto fosse p~odu- manto não tem applicaçfl.o ent1·e nós, por
zlr esse pequeno. desfalque de braços a la- que são muito ditrerentes as nossas condições. 
voura, o mal serm largamente compensado A nossa cultura exclusiva é o C<LI'ó não 
pela corrent~ immigratoria que de certo se ba absolutamente prnducção de cereae:; ' nem 
desenvolvera, como resultado das grandes de outra qualquer cousa. 
vantagens que elle estabelece. E quena lavoura venha 

0 SR CAMILLO SOARES FILHO ·-A grande • mesmo que a pe . . 
Yantag~m 'uo ;projecto é tra~sformar os produzir apenas o necessar10 para ~e eyt
actuaes jornalOiros em cidadãos uteis para tar a i~portaç~o dos generos de p~m1e1ra 
sustentaculo da Republica necess1~ade, nao ó pequeno o bene:ic10 pa_:a 

· . a propt'la grande hvoura, CU.Jas rondas sao 
O SR. JuscELINO BARBOSA :-Mu~to bem; v. muito desfulcadas com a impor·tação do tudo 

exc. ~m toda a _razão; eu me dispenso de que não é cat'é. 
a.prec1~Lr ~ pr~)ect.o por esse lado,_ porque Além disso, sr. Presidente, nós p•·ecisa
na primeira d1scu_ssào me o~cupe1 lar~a- mos olhar tambem para o futuro o ir lan
me~~e das suas mcontestave1s van.tagens çando as ba!les de outras culturas, que nos 
poh~rcas, .e _porque neste mo~~nto e meu garantam renda. 
mtU1to prm01pal responder n Illlpugnação . . d 
que elle som·eu. Eu cre1o, p~rtanto, ~r. Presrdente, t~r e-

Affirmou ainda mais, sr. Presidente, 0 monstrado 3: metTica~m .do arg_umento que, 
illustrc Deputado que primeiro occupou a. <!ontra o pr~Je~t<?, qu1z t1 ra~ o •Ilustre Depu
tribuna, que 0 pr~jecto, retirando 0 traba- tado das ~statistJCas que ~~~~ou ~ n-
lhador n ... cional da grande lavoura po1·que Al~m d1sso, o meu colle..,,\ pocle apre~~ 
dá-lhe terra em que se estabeleça, ~m nadl\ .tar a Ca~ara. emen~as quo venham modlli
lhe aproveit:mi, dn.dos os seus habitos de ca~ o proJecto que Impugna, tornando-o ac-
indolencia. M:ls, sr. Presidente, o proj<'cto celtavel. , _ . ro 
não se limita a conceder terras; concede-as, . O SR. Joi\o PIO :-Eu ~a.o Impugno 0 P -
sim, mas mediante condições algum t<\nto Jacto, apenas tenho .duv•das. 
pesadas que farão com ·que um indolente O SR. JuscELINo. BARDOSA : - -~· exc. ter 
noi.í. queira aproveitar-se dos favores do duvidas, expol-a.s aCamara, mamle~tando r~
prqj&cto, porque não poderi cumpril-as. cei<? de que . a a.pprovação ~o proJo~to S~Ja. 

O SR. AuGUSTO CLEMENT)NO .-E principal- pertgosa, e Impugnai-o-creiO que sao uma 
mente a moradia do individuo no lugar. e a mesma cousa. 



Mas como ia dizendo, sr. Pfesidente, o Por isso, sr. Presidente, creio que as ra-
meu illustrado collega pode apresentar emen- zões apresentadas pelo nobre Deputado, con
das que attenuem os defeitos do projecto, tra o art. I,· do projecto, n;io pr·oceuem nem 
que s . exc. confessa liberal e democratico. bastam para que a Ca.ma.ra rejei te esta gc-

Como, por exemplo, estabelecer uma restri- nerosa iuéa. 
cção que não dimana. do prqjecto, como està Além de que. este projecto não :;;era com 
redigido :limitar a concessão ao chefe de ce1·teza conver·tido em le i este anno. em vis
familia. ta do adoantamento om que vão os tl'abalhos: 

Creio quo isso ser·;'t r·emedio para o des,·io e, por· isso, os illu~tl'ado,; membros uo Con
de braç:os da lavoura, porque o nob·,·e colle- gres:>o Mineit·o tet'i'to tempo ue estudai-o e 111 
ga sabe que Ucarà rm·çosamente excluída. .s~us detalhes, conhecendo as suas vantagens 
essa lll<lSSa enorme do tt':tbalhauores que e 1nconnmtentcs . · 
con:>ti t uem a fonte }H'incipal de braços para O SR. EPA~Il:'\0:\!U,; OTT0:-\1 : - Entf10 \'. 
a laYoura. exc. a. h:t con,·enientú u adiamento '? 

o SR. JoÃo p10 : _ :\ emenda da commis- O SR. C. PRATE:S: -\' . cxc. niio 1lcve tJ'an.,;-
são pr·oduz mais eO'eito. igir, a. Cama:·a que "" pronuncie sol.11•e o 

O sn.. J uscELI:'IIO 8.\ nnosAr : - Não produz ; P1'q)ecto · 
v. exc. está enganado. O srL J t::<r.r·:T.I:\'0 8.\IWOS.\:- ::'ol:'ul estou 

E' questão apenas tb Camar·a concordar, p<)tlintlo o ar!i:1mento da. t!bnr~s;"to nom do 
ou nilo, com essa restl·icçiw. p1·ojccto; digo apenas que, C<~ llt o;; JlOi iCus 

Desde que se concedam, sr·. l'rc ·itlente, as dias q11e no:;: restam, o CungTú<><:l :\linoi l';l, 
vantagens do pt·ojecto apenas ao" che:'e:; ue n;"to ter·ú tempo tle con,·e t·tcl' •! lll le i t'.<!.t· pr•J 
familia, v. exc. ve, que ni\o se nw to:~:u· 1108 j ccto, llca.nllo-lhe grande c:<p:t.;o pat':t l'><in
brac;os da lavour·a q uc s;"to ct~nsti tu idos, em dal-o detidamente· 
sua maiot•ia e no momento aetu:d, por· mi- E:<pero, pois, que a C:unat·a :-~pprnYa r·:l :,,; 
lhar•es de trabalhador·es ambulan tes o não itleas ~eraes tio pr·oiecto em "eg-u :ul:t •li:<-

·' 1 · · · c u,.; ~:in, c estutln l':'l rlepois a,; l'úl'm:ts de::,;a localizauo~, como al il'muu a pt'IIICiplu o meu 
1 

. .
1 

.t t . 
colle;.m. 01 ut.l o provet usa, que em, no lll t'tl t·n-

- . , . .. . , . . . I tond•JI'. vantagens pratteas e brdliant us t·c· -
0 S1c Jo.\O Pro · - \ · cxc. ,tpl!:~cnto ~:st..1 ' s ultatlos economic•l,; , 

e~nentla, ~oclar:u1d.o que a cunccssau se Iam :\l óm disso, 0 nnh:·.! Deputado n:io P ~'•liu a 
soao chcle de htmtlw.. r('jui.;ào do p1·qje•!to, cxpuz simplesmente du -

O SR. Jt:.:CEI.I:\'0 8AIWOSA : -Pet•tl:io j CU Yitlas ljUO tinha Subl'b e lle, e julgo que S. 
não ap1·esent0 por·quo acho pouco liberal a exc. tambem o appr·oYar·~~ nesta discu::sào, 
r·estr·ic.;ào e não estou de accõr·tlo com ,., exc. vi~to como temo~ tleante do nó;; um gTantle 
em que o projecto, concetlondo tel'l'ns mesmo lapso de tempo para osttulal-o con\·cniente· 
a. quem não seja chefe de ramilia, venha mente. 
protluzit· os efi'eitos que v. exc. annuncia. O quo eu quero, sr. Presidenle, o que cu 

Lemlll'ei-lhe essa moditicação com o intuito desejo, é que liquem comp1·chcntlidos entro 
de otTer·ecer a v. exc. meio de acceit;:u· o pt·o- as instituições liHes de E~tado , ó que ti
Jecto, no qual enxerga vantagens incontcs- quem transformados em lei eut ?llinas o 
taveis. princí pio liberal da concess:lo :.rr:-~tui ta das 

Eu peço licença, sr. Presidente, para in- tciTas publicas e da l'or·m a~·i'10 1lo li \To pl'll
sistit• em um ponto, no qual apenas tgquei de pr·ietario : o principio liberal tia b;cnç:'io •la. 
leve. penhora dessas tert·as, garanti ndo o rutut·o 

Não é crivei a affirmação que fa.z o meu da l'amiliu; o principio economico ela i.rans
distincto collega, de que o nar ional inuolen- formação da corrente immigt•a.toria, evitando
te como é, simplesmente por ter um peque- se os males que ella traz actualmente. 
no lote de terra deixe de ganhar o sou sala1·io Erão estas, sr. Presidente, as unicas con-
em uma fazenda visinha. siuerações, si hem que confusas c descon-

0 que é preciso que façamos, sr. Presi- nexas, que tinha de fazer, om r esposta ú,; 
dente , é despertar o espir·ito do nacional ; objecçues levantadas contm o projec to 
e eu cr·eio que não ha quem, por posssuir pelo nobre Deputatlo. 
um pequeno pedaço de terra, deixe de ga- Creio ter assim cump1·ido o mecu deve!' de 
uhal' salario numa fazenda vizinha desde que seu apresentante e estou ce r .o uo que a Cu
isso não prejudica e antes auxilia. a realiza- mam tlarà mais uma vez o í'en apoio ao }H'O
ção rlas obrigações que assumiu ao set•-lhe j ecto que tive a bo •. ra de sabrncttcr á sua 
feita a concessão do lote. consideração, assim como já o dou. appro-

Não é crível tambem que a instituição vantlo-o quasi que unanimemente em 1. · rli"
que produziu nos Estados Unidos tão h e no- cussão. Tenho . concluído. ( .lluilo iJem ; 111 ui/o 
tlcos resu ltados, venha entre nós ser um mal bern.} 
como tlisse o meu distincto collega. O sr. CamiUo Prate .;; : - (;\ão temos o 

Acho rutil, repito, sr. Prosiderúe, a atnr- seu discurso .) 
mação de que a concessão gratuit:t das ter- O sr. t::amllloSoarcs I·'Ubo :-(Idem. ) 
ras publicas desviara da lavoura os braços Procedendo-se il votat;àv, s~w approntdos 
necessarios ao seu desenvolvimento, porque o m·tigo e as emendas. 
uma das consequencias immediatas do pro- Suspende se a sessão, po1· ue7. minutos. 
jecto, é o augmento de população, e o mou Reaberta a sessão, o sr. I . · Secrota.rio, oh-
lllustre collega não púde nega1· que o au- tendo u rgencia, lé dous otncios do SI" I .· 
gmento da população seja augmento de bra- Secretario do Senado, o I.· deYolvendo, com 
ços. emendas. projecto n. 22'2, sobre o ot·çamen-



to para o futuro exercício e e 2. • enviando O •r. .la~~eeU.e Barh- :-sr. Presi
o projecto n. 86, daquella Camara, auctori-j dente, as emendas apresentadas pelas com
zatído o governo a contrahir um emprestimo missões reunidas de Constituiçilo e Agricul
exterpo e communicu.ndo terem subido li. san- tura ao art . 2. · do projecto em discussão, ti
cç!Lo as proposições ns. 54 e 71, sobre estra- veram por 11m unico esclat·ecor o seu texto, 
da de ferro do Ganda.rella. e pr~ogando o t?rnando bem patent~ a. sua constitucionn.
praso pa.ra t~er entregue ao tralego o ramal llda.de e a. competencm d11 Camara pat·a vo
ae Pitanguy. . tal-o. Com esse intuito ainda, \"OU mandar 

O MESMO SR. fazendo ver achar-se proximo â. mesa uma sub-emenda á. emenda n . 3, 
o final da presente sessão legislativa requer das commissoes. Funda-se ella, sr Pt·esi
e obtem que sejam dados para a ordem do •lente, numa simples questilo de propr·ieda
dia seguinte o projecto n. 86, do Senado e as de tle palavras, e, por isso, a creio perfeita
emendas otrerecidas ao orçn.mento, visto como mente justillcada. De facto, diz a emenda 
sendo feriados os dous dias subsequentes, das commissões na redacçí1o que manda dar 
poderãO' a.s rerer·iciiUI matarias ser im- ao art 2. · « .. rlos bens mencionados nas
pressas e distt•ibuidas pelos srs. Deputados ta. lei.» Ora, ~r. Presidente, o prQjecto não 
em suas residencial!. menciona vropriamente bons ; estabelece 

A imprimirem-se o :proJecto e as emr ndas, apenas a concessão gratuita de lotes ate 
que serão distribuídos na forma. requerida, 30 hectares de terras publicas e consigna. a 
ficando a Camara inteirada quanto ao objecto obrigação imposta. ao concessicnario de rea-
da communicaç1lo. liza.r nelles bemfeitorias de certa especie. 

O sR. BUENO BRA"'DÃO (pela ordem) obtem Por isso, ett proponho a sub:::titUtção das 
urgencia para a apresõntac,:ão do palavras cit:tdas da emenda das commissoes 
PARECER PAR,\ SEGU~DA DI. cussl.o SOBRE o por estas, mais claras e pr·oprias : « ... dos 

PROJECTO N . 262 concedidos e adquiridos em vit•tude desta 

A ~ommissão de Orçamento, ::t que .í•li pre
sente o projecto n. 2'>2, deste anno, ó de 
parecer que seja o mesmo prQjecto submet
tido á. s~::gunda discussão e approvado com a 
mesma redacção. 

Sala das commissõe~, de 5 de setembro de 
189ft - J. Bueno Brandão.- Augusto Cle
mentino. 

A im;primir-!le. . 
Contmuando a segunda discussão do pro

jacto n. 245, entra em discusssão o art. 2. · 
conjunctamente com as seguinies emendas 

N: 3 
Ao art. 2.· re<\ija-se do ~;eguinte modo : 
Art. 2. · Nas exP-cuções judiciaes por di

vidas contrahidas depois <la data desta lei, 
si o devedor não tiver outros serão separa
dos, medeante avaliação dos mencionados 
nest& lei, bens até a importancia de cinco 
contos de reis, a escolha do executado, para 
construir o peculio da família. 

§ 1·. 0 mos mo se farâ. nos inventarios 
em que essses bens não excederem daquella 
quantia á importancia tlu.s di\· idas. 

§ 2 · Exceptuam-se dessaísenção as divi
das provenientes de impostos l'ederaes, esta
doaes e municipaes; de multas por delictos 
ou quasi delictos, de salarios e jornaes dos 
operarios empregados na installação e con
servação dos lote$ ; de obrigações contrahi
das para o des~nvolvimanto e valorização 
dos lotes. 

§ 3. • O peculio da família de que trata o 
art., 2. ·, não poderá. ser penhm·ado, nem 
vendido em quanto existir a viuva ou al
gum tllho menor do in~tituidor. 

N. 4 
Accrescent.e-se :-
Art. 3. · ReTogam-se as disposições - em 

contrario. 
Sala dali commissõe~, 3 de setembro de 

189fl. - Delfim Mm:eira. - Getulio de Carva
lho. - Freitas Costro. - Juscelino Barbosa. 
- Simelio Stylita. - Ignacio Murta: 

lei. » 
Vou enviar tambem á mesa, sr. Presitlen

te uma emen_dn. qu~ julgo neces:;aria, por
q"e contém palan·as e~seucia•~:s â •·ac.Jucção 
do § 3. · do art 2. · do pr·ojecto, e quo, de
certo escaparam ás commissoes na retlacção 
do final da emend<~. n :3. 

Esse pat·a~rapho, sr. Pr·esidente, di:ipOe 
que o peculio da familia de que tt•ata o art. 
2. · nilo poderá ser penhorado, nem vendido, 
etc. 

Escaparam, sr. Presidente, estas palavras 
que a minha emenda manda accrescentar : 
«OU hypothecado». 

0 SR. DELFIM MOREIRA ; -Foi na unpres
SãO que se supprimiu isso. 

0 SR. JUSCELINO BARBOSA: - Como se acha. 
redigido, esse paragt·apho lica incompleto :é 
a minha emenda tem pot fim restabelecer 
as idéas do prqjecto. 

0 Si_. PRESIDENTE :- 0. sr. deputado Dol
phimfttloreira tem razão : do autographo das 
emendas constam a.s palavras -«ou hypo
thecado». Portanto julgo desnecessaria a 
emenda do nobre Deputado. 

0 SR. JUSCELINO BARBOSA : - :Xosse CII.SO 
eu a retiro, limitando-me a pedir a atten
ção da illustrada commissão de Agl'icultura. 
para. esse ponto quando tivet' de redigir o 
projecto para terceira discussão. 

SUB· 1-:)IE='IDA Á. E~IE~DA N. 3 DAS COMMISSÕES 
HEUNlDAS I>E co;.;sTlTUIÇÃO E AGRICULTURA 
AO PROJECTO N. 245. 

N. 5 

Ao art. 2. ·-onde se diz-«dos mencionados 
nesta lei»-diga-se : <<dos concedido~ e ad
quiridos em virtude desta lei. » 

Sala das sessões, 5 de setembro ·de 11195. 
-Juscelino Barbosa. 

Encerrada a discussão são aprovados o ar
tigo e as emendas ns. 3, 4 e 5. 

Consentindo a casa que o projecto passe á. 
terceira discussão, ó elle remettido ã. com
missão de Agricultura e Terras. 

.. 
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SEGUNDA DISCUSSÃO DO PROJECTO N. 220 

Lido e posto em 2. · discussão, é sem de· 
bate approvado em todos os seus ar-tigos o 
projecto n. 220, auctorizando accõrdo com a 
Companhia E. F. Leopol-lina, afim de por 
ella ser construída a variante, que, confor
me a lei n. 136, deve passar pela VIçosa. -
A' commissão de Obras Publicas. 

DISCUSSÃO DAS E~IENDAS DO SENADO AO PRo
JECTO N. 169 

Finalmente, são lidas e entram em discus
são as emendas de ns. 1 a 2:1, otferecidas pelo 
Senado ao projerto n. 169, da Camara, orga
nizando o ensiav profissional primario no 
Estado, e que são as seguiates : 

EMENDAS OFFERECIDAS E APPROVADAS PELO SE
NADO Á PROPOSIÇÃO N. 60, D,\ · CA~IARA DOS 
SRS. DEPUTADOS, INICIADA SOB N. 169. 

).a 

Na epig1·aphe do titulo unico supprima-se 
o qualificativo - primario. 

2.• 

Ao art. 1. · Idem. 

3." 

Ao art. 2. • Em vez de - que promovendo 
e incrementando - di ga-se: onde s era mi
nistrado. 

4." 

Ao mesmo artigo. Supprima-se-pl'imario e 
o Hnal desde- sirvn, de typo. 

- a ;). 

Supprima-se o paragrapho unico de mesmo 
art. 2.· 

6." 

Ao art. 3. · Substitua-se o rlnnl do artigo 
desde - ministrando-se - pelo seguinte: 
dando aos alumnos a eLiucaçiio pbysica, in
tellectual, moral e pratica para o hom des
empenho dat> profissões de que trata a pre
sente lei. 

7.• 

. Ao art. -1. · Desde - constará- at.) - obri
gator·ios- Llo § I.·, substitua-se assim: com
prehenderà. 

X" ' · 
Supprima.-se o § 2.· do mesmo art. 4. · 

9 ... 

Ao art. 5• Suppl'ima-se: armeit•o, armador, 
abridor, chapeleiro, cutileiro, dourado r', oi ei
ro e pedreir·o. 

lO• 

Ao art. 6• Depois de oiHcinas, oiga-se : e 
outras a juizo do governo. 

A. C.- 48 

11• 

O capitulo 7.· passe a ser 4.·, alterada a 
numeração ordinal dos seguintes capitulos e 
respectivos artigos. 

12' 

Ao art. 11. Em vez de 2, diga-se : 4. 
Ao art. 12, pa.r·agr·apho unico. Supprima

se : a.o pae ou tutor. 

13· 

Ao art. 14, Supprima-se o n. 1 i. 

14" 

Ao art. 15. Depois de inte.·na.to, diga-se : 
mixta. 

15• 

Ão art. li. Em vez de agosto- tiiga-se : 
m lrço, e em vez de abril, diga-se : novem
bro. 

16• 

Addiccione-se: Paragrapho unico. AsotTici
nas, por·ém, se fechar•ão unicamente de 20 
de dezembr·o a 20 de janeiro per·ioJo em 
que ter·ão ferias completas. ' 

:\ccrescentc-se onde convier : 
Artig-o. os alumnos, entre 10 e li annos, 

serão applicttdos ao tr·n.balho manual, exer
citando-se no mau o3jo das pr·incipaes ferr•a
mentas. 

Pamgr•apho unico. Concluintlo este perío
do, ter·á lugar· o aprendizado t.l e um ollicio à 
escolha do alumno. 

\8" 

Artigo. O curso de ··olllcios terú -1 annos de 
dm·ação. 

w· 
Ao n. 2. ·do art. 18. Em vez de : ou outra 

que se ja J'epugn;w te- diga-se : nem ter· de
feitos que impossibilitem para o estudo e 
para o apr·erHlizaJo de artes e ollicios

1 
20' 

:\o art. 20. Depois do - classieos- diga-se: 
de machinas. 

21" 
Addicione-se : 
Paragra.pho unico. O professor de desenho 

púde ser· egualmente contmctado. 

22 
Substitua-se o art.. 23 e seu pamgr·apho 

pelo seguinte: 
Artigo. Do 2. · anno d•> curso profissional 

em deante os alun'lnos que mostrar·em apro
': eitamento, a juizo dos respectivos mestr·es, 
terãO direitO a metade do producto da Yen
da dos artefactos produzidos nas olllcinas a 
que pertencerem. 

§ 1. · Est~ producto será recolhido à Caixa 
Economica Federal ou do gstado, e entregue 
a competente caderneta ao educando depois 
de ultimado o cur·so. 
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§ 2.· A outra metade seri. escriptur&da As emendas de ns. 14 e 15 estabelecem 

como renda do Estado e applicado o seu que no instituto haveri. duas épocas de te
producto ás despesas do instituto. rias, uma para o trabalho nas o111cinas, e 

outra para o estudo tbeorico, quer dizer, 
23 vem baralhar o ensino, porque, quando 

Accrescente-se 0 artigo seguinte : uns alumnos estilo em ferias nas otilcinas, 
Artigo. Fica 0 governo do Estado auctori- outros e\tilo trabalhando no ensino tbeorieo, 

zado a contratar pessoa idonea para orga- tirando assim as ferias aos professores . 
fi l d te .., . São portanto inconvenientes. 

nizar o ensino pro ssiona e ar s e OmClOS A emenda n. 22 determina que o alumno 
no Estado, que proporà. as com•enientes mo- depois de ter aprendido um otHcio, de todo 
dificações no plano desta lei, correndo a ser,·iço que fizer terá metade do rendi
despesa a fazer pela verba - ln~trucçilo mento . 
.Publica. Ora, trata-se de um internato,o alumno tem 

Paço do Senado do Estado de Minas Geraes, cama, mesa, etc., tudo por conta do Estado, 
em Ouro Preto, 29 de agosto de 1896.- Dr. e, entretanto, ainda vae receber dinheiro 
Fran.cisco Silviano de. Almeida. Brandão, pelo serviço que prestar, q.uando o intuito 
Pres1dent~.- Dr. Joaqmm Antomo Dutra, do proJecto é que os rendimentos que por
I.· Secretario.- Muno~l Teixeir:a da Costa, ventura :possam haver, ' serão empregados 
supplente do Secretario. para a creaçilo de novos institutos.-A 

o ••· .João Ploa- De accõrdo, sr. Presi- I commisão j~l~a que esta emenda tambem 
dente, com o auctor deste projecto, venho I deve ser reJeitada. 
dar ll: opiniilo. da commissão de Instrucção As emendas que ella pensa que devem ser 
Pubhca. relativamente ás emendas do Se- approvadas são as de ns. li, 18, 19, 21 e 23, 
nado, para que a ~amara decida quaes as j julgando a Camara como entender em sua 
que devem ser acce1tas e quaes as que de-~ alta sabedoria. 
vem ser re,jeitadl\s. . _ 

As emendas de ns. 1 e 2 penso que devem Encerrada a thscuss~o, são approvadas aa 
ser re,jeitadas, visto C<?DlO alteram a harmo- ~~ ns. 10, 11, 18! 19, 20, 21 e 23, sendo re-
nia que existe no proJecto. Jeltadas as demais. . 

A emenda n. 3, pensa a comr&issão que Devolvam-se ao JSenado o proJecto e emen-
deve ser rejeitada, porque é apenas de re- das. 
dacçli.o. Nada mais haventlo a tratar-se, o sr. Pre-

A emenda n. 4, sendo rejeitada, rejeitam- sidente designa para amanhn. a seguinte 
se todas as outras, porque este projecto tem 
por fim fundar um estabelecimento que 
sirva de typo a outros congeneres que se 
fundarem depois. 

O projecto diz o seguinte · (lé): · 
A emenda n. 5 manda supprimir el!se pa

ragraplio. 
Ora, sr. Presidente, supprimindo-se esse 

paragrapho, os estabelecimentos serão collo
cados, por exemplo um, em Ouro Preto, ou
tro em Bello Horizonte, outro em Barbacena, 
outro em Juiz de Fóra, ficando num centro 
pequeno, todos os estabelecimentos, ao pas
so que pelo projecto elles ficarão distan
ciados uns dos outrcs, podendo crianças de 
diversos pontos do Estado serem edu
cadas nesses estabelecimentos. · 

Pensa portanto, a commisslto que esta 
emenda de\"e ser r~jeitada. 

As emendas de ns. 6, 7 e 8 devem tam
bem ser rejeitadas, pois, alteram o conjun
cto do pro.jecto. 

A emenda n. 9 manda supprimir a se
guinte parte do projecto (lé): 

Jl, sr. Presidente, o Senado accrescenta lo
go em outra eruenda : « e outras que o go
verno julgar conveniente.» 

Pensa portanto, a commissão, que tambem 
esta deve ser rejeitada. 

Diz o projecto (ló): 
Pela emenda do Senado deve ser entregue 

ao proprio educando, e v. exc. compre
hende1 que si eUe for menor, nem ao menos 
poder" passar recibo da quantia.. 

E, depois, não convinha que se entrt>gasse 
dinheiro a criança, mas sim, ao seu pae ou 
tutor. 

ORDEM DO DIA 

1." PARTE 

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

Até duas horas da tarde : 
Segunda leitura dos pareceres de commis

sO'es e dos projectos depois de impresso~ e 
distribuídos. 

Apresentaçlio de pareceres de commissões
Apresentaçlio de projectos, indicações, re

querimentos, interpellações ou moções. 
Discussão de requerimentos, interpella-

ções, indicações e moções. 
Discussão e votação de redacções finaes. 
Discussão das emendas do Senado ao pro

jecto n . 222, sobre or~amento para o future 
exercício. 

Primeira discussão do projecto n. 85, do 
Senado, indemnizando á viuva do dr. Carl08 
Ferreira Alves, serviços medicos por elle 
prestados ao Estado. 

Terceira do de n. l?53, sobre tara para. 
pagamento do imposto de exportação do tou
cinho, banha e fumo. 

SEGUNDA PARTE 

' Até quatro hora~ da. tarde' 
Terceira discussão do projecto n. 252. 

concedendo licença ao tenente Alberto Bran
dito Viriato Catão e ao dr. juiz de direito 
de Cataguazes. 



Terceira do de n. 237, nuctorizando o pro
ongamento da. estrada de ferro de Bello 
orizonte a Gonçalves Ferreira, da. cidade de 

Hapecerica. á tia Formiga. 
Primeira do de n. 258, creando cadeiras 
J'imarias no município do Cun·ello. 
Primeira do de n. 86, do Senado, a.ucto

rizando o Governo a contrahir um empres
timo externo até a somma de sessenta e 
cinco tllilhões de francos. 

Levanta-se a sessão. 

61." SESSÃO ORDINARIA AOS 8 DE SETEM
BRO DE 1896 

PRESIDE:SCIA DO SR. EDUARDO PIMENTEL 

SU)UIARIO :-l•rimeíra 1 arte da ordem do dla.
Acta.-Exp~tliente.-SP~!Utoda leitura de parece
res e de projeclos lmprt!>~Os.-Apre~rntar;io do 
parecer n. ~2-i.-Uiscus~ào tia redacçllo final do 
projecto n. 199.-Discus,ào das emendas do Se· 
nado ·ao projecto u. :t2:!.- Discursos do3 ~rs. 
to'crreira Tinoco. Carn•llo !'rales c nueno Brandão. 
-Declaração de voto dos ~rs. 1 amillo Soart's 
Filho, Ribeiro Junqucira c Se,·er'ano de nezende. 
-Declaração e rcquerim<·nlo rlo sr. AU!!Usto Cle· 
mentino.-Officios do :-'t!nado -Declaração de 
voto do sr. t:aroelro de llezeode. -- Apre~entação 
de parecer para terce ra discussão do projP.Cto o. 
g2, do Senado.-ldem, idem sobre o projecto 
n. 22li.-Primeira di~cussão dos projectos ns. 
85 c ~6. do Seoado.-T~rceira do de o. 243.
Segunda parte .-Terceira discussão elos projcctos 
os. 2!l~ e 2a7 .-Apre~enta~lo do parecer para 
sel!tlnda dlscus~ão do projecto o. 86, do Senadn. 
·- PrimP.Ira d1scus~ão do projecto n. 258. Apre· 
stntaçAo e discus~lo das redacçOes flnaes do~ pro· 
jeclos ns. 252 e 253.-0rdem do dia seguinte. 

Ao meio dia, feita a chamada., acham-se 
presentes os srs. Eduardo Pimentel, Ribeiro 
de Oliveira, Agostinho Pereira, Manoel Alves, 
Juvenal Penna, Ferreira Tinoco, Freitas Cas
tro, João Pio, Ca.rlindo Pinto, Simeilo Stylita, 
Bueno Brandão, Delfim Moreira, Sousa Mo
reira, Duarte da Fonseca, Augusto Clemen
tino, Francisco Bressane, Raul Penido, Nu
nes Coelho, Coelho de Moura, Carneiro de 
Rezende, Leopoldo Corrêa, Severiano de Re
zende, Juscelino Barbosa, Ribeiro Junqueira, 
Camillo Soares Filho, Manoel da Silva, 
lguacio Murta, Camillo Prates, Getulio de 
Carvalho, Rodrigues Chaves e Theophilo 
Marques, faltando com causa participada os 
srs. Alberto Furtado, Tavares de ~lello, Men
des Pimentel e Joaquim Calixto, e sem ella 
os mais srs. 

Abre-se a sessão. 
Lida a acta da antecedente e não havendo 

quem sobre a mesma faça observações o 
sr. Presidente a dá por approvada. 

0 SR. 1. • SECRETARIO tlá conta. do se
guinte 

EXPEDIENTE 

Otfi.cios 
Do dr. Secretario das Finanças transmit

tindo um ollicio do Governallor do Estado da 
Bahia, acompanhado do parecer a que se 
refere, com relação ao convenio celebrado 
entre este e outros Estatlo~. para a propa
ganda do café na Europa, America e Asia.. 

A' commissão de orçamento. 

O sr. WeoeHiaa Bra• diz que tendo em 
uma das sessões anteriores apresentado uma 
indicação no sentido de !!'er nomeada uma 
commissão mixta. para estudar e dar pare
cer sobre o projecto do codigo do processo, 
esquecou-se de lixar o numero tios mem
bros, por parte da Camara, e por isso requer 
seja aquolle de cinco, sendo delegada á mesa 
a faculdade de nomeai-os, e que se commu
niquP- ao Senado, atlm de que aquella Cama
ra nomeie os membros quG julgar conve
nientes. 

O sr. Presidente, com o consentimento da 
casa. nomt>ia, por parte dt.':'ta Camara, os 
srs. \Venceslau Draz, Carneit•o de Rezende, 
Camillo Soares Filho, Rihci ro Junqueira e 
Raul Penido, e manda que se otncie uo Se
nado na form:t requerida. 

O 111r. Bueno Hrnndã<3, fazendo ver tra
tar de materia. importante e urgente, o pro
Jacto n 86, do Senado, que se acha na ulti
r.la parte da ordem do tlia,requor e obtem in
versão desta, afim de que o referido proje
cto entre em tliscussão depois das emendas 
ofTerecidas ao orçamento, !'em prejuizu das 
demai~ materias. 

0 SR. JUSCElliSO BARBOSA requer a nomea
ção de membros interinos para a commissão 
de Obras Publicas que se acha tlesfalcada. 

O SR. PRESIDENTE informa que em sessão 
anterior já havia nomeado os srs. Duarte 
da Fonseca e \Venceslau Braz e, por isso, 
deixa do attender o requerimento do nobre 
Deputado. 

0 SR. CARNEIRO DE REZENDE envia ã. mesa 
uma representação de contribuintes munici
paes de Pouso Alto, solicitantlo a alteração 
de impostos e reducções de despesas. 

A' commissão de Camaras 1\lunicinaes. 
O SR. RAUL PENIDO envia á mesa·uma re

presentação da Camara Municipal do Rio 
Novo, solicitando cessão gratuita do predio 
em que funccionou a respectiva cadéa, pa·:a 
nelle fundar uma bibliotheca. 

A' commissão de Representações. 
O 8r. Ribeiro .Junquelra fazendo võr 

acharem-se ausentes os trcs membros da 
eommisstlo de Redacção, requer sejam no
meados interinamente quem os substitua. 

O sR. PRESIDENTE declara que, informado 
elo sr. lgnacio Murta, de que o seu collega. 

Ô sr. Rodrigues Chaves, membro da referida 
commissao, comparecerá á sessão, nomeia. 
apenas dous membros, os srs. Ribeiro .Jun
queira e Raul Penido. 

0 SR. FRANCISCO BRESSANI: envia á mesa 
uma representação dos empregados do ra
mal forreo da nova Capital, solicitando os 
mesmos favores concedidos aos funcciona
rios publicas e!i'tadoaes, com I~elação it con
strucção de casas na nova Cap1tal. 

A' commissão de Petições. 

SEGU:'oiDA LEITURA 
Tem segunda leitura, é julgado o~jecto 

de deliberacão e lica ~;obre a mesa para or
dem dos trabalhos, o projecto n. 26~. 
APilESE...,TAÇÃO DE PARECERES DE COllmiSSÕES 

O SR. RAuL PENIDO, por parte da com mis
são de Camaras l\lunicipaes, envia á mesa o 
seguinte 



PARBCER N. 226 

A commisslo de Camaras Municipaes, a 
que foram presentes representaçOes da Ca
mara Municipal de Barbacena pedindo pro
nunciamento do Congresso sobre impugna
çOes feitas pelas munici_palidades de Palmyra 
e Alto Rio..Doce, aos lim1tes entre aquelle e 
estes municípios : 

Considerando que pelos documentos pre
sentes nllo pode o Congresso resolver, por 
quanto, só depois de r.svistos os limites pe
las municlpalidad~s. no caso de suscitarem-

. ae duvidas e nllo chegarem a accôrdo, caberá 
iquelle a decisllo ; · 

Considerando que nllo ha uma linha divi
soria traçada e 1nem um plano delineado, não 
sabendo o Congresso, si as duvidas havidas 
se referem a este ou áquelle ponto ou a 
toda a linha divisoria, é de parecer que se 
odtcie às Camaras Municipaes de Barbacena, 
Palmyra e Alto Rio Doce no sentido de en
·viarem ao Congresso um esboço dos limites 
divisorios r·espectivos e quaes os pontos em 
que divergem, assim como documentos com
probatorios da base destas divergencias. 
(S. R.) 

Sala das commissões, 8 de setembro de 
1896. -Raul .f'enido. - Camillo Soares I<'i
lbo. 

-A imprimir-se. 

DISCUSSÃO DA REDACÇÃO FINAL DO PROJECTO 
N. 199 

E' lida e entra em discussão, sendo sem 
debate approvada a redacção final do prqje
cto n. 199 sobre estrada de ferro de Jt1iz 
de Fóra a Jacutinga, de accôrdo com a 
emenda do Senado. 

-Remetta-se â. sancção, communicando-se 
ao Senado. 

Comparece o sr. Epaminondas Ottoni. 

. DISCUSSÃO DAS EKENDAS DO SENADO 
AO PROJBCTO N. 222 

Dispensada a leitura., a requerimento do 
sr. Carneiro de Rezende. entram em dis

.. eussão as seguintes emendas offerecidas 
pelo Senado ao projecto n. 222, sobre .orça
mento. 

1.· 
Ao art. I. · § 1. · Reduza-se a verba a 

13.000:0001 . 
2.' 

Ao mesmo artigo § 17. Reduza-se &'verba 
a 20:000$. 

3.· 
Ao mesmo artigo § 19. Reduza-se a ver

ba a 5:000$. 

ORÇAMENTO .DA DESPESA 

4 a 

Ao art. 2 ·, § I ·, n. 7. Eleve-se a. verba a 
36:000 ~. ' 

5.• 

Ao mesmo artigo e paragrapho unico, n. 8. 
Eleve-se a verba a 126:0203. 

6.· 
Ao mesmo artigo e paragrapbo n. 19 (let

tra a).- Supprima-se. 
7 .• 

Ao mt<smo artigo e paragrapho n. 20 (let
tra a). 

Accrescente-se: E 10:\)()()f para o Lycê'o de 
Theopbilo Ottoni (conforme a lei n. 164) . 

8.· 
Ao mesmo artigo, paragrapho e numero 

(lettra d). Reduza-se a verba a 522:600t-e 
0 nde se diz 13 escolas normaes, diga-se:
dez escolas normaes. 

o.· 
Ao mesmo .artigo e pn:·;,grapho, n. 21 (j). 

Accrescente-se :-Inst ituto do Fructal. 
10. 

Ao mesmo artip;o, paragrapho e numero. 
Accrescente-se (") : !LO collegio de Macabu
bas, conforme a lei n. 164, 5:0001. . 

ll.• 
Ao mesmo artigo e paragrapho, n. 26: 

Reduza-se a verba. a 1.009:710$. 
l'> • 

Ao mesnw artigo, § 2.·, n. 13. Reduza-se 
a verba a 20:0001. 

13.• .. 
r\ o mesmo artigo, .§ 3. ·, n. 14. Suppri

mam-se 1\S palavras a-inclusivé 8:000$ até o 
tinnl neste numero e reduza-se a verba a 
50:000i!. 

14.• 
Ao mes.mo artigo e paragrapho, n. 16. Re

duza-se a verba a 20:000$ . 
15.• 

Ao art. 4. Accrescente-se ao final deste 
artigo ... e a do n 9 do § 3. · do art 2. • 
até a quantia de 4:3003 para ser applicada 
como gratificação aos empregados da Junta 
Commercial que o governo encarregar do 
serviço da estatistica commercial do Es
tado. 

16.• 
Ao art. 0. Supp1·ima-se. 

Additivas: 
17.• 

Artigo. Para occorrer â. insulficiencia da 
verba do art. 2 . ·, § 10, n . 12 <ta lei n. 147, 
de 23 de julho de 1895, na parte relativ'.l. ao 
expediente da. Secretaria da Policia, fica o 
governo auctorizado a abrir, desde já, credi
to supplementar até a quant ia de um conto 
de ré1s. 

18.• 

Artigo. Para execução da lei n. 156, de 
8 de agosto do corrente anno, fica egual 
mente auctorizado a. abrir credito supple
mentar até a quantia de um conto e duzen-
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tos mil réis (I :200$) a rubrica n. 8, § I ·do I Entretanto, sr. Presidente, todas as provi
art. 2.· da lei n. 147, de 23 de julho de, sões dizem justamente o contrario, e, pelos 
1895. dados ministrados pelo exm sr . dr. Secre-

19.· tario das Finanças no seu relatorio do anno 
passado assim como no deste, nós vemos que 

Fica o Presidente do Estado au- a producção no nosso Estado, tende a um Artigo. 
ctorizado: 

a) A re~rular como julgar mais convenien
te a exhibiçfto das guias de café para os 
despachos tle expor·tação, de modo a garan
tir a rcYer•são do respectivo impost.o, po
dendo cnt•·ar em accõrdo para esse fim com 
os go,·et·nos dos Estados intet•essados . 

b) A abrir, desde já, um credito. extraor
dinario até a quanth\ do dez mil contos de 
réis, para occorrer ás dosyesa.s com a execu
ção da lei n. 3 (addiciona á Constituição) de 
17 de dezembr·o de 1 89:~. nos termos da ul
tima parte do art. 5. · e mais a construcção 
de casas na nova Capital para os runccio
narios publicos, podendo fazer,para esse fim, 
as operações de credito necessarias, não ex
cedendo o juro de 6 ·f. ao anno. 

O •r. Ferreira Tln&eo:- Sei, sr. Presi
dente, que o principal intuito do legislador 
deve ser procurar semp1'e.o cquilibt·io do or
çamento do Estado, de maneira que a ues
pesa nunca exceda ã. receita. 

Sei que a regularidade das tinctnças de 
uma naçfto se caracteriza por um simples 
traço-~quilibrio verdadeiro e real da dAs
pesa e da receita. 

Mas, sr. Pt•esidente, esso equilíbrio não 
consiste simplesmente em um jogo de alga
rismo;; c de cirras e nem em um arranjo 
symetrico das verbas. 

E' nece:>;;ario que o legislador attonda á.s 
necessidades public:1s, é nece~sarias que atr 
tend;,mos aos re!'la mos da opi uião e que 
consignemos no urçaruontu \'Ol'Otl pat·a as 
leis quo aqui fo!'am approYatlas. 

A commissão de orçamento da Camara foi 
calma e moderada tomando a medm dos 
tres ultimos exercício~ e seguindo as praxes 
sempre estabelecidas Heilta casa ; a commis
são de finanças do Senado não foi só-.nente 
moderuda e calma, foi timida e tambem re
ceiosa. 

Assim, sr. Presidente, a commissão do Se
nado reduz a verba contida no artig-o l. · 
§ l. · que a Camara orçou em 13.350:008 a 
13 000:0008. 
Entretanto, comparando os dados dos tres 
ultimos exercícios, en <!ontramos que no an
uo de 1sn:l o impoió:tO cio export;,çfto foi or-
t;ado em IO.ô82:434~ :2< i2, em 18D4 em ...... . 
13 Otlô:274S-l09 e em 1 ~05 em 16.H:n:525 ' I tO, 
,·endo-se assim que n media do triennio é 
de l::l .RGH:7-t4 503. :\. l'Oilllllissflu ele Ol'çamen
to r!o SP11ado dcspresou essa media, !lcsprc
sou :1 s pt·axc:;: estabt•lecidas no }.líll'lamento 
ao tlxat· a receita e -v e:u pl'Opür uma emen
da •·eduzi ndo essa verba 
~àu !': t· i, "''· P1·e~idente, qual o intui to, 

qual o Hlll\'el que levou a commissl\o a as
sim procede:·. P()llerf10 dizer·, e tal\·oz tos~e 
est'é'· um d11~ a1·gumE'nto,: apr·csent.udo::, que 
é neces';ll·io. attcndet· que a prodnct,:iio do 
nos::o Es1ado tendo a climinuir e que, por 
isso, precisamos pt•ecav•~r. e este deve se t· o 
intuito do Jegisladot·. 

gra~de augmento, augmento que tem sido 
votado por s. exc. 

E' assim, sr Pr·esidente, que no rela.torio 
encon 1.ramos as seguintes palavrn.s: «Pelos 
dados consignallos no corr·er das informa
çues deste relatc.r·io, é segur~>. a a.lfirmaçilo 
de que a riqueza publica ct·esce em Minas e 
o movimento ascendente em que e lla. vae 
não ~-oo!le deixar de ser· motivo de justa satis
fação. A marcha ascendente da receita do 
Estado esta na pr·ogt•essão de \5 · 1. annual
mente, o a mm·gem entre a que é calculad& 
nos or·çamentos de quatro annos consecuti
vos e a rend<l en·ectuada ó superior a 50 'I· 
em fhYor desta ; ao passo que a despesa per
me.nente tem Cl'escido na me..tia de 14 7t8 
no mesmo pcr'odo. » 

E' verdade que a principal fonte de ren
da tio I<:stado e o café, e ê uecessario ntten
der qu~ esse producto não tende a diminuir 
como quer a commissão de Ot·çamento do 
Senado, mas, antes pelo contrario,a sua cul
tura tem se. !le;;enYolvido, não sómente na 
Matta, mas tambem em ouu·a.s zonas do Es
tado. 

RelatiYamente a os to ponto, diz o di'. Se
cretario das finanças no seu •·etatorio (lê): 
-A pro,·a mais sign itl cnth·a do desenvolvi
mento que tem tido no l•:;;tado a cultura do 
cate, que ~ a l'onte pt·incipal e ma.i1> abun
dante da receita puhlic;L.. ~e tJncot:tra na 
somma. total ria protlllcl,'iio rln anno rte 1895, 
considerado de esc:u:,;a col1witn, mas supe-
t•io t· c1n u~;tis tle l.t OOO.uuu uu kil s a do 
anuu attterior. » 

Si a pt•otlucç:in a u;;mo!tt.;;, ma~ si o preço 
tende a diminuir·, cumpre ao lel!islador fe
de•·al e ao Govet•no, tomar todas as medid·...s 
necessarias pat·a que isso não se dé. 

O SR. W. BRAZ :-Isso não depende do 
Gover·no . 

0 SR. FERREIRA TINOCO :-Si Ó exacto que 
a cult.u1·a do caf~ tendo sempre it augmen
tar·, s i este augmentn é real e as:signalado 
pelos Presidentes dos Estados de S. Paulo, 
Espírito :S;•nto c Bahia que tive1·am o anno 
passado u111a reuni;1o para. que se fizesse 
pr·opa!.randa elo cal'é em diversos paizes . . • 

0 SR. DUARTE DA FO:"\SEC.\ :-ldêa infeli
císsima e que mui to 11a prejudicado a cota.
t,:iio do caro no- mercados extrangeiros e 
CJUe prc:: uppiie IH1!!111ento de producção o 
que C inteil'alllollte inexarto. 

O R. FEt:;umtA Tt:o;ôc'> :- Si os Presiden
tes dos E;;tado~ ~fio O!'l p1·i meiros em affirmar 
que a pr·o•h.tc.,-ftt> é exces!li \·a para o consu
mo, ni'IO li a. motiYo pal'n. que o Senado di
minui::se el':n me:::nHl. vet•h,t. Assim, sr. Pre
:: idente, vot•J contra as emendas du Senado 
ao R.l't. l . . do Or(,'ll.lllento. 

O Senado ni\o ~<.'J;Uiu as pmxes cstabeleci
d:ls julgo m~~mo c; ne a~silll pr·or.eueu, redu
zirlllo 11 receita .t e• Estndc• para CJIIú mais 
tardH pndcs~o ap1·e~eutur emendas suppri-
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mindo verbas conaignadu em orçamentos 
anterioree. 

O SR. W. BRAZ :-Estamos em um tempo 
de economias. 

0 SR. •FBRRBIRA TJNÕOO :-Voto tambem 
contra a emenda n. 6i que manda suppri
mir a p&lavra a no § 9, do art 2. ·, sup
priminilo auim, a verba consignada' aos 
boapicios de alienados de S. Jollo d'El-Rey e 
Diamantina. 

Essa verba é consignada no orçamento em 
virtude de leia votadas nesta casa, leis que 
paaaar&m pelos tramites regimontaes, e vem 
attender a estabelecimentos que têm pres
tado relevantes servioos, nilo sómente ás zo
nas onde estilo situados, mas a todo o Estado. 

Em Diamantina, desde 1872, é provedor 
da Casa de Caridade, o honrado sr. com
mendador Ferreira Brant qúe tem propu
gnado esforçadamente para auxiliar aquelle 
estabelecimento, atl.m de que elle, se preste 
aos fina a que é destinado. 

Percorrendo os annae&legislativos, nós ve
mos o dr. Augusto Velloso que occupou uma 
cadeira nesta casa e que hoje é juiz de di
reito de Diamantina, assigna.lando os rele
vantes serviços prestados por esses estabe
lecimentos, referindo até o facto do gover
nador do Estado de Minas, em uma occasião, 
dirigir-se ao distincto funccionario que toma 
conta do hospício de alienados de Diaman
tina, pedindo para que fosse enviado para 
aquella casa, um louco que se achava na 
caolêa de Leopoldina. 

Vé pois, v. exc. e a casa, sr. Presidente, 
que esses hospícios de alienados recebem os 
indigentes nilo sómente das localidades, em 
que se acham installados, mas, de diversos 

· pontos do Estado. 
Perguntarei ainda: para onde irão os alie

nados que se acham nesses estabelecimen
tos? 

Os princípios de humanidade, os princípios 
de caridade mesmo aconselham que nilo se
.iam enviados para a rua, ,porque vilo per
turbar a ordem e tranquilbdade public&.& 

Nilo podem ser enviados para as cadêas do 
Estado porque ellas silo destinadas aos rri
minosos e o nosso codig(_) criminal diz que 
os loucos nllo silo criminosos. 

O SR. JoXo P10:-V. exc. pensa que sup
primida esta. verba supprime-se o estabele-
cimento. • 

0 SR. FERREIRA TINÔCO :-E' tambem ne
cessario attender-se que não se pode mandar 
para o Hos,picio Nacional, porque o orça
mento consigna apenas a verba de dez con
tos para esse tl.m e v. exc. deve conhecer as 
didlculdades com que luctam os habitantes 
de diversas zonas do Estado para fazer a re
messa para , o hospício nacional. 

Não se pode admittir que estes hospícios 
seJam subvencionados pelas ca.maras hmnici
paes, porque elles nllo são destinados a pre
star serviços sómente a um município, nem 
a uma zona, mas a todo Estado. 

Os princípios da humanidade e de carida
de e os proprios costumes mineiros .exigem 
que se vote contra a emenda que supprime 
esta consignação (Apoiados) para os hospi
aes de S. João d'El-Rei e Diamantina. 

Voto tamb~lil contra .a emenda n 8 que 
manda suppr1mir a verba destinada ás tres 
escolas n<'rmaes nllo installadas. 

Sr. Presidente, o anno passado votou-se a 
verba necessaria para a installaçilo da escola 
normal da cidade da Januaria e foram pos
tas em concurso as cadeiras para que po
dasse el~a ser este anno installnda e quando, 
sr. Presidente, a populaç!Io daquella cidade 
esperava a realisaçilo do seu ardents desejo 
quando a populaçlio daquelle abençoadJ 
~ecanto de Minas esperava vel-a este anno 
mstallada, vem o legislador connsignar no 
orçamento a suppressa:o da verba respectiva. 

!l SR. Jo~o Pto: -Fo1 pena que nilo suppri
misse quasi todas. 

0 SR. FERREIRA Tlt~ÔCO :.:_Nilo é justo 
não é patriotico que se consigen no orça~ 
mento uma verba e um dia antes da instal
lação da escola venha, este mesmo legislador 
supprimir a Yerba. (Ajioiados.) 

Procura-se, sr. P••esidente, diffundir o en
sino em todas as camadas sociaes, procura
se crear escolas primarias de maneira que a 
i~struccilo se torne uma realidade e, sr . Pre
Sidente, vem o legislador suppriwir a Escola 
Normal da. Januaria destinada a preparar o 
professorado que deve instruir a mocidade 
daquella regill.o ! (Muito bem). 

Si é necessario tratar-se dos interesses da 
instrucção, si iJ necessario que a instrucção 
torne-se uma realidade, devemos antes de 
tu.do saber que, para isso conseguirmos, e 
mister que os professores sejaitt habilitados 
(aJIOiados), e assim não é natural que o Con
gresso supprima a verba para o custeio das 
Escolas Normaes, pois e nellas que se prepa
raram os moços que se destinam ao magis
terio. 

Lembremo-nos, sr. Presidente, ainda de 
que a .Propriedade nacional nilo repousa em 
outra pase que nilo seja a instrucçilo, lem
bremo-nos que, olhando para a estatística 
dos crimes, nós encontramos d'entre cem 
criminosos sómente um dotado de instrucçi'l.o 
e si olhai·mos para a estatística da elllbria
guez veremos a mesma cou1.1a. 

E tanto isto é exacto, sr. Presidente, que 
no direito penal, tanto a escola classica em 
cujo throno sentava-se Carrara e tambem a 
nova escola penal. .. 

O SR. JoXo P1o :- Não é exacto que a in
strucçllo impeça o crime,o dr. Viveiros nega 
isto e diz que isto c uma affirmação gra
tuita. 

0 SR. FERREIRA TINÓCO :-A ignorancia, sr. 
Presidente, é um dos factores do crime e n!l.o 
tem razão o nobre Deputado quando affirma 
o contrario, porque assim o atftrma os ho
tr.ens da estatua de Puglia, Garofalo e ou
tros. 

O SR. Jo.Xo Pto dó. um a.parte. 
0 SR. CAitNEIRO DE REZENDE :- Impede 

em grande parte. • 
0 SR. FERREIRA TINÔCO : - Lembremo-nos 

tambem que a democraci11. repousa na instru
cçilo, lembremo-nos que a propria historia 
refere que os romanos venceram os gregos 
pelas armas e que estes venceram os roma-
nos pela força da instrucção (apoiados). . 
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Horacio e Virgilio ·nos ensinaram esta ver
dade quando dizem : Gracia capta ferum vi
ctorem cepit, et artes intulit agresti Latio>>. 

Lembremo-nos ainua que um dos m tis il-
lustres oradores das assembléas revoluciona
rias, Condorcet dizia a 20 de abril de 179"2: 
otrerecer a todos os individuas da especie 
humana os meios de provar as suas necessi
dades, de conhecet· e esct·over seus direitos, 
de entender e cumprir seus deveres - tal 
deve ser o primeiro fim tJ.a instruc.;ão e, de
baixo de!te ponto de vista, ella é para o go·· 
verno um dever de justi<;a». 

Lembremo-nos que o pedagogo allemão 
Curttman dizia que illiminat• as Escolas 
Normaes seria o mesmo quo semear e plan
tar e deixar a colheita ao acca~o». 

1'\ào será, pois, com o meu voto suppt•imi 
da esta verba do orçamento, e desejo 
que, quanto antes, se instt~lle a Escola Nor
mal d<L Januaria, que virá prestar relevantes 
set•viços, fazendo com que a instrucção. eja 
dttrundida e, deste modo, debelladas as mise
rius da ignorancia 

·votemos, pois, contra esta emenda e não 
supprimamos verbas relativas á. instrucç:\o 
publica, pois a instt·ucção, diz Osrnandias, c 
um remedio d'alma que assegurá a ordem, 
a tranquillidade e a riqueza. (Muito brmt). 

0 SR. CAR:-IEIRO DE H.EZE:'ollJE: - V. exc. 
esqueceu-~>o das Escolas l"ot·maes de Cata· 
guazes e Pouso Alegre. 

O SR. FERRF.IRA TtNõco : - Não me esque
ci destas escolas, meu illustre collega. 

Tenho por obrigação defender os direitos 
da Januaria. e, votando contra a emenda tio 
Senado, tenho satisfeito os seus desejos, pois, 
esta escola está nas mesmas condições que 
as de Cataguazes e Pouso Alegre. 

Voto tambem contra a emenda que . dimi
nue a verba destinada para a. sala do jury 
de diversas comarcas do Estado, porque, sr. 
Presidente, este 1avor jã 1oi concedido a di
versas comarcas e sómente 4G comarcas pre
cisam agora de ser attendidas, pedindo para 
essa despesa o sr. Secretat•io das Finanças 
a verba de 60:000tOOO. 

E, sr. Presidente, falo sem suspeiçflo 
porque devo declarar a. esta Camara que a 
comarca onde rel!ido já. rt:cebeu a verba 
para este tlm. 

Voto tambem contra a emenda n. 18, que 
manda supprimir de nosso orç-a.mento a 
verba. de oito contos destinada á impressão 
da« Revist1~ Industrial». 

Esta revista, sr. Pt•esidento, como v. exc. 
sabe, tem prestado relevantes ser\·iços ao 
Estado, tem propagado nos paizes extran
geiros as riquezas do nosso pniz e assim não 
ê justo que supprimamos do Ol'çamento 
essa verba tão necess:u·ia e util. 

Voto tambem contra o adclitivo consi
gnado na emenda n. 19 lettra A, que diz o se
guinte (le) 

Voto contra, sr. Presidente, porque julgo 
que não é necessario dar ao governo :tUcto
rização para. tomar medidas relativas á lis
calização de impostos, pois, elle póde fazer 
independente de auctorização do Congt·osso. 

Além rl.isso a emenda da conunissão de Or
çamento do Senado não ' 'em consultar os 
interesses da. lavoura porque não vem a r.a· 
bar com a especulação quo tem !:O dado na 
praça do Rio de Janeiro com relaç:-10 iLs guias. 
O que é necessario é quo o go\'OI'no acabe 
com essa jogatina que tem-se da.-:lo n :t Capi
tal Federal com as guias de ca t'ú pat•:t que 
elles representem simplesmente o ti tu lo de 
pagamento de imposto e que nii;l tenlia lu
gar a agiotagem que se tem c~' abeleeido. 

Procure o guvcruo, por q U<~lq uot· modo, aca
har com a a~iotal-(em da,; guia< c tel'il. pre
~nado um :.:ran•lc set·,·iço aos la v r .• dorcs. Ao 
1!0\'erno rle Minas não roi pos~ive l U >:tl' da 
faculdade contid~~ no a t·t. 7d~lei n. 14i, de 
23 de julho tle 1895, e continua c' lll vi:;··•· o 
accõJ•do tlo 20 de maio; a pra.tic.t. Jh>róm, 1.cm 
demonstrado quo a unica m s lida. a t .•mar 
ó a.cttb:ll' com ostejogo de guia<, pnis, :.:•·an
des pt·ejuizos acarretam tao~ .in:.iOS e o< u ni
cos prejudicados são ns pro: !nc~ores . Tt~mos 
feito leis sobre este assumpt" o com ost:ts 
leis na.da temos obtitlu e em'lU:IJlto "" !!o\· ,~r
nos e legisladores co:.r:tam do <I.S$ 11111 pto, os 
especula•lot•es Yão agindn o o actual s~·st.ema 
de t'c Yct':<:io do imposto tem c:1.us:~· lo ;.r t':tn
lles pt·~jaizos il. lavoum. 

Deixemo::, pois, an go,·orno a facublade 
de toma•· q ualquet· medi•la e não tt•:ttemo;; 
de garanti I' reveJ•sã•> do i mposro, poi~ e:<ta 
rever~i\o não se dará, pel:~ grande quantida
de de guitts no met•cad ll o prejuízo dos la
vradot•es tem sido de :30 n 4•J ·f. e este esta
do de causas não pode continuar. 

Si não for tomaria um:l. medida em t•elação 
a este assumpto, o pr~juizo do lanador 
ainda será. maior, pois, a pruducção de café 
ct·esce e o numero de guia.-. irj, tambem cres
cendo. 

Julgo que devemos tudo f:\Z f'l t' p:1ra. acabar 
cem a tal reversão e par.1 que a guia não 
s~ja um titulo de mei·cancht. 

Ella não deve ter valor nlgum e não deve 
estar assim sujeita. a altas o baixas. 

O SR. \V. BRAZ:- Mas qual o plano de v. 
exc 1 

O SR. R. Ju~Qm;mA :- Qu·tl o meio 1 
O sR. F~:RRE!RA. T!Nõco : - Diversas medi

das tóm sido apresentadas nesse sentido o 
a minha opinião & que o lavt•ador de,·ia pu
gat· o imposto de ll·f., e mais nada. (!Ia di
vel·sos aprtrtes). 

0 ~R. H. HRANOÃO:- V. OXC. é contrario ÍL 
re,·m·silo do imposto? 

O SR. Fg .n. ' l :<A TtNôco:- Sou em ah~o
luto, SI'. Pt•esidente. cont.rario iL revai'silú 
do impo;;to, acho que o fazendeiro deve pa
gn.r o imposto de li ·f. o isto me~mo, porque 
não é a.inda possível d'spe:l><ar tal 1mp1sto. 

A reversão ê um:t burm e com o actual 
systema quasi não s ~ dá t:tl re~·crslo. 

Sou representante d ~ una zona c ;~fecira 
falo aqui depois de tet· ou ,·ido e cou!:nlta•lo 
a diversas passo:~ e a minha Clpiniiio nes~•fl 
sentido é a mesma qu i} foi manifestada no 
Senado por dh·orsos fazendeiro~. 

Par<t conclui!· declaro que voto tamb)m 
contra a emenda que manrh ahrir um ct·edi
to de lO mil contos para a-; despesas d:t No\·a 
Capital. 



Si a producçlo do estado tende a crescer, 
ai as nossas condiçGes financeiras slio pros
peras, pois é o que deduz-se da apresen!A
çll.o dessa emenda, nilo é natural que se tlre 
do orçamento pequenas verbas que passaram 
nessa casa em virtude de leis anteriores. 

O SR.. W. BRAz dá. um aparte. 
o sa. )i'ER.R.EIR.A TINóco :- Tenho certeza, 

sr. Presidente, que o unico voto que appare
ce nesta casa contra essa. medida. é o meu, 
nías isso não quer dizer que eu não possa 
tomar parte em qualquer resolução relativa. 
a despes"s na nova Capit<4l. 

A lei n. 3, consigna. que O!'l funccionarios 
residentes na Capital do Estado tenham um 
lote de ~erras e t.ambem casa em Bello Hori
zonte e eu com a minha emenda quiz apenas 
tornar essa medida equitativa e justa esten
dendo as regalias da lei o. 3 e do respectivo 
regulamento a todos os funccionarios que 
por occasião da mudança da Capital tiverem 
de ·acompanhar o governo para Bello Hori
zonte. 

os devedores do imposto poderio argumentar 
com isto para se negarem a pagai-o. 

O aR.. BuENO BRA:'oloXo : -O legislador de
ve conhecer a fonte da renda 

0 SR.. CAMILLO PRATES : -Deve conhecer 
profundamente para que a previsão se ap
proxime o mais possível da verdade . 

Eu, por exemplo, não impugnarei as 
emendas do Senado com relaçilo ás outras 
verbas da receita;porque sei que os impps
tos silo pert"eitamente conhecidos e o Estado 
nilo encontrará. difficuldade em cobrai-os. 

.1\fas o imposto do ouro que reputo justís
simo e orçado como foi pelo Senado, os con
tribuintes poderão deixar de pagai-o, alle
gando que, si o Congresso tivesse tido a in
tenção de crear o imposto de 5 1 sobre a. 
exportação do ouro; não o teria orçado, em 
20 contos (apoiados), visto como os 5 · I . de
ver·ão produzir, cerca. de 600 contos. 

O SR. JoXo PIO : - E' devemos cobt•al-o 
tambem em ouro. (1·istulas). 

O SR. CA!IULLO PR.ATES : - Si, sr. Presiden
te, cobramos li ·I. sobre o valor do café, 

Neste ponto, ~;,r. Pt·esidente, eu estou com- p:trece que deveriam os cobra!' a mesma cou-
pletamente isolado ; votei contra as vet>bas sa sobre a producção do ouro (apoinclns) e, 
destinadas á núva Capital e continuarei a si a Camara nã.o propoz o imposto de ll "I· 
procede1· da mesm:.~. maneira pot>que julgo foi, sem duvida attendendo ao pouco desen
que a inclusão dessas despesas no Ol'Çatnento volvimento da industria mineira, que, sof
virá. compromettet• as finanças do Estado de rrendo um pesado tributo, poderia desappa-
Minas. (Muito bem! ,l1uilo bem !) recer, causando-nos grande mal. 

O 8r. C:::amlllo J•ratey: - Venho tão só- 1\las estas considerações fizet•am com que 
mente, sr. Presidente, fundamental' o meu a Camara, não votan!.lo um imposto elevado, 
voto em relação ás emendas do Senado ao votasse, entretanto, o de 5 'I· sobt·e o va
prQjecto ~e orçt~mento. lor do ouro, imposto que deveria pr·oduzir 

Não veJO razão para que o Senado tenha approximadamente 600 contos, que o Senado 
diminuído o imposto sobre o ouro, inscripto reduziu a 20:000$000. 
em o n. 17 do art. I.· do pt•ojecto em discus- A respeito do orçamento da receita é só-
são (Apoiaâos). mente o que me cumpre dizer, mas sobre o 

Julgo, sr. Presidente, que o Senado, ao vo- orçamento da despesa v. exc., sr. Pr·esiden
tar esta verba de receita, não apprehendeu te ha de permittir que eu combata algumas 
bem o pensamento da Camara, por·quanto o emendas pt•oposta.s pelo Senado. 
que esta quiz l'azer foi converter o actual Em primeiro logar não sei porque (\ Sana
imposto de 2 lt2'I· sobre a renda liquida das do reduziu a 20:0008000 a verba do n. 16, 
companhias de mineração em 5'I· sobre o § 2 . ·, art 2. ·, do orçamento, destinada a 
valor do ouro exportado por essas compa- prover diversas comarcas de mobilia par~ 
nhias (Apoiados). o jury e audiencias. 

O sa. JoÃo PIO :-0 imposto devia ser de E' verdade, sr . Presidente, ([110 a verba 
15'I.. proposta pelo Governo talvez comp1·ehenda. 

O SR. C. PRATES:-Ol'a, st• . Presidente, si maior numero de comarcas do que aquel!as 
é certo, como se diz, que só a companhia do que faltam pa1·a. ser providas, ma.s o Senado 
Morro Velho produz 15 kilos de ouro por não eei onde foi colher inl'ot•maçi)es para 
dia, o imposto pagu por esta companhia ele- concluiJ' que 20 contos de réis bastam para 
va.r-se-h!a a cerca• de 600 contos de róts. prover de mobilia. as comarcas tjue a inda 

Além disto, é facto conhecido que outt·a.s não tL tiveram. 
con~panhias existe!~ no Estallo, podendo pro- 0 s ' · FJmREIRA TINoco : _ Faltam ainda 
duz.1r ouro que serta augmentar aquelle al- 46 coma.rcas. 
gartSlllO · . .· 0 SR. CAMILLO PRATES: - Si f'altam 46 

E!ltret;nto, SI'. Pres~dcnte, o Senad? ~e- comarcas, a 1:5008 pm·a cada uma, a verba 
duzm a -O contos o orçamento da comnHssão I 20 contos é visivelmente insulliciente. 
que era· de 120 contos, quando eu penso que (1 . l ) 
a. cl?mmissã.o des.ta. casa. .roi. excessiva.1:7.ente I go:~~ o;P.;tREJRA TINoco : - 0 Secretario das 
~1m1.da em seu c.tlculo, tun.Jdez que ah~~s s.e F' alças peâe 60 contos de réis. 
JUStitlca até certo ponto, n sto ser a. pl' tlllet- 111• 1 ' . 
ra vez que se vae cobrar o imposto sobre ' O SR. CA)IIJ.J.O PRATES : -Deve ser ma1s 
a exportação do ouro. (l\luilobem; llo sr. Joilo li ou menos, e~ta a verba que de,·emos . vo tar. 
Pio.) Não. veJ? razão pa.~a esta econom1a .que 

Portanto, sr. Presidente, eu voto contra a 1 pode mthm· no credlt~ do Estado, _POr que 
diminuição d'e·sta verba, não porque. t>epute são despesa.s q~e se tem d~ faze1· . to~ço~a
essencial determinar a somma que uma ru-j mente e é muttl querer adtal-as, dnmn um
brica de receita deva produzir, mas porque do-se a verba. 



_ Portanto a reducção arbitraria, feita pelo 
Senado, nlio pode ser .:anccionada pela Ca
mara ; eu, pelo menos, nego o meu voto a 
essa redacção. (Muito wm). 

Vejo, sr·. Presidente, na emenda n. 8, uma 
disposição que está em desacordo com o 
procedimento da Cama.t·a. no que diz respei
to ás Esc•>las Normaesjá et·oadas. 

Sr. Presidente, já foi reconhecida a neces
sidade dtJsta::: Escolos Normaes em annos 
anteriores e não só o Cuuj!resso as creou, 
como votou, no orçamento vigente a verba 
necessaria para que tossem ellas installadas. 

Desde, pois, que não tem sido demonstrado 
que estes estabelecimentos ~fto inuteis, sup
ponho quo a Camnra não pode consentir· na 
suppressão da V<·: ha r·espectiva. (Apoiado.) 

Sr. Presidente, alem disto, a Cnmara tem 
demonstrado que r·econhece a urgenci<t da 
installação das Escoias ~ormaes, porquanto 
já. votou, cr·eio que em duas discussões, um 
projecto eliminando o r.oncur·so pnm o pro
vimento das cadeiras dessas escolas. 

Ora, si a Camara, eli!uinando o concm·so, 
promove um meio de arredar· dilliculdarle 
para o preenchimento das cadeims, puuro 
cuidado lhe merecendo garantia, pelo con
curso e boa escullm drJs pr•ofessores que, 
pelo menos, llcariam a8sim em condições de 
não serem suspeitos de ignorancia, nãO' 
me é licto, nem a ninguem, attr·ihuir a Ca
mar·a o pt•nsamento contradictorio de im
possihilitar· a .jnstalla~;i'• o das escolas, sup
primindo a ver·IJa pant o custeio de lias. 

Seria um pr·ocetlimento incoher·ente e, por
tanto, penso que a Camara, correcta como 
tem sido, não poderá. approv:u esta emenda. 

Alem disso, sr·. Pr·esidente, é dolor·oso 
que se procuro realizar economias, cortan
do na verba destinada it instrucçfto publica, 
quando nem temos ai nda estabeleci montas de 
instrucção sutflcientes para a nossa popu
lação. 

As nossas escolas primarias estão muito 
aquem das necessidades publicas; o nosso 
prof'essOI·ado, (]iz-se todos os dias nesta Ca
mara, ainda não attingiu siquer it media de 
perfeição que devemos oxigit· do magisterio 
publico, para que o en;:; ino s~ja Lem minis
trado. 

tenh.o a honra de representar, não Sd con
tradrzem ahsolutamente com os interesses 
do Estado; ao contrario, são interesses ge
raes, de ordem publica, que não dizem re
speito a esta .. ou úquella re,:rifto em particu
lar, porquE- a mstrucçfto publica inter·essa a 
todo o e:..udo, sem distincção de regiões. 
, Ai~da mais, com o systema de governo re
publicano, tendo-se acceitado o sutl'r·agio 
univers~l,. nã.o comprehendo como se pre
denda drmmurr a verba destinada á instru
cção puhlica., p~r·quanto só instruindo larga
me:Jto o povo e que teremos mais extensa 
represtlntação da opinifto popular. 

Decla~o a v .. exc._. sr. Pres_idente, que não 
sou murto partrdurro do sullragio universal· 
~las, . u~a ve:l! .qu~ el.le e~tá adoptado pelà 
,:onstrtuu;~ào, J<t uao e mars tempo de se dis
cutil-o aqui. 

E' uma instituiçfto nacional e o qae deve
mos é fazer com que ella fructirique, o que 
nflo conseguiremos diminuindo a instrucção 
publica, sophisnwndo assim um preceito do 
nosso co digo poli ti co. 

Out1·a suppres~ão que nfto compr·ehendo é 
a que se consigna na emenda n. 13. 

Fui eu que, hn tempos, tive a honra de 
propor· a Camar·a. a subvenção para OI' pu
blicada a « Revista Industrial». A Cama.ra 
ncceitou es:;a medida sem a menor impugna
çfto. 

E, sr. Presidf'nte, tem-se dito todos os 
dias que es8a revista esta px·cstandu rele
vant.issimo~ serTiços ao Estado e ao Br·azil. 

A imlustria mincir·a como que adquiriu 
nova vida depois quo essa public:11,:ào rez 
conhecida no extl':lngeiru as nossas r·iquozas 
natur·aes. 

O sR. Jo.~o l'ro :- E' uma rc.vista quo nos 
f'Rz honra. 

O SR. C. f'R .\TES :-Or~-tanizam-so syn li
catos poderosos para explorar· o tenito:-io 
mineir·o, em consequencia da propaganda 
fei ta pela« Re,·i ta Industr·ial ». 

Assisti no Senado a fund:1merlt:u;i'io dessa 
emenda o, ~omo unico :u·gumento, o illus
trado t'olator da commissão de Finan~~as da
quella casa disso que de,·üt set• supprimida 
a verhn. por·que a« Revi ta lndustl'ial » não 
era publicada regularmente. Este ar·gumen
to nenhum va.lol' tem, attendendo- e a que 
os pagamentos ao director da revista, são 
feitos proporcionalmente a'>s numet·os pu
blicado ·, de onde se conclue quo, si ni'•o ror 
publicada a Revista, .1 Estatio nada despen
dera. 

As Escolas Normaes, sr·. l·'t•eshh.:nte, são el'
fectivamt.n te o vivoir·o dos professor·es e, 
quando está reconhec:da. a necess idade de!>
ses estabelecimentos, ni'tu so comprehende 
que aquelles quo jit te m ver·ha nu or·ça dos
to possam ser assim st: ppr·i m idos sem raziio 
plausivel, sem argumeuto fundado contra. Além disto, s. exc. esqueceu-so de que a 
elles._ . . . «Revista Industrial» L'3m sido, po~su atflr-

A c1~ade de Janual'la tem megav~lmente mal-o sem receio de c,)ntestação, o unico 
Qtj<:ess~dade de um de~ses esta.belecrmentos orgam de propaganda, perante o extran:;!ei
de ensmo. j ro, das riquezas do nosso solo e do nosso 

Si no extremo not·te, os nossos meios de l subsolo. 
communicação fossem mais faceis. si esti · O SR. JoÃo PIO :-E' a unica revista séria 
vessemos approximados uns dos outros pela · que existe no Brazil. 
Estrada de fo' erro, eu não impugnaria esta I O SR. C PRAns :-V. exc. tem razào
emenda, porque, sr. Presidente, sei que mais Revista - propriamente, e principalmente 
alto do que os interesses das circumscr·ipções neste genero, eu não conheço nenhuma que 
eleitoraes, fala o interesse geral do Estado; ! possa ser equiparada a« Revista Industrial». 
mas, neste particular e dadas as nossas j Pelo facto de ni'io ser ella publicada. ragu
condições actuae!:l, os interesses da zona que 1 larmente, não podemos inculpar o seu bane-

A. C.--49. 
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merito director, 'pois é isso devido As ditll
culdades que elle encontra na Imprensa Otll
cial do Estado. Somos testemunhas de que 
o relatorio do exm. sr. dr. Secretario da. 
Agricultura, só ba muito poucos dias foi 
distribuído nesta Ca.mara, quando, entre
tanto, eu sei e sabem-no ta.mbem alguns 
cellegas, que o relatorio estava escripto ha 
bastante tempo. 

0 SR. A CLEMENTI!IiO :-Assim mesmo O 
primeiro volume unicamente : o segundo 
ainda não foi impresso. 

0 SR. C. PRATI-'S :-E' verdade . . 
Quando o relatorio do Secretario da Agri

cult.ura encontra na imp1·ensa. essas dilfi
culdades, imagine-se, sr. Pl'esidente quaes 
as que encontrará um jornal que não é oHI
cial. 

Peço permiss~ tL Camara. para citar sobre 
o grande valor da « Revista Industrial » 
opiniões muito valiosas e que demonstram 
quanto bem essa. publica<;ão no~ tem feit.o 
no extrangeiro. 

O illustrado director da revista, que se 
intet•essa tanto pelo nosso Estado, foi quem 
levou-me esses documentos, cuja. leitura vou 
fazer iL Camara. 

Um delles ê .uma carta do dr. DaYiu C:un
pista (lé) : 

«Tenho distribuído a sua interessante e 
excellente « ReYista Industria l» c semp1·o m' a 
pedem com muita insiste ncia. São tantos os 
pedidos que recebo, que nem sempre posso 
attendel-os, pois são poucos os exempl:tres 
que me são remettldos. Peço-lhe, pois, re
metter-me o maior numero possível de 
exemplares». 

Assim se exprimindo, sr. Presidente, o dr. 
David Campista, cujo alto criterio e gt•ande 
amor a Minas, todos nós conhecemos, e eu 
me julgo feliz de poder agora proclamar, 
quiz bem claramente evidenciar quanto o 
Estado de Minas já deve a essa notavel pu
blicação, devida aos talentos, a proficiente 
competencia e operosidade inquebrantavel 
de seu illustre director. S. exc. seria inca
paz de cortejar ao director da « Revista ln
dustl'ial », á custa da sua missão de homem 
publico. (Apoiados). 

Essa opinião tem, por consequencia, valor 
inestimavel. 

Outra opinião não menos valiosa. é a do 
dr. Affonso Penna. (Lê) «Recebi tambem 
o I.· volume da sna excellente e apreciada 
« Revista. Industrial», cujil. publicação tan
tos serviços vae pt·estando ao nosso patz ». 

Et?sas opiniões, sr. Presidente, não são de 
homens particulares i são de <.lous homens 
publicos eminentes, cujas responsabilida
des originam-se de um passado fecundo e 
de um presente que faz avolumar ainda 
mais essas responsabilidades. Um ó nosso 
representante no extrangeiro, outro, a pre
sidente do nosso mnis importante estabe
lecimento bancario. 

Não pos .. o al~ançur, portanto, as razoes 
que tove o Senado, para supprimir essa 
verba . . 

0 SR. A. CLEMENTINO:- Quando a Camara 
ã elevou. 

O sr. C. PRATES •. quando a Camara a 
elevou, reconhecendo, por conseguinte, o 
merito do jornal. . 
. Não será, sr. Presidente, com a economia 

desses oito contos, que salvaremos as finan
ças do Estado. 

Sr. Presidenté, noto na emenda n. 15 
uma certa incorreção na. mancil·a de legislar. 

Temos até agora seguido a norma de que, 
no orçamento, não se pode reformar a legis
lação do Estado. 

O or~:amento é simplesmente, se me pei·
mittem a expressão. o suúst1·actvin dos re
cut·sos com que pode contar o Estado pal'a 
custear os servi\•Os ci·cados f m leis ante
riores. 

Entretanto, o Senado, na, emenda n. 15, 
sob uma l'orma il·regular, pelo menos, ele
Y<t os vencimentos dos empregados da Jun
ta. Commer·cial, e p:trece até querer ct•ear 
alli uma sec~l\o no,·a. 

Para que o Senado podesse ter votado essn. 
emenda, seria. necessario que o Cong1•esso 
hou,·esse decretado uma lei, creando essa se 
cção ou estabelecendo a gratificação extra
ordinaria :~ esses funcciona.rios. 

UM SR. DEf'UTAoo:-A Camara rejeitou o 
augmento de vencimentos . 

O SR. C, PnATES :-Não ·me lembraYa des
~e facto, sendo pussivel que não tivesse· 
• in<.lo á sessito em que se tl'atou do assum
pto, Yisto como, durauto muitos dias, como 
sabem os meus collegas, esti\·e ilupossibili
tado do comparecer a esta casa, por incom
modo de saúde. 

Sendo assim, torna-se ainda mais graYo a 
resoluçfLO do Senado qu&, dest'arte, preton
<.le reproduzir um projecto que foi rejeitado 
por esta. Camara, quando isw nos é vedado. 

.A r.amara, por·tanto, está impedida do 
votar essa disposição. 

Sr. Presidente, estou em pleno desace;or
do com o nobre Deputado que me precedeu 
no debate relativamente tt emenda sobre 
creditos para a Nova. Capital. E' muito co
nhecida a. minha opinião a respeito deste 
assumpto. Tendo tido a honra de fazer par
te da commissão que organizou o projecto · 
de lei que regula a construcção da Nova Ca
pital, sabe esta Camara que fui um vencido 
no seio da commissão, e a minha opinião 
foi imp1·essa e largamente distribuidrt em 
um voto em ~aparado ; mas, apesar disso, 
penso que actualmente, quaesquer que se
,)am os sncritlcios 4uo o Estado do Minas 
tenha de fazer·, somos obri~ados a cumprir 
a Constituição. (Apoiados). 

Daríamos um signal de evidente fraqueza 
e do desconhecimento dos nossos deveres de 
legisladores .. .. 

Ó SR. C. SOARES FILHO :-Isto é que é COlll
prehender o valor dos actos legislativos. 

O sn. C. PRATES .. . si recuassetos deantP. 
do cumprimento da Constituição. Nem se 
póde dizer, sr. Presidente, que a disposição 
contida na lettt•a. õ compromette o credito 
do Estado i ao contrario, penso que o nosso 
descredito t•esultaria de niLO continuarmos 
a votar as auctorizações necessarins ·. ao Go
verno para proseguir na obra encetada da 
construcção da. nova cidade. 
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Penso egualmente que, si algu~m queren-, manto, visto acceitar elle a reducção da 
do ajuizar das nossas condi,ões financeiras, vcr·ba proposta pelo Senado, não acceitando, 
estudasse o nosso procedimento neste as- entretanto, a suppressão daquantia de 8:000.~ 
sui11pto, descontlaria da solidez do nosso cre- , destinada á. publ!cação da «Revista lndus
dito, vendo-nos recuar de satisfazer o mnis tt·ial.» 
solemne coml?r?~nisso assumido pelo Estado o l!r. (;amJIIo Prates (pela ordem) re-
dea~e da op~mao. . . . quereu que da acta const~sse claramente ter 

So uma razao poder1a lllflmr para que ~s- sido approvada a parte da emenda que con
sim pr:ac~dessemos : a ab:::oluta falt:t !lo me1os si~na nuxilio á «Rcvi:::ta lndustl'ial.» 
pecunm_l'l('S, o que, com certez<t, nao -r•o dc- o ~R PRESIDE:STE declarou que ten1lo an
ria ser ]Ul~ad~ um :~rgum~nto em favor da nunciado a rejeição da 1. a parte e approva
nossa. p~osperHlade. nn.mce1r~_. , . <;:i\o da :2.·, claro rtcou ter sido consignado o 

Doma1s, sr . Prc~ulento,? lllltrlClro tle!;pen- auxilio a que se referiu o nobre Deputado. 
dido IH\ nova Capital esta r reando valores, 
quo não podem ser abandonados. o sr. Angullito Clt>mcaa11no (pela or dem) 

O Estado de :Minas não pútle por todas c~- declara em nome da commis>:âo de Ur<;:amen
tas razões deter-se no cumprimento lle uma to que, tendo esta feito qne:,:tão da appro
disposiçfto constitucional, sem primeiro ral- vaçfto da emenda. n 8 o tendo a Camam 
tar á. sua honra, !!em pr~judicm· os seus cre- francamente cm.~rectit1caçoe~ 1:r petiuas rle 
ditos (Apouulos ; muito bem!. votação se man11estado coutr~J't:t a mesma 

o sR. CAMII.LO SoARt;s F'ILIIO :-E sobretu- t·csig-nava nas mãos do sr. Pre:mlcnte em seu 
do atrazar o seu progre~so pelo menos de nome o no de seu companheiro os lagares do 
50 annos. membros da referida commissào. 

0 SR. FRANCISCO BRESSANE : - E' condição 0 SR. PRESIDENm diz quo tomando a d~-
essencial do nosso progresso a mudança d~ claração c.!o nobre Deputado, como um pedi-
Capital. do de dispensa vac ~onsultar a ~a:;a. . 

o sR. CAliiLLO PRATES : - Julgo que o no- Feita a consulta, o negada a d1spensa soh-
bre Deputado, a quem respondo, não tem citada.. 
razão ; s . exc. nrto póde querer que o Esta- o 8 r. Aol(m'lto ClementJuo (pela o1·dem ) 

.do de Minas seja o primeiro a faltar o re- nov'ode requer em nome da commissão, a 
t;peito {t sua Constit,uição, nem ~ã? pouco de- pensa stque é pela 2.• vez negada. 
sejar que façam d_e n?s o mau .JUIZO, que s~- suspende-se a sessão por dez minutos. 
ria a consequencto. lllcontrastavel de accet- Reaberta a sessão, o sr. 1.. Secrehuio, ob-
tarmos os argumentos com que pretendeu tendo urgencia, 1é dons olflcios do SI'. I.· 
combater a disposiçiío do pr~Ject.o q~e con- Secretario do Senado, o primeiro devolvendo 
<Jedeu credito ao governo para. contmuar a projecto n. 79, so~re venc~mentos do ~hesou
<Jonstrucção da cidade de Minas. (i lpoiados). reiro da Secretaria das Fman~;as, nsto te-

Sr. Presidente, tenho desta maneira expen- rem sido rejeitadas as emendas oo·er·ecidas 
dido a minha opinião a. respeito das emen- ao mesmo pela camara e o 2. · devolvendo 
das do Senado... egualmonte acOir.panhadas de emendas a<~ 

O SR. FRANCisco BRESSA:"\t: :-E muito bri- proposições ns. 69 e 50 esta sobre innovação 
lhantemente. de contracto com a Companhia E. 1<'. Porlo 

O SR. CA:\IILLO PRATES ... e declaro a v. exc.. Novo do cunha o aquella sobre estradas de 
que des~jaria muito ouvir o parecer aucto- ferro da Saúde a s. Domingos do Prata. 
rizado da illustre commissão de Orçamento, A imprimirem-se as emendas, t1 cando as 
porque poderá. ella trazer para o debate es- referentes ao pr~jecto n. i\J, sobre a mesa 
clarecimentos que modirtquem o meu modo para ordem dos trabalhos . 
de pensar. (.lluilo bem). 

O sr. Bueno Brnncliio :- (Não temos o 
seu discurso\ 

Encerr·ada 
1 
a discussão e, procedendo-se a 

votação, são appt·ovadas as emendas ns. I, 
:{, 4, 5, G, 7, O, 10, 11, 12 e 13 na 2." parte, 
14, 17, 18 e 19, sendo r~jeitadas as de ns. 2, 
8 e 1:~. na 1. · parte, 15 o IG.-Devolva-se ao 
Senado. 

.-\o votar-se a emenda n. 8, que .liiminuia 
de 13 a 10 o nunH~1·o de Escolas Normaes, 
reduzindo-se a verba. J'espectiva, declararam 
e pediram que so consignass.e na acta. te~em 
votado por ella os HS. Canullo Soares Ftlho 
e Ribeiro Junqueira. 

0 SR. SEVImiA:"\0 DE REZEN!:>E, zelando OS 
interesses da. lnstruc.;ãu Publica., especial
mente no norte de Minas, pediu se consi
gnasc;e na. actrt ter votado contra a referida 
emenda n. 8.-Serl'10 attenrlidos os nobres 
lleputados. 

Ao votar-se a emenda. n. 13, foi a mesma 
dividida em duas partes, a requ~rimento do 
._r. Bueno Brandão, pela comm1ssao de Orça-

O sr. Carneiro ele Rczencle (pela orclem) 
envia à mesa lt seguinte declaração de voto 
que o sr. Presidente manda se insi1·a na 
acta: 

Declaramos que votamos a favor da emen
da n. 8, do Senado, ao projecto de orçamen
to, tendo em vist;t altos interesses de ot·dem 
economica do Estado. 

Sala das sessões, 8 de setem f\ t'O de IR9G.
Carnciro de Rezende.-Ra.ul Ponido.-Wen
ce<Siau Braz. 

O sr. .Juscelino Bnrbosn (]Jela ordem), 
obtendo urgencia, apresevta os seguintes: 
PAR~~r.ER PARA TERCEIRA DISCUSSÃO SOBRE O 

PROJECTO N. 82 DO s~;NADO 

A commissão de Obras Publicas, a que foi 
presente o projecto n. ~2, tio Senad~, .Jà ap
provado pela Camara. em segunda discussão, 
é de parecer que seja submcttido à terceira 
e approvado com ;t mesma redacr;ão. 

Sala das com missões, R de setembro de 1896, 
-Juscelino Barbosa.- Duarte da Fonseca . 



PABBC•:a PARA ftlwm:aA DI8CUtl810 SOBU O 
P:aOIBOTO N , 220 

A comiListllo de Obras Publicas á qual foi 
presente o projecto n. 220, deste anno, já 
approvado pela Camara em segunda discus
llo, é de parecer que seja submettido á ter
ceira ·e approvado com a mesma redacçlo. 

Sal.~ das commisslles, 8 de setembro de 189(}. 
-Juscelino Barbosa.- Duarte da Fonseca. 

A imprimirem-se. 

PRIMEIRA DISCUSdÃO DO PROJECTO N, 86, 
DO SENAD<' 

E' lido e entra em primeira discussão 
sendo sem debate approvado e remettido ~ 
commissilo de Orçamento, o projecto n. 86, 
do Senado, auctorizando o governo a contra
hir um emprestimo. 

PRlftiEIRA DISCUSSÃO DO PROJII:CTO N. 85, 
DO SENADO 

O SR. PRESIDENTE, declara que, sendo re
querida a invercllo da ordem do dia, sem 
prejuízo das demáis materias, põe em .pri
rnetra discussão, que e sem debate ence1·ra
da, sendo a.pprovado o projecto n. 85, do Se
nado, indemnizando á viuva do dr. Carlos 
Ferreira Alves, os serviços medicos por elle 
prestados ao Estado.- A' commis8ão de Pe
tições. 

TERCEIRA DISCUSSÃO DO PROJECTO N. 253 

Sala das commls~. 8 de setembro de 
1896.-J. Bueno Brandão.-Augusto Clemen
tino. 

A imprimir-se. 

PRIMEIRA DISCUSSÃO DO PROJECTO N. 258 

Finalmente, entra em primeira discusslo, 
e sem debate approvado e vae á commisslo 
de lnstrucç!io Publica, o pr~jecto n. 258, so
bre creaçllo de cadeiras primarias no muni
cípio do Curvello. 

O ••· Ralll Peat•• (pela ordem), obtendo 
urgencin, envia à mesa as seguintes reda
cçües tloaes e requer e obtem egualmente 
dispensa de impres:o:ào e interstício aflm de 
que sejam ellas discutidas e votadas imme
diatamente. 

A commis!lllo de Redacção de Leis, a que 
foi presente o pt·ojccto n. 252, deste anno, 
oft'erece como redacção f nal, a mesma com 
que foi approvado em te:·; ~!ira discussão e é 
de purecer que seja ulle approvado. 

Sala das conunissOP.s, ~ de setembro de 
1896.-Ra.ul Penido .-Ribeiro Junqueira. 

A commissào de Redacção de Leis, a que 
foi presente o pr~jccto n. 253, deste anno, é 
de parecer que seja adoptada a mesma re
dacção com que foi approvado em terceira 
discussão. . 

Sala das commissões, R de setembro de 
1896.-Hibeiro Junqueira.-Raul Penido. 

Lidas e postas em discussão, na fórma re
querida, são sem debate approvadas as re
dacções. 

" . • . . _ Esl!'otlldas as rnaterias da ordem do dia, o 
Em se.,mda entra em teicetra dtscussuo, .,,. Presidente designa para amanhl\ a se-

sendo egualmente approvado sem debate e 1 · · •. t ' 
!'emettido á. commisslo de Red;tcçilo, o pro-~· ê UID e 
~ecto o. 253, sobre tara para o pagamento do ORDEl\1 DO DIA 
1mposto de exportação do toucinho, banha e 

1 
fumo. PRIMEIRA. PARTE 

SEGUNDA PARTE DÃ ORDEM DO DIA Atê 1 hora da tarde : 

TERCEIRA DISCUSSÃO DO PROJECTO N • 252 

Lido e posto em terceira discussão, e sem 
deb<tte approvado o projecto n. 252, conce
dendo licença ao tenente Alberto Brandão 
Viriato Catilo e ao dr. juiz de dire ito de Ca
taguazes.-A' commi~sno de Redacçílo. 

TERCEiRA DISCUSSÃO DO PRÇ>JECTO N. 237 

Sem deb:.~te, encerra· se a terceira discus
cussiio. é approvado e vae á commissão de 
Redacção, o projecto n. 237, auct<.~rizando o 
prolongamento da Estrada de Ferro de Bello 
Horizonte a Gonçalves Ferreira, da cidade 
de ltupccerica á da Jo'ormiga. 

o n. Doemo Bra•dAo (pela ordem), ob
tendo urgencia, apresenta o seguinte 

PARECER PARA SEGUNDA . DISCUSSÃO SOBRE O 
PROJECTO 1i. 86, DO SENADO 

A com missão de Orçamento, a que foi pre
sente o projecto o. 86, do Senado, é de pare
cerque seja o mesmo submettido á segunda 
discussão e approvado com a mesma reda
cçao. 

Leitura e approvaçlio da acta. 
Expediente. 
,.- Até 2 horas da tarde : 
Segunda leitura dos pareceres de commis

sões e dos projectos depois de impressos e 
distribuídos. 

Apresentação de pareceres de commissões. 
Apresenta.ção do pro.l·ectos, indicações, re

querimentos. interpel ações ou moções 
Discussão de requerimentos, intet•pellações, 

indicações e moções. 
Discuss!io e ,·otaçào de redacções flnaes. 
Segunda discussão do projecto n. 262, con

cedendo creditos supplementares solicitados 
pelo governo • . 

SEGUNDA. PARTE 

Ate 4 horas da tarde : 
Primeira discussão do prcjecto n. 259, ce

dendo à Ca mara Municipal do !tio Novo, o 
prE>dio onde funcciona. a respectiva cad4)a. 

Discussão das emendas do Senado, ao pro
jacto n 102, de 18Y5, sobre creação de Caixa 
Economica do Estado. 
· Discussl\o dos pareceres os. 221, 222, 224 

e 225. 
Levanta-se a sessão. 
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62.• SESSÃO ORDINARIA AOS 9 DE SETEMBRO 
DE 1896 

PRESIDENCIA DO SR. EDUARDO PIMENTEL 

SUMMAtUO :-Primeira parte !la ordf.'m do rtla.
Acta - Expertleote. -Seguurla leitura.- - A preseuta
tlo do l'i'fl'cer n. '227.-ldem t·~ra se:nmda dis
cn<san rins l't•·jtclo!l ns . ~a e 8~ rio :--.. uado. e 
20:> ria Camara. - ltl~m para terl'cirr, tli!lco~~11o 
dl•S ri~ w•. ~:l!l e 24!1. hlem para redac~ão Ooal 
do projPcln ". ~37.-Apresent:•çao dos projectos 
tiS. 26-t, -:f>f> e 266. -SPjlUUt1R r1iRCIIS~ào do pn•jecto 
n. ~61!. . -SejZltnda parte.-Prlmeira di~cossAo !lo 
1Jtoj•:clo 11. :?;,!l.-Discns~ão !la~ t'mendas rio Se· 
narto a" proj••clo n. lU!.', de t8!J".-Ur~:enci:l para 
apre~euta~ao riu par~cer para terceir.t dt!Cu~s11o 
~~< •hre o proj•·cto u. 2fi2 . -Discus~ao do parecer 
11. 2:? I . -ltlem rio rte u. 2~2. - Di~cur~o e re· 
querirlll'llln rlo n. lu~ elit~o Oarho~a . -Di~CII91'1IO 
dos parr•cere,; ns. 2":!4 e 2:.'5 .-0rdem do dia. 

Ao meio dia, feita a chamada, acham-se 
presentes os srs.: Eduardo Pimentel, Ribeiro 
de Oliveira, A~ostinlto Pereira., Ferreira Ti
nôco, Carneiro de Rezen•le, João Pio, Duarte 
da Fonseca, Bueno Brandflo, Augusto Cle· 
mentino, Simeão Stylira, Dellhn Moreira, 
Tbeophilo Marques, Carlindo Pinto, Sousa 
Moreira, Manoel Alves, Coelho de Moura, 
Francisco Bressane, Wenceslau Braz, Raul 
Penido, Tavares de Mello, Saturnino Dantas, 
Rodrigues Chaves, Leopoldo Corren, Juscelino 
Barbosa, Juvenal Penna, lgnacioMurta, Frei
tas Ca»tro, Nunes Coelho, Sevrriano de Re
zende, Riheiro Junqueira, Camillo Soares Fi
lho e Camillo Pratos, e faltando com cam:a 
participada os srs.: Alherto Furtado, Mendes 
Pimentel e Joaquim Calixto e sem ella os 
mais sr·s. 

Abre-se a sessão. 

Lida a acta da antecedente e não havendo 
quem sobre n. mesma faça observações o sr. 
Presidente a dá por f! pprovada. 

Não ha expediente. 

O Sr. Raul PeDido reclama contra um 
erro de imprensa que se nota no parecer n. 
226, por s. exc . apresentado por· parte da 
commissão de Camar:IS Municipaes e pede a 
mesa as providencia:< alim de que nos an
naes niio seja o mesmo reproduzido.-Sera 
attendido o nobre Deputado. 

O !llr. Soo111a ltlore~ra requer a nomeação 
de dous membros int••rinos para completar 
a commissão de Repr·esentar,:ão e Petições. 

Com o consentimenro ria casa, são norr.ea · 
dos os srs. Saturnino Dautas e Severiano lia 
Rezende . 

O !'Ir. Severlano de Uézeude no intuito 
de r esalYar a sua. re:,pon:"abilidade no anda
mento de medidas que i11teressam especial
mente à circumscripç:to que representn, 
ped'3 para ser incluído na ot·•lem do dia o 
projecto n. 23~. sobre ct·ea r,:ilO e tmnsferen · 
cia de cadeiras p!'im:ll'ia~. pr·~jecto este que , 
approvndo em segunda rli,:cussão ha perto de 
um mez, ar.ha-~e até ltuje nu pasta da com
missão de lnstr·ucção Publica. 

O 11r. Presldeate declara que a. com
missão, achando-se presente e, tendo ouvido 
a reclamação do nobre Deputado, está certo 
que hoje mesmo apresentm·á o seu parecer 
para entrat• o projecto em discussão. 

2.· LEITURA 

Tem segunda leitura. e lica sobre a mesa 
P« ra ordem dos trabalhos o pat•ecer n. 226, 
APRESENTAÇÃO nr,; PARECERES D.\S COMJIIISSÕES 

0 SR. BUEl"O BRANDÃO, pela commissão de 
Orçamento, apresenta os seguintes 

PARECER I' ARA SEGU:XDA IHSCU~;:Ão DO PROJE
CTO N. 84, DO ~E:'IIAilO 

A commis~ão do Or•r,:amento, a que fo i pre
sente o pr·ojecto n. 84. do :-\~nar lo, sobt'd ~a
rantia de ,iur·os a lettr·as h ~· pothecarias, ó 
de parecer que seja o me,:mo suhmettido 
á se~unda. discussão e appr·o,·ado, re~ervan 
dú-se para apr·esentar emendas q nando em 
di~cus~ào o projecto. 

'ala das commissões, n r\e setembro de 
1800.- .1. Bueno Brandiiu.- .\ugusto Cle
ment i no. 

PARECER PARA SEGUNDA DI;<Cl'S.,;ÃO SOBRE O 

PROJECTO N. 205 

As commi.ssues reunidas de Or·çamento ~ 
Commercio, a. que fo i pr•e.,;ente o pr·ojecto n. 
205, deste anno, são de parecer que seja o 
mesmo pt·~jecto submettido a 2. · discussão 
e a.ppr·ovado. 

Sala das commissões, 9 de sotemhr·o de 
1800. - J. Bueno Urandüo. - Augusto Cle
menti no,- Conego Alvos.- Ju Yettal Penna. 

PARECP.R :'\. :!?i 
A· l' · lllltni~;<iíO de Orçamen to t'oi presente a 

mensagem do dr. Prosidcntu tlo Estado sGb
mettendo :i appr·ov:H,:ito do Con~re~so o dec. 
n. Ul2 de li de março de H~!)(i, quo promul
gou nd 1'e{erenclum nos termos do an. 57 
n. O da Constituição, o ncccwdo celehrado en
tre os Estados de S. Paulo, J\linas Geraes, Rio 
de Jan<:l iro, E~pirito Santo e Bahia. par·a. a 
p ropnl!anda do café na Eur·opa, Amorica e 
As ia . 

Foi r::rualrucnte presente á commissão o 
ollicio tio dr. Secretario dn s Finanr;-as envian
do a r ommunicação de nflO hn.Yer sido appro
vndo pelo poder legislativo do l~stado da Ba
hia o mesmo accõrdo. 

A commisi:i'to de orçamento conl> idera.ndo 
que ainda me;<mo que esr.i,·essem demons
t t· .. tla;: as vant:tgen ' immc.liatas que paro. os 
E~tndos productores de r.:d'é poderiam resul
t:H' da propa::randa deste producto na Europa, 
Amor·ica e Asia, pela fót ·n.a estabelecida no 
ncr ôt·do de 3 de março. niio poderia ser elle 
executado sem que oLtivo~so a npprovação 
de todos os Cong·r·essos dos ~~~tados accordan
tes, como se deprehendo da cl;msula 4.• do 
CO!l\·enio; 

Con:"iderando qu~ o Cougt·e~so Legislativo 
do Estado da Bahia, nego u su:\ approvação 
ao accót·do, como se vé Jos pareceres por 
cópin enviados pelo Go,·et·nador· J 'aquelle 
Estado e !'Uhmcttidos :10 cúnhccimento do 
Congresso Miuoiro; 



Considerando que par& o Estado de 'Minas 
Geraes .a approvaçio do aecrôrdo niiO traz 
vantagens compensadoras dos sacritlcios pe
cuniarios· a que seria obrigado, é a commis-
são . tle parecer : · 

Que o accõt•tlo celebrado a 3 do março de 
1800 entr~ os· Estados de S. Paulo, MinM Ge
m el'l, Espírito Santo e Bahia, e approvado 
pelo dec. n. 912 de 11 de março de 1896, não 
merece a referenda da Ca.mara dos srs. De
puta.das. 

Sala da~ commissões, 9 de setembro de 
1~00.-J. Bueno Brnndào.-Augusto Clemen
t ino. 

A imprimirem-se 
() SR. FRANCI~CO BRESSA!IiE, pela COtnmissão 

fi e lnstrucção Publica, apresen'ta o seguinte 

PAitECER. PARA TERCEIRA DISCUSSÃO SOBRE O 
PROJECTO N, 239 

A commissão de Instrucçlio Publica, re
portando-se a<'s considerandos ~om que in
struiu o parecer dado sobre o proiecto n. 
2.19, ·para. a segunda. discussi'lo, apresenta 
para terceira discussão o alludido projecto, 
e é de parecer que s~ja elle rejeitado. 

Sala das commissoes, 9 de setembro de 
1896.- Padre João Pio.- F. Bressa.ne. 

-A imprimir-se. 
0 SR. JUSCHLINO BARBOSA, pela commisslio 

de Obras Publicas, apresenta o seguinte 

PARECER PARA SEGUNDA DISCUSSÃO SOBRE O 

PR~JECTO N . 83, DO SENADO 

A commissão de Obras Publicas, a que 
foi presente o pro.jecto n. 83, do Senado, 
auctorizando a. elevação do capital garan .. 
tido por kilometro para n. construcçlio da 
estra.da de ferro de Theopbilo Ottoni a São 
Jolio Baptista, é de parecer que seja o mes
mo submettido a segunda discussão e ap
prov!ldo. 

Sala das commissões, 9 de setembro de 
1896.-Juscelino Barbosa.-Tavares de Mello. 
-Duarte da Fonseca. 

-A imprimir-se. 
0 SR. IGNACIO MURTA, pela commissão de 

Agricultura, apresenta o seguinte 

PARECER E REDACÇÃO PARA, TERCEIRA DISCUS
SÃO SOBRE O PROJECTO N. 245 

A commissã.o de Agricultura, a que foi pre 
sente o projecto n. 245 .• deste <tono, appro 
~ ado em 2.• discussão, com emendas, é de 
parecer que seja o mesmo submettido a 
terceira e approvado com a seguinte reda
cçlio de accôrdo com o vencido: 

O Congresso Legislativo do Estada de Mi
nas Geraes decreta: 

Art. 1. · A todo o cidadão brazileiro (art. 
69 da Constituição Federal) que o requerer, 
o governo cuncederã gratuita.mente um lote 
de I O, 20 ou '30 hectares ele terras do Es
tado. 

§ I.· A concessão con!ltara de um termo 
pelo qual o concessionario se obrigarà a cul
tivar o lote, nelle edificar e residir, medil-o 
e demarcai-o no prazo de cinco annos. 

' ' 
. § 2. • Findo este prazo, será. conferido um 
titulo definitivo de propriedade ao concessio
nario que, medeante justitlca.çiiO perante o 
juiz de direito da çomarca, informação do 
collector e auto de medição judicial do lote, 
provar ter satisfeito as condições do § I . ·. 

§ 3. · O titulo de propriedade deverá ser 
tran~cripto no livro de re~idtro de bypothe
cas da comarca em que for situado o lote. 

§ 4. · As terras assim concedidas nf~o po
derão, em hypothese alguma, ser penhoradas 
ou vendidas para pagamento de dividas con
trahidas anteriormente á entreg:~. do titulo 
do § 2.·. 

§ 5. · Nenhum cidadão terá. direito a mais 
de um lote de 30 hectares, podendo sómente 
integral' -esta somma, si já tõr possuidor de 
lote menor. 
•§ 6. · A concessão é pessoal e intransferí

vel. NiiO será feita a syndicatos nem a cor
porações de espeoie alguma. A mudança de 
residencia ou abandono por mais de seis 
mezes importa caducidade da concessão. 

§ 7. · Morto o concessionario antes de findo 
o prazo dó § 1. ·, a viu va será admittida a 
assignar o termo, assumindo as obrigações 
pelo tempo que faltar. Sini'lo deixar viuva. 
o tutor dos menores seril. obrigado a com
pletar a demarcação do lote e requerer o 
titulo ã e propriedade em favor dos mesmos, 
dispensado o tempo que faltar. 

Não havendo menores, nem viuva, poderá. 
qualquer dos fi lhos maiores fazer sua a con
cessão, assumindo as obrigações p~o tempo 
que faltar. Si não houver viuva nem filhos, 
o lote Yoltará ao domínio do Estado. 

§ 8. · Medeante o preço marcado para a 
venda das terras devolutas, poderil. o con
cessionario obter o titulo de propriedade 
antes dos cinco annos, si tiver satisfeito as 
outras condições. 

Art. 2. · Nas execuções judiciaes por di
vidas contrahidas depois da data desta lei, 
si o devedor não tiver outros, ~erão separa
dos, medeante avaliação, dos concedidos e 
adquiridos em virtude desta lei, bens até a 
importancia de cinco contos de réis, à esco
lha do executa.do, para constituir o peculio 
da familia. 

§ 1. · O mesmo se faril. nos inventarios em 
que esses bens não excederem de cinco con
tos a importancia das dividas. 

§ 2. · Exceptuam-se dessa. isenção as dividas 
provenientes do impogtos federaes, estadoaes 
ou municipaes; de multas por delictos ou 
quasi delictos, de salarios e jornaes dos ope
rarios empregados na installação e conser
vação dos lotes; e de obrigações contrahidas 
para o desenvolvimento e valorização dos 
mesmos. 

§ 3. · O peculio de família tle que trata o 
art.. 2. ·, nfto poderá ser penhorado, nem ven
dido ou hypothecado emquanto existir a 
viuva ou a li!Um filho menor do instituidor. 

Art. 3. · Revogam-se as disposições em 
contra.rio. 

Sala das commissões, 9 de setembro de 
1896.- I. Murta.- Leopoldo Corrêa.- Theo
philo Marques. 

-A imprimir-se. 
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O sa. MANOEL ALVEs, pela commissão de I Sala das se3sõcs, O de setembro de 1800. 
Commercio, envia à mesa o seguinte pare- -Theophilo .Marques.-Sousa :\Ioreira.-Igna-
er que termina pelo ~- cio Mur-ta. 
• <>

64 
-Apoiados, Yão a imprimir. 

PROJECTO N. '" · 

A · - l C · E t t· t' SEGU:'\DA DISCUSSÃO DO PROJECTO N. 262 ·:-- comnussao <e ommerc10, · s a rs rca, ' 
Industrias e Artes, á qual foi pl"escnte a pe I E" lido c e ntra em segunda. discussão, son
tiçã? d~ sr._ H_o no_rio Es te': es de• Sacramento! do, _sem debat~. approvado em ambos os seus 
pedmdo pr·1vrleg10 por trm.ta .umos, para SI ar·t1~os, o prOJCCt.u n. 26'2, concellentlo cre
ou ~:m.1. companhia qu~ or·g,~uiz_ar, par·•~ es- J ditos s~tpplementares solicitados pelo Govcr
tabelecer· na no\·a ~ap1tal de Mmas, um I'C- 1 no.-:\ cumtm:>s:'to de Or·çamento. 
gulador denominado - Electr·o-chronometru 
- de 40 a 50 metr·os de altur·a, com quatro I 2.a l'AH.TE IH OHDDl DO DI.\ 
mostr·adores proprios para dia e noite, sem 1 

onus algum par·a o Estado, ó de parecer· que j PRDIEIR.\ nrsccss ~o DO PROJECTO N. 250 
Stl adopte o t:eguinte pr·ojec to: I . . . 

O Con:rr·es:>o Le<Tisla.tivo do Estado de ~li- Se~r delnte>, ·~ppro,·a-~l' em pt' tlllOll'U. dts -
na Ger·aes rlecr·eta : 1 cus~ao P. vae _a commt~,:,·,o de l'etrçõe:> , o 

Art 1. Fica o governo aucto t·izado a cun- ! pr·o.Jec;_o ~- :!'lU, anct~J rtzamlu o . go\'ernu <L 

cedet· ao sr. Honm·io Este\'es rio Sacramento, 1 ceLI•~ 1· a Caua:u:a 1\lulllcap.d do 1_~10 NoYo, o 
ou it companhia por e lle o1·ganizatla, prh·ile- 1 pr·e1ho onde luncc wnon a c::uea. daquella 
gio po1· t l'inta annos, para o est.abelccimcnto I ctllade. 
na NoYa Capital de Mina:>, do um 1·egulaúor· _ -
-Electro-chronumet:·o-, .·e m UliiiS para O 1 fJ!>C l ' ::'S.\\1 liAS D ll :l'\llAS IH' 81·:1'\ADO AO PRO.IE 
Estado. i CTO :-\. l l•2 

Ar·t . 2. · Rovog:u n-sc as Llisposi,oc•s e:!1 1 
contrar·io. , Lidas o po~tas em tli~c : : s~:. o, ,_;,o, ~em de-

Sala da$ com missões, n de :-et.e mhro 1'c r ba te, I·PjciLada:s, Ulwn:tncm(•nte . a:> emendas 
18\:16.-Conego Alves.- JuYen:tl PC'nna. i du Sunadu ao pro_i ecto n. ltl:! .. de l :-l05, crc-

A imp1·imir-se. 1 ando uma Caixa Ecot:nnrt ,•:t. do Estado, eo111 
O SR RotJRitit.:J~,; Cl!AYEs, pe la. commissiio 

1 

sl:Lle na Capita l tle:>i.tl.-i lc \·u!Y:IIn-sc ao S{'-
de Redacc;ão, apr·esenta o seg-uinte n:1do. 

_ . . 0 SR. B i.'E:'\0 BIU:'\Il .\0, pela Ol'd lll, obte!1-
PARECJ::R PARA REDACÇAO l-:!3i'\7AL SOBRF: O PRO- do Ur2:enci;:, apresenta O seauinte 

JECTU N. ~ ~ '· 

A· c01amissão de Rcdacção de Leis , a que 
foi p1·esente o p1•ojecto n. 237, é de parecer 
que sej a adoptada, como final, a mesma re
dacção com quo foi approvado em t erce ir·a 
discussão. 

Sala das commissoes, 9 de setembro de 
1896.-Rodl-igues Cllaves.-Raul Penido.-H.i
beiro Junqueira. 

-A imprimir-se. 

APRESENTAÇÃO DE PROJECTOS 

0 SR. THEOPIIILO MARQUES, envia á. mesa 
os seguintes 

PARECEI~ PARA TERCEIItA DI~Cl':; S.\.l SOH:lE O 
f'IWJ ECTO l'. 2ti2 

A comm issão de Orçamento, a q no foi 
presente o proj P.Cto n. 262, concedendo era
ditos supplementares ao governo, ó do pa
recer que s~ja o mesmo submotti o â ter
ceira discussão e appro\'ado. 

Sala tias commissões, 9 d<.' setembro de 
IS!16.-J. Bueno Brandã.o.-Augusto Clemen
tino. 

DISCUSSÃO DE PARECERES 

, ;> ~ Sem deb.tte , é approvado o parecer n. 221. 
PROJECTO N · 6<> Em discussão o de n. 222, mandando al'-

0 Congresso Legislativo do Estado de Mi- chivar a petição do dr. juiz de direito de 
nas Geraes decreta: I Uberaba, pedindo co~t.agem de tempo para 

Artigo l. · Fica convertida em mixta a os efl'oitos da sua antiguidade. 
cadeira de instrucção primaria do sexo fe
minino, no districto de Buritys, município 
de Sete Lagoas ; revogadas as disposições 
em contrario. 

Sala das sessões, 9 de setembro de 1896.
Theophilo 1\Iatq ues.-Sousa 1\loreir:t.-lgna
cio !\1urta. 

I'ROJECTO N. 266 

O sr . .Juscel~no B~rbo!lla :-S1· . Pre:> idon
te, \'OU mandar â mesa um requer•imento 
pedindo que volte ó. commisslo de Repre
sentações o parecer· n. 22"2, que Y. oxc. acaba 
de submetter ti. discussão e que concluo mau
dando archivar a :•apresentação do dr·. Joa
quim lgnacio Nogueira Pcnido. juiz tle di
reito d1~ comarca de UI.Jeraba. 

O Congre:sso Legis lativo do Estado · uo :lfi- .Motiva es~e meu p1·ocedimonio o e:c::cru-
nas Gcraes decr·eta. : pulo que tenho de dlir ' meu voto ao pare-

Art. unico. Ficam creadas as seguintes cer em discussão, mandando archivar uma 
cadeiras mixtas de instrucção primaria : representação que t.el•min~L po1· um pedido 
uma no logar denominado-Mcirelles- e ou-~ que reputo de inteira ju :;oti~a. Vou expór à. 
tra no logar-Limas-districto da cidade do Camara as minhas uuvid11:~ c t>spero que os 
Pará; revogadas as disposições em contra- I meus collegas sanccionet!l. com o seu voto o 
rio. requerimento que you enviar ú mesa. 



A8 ruuea allegadaa pela commiulo de 
Petic;Oes n~ me convenceram da justiça da 
concluslo d'o seu parecer, porque o caso que 
se debate é todo es~ial, como se deduz 
claramente da expostçno bem fundame.ntada 
feita pelo illustrado procurador do juiz de 
direito de Uberaba. 

Esse magistrado, sr. Presidente, em 1879 
era juiz de direito da comarca. do Pará. em 
Minas, comarca. que se compunha. dos ter
mos de Bom Fim e Pará.. 

A Assembléa Legislativa provincial deS·· 
mem brou o termo do Pará, e com o de Sete 
Lagôas creou a comarca deste nome ; e, com 
o termo do Bom Fim juntamente com o de 
Ent.-e Rios, a comarca de Entre Rios. 

Para a primeira foi nomeadoJ"uiz de di .. 
reito um outro illustre niagistra o, e para. a 
segunda foi removido o dr. Carlos Honorio 
Benedicto Ottoni. 
. O dr. Joaquim Penido, actualmente .i uiz de 

direito de Uberaba, fundado em princípios 
· do nosso direito publico e em avisos do go
verno, um dos quaes expedido sub consulta 
ao conselho de Estado, que cons11gravam o 
direito de O]_;ção no caso de divisão de co
marcas, optou pela de Entre Rios ; mas o 
governo nilo deu despacho ao seu r•edido e 
nom&<>u-o para a comarca. de Curytibanos, 
em Santa Catharina. 

Occorre, além disso, que o peticionario foi 
declarado avulso antes de estar terminade o 
tempo marcado em lei para que entrasse 
em exercício. Nessas condições, ferido em 

seu direito, elle protestou reivindicai-o em 
tempo opportuno. 

Dada a mudança das nvssas instituições 
políticas, o supplicante dirigiu-se ao sr. dr. 
Campos Salles, Ministro da Justiça do Go
.verno Provisorio, requerendo o pagamento 
de seus vencimentos durante o lapso de tem
po em que estE'Ive avulso por niio ter o go
verno do imperio queriJo acceitar a sua 
opção pela comarca. de Entre Rios. 

O dr. Campos Salles, reconhecendo a pro
cadencia e justiça do pedido, mandou pagar 
ao dr. Joaquim Penido os vencimento.; cor
respondentes ao tempo em que estivera 
av.ulso. , 

E é fundado nesse despacho que o peticio
nario dirige-se ao CongreHso do Estado, pe
dindo que seja auctorizado o Tribunal daRe
laç~oa contar-lhe esse -tempo cujos ordena
dos corre11pondentes lhe foran. pagos por or
dem do Ministro da Justiça do Governo Provi-
eorio. , 

Estes silo os factos, sr. Presidente ; e as 
consequencias que delles resultam siio con
trarias, como bem vê a Ca.mara, ao parecer 
da commissilo. 

A commisslo, sr. Presidente, manda archi
var a reprelfentaçlo visto tratar-se de mate
ria consagrada na lei n. 119, de 11 de junho 
de 1895 e da exclusiva. compet.encia do Tribu
nal da Relaçi\o. 

Em I.· Jogar, sr. Presidente, o caso ni\o é 
materia consagrada. na lei n. ll9, como diz 
a commilllllo ; é um c&Eo todo especial, coino 
vê a Camara pela exposiçlo que acabo de 
fazer, e escapa de certo á previslo •!essa lei. 

Nilo se tracta de facto, nem de antiguidade 
de que o Supremo Tribunal de Justiça, ora ex
tlncto, tenha tomado conhecimento, ou deci
dido sob reclamaçlio da parte (n . 1, do art. 
1.-·, da lei 119), nem de disponibilidade pos
terior à ultima revislo feita pelo mesmo tri
bunal , (n. 2 do art. l. · da citada lei). 

Só depois (la extincçlo do Supremo Tribu
nal de Justiça foi que o dr. Joaquim Penido 
obteve despacho do Governo Pt·ovisorio re
conhecendo os seus direitos. 

O pedido que elle faz á. Camara é fundado 
nessa decisão. 

Sempre se entendeu, sr. Prettidente, que 
um magistrado declarado em disponibilidade 
sem culpa stta tem direito á. antiguidade. 

I11to se conclue logicamente do n. 2 do art. 
1.· da lei 119. 

A idéa. de antiguidade e a de pagamento 
de vencimentos são inseparaveis. 

E o legislador· de 1895. sr. Presidente, regu
lou unicamente os casos geraes, e não po
dia evidentemente, ter le~islado para um 
caso especial como é este que ora está. suJei
to á deliberação da Camara. 

Em 2. · Jogar, sr. Presidente, não é tam
bcm verdadeira a affirmaçilo ·do parecer, de 
que essa mataria seja da exchtsiVíL compe
tencia. do Tribunal da Relação. 

No:c~ termos da lei n. 119, elle não póde 
tomar conhecimento dessa antiguidade . E é 
pela. especialidade do seu caso, que o veti
cionario dirige-se ao poder legislativo. 

E' de esperar-se, sr. Presidente, que a Ca
mara, vendo o mal, vendo a postergação de 
um direito, procure reparar aquelle e salvar 
este. 

Portanto, es.J.lero que a commissão de Pe
tições acceitara o meu requerimento, estu
dará. o caso e oft'erecerá á. Ca.mara dos Depu
tados um projecto que venha salvaguardar 
os direitos reconllecidos e incontestaveis do 
peticionarios. (Mui to bem !) 

REQUERIMENTO 

Requeiro que volte á commissão de Peti
ções e Requerimentos o parecer n. 22'~, man · 
dando archivar a representação em que o 
dr. Joaquim Ignacio Nogueir<L Penido pede 
lhe se seja contado, para os atreitos da anti
guidade, o tempo em que esteve avulso. 

Sala das sessões, 9 de setembro de 1896. 
- Juscelino Barbosa. 

Apoiado e posto em discussão o requeri
mento, é o mesmo, sem debate, npprovado, 
pelo que volta o parecer á. commissã.o de 
Petições, na forma requerida.. 

Sem debate, são approvados os pareceres 
ns . 224 e-225. 

Nada mais havendo a tratar-se, o sr. Pre
sidente designa, para ama.nbil, a seguinte 

ORDEM DO DIA 

PRIMEIRA PARTE 

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

Até duàs horas da tarde : 



... 
Segunda leitura dos pareceres de commis

aões dos pr.ojectos depois de impressos e dis
tribuídos. 

Apresentação de pareceres de commissões. 
Apresentação de projectos, indicações, re

querimentos, interpellações ou moções. 
Discussão de requerimentos, interpellações, 

indicações e moções. 
Discussão e votaÇão de redacções finaes. 
Segunda discussão do projecto n. 86, do 

Senado, auctorizando o goYet·uo a contrahir 
um emprestimo externo. 

SEGUNDA PARTE 

Até quatro horas da t:ude : 

Terceira discU!l!lão do pr~jecto n. 82, do Se
nado, sobre E. F. · . de Hom Retiro i~ Barra 
Longa. 

Terceira do de n . 220, sobre a constru
cçllo da variante de que trata a lei n. 136. 

Discussão das emendas da. Camara ao pro
jacto n. 79, do Senado, sobre vencimento do 
thesoureiro da. Secretaria das Finanças, re
jeitadas por aquella Camara. 

Discussão das emendas do Senado ao pro
jacto n. 159, sobre E. F. de ~. Domingos do 
Prata. 

Discussão das emendas tio Senado ao pro
jacto n. ltS, sobre E. 1<, . !10 Porto Novo do 
Cunha ao Rio Pardo. 
- Discussão das emendas tio Senado it pl·o
posição n. 35, do 1 8!1:~. sobre verba pa.r·a o 
Gymnasio do Norte. 

Terceira discussão do pt•ojecto n. 62, do 
Senado, sobre peculio legal, com emendas da 
Camara. 

Terceira discussão do projccto n. 233, so
bre creação e transfe1·encia de cadeiras pri
marias. 

Levanta-se a sessão. 

63' SESS.".\0 ORDINARlA AOS 10 DE SETEMBRO 
DE 18V6 

PRESIDENCIA DO S~ . EDUARDO PDIE:-iTEL 
SUi\11\IAIIIO :-Primeira parlt• tia Mrlcm rlo tlia. 
Acta.-EXI'~:on:NTE. ·- SeJ?unrla leitura de pareceres 
e de projectos impressos.-Aprescnta~:\o de pare
ceres dt! com mis5õe~. -Discu~s:1o da rcdacçào 
final do projer!IJ n. 237.-::-o:gunrln. thscns~ào rio 
projeclo n. 1:16, du Seoao lo .-~egnUIIa parte.
Terco•ira di~CU~5~0 do projccto n t!~. olo Scnarlo. 
- Terceira do de n. :·:?o .- ..\prr.sco la~.iio do pare
rec,or p1ra tcrc~ira rli<cns;;;)O o lo projt'clu 11. ~: •. 
tio ·;,maolo.-Discnssàoo d:H emcuol:ls ol:l r.amara 
ao po ojeclo n. 79, o! o · t!uatlo . -D&sru~~•1o rias 
emeadas do SP.o~rlo. ao '!)rojeclo n. l i>!l . -Discussão 
das emerulas tio ;:,~oarln do JJrojecto n. 125. D1scursu 
do sr. 1\ibeiro Juuqueira .. -Ontcio do Senado. 
-Apresentação da rel.la<:çào final do proj'!cto o . 
220, e tio parecer o. :us e do projecto u. 2ü7.
Discnssllo da redacç.ão fi nal do projecto n. tto. 
-Di:icus~ão rl:ls emeutlas ao Seoarlo á propos!~:.'lo 
o. 35 rle 1895.-Ter(l'ira disr.us;Ao do rroieclo 
n. 62: tio St!uado.-Terceira tio de n. 233.- O r· 
dem do dia seguinte 

Ao meio dia, feita. a chamada, acham-se 
presentes os srs.: Eduardo Pimentel, Ribeiro 
de Oliveira, Agostinho Pereira, João Pio, Se-

A.c.-50. 

veriano de Rezende, Ferreira. Tinoco, Delfim 
Moreira, Carneiro de Rezende, Manoal Alves, 
Freitas Castro, Juvenal Penna, gaturnino 
Dantas, Kaul Penido, Hueno Hralllbio, Ca
millo Soares l<,ilho, Sousa More irn, Augusto 
Clement ino, Nunes Coelho, Duarte da Fon
seca, 'Venceslau Braz, Simeão Stylita, Ri
beiro Junqueira, Carlindo Pinto, Manoel tia 
Silva. Coelho de ~loura, Leopoldo Corrêa, 
Ft·a.ncisco Hres;:anc, Getulio ue Carvalho, 
lgnacio l\lur·ta, Juscelino Harbosa e Sabino 
Barroso Jun ior, faltando com causa pat·ti
cipada os srs. Alberto Fur·tado, Mendes Pi
mentel e Joaquim l,alixto c sem ella os mais 
senhot•es. 

AIJt·e-se a sessão. 
Lida a acta da antecedente e não havendo 

quE~m sobre a mesma lil.Ç<l. observaçõo'S. o sr. 
Presidente :1 da por approYad:l .. 

0 SR. !.• SECRETARIO dá conta do seguinta 

EXPEDIENTE 

Otficios 

Um do sr. 1. · Se~ret a rio do Senado, devoi
Yendo com uma. emenda a proposil:ào n. 49 
desta Camara sobre prohibição de conco:::são 
(j renda de loterias.-A imprimir·-se a emen
da. 

Outro do mesmo sr. Secretar·io, devolvendo 
com emendas a pr·oposição de lei n. 79, desta 
Camam, rnnsi~nando verba para. as obt·as da 
acatlenua ole Commet·cio de Juiz de Fóra.
A imprimit·em-sc. 

Outro do lll<.'smo sr·. Secretario devoh ·en
do novamente o pr·l(jecto n. 2:?2 sobt·o nt\·a
mento para o futm·o exercício, vi~to ter·em 
sido confirmadas por· unanimidade de votos 
as emendas r·ejeitadas por esta Camar·a.
!Jar·a or·dom dos trabalhos . 

Out t·o tio mesmo ~r·. Secrotar·io, commu
nicando a rejeição cht pr·oposiç;1o de lei tlesta 
Camara n. 8!), sobr·e tr·ansl'erencia e cotwer
são de cadeiras pr·inHu·ias e que ubir:un i 
l"ancção os de ns. Ri , H3 e 76, obre cr.Ja~ão 
de Gymnasios, sobre questões municipaes no 
Turvo e mantendo as duas cat.leir·a.s pr·ima
r·i as na colonia ltambacury.-A Camara ti ca 
inteirad:1. 

0 SR. LEOPOI.DO CORlli::A participa á casa 
QUA o s t·. Epammondas Ottoni deixa de com
parecer ás sessões por moti,·o do s:tutle.
lnteir·ada. 

ldentica participação faz o s r· .. -\u~usto 
Clementino com relação ao sr. TaYare;; de 
i\lello. - A casa. fica egualmente inteirada. 

O sr. Rnul Peuldo: - Sr . Pre· iuente, 
mais uma vez venho á tribuna pcdit· a in
ter·vençi'ío de v. exc. para que a Imprensa 
Ottlcial não est~jn. constantemente eni uma 
especie de implicancia com a minha pe:;sõa.. 

Ainda hontem tiz aqui uma reclama~ão 
contra um erro grave, para que não tlca~se 
constando dos ;onna.es uma especie de heresia 
grammatical, e h~je ao envez da imprensa 
dizer : «o sr. Raul Penido reclama, etc. diz 
«o sr. R1ml Penido declama. 

A Imprensa Otficial, sr. Presidente, colloca 
o Deputado numa posição de ficar conhecido 
como inimigo da gra.mmatica e assim peço 



/ 

a v : ex c. providénciàs ' neeessarias atlm de 
cessarem simelbantes faltas, pois, nos pro
prios discursos que proferi e que hoje vem 
publicados encontram-se erros graves de 
portuguez. , . 

O SR. PRESIDENTE : -Tomando em consi
deração a reclamação do nobre Deputado, a 
mesa vae otDciar ao sr. Director da. Impren
sa Otftcial. 

SEGUNDA LEITURA 

Tem segunda. leitura o parecer n. 227 e 
os projectos 264, 265 e 226. 

Para. ordem dos trabalhos. 

APRESENTAÇÃO DE PARECERES DAS COM?oiiS
SÕES 

O/ sR. JoXo PIO, por parte da commissiio 
de lnstrucção Publica, envia á mesa. o se
guinte 

PARECER PARA 2 •. DISCUSSÃO SOBRE 'o 
PROJECTO N. 45, DÊ 1895 

A commissão de Instrucção Publica apre
senta para segunda discussão o projecto n. 
451 de 1895, e é de parecer que o mesmo 
se)a rejeitado. 

Sala dii.S commissões, 10 de setembro de 
1896.-Pad.re João Pio.-Francisco Bressane. 
-A imprimir-se 

O mesmo senhor &:{)resenta mais para ter
ceira discussílo o proJecto n. 233 que hon
tem foi reclamado. 

S. exc. ao apresentar este ultimo projecto 
declara ser o mesmo da commissilo de ln
strucção Bublica, tendo o reclamante apenas 
o1rerecido emÇPdas ao mesmo. 
. Fica sobre a mesa para entrar em discus
sílo, visto se achar na ordem do dia. 

DISCUSSÃO DA REDACÇÃO FINAL DO PRQ
~ECTO N. 237 

Lida ·e posta em discussão, é sem debate 
approvada a. redacçílo final do projecto n. 
237, sobre prolongamento da e~ada de ferro 
de Bello Horizonte a Gonçalves Ferreira, da. 
cidade de Itapecerica á da Formiga. 
Envi~se ao Senado. 

SEGUNDA DISCUSSÃO DO PROJEOTO N. 86 DO 
SENADO 

Sl3m deJ,la.te, é approvado em ainbos os 
seus artigos, e vae á commissão de Orça
mento, o projecto n. 86, do Senado, aucto
rizando o governo a contrahir um empresti
mo externo. 

Comparecem es srs. Camillo Prates e 
Tbeophilo Marques. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO. DIA 

TERCEIRA DlSCl./SSÃO DO PROJECTO N. 82, DO 
SENADO - . 

Lido e posto em terMira discussão, é sem 
debate approvado o projecto n. 82, do Sena
do, sobre estrada de ferro do Bom Retiro á 
Barra Longa. • 

Não tendo soft'rido alteraçílo, enYie-se á 
sancçllo, c?mmunicando-se ao Senado. 

TERCEIRA DISCUSSÃO DO PROJEOTO N. 220 ' 

Egualmente ·sem debate, é approvado em 
terceh·a discussílo e vae á commissi\o de 
Redacçilo, o projecto n 220, sobre constru
cçilo da variante que, confor·me a lei n. 136, 
deverá·passar pela Viçosa. 

0 l:!R. BUENO BRA~DÃO (pela ordem) ob
tendo urgencia, por parte da. commis~:ão de 
Orçamento, apresenta ·o seguinte 

PAREC'ER PARA TERCEIRA DISCUSSÃO SOBRE O 
PROJECTO N. 86, DO St:NADO 

A commíssão de Orçamento, a que foi pre
sente o projccto n. 86, do Sen;~do, conceden
do auctorização ao governo do Estado para 
cont1·ahir empre11timo externQ, é de pnrecer 
que seja o mesmo proiecto submettido á 
terceira discussão e approvado com a mesma 
redacção, 

Sala das commissõcs, lO de setembro de 
1896.-J. Bueno Brandão.--Augusto Clemen
tino. 

A imprimir-se. 

DISCUSSÃO DAS EMEI'i"DAS DA CAMARA AO PRO
J~CTo!o N, 79, DO ~ENADO 

Sem debate, encerra-se a discussão unica 
das emendas da Camara ao projecto n. 79, 
do Senado, sobre augmento de vencimentos 
do thesoureiro da Secretaria das Finanças, 
emendas estas approvadas pela Camara e 
rejeitadas pelo Senado. 

Procedendo-se á votaçãe, são as emendas 
approvadas por mais de dous terços.-Devol
vam-se ao Senado. 

DISCUSSÃO DAS EMENDAS DO SENADO, AO 
PROJECTO N. 159 

Lidas e postas em discussão, as seguintes 
emendas do Senado, ao projecto n. 159, so
bre Estrada de Ferro da Saúde á S. Domin
gos do Prata, é ella sem debate encer
rada. 

I.· 

Ao art . I.· addite-se : 
Onde se diz - partindo da Saúde vá a S. 

Domingos do Prata, diga-se : - partindo da 
Saúde e passando por S. Domingos do Prata, 
vil entroncar-se na linha do Peçanha em 
ltabira do Matto Dentro ou no ponto que fór 
~ulgado mais conveniente. , 

' 2.· 
Addite-se: 
Art. 2. · Fica o governo auctorizado a 

mandar construir, por conta do 'Estado, o 
referido trecho, caso a Companhia Leopol
dina, ou outra empresa que se organizar, 
nlo o leve a effeito, podendo para esse fim, 
applicar as disposiçOes dos arts. 3. · e 4. • da 
lei n. 64, .de 24 de julho de 1893. 

3.· 
Passe a 3. • o art. 2. • . 
Procedendo-Fe á votnçlo, é apirovaia a 

de n. l, rejeitada a de n. 2, ficando por isl!o 
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prejudicada a de n. 3. - Devolvam-se ao resultados, tenão apenas a garantia de 6 "I· 
Senado. sobre o capital de 50 contos por kilometro, 

acho de grande conveniencia. que se lhe con
ceda esse favor, poi~ ella. virá abrir vasto 
horizonte :i viação ferrea de Minas. 

DISCUSSÃO DAS E~IE:'IIDAS DO SENADO, AO 
PROJECTO :'11. 125 

_São lidas e postas em discussão as seguin
. . tes emendas 

1.· 

Fica o governo <m ctorizado a innovar o 
contracto celebrado cum a Companhia Es
trada de Forro do Porto Novo do Cunha. ao 
Rio Pa1·J.o, alin1- de que p1·olongue seus tri
lhos até a cidade de Mal' tle Hospanha, pas
sando pelo at·r·aial do Angustura e servindo 
tanto quanto per•mittirem a s condições te
chnicas do traça.tlo, às zorHts tios distr·ictos 
de Santo Antonio do Aventureii'O, Rio Pardo 
e Piedude.o 

Nós temos, sro. Pres idente, basta ntes que
das de agua quo se prestam para esse fim 
o uma vez auoptada a tracção elcctrtca as 
nossas estradas de ferro terão despesas mui
to menores e velocidade muito maior, o que 
importa grande economia para o Estado o 
grande vantage m par:~ o seu progresso . 

A vista destas considerações, declaro que 
voto a t'av01 das emendas do Senado, porque 
como vimos pelo re latorio do exm. sr. dr. 
Secr·etario da Al!ricultura. c:;sa estrada já. 
estava tratando do system:\ do tracção e le
ctr·ica antes do pedir garantia de juros e 
si agora o faz é porque a. casa allem i\ decla
rou que só irit fazer a. exper·iencia si essa 

2. • mesma estrada conseguir a garantia tle G · [· 
Addite se : sobre o custo kilometrico. 
Art. 2 · A ' mesma Companhia o governo Acho, pois, sr. Presidente, de grande con-

garàntirà : veniencia a. concess:lo desses favor·cs, tanto 
§ I.: O juro de 6 ·r. ao ann~, por. p~aso mais que n;io são grandes e uma e;:trada 

de trrnta annos, sobr·e o caprtal efie~trva- collocada em zona tão rica poderá depois 
mente empregado na constru~ção, n:w ex- , deixar de recebei-as, porqua nto, depois tle 
cedendo ~e. ~ c~ntos o c~sto krlomett·rco; \construída, forçosamente dar{\ grande lucro. 

§ 2 • I rrvrle~ro por· ::>0 annos, lindos os (Muito bem ; muito bem !) 
quaes revert~m a estr·ad:t ao Estado C~?ID Encerrada a discussão, silo approvatlas as 
todo o ma~e1·ral lixo e rodante em perfe1ta.l emendas, que vão com o projecto a commis-
conservt\«;ao. são de Redacção. 

3 . · I Suspende-se a sessão por dez minutos . 
Reaberta a sessão, o sr. I.· Secretario, ob

tendo urgencia, lê um olllcio do Senado de
volvendo acompanh<\das de emendas as pro. 
posições de leis ns. 78 e 89, desta Camara, 
a primeira isentando do pagamento tle juros 
os exactores publicos existentes até 1895, e 
a segunda sobre saneamento na zona da 
.1\latta. 

Passe a ser 3. · o art. 2·. 

O sr. Rlbeii'O .lnuquelra : -Acostuma
do a votar, sr. Presidente, contra todos os 
ravores C"ncetlidos pelo Estado a estradas de 
pequeno curso, preciso justificar as razões 
pelas quaes voto a favor das emendas do Se
nado, relativas a este projecto, tomando a 
liberdade de pedir á Camara dos Deputados 
que as approve. 

Essa estrada de ferro, sr. Presidente, de
vi!la simples e unicamente a iniciativa. par
ticular·, está em adeantada construcção, nella. 
se pretendendo fazo1· experiencia. da tracçiio 
electrica. 

Tendo a sua. directoria resolvido fazer essa 
expe1·iencia,entrou em accórdo com uma casa. 
a.llemã. existente no Rio de Janeiro, e essa 
casa depois de bem examinar o cont1·acto, 
decln.rou que fazia experiencia da tracção 
electrica, si a estradtL conseguisse garantia 
de juros por par~e d~ Es.tado. 

Ultimamente nos v1mos o Con~resso das 
Estr'adas de Fer1·o do Estado de Minas, pe· 
dindo quo se representasse ao governo do 
Estado sobre a necessidade de se raze r· quan
to antes ex periencin. desse systema, qne é 
de grande convenienci:L como most1·m·au os 
drs. Lavagnino e Calogeras no luminoso pa
recei· que tleram a respe ito da tracção ele-. 
ctrica nas estradas de ferro. 

Como sabeis, sr. Presidente, o governo tem 
esse mesmo desejo e o oxm. sr. dr. s c.:creta
rio da Agricultura tem procurado meros de 
fazer por conta do Estado essa experiencia, 
mas, uma vez que venha uma estra<h de 
ferro particular faz.el-a. e trazer os mesmos 

-A imprimirem-se as emendas. 
0 SR. RAUl, PENIDO (pela Ol'dem), obtendo 

egualmente urgencia, apresenta por parte da 
comm1ssão de Redacção a redacção fi nal do 
projecto n. 220, h~je approvddo em terceira 
discussão e requer e obtem a inda dispensa 
de intersticio e impressão da mesma athn de 
que seja. discutida e votada immediata
mente. 

O mesmo sr. por parte da commissão de 
Camaras Municipaes envia á mesaos seguin
tes: 

PARECER N. 2:?8 

A commissão de Camaras Municipnes, a 
quo foram presentes reclamações de contri
buintes da Camara Municipal da Christi na, 
protestando contra difi'erentes actos e leis 
da mesma; 

Considerando que destas recla.ma~ões falta 
a algumas dellas competencia ao Congresso 
ex-vi do que preceitua u art. 44 pa 1·ag1'apho 
unico da lei n. 2, de 14 de setemuro de 
1891 ; 

Considerando que destas r eclamaçllos ape
nas uma merece attenção do pronunciamen
to do Congresso por ser manifesta mente con
traria â.s leis (art. 43 § l. · lei citada) ; 

Considerando que não póde' o Congresso 
sem ferir com isto a autonomia municipal, 



intervir em negociol peculiarea do munici
pio e que devem ser regulados pelas Cama
ras Municipaes, é ae parecer que sejam ar
cbivadas as reclamações dos contribuintes da 
Camara Municipal da Obristina, excepçlo fei
ta da recl~açllo sob n. 4, sobre que a com
misslo lavra parecer em separado. (S. R.) 

Salá das commissões, JO de setembro de 
1896:-Rau1 Penido.-camillo Soal't's Filho. 

PROIECTO N. 267 
A commissllo de Camaras Municipaes, a. 

que t•oi presente uma reclamaçlo de contri
buintes ds camar&' municipal da Christina, 
no sentido de ser por este Congresso annul
lado o acto da camã.ra tomado em sesslo de 
1. · de julho do corrente anno, pelo qual con
tractou com o cidadlo coronel Joio Silvio 
de Moura Rangel para concertos no distrieto 
do Carmo do Rio Verde: 

Consider-o~.ódo que pelas terminantes dis
posições da lei n. 2, de 14 de setembro de 
1891, art. 39, § 9 n. 2, slo excluídos da basta 
publica para obra& municipdes os vereadores; 
seus ascendentes, sogro e cunhados etc.; 

Considerando que o cidadlo Moura Ran
gel com quem a Camara contractou os con
certos é sogro do vereador José Carvalho Fi
lho, confor1Íle exhuberantemente o prova. o 
documento junto ; 

Considerando que o Congresso à competen
te para conheeer da reclamação <<ex-vi» do 
art. 43; § I.·, da lei n. 2, Constituição de.. Es
tado, art .. 75,,§ VIl, à de parecer que s~ja ado
ptado o segumt.e projecto de resolução : 

O Cong1·esso Legislativo do Estado de Minas 
Geraes resolve : 

Art. I.· E' declarado nullo o acto da Ca
mara .Municipal dn. Cbristina pelo qual con
traci.Ou r.om o cidadão coronel João Silvio 
de Moura Rangel o concerto de uma rua do 
districtí' do Carmo do Rio Verde, em a data 
de I.· de julho de 1896. 

Art. 2. · H e vogam-se as disposições em con
trario. 

Sala das commissoe~, lO de setemhro de. 
1896.-Raul Penido.-Camillo F'oo.res Filho.
A imprimirem-se. 

DISCITSSÃO DA REDACÇÃO Fl;-iAI, DO PROJECTO 

N. 220 

. Em virtude da dispensa da impréss!o e 
interstício requerida pelo sr. Raul Penido,' 
entra em discussno, e é sem debate appro
vada a redacçlio final do projecto n. 220. -
Envie-se ao Sen~o. 

DISCUSSÃO DAS BMRNDAS DO SENADO Á. PROPo
SIÇÃO N. 35, DE 1895 

Sem debate encerra-se a discussllo · das 
emendas do Senado a proposição n. 35, de 
1895, sobre verba para o Gymnasio do ,Norte, 
sendo as mesmas rejeitadas.-Communique
se ao Senado. 

-
3.• DI~USSÃO DO PROIBCTO N. 62, DO SENADO 

Egualmente sem debate encerra-se a tercei
ra discusslo do proJecto n. 62, do Senado, 

sobre peculio legal com emendas da camara. · 
~ndo aquelle rejeitado, ficando estas preju- . 
dicadas. 

Communique-se ao Senado., 

3.• DISCUSSÃO DO PROJBCTO N. 233 

Finalmente o sr. PreKidente ·annuncia a 
terceira discussão do pr~jecto n. ~. sobre 
converslo, transferencia e creaçlo de cadei
ras primarias e diz não ter sido este proje
cto distrilluido impresso, por ser dado para 
ordem do dia, a requerimento do ~r. Seve
riano de Rezende, e só hoje ter sido apresen
tado pela commisslo. 

Procedendo-se á leitura do projecto, o sr. 
Presidente nota diversat~ irregularidad~s e 
mesmo confusão na redacçlo para. o que 
cba~a a attenção da commi~slo de Redacção 
á qual teoi de ser em·iado n projêcto. 

O SR. JoÃo PIO (pela orat:ut), por parte da 
commissão de lnstrucção Publica, diz que as 
duvidas apontadas não partem de sua çom
missão mas sim das smendas escriptas so
bre os joelhos e com uma redacçt\o inintelli
givel. 

Encerrada a discussão, é approvado o pro
jacto que vae á commisslo de Redacçãl). 

Nada mais havendo a tratar-se o sr. Pre
sidente designa para amanhã a seguinte 

ORDEM DO DIA 

PRIMI~IKA PARTE 

,\té uma hora da tarde : 
Leitura e approYação tia acta. 
Expediente. 

Até duas horas da tarde : 
Seguutla leitÚra. dos pareceres de commis

sões e uns proj ectos depois de impressos e 
distribuídos . ' 

Apresentação de parece••es de commissões 
Apresentlu;ão de projectos, indicações, re

querimentos, interpellações ou moçoos. • 
Discussão de re:.juerimentos, interpellaçoes, 

indicações e moções. 
Discu~sfto e vvr:u,1ão de redacções finaes. 
Terceira discus~ft0 do proiecto n. 262, con

.::edendo creditos SUi plementares solicitados 
pelo Governo. 

SEG~':-iDA PARTE 

Até quatro bo1'as da t<.u·de : 
Discussão das einenda.s ao pl'Ojecto de Or

çamento, rejeitadas pela Camara e confir
madas pelo Senado·. 

Segunda discussllo do projecto n. 84, do 
Senado, garantindo juros ás lettras hypotbe
carias emittidas para auxiliar :1 lavoura. 

Segunda do de n. 83, do Senãdo, elevando 
o capital garantido para. a. ,construcção da 
E. F. de Theophilo Uttoni a S. João Ba-
ptista. · 

Disc.ussão do parecei' n. 22ô. 
Levanta-se a sessão . 

/ 



64 • SESSÃO ORDIN.ARIA AOS 11 DE SETE.M 
BRODE 1896 

PRESIDENCIA DO SR. EDUARDO Pl!IIENTf.J, 

SUMMARI0:-1.· parte !la orllem •lo rtla.-Acta.
F.>:ncd itlnte. -~.· h·llnr:,,-Apr llr.nta~·ào dos par>~· 
ccr.:!l de us. :?2 • a !?~0. -~. · cli~•:ll~:>ãu riu projc
cln " · '!ll:? .--l . · ;•~ri•·:-Oi~ru""''" f!a, o • u• ~n•1 " 
an f'rnj••clo •le or(/ll:rof!roln.- D i•cur.·o• •I r.~ ~rs . 
8u•!Ofl ll r~ nol<lo 1! Th•:••Phil•• Mantnt·~ .-D.·clara
ç;io •1•· vuto .-.\Jir"~o:lntaçào ll di~c liõ!il· • •la retla
cção liual uu projectu n. 2GZ.-2. · discussl\o do 
projfcto n . 84, rto Senad-:- .- Disr·urso e cmend 
da ~r. lhnl f>enido.-1\eqnerimeotl) do sr. Car 
neiro de IIP.zenrle.-Disrurso •lo sr. naul Penldo. 
-Oilio:ios •lo Senado. -- Discu r~os rto~ srs . Jo:\o 
Pio e "aul Penido.-2. · rlisrn•sAo do projecto 
o . H~. do Senarlo.-Discfl~~ào do parecer n. 
2213. - Apresent;.çào do parec<!r u . 226.-0rucm 
do dia stgnintl'. 

Ao me io dia, !'eitn. a cha maúa , ach am-se . 
pre,.:ent es os srs.: Eduardo Pimentel, Ribei
ro úe OliYeira, Agosti nho l'cJ·ei ra, Manoel 
Alves, Ca l'lle iro de Rezende, Delfim ?\lot•eira, 
'Vencesla u Bruz, Juvena l Penna, Camillo 
Soat·es filho, João P io. F1·ancisco Bl·e~,.:.ne, 
Manoel ria Sih·a, Juscelino Barbosa, Carlindo 
P inio, ::iousa 1\loreit•a , Simeão Styli ta , Duarte 
da Fon~eca. Bucnu Bran•lfw. Theophilo 1\laJ·
que~, Nunes Coelho, Leopoldo Corrêa, Getu
lio de CaJ·valho, lgnacio l\l la'ta, Sar.nrnino 
Da n t ;•s, Ri lteit·o J ·Jnque il'a, Fe~·reira Tinoco,. 
Haul Pe nirlo, Freita;; Castr·o, Coell1o de 1\lou
rn, So,·eriallL· de Rezende, Sal1ino Barroso 
Junior: faltando com causa participada os 
srs. Alberto Fmtudo, :'llende~ Pime ntel, Joa
quim Caltxto, TaYill'•' >< de i\ie ll o e Epami· 
nondas Ottuui e sem olla o:;: u::lis sr~. 

Abre-se a sessllo. 
Lida a acta da antccerl;:-nte o u:u1 l:aYcndQ 

quem sobre a mesma t'a~,:a obsor,·a.,.•ics, o sr. 
Presidente a dá p or a pJ •roYadn. 

0 SR. ).• SECRETARIO ot:\ conta do- seguinte 

EXPEDI:::oiTE 

onicins 

Do sr. I. ·Secretario dn ~o nado, tlt•volvendo 
de novo a proposição . ~ .) IPi n. GO, dost.a. Ca
'mara, sobr"' e nsino prol!ssioua l, :H:ornpuuha
da das eme ndas, visto t.el'cm sido estas CC' n
firmadas pe lo Senado, eum cxccp.,.rw da de 
n. 14, que !'o i r ejeitada.- P;u·:: o l'dem dos 
trabalhos. 

SEGli:'WA U:JTi'HA 

Têm 2. · leitura e tlc:~m sobre ú mesa para. 
orde m dos trabalhos o parecer n. 228 e o 
fll'ojecto n. 2(ii. 
APRESENTA~ÀO IJE PARECERES DAS COMMISSÕES 

0 SR Jl'sCi!:l.IJ:Iif) BARBOSA, por parte da 
commissão de Obrns Publicas, envia á mesa 
os seguintes p :1 recores : 

N. 229 

A commis;;ão de Obras Publicas, a que foi 
presente o otllcio da Camara Municipal da 
Bagagem, de 21 de j ulho uo corrente anno, 

pedindo a construcção de est radas de roda
gem que ati·avessem aquelle muniCipio em 
demanda dos centros limitrophes com os Es
tados da Bahia e de ·Goyaz: 

Considerando que as obras dessa natureza 
silo feitas pela verba - obras publicas- dos 
orçamentos annuaes, é de parecee 

Que ·eja o dito oltlcio enviado ao governo 
pnr·a que o tome na considcra~;ào q ue me
l'eccr. 

S:ola das commi:<si'i<.>s, 11 do :i'ot embro de 
1896.-Juscelino Harbosa.-IJuarte da Fon-
seca . 

N. 230 

A commisslio de Obras Publicas, a que foi 
presente o requerimento do t.lt· .. Joftv de Car
valho Borges, pedindv privilegio para uma 
estrada de fort•o da e;:ta<;:lo rle . anta Delphi
na ao Rarreado: 

ConsidArando q ue, pe l;t lei n . l-18, de 1895, 
o Con"rcss·o t r·a n!' t'et•in a o podm· l:lXocutivo 
:1 competencia. do conceder· prh·ilegius que 
não de pendessem do garantia tlcj uros e faYo
r e especiaes, é tle parecor· 

Que :.oeja o di to l'tH[UI'l'Í lll tlH tu en ,·iado ao 
govel'!l o do Estado. 

Sala das commis~Ms, 11 •lo :<••tomhro de 
189t1.-Juscelino Barbvsa.- IJ ua i' te tia Fon-
seca. 

~. 231 

.\ commissão de Obras Publicas, a que foi 
presente o o11lcio uo p residente da Camara 
Municipal de Piumhy, !'aze nt.lo ver a necessi · 
daúe ria con:<tJ·uc~;ãn de uma ponto' sobrdo r io 
Santo Anto nio, no (li :<r.l'icto de S. Roque, es
!J•arl:1 de (i oyaz, é de parecer 

t,l~H' ,..·:ia o mesmo L'll\·iado ao goYerno afin, 
tio q Ut· o tome em C'0 nSider ação. 

:3ala da:> cv H•IliÍ"~'....,<'~ . li úe setembro de 
180!3.- Juscclino Ha1·bosa.-Duarte t.la Fon
seca 

l'\.232 

:\ com missão de Ol.Jras Publicas, a quo 
foi pt·escnte o pt·ojecto n. 215, deste annC\, 
!UH!tu l'izando o gove1·no a manda r edificar 
mn pt•etlio pat·a a Escola Nor·mal de Aras
su ahy. ó de pnrccer 

lju e :":eja o mesmo e nviado ao gpverno 
do J·::>tado alim de o tomar na dev ida consi
der~H;i'w, visto j:\ se achar nuctorizado a 
mantla1· constl'uir ob1·as c<.'ngeneres pela 
verl oa - Obras Publio' :1S. 

Sala das C011111lissões. ll d l:l setembro da 
' IH!l5.- .Juscclino Bal'hosa .-Duarte da Fon-

SOl'il .. 

A commissão tle Ohm" Public~•S , a que foi 
presente um ot!icio do ílr. dr. Secretario da. 
Agricultura p ~c·tandv informa.;ões pedidas 
pela Camar·a com r·ela.,.ão á. estrada de fer
ro Paraopeba, é de parecer 

Que seJa at•chivatlo o dito olllcio, visto já 
se ter o Congresso manifestado sobre o pro
jecto em questAo. 

Sala das commissõ •s, ll úe setembro de 
lROO.-Juseelino Bar·l.:osa.-Ouat·te da Fon
seca. 



N.234 · 

~ commissilo de Obras Publicas é de pare
cer que seja a.rebivado o officio dQ Secreta
rio do Interior; de 17 de maio de 1892, trans
mittlndo copia do contractos celeb~ol' a 
14 de janeiro e 27 de ·março de 1889 com a 
Companhia Estrada de Ferro Bahia e Minas. 

Sala das cirmmissOeP, 11 tle setembro de 
1896.-JusceUno Barbosa.- Duarte da .Fon
seca. 

N.235 

;.t~a de ferro que vá de Villa Nova de 
Lima á estaçio de Ho.no1io Bicalho, na Cen-. 
trai, medeante os favores da lei n. 111: 
~ Considerando que a zona já está servida 
pela Estrada de J:.'erro Central do , Brazil, e, 
considerando que a estrada requerida, é de 
extensilo mínima o de puro interesse local, 
é de parecer que se archive o dito requeri
mento. 

Sala das commissões, 11 de setembro de 
1896.-Juscelino Barbosa-DUarte da Fonseca. 

N. 240 
A commissll<i de Obras Publicas, tendo -

examinado 0 requerimento do engenheiro !l commissão d~ Obras Publiças, a q~e 
José Martir.s da Silva propondo-se a con- , fo1 presente o offic10 do sr. dr. SecretariO 
struir a estrada de ferro da Saüde ,a, estrada da Agricultura, transmittindo ó. Camara 
d& ltabira de M~tto Dentro, é de parecer uma pr·oposta que faz o gove1·no da .Bahia. 

Q · h' ~... 'ó. te para um nccórdo com o deste Estado no 
ue seJa 0 mesmo are rvn.uo por J r a sentido de se melhor"r a· navegação do R1'o Ca.mara votado concessão de uma estrada " 

de ferro da- Saúde a ·s. · DQDlingos do Prata, Carinh!'nha, ó de parecer que seja o mesmo 
que tem 0 mesmo percurso. · · archivado por .iá ter sido rescindido o con-
~la das commlssbe8, 11 de setembro de tracto feito pelo governo da Bahia para a 

1800.-Juscelino Barbosa-))uartê da Fon- navegação duqu._elle' rio. 
seca. Sala das commissões, 11 de setembro de 

N. 236 1896.-Juscelino Barbosa.-Duarte da Fon-
- .seca.-A imprimir-se. 

A commissão de Obras Publicas, a que fo- · 
. ram presentes duas representaçtJes da Ca
marà Municipal de S. Gonçalo do Sapucaby 
e de fazendeiros desse município, pedindo 

· garantia de juros para . um ramal ferreo que, 
partindo da cidade da Campanha, vá ter 
ao ponto mais conveniente do Rio Sapucaby, 
é de parecor 

Que sejam ambl\8 arcbivad.as, -yisto jó. ter 
o ~ngresso atbndido ao seu obJecto. 

Sala das commissões, 11 de setembro de 
1800.-Juscelino Barbosa.-Duarte da Fon
·seca. 

N. 237 

A commissão de Obras Publicas,. a que fo
ram presentes duas representações da Cama
ra Municipal de Jll.guary e da Camara Mu
nicipal de Cambub.v, pedindo a concessão de 
um ramal ferreo que, partindo de Pouso 
Alegre, vá entroncar na estrada de ferro Bra
gantina, é de parecer • 

Que sejam ambas arebivad.as, visto já 
existir na Camara. um projecto attenden
do a -medida nellas solicitada. 

Sala das commissões, 11 de setembro de 
1800.-Juscelino Barbosa.-Duarte da Fon
seca. 

N. 238 

A commissilo do Obras Publicas, a que foi 
presente o officio da · Camara Municipal do 
Pomba, fazendo ver a necessidade do entron
camento da estrada. de ferro Alto Rio Dôce. 
na Leopoldina, é de parecer que seja o 
mesúw arcbivad.o, visto já existir proJecto 
contendo a medida solicitada.. 

Sala das c.orumissões, 11 de setembro de 
1800.-=Juscelin-o Barbosa • ..:...Duarte . da Fon
seca. 

TERCEIRA DISCUSSÃO DO PR.OJECTI> N. 262 
Em seguida, entra em terceira discussão, é 

approvad.o, sem debatt., e vae á commissão 
de Redacçilo, o projecto n. 262, con
cedendo cl'editos sppplementares solicitadh,s 
pelo Governo. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

DISCUSSÃO DAS EMENDAS AO P-ROJ~O DE 
ORÇAMENTO 

Silo lidas e entram em discussão as emen
das ns. 2, 8, 13, na primeira parte, 15 e 16 
oft'erecidas ao, projecto n. 222, sobre orça
mento para 1897, emendas estas rejeitadas 
pela Camara e contlrmadas pelo ~enado. 

O ••· Baeuo BraadAo (Não temos o seu 
discurso). . 

O 11r.Theophllo Marqae11:-Venho á. tri
buna, sr. Presidente, para declarar á Cama
ra dos srR. Deputados que voto pela emenda, 
que consigna o auxilio de 8:000..-000 á. RetJis
ta lndustt•ial de .tlfinas Geraes. 

E, assim procedlindo, sr. Presidente, o faço 
com o mt~ior enthusiasmo, convencido de 
que aquella util publicação, desde seu ini
cio, tem sido um dos maiores factores da 
propaganda1 perante o extrangeiro, das ri
quezas do solo e sub-sólo mineiro. 

Esta minha opinião, sr. Presidente, é 
apoiada pelo consenso unanime da Imprensa 
e dos competentos, que têm sabido avaliar a 
ma~nitude e a alta importancia dos serviços 
desmteressad.os e patrioticos que ao Estado 
de Minas tem prestadQ.. esta utilíssima publi
cação, digna. do apoio do governo o dos po-

N. 239 deres legislativos. 
Eifectivamente, sr. Presidente, a Re-oüta 

A commissão de Obras Publicas, tendo ex-,Indwtrial de Minas Gm·aes, com a propa
aminado o requerimento em 'que o ongenhei- ga,.da intelligente que dos recursos do· nos
ro Artbur Tbiré pede privilegio para uma so Estado tem sabido lmprimir-lhe a activi-, 



dade e a competencia provada de seu illus-

1 

inestimaveis serviços prestados pela Revisla 
trado director-vae attrahindo visivelmen- Industrial, unica no genero, em nossa Pa
te uma corrente de industriaes e capitaes tria. . 
europeus-no sentido de explorar a~ multi- A imprensa do paiz e do extrangeiro e 
plas e inesgotaveis riquezas que a natureza. unanime em proclamar a importancia desta 
prod_ig~liz~m a mancheias ao privilegiado publicação, que faz. honra ao nosso Estado . . 
só o mme1ro. Pro.ra exemplo, haJa vista o que publicou 

O SR. SEVERIAxo DE REZEXDE:-:-Apoiado. hontem o grande orgão tia imprema fiumi-
0 SR. THEOPIIILO MARQUEs:-Com a accen- ' nense-o Jornal do COIIW1C1'Cio-noticiando 

tuada confiança. que a consolidnção das nos- o recebimento dos dous ult imos numeros da 
sas instituições vae, dia a dia, inspirando ao Revista, recentemente publicados. 
extrangeiro, e com o cxacto conhecimento, Terminando, sr Pre:::idente. dC'claro que 
que se vae tlrmando na Edropa a respeit.o das voto pela subven.,:ão tle 8:0008000 a que tem 
riquezas inexploradas do nosso paiz,-nota- direito este apreciado periodico, que tem 
se, no mo,•imento actual, que os grandes in- prestado e continuarit a p1·e:o;tn•· o~ maiores 
dustriaes e cnpitali~t11s europeus lançam e mais relevantes se•·vi<;os ao E:>tado de i\li
~uas vistas para ~osso Estado, inquestio- nas Ge1·aes. (llfuilo ben• ; mui l o bt•m ! ) 
navehnente o ·mais favorecido pela natureza, Encerrada a discussão gfto r~j c itada:> as de 
e que pódc compen!:!ar vontajosamente aap- ns. 2 e 13, na I.· parte c appl'OV<Hias as de 
plicaç~o de ctLpitaes nelle empregados. ns. 8, 15 e 16 -Euvic-se à com1uissãu tio 
(Apouzâos). Redacção. 

Esta tendencia ausp1c10~a. que visível- Vem ti mesa ~ seguinte deci:H·nç-ão d~ "<?to 
mente se nota para a omig•·ação do capital que o sr. Presidente manda que se 1 ns1ra 
a que é devido principalmente, sr. Presi- na acta: Declaramos que votamo~ contra .a 
dente 1-a Revista lnclusl1·ial, que tem feito e~enda n. 8, do .Senr.d?, .quo manda supprl
propaganda nos diversos paizes da. Europa, m1r a. :erba destmada 11 u~stallnçi\o t.las Es
onde é largamente tlistriuuida. colas No••macs da. Januarw, Cataguazes e 

As vantagens que desta patrintica propa- Pouso Alegre. _ 
ganda hão de advir para 0 futuro de i\linas Sala tias sessues, li de snto~1~bro de 189?. 
-não ~e farão.esperar. -Manoel Alves.-:\lanoel da Sllva.-lgnac10 

Muitos municípios, que jazem, até hoje, no Murta. 
maiOI' abatimento, surgirão, dentro em bre- y sr. R«ul Penteio, (pela m·dem) obten
ve, prosporos e grandiosos pelo desenvolvi- do urgencia, envia á mesa a J·edacçào fin:Jl 
mento da industria extractiva das suas ri- do projecto n . 262, hoje npprovado em tor-
quezas naturaes. ceira. discussão. 

Entre estes municípios, sr. Presidente, 0 ar. Bueno Brandão, (pela ordem) ob
notaveis pela riquezas que encerram, sa- tendo egualmente urgencia, reque1• e obtem 
lienta-se os de Ouro Preto, Caethé, Sabarà, seja discutida e votada immediatnmente a 
Santa Barbara, Pitanguy, ltabira. e Diaman- redacção apresentada, visto tratar o pi·oje-
tina..... cto de materia urgente. 

O SR. MANOEI. ALVES :-Grão Mogol. Lida e posta em discussão a redacção, é a 
O sn. TnEOPUII.o MARQUES :- ... Grão Mogol, mesm11. sem debate approvada o vae á e-

Paracatú e muitos outros. cretaria. afim de ser passada em autographo 
Assim, pois, sr. Presidente,J'ustificando o e remettida ao Senado. 

meu voto, eu o faço com gran e enthusias Comparece o sr. Camillo Prates. 
mo pelo sentimento que me anima em affir-· 
mar dest;\ tribuna-os relevantes serviços 
que ao nosso Estado tem prestado a Revista 
Indust1·ial, de CUJO illustrado director sou 
admirador sincero e enthusiasta. 

Poderia estender-me em largas considera
ções sobre a utilidade incontrastavel dessa 
importante publicação-si não receiasse fa
tigar ;t preciosa attenção dos 1ileus illustres 
collegas (Ntto apoiados). 

Elles, porem, melhor do que eu compre
hendem que não devemos regatear recursos 
para que se estenda, m?)s e mais, no ex
trangeiro, a propaganda que tão criieriosa
mente tem sido feita pela Revista, alli devi
damente apreciada. 

Aos exforços ingentes do seu illustre di
rector-deveu Minas a fortuna de figurar 
brilhanteme:tte na recente E'tposiçilo Minei
ra e Metallumica do Chile, onde, as varia
das e extraordinarias riquezas do seu sólo 
mineiro excitaram a justa admiração das na
çOes representadas naquelle certame indus
trial. 

Niio é sómenté a minha opinilto individual 
qu~ se manifesta, em justos louvores, aos 

SEGUNDA DISCUSSÃO lJO PROJF.CTO !'\. 84 
SENADO 

DO 

E' lido e entra em segunda. discu!"são o 
:projecto n. 84, do Senado g:~rantindo juros 
as lettras hypothecarias emittidas para au
xiliar a lavoura. 

Entra em d.iscus!"ào o artigo 1. ·. 
O •r· Raul Penldo :-(N:io temos o seu 

discurso). 
Vem á masa as seguintes emendas, que, 

sendo apoiadas, entram conjunctamente em 
discussão .. 

N. l 

Substitua-se art. I.· § 1. · 
O banco poderâ emittir lettt·ns hypotheca

rias até a importancia maximn. de seis mil 
contos de réis, que terão a garantia de 7 · '. 
do Estado. Caso o governo ache necessario e 
conveniente, poder&. elevar esta emissão ate 
a som ma correspondente ao duplo do capitnl 
social realizado do Banco. 



N.' 2 
Ao art. I.· 8 3.• 
Em vez de-o predio hrl»otheeado-di~ 

se : e immovel hypothecadb-o mais como 
DG artigo. 

N. 3 
Ao § 4. • do art. 1. • 
Em vez de 9 ·t. digBt-fJ&-7 ·t. 

N. 4 

Ao mesmo artigo. 
Depois das p~avras em •linbeiro-accres

·,cente-se :-ou em lettras I.J.ypotheca.rias do 
proprio barieo que serAI> recebidas ao par. 

Sã.la das seii8Õe8, 11 de setembro de 1896. 
-Raul Penido. 

0 SR. CARNEIRO DB R.Bn:N~K, envia á mesa 
o seguinte 

RB~UBRIMENTO 

Requeiro o adiamento da discussão do 
pl'Ojecto, ora submettido á. dis·cus·ãó da Ca~ 
mara dos srs Deputados, por 48 horas. 

Sala das sessões, 11 de setembro de I8!:HJ. 
-Carneiro de Rezende. 

A-poiado o requerimento, entra em di!!cus-
sl1o . 

O -.. Baal Pealdo :-Sr. Presidente, ve
nho, á tribuna atlm de declarar que voto 
contra o requerimento de adiamen-to apre
sentado pelo meu distincto collega., visto co
mo desde o principio do anno foram nomea
das commissoes mixtas para. fazer o estudo 
deste ass_umpt?. 

Além disso esse projecto, ha bastante 
dias Joi discutido no Senado, e creio que 
ha ji uma semana soffreu a I.· discussão 
nesta casa, por isso, o estudo já deve estar 
sutftcientemente feito. 

0 SR. CARNEIRO Dlll REZENDE :-E' um en
gano. 

UMA. VOZ :-Decidir de at'ogadilho é COUS& 
que nlio convem. 

0 SR. RAUL PENIDO :-Tenho O mau habito, 
sr. Presidente, de niio poder guardar inti
mamente aquillo que penso, e por isso, de
claro que estou certo que essas qua.renta e 
oito horl\8 de adiamento em nada adeantari\o 
a mataria, porque, aquelles que por ella se 
interessam procurarão discutil-a conveni
temente. 

Si os nobrPs Deputados mostram-se hoje 
com poucos elementos para a discussilo deste 
assumpto, não serà. com 48 horas, que ss. 
excs. queimando as pestanas obterão sci
encia. 

O SR. C. PRATES :-V. exc. sabe que em 
40 horas Augusto Conte resolveu o proble-
ma social. · 

O SR. RAuL PEI'{IDO :-Isso, era Augusto 
Conte e não somos nós. 

Si a Camara quizer acceitar esse adiamen
to, deve fazel-o depois de discutído. todo o 
projecto, poooque, então os nobres Députados 
terllo occasillo de se manifestar e enviarllo 
as suas emendas, que 8o1rrerilo um estudo 
minucioso •.. 

Sou contrario ao .Jdiamento, mas, ·ai a cà
mara quizer aeceital-o, só deve fazel-o de
pois de discutido todo o projecto . · 

Encerrada a discussão, é approvado o re-
querimento. , 

Suspende-se a .se881lo por dez minutos. · 
Reaberta a sesslio, o sr. l. · Secretario, ob

tendo urgencia, lê ·dous otftcios do Senado, 
devolvendo com emendas as proposições de 
leis na . 41 e 75, esta transferindo e conver
tendo cadeiras primarias e aquelJa. ereando 
çadeiras noctu roas . .;-A imprimirem-se para 
ordem dos trabalhos. 

O ••· .JoAo Pie 1 (pela m·dem)-Pedi a pa
lavra, sr. Presidente, para~ dar uma explica
çlio pessoal á Oamara dos srs. Deputados. 

Quando falava o meu lllustre amigo resi
dente em Barbacena, dei-lhe um aparte e s . 
exc. res.,Pondeu-me «que, como se tratava de 
um proJecto de interesse geral e não de al
guma estradinha de ferro, era claro que a 
minha attitude devia ser esta » 

Nilo respondi immediatamente para não 
destoar das normas parlamentares, pois não 
devia ser no momento muito parlamentar a 
minha resposta, caso s. exc. quizesse offen
der-me. 

Mas, sr. Presidente, como aquella phrase 
que foi dita pelo nobre Deputallo, certamen
te_ sem a intenção de ferir-me, pois espero 
que s. exc. virá explicai-a para honra sua 
e da Camara, merecesse o assentimento de 
alguns senhores Deputados, venho protestar 
com toda energia, porque si aqui se tratou 
de interesse particular. não fui eu sómente, 
mas a Camara toda incorreu na censura, pois 
sutrragou com o voto as medidas por mim 
apresentadas. 

Declaro, sr. Presidente, que represento 
aqui oito mil ,eleitores, aos quaes dou satis
fação de meus actos e a cuJO juizo me sut
metto e elles julgarão si tenho pugnado pe
los interesses do Estado. 

Si por vent.ura pensam que no_ cum}lri
inento do meu dever só trato de pequenos 
interesses, tratem de fazer coh1prehe·nder 
aos eleitor~s que não.-estou. na altura de sen
tar-me nesta cadeira, guerreem-me r.as elei
ções .. •. 

9 SR. TUEOPIIILO MARQUES : - ISSO seria a 
1maior das injustiças. (Apoiados). 

O SR. JoXo Pto ... e livrar-me-hão de um 
pvsto de sacritlcio e de trabalho : mas antes 
disto, só admitto o veredictum daquelles que 
me elegeram, e emquanto aqui est.ivor terei 
bastante independencia e muita altaneria de 
caracter para, em qualquer terreno, repel
lir esse assentimento, que contem uma in-
sinuaçilo a mim feita. · 

O ••· Baal Pealdo 1 (pele ordem)- Pedi 
a palavra, sr. Presidente, pará declarar a 
meu illustre collega e amigo residente em 
Barbacena, que 1J e.xc. interpretou perfeita
mente o sentido de minhas palavras quando 
respondi a um seu ·aparte, pois, não tive à 
menor intenção de off!'lndel-o. 

O SR. JoXo Pio : -8i tivesse tomado nesse 
sentido teria d~~otlo resposta immediata. \ 



~·· 
O SR. RAuL Pmnoo:- V. exc. sabe, sr. 

Presidente, que em geral quando tomamos 
a peito ~ma idéa qualquer que interessa ao 
Estado, trocamos muitas vezes apartes calo
rosos .com amigos íntimos e dedicados e o 
proprio nobre Deputado, numa ou noutra 
discussão, tem deixado escapar palavras que 
melindram naquelle momento os seus colle
gas, -porem, que depois são tomadas em sou 
verdadeiro sentido. 

A vista disso, sr. Presidente, dou esta sa
tisfação á. Camara, porquanto, seria incom
patível com o meu caracter de representan
te do Estado de Minas, aggredir pessoal ou 
individualmente a qualquer colloga, visto 
como cada um de nós deve procurar digni
ficar-se a si mesmo e, mais do que isso, di
gnificar a Camara dos Deputados. 

Assim, sr. Presidente, declaro que não 
houve de minha parte a menor ,ntenção de 
ofl'ender o meu distincto collega, pois, si eu 
quizesse oft'ender a s. exc, ou a qualquer re
presentante"do Estado, não o faria deste re
cinto, porque isso concorreria pal'& o rebai
xamento de minha pessoa e rle meu cara
cter, como além de tudo, para o rebaixa
mento da Camara dos Deputados. (1\fuito 
bem ; muito bem !) 

SEGUNDA DISCUSSÃO DO PROJECTO N. 83, 
DO SENADO 

São, sem dehate approvados os arts. I.·, 
2. · e 3. ·, do projecto n. 83, do Senado, ele
vando o capital garantido para a construcção 
da Estrada de l<'erro de Theophilo Ottoni á. 
S. João Baptista. 

Consentindo a casa que passe elle li. ter
ceira discussão, vae á commissão de Obras 
Publicas. 

DISCUSSÃO DO PARECER N. 226 

Finalmente, é lido, posto em discussão e 
sem debate approvado, o parecer n. 226, que 
conclue por um requerimento. 

Officie-se as Camaras Municipaes de Bar
bacena, Palmyra e Alto Rio Doce, na fórma 
requet•i<la. 

O sr • .Jo~~eelloo Barbosa, obtendo ur
gcmcia, apresenta por parte da commissão 
de Obras Publici\S, o seguinte 

PARECER PARA TERCE!RA DISCUSSÃO SODRE O 
PR.OJBCTO N. 83, DO SENADO 

A commissão de Obras Publicas, a que foi 
presente o projecto n. 83, já. approvado em 
2.•discussão pela Camara, j de parecer que 
seja elle submettido à 3. · e approvado com a 
mesma redacção. 

Sala da~ commissões, 11 de setembro de 
1&00. - Juscelino Barbosa.-Duarte da Fon
seca. 

A imprimir-se. 
Nada mais havendo a tratar-se, o sr. Pre

sidente designa, para amanha, a seguinte 
A. C. -51 

ORDEM DO DIA 

PRIMEIRA PARTE 

Ató uma hora da tarde : 
Leitura e approvação da acta. 
Expediente. 
Segunda leitura ele pareceres de commis

sOes e dos projectos depo•s de impressos e 
distri buidos. 

Apresentação de pareceres de commis
sões. 

Apresentação de projectos, indicações re
querimentos, interpellações ou moções.' 
. D!scussão de requerimentos, interpellações, 
md~eaçoes e moções. 

Discussão e votação de redacções tlnaes. 
Terceira discussão ·do projecto n. &>. do 

Senado, auetorizando emprE~stimo extet·no. 
Primeira do de n. 265, sobre conversão de 

cadeira prim!wia. 

SEGUNDA PARTE 

Até 4 h01·as da tarde : 
Segunda discussão do projecto n. 20'2, so

bre estrada de ferro que partindo da Central 
vá a Lagõa Santa. 

Segunda do de n. 43, de 1895, !':Obre tr·ans
ferencia de cadeiras primarias . 

Discussão das emendas do Senado, ao pro
jacto n. 152, sobre saneamento da zona da 
Matta. 

Discussão das emendas do Senado, ao de 
n. 197, isentando de pagamento de juros os 
exactores publicos. 

Discussão das emendas do Senado, ao de 
n. 198, sobre verba á Academia do Commer
C\0 de Juiz de Fóra 
· D!scussão da emenda unica do Senado, ao 
pr~Jecto n. 140, de 1895, sobre prohibição de 
concessão e venda de loterias. 

D!scussão ~as emendas do Senado, á pro
posição de Ie1 n. 60, da Camara, sobre ensino 
profissional, emendas estas rejeitadas pela 
Camara e confirmadas pelo Senado. 

D!scussão ~as emendas do Senado, á. pro
postção de let n. 41, sobr·u c reação de cadei
ras nocturnas. 

Discussão das emendas do Senado, ti. pro
posiçl\o de lei n. 75, sobre transferencin e 
conversão de cadeiras primarias. 

Discuss:io do parecer n. 227. 
Levanta-se a sessão. 



65.• SESSÃO ORDINARIA, AOS 12 DE SETEM
BRO DE 1896 ' 

PRBSIDENCIA .DO SR. EDUARDO PIMENTEL 

SUMMAIUO :-Primeira parte da ordem do dill,
Acta.-Expedleute .-Seguoda I ~itura.-Apresen
taçAo e dii!Cusslo de pareceres de comrulasOes.
Apresdnl.tçlo de projectos. -Terceira diti~ussAo do 
vrojecto n. 86, dQ s~nado.-Prilnelra do de n . 
265.-Segunda rarte.-Se<Juot.la discussão do pro· 
jr.do u. ~0.2.-Discurso e requerimento do sr. 
fheophilo ~I arques ·-:-Ob~ervaç~e~~ do sr. Se~e
riano de llezeotle.-:,.gunda t11scu~sao do JlfOJP.· 
elo n. 43, de 18!15.-Emeoda do sr. Severiaoo de 
ttezenole. -Ob!ervaçõell do sr. Joao l'lo. -Reque
r•mcnto ao projecto n. 152.-Discursos do:; ..r11 . 
Duarlll da l<'oliiSt.>r.a. 1\aul l'eniolo e Augusto Clt:· 
m~:ollno.-Oi~cussAo da~ cmclld<~s do ~cnatlo ao 
projecto n. 1!17.-Discurso tio dr. Hae11o llra11dilo. 
-..\tm•.seutação e ctlscu~s!lo ch redi!Cçólo llnal do 
projecto u. lát.-O.scuss;lo lias erucud;ls do Se
naclo ao> projecto u. l\11! , lkclarac;üe!l dtl voto. · 
Dal!cuss:\o da emeu•Ja uulca dll S.:nado, ao proje
cto n. 140, olc 11:115.-Di<cur~o elo sr. Carneiro 
de llezcn·te. ·-Discussilo dasemeudas do S.:ua•lo, à 
propos•çâo de lei u . 60.-UhservaçOe:s olo sr. João 
I' i o -Duscu~Kào· dali eruenola~ olll Seua•lo. ao pro
jecto o . 6!), de lti95.-l>•scu6sâJ das emenda~ do 
Sl!nadu, á proposição tle lei u. 75.-Apreseula 
ç.'io e lfiscussao da reclacçào final do prooje•,to n. 
69, de 111%.-Discuss:io do parecer n. 22i.-Olli
cio do Seuado.-llequerlmento do sr. Camillo 
Soares Ftlho.-Ordem do doa. 

Ao meio dia, feita a. chamada, acham-se 
presentes os srs. Eduardo Pimentel, Ribeiro 
de Oliveira., Agostinho Pereira, Duarte da 
Fonseca, Getulio de Carvalho, Carneiro de 
Rezende, João Pio, IJonzaga da Silva, Bueno 
Brandão, Simeão Stylita, Raul Penido, Sousa. 
Moreira, Manoel Alves, Juvenal Penna, Del
fim Moreira, Ferreira Tinor.o, Leopoldo Cor
rêa, r.amillo Pratas, Juscelino Barbosa, Coa
lho de Moura, Carlindo Pinto, Francisco 
Bressane, Freitas Castro, Augusto Clementi
no, Tbeophilo Marques, Ignacio Murta, Ma
noel da Silva, Wenceslau Braz, Severiano 
de Rezende, Saturnino Dantas e Camillo Soa
res Filho, faltando com causa participada os 
srs. Alberto Furtado, Mendes Pimentel, Joa
quim Calixto, Tavares de Mello e Epaminon
das Ottoni e sem ella os mais senhores. ' 

4bre-se a sessão. 
Lida a acta. da antecedente e não haven

do quem sobre a mesma faça observaçl)es, o 
sr. Presidente u. dá. por approvada. 

0 SR. 1.' SECRETARIO dá conta do seguinte 
EXPEDIENTE 

O filei os 

Dous do e r. 1. · Secretario do Senado com
municando ter sido rejeitadt\ a proposição 
de lei n. 95, desta Camara,sobre transfereu
cia do Instituto Agronomico da ltabira e 
outro sim que para a. commissão mixta que 
tem de em.ittir parecer sobre o projecto de 
codigo civil, foram nbmeados, por parte do 
Senado, os srs. Senadores Joaquim Alvares, 
Antonio Martins e Frederico Augusto.-In-
teirada.. · 

O sR.. RAUL PENIDO requer se delegue á. 
mesa. a faculdade de nomear um membro 
interino para a commissão de ~dacçfio Visto 

ter ella em sua pasta diversas matarias que 
precisam ~r andamento. 

Com o consentimento da casa, é nomeado 
o sr. Carneiro de Rezende .. 

SEGUNDA LEITURA 

Procedendo-se á. segunda leitura das ma,_ 
terias impressas é ella dispensada, a reque
rimento daquelle sr. Deputado, tlcando so
bre a mesa para ordem dos trabalhos os pa
receres de ns. 229 a 240. 

APRESENTAÇÃO DE PARECERES DAS CO:\IMISSÕES 

O SR. RAuL PENIDO, per parte da commis
são de Redacção, •~presenta a redacção fi
nal do projecto n. 125, de 1895, sobre es
trada de fetro . 

O SR. RAUL PENIDO por parte da commis
são de Redacção, apresenta o seguinte : 

PARECER E REDACÇÃO FINAL DE CONFORMIDADE 
CO:II AS E:\IENOAS DO SENADO SOBRE O PRNECTO 
N, 50, DE 1896, INICIADO SOil N, 125, Erof 1895 

A commissão de Redacção de Leis, a que 
foi presente o projecto n. 50, com as emen
das approvadas, é de parecer que seja ap
provada a redacção fl.nal dada ao mesmo e 
que ora apresenta 

O co·ngresso do Estado de Minas Gllraes de
crata: 

Art. 1. · Fica o governo auctorizado a 
innovar o contracto com a companhia Es
trada. de Ferro do Porto Novo do Cunha ao 
Rio Pardo, afim de que prolongue seus tri
lhos até a cidade de Mar de Hespanha, pas
sando pelo c.rraial de Angustura e servindo 
tanto quanto permittirem as condiçõea te
chnicas do traçado, às zonas dos districtos de 
Santo Antonio do Aventureiro, Rio Pardo e 
Piedade. 

Art. 2.· A' mesma companhia o governo 
garantirá : . 
· § 1. • O juro de 6 ·r. ao anno, por praso 
de trinta annos, sobro o capital etrectivamen
te empregado na construcção, não exceden
do de cincoenta contos o custo kilometriCo. 

§ 2.· Privilegio pllr cincoenta annos, fin
do os quaes reverterá. a estrada ao Estado 
com todo o material fixo e rodante em per-
feita conservação. . 

Art. 3. · Revogam-se as disposições em 
contrario. 

Sa.la das' commissões, 12 de setembro de 
1896.-Rodrigues Cba.ves.-Raul Penido.
Carneiro de Rezende. 

-A imprimir-se. 
O mesmo senhor, por parte da mesma 

commissão, apresenta a redacçilo final do 
projecto n. 222, sobre orçamento para 1897. 

O 11r. Weneeelao Bnu, fazendo ver achar
se proximo o final da presente sessão legis
lativa, requer e obtem dispensa de impres
são da redacção final do projecto do Orça
mento afim de que seja a mesma discutida 
e votada immedial amente. 

Posta em discussão, é sem debate appro
vada a redac~1o na fórma requerida .-En
vie-se á. sanção. 
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(\ l'lR. JUSCELINQ BARBOSA pela COIDIDÍSSilO 
de Obras Publicas offerece os seguintes pa
receres: 

N. 241 

A com missão de Obras Publicas, tendo exa
minado o projecto n. 242, deste anno, aucto
rizando o governo a contractar com quem 
mais vantagens otrerecer, uma estrada de 
bitola de um metro, de Ouro Fino a Poços 
de Caldas, e considerando que essa estrada 
irá atrectar intet'e~ses das estradas de ferro 
Sapucahy e 1\tuzambinho, jã. auxiliadas pelo 
Estado ; .iulga conveniente quo se solidte 
parecer do govemo sobre a influencia que 
possa ter a concessão projectada sobre as 
Já existente~. 

Sala das commissões, 12 de setembro de 
1896.-Juscelino Barbosa.-Duarte da Fonseca. 

N. 242 

A commissão de Obras Publicas, tendo exa
minado o projecto n. 261, deste anno, sobre 
uma estrada <ie f(:jrro, de bitola de 60 centí
metros, de Pouso Alegre ás divisas do Es
tado com São Paulo, e 

Considerando que irà a Oectar a estrada de · 
ferro Sapucahy, á. qual estão presos grandes 
interesses do Estado ; 

Julga conveniente que se solicite parecer 
do governo sobre a intlnencia que possa ter 
a concessão pr~Jectadn. sobre as j á existen
t es. 

Sala das commissões, 12 de setembro de 
1896.-Juscelino Barbosa.-Duarte da Fon
seca. 

-A imprimirem-se. 

DISCUSSÃO DE PARECERf'S 

Na fórma do regimento, entram om dis
cussão o são sem deba.te approvados os pa
receres ns . 229, 230, 331 e 232, que tiveram 
h~je segunda leitura , visto concluírem em 
requerimentos. 

APRESENTAÇÃO DE PROJECTOS 

O sr. Aogol!l•o Clemeu•iuo : -Tenho 
sempre, s r·. Presidente, maxima satisfação, 
quando se me depara o ensejo de apresen
tar à cons ideração da Camara dos srs . De
putados projectos relativos á creação de 
cadeiras de instrucs;;ão primaria. (Apoiados). 

Determinando a Constituição do Estado 
a obrigatoriedade do ensino primario, não 
me é possível conceber a exec\Jção desse 
preceito democratico da Constituiçãu, sem 
que o Cong-resso conceda os meios indispen
savei · para a consecução desse clesidel'fllum. 

Nessas condit;ões, sempre que se me o:rc
r ece occasião de apresentar projectos cl'e
ando cadeiras de instrucção primaria, de
claro a v. exc. que o ra~.o com a maior 
satisfação . 

Offer·eço, poi!:t, SI' .!'residente, á considel·a
ção dos meus disti nctos' collegas, um proje
cto de lei crcanrlo uma cadeira. de instru
cção primaria no ba.irro da Egrej a Grande, 
na cidade de Sabará. 

Acompanha este projecto uma representa
ção de cincoenta pessoas e tambem um map
pa, demonstra ndo que 109 meninos acham
se aptos a requentar essa escola que pre
tendo crea.r. (Muito bem ; muito bem). 

Vem à mesa 6 lido e apoiado o segu inte 

PROJ ECTO N . 268 

O Congresso Legislati vo do Estado de l\li
nas Geraes, decreta : 

Artigo unico. Fica creada uma cadeira. 
de instrucção primaria do sexo~nas~ulino no 
ba ino da Egr~ja. Hrande e convertida em 
cadeira do sexo fem in ino a mixta exh.<tent e 
no mesmo bairro e Senhora do o·, ambas no 
districto de Sabará. 

Sala das sessões, 12 de setembro do IROO . 
-Ausxusto Clementino.-Theophilo Marques. 
- Padre João Pio. 

-A imprimir-se. 

T!':RCEIRA DISCUSSÃO DO PRO.JECTO N. 86, DO 
SF.NADO 

Sem debate, é npprovado em terceira dis
cussão e vae à sancção o projecto n. 86. 
do Sen.tdo, au ctoriza ndo o governo a con
tra.hir um emprestimo externo - Commu
nique-se ao Senado. 

PRIM EIRA DISCUSSÃO DO PROJECTO N. 265 

Egualmente som debate, é approvado em 
primeira discussão e remettido à commis . 
são da lnstrucção Publica o projecto n. 265, 
sobre conversão dfl cadeira primaria no nm
nicip io do Sete Lasxõas. 

Comparecem os s r s . Ribeiro Junqueira c 
Sabino Barroso Junior. 

SEGt;NDA PARTE DA ORDE:\1 DO DIA. 

SEGUNDA DISCt;SSÃU DO PROJEC""O N . 202 

E' lido e enti·a em se~unda discussão, por 
artigos, o projecto n. 202, sobre estrada que, 
da Central va á La~óa S<tnta. 

Entra em discussão o artigo I·. 

O sr. TheophJio Marqnel!l : - No mo
m en to actua l, sr. Presidente, em que o Con
!rl'e~so Mineiro se manifesta sabia e franca
mente no sentido rle alargar as vias de com
municação no vastissimo e rico territorio do 
Estado-decretaudo m edidas garan tidoras da 
exequibilidade dos projectos, muitos dos 
quaes já se acham c0nvertidos em lei-pare
cc-me que não se faz mister justificar a 
utilidade do ramal fe1·reo, qu e partindo da 
Centml se dirija á Laf!óa Santa, J'u turo cen
tr·o de prosperidade de Minas pelas condições 
topo" rnphicas. qu e re li ne, e pela extmordina
ria amenidade do seu clima. 

Corre-me, todavia, o dever de patentear 
aos meus illustres collegas a alta importan
cia d'aquella localidnde, assaz conhecida na 
Europa, gra~as aos estudos do sabio Lund, 
o distincto archeologo, que a li i viveu por 
muitos annos, prestando serviços á sciencia 
e fazendo conhecida do ext ra ngeiro a. IJellis
sima localidade por elle r cputadra uma das 
mais l!alubres do Estado de l\linas Geraes. 



De facto, ·sr. Presidente, tendo o sabio di
namarquez percorrido divel'Bd zonas das ex
províncias, em nenhuma deUas encontrou, 
apó8 accurado estudo, as condiçOes climato
logicas, que reune aquella localidade, que 
apenas espera os meios de facil communica
çlo para tornar-se, dentro em pouco, um dos 
logares mais procurados por pessoal, que ne
cessitem recuperar a saüde e restabelecer as 
forças perdidas na lucta diaria dos grandes 
centros. 

A prova fri~~~~onte da min~a afflrmaçilo tem oi
a na propria :fida do grande sabio, que, tendo 
o organismo minado por molestia incuraveJ. 
conseguiu prolongar alli, por cerca de 50 ao
nos, a sua preciosa existt,ncia, ·tnteiramente 
dedicada aos 

1 
labores da sciencia. 

Seja-me licito, sr. Presidente, prestar desta 
tribuna a homenagem a que fez jús o dr. 
Lund, competentemente apreciado por cele
bridade da scienci,a europóa e que tanto amor 
votou á terJ·a, que lhe serviu de ultimo abri. 
go, amparando a sua vida con.tra os crueis 
desenganos da medicina. 

Os importantes trabalhos por elle esctiptos 
sobre aquella zona e que figuram nas paginas 
das revist&s extrangeiras, as preciosíssimas 

. collecÇties paleont.ologicas, por elle cuidado
samente classificadas, e que enriquecem o 
museu de Copenhague, attestam visivel
mente ao velho mundo de importantes con
dições climatologicas e economicas de Lagôa 
Santa. 

Os annaes da Escola de Minas, em seu 
vol. 4. · e a recente monographia escripta. 
pe.lo illustrado dr Pire!'l de Almeida, paten
teiam de um modo inconcusso a imp01-tancia 
d~ obra gr·andiosa do netavel archeologo- . 
dtgno da veneração do povo mineiro. (.4,.poia
dos.) 

Com effeito, sr. Presidente, nfto é si11nente 
pela umenidade de seu 0lima que a Lagoa San
ta reclama para si a attenção de todos ; mas 
tambem pelas suas riquezas naturaes, que a 
destinam a um futuro brilhante. 

A Lagoa Santa possue as mais fartei. ter
ras, e~propriadas :\ todas as culturas das- zo
nas torrida e temperada, as mai~ importantes 
PD:Stagens e grandes riqueza.s mineraes como 
&eJa o calcar-ao em abundantes jazidas, que 
podem abastecer, por muitos annos, os gran
des merc11do!'l r.on<>nmifiorcll. 

Estt.u con· encido, portanto, sr. Presiden
te, de que o futuro de Lagõa Santa apenas 
depende da realizaçlo do projecto, .que tive 
a honra de submetter á. consideração da 
easa 

Realizado o melhoramento que proponho, 
com essa estrada., a.quella localidade tornar
ee-ba, certament.e, um arraba.lde da !\'ova 
Capital-uma Petropolis mineira para onde 
a.tHuirãoattrahidos pela amenidade do clima, 
pela belleza da situação-grande numero de 
pessoas deste e de outros Estados e mesmo 
do extrangeiro, (apoiados) onde é tradicio
nalmente conhecida 

0 SR. AUGUSTO ÜLEMKNTINO : ~ E' um dos 
climas mais amenos do Estado de Minas. 

0 SR. THEOPHILO MAR.QUES:-Além diSSO, sr. 
Presidente, si recorrermos aos fastos da bis
topria atria, veremos que aquel1& povoaç!o 

tem tradições, que não podem deixart de 
encher de enthusiasmo o coração patriota 
do povo mineiro. 

Foi alli que ~m 42 feriu-se renhido comba
te entre as tro~as legalistas e revoluciona
rias (Apoiados). 

Aquelle logar merece, pois, a attenção de 
todos os patriotas, daquelles que amam de 
coração a sua terra natal. 

Eu, como mineiro, natural daquella. bellis
sima zona, e nascido naquella localidade' 
abstrahindo-me de qoalquer amor proprio 
que nllo possuo, com o interesse unico de 
engrandecer o logar a que me tenho referi
do, -venho apenas mostrar aos meus dis
tinctos e illnstres collegas as vantagens r&
sultantes da c~nstrucçllo do ramal, que pro-
ponho. · 

Do projecto que apresentei, sr. Presidente, 
nao podem decorrer onus para o Estado. 

O meu unico intuito, pedindo a decretação 
da lei, que auctorize a construcção de um 
ramal ferrao, que, partindo das estações do 
Rio da.<! Velhas ou Vespasiano-vá ter áquel
la localidade, segundo estudos jà feitos por · 
distincto enlfenheiro do prolongamento da 
Central-é hgar a terra do meu berço aós 
grandes centros de civilizaçAo, e elevai-a por 
este modo á. altura a que inquestionavermen
te tem direito pelns suas condições privile
giadas e pelas suas inolvida.veis e gloriosas 
tradiçoes historicas. (Muito bem; muito bem!.) 

O sR. Goi"ZAGA DA SILVA: - Ajustificação 
estã. na. o.ltm·a da esprlctativa. 

Vem à mesa, é lido, apoiado e entra. em 
discussão o seguinte 

REQUERIMENTO 

Requeremos que o pqjecto n. 202, aucto
rizando a con~es!1ão de uma estrada ue ferro 
que, pat·tindo cill Central vá a Lagoa. Santa, 
s~ja em·iado ao governo afim de que informe 
sobre o mesmo. . 
. Sala das !1essões, 12 de setembro de 1896. 
-Juscelino Harbosa.-Tl1eopbilo Marques. 

Não havendo quem peça a palavra sobre o 
requerimento, é elle a.provado. 

O sr. Scn'!rlan~ de. Rezende (pela 01·dem) 
diz que o despacltn dado ao requeritnento 
apresentado pelo s1·. Theopbilo Marques sabe 
de tod!IS as normas rc~rimentaes. 

Acha. o orador que seria mais r.urial que 
fosse o project.o rejeitarlo e enviados ao go
\"erno os papeis referentes a.o assumpto, afim 
de que e11e providenciasse de conformidade 
c«tm a lei. 

O SR. PRESIDENTE declaraque tomou ore
querimento no sentido de ser o pr~jecto en · 
viado ao governo para informar, nem em 
outro sentido podia ser tomado, porquanto, 
n!o se póde retirar um projecto da ordem do 
dia. 

SEGUNDA DISCUSSÃO no PROJECTO N. 43, DE 1895 
Em seguida, ent1·a om 1.1egunda discussão o 

art. unico do projecto n. 43, de 1895, sobre 
transferencia de cadeira no municipio de San
ta Luzia do Ric- das Velba.s. 

0 SR. S!l!VERIANO DE REZENDE lê e envia á. 
mesa a seguinte 
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EMENDA I as porque as medidas contidas no projecto 
si\o inopportunas, eu não responderia ao no-

Accresc~nte-s~ : Paragraph? Fi.ca creada bre Deputado. 
uma cadeira de mstrucção pr1mar1a elemen- E sr. Presidente não são conYincentes es
ta~ mixta n.a estação de S_. Francisco, dis- <>as 'razões, porqua.~to, na segunda discussão 
tr1cto da cidade de Abaete . deste projecto, mostrei que si não fosse elle 

S&la. ~as sessões, 12 de setembro de 1896. reformado, embora o governo ticasse aucto-
-Sev~r1ano de Rezende. . . rizado as municipalit.lades, não poderia agir. 

ApOiada •. entra em discussão Jtmtamenta Tanto uão são inopportunas ~ssas medidas 
com o pr~Jecto. que muitas Camaras Municipaes tem est.udos 

O sr . .João Pio vem a tribuna para di- feitos por profissionaes habilíssimos para o 
zer, como membro da commissão t.le lnstru- seu respectivo saneamento local, projecto de 
cçào Publica, que a transferencia da cadeira aguas e exgotos e que não preci11avam mais 
. que se refere o projecto é, na actuaüdade do que ser sujeitos a. approvação do gover-
1nconveniente, pois a escola onde se acha no que ficaria habilitado à lançar mão dos 
tem 59 alumnos frequentes, e, por isso, es- meios necessarios para impedir , invasão de 
11era que a Camara rejeite o projecto. epidemias. 

O sr. SeTerlano de Rezende vem a tri
buna declarar que, em vista da explicação 
dada pelo sr. João Pio, membro da commis
são de lnstrucção Publica, vem requerer a 
retirada da sua emenda, porquanto vé o or:l
dor que o projecto vae sr1· contlemnado e não 
que1· que a sua emenda tenlin a mesma sen
tença. (Risadas). 

Consultada à casa, consente na rcti i·ada da 
emenda. 

Enc<} n·ada a discussão e .•ubmett.ido a vo
tação, é l'ejeitado o projecto.-Archive-se. 

Assim, sr. P1·esidente, si não fõra essa re
solu~·ão que somos obrigados a tomar. ou en
cerrarmos as nossa !> c;essõcs !'em realizarmos 
es!"e grande p1·obl t' llHL tio sane a mcnto da 
Matta, ou entfto de não te1·mos 1'e n1 edio si não 
tlar a nossa acquiessencia as emendas do 
Senado; rejeitando artig-os que na minha 
opini:'to si fossem modificada!', constituiriam 
uma lei perfeita que prot.luziria optimos re
sultados, eu não votaria do muJo algum a 
favor tias e::nontlas. 

A minha posilifto na trihuna limi t:t-se uni· 
ca e exclusivamente a diz~>r que somente 
pal'a não impedir que tique e,;sc magno pro-

:erscussÃo D.'>S EMENDAS uo ~EN.\ DO AO PrtOJE- blema adiado para a se,;;são s~:~guinte, voto 
CTO N. 152 

São lidas e entram em discussão a:> emen
das do Senado ao projecto n. 15:.\ sobre sa
neamento tia zona da Matta. 

a t'avor· des~as emcr1tlas, porquanto, o Sena
do, não temo clizel-o, põz a laca aos puitos 
da CamaJ•a., pr·endeno.lo o projecto de sanea
mento que daqui roi com bastante tempo de 
ser discutido. emendado e reformado. 

O sn. DuA nw: nA ~·oNSECA : - Isso não é 
O sr. Dnnrt~ da J.'onsecn: - (::'íão te- exat·tu , ó injU$liça qua v. exc. faz ao Se-

mos o seu discurso). nauv. 

O sr. Raul Penldo: - Sr·. !'residente, o ~H . RAt'l. Pt::'\111 l : - E agora, sr. Pr·e-
sem ter absoluta intenção tle cvn,·encc1· ou sidente, somus olwigados ou a. assumir a 
de predispõr o espiritt• da Camara. prü ou responsabilidade t.le não se sanear a zona da 
contra as Pmendas prOJ ·ostas e acceitas pelo Matta ou então havemos de acce• :.ar as 
Senado, sou forçado a 1·ir :\ tr·ibnna afim de emendas quA o Senado propõz. 
explicar a meus distine1 os collegas qual é 0 E, sr·. P1·esidente, o illusti'ado relatol' da 
meu modo do procede!' neste assumpto. com miss:w de Sautle Publica desta casa, ao 

Desde que se inici ;~ 1·am os tmhallws le- mesmo tempo que cousidera1·a alguns art~ 
gislativos, preoccupa-me a questão do sanea- gos e parag1·apho~ innpportu!IOS que se r e
mento da zona que rer 1·eseuto ncRta casa e, fer·iam ao auxilio âs municipalidades, ao 
por occasião da discu~si'1 o do p1·o.reo.:w ' da. mesmo t.cmpo que o~ julgara inopportunos, 
commissão de Saude 1-'ublica, tive opportu- s . exc. disso quo h :-~ ,· ia um meio que seu 
nidade de oxpõr as mii:!Hls idéas discOJ·t.lan- sul.J:> Iitu t.i \·o l'eJllt~diaY;L, eJ•am justamente 
do dessa c·onnnis::ão, em ponw,: que para aque ll;~ s q1: e o i llu ~ II·e sr Secretar·io do ln
miiu são e:-senciacs. terio1· pedia em H'll r·elutorio, e po1·tanto o 

E, sr. Presidente, ft ,lgo 111 ui t11 de ter pr·o- C lllJot ·r~timo olii·.:-do its IllJnicipa.lidades. 
fe1·ido aquellas pala\Tn,;, P'•l' qne, H'.i•) que ~1 · . Presiut•nt", si.a l'azi\o não ó produ
hoje seremos otn·igad l;S a acccitar as emen- cente. e não <i p1·ot1ucente porque si o fosse 
das do Senado, não por·4ue ,;upp1·imnm servi- <' I'H uhl'igac;iw dos l'êPI'esentante~ daquella 
ços, que, 110 dizer· do illustre relator da zona não ter·cm ap1·e~entado um só proJecto, 
commi$são do :::iaúde Publica, são inopportu- elles deYcriam t.ú i ' ;1prcsentado um projecto 
nos, mas, por·que não podemos encerrar a unitormiznndo o ~· "" ivn de estudos, etc., e 
actual sess:·w legislativa, sem providenciar um outro mc•d iticando os termos da lei n. 
sobr·e o saneamento daquella importante zo- 145 e não limitar·.;:.., ~implesmente á a.pre-
na. (Apoiados). sentaçào do projecto t.l e saneamento. 

0 SR. DUARn: DA FoNSECA :- V. exc. assu- E, sr. Presidente, por·que a representação 
me a respl·u~ahilidade da rejeição das emen- da segunda circuHiscr·iplfãO eleitoral do Es-
das do Sen:;do 1 tado assim não prvt'erlou 1 

O sR. RA UL I'ENI.oo : - Si v. exc. não per- Porque tinha phllt;L certeza que as medi-
filbasse as emendas do Senado, si não tivesse das eram completa men te inuteis, porque 
proposto il Ca1uara dM Doputado.s acctital- I t.inba <'el'teza tlt-1 r;ue a lei não viria produ-



zir o menor beneficio, porque ail municipali
dades que nlio contrahiam emprestimo mdi
!'eeto, !11!:0. o poderllo fazer, porque acham-se 
tmposs1b1htadas pelo freio constitucional. 

0 SR. DUARTE DA FONSECA : - Dá um 
á. parte. 

O SR. RAU.J. P~NIDO:- Então, o illustrado 
relator da comm1ssão de Saúde Publica hoje 
si?to .dizel-o, dis~orda das suas palavra~ 
p1 o ferida~ na occas1ão da segunda discussão 
deste proJecto. 

Era mi.nha intenção nessa occasião, quan
do tome1 a palavra, enviar á mesa uma 
emenda em qul:l dizia o •·overno auxiliará as 
municipalidades, com as quaes entrará em 
~c~rdo, podendo separa1· os impostos pro
vementes de aguas e esgotos, para amorti
zação do emprestimo que contra.hiram. 

O Governo fará. o serviço e separará a 
verba para pagamento dos juros e amorti
zação do compromisso. 

E o nobre Deputado impugnou esta mesma 
emenda apresentando razões ponderosas que 
me parece devem pr·edominar até hoje 
~u folgo que o nobre Deputado hoje es

teJa de accôrd~ commigo, e sinto não o estar 
naq.uella occusJão, porque então sahiria um 
pr~Jecto perl'eitmnente burilado e perfeita
ment~ acabado (Apm·tes). 

Assim, sr·. Presidente, acreditando não 
assoalharão mais lá fóra estes aventureiros 
eleitoraes de caniço, estes pescadores que 
ao encerrar a sessão legislativa do anno 
passado, ~e deram a grande e notavel hon
~a de propalar que si não tínhamos tido, 
1sto e, se a zona da Matta não' tinha sido 
saneada fo~ devido á minha obscura pessoa 
e á de um 11J.ustre Senador terão esses aven
tureiros a mais cathegoricà. r. esposta e assim 
não poderão estabelecer como base de attri
ctos e gueJ·ra a minha individualidade não 
poderão fazer propa~an~a por ~ste lad~ por
que o Congresso MmeH·o Jechar-lhes-ha a 
porta, dotando o Governo, ao meno'! em 
parte! .d~ meios de que possa. lançar mão 
para m•c.•ar os trabalhos, fazendo os estudos 
uecessurws na zona da Matta. 
N_ã~ mais, estou certo, estes aventureiros 

pol!tJCos se preoccuparão desta questão, e 
assim nós ficaremos livres de na abertura 
da sessão legislativa do anno' vindouro ser
moi! importunados com alguma ter'ceira. 
mensagem eleitoral. (Muito bem, muito 
bem). 

E', sr. Presidente, o serviço mais rele
vante que podemog prestar ao nosso Estado 
na quadra actual. 

U111 Sll . DEPUTADO : -Apoiado, esta é que 
é a questão. 

0 SR. AUGUSTO CJ,EMENTII\0:- E, sr. Pre
sidente, quando nós vemos que estes estu
diJS variam e divergem de um modo extra
ordinario, conforme a zona e situação da lo
calidarlc, quando nós vemos que, na cidade 
do Rio de Janeiro, uma commif1s!lo distinctis
sima, coiJiposta de medicos habilissimos ·e 
dist.inctos professores da Faculdade de Me
dicina e de engenheiros os mais habeis, le
vou muitos mezes discutindo. com uma 
constancia digna dos maiores encomios, as
sumpto tão importante, tratando-se exclu
sivamente do uma molestia unica e esta já. 
conhecida . . 

0 SR . SEVERIAI\0 DE REZEi'\DE : -E não 
chegou a resultado algum. 

0 SR. AUGUSTO CLEliiENTINO :- E até hoje, 
como acaha de dizer o illustre collega, ain
da não chegou a um resultado detlnitio, 
admira-me, sr. P•·esülente, quo se tenha tido 
a coragem de declarar nesta casa, que ha 
estudos perfeitamente completos, bem ac<l
bados e feitos pelas municipalidadas, bas
tando apenas que o Estado viesse em seu 
auxilio ... 

0 SR. RAUL PENIDO : -Com a mesma CO
ragem com que v. exc. vem declarar isto. 

0 SR . AUGUSTO CLEMENTIEO:- Sr. Presi
dente, de tudo quanto se tem escripto sobre 
a molestia infecto-contagiosa que inl'elizmen
te reina na zona da Matta, de todos os dis
cursos proferidos pelos Deputados residentes 
naquella região, e alguns medicos hab!lissi
mos, se conclue evidentemente que até hoje 
não se conhece qual a modalida.de nosolo
gica, que epidemicamente reina naquella 
zona, si se trata da febre a.marella ou se 
trata de uma molestia de fundo palustre ou 
mixto. 

0 SR. SEVERIA.NO DE REZENDE :-E' moles
tia importada. 

0 SR . DUARTE DA FoNSECA : - De fundo ty
pho-malarico. 

0 SR. AUGUSTO CLEMENTINO:- De sorte 
que, não se pôde affirmar que conhecimen
tos profundos, que planos certos e determi. 
nados já existem, porque o proprio Governo 
do Estado, o proprio in!!pector de Hygiene 
e todos os Doputn.dos e Senadores protlssio
naes, que se têm pronunciado sobre este as-

. O sr. Au~usto <:lementlno :-Sr. Pre- sumpto, são os primeiros a declarar com 
Sidente, acompanhando, sempre com inte- franqueza que não conhecem :~.s condiçOes 
resse, as considel'!lções de fundo scientitlco precisas, que determinam a apparição da 
«: bem ~s.sim as relativas á utilidade. do pro- epidemia que flagella. aquella população e 
.Jec.to, Je1tas . pelo relator da comm1ssão de nem qual a modalidade nosologica. (Apoia
Saude Publica desta Camara, eu declaro dos). 
que venho votar a fav~r das emendas do Essa questão de saneamento ó ditncilima 
S~nado, porque estou mais do que conven- de ser resolvida. 
Cido, que assim procedendo, vou prestar um Na Allemanha. na lnrrlaterra e nos Esta
relevantissimo se~viço ao Estado (apoiados), dos Unidos, si ~xist.em o algumas cidades que 
qual o. de levar, a~nda neste ~nno, ao poder· I podem hoje s<>r consideradas ·saneadas, é isso 
~~ecut1vo um proJecto de lei, que o au.cto- I devido a estudos profundos e minuciosos 
I!ze a mandar J.>roceder a. uu~ estudo mmu- de suas condicções e execução de um plano 
Cioso da!l c~nd1ções samtar1as da zona da [ S<Lnitario assentado. 
Matta e, ao mesmo tempo, a pôr em execu- . O SR. SEYERIANO DE REzENDE:- Mesmo no 
ção o plano, deli~eado por uma commissão I Brazil nós temos o exemplo da cidade de 
competente. (Apotados). Campinas. 
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' 0 SR. AUGUSTO CLEMENTIZIIO : - Gastou-se, 
sr. Presidente, quantia não pequena para se 
fazer o saneamento da cidade de Campinas, 
2 annos se passaram sem que houvesse uma 
só epidemia de fehr·e amarell.1 naquella lo
calidade c, no entretanto, v. exc. sabe que 
ha pouco !'oi aquclla cidade dizimada por 
essa terr·ivcl epidemia. 

O mesmo se l'ez com a cidade de !Jatagua
zes em nosso Estado, despendeu-f;e grande 
quantia atim de se fazer o saneamento da
c\uella cidade, e no euL!'ot:~nto a febr·e ainda 
f agolla infelizmente aque lla população. 

o srt. RAt:L PE:"'IDo : - Em murto menor 
escala. 

0 SR. AUGUSTO CLEm~:--oTI:'\0 : - Na. cidade 
do Rio de Janeir·o, muitas !or alidades como 
Santa Ther·eza, Tij uca. etc. emm antigamen
te consideradas como i:,:entas da. febre amn
rella, e,hoje, nós vemos que todos esses lo
gares sia.o dizimados pela peste. 

A Camara dos Deputados, tr·atando tleste 
importantíssimo U!'Sumpto, entregou-o á 
commissão de Saúde Publica, afim de que 
ella apresentasse um pr·~jecto que desse ao 
governo meios par·a l'or•mar primeiro um 
plano de saneamento e depoi~ auctor·izaçiio 
para executai-o, indo assim au encontr·o da 
aspiração dos habitantes daquella importan
tíssima zona. 

Sem a preliminar de um estudo serio e 
de um plano assentado não se pódo de ante
mão, como quer o nobr·o Deputado, tomar 
um compromisso, porquanto, isso atrecta.ria 
d~ t.m modo oxtraor·dinario os cofr·es do Es
tado, sem entretanto, saber-se si o Congres
so pisa em terreno Hrme, com passo seguro 
e determinado. 

Cumpre pois, ao Congresso que devo velar 
de um modo sempre constante pela saúde 
publica, conhecei' o terreno em 4ue pisa, 
dar sempre passos seguros, passos certos, e 
nessas condicções eu declaro que voto a, fa
vor· das emendas do Senado, não por·quo con
sidere o p1·ojecto como sendo a ultima. pa
lavra sob1•e o assumpto, mas, porque enten
do que devemos neste anno faze r· alguma 
cousa em favor da zona da Matta. 

0 SR . RAUL PENIDO:- V. exc. Ó UUCtori
dade. 

0 SR. AUGUSTO CLE~IENTI:-10: - Não SOU 
aucto1·idade em cousa alguma, mas appello 
para todos os collegas medicas desta Cama
ra, para todos os medicas do Senado, para 
o illustratlo sr. dr·. Secretario •lo Interior, 
para o Dircctor de Hygiene do Estado, ap
pello enfim para. todos os medicas quo cli
nicam na. zona da Matta e elles o digam com 
franqueza, si ao Congl'esso sobr·a.m elemon
tos para. em ul.tima instancia, resolver de 
um modo seguro o P::mgno problema. do sa
neamento da .Matta. 

d~s mais convenientes e compietos que pos
srvel fõr, estabeleça um plano de sanea
mento e o governo que o execu te. 

E' assim que nós. de~·emos proceder, de 
outra manerr;t, ser<t prsarmos em teneno 
que não ô firme , sera darmos um pa so em 
falso. 

Eis,pois, sr. Presidente, as razõe~ que me 
leYam, de pleno accortlo com a nobrfl com
missão de Saudo Publica.,lwvotar· pelas emen
das do Senado; e nte ndo que devemos ne~te 
anno far.er· alguma cousa em faYor do sa
neamento da zona da Matta . 

7 enho concluido. ( ~fuito bem : muito 
bem. ) 

Enccr1·ada a discussão são, appro,·ada;: to
das as. emendas, que , com o pr•ojecto, Yàc• à 
comm rssão de [{odact;ão. 

SuspenJe-se a sessão por· dez minutos. 

DrSC:USSÃO DAS E~H:l\0 .\S PO sr;SADO AO PROJE
CTO 1'. IU7 

Rcu.berta a sessão, entram e m discussão as 
emendas ns. I, 2, :l e 4 ot1'erccidas pelo So
r\ado ao P.rojecto n. 107, isentando do paga
mento de,1uros os exactor·es publico:-:. 

O sr. Bueno Brandão:-:sr. Presidente 
pedi a pal:tvra para tleclarar· á Camara do~ 
senhores Deputados que ,·oto contra a cme n
uas n. 2, do ~e nado. 

Desde que a intenção tio legis ~ ador· ó favo
r·ecer· aos exactore!' que tenham entrndo com 
a importa.ncia de jur·os correspondentes ús 
suas dividas, facilitand o assim ao Estado a 
cobranr;a de sua divirta activa, essa condi
ção estabelecida pela emenda do Senado 
vem t01·nar dilficil, siniio impos~ivel, a exe
cut;ão da. lei. 

0 SR. A. CLEMENTI;o;O : - Essa. emenda Ó 
i nu til. 

O SR. BuE:-o;o BRANDÃo:- Por· essas razoes, 
declaro que voto contr:.t a emenda n . 2, accei
tando as demais 

Encerrada a discus;;ão, é reJeitada a emen
da de n. 2 e approvadas a s demais.-Devol
vam-se ao Senado. 

O Hr. Ranl Penido (p ela o1·dem), obten
do ur·gencia, apresenta, po1· parte ·da com
missão ele Redacção, a r .::dacçlío linal do pro
jecto n. 152, sobre saneamento da. zona da 
Matta e r equer e obtem egualmente dis
vensa de impressão afim de que seja discuti
da votada immedü, ~amente a I'edacção apre-

. sentada. 
Lida c posta em discussão, ó, som debate, 

approvada a redacção. 
- .. Remetta-se a sancção. 

DISCUSSÃO DAS EME:'\DAS DO SKN'ADO AO PROJE
CTO N. 198 Deixai', porem o Congr·csso de fazer ainda. 

ne::;te anno alguma cous:t neste sentido, eu 
acho que absolutamente não deve, não seria Sem debate, encerra-se a discussão das 
patriotico. emendas ns. 1, 2, :~. 4 e 5 do Senado ao pro-

Eis .... razão porque entendo que todos nós jecto n . 198, da Camara, sobre verba para 
devemos votar pelas emendas do Senado, de a. Academia do Commercio de Juiz de Fó;·a, 
maneira que fique facultada auctorização ao sendo approvada a de n. l, rejeitadas as de 
governo para nomear uma commissão de ns . 2 e 4 e prejudicadas as de ns. 3 e 5. 
competentes aem de que esta faça os estu- I -Devolyam-se ao Senado. 



o~ . .JeAe Pio (pela ort.km.)~diz que, te~
do lido approTada a emenda n. 1, const
gnando verba j)ar& a Academia de Commer
cio era de toda a justiça que se approvaaae 
a de o. 2, consignando auxilio á Academia 
Livre de Direito e, por isso, rt.quer que se. ~n 
signe na acta ter votado a favor da rerertda 
emenda n. 2. 

Será attendido o nobre Deputado. 

DECLARAÇÕES DE VOTO 

Vem á mesa as seguintes decla~Ges .de 
voto, que o sr. Presidente manda que se m
siram na acta : Declaro ter votado pelas 
emendas ns. 2 e 4 do Senado: a primeira au
ctorizando o governo a despender por conta 
do credito especial para. as obras da No.':a 
Capital ate a quantia da cem contos de re1s 
com a construcção de um editlcio para a Fa
culdade Livre de Direito e a segunda ele
vando a cem contos o auxilio concedido a 
mesma Faculdade, pela lei n. 62, de 22 de 
julho de 1893. 

Sala das sessões, 12 de setembro de 1896. 
-Ferreira Tinóco. , 

Declaro que votei o favor da Aeademia 
Livre de Diretto ' 

Sala das sessões, 12 de setembro de 1896. 
-Tbeopbilo Marques. 

DISCUSSÃO DA EMENDA UNICA DO SENADO AO 
PROJECTO N. 140 DE 1895 

E' lida e entra em discussão a emenda 
unioa offerecida pelo Senado ao projecto n. 
140 de 1895, sobre prohibição de concessão 
e Y~nda de loterias. 

o ••· ~IU'Ilelro d~ Betlende :-Sr. Pre
sidente, achando-se sujeito á consideracã<? e 
decisão da Camara dos srs. Deputados o proJe
cto relativo á. prohibição de yenda d~ bilhetes 
de loterias no Estado de Mmas, veJO que do 
Senado, entretanto, vem uma emenda unica 
que prohibe a venda de loterias federaes 
no Estado de Minas. 

0 SR. DELFI11 MOREIRA :-Não são federaes, 
são do districto. federal. 

0 SR. CARNEIRO DE RBZENOE :-Assim não 
diz a emenda e, por isso, venho levantar .du
vidas, si nós podemos obstar que seJam 
vendidas neste Esta:lo, loterias federaes, 

0 SR. DELFIM MOREIRA :-Districto Fede
ral nil:o é União. 

(Ha outros apartes). 
0 SR. CARNEIRO DE REZENDE :-Pedi a pa

lavra sr. Presidente, unicamente para le
vantar esta duvida a respeito da questão, 
que pode ser de redacçll.o. 

o .... .JeAo Pie :-(Nio temos as suas 
obaervaçtJea). 

Ninguem mais pedindo a pal~~ovra, encer
ra-ee a discussão. 

A requerimento' do sr. Carneiro de Re· 
zende, approvado p~:~la Camara, procede se á 
votação das refe t'Jdas emendas englobada
mente, sendo ellas rejeitadas unanime
mente. 

-A' commis slo de Redacçlo. 

DISCUSSÃO DAS EMENDAS DO SENADO AO PROJE
CTO N . G9 DB 1895 

Sem debate encerra-·se a discussi'(o, são 
approvada s, e vllo, com o prQjecto á c~m
miss!l.o de Redacçllo, as emendas otferectdas 
pelo Senado ao projecto n. 69, de 1895, so
bre cre ação de cadeiras nocturnas. 

DISCUSSÃO DAS EMENDAS DO SENADO A PROPO
SIÇÃO DE LJU N. 75 

Annunciada a discussão das emendas do 
Senado á proposiçl\o de lei n. 75, sobre 
transterencia e conversão de cadeiras pri
marias, o sr. João Pio requer e obtem dis
pensa da leitura das mesmas e que sejai& 
votadas englobadamente. 

Encerrada a discussão, são approvadas to
das as em endas. 

-A' commissão de Redacção. 
0 SR. RAUL PENIDO, (pela m·dem), obtendo 

urgencia, apresenta, por parte da commis
são de Redacçllo, a redacçl\o final do projecto 
n.:.69, de 1895, sobre creação de cadeiras 
nocturnas, de accórdo com as emendas do 
Senado e requer dispensa das formalidades 
regimentaes afim de ser d iscut.ida e votada 
immediatamente a referida redacção. 

Approvado o requerimento, é, sem debate, 
approvada a redacção final, que o sr. Presi · 
dente manda que se envie á. sancção. 

DISCUSSÃO DO PARECER N. 227 
Lido e posto em discussão, é, sem debate, 

approvado o parecer n. 227, negando a refe
renda ao accórdo celebrado para a propa
ganda do cafê. -Are hive-se. 

OFFICIO DO SENADO 

O sr. 1. · Secretario, obtendo urgencia., lê 
um officio do Senado, devolvendo com emen
das, a proposição de lei n. 84, sobre reco
nhecimento de poderes de membros de Ca-
maras Mnnicipaes. 

A imprimirem-se as amendas. 

Encerrada a tliscussão,. e approvada 
emenda. 

0 SR . CAMILLO SOARES FILIIO, (pela 01Ylemj 
requer sejam dadas as emendas para a or
dem do dia seguinte, devendo ser impressas 
e distribuídas pelos srs. Deputados em suas 

a residencias. 

-A' commissão de Redacção. 

DISCUSSÃO DAS EMENDAS DO SENADO A PROPO
SIÇÃO DE LEI N. 60 

São lidos e postas em discussli.o as eme~
daa do Senado á proposição delei n. 60, so
bre ensino protiB&ional • 

• 

Será attendido o nobre Deputado. 
Nada mais havendo a tratar-se o sr. Pre

sidente designa, para o dia 14, a seguinte 

ORDEM DO DIA 
1.• PARTE 

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



Até 'duas horas da tarde : 
Segunda leitura dos pareceres de commis

. soes e dos proiectos depois de impressos e 
distribuídos. · 

Apresentaçlo de pareceres de commis
.sOes. 

Apresentação de projectos, indicações, re
querimentos, interpellações ou moções. 

Discussão de requerimentos, interpella
ções, indicaç'1es e moções. 
· Discussão e votação de redacções tlna.es. 
Primeira discuss:lo do projecto n. 267, de

clarando nullo o contracto feito pela Cama
ra Municipal da Christina com o cidadno 
João Silvio de Moura Rangel. 

2. PARTE 

Até quatro horas da tarde : 
Primeira discussão do projecto n. 264, so

bre privilegio para o estabelecimento, na 
Nova Capital, de um regulador electro-chro
nometro. 

Terceira. do de n . 83, do Senado, elevan
do o capital para a construcção da Estrada 
de Ferro de Theophilo Ottoni a S. Jolto Ba
ptista. 

Discussão das emendas olferecidas pelo 
Senado à proposição de lei n. 84, sobre re
conhecimento de poder·es de membros de 
Camaras Muniçipaes. 

Discussão do parecer n. 22'3 . 
Levanta-se a sessão. 

66.· SESSÃO ORDINARIA AOS 14 DE SETEM
BRO DE 1896 

PRESIDENCIA DO SR. EDUARDO PIME:"'TEL 

SUMi\IAHIO : - Primeira parte da ordPm do <!ia.
Acta .-Expecliente.-Segunda leittura. --Apresen-

. taçào de pareceres ele commissões.-Apresentaçfw 
de projcctos:"-llequerimeuto do sr. Theophilo Mar
ques -Apresentação do projccto de o. 2i0.-He
querimeulo do sr. iiabino Barroso Junior.-Apre
.sentaç.ão do projecto n. 271.- Redacções Ooaes.
Discuss1o das emendas do Senado ao projecto n. 
84.-Discurso do sr. Camillo SoarP.s Filho .-J'ri
meira tli::cussllo do projecto 11. 267.-Discurso do 
sr. Carneiro de Heztlntle.- Declaraçào de voto.
Seguoda r>arte. - Terceira discussão do projecto 
n. ll:i, elo St!nado.- Oiscussão do pareCilr n. 228 . 
--Qrdern do dia seguinte. 
Ao meio dia, feita o. chamada, acham-se 

presentes os srs. Eduardo Pimentel, Ribeiro 
de Oliveira, Agostinho Pereira, Duarte da 
Fonseca, Augusto Clementino, Simeão Styli
ta, Carneiro de Rezende, Sousa Uoreira, Ca
mrllo ·soares Filho, Raul Penido, Coelho de 
Moura, João Pio, Freitas Castro, Bueno Bran
dão, Nunes Pinheiro, Gonzaga da Silva, Theo
pbilo Marques, Nunes Cúelho, Carlindo Pinto, 
Sabino Barroso Jt~nior, Leopoldo Cor-rêa, Fer
reira Tinoco, Epaminondas Ottoni, Juscelino 
Barbosa, Rodrigues Chaves, lgnacio Murta, 
Manoel Alves, Deltlm Moreira, Camillo Pra
tas, Francisco Bressane, Severiano de Re
zende e .luvenal Penna, faltando com causa 
participada os srs. Alberto Furtado, Mendes 
Pimentel, Joaquim Calixto e Tavares de Mello 
e sem eUa os mais senhores. 

A. C. - 52. 

Abre-se a aessão • 
Lida a acta da antecedente e nao havendo 

quem sobre a mesma Caça observações, o sr. 
Presidente á dá por approvada. 

o sa. 1. • SxcRET,\Rto dá conta do seguinte 

EXPEDIENTE 

Officios 

Um do sr. I.· Secretario do Senado, devol
vendo, acompanhadas de emendas, as propo
sições de lei os. 69 e 35 esta sobre creaçllo 
de Caixa Economica e aquella sobre estrada 
de Cerro de S. Domingos do Prata, visto ter 
o Senado confirmado pur dous terços as emen
das referentes á. segunda e por unanimidade 
de votos as referentes á. primeira.-Fara. or
dem do dia seguinte 

Tres outros do mesmo sr Secretario, com
municando que as proposições de leis os. 81 
e 88 desta Camara, esta sobre estrada de Cer
ro de Muzambinho e aquella sobre estrada 
de ferro de JoM Gomes a Piranga,não tendo 
soffrido alteração, ::~ubiram á sa.ncção sob n~. 
89 e 90 e outro sim que o projecto n. 79, do 
Senado, elevando vencimentos do thesourei
ro da Secretaria das Finan._:as, subiu egual
mente á. sancção sob n. 90, visto ter o Sena
do rejeitado por dous terços a emenda n. I, 
desta Camara e approvado por não ter obti
do aquella votação a de n. 2. - A Camarn. 
fica inteirada. 

0 SR. CAMILLO SOARES FII.IIO, fazendo ver 
achar-se por poucos dias o encerramento dos 
trabalhos da actual sessão legislativa e achan
do-se na ultima parte da ordem do dia de 
h~je as emenda!' do Senado ao prqj e c to n. 
221, sobre reconhecimento de pode!'es de 
membl'os de Camaras Municipaes, roquer e 
obtem a inversão da.quella, sem p•·ejuizo das 
demais matarias, afim de que sendo discuti
das e votadas as referidas emendas, possam 
ellas voltar ao Senado a tempo de sobre as 
mesmas manifestar-se aquella. cr.sa do par
lamento. 

2.a LEITURA 

Têm 2. · leitura ~ ficam sobre á mesa para 
ordem dos trabalhos os pareceres ns. 241 e 
242 e C! projecto n. 268, este julgado o~jecto 
de deh!:Jero.ção. 

APRESENTAÇÃO DE PARECERES DE CO~IMISSOES 

O SR. RAUL Pt::.Nmo, pela commissão de Re
dacção, apresenta as redacções linaes das 
proposições de leiq ns. 60 e 75 e dos proje
ctos ns. 14\J, de 1 8~5, e 233, do cort·ent.e anuo 
e requer e obtem dispensa de impressão e 
interstício, afim de que sejam as mesmas 
discutidas e votadas na presente sessão. 

O mesmo sr· . • pela com missão de Ca.ma.ras 
Municipaes envia a mesa o parecer n. 243, 
mandando que sejam archivadas as reclama
ções e represent,ações dos contribuintes da 
Camara Municipal do Pouso Alto.- A impri
mir-se o pll.recer. 

PARECER N. 243 

A com missão de Camaras Municipaes, a que 
foram presentes representações e reclama-



) 

ao 

çUes de contribuintes apresentadas á assem
bléa municipal d~ Pouso Alf:o : . 

Considerando que as attrtbmções da as
semblea municipal acham-se definidas nos 
arts. 62 e §§ao art. 75 da _lei n. 2, de 14 de 
setembro de 1891; · 

Considerando que, quando haja responsa
bilidade na tomada das contas da camnra, 
devem os documentos ser remettidos ao 
promotor publico (ex-vi do art. 75 da lei ci
t\da); 

Considerando que a assembléa municipal 
exorbitou de suas att.ribuições pretendendo 
annullar actos legítimos e leis votadas regu
larmente pela Camara. Municipal e, preten
dendo levar as suas attribuições até a. to
mada de contas de annos anteriores con
tra expressa disposição de leis e para o que 
não tem competencia (art. 62 §§da lei ci
tada); 

Considerando que as verbas do orçamento 
municipal (sobre que pe~em 20 ·f. d~ a~a
timento) n!Io silo v~xatorms dos contrtbum
tes, é de parecer que sejam archivadas as 
reclamações e representações dos contribuin
tes da Camara Municipal de Pouso Alto. 

Sala. cias commissões, 14 de setembro de 
1896.- Raul Penido.- Camillo Soares Filho. 
-A imprimir-se. 

0 SR. BUENO ÜRA.NDÃO, pela commissilo de 
Orçamento, apresenta o seguinte 

PARECER PARA 2.• DISCUSSÃO SOBRE O PROJE
CTO N. 145, DE 1895 

A' commiss!Io de Orçamento foi ,Presente 

APRESENTAÇÃO DE ,PR01ECTO 

0 SR. MANOEL ALVBS manda à mesa OS&
gninte 

PROJECTO N. 269 

O Congresso Legislativo do Estado de Mi
nas Geraes decreta : 

Art. L· Fica creada uma cadeira do sexo 
feminino no districto de Santo Antonio da 
Columna, município do Peçanha e uma ru
ral do sexo masculino no povoudo de S!Io 
Jusé dos Coimbras, districto do Arassuahy. 

Art. 2. · Revogam-se as disposições em con-
trario. · 

Sala das sessões, 14 de setembro de 189ft 
-Conego Alves.-Ignacio Murta.-E. Ottoni. 
-Apoiado vae a. imprimir-se 

0 SR. THEOPIIILO MARQt~ES envio. á mesa O 
seguinte 

REQUERIMENTO 

ReqUP.iro que se nomeie uma commissilo 
especial para estudar e dar parecer na pro
xima futura sessão do Congresso, sobre o 
folheto qu.e tenho a hom•a de reruetter á. 
mesa. 

Sala das s~ssões, 14 de setembro de 1896. 
-Theophilo Marques. . 

Approvado oréquerimento, o sr. Presiden
te nomàa para membros da commissilo, os 
srs. Theopbilo Marques, Leopoldo Corrêa e 
Coelho de Moura. 

URGENCIA 

O l:IR. RAuL PENIDo, obtendo urgencia ~pre
senta, por parte da commissão de Camaras 
Municipaes, um parecer que termina pelo 

PROJECTO N. 270 

o projecto · n. 145, de 1895, auctortzando o 
governo a abonar ao collector de Juiz de 
Fóra; Autcuio Caetano Rodrigues Horta, com 
a quantia despendida para pagamento de 
alugueis da casa em que funccionam as au-
las da primeira escola de instrucção prima- A commiss!Io de Camaras Municipaes, a que 
ria d'aquella cidade. foi presente uma representaçlio de contri-

A portaria de 4 de março de 1890 deter- buintes e vereadores da Camara Municipal 
mina ao collector a pagar ao cidadão João de Baependy : 
Evangelista de Sousa Gomes os referidos alu- Const derand? que pelo acc~rado e~t~do 
gueis de casa a 60,i000 réis men. aes, paga- que fez, e cet:ttdão da Secretaria de PohCJa e 
mento este que foi suspenso pela circu~ar d?cumentos JUntos, novamente, acha-se ha
n. 14, de 10 de fevereiro de 1892, sendo esta btlitada a resolv~r. a rec~amaçlio apresentao
ordem reiteirada pelas circulares n11• 31 e do parece~ defimttvo, dtspensando a reme~-
68, de 31 de maio e 29 de outubro de 1892. s~ da copta das actas das sessões que re9u1-
N!Io obstante estas determinações da Secre- . sttou e das quaes algumas silo supprtdas 
taria das Finanças, continuou o collector pelos noTo~ documentos presentes a com
a fazer os pagamentos até setembro de são ; 
1894, por cujo motivo foram as quantias pa- Considerl\ndo que ao Presidente eleito pela 
gas debitadas ao mesmo collector. Camara, cidad!Io Joaquim José Bornardes 

Sendo es~s pagamentos effectuados em competiu pela lei n. 2, de 14 de setembro de 
contrario ás ordens da Secretaria das Finan- 1891 art. 32 e regimento interno da Camara 
ças, conforme informa o dr. Secretario em Municipal, substituir o agente executivo e 
officio de 2 de julho de 1895, nenhum direi- que valida e legitimamente assumiu o exor
to assiste ao collector para reclamar que cicio das funcções executivas da Camara. po
lbe sejam abonados esses pàgameutos, fei- dendo continuar a exercer legalmente as de 
tos contra as determinações da auctoridade J Presidente da Camara para o qual1ói eleito, 
competente. Por:tanto é . a commiss~o de. p~ porquanto, a lei organica municipal nílo veda. 
recer que o proJecto seJa snbmett1do a se- aaccumu1açlto e antes permitte-a. nllo sendo 
gunda discuss!Io e rejettado. flllas incompativois ; 

Sala das commissões, 14 de setembro de Considerando que como presidente da Ca-
189ft- J. Bueno Brandão. - Augusto Cle- mara era elle o unioo com,Petente para 
mentino. convocar as reuniões ordinar1as e extraor-

A imprimir-se. dinarias (la i citada art. 40 a §§ I.·, 2. ·, 3. ·· e 
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4. ·) que fez e tanto lhe reconh~cera.m esta 
competencia os contrarias que requereram 
a convocnçii.O de uma sessão como se vê do 
documento junto em data de 30 de setem
bro de 1895; 

Considerando que o alludido presidente 
convocou a sessão para 1. · de novembro dl'l 
1895 e que não se realizou devido á. falta de 
numero, tlcando adiada para 4 de novem
bro, conforme o referem os ns do jornal «0 
Caxambú» que suppre a falta das netas; 

Considerando que, mesmo que repugnas
sem entrEI si os cargos de Presidente da Ca
mara e Agente Executivo, competia a pre
sidencia da. Canutra ao cidadão mais votado 
desde que o vice-Presidente resignou o lo
gar, e nestas condiçoes devia. caber o car
go aos cidadaõs Dol}'lingos E. dos Santos e 
Joaquim Ttereziano de Castro, competindo 
então depois destes a presidencia ao dr. 
José Serrano Moreira da Silva (Lei cit. art. 
Z1 §§ l. · e 2. ·); 

CQosidera.ndo que foi completamente nul
lo e illegal o acto do dr. Serrano, assumin
do a presidendia e convocando os supplen
tes por quanto esta convocação só podia ser 
feita pelo legitimo presidente ; 

Considerando que o acto da Camara dan
do posse de Agente Executtvo ao cidadão 
Barboza Junior, é nullo porquanto a apu
ração e reconhecimonto pela Camara só pode 
dar-se 60 dias depois da eleiç!Lo conforme o 
determina a lei n. • 110, de 24 de julho de 
1894; art. 3. ·; praso que se esgotava a 6 de 
novembro de 1895; 

Considerando que fizeram parte da sessão 
de 4 de novembro dous supplentes convoca
dos, ambos autoridades policiaes em exerci cio 
e um dosquaes cunhado do Agente Executivo 
reconhecido contra o que determina os ar
tigos 16, § 2. · ultima parte e 20 §§ l. · e 2. • ; 

Considerando que a Camara não tratou de 
modo algum de estuda.- e syndicar do pro
testo contra a eleição, o qual foi apresenta
do perante a junta. apuradora que do mes
mo não quiz tomar conhecimento conforme 
se vê do documento junto; · 

Considerando que um dos supplentes (cu
nhado do Agente Executivo) continuou como 
autoridade policial tanto que no mesmo dia 
4 de novembro de 1895 em que tomou parte 
na sessão, presidiu e inqueriu testemunhas 
em um inquerito policial (documento junto); 

Considerando mais que a actual Camara 
tem funccionado com seis membros dos 
quaes dous incompatíveis com outros, por
quanto têm parentesco prohibido para jun
tos tomarem parte nos trabalhos municipaes, 
GUaes s~jam- lzalino Ferreira (cunhado do 
Agente Executivo) Antonio Pinto de Oliveira 
(cunhado de Olympio Baptista de Almeida) 
inquioando assim de nullidade todos os 
actos em que têm tomado part'3 (:Lei ci
tada); 

Considerando que a Camara tem procura
do occulta.r suas deliberações não publican
do-as e .1em das mesmas dando certidão. tn.o 
certo estio da nullidade dos actos e delibe
rações tomadas; accresceodo que os netos 
praticados na sessão de 4 de novembro foram 
rectitleados numa sessii.O depois (8 de no
vembro) como si o pudessem ser; 

Considerando, finalmente, que foram pra
ticado~ pela actual Camara Municipal de 
Baependy actos e tomadas deliberações ma
nifestamente contrarias ás leis (Lei n. 2 ci
tada art. 4:{ §§ I.· e 3. ·), e, pois compete 
ao Congresso a annullação destes netos e 
deliberações nos termos do art. 75 da Con
stituição; e que os uctos nullos são como si 
nunca existissem não produzindo atreitos 
juridicosl e de parecer; 

Que seJa adop:..ado o presente projecto de 
resolução: 

O Congresso Legislativo d& Minas Geraes 
resolve : 

Art .. I.· São declarados nullos os netos e 
resr. luções tomaJas e praticadas pela Cama
ra Municipal de Baependy, presidida pelo 
dr. Jose Serrano .Moreira da Silva, de I.· de 
novembro de 1894 em deante. 

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

Sala das Commissoes, 14 de setembro de 
1896.-Raul Penirlo, Camillo Soares Filho. 

O sr. Sablno Barroso .Junior- ( pela 
ordem,) obtendo urgencia requer dispensa 
de impressão e segunda leitura utlm de que 
possa figurar na ordem do dia seguinte o 
proj ecto apresentado. 

Approvado o requerimento, o sr. Presi
dente dá para ordem do dia o projecto. 

O sr. Nunes Pinheiro- vem á tribuna 
para. apresentar um projecto, crea.ndo uma 
cadeira mixia de instrucçl\o primaria. em 
Santo Antonio de Bicuiba, districto de Santo 
Antonio de Matipoõ, município de Abre 
Campo. 

Justifica a crea.ção desta escola co;n officio 
do Inspector escolar de Abre Campo e com 
attestado de auctoridades do mesmo lugar, 
demonstrando que na povoação de Bicuiba, 
existem mais de 50 meninos em edade es
colar. 

PROJ&CTO N. 271 

O Congresso Legislativo do Estado de Mi
nas Geraes decreta : 

Art. l. · Fica creada uma cadeira mixta 
de instrucção primaria na povoação de 
Santo Antonio de Bicuiba, district.o de San
to Antonio do .iltatipoó, tmmicipio de Abre 
Campo. 

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

Sala das sessõel'l, 14 de seteml)ro de 1896. 
-Nunes Pinheiro.- Camillo Soares Filho. 
- Sousa Moreira.- Au~usto c.ementiuo.-
Theophilo Marques.- Rtbeiro de Oliveira. 

Achando-se apoiado pelo numet·o ussignatu · 
tas vae a imprimir-se. 

REDA.CÇÕES FINA.ES 

Em virtude do requerimento do sr. Raul 
Penido, approvado pela Camara, e dispensa
da a leitura a requerimento do mesmo sr. 
são sem debate approvadas as redacçOes fl
naes das proposições de leis ns. 60 e 75 e dos 
projectos os. 140, de 1895, e 233, do corrente 
anno.- Remetta-se o ultimo ao Senado e as 
d emais à. sancçilo. 



-
Lida e potta em dlacusallo é sem debate aP

provada a redacçlo tlnal do projecto n. 125, 
ae lS95, sobre Estrada de Ferro de Porto 
Novo ao Rio Pardo.- Remetta-ae a sancç&o. 

Dilcmsllo das emendas do Senado ao prqje_ 
cto n. 84 

BIONDAá OPPERECJDAS B APPROV ADAS PBLO 
SENADO AO PROJE(l'l'O N. 84, DA O.AIIARÂ 

INICIADO IOB N. 221, DB 1896 

N. 1 
Ao art. I.· Supprima-se o § 3. · 

N. 2 

Ao art. 12. Em vez de - a ellas admittir
se-lio todos os interessados diga-se : - a ellas 
se admittirll:o aquelles eleitores que tiverem 
protestado de conformidade com o art. 193 
da lei n. 20. de 26 de novembro de 1891. 

N. 3 
Accrescente-se : 
Paragrapho unico. O reconhecimento de 

poderes quanto a diplomas que não contive
ram a nota de protestos terá sómente por ob
jecto a verificação de authencidade. 

N . .t 

Art. 18. Supprima-se. 
N. 5 

Art. 19. Supprima-se. 

N. 6 
Art. 20. Supprima-se. 

N. 7 

Art. 21. Supprima-se. 

N. 8 

Art. 22 . Supprima-se. 

N. 9 

Art. 23 Supprima-se. 

N. lO 

Art. 24. Supprima-se. 

N. li 

Art. 23. Supprima-se. 

N 12 

Art. 27. Supprima-se. 

N. 13 

Art. 29, § 2. · Sllpprima-se. 

N. 14 

Art. 30. Supprima-se. 

N. 15 

Sejam substituídos pelo seguinte: 
Art. 18. As reclamações sobre deliberações 
das Camaras reoonhecendo poderes serllo di- · 

rigldaa ao Congreuo nos termos do art. 75 
n. 7. den'ro de 30 diaa. . . . , 

8 l. • . Recebidaa aa reelamaçoes nas $eore
tarias da Camara dos Deputados ou do Sei)&-: 
do serlio publicadas no ,jornal official, em re
sumo, e a enumeraçllo dos documentos q .. e 
u instruirem. . 

8 2. · Serll:o consideradas urgentes a dia-
cussllo e votaçio dos projectos relativos a 
esses actos. . 

Paço do Senado do Estado de Minas Oeraes, 
em Ouro Preto, 12 de setembro de 1896.
Dr. Francisco Silviano de Almeida BrandllQ, 
presidente.- Dr. Necesio José Tavares, 1. • 
secretario.- Manoel Teixeira da Costa, 2. •. 
secretario. 

O ••· Camlllo Soare. Ftlhea- (Nio 
temos o seu discurso). 

Encerrada a discussão é approvada apenas 
a emenda de n. I, supprimindo o§ 3.· do 
art. l. ·,sendo rejeitadas aí! demais.- Devol
vam-se ao Senado . 

Suspende-se a sesslio por dez minutos. 

l." DISCUSSÃO DO PROJECTO N. 267 

Reaberta a sessão, entra em primeira dis-
cussllo o projecto n. 267, declarando nullo o 
contracto feito pela Camara Municipal da . 
Christina com o cidadllo Jollo Silvio de Mou
ra Rangel. 

O ••· Carneiro de Resende: - (Não ~ 
mos o seu discurso). 

Encerra-se a discussão sendo approvado . o 
pr(\jccto que volta á commissão de Camaras 
:Muuicipaes. 

DF.CLARAQÃO DE VOTO 

Vem á. mesa a seguinte declaração de voto 
que o sr . Presidente manda que se insira na 
acta: 

Declaro que votei a favor do projecto ·n. 
267, do cor•·ente anno, annullando o contra
cto feito com o cidadão João Silvio de .MoUl'a 
Rangel, em vista do que expõe expressam~n
te o art. 39 § 9. · n. 2 da lei n. 2 de 14 d$ 
setembro de l!Hll. 

Sala das sessões, 14 de setembro de 1896. 
- Carneiro de Rezende. 

2.· PARTE DA ORDEM DO DIA 
PR.n!EIR.A DISCUSSÃO DO PROJECTO 1"_. 264 

Sem debate é approvado em primeira dis
cussão e vae á commisslio de lndustrias, ·o 
prQjecto n. 264 auctorizando a concessão de 
privilegio ao cidadão Honori<'· ·Esteves do Sa
cramento pam o estabeleeimento · na Nova. 
Capital de um regulador electro-chronome-
tro sem onus para o Estado. · · · 

TERCEIRA DISCUSSXO DO PRdJIWrO . N. 83, DO 

SENADO . ' 

Egualmente sem debate é a.pprovada em 
terceira discusslio, e VM á sancçlo, visto nlo 
ter sotrrido alteraçllo, a proposição -de lei ll. 
83, do Senado elevando o · capital · ga.ranthlo 
para a construcç!o da Estn.da de Ferro de 
Theophllo Ottoni a S. J-oão Baptista. 

' . 



DISCUSSXO DO PARECER N. 228 

Finalmente é approvado em discussão uni
ca, o parecer n. ~. mandando archivar as 
reclamaçoes de contribuintes da Camara Mu
nicipal da Christina.- Archive-se. 
. Nada ma~s havendo a tratar-se, o sr. Pre

Sidente des1gna, para amanhã, a seguinte 

ORDEl\1 DO DIA 

PRIMEIRA PARTE 

Ate uma hora : 
Leitura e approvação da neta. 
Expediente. 

Ate duas horas da tarde : 
Segunda leitura dos pareceres de commis

sões e dos projectos depois de impressos e 
distribuides. 

Apresentação de pareceres de commissoes. 
Apresentação de projecto3, indicações, re

querimentos, interpellações ou moções. 
Discussão de requerimentos, interpellações, 

indicações ou moções. 
Discussão e votação de redacçoes flnaes. 
Segunda discussão do pr~jecto n 84, do 

Senado, garantindo juros as lett1•as hypothe
carias emittidas para auxiliar {L lavoura. 

SEGUNDA PARTE 

Ate quatro horas da tarde: 
Discussão das emendas do Senado, á pro

posição n. 69, da Camara, sobre E. F. de S. 
Domingos do Prata, emenda estas rejeitadas 
pelo. Camam e contlrmadas pelo Senado. 

Discussão das emendas do Senado, á pro
posição n. 35, da Camara, sobre Caixa Eco
nomic.~ do Estado, t•cjeitadas por esta e con
firmadas por aquelle. 

Primeira discussão do projecto n . 270, an
nullando actos e resolu.,-oes da Camara. Mu
nicipal de Haependy. 

Discussão dos parecet·cs ns. 196, 233, 234, 
235, 236, 237, ~. 239 c 240. 

Levanta-se a sessão. 

67a SESSÃO ORDI:\.\RIA AOS 15 DE 
SETEMBRO DE 1896. 

PRESIDENCIA DO SR. F;OUAROO I'IMENTEL 
SUMMAHIO :-.\ct.'l . -F.xPEt•J~Nrr. . - !'":lll llda l eitu 
ra.-.l.prescuta~·~•o tlt! pareccn·s 11 " ~'" se~unrla 
diS(Ji~Sâvrlus projeclos u. 2ti.) e 2fi7.- ' :ouliuUa(':lu 
da st•gunda •liscuss:\o do pr·•j<'du n. ,.I , rio S~'11a, 
!lo.-Discursos e emt>u!l : .~ ~~~~~:<r~ . t:lem•·utino e 
JuveHall'l' lllta .-S,!~IItHI' p.•r lr.- EIIHllltlas •lo Se
nado á prupo.-i~;\u n. b!l.-I.Joom á propo~i~i\o n. 
35.-Hequeriruculo do sr. Jtlftu l' ·o.-Prirneira 
dlscus~i\o rln projecto 11. ~ 7.t . -llt•1JUCrimeuto 
!le atliarncuto .-•}uc~tan de ,,· , Jctn .-D · ~cus~ão 
rk~ parec• · r· ·~ u~ . l ' lli. :!:~ . 1. ~:11. ~·:;:, :!36. 237. 
2a~. 2:19, e 2 JU.-Orlletn li!' "'·' s··~ :rmle. 

Ao meio dia, feita a chamada, acham-se 
presentes os sr·s: EduarJo Pimentel, Ribeiro 
de Oliveira, Agostinho Pe1·eira, Duarte da 
Fonseca, Carneiro dC:l H.ezonde, João Pio, 
Manoel Alves, Leopoldo Cor·rêa. Epaminon
pas Ott:<>ni, Hocno Br·andào, Simei\o Stylita, 
Juvenal Peuna, Nunes Pinheit·u, Sousa ~1o-

reira, Camillo Soares Filho, Severiano de Re
zende, Coelho de Moura, Sabino BatTosq Ju
nior, Francisco Bressane, Nunes Coelho, 
Juscelino Barbosa, Augusto Clementino, 
Carlindo Pinto, Freitas Castro, Delfim Mo
reira, Gonzaga da Silva e Saturnino Dantas. 
faltando como causa participada os srs: 
Alberto Furtado, Mendes Pimentel, Joaquim 
Calixto e Tavares de Mello e sem ella os 
mais senhores. 

Abi'e-se a sessão : 
Lida. a acta da antecedente e não haven

do quem sobre a mesma faça observações, o 
sr. Presidente a dá por npprovada. 

0 SR. l' SECRETARIO da conta do seguinte 

EXPEDIENTE 

0/'ficios 

Um do sr. 1· Sec1•etario do Senado, devol
vendo de novo :t proposição de lei n. 79, 
desta Camara sobre verba para as obras da 
Ac&demia de Commercio, visto ter o Senado 
confirmado por dois terços a.s emendas ns. 
2, 3 e 5 e r~Jeitado a de n. 4 . -Para. ordem 
dos trabalhos 

Outro do mesmo sr. Secretario, de,·olven
do com uma emenda a proposição de lei n. 
98, desta Camara, concedendo licença ao 
tenente Alberto Brandão Viriato Catilo e ao 
juiz de direito da comarca de Cataguazes. 
-ldentico despacho. 

0 SR', DUARTE DA FONSECA, obtendo 8 pa
lavra, diz que no discurso do sr. deputado 
Raul Penitlo, publicado no Minas Gemes de 
hoje figuram apartes seus, que erroneamente 
stenol!rapharlo~. não expriPlem, no fundo e 
na l'ol'llta, com a necessaria exactiJão, o seu 
pensamtmto. 

Nessas circutmtancias, sente-se ohrigado 
á fazer n. pt·esonte reclamação que pede ser 
consil!nada na acta desta !'le~são. 

Será attendido o nobre Deputado. 
0 S R. SKVERIANO DE REZENDE reqUer ·_. 

inversão da ordem do dia afim de passar para 
a primeira parte da mesma em primeira 
logar, o pt•ojecto n. 270, annullando a.ctos e 
resoluções da Camara. Municipal de Bae
pendy. 

Submettido :i votação é reJ eitado o reque
rimento, visto nãc obter em seu favor dois 
terços dos votos presentes, conforme precei
tua o regimento. 

O sr • .JÓiío Pio, fazendo dh·cr·;;as consi
dera<;Oes e m que mostrou ter o Senado se 
afastado do texto cot>qtitucional, deixando 
de cti::ocutii' na presente sessão e na do anno 
pa8sado o pr·ojocto dn. Cn.nwra re for·mando a 
lei n. 41, !'obre iustrncção public.:a. requer 
que o sr. Pre!'lidcnte lhu informe onde se 
acha o referido projectt• e em que ponto 
está. 

O SR PRF:SITIE:-ITE, satisfazendo ao pedido 
do nohre deputado. inl'oi·ma.-lhe que o pro
jacto a inda não voltou· à Cllma.ra. sabe pelo 
res mo dos tr·a.balhos do Senado publicado 
no orgão otncial, que a commissiio de 
lustrucçào Publica apresentou-o para ~ 
gunda discussão com emendas, não sabendo 



quaes os motivos de' nló ter elle sido dado 
para a ordem do dia. 

o aa.. CAJOLLO SoARES FILHo, por parte 
da commiado de Camaras Municipaes, re
quer a nomeaçll.o de dois membros interi
nos para a referida commissll.o, que se acha 
desfalcada. , 

Com o consentimento da casa, sll.o nomea
dos os srs. Nunes Pinheiro e LeopoldoCorréa. 

SEGUNDA LEITURA. 

Tem segunda leitura e ficam sobre a mesa 
para ordem doa trabalhos o parecer n. 243 
e os projectoa ns 269 e 271, sendo estes 
julgados objecto de deliberação. 

APRESENTAÇÃO DE PARECERES DAS COMMIBSÕES 

O SR.. MANOEL Ar.vE~, pela commissllo de 
Commercio, Judustrias, apresenta o se
guinte: 

PARECER PARA SEGUNDA DISCUSSÃO 
SOBRE O PdOJECTO N. 264. 

A commissão de Commercio, Estatística, 
Industrias e Artes, é de parecer que o pro
jacto de n. 264, seja submettido á segunda 
discussão rom a mesma redacçll.o e appro
vado. 

Sala das commissões, 15 de setembro de 
1896.-Conego Alves.-Juvenal Penna. 

A imprimir-se. 
0 SR. CAMILLO SoAIIES FILHO, pela com

missão de C&maras Municipaes, apresenta 
o seguinte: 

FARECER. PARA SEGUNDA DISCUSSÃO 
SOBKE O PR.OJECTO N, 267. 

A commissll.o ele Camaras Municipaes é 
de parecer que o projêcto n. 267, annulla.n
do acto da Camara. Municipal da Christina., 
entre em segunda discussll.o e seja appro
vado. 

Sala das commissOes, 15 de setembro de 
1896.-Camillo Soares Filbo.-Leopoldo Cor
réa-Nunes Pinheiro. 

A imprimir-se. 

CONTINUAÇÃO DA 2.• DISCUSSÃO DO PR.OJECTO N. 
84, DO SBNADO • 

Em seguida o sr. Presidente annuncia. a. 
continuaçD:o da. 2. · discusslio do projecto n. 
84, do Senado, garantindo juros ás lettras 
hypothecarias emettidas para auxiliar á la
voura, com as emendas seguintes : 

N. 1 

Substitua-se art. 1.· § J.• 
O banco lloderá emittir lettras hypotheca

rias ate a tmportancia maxima de seis mil 
contos de réis, que terio a garantia de 7 ·J. 
do Estado. Caso o governo ache neceasario 
e conveniente, poderá elevar esta emissão 
até a somma correspondente ao duplo do 
capital social realizado do Banco. 

N.2 

Ao art. 1. • § 3. • 
Em vez de-o ptedio hypothecado-diga

so : e immovel bypothecado-o mais como 
no artigo. 

N. 3 

Ao § 4. • do art. 1. • 
Em vez ele 9 ·J. eliga-se-7 ·J. 

N. 4 

Ao mesmo artigo. 
Depois das palavras em dinbeiro-accres

cente-se :-ou em lettras hypothecarias do 
proprio banco que serio recebidas ao par. 

Sala das sessões, 11 de setembro de 1896. 
-Raul Penido. 

O •r. Aup•to ClemeuUao (não temos o 
seu discurso). 

Encerrada a discussão do artigo conjun
ct&mente com as emendas são approvadas 
as de ns. 2, 5, 6, 7 e 8, sendo r~jeitadas as 
demais e ficando prejudicado o artigo, pela 
approvaçll.o da de n. 5. 

Sem debat~ approvam-se os artigos 2. • e 3. · 
Vem á mesa, são lidas, apoiadas e entram 

conjunctamente em discussão as seguintes : 

EMENDAS AO PR.OJBCTO N, 84, DO SENADO 
N. 5 

O art. 1.· substitua-se pelo seguinte : 
Artigo. Para !luxiliar a Ia,vou~ e demais . 

industrias congeneres, fica o governo aucto
rizado a garantir juros até 7 °/o ao anno 
ás letras bypothecarias emittidas de confor
midade com a legislação vigente por algum 
banco existente no Estado ou que nelle se 
fundar.-Approvada. 

N. 6 

Ao § L· Depois das palavras -outras in
dustrias - accrescente-se : congeneres.-Ap
provada. 

N.7 

Ao § 4. · Em vez de 9 °fo - diga-se- ·I. 8· 
-Approvarla. 

N. 8 

Ao § 5. · Em Yez de determinarà - diga
se : poderá determinar. Approvada. 

Em discusslio o art. .(, · 

O •r. Aup•to C:::lemea&lao mapda. a 
mesa é lida, apoiada e entra em discussão 
conjunctamente com o artigo a seguinte 
emenda 

N. 9 

Ao art. 4. · Em vez de emissor -diga-se : 
bvpothecario. 

'Encerrada a discussão são approvados o 
artigo e a emenda. 

Sem debate são approvados os artigos 5. ·, 
6.·, 7.·, 8.·, 9.·, 10 e 11. 



Em discusslto o art. 12 vem á mesa, são 
lidas e entram conjunctamente em discus
sl1o as emendas : 

N. lO 

Ao art. 12. Supprimam-se as palavras -e 
sob caução de titulos até o final do artigo. 
-Approvada. 

N. 11 

Ao § I.·, art. 12. Supprimam-se as pala
"ras -tica o governo responsavel- até o fi
nal do paragrapho. -Approvada. 

N. 12 

Ao n. I do § 2. · - Em vez de li nes dos 
voranicos de janeiro - diga-se : em via de 
maturação.-Apprcvada. 

Ao§ 3. · do mesmo artigo . Supprima-se. 
-Approvada. 

Sala das sessOes, 15 de setembro de 1896. 
- J. Bueno Brandão. - Augusto Clemen
tino. 

N. 13 

Ao § 2. · do art. 12. Su Jstituam-se os ns. 1 
e 2 pelos seguintes: 

I. Os fructos pendentes pelos ramos ; 
11. Os fructos armazenados ou beneficia

dos para. se venderem. 
Accrescente-se : 
lll. Colhetta futura de certo e detl'lrmina

do anno . (Rejeitada). 
Sala das sessoes, 15 de setetnl:ro de 1896. 

-Juvenal Penna. 
Encerrada a discussão é approvado o arti

go e bem assim as emenda:~ ns. ll e 12 
sendo rejeitada a de n. 13. 

Sem debate são approvados os artigos 13 e 
14 e, consentindo á casa que o pr~jecto pas
se á. 3. • discussão, vae ella a com missão de 
orçamento. 

Comparecem os srs. Theophilo Marques e 
Ignacio Morta. 

Suspende-se a sessão por dez minutos. . 
Reaberta a sessl1o, passa-se á 2. • parte da 

ordem do dia. 

EMENDA DO SENADO Á PROPOSIÇÃO N. 69 

Sem debate são approvadas por dous terços 
as emendas ns. 2 e 3 rejeitadas pela Cama
ra e confirmadas pelo Senado, sobre a pro· 
posição de lei n. 69, relativamente á estrada 
de ferro da Saüde a S. Domingos do Prata.
A' commissão de Redacção. 

0 SR. JUSCELINO BARBOSA, pela ordem, re
quer se consigne na acta ter votado contra 
as emendas do Senado. 

Será attendido o nobre Deputado, 

EMENDA Á PROPOSIÇÃO N. 35 

Depois de consideraçoes feitas pelo sr. 
Augusto Clemcntino, por parte da com mis
são de Orçamento, são rejeitadas as emendas 
ns. 1 e 2 sobre a proposição de lei n. 35, 
cr~ando caixas economicas, emendas estas, 
já rejeitadas pela Camar11. e que foram con
firmadas pelo Senado.-A' comn.issão de Re
dacçl1o. 

Requerimento 

O wr • .loAo Pio, fazendo ver acharem-se 
auzentes todos os membros da commissào 
de Redacção, requer a nomeação interina do 
membros para a referida commisslio que 
tem de dar parecer sobre materia urgente 
atrecta a sua pasta. Com o consentimento 
da casa, são nomeados os srs. Augusto Cle
mentino, João Pio e Duarte da Fonseca. 

1.=- DISCt:SSÃO DO PllOJRCTO N. 270 

Em seguida ó lido e entra em 1.• discus
são o projecto n. 270, annullando actos e re
soluções da Camara Municipal de Baepend:.' . 

O s«. JoÃo PIO, occupando a tribuna, de
pois de dh·ersas considera~,:Oos, envia á mesa 
o seguinte 

REQUERIMENTO 

Requeiro o adiamento da discussàCl do pa
recer sobreaCamara de Baependy, por 24 ho
ras .- Padre Pio. 

Apoiado e am discussão o requerimento. é 
ella encerrada sem debate. 

PRDIDO DE URGK:'\CIA 

0 S tl, AUGUSTO CLR31ENTINO, (pela ordem,) 
requer urgencia afim de, por parte da com
missão de Redacçlío, apresentat• dous pare
ceres. 

O SR. PRESIDEN'l'F. tendo de submetter á 
votação o requerimento de urgencia, man
da. que se proceda á chamada, verificando-se 
terem se retirado com causa participada os 
os srs. Nunes Pinheiro, Freitas Castro, e 
Ignacio Murta e sem ella os srs. Carlindo 
Pinto e Epaminondas Ottoni. 

Havendo apenas presentes vinte u quatro 
srs. Deputados, tlca adia4a a votação do re
querimento de urgencia e, bem assim, o de 
adiamento da discussilo do projecto n . 270, 
proposto pelo sr. Joilo Pio, pelo que não se 
pode proseguir na discussão do projecto, 
que fica. egualmente adiado. 

O wr. Sabloo Barroeo .lontor, (pela or
dem) diz .que lhe parece absurdo o adiamen
to da discussão de um projecto, pelo facto 
de não haver numero, para a votação de 
requet·imento de adiamen.to, porquanto isso 
importa depenr.ier da vontade de um só De
putado o adiamento da discussão de uma. 
mataria, julgando dever o regimento ter al· 
guma dispusição sobre o caso e que não lhe 
occorre presentemente. 

O sll. P11RSIDKNTE informa ao orador pre
cedente que a art. 84, do regimento dispõe 
que, deixando de ser votado o requerimento 
de adiamento por falta de numero, fica re
servada su<~ votação para a sessão seguinte, 
parecendo-lhe, por conseguinte, que a dis
cussão da mataria cujo adiamento se pro
poe, fica subordinada à. approvaçilo ou rejei
ção do requerimento e, nesse sentido, consi
dera adiada a discusl!ão do projecto, o que 
al.iàs já se tem dado por vezes na Camara. 



DISCUSSÃO DE PARECERES 

Finalmente lidos e postos em ~cusslio, e 
esta, sem debate encerrada, ftcando adiada a 
votaçiJ.o dos pareceres os. 196, 233, 234, 235, 
236, 237, 238, 239 e 240. 

Nada mais havendo a tratar-se, o sr. Pre
sidente designa, para amanhll: á seguinte 

ORDEM DO DIA 

I.• PARTE 

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

Até duas horas da tarde: 
Segunda leitura dos pareceres de commis-

8Ges e dos projectos depois de impressos e 
distribuídos. 

Apresentação de pareceres de commissões. 
Apresentação de pr~jectos, indicações, re

querimentos, interpellações ou mo~ões. 
Discussão de requerimento3, interpellações, 

indicações e moções. 
Diseussão e votação de redaqões finaes. 
Votação de mataria encerrada em sessão 

anterior. 
Discussão das emendas ns. 2, ~ e 5, rejei

tadas pela Camara e conlirmadas pelo Se
nado, sobre· o projecto n: 198. 

Segunda discussão do projecto n. 243, de
c~tando verba para o preJio destinado á. 
Faculdade Livre de Direito na nova Capital. 

Discussão da emenda do Senado ao pro
jacto n. 252, sobre licença ao tenente Alber
to Bra,ndão Viriato Catão e ao juiz de direi
to de Cataguazes. 

2.• PARTE 

Ate quatro horas da tarde : 
Segunda discussãfl do pr~jecto n. 138, de 

1895, sobre registrq policial nos districtos 
do Estado. 

Segunda do de n. 145, de 1895. abonando 
ao collector de .~uiz de Fóra. a quantia por 
elle despendid:. ·com alugueis de casa para 
a escola publica da referida cidade. 

Levanta-se a sessão. 

68.• SESSÃO ORDINARIA AOS 16 DE SETEM
BRO DE 1896 

PRESlDENClA DO SR. EDUARDO PIMENTEL 

SUMM.\1110 : - Acta. - EXPEDIENTE. - Apresen
tação ~o parecer sobre o prujecto o. t\4, do Se
nado, Idem da redacção Qnal elas propbFiçOes os. 
35, oe 1895 e o. 69, deste anno.-Discu~<são das 
emendas do Senado ao projeclo n. 198.-2.· do 
projecto n. 243.-1!. ·do de n. 252.-2.· parte. 
-Drgencia e apresentação das redacções Qoaes 
dos projecto~< ns. 252 e 198.-Encerramento d011 
trabalhos. 

Ao meio dia., feita. a chamada., acham-se 
pli8Belltes os srs •. : Eduardo Pimentel Ri
beiro de Oliveira, Agostinho Pereira' Car
neiro de Rezende, Delfim M9reira, Francisco 
Bressane, . Saturnipo Da.n~, Joilo Pfo, Ju~e
Dal Penna., Duarte da Fonseca, Manoel Alves,· 

Freitas Castro, Sousa Moreira, Bueno Brail
dlo, Leopoldo Col'l'êa, Sabino Barroso Ju
nior, Carlindo Pinto, SimeiJ.o Stylita, Gon
zaga da Silva, Juscelino Barbosa, Augusto 
Clementino, Coelho de Moura, Nunes Pinhei
ro, Theophilo Marques e Camillo Soares Fi
lho, faltando com causa participada os srs. : 
Alberto Furtado, Mendes Pimentel, Joaquim 
Calixto e Tavares de Mello e sem ella os 
mais senhores. . 

Abr&-se a sessão. 
Lida a acta. da antecedente e nll:o havendo 

quem sobre a mesma. faça observações o sr. 
Presidente a dá. por approvada. 

0 SR. l.' SECRETARIO dá conta do seguinte 

ExPEDIENTE 

O!ficio 

Um do sr. 1. · Secretario do Senado, com
municando terem subido á sancção com os 
ns. 92 e 93, as proposições de leis emanadas 
desta Camara sob nd 78 e 74, esta sobre es
trada de ferro do Barroso ao Pomba e aquel
la isentand? do pagamento de juros os exa
ctores pubhcos até 1895.-A Camara tlca in
teirada. 

0 SR. SABINO BARROSO JUNIOR, obtendo a 
palavra, chama a attenção da mesa para 
uma irregularidade que só pode ser attri
buida á Secretaria. 

Refere-se ella ao facto de não ter sido dis
tribuído impresso o projecto n. 270, cuja 
impressão e segunda leitura tendo sido dis- · 
pensadas, a requerimento de s . ex c., para 
o fim de poder o mesmo figurai r. a ordem ·do 
dia, comtudo deveria ser impresso e distri
buído. 

O sa. PRESIDENTE declara que, attendendo · 
a reclamação do nobre Deputado, vae veri
tlca.r de quem seja a responsabilidade, da· 
falta, providenciando para que ella não se . 
reproduza. 

APRESENTAÇÃO DE PARECERES DE COM)l!SSÕES 
0 SR. BUENO BRANDÃO, pela commissão de 

Orçamento, manda á mesa o seguinte 

PARECER E EMENDAS AO PROJECTO N. 84, DO 
SENADO 

A commis.são de orçamento, a que foi pre
sente o proJecto o. 84, do Senado, é de par&
cer que S~Ja o mesmo proiecto submettido 
a terceira discussão e approvado com as se
guintes emendas, de accórdo com o ven·· 
cido: 

EMENDA N. 1 

O art. l. · Substitua-se pelo seguinte: 
Artigo. Para auxiliar a lavoura e de mais 

industrias congeneres, fica o governo aucto
rizado a garanti r juros até 7 · 1. ao an no ás 
lettras bypotbecarias emittidas de conformi
dade com a legislação vigente por algum 
Banco existente no Estado ou que neUe se 
fundar. 

N. 2 
Ao art. I.· § 3. · Em vez de·-o predio hy

poth~~'ado-diga-se :-o immovel hypotheca
d(J-0 mais como no artigo, 
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N. 3 

Ao § 1. · do mesmo artigo. Depois das pa
lavras-outras industrias- accrescente-se
congeneres. 

N .• 

Ao § 4. • do mesmo artigo. Em vez de-
9 'J.-diga-se-8 ·,. 

N.5 

Ao § 5. · do mesmo artigo. Em vez de
determinará-diga-se-podara determinar. 

N. 6 

Ao art. 4. · Em vez de-emissor-diga.-se
bypothecario. 

N. 7 

Ao art. 12. Supprimam-se as palavras-sob 
caução de títulos, até o final do artigo. 

N. 8 

Ao mesmo artigo § I.· Supprim:un-se as 
palavras-tlcn ndo o governo responsavel
até o tlnal do paragrapho. 

N. 9 

Ao n. I do § 2. · Em vez de-livres dos 
veranico~ de janeiro-diga-se-em v1a de 
matUJ·ação. 

N. 10 

Ao § 3.· do mesmo artigo. Supprima-se . 
Sala das commissões, 16 de setembro de 

1896.-J. Bueno Br·andão. -Augusto Clemen
tino.-A imprimir-se. 

O sR. AmwsTo Cr.E~IENTINO, por parte da 
commissito de Redacçlio de Lei~, pede para 
sor considerado sem eO'eito o seu requeri
mento de urgencia feito na ultima sessão e 
manda â mesa os seguintes 

PARECER PARA REDACÇÃO P'I:-IAL SOTIRE A PRO
POSIÇÃO N. 35, DE 1895 

A commissão de Redacçiío é de parecer 
que a proposição de lei n. 35, seja approva
da com a mesma redacç:io, visto não ter sof
frido nenhuma moditlcaçãu. 

Sala das commissões, 16 de setembro de 
1896.- Duarte da Fonseca. -Padre João 
Pio. 

PARECER E REDACÇÃO FINAL SODRE A PRO · 
POSIÇÃO N. 69 DE 1896 

A Commissão de redacçã.o é de parecer 
que a proposição n. 69 seja approvada com 
a seguinte redacção : 

O Congresso Legislativo do Estado de Mi
nas Geraes decreta : 

Art . I . Fica o governo auctorizado a 
conceder privilegio, com g~>.rantia de juros, 
a. quem mais vantagens offerecer, para a 
c.onstrucção, uso e goso de uma estrada de 
ferro que, partindo da saude e passando por 
S. Domingos do Prata, 7á. entroncar-se na 

A. C.- 53. 

linha do Peçanha em ttabira do Matto Dentro 
ou no ponto que for julgado mais conve
niente. 

Paragrapho unico. O privilegio n:Io exce
derá de trinta anoos e a garantia serâ de 
6 'I· ao anno sobre o capital maximo de 40 
contos por kilometro. 

Art. 2. · Fica o governo auctorizado a 
mandar construir, por conta. do Estado, o 
l'eferido trecho, caso a companhia Leopoldi
na ou outra emprezo. que se organisar, não 
o leve a elfeito, podendo para esse fim a~ 
plicar as disposições dos artigos 3. · e •· · 
da lei n. 64 dEl 24 de julho de 1893. 

Art. 3. Revogam-se as disposições em 
contrario. 

Sala das Commissões, aos 16 de setembro 
de 1896.-Augusto Clementino .- Padre João 
Pio.-Duarte tia Fonseca.-A imprimir-se. 

0 SR. AUGUSTO CLF.MENTINO pede e obtem 
di~pensa de impr·essão dos mesmos pareceres, 
at1m de serem discutidos e votados immedia
tamente. 

Na forma requerida, lidas e postas em dis
cussão, sfto, sem debate, approvndas as re
dacçües que, o SI'. Presidente manda que se 
enviem a sancção. 

Proceden.to-se a votação das mate1·ias en
cerradas, ~ão approvados os pareceres ns . 
100, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 2:3!J e 240, 
sendo rejE- itado o projecto n. 68, do Senado, 
e bom as · im o requol'imento de atliamento 
da tliscussfto do pr~jecto n. 270, proposto 
pelo sr. João Pio. 

Em vista dn rejeição do requerimento o 
sr . Pr·esidcnte declm·a. que continua em pri
meira discussão o pr<üecto, ticando na ul
tim~t pal'te da onlem do dia, logar em que 
se achava na sessão anterior. 

DISCUSSÃO IJE EM E :-IDA ~ DO SE :-I A. DO AO PROJECTO 
N. HJ8 

Lidas e postas em discussão, são, sem de
bate app1·ovatlas as emendas ns. 2, '3 e 5, of
forecidas pelo Senado ao projecto n. 19H, so
bre verba pa1'a. Academia de Commf>I'do de 
Jui?. de F<ira.-A' Commissã& de redacção. 

O SR. JuYE:-IAr. PENNA requer se consigne 
na acta toi' votado contra as emendas do 
Senado.-Serà attendido o nobre deputado. 

2. · DISCUSSÃO DO PROJECTO N. 243 

E' lido, entra. em 2. · discussão e é re jeitado 
o projecto n. 24:~ . decretando verba para a 
construcção de predio destinado á Faculdade 
Livre de Direito, vistfl.já se achai' essa me
dida consignaoa no pl'OJecto n . 198.-Archi
ve-se. 

SEI1UNDA DISCUSSÃO DO PROJECTO N. 252 

Depois de algum debate, encerra-se a dis
cussão da emenda unica otferecida pelo Sena
do ao pr~jecto n. 252, sendo ello. approvada. 
-A' commissão de R.edacção . 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

O SR. Joio PIO, obtendo urgencia., apre-. 
senta pela commissão de redacção os se
guintes 
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PARECER E REDACÇÃO FINAL SOBRE O PROJECTO 
N, 252, DE 1896 

A' Commissilo de redacção de leis oft'erece 
a seguinte redacçllo final do projecto n. 
.252 e é de parecer que seja approvada : 

O Congresso Legislativo do Estado de Mi
nas Geraes decreta : 

Artigo unico. Fica o Presidente do Estado 
auctorizado a conceder um anno de licença, 
com metade dos vencimentos, ao dr. Jose 
Fernandes Torres, juiz de direito de Cata
guazes, para tratar de saúde ; revogadas as 
disposições em contrario. 

Sala das Commissões, 16 de Setembro de 
1896.-Padre João Pio.-Augusto Clementino. 
-Duarte da Fonseca. 

PARECER E R EDACÇÃO Fl~AL SOBRE O PROJE
CTO 1'\, 198, DE 1896 

A commissão de Rcdacçlío de leis a que 
foi presente o prqje.cto n. 108, de 1896 é de 
parecer que St>Ja approvldo com a seguinte 
redacção: 

Art. I.· Fica o governo auctorizado a des
pender pela verba-Ohras Publicas-deste ou 
do futuro exercicio a quantia de 50:000 ~000 
para a conclusão das obras do editicio da 
Academia do Commercio de Juiz dü Fóra, e 
por conta do credito es:;:>ecial para as obras 
da Nova Capital até a quantift de 100:000 000 
com a construcção de um editlcio na cidade 
de Minas destinado á Faculdade Livre de Di
reito do Estado de Minas. 

Paragrapho unico. A parte do edifioio da 
Academia do Commercio que fór concluida 
em virtude desta auctorização poderá ser 
destinada pelo governo para o funcciona
mento de um instituto profissional. 

Art. 2. · Fica elevado a 50:000$000 a sub
venção annual de 30:000JOOO concedida á. 
Academia d'> Commercio de Juiz de Fóra pela 
lei n. 39, de ltl dejulho de 1892. 

Art. 3. · Ao alumno quo concluir o curso 
da Academia do Commercio será conferido 
um titulo de bacharel com os dizeres e nos 
termos indicados no Jlegulamento que o go
verno fará para a execução desta lei . 

Art. 4. · Fica competindo ao governo doEs
tado a nomeação do Director da Academia 
de Commercio e a dos seus substitutos. 

Art . 5. · O governo poderá auctorizar a. 
matricula de alumnos gratuitamente até o 
numero de 20. 

Art 6. · No caso de liquidação da com
j;anbia Academia do Cummercio de Juiz de 
Fóra o Estado sara considerado credor privi
legiado da quantia despendida, tendo como 
garantia. o predio. 

Art. 7. · A execução do disposto nos arts. 
1. ·, 2. ·, 4. · e 6. · desta lei fi cu. dependendo 
quanto á Academia do Commercio de accõrdo 
entre o governo e os representantes da com
panllia, o qual será. reduzido a contracto. 

Art. 8. · Revogam-se as disposições em 
contrario. 

Sala das commissoes, 16 de setembro de 
1896.-Padre João Pio.-Duarte da Fonseca. 

O mesmo senhor requer e obtem dispensa . 
de impressilo e intersticio afim de serem dis
cutidas e votadas immediatamente as refe
ridas redacçoes . 

Na fórma requerida entram ellas em dis-
cussão e são sem debate approvadas. 

Enviem-se á. sancção. 
Suspende-se a sessão por dez minutos. . 
Reaberta a sessão o sr. Presidente verifica 

terem-se retirado diversos senhores Deputa
dos pelo que n!'io ha numero para proseguir
se na discussão das demais matarias. 

Agradecendo aos seus illustres collegas o 
concurso prestado para o bom andamento dos 
trabalhos legislativos, levanta a sessão tendo 
antes designado o sr . Sabino Barroso Junior 
para secretario encarregado do expediente 
quo occorrer no intervallo das sessoes e feito 
sciente aos srs Deputados presentes que a 
sessão de encerramento do Congresso terá 
logar amanhã a uma hora da tarde, e sendo 
lida esta acta e não havendo quem faça ob
servações sobre a mesma, á dá. por appro
vada. 

RESUMO 
DOS 

Trabaltus da Camara dos Dtptt.dLs 
Relativos a 2: ses~o da 2.• leiislatnn do Comtno 

Mineiro 
Durante o periodo legislativo decorrido de 

17 de junho a 16 de setembro, occupou-se a 
Camara com o seguinte : 

PROJECTOS 

Fora m apresentados os de ns. 152 a 271, 
occupando a attenção da Ca.mara os de ns. 
151 , 118, 132, 133, 135, 129, 50, 109, 145, 57, 
140, 146, 119, 90, 10, 127, 128, 99, 122, 150, 
14, 139, 124, 125, 84, i 13, 89, 86, 81, 121, 149, 
37, 40, 117, 39, 130,80, 9, 102. 143, l 12. 116, 
67, 147, 53, 6J,, 43 e 69-de 1895; ns. 1, 73, 
97 e 89-de 1895; ns. (2 "' sessão erlraordi 
naria, em Barbacena.) 15 e 45-de 1893, e n. 
23, de 1892. 

Do Senado: 
lo, oram remettidos os de n&. 69 a 86, occu

pando a attenção da Camara os de ns. 44, 
57, 67, 68, 55, 35 e 62, remettidos em anno1 
anteriores. 

Dos projectos mencionados .acham-se : 
Convertiios em lei os se~uintes : 
N. 67, do Senado, auctor1sando o governo 

a innovar o contracto celebrado com a Com
panhia E. F. Muzambinho, em 25 de abril 
de 1894; 



N. 84, de 1895, nuctorisando o governo a anno em deante, e que as taxas de matri-
reol'ganisar a Secretaria da Agricultur:>. ; cuia e de exame serão as mesmas do Exter-

N 71, do Senado, estabelecendo nova ta- nato ; 
bella. de vencimentos para os empregados do N. 199, de 1896, auctorisnndo o governo a 
Tribunal da Relação ; modificar o traçado da E. F. de Juiz de Fóra 

N. 1, (l) de 1894, considerando valid.ts as a Ja.cutinga ; 
alienações e hypotbecas das posses de torra. N. 82, do Senado, auctorisar.do o Presi
de que trata o art 3. · § 4. · da lei n. 601, de dente do Estado "" contractar com quem me-
18 de setembro de 1850; lhores vantagens offet·ecer a. construcção de 

N. 1_17, de 1fl95, auctorisando o governo, um ramal f"'lt'reo, que, partindo do Bom Re
desde Já, a mandar fazer administrativa· tiro, na E. F. Espíri to Santo e ?I! i nas, v a ít 
mente, ou por contracto, a desobstrucção do Barra Longa ; 
rio Para.catú ; N. 86, do Senado, a.uctori,-ando o governo 

N. 72, do Senado, regulando o modo de a contrahir um empre~timo externo até a 
proceder-se á eleição para. o preenchimento somma de ~'3sse t ta e CIIJ~O milhtles ~e ft•an
de vagas que se abrirem no Senado · cos ou a eqUivalente em ltbras esterltnas ao 

N. 37, de 1895, declarando liHe de ' impos- cat~bio em fr1.1.ncos 25,20 c; . 
to, por ~raso de 5 a.nnos a exportação das I N. 222, tle 1896, ot•ça.ndo a. recetta ~ fix ttn
aguas mtneraes; do a despesa. uo Estado para 0 oxet·ctc to•de 

N. 154, de 1896, auctorisando o governo a. 1897 ; ~ . 
fazer operações de credito, ou a empregar N. lo2, .de 1800, aucton~a.ndo o .governo a 
os saldos da receittt para oc..:ol't'er ás despe- n~andar lazer vs estudos das condtçõcs espe
sas com os estudos e constt·ucções das estra- ctaes 1!::1 zona da l\latta q~e . concorrem paru 
das de ferro, auctorisadas pelas leis ns. 135, ser ella constantemente vtcttmada por mo-
138 e 139, de 20 de julho de 1895 ; !estias infecto-:_ontagiosa.s; 

N. 77, do Senado a.uct0risando o rroverno N. 00, de 1 8~<>. creando escolns nocturnas 
a auxiliar com a q~antia de 80:0003o0o, pela em divet•sas localidades do Estado ; . 
verba-Obras Publicas-a cunstrucção das N. 160, de 1896, tratando da orga.msação 
olficinas das escolas-O Bosco-da Cacltoei- do ensino profissional primario no Estado : 
ra do Campo e com a de 20:000$000 á con· . N. 125, de 1895, au r.torisando o governo a 
c1usão das obras da casa 'alesiana existen- mnovar o contracto celebrauo com a Com
te na cidade de Ponte Nova· ' panhia. E F. Porto ~ovo do Cun ha ao Rio 

N. 150 de 1895 estabelecendo as divisas Pardo, afim de prolongar seus t rilhos ate á 
dos dist~ictos de Santa Rita de lbit.ipoca., mu- ~idade ~e 1\Iar de Hespanha ; 
nicipio de Barbacena, e Conceição de Ibiti- N. 18o, ~e 1800,, tratando de. transf~rencia. 
póca, município de Lima Duarte ; · e con v~rsao. de dtversas cade1ras de mstru-

N. 78, do Senado, auctorisando o governo cção pr1marta; 
a subvencionar annualmente com a quantia . l4t), de 1895, trJ.ta.ndo da prohibição de 
de_ 20:000$000, pela vesba-Instrucção Pu- concessão c venda de loterias no Estado a 
blJCa-o curso annexo á Escola de Minas de quo se refere o art. 107, da Constituição; 
Ouro Preto ; N 83 d S d I d . ~ ·000 

N. 183, de 1896, lixando a força publica do • · . . • 0 • ena o, .e eva.n. o ·~ 4o. 3000 
Estado para 0 exercício de 1897 ; p~r ktlomett o ? capt~al gm; nttdo .Pelo art. 

N. 130 de 1895 auctorisa.ndo o rroverno à. 2· • n. 2• da let n. 5-, de - 6 do JUlho de 
subsidia~ annua.Ímente com a quantia de 1~9~1 para .a constr~cção da estradr~ d~ ~eri'O 
5:000~000 o collegio de instrucção prtma.ria d" t~ophtlo Ottom a S. João Bapttsta., 
e secundaria, do sexo masculino, com sé de N. 161, de 1896, restabelecendo a gratifica-
da cidade de Mar de Hespanha; f:t\:0 de 100$000 mensae~. para o empregado 

N. 40, de 1895, creando o carrro de de1eaa- encarregado do resumo do debates, durante 
do auxiliar do Chefe de Pol ici~ ; " o período legislativo o dando nova. tabella 

N. 75, do Senado, a.uctorisando o governo a de vencimentos para. U!' empreg-ados da Se
contractar com quem melhores condições cretaria da Cama.ra dos Deputados (resol\11;ão 
offerecer, a construcção de uma ferro-via, da. n. R, de 10 de agosto de 1H96); 
estação de Prados na E F. O~ste de Min~s N. 198, de 180G, auctot•izando o governo a 
a entr~>n~ar-se ~a E. F. que ltg-a Rello Hort- despender a quantia tle 50:000.3; para a con
zonte a ltnha Oeste de 1\Itnas : clusão das ohra!' da. Academia de Commer-

N,. 206, de 1 ~96, a.uctorisando o ~overno a cio, em Juiz do Fóm e a dl' 100 :00.1~, com a 
n~r1r um cr~d1t,o sup~lemontat· na tmportan- constn1cção de um edificio na nova Capital 
Cia. de 55~$1i27 a rubrtca n. . 12, § I.·, _art. de Minas, destina.do it Faculdade Li \Te de 
2.·, da le1 n. 147, de 23 de JUlho do 1 ~9o, e Direi to· 
um outro na importancia de 8:000.:000 iL J'U- ' 

b · d 8 § 1 d t ) d N. 159, de 1896, a.uctot·izan<!o o govct·no a r1ca. e n . , .·, o ar . :.... ·, a mesma d .. 1 . lei ; concc er prtvt eg10 para a rot.sti'UC\'ãO, uso 
e goso de uma via-l'errea que, part indo da 

N. 164, de 1896, detet·minando que no I!J- Saúde ou de outro ponto mai,- con,·eniento 
ternato do Gymmtaio .M ineiro poderão nt.!- da E. r.. 1to Leste de Mir.as ,.á tet•minar na 
tricular-so como externos, alumnos do 5 .. cidade de . Domin:.:os elo Prata; 
------ N. 272, de IR96, auctol'izanclu o governo a 

(!1 Esta l ci,~P. 1 1rlo vetaria peln Presitlcn le rio Esta . concedet· l~cença para trntamet~to. de s~ú~e, 
do, foi mo.1itira•la p11lo Congresso. de cottlnrmida· \ ao dr .. Jose Fet•nandes TotTes, J IIIZ do dtre tto 
de com as razOes t(UC moltraram o veto. de Cataguazes; 
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N. 102, de 1895, c~eando uma caixa econo

mica do Estado, com séde na Capital, subor
dinada à. Secretaria das Finanças; 

N. 57, do Senado, estabelecendo no Estado 
seis nucleos coloniaes á margem das estra
das de ferro, nos pontos julgados mais con
venientes, a juizo do governo; 

N. 153, de 1800, concedendo um anno de 
licença para tratar de saúde, ao desembar
gador do Estado, dr. Amador Alves da Silva; 

N. 119, de 1895, isentando de qualquer im
posto estadoal as machinas para fabricar 
productos lacteos, sabão, vellas stearicas e 
formicida; 

N. 9, de 1895, auctorizando o Presidente do 
Estado a dar como auxilio para a reconstru
cçllo de um predio no cvllegio das irmlls de 
caridade em Marianna, a quantia de 5:000$, 
em Jlma só prestaçllo ; 

N. 69, do Senado, elevando a 9:000$ an
nuaes, os vencimentos do otficial de gabinete 
da Presidencia · 

N. 163, de 1S96, concedendo licença por 
tres annos, para tratamento de saúde, .to 
cidadão Severino Ferreira Mendes Badau, 
tabelliilo da comarca do Patrocínio, e por 
dous annos para o mesmo tlm, ao capitJlo 
Silverio Augusto de Lima, 2. · tabellião da 
Mmarca de Sabará ; 

N. 64, de 1895, auctorizando o Presidente 
do Estado, a subvencionar annualmente com 
a quantia de 20:000,3, o Lyceu-Theophilo Ot
toni - que funcciona na cidade do mesmo 
nome; 

N. 196, de 1896, concedendo um anno dE~ 
licença com metade dos vencimantos, ao· 
juiz de dii·eito da comarca de Caethé dr. 
Francisco de Ass1s Barcellos Corrêa, para 
tratar de sua saúde ; 

N. 53, de 1895 auctorizando o Presidentt:l 
do Estado, a subvencionar annualmente o 
Instituto Municipal do Fructal com a quan
tia de 5·000$, durante o praso de tres an
nos. de accõrdo com a lei n. 41, de 3 de 
agosto do 1892 ; 

N. 158, do 1896, declarando nullos os §§ 
~· · .a 3. · do artigo l. · da lei n. 6, de 11 de 
JUll>o de 1895 e o § 2. · do artigo l. · da lei 
o. 13, de 9 de dezembro de 1895, ambas :pro
mulgadas pela Camara Municipal de Alvmo
polis; ' 

N. 76, do Senado, declarando nullo o acto 
da Ca.mara Municipal de Abre Campo, que 
em sessão de 18 de abril de 1895, reconhe
ceu e deu posse ao cidadão Antonio de Abreu 
e Silva Brandão, do cargo de &"'ente execu-
tiw; o 

N. 211, de 1896, auctorizando o governo a 
de.s~ender a quanti.a ~acessaria para mandar 
er1g1r na praça prmc1pal da cidade de Mi
nas, uma estatua ao general Gomes Car
neiro ; 

N. 1~, de 1896, modiflr.ando a lei n. 112, de 
23 de JUlho de 1894, que trata da organiza
çllo da força policial ; 

~· I J:J, de 1895, declarando que a garantia 
de JUr~s tle 6 ·f. concedida pela lei o. 75, de 

de JUlho de 1893, a E. F. da Barra do Je
quitibá, <la qual é concessionario o cidadão 
Adelino Cardoso Ferrão Castello Branco será 
de 50:000$ por kilometro; ' 

N. 89, de 1894, auctorizando o Presidente 
do Estado a conceder f. companhia Oanda
rella privilegio por 50 annos para a constru
cçllo, uso e goso de uma · via terrea que, 
partinJo do ponto mais conveniente da Es
trada de Ferro Central, ou do ramal :{lro- / 
jectado de Sabará a Santa Barbara, va á 
uzina do Candarella. ; 

N. 200, de 1896, auctorizando o governo a 
pro rogar por oito mezes o prazo concedido á 
companhia Estrada de Ferro Oéste de Minas, 
para entregar ao trafego o ramal de Pitan
guy; 

N. 168, de ' l896, creando dous gymnasios, 
um em Diamantina e outro em Pouso Ale
gre, e supprimindo as escola::~ normaes exis
tentes nessas localidades; 

N. 246, de 1896, declarando nullos os netos 
praticados em 22 de novembro de 1894 e 18 
de janeiro de 1895, pela Camara Municipal 
do Turvo, do triennio de 1892 a 1894, pelos 
quaes marcou eleição e deu pu.sse a verea
dores para o triennio de 1895 a 1897 ; 

N. 80, de 1895, mantendo as duas cadei · 
ras de instrucçiio primaria na Colonia indi
gen~ de Itambacury, subordinadas á dire
ctorm da mesma colonia e á. inspt~ctoria de 
terras e colonisaçlio ; 

N. 224, de 1896, auctorisando o Presidente 
do Estado a in novar o contracto com o Ban
co lnniciador de Melhoramentos para a con
strucçilO da estrada ferrea de João Gomes a 
Piranga; 

N. 79, do Senado, elevando a 9:000$000 an
nuaes os vencimentos do thesoureiro da Se
cretarin. das Finanças, a 3:6003000 os do fiel 
respectivo e a 3:000i000 os do noticiarista 
d'«O Minas Gernt>s»; 
. N. 179, de 1896, auctorisando o governo a 
mnovar o contracto feito com a companhia 
E. F. Muzambinho para a construcçiio de 
prolon~ramento do ra.mal ferrao da Campa
nha até o rio Sapucahy ; 

N: 197, de 1896, isentando do :pagamento 
de .Juros os exactores publicos existentes ate 
1895, que tenham entrado para os cofres do 
Estado com o equivalente ao capital ; 
. N. 260, de IR96, auctorizando o governo a 
mnovar o contracto feito com o dr. José 
Alexandre de Moura Costa, concessionario da 
Estrada de Ferro Viccinal do Barroso ao 
Pomba; 

N. 221, de 1896, tratando do reconhecimen.,. 
to de poderes do agente executivo munici
pal, vereadores, conselheiros districtaes e 
JUiz de paz; 

N. 238, de 1896, auctorizando .o governo a 
relevar aos colonos dos nucleos coloniaes
S. João d'El-Rey, Rodrigo Silva e Maria Cus
todia-da divida dos mesmos para com o Es
tado; 

N. 253, de 1896, estabelecendo a tara que 
se deve dar para pagamento do imposto de 
exportação, referente ao toucinho, banha e 
fumo; 

N. 262, de 1896, abrindo ao Presidente do 
Estado, os seguintes creditos supplementa
res :um na importancia de 17:7466288, ao 
n. ~v. do § 1. · art. 2. · da lei n. 147, de 22 
de JUlho de 1895 e outro na importancia de. 
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mesma lei; 

N. 220, de 1896, a.uctorizando o Presidente 
do Estado a entrar em accôrdo com a Com
panhia Estrada de Ferro Leopoldina, afim de 
por ella ser construída a Yariante que, coD
rorme a lei n. 136, de 20 de julho de 1895, 
deve passar pela cidade da Viçosa; 

N. 143, de 1895, concedendo á. Santa Casa 
d~ Misericordia da cidade de Passos, a quan
tia de 10:000;3 em duas prestações annua.es, 
pa~a auxiliar a construcção de um novo edi
ficJO · 

N. SI, do Senado, concedendo um anno de 
licença {>ara tratamento de saúde ao escri
vão do .JUdicial e notas da comarca do Car
mo do Rio Claro, Joaquim Leite Soares Pinto 
e ao I.· tabellião da comarca de Manhuassú, 
Francisco de Paula Santos. 

Pendentes de deliberação do Sen.idO : 
N. 217, de 1896, auctorizando o governo do 

Estado a garantir juros, dur·ante 15 anuos, 
aos capitaes qu e se destinarem á. fundação 
e custeio de colonias agrícolas e pecuarias 
no Estado; 

N. 225, de 1896, auctorizando o governo a 
conceder tres annos de licença para trata
mento de saúde ao cidadão João Ferreira de 
Castro, esc.·ivão de orphãos da comarca de 
Pouso Alto ; 

N. 226, de 1896, auctorizando o Presidente 
do Estado a innovar o contracto celebrado 
com a Companhia Viação Ferrea Sapucahy, 
eleYanrlo o capital garantido psla. lei n. 64, 
a 24.000:000 ; para a conclusão das obras d.a 
primei t'a e sef!unda secções e construcção do 
ramal l'err3o de S. JOsé do Pat'aiso : 

N. 233, de 1896, refundindo os pt•ojectos 
ns. 66 e 147, de 1895 e n. 218,de 1800, que 
tratam de creação de cndeit·as de instrucçlío 
primat'ia, em diversas localidades; 

N. 234 , de 1896, equiparando os vencimen
tos da professora da e~ cola prima ria deno
minada-Francisca. Botdho, em Pitanguy, aos 
da~ professoras primarias do Estado, da mes
ma categoria; 

N. 336, de 1896, auctorizando o governo a 
maadar proceder ao · necessarios estudos 
para a fundação de xarqueadas no Estado, 
sendo uma localizada entt'e os rios Gt·a.nde 
e Pat•nahyba; 

N. 237, de 1896, auctorizando o Presidente 
do Estado a contractat· o pt·olongamento da 
Estrada de Ferro de Bollo Hor·izon te a Gon
çalves Ferreira, da cidade de ltapecer•ica. a 
cidade da Formiga ; 

N. 99, de 1895, refnndindo diversos proje
ctos de 1895, sobre cadeiras de instruct;ão 
primaria ; 

N. 124, de 18P5, auctoriznnclo o governo a 
conceder privilegio \lO engenheiro Henrique 
Augusto Kingston, para a c::onstrucção de 
uma estrada de ferro ligando as cidades da 
Leopoldina e S. João Nepomuceno; 

Pendentes de terceira discussão : 
N. 155, de 1896, estabelecendo para o Dire

ctor da Escola Normal de Ouro Preto, a gra
tificação annual de 1:200.000 ; 

N. 181, de 1896, creando na Capital doEs
tado, um Instituto de Menores Artífices; 

N. 239, de 1896, auctorizando o governo 11. 
fazer as primeiras nomeações dA professores 
para a Escola Normal da Januaria, indepen
dente de concurso ; 

N. 245, de 1896, concedendo gratuitamente 
um lote de 20, 30 ou 50 hectares de terras 
do Estado, ao cidadão brazileiro que o re
quPrer ; 

N. 145, de 1895, auctorizando o governo a 
auxiliar annualmente com a quantia de réis 
5:0003, ao Lyceu de Artes e Otficios da Dia
mantina; 

N. 84, do Senado, auctorizando o governo 
a garantir· juros até 7 °/0 , ao anno, âs lettras 
hypothecarias emittidas de cunformtdade 
com a lel!islação vigente, para auxiliar ã la
voura ~ demais industrias, por algum ban
co existente no Estado ou que nelle se esta
belecer. 

Pendentes de segunda discussão : 
N. 160, de 1800, revogando o art. 27 da lei 

n. 18, de 28 de novembro de 1891, que fa
culta ao jutz de direitu acceitar ou não o 
accesso ; 

N. 195, de 1896, denominando cidade-~1ar
tinho Campos-a cidade do Pará; 

N. 205, de 1800, tratando de regulamento 
para orl!anização das !'eiras . de gado con_stan
tes da lei n. 140, de 20 de Julho de !8!1~ : 

N. 2:~2. de 1896, refundindo os pro.J ectos 
ns . 116, de 1895 e os de ns. 207, 208, 214, 
213 ~ 209, de 1800, relativos á cr rnção de ca
deiras de instrucçilo primaria ; 

N. 80, do Senado, con<!edendo premios aos 
cult ivado r·es do cacào e fabt·icantes da séda, 
lã, chá, vidros, crystaes, papel, phosphoros 
e pt'oúuctos cet·amicos ; 

N. :!li-1, •lo l~fl6 , anctorizando o goYerno a 
conceder a.o cirlaúão Honorio Estoves 1lo Sa
cramento, pt•ivilegio para estabelecer na No
va Capita l tl 13 !\tinas, um regulador electro
chronometro ; 

N. '~fi i, de 1896, a n n ullando o a c to da. Ca
mara. l\lunicipal da Chri t infl, relativo aocon
tracto fe ito com o coronel João Si lvio de 
l\loura Rangel, para concerto rie uma rua do 
districto do Carmo do Rto Verde ; 

l'cntlente de parecer para. 2. · discussão. 
N. 156, de 1800, revogando os artigos 2 . · e 

3.· da r e:>olut;i'lo n. 3 de 19 de maio de 1892 
que alter·a o regimento interno da Camara 
uos Deputados ; 

N. 227, do 1896, cr tlando cadeiras ~e ins
trucção pr·imar•ia para o sexo ma!"culmo na 
cidade e município de Tre~ Pontas; 

N. 2:~0, de 1896, tra.n:sfeT'indo cadeira de in
strucção pr·im;)ria nos municipios de S. João 
Baptista., Ar~tsst <thy e l\lontes Claros ; 

1'\ 242, de 1800, auctoriza.núo o governo 
a contractar a. constr·ucção de uma estrada 
de ferro de Ouro Fino a Poços de Ca ldas; 

N. 248 de 1896, cr·eando cadeiras de instrn
cção prim a.r·ia em diver•so~ districtos do mu
nicípio do Curvello ; 

N. 249, de '1800, incluindo o servente do 
Archivo l\linei r·o no quadro dos empregados 
dessa repartição ; 
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N. ~9, de 1896, auctorizando o governo a 

ceder á. Camara Municipal do Rio Novo o 
predio onde funccionou a cadéa daquella ci
dade; 

N. 261, de 1896, auctorizando o governo a 
contractar a construcçllo de uma estrada de 
ferro de Pouso Alegre às divisas do Estado 
no município de Bragança ; 

N. 265, de 1896, convertendo em mixta a 
c~deira drJ instrucçllo primaria do sexo femi
mno, no districto de Buritys, município de 
Sete Lagõas · 

N. 128, de 1895, tratando das diligt.ncias re~t
lisadas fóra da sêde das comarcas, que devem 
ser presididas pelo juiz substituto; 

N. 121, de 1895, creando cadeiras mixtas de 
instrucção primaria nos municípios de Pou
so Alegre e Manhuassti ; 

N. 73, do Senado, tratando de uma. exposi
yllo de productos agrícolas e industriaes, 11. 
maugurar-se em 21 de abril de 1898 na cida
de designada pelo governo ; 

N. 85, do Senado, auctorizando o governo 
a entregar a d. Maria José Alvim Ferreira 
Alves •. vi uva do dr. Carlos Ferreira Alves, a 
quantia de 30:0003000 como indemnisação de 
serviços medicos pelo mesmo prestados ao 
Estado. 

Pendentes de primeira discussão. 
N. 1~3, de 1896, elevando as subvenções 

concecudas aos Asylos de Diamantina Bar
.bacena, Juiz de Fora, Marianna e S. Fr~ncis
co, em S. Jollo d'El-Rey. 

N. 219, de 1800, creando uma escola m!xta 
no Tripuhy, districto de Ouro Preto; 

N. 228, de 1896, auctorizando o governo a 
auxiliar com IO:OOO.SOOO a montagem das offi
cinas do Azylo de S. Francisco em S. João 
d'El-Rey; 

N. 231, de 1896, declarando que os profes
sores provisorios e substitutos só serão no
meadoa pelo presidente do Estadü ; 

N. 244, de 1896, creando cadeiras de in
strucção primaria para o sexo masculino no 
districto do rio do Peixe, município de En
tre Rios; 

N. 246, de 1896, creando caJeiras ruraes do 
sexo masculino nos municípios do Bomtlm e 
Sete Lagôas ; 

N. 250, de 1896, creando uma cadeira mix
ta, de instrucção primaria, no districto de 
S. Pedro do Jequitinhonha, municipiv de 
Arassuahy; 

N. 251, de 1896, creando uma cadeira mix
ta de instrucção primaria no-Barreiro-dis
tricto da cidade da Bôa Vista do Tremedal· 

N. 254, de 1896, creando uma escola mixt~ 
em S. Christova.m, di::~tricto de Dôres do Tur
vo, município de Alto Rio Doce· 

N. 255, de 1896, auctorizando 'o governo a 
subvencionar annualmente com 2:000i000 o 
externato municipal da cidade do Pará · 

N. 256, de 1896, auctorizando o gove~no a 
auxiliar com a quantia de 6:000SOOO a funda
ção de um instituto orphanalogico na cida
de de Piumhy ; 
. N. 257, de 1896, creando cad3iras mixtas de 
m~trucção prtmaria no município da For
miga; 

· -' N. 258, de 1896, creando cadeiras mixtas 
em districtos das cidades de Alfenas e Tres 
Pontas-; 

N. 263, de 1896, creando cadeiras de in
strucçl!.o primaria para o sexo masculino em 
diversas localidades do município de Ja
guary ; 

N. 266, de 1896, creando cadeiras mixtas, de 
instrucção primaria noslogares denominados 
-Meirelles e Limas, no districto da cidade 
do Pará; 

N. ~8, de 1896, creando e convertendo ca
deiras de instrucção primaria no bairro da 
Igreja Grande, districto de Sabará; 

N. 269, de 1896, creando cadeiras de in
strucção primaria no município do Peçanha 
e no districto do Arassuahy : 

N. 2 i0, de 1896, annullando actos e reso
luçOes da Camara .Municipal de Baependy, em 
sessOes presididas pelo dr. José Serrano Mo
reira da Silva; 

N. 271, de 1896, creando uma cadeira mixta 
de instrucção primaria em Santo Antonio de 
Bicuiba, districto de Santo Antonio do Ma
tipoó, município de Abre Campo ; 

Refundidos: 

No rle n. 232 

N. 207, de 1895.-Creando diversas cadeiras 
de instrucção primaria nos municípios de 
S. Domingos do Prata, 1tabira e Santa Bar
bara; 

N. 208,de 1896.-Creando uma escola mixta 
no povoado-Camello-districto de N. Se
nhora da Gloria e outra para o sexo mascu
lino em-Canabrava, districto de Curimata
hy, ambas no município de Diamantina; 

N. 209,de 1896.-Craando uma escola mixta 
no-Cruzeiro- bairro da cidade de S. João 
Baptista, e mpa2.• cadeira para o sexo femi
nino no arraial de Lençoes, município da 
Boa Vista do Tremedal; 

N. 213,de 1896.-Creando uma cadeira de 
instrucção primaria para o sexo feminino no 
districto da Lage, município de S. José de 

. Tiradentes; 
N. 214,de 1896.-creando diversas cadeiras 

de instrucçlo primaria nos municípios do 
Bomtlm e Pará.; 

N. 116, de 1896.-Creando diversas cadei
ras mixtas de instrucção primaria nos muni
cípios de Queluz, Ferros, Theophilo Ottoni e 
Turvo; 

No de n. 233 : 
N. 218, de 1896, crf'ando diversas cadeiras 

de instrucção primaria nos municípios de S. .. 
João Nepomuceno, Mar de Hespanha, ltape
cerica, Abaethé e Turvo ; 

N. 671 de 1895, transferindo para o bairro 
do Rosario a cadeira das Furnas, diotricto do 
Morro Vermelho, no município de Caethé; 

N. 147, de 1895, transferindo para o po
voado-Barra das Canàas-districto de Santo 
Antonio da.Lagôa, município do Cur,·ello, a 
c~deira mixta de Villas e para o povoado
PJcada-districto do Taboleiro, município de 
Sete Lagôas, a do sexo masculino do Pires. 

Devolvidos á commissilo de lnstrucção Pu
blica para serem refundidas : 
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N. 162, d~ 18~, creando uma escol~ de in- concertos da estrada que liga a estação do 
strucção prrmarra para o sexo ruascuhno em Pomba E. de Ferro de Leopoldina, á cidade 
Ressaca, districto de lbituruna, município do mesmo nome · 
de S. João d'El-Rey ; ' N. 202, de 1800, autorizando o governo a 

N. 165, de 1896, convertendo em escola contmctar a construcçào de uma via fenea 
mixta a do sexo feminino existente em Mes- que, partindo da E F. Central do Brazil vá â. 
tre do Campo, districto e município do Pi- L11góa. Santa; ' 
rnng~, e transf~rindo par·a. S. José, suburbio . N. 215, de 1896, auctorizando o governo á 
da crdade do Prr11nga a escola do sexo mas- IJespender a quantia necessaria para a editira
culino Mestre do Campo, distr·icto da mesma ção de um predio onde !'uncciona a Escola 
cidade ; . Normal da cidade de Arassuahy ; 

N. 166, de 1896, cr·eando cadeira. de instru- N. 149, de 1895, a.uctorizando o I{OVerno a 
cção pr·imal"ia. para o sexo masculino nos- conceder ao Bancc Constructor do B•·azil 
Alpes-no districto da cidade da Ch1·istina. e concessionario da estrada de ferro Catha: 
~mt:a. em Sabará., districto da cidade de !ta- g~w.zes a Santo Antonio do l\lariahé, privile-
JUba ; g10 para const•·ucçüo de sou prolong;unento · 

N. 167, de 1896, creando duas aulas mixtas, . . ' 
ru1·aes, de instrucçào prinHu'ia 110 baii'I'O da ReJeitados : 
Fortaleza e no Pinhal, districto do Campo N. 172, de 1896 (em 1G de j ulho) concllden-
Grande, município de Tres Pontas ; do auxilio de 2:{)()()$000 ao hospi ta l do ca ri-

N. 171, de 1896, CJ'Oando escola mixta de dade da cidade de Muzambinho; 
instrucção primaria em Ewbanch da Cama- N. 174, do 1800 (em 8 de agosto, no Sena
ra, districto de Paula Lima. e no arraial de do) autorizando o ~overno a despend01· a.té a 
Caethe, dist.ricto de Sarandy, ambas no mu- quantia de20:000;.{)00 para molhol"ll.l" a l.liblio
nicipio de Juiz de Fóra, e conve1·tendo em thoca do TJ·ibunul da Relação : 
escola. do sexo femininu a mixta existente 110 N. 175, do 1896, (em 21 do julho) CJ'ea.ndo 
arraial da Gramma daquelle municipirJ, <luas Escolas Normael', ser.tlo uma na cidade 
creando no mesmo lof!ar uma escola p:u·a o de Carangola e outra no Ri o Bmnco ; 
sexo masculino ; N 177, do 1800 (em U tlojulho) resta 

N. 180, de 1896, convertendo em cadejrn cendo em todas as comarcas o Jogar do de
do sexo masculino a mixta existente no dis- positario publico ; 
tricto de S. José do uorutuba, no logar de- N. !82, de 1896 (em 1:1 <le agosto) creando 
nominado-Gameleira ; no Estado 5 logares de delegados auxiliaJ'es 

N. 18G, de 1H!J6. creando uma cadeira mix- de policia, com residencia em Juiz de Fóra, 
ta no logar denominado- Almas -districto Uberaba, Januaria, Theoph ilo Ottoni e J\la
do S. João da Chapada municipio de Dia- nhuassú; 
mantina; ' N. 192 de 1896{em 1:1 de agosto, no Seoa-

N. 187, de 1896, creando diversas cadeiras do) autoriza nd.o o governo a. conceder· até 
de instrucção pr·imaria nos municipios de um anno de licença, pa:-;~ trata ~n cnto de 
Arassuahy, Theophilo OttoP.i e Minas Novas; saude, ao amanuense da ecretaJ'Ja do lnte

N. 188, de !896, creando <liversas cadeiras r:10;, Pedro oares i •> 
de instrucção primaria nos .nuni'!ipios da. N. 193, de 1806(~~ -3. de agosto •. no cnado) 
Januaria, Grão Mogol, Sa lin::.s e ){io Pardo : a.nnulland~ .o pnv1leg10 cunced•do ~ela ~a-

N. 190, de 1896, creando catloi•·as ruraes maru. Mumc1pal de Ubera.ba a Joaquun \ el
de instrucção primaria para. o sexo masculi- loso de Rezende; 
no, em Genipapo, districto da Itinga, muni- N. 194, de 1896, (em 3 de agosto) snppri
cipio de Arassuahy ; em Ag-oa Solta, distri- mindo oe dous cartorios p1·ivativos de orpbàos 
cto de Agoa Limpa, em Ca.pi\·ary, districto e ausentes da comarca da Juiz de Fóra; 
da Chapa~<~ e em l:lóa Vista, tlistricto da ci- N. 201, de 1896 (em 8 de al!o;:to, no Sena-
dade e município de Minas Novas ; do)-Declarando applicaveis aos escrivães ju-

N. 191, de 1800, creando uma escola para tliciaes do Estado, as disposiçues dro. lei n. 130, 
o sexo masculino no municipio da Januaria, de 17 de julho de 1895 ; 
districto da cidade, no logar denominado- N. 157, de 1896 (em 11 de agosto, no Se-
Olhos d'Agua; . . nado)-Concedendo aos juizes de direito e 
. N. 203, de 1~96, ?reando cade1ras m1xta~ do pro::1otores de justiça 50 ·I" das custf.~ a!'
.nstrucção prmrar1a nos logaros denom1 na- •·ecadadas pelo Estado· 
do-Morro Red?~d<;> e Luiz A~tonio-distJ'icto N. 212, de 1896 (em l4 de jqlho)- Elevando 
do Carmo,mumc1p10 da Itabm1 ; . a 5:000~ o auxilio para a manutenção da. 

N. 204, de 1896, convertendo em rmxtns as Santa Casa de Caridade da cidade de Caldas; 
c~deit·as prin~ari~s de Santo Afl"onso. e. f'gua N. 216, de 1896 (em I.· de setembro no Se
Limpa, no d•strJCto do Carmo, mumc1p10 da nado)-Auctorizandoo governo~~ conceder li
Itabira. cença. para a expl01·a.ção tia mica, em terre-

H.emottidos ao dr. Secretario da Agricul- nos devolutos: 
tura : N. 235, de 1896 (em 10 fie setembro, no 

N. 170, de 1 8~6 . autorizando o govot·no a Senado):-Transferindo o. in.stituto agronomico 
entrar em accordo com o Estado do H.io de da ltab•rn para. as proxm11tlade: da Nova. Ca
Janeiro para a. cnnstrucçi"LO de uma ponto pita! do Esta.tlo ; 
sobre o rio Parahyba no logar denominado N. 241, de 1896 (em 9 do sotC'mbro, no Se-
Anta · ' nodo)-Auctorizando o Presidente do Estado 

N. i76, de 1896, autorizando o governo a a. inn!>var o contra.cto celeb•·~do com ~Com
despender a quantia de 40:COO!OOO com os panh•a Estrada de Ferro «Oeste do !\h nas»; 

• 
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N. 247, de 1896 (em 8 de setembro, no Se
nado)-Tra.nsforindo diversas cadeiras de in
strucçllo primaria. i 

N. 151, de 1895, (em 26 de junho)-Auctori
zando o governo a conceaer a James Wells 
ou á companhia. por elle organizada, o direi
to de pesquisar, explorar ou minerar dia
mantes em terrenos devolutos, comprehen
didos entre os rios-Pa.rahyba., das Velhas, 
Quebra Anzol e a Serra da. Canastra i 

N. 118, de 1895, (em 23 de junho) conce
dendo dous annos de licença para tratamen
to de saude ao cidadll.o José Libanio Pereira 
Duque, escrivll.o do 1·. officio do judicial e 
notas, da comarca de Lima Duarte i 

N. 132, de 1895, (em 23 de junho) conce
dendo um anno de licença para tratamento 
de saúde a d. AUI·ora Augusta da Rocha, pro
fessora. do districtó do Corrego d'Anta, mu
nicípio do Indayá i 

N. 133, de 1895, (em 23 de junho) conce
dendo um anno de licença á professora ~ri
maria d. Francisca da Conceiçll.o Ferre1ra, 
para tratar de sua. saúde i 

N. 135, de 1895, (em 23 de junho) conce
dendo á professora tio sexo feminino de 
S. Caetano do Chopotó, município do Alto Rio 
Doce, d. Adelina Francisca da Cruz, um anno 
de licença para tratar de saúde i 

N. 129, de 1895, (em 20 de junho) conce
dendo ao capitão do 3. · batalhão da Brigada 
Policial, Francisco José da Costa Guedes um 
anno de licença, para tratar de ne~ocios i 

N. 50, de 1895, (em 20 de junho) auctori
zando o governo a nomear uma commissão 
de tres membros, para, no praso de um anno 
offerecer á consideração do Congresso uni 
projec+.o do codigo de processo civil e crimi
nal i 

N. 109, de 1895, (em 25 de junho) proro
~ando por um anno a licença concedjda ao 
JUiz de direito de Cataguazes, bacuarel José 
Maria de Campos Cordeiro, pela lei n. 86, de 
7 de junho de 1894 i 

N. 57, de 1895, (em 20 de agosto, no Se
nado) tornando extensivos a um estabeleci
mento de instrucção, dirigida pelos padres 
Salesianos, na cidade de Tiradentes, os auxí
lios auctorisados pela lei n. 43, de 22 de 
maiu de 1893 ; 

N 146, de 1895, (em 17 de julho, no Sena.do) 
auctorizando o governo a conceder a. Fran
cisco Rodrigues Lima e outros, privilegio 
para estabelecer uzinas para extracçilo de oleo 
de coco, de macahuba, amendoim, mamona 
e outras sementes oleaginosas, nos municí
pios de Sabará, Caethó e Santa Luzia do 
Rio das Velhas ; 

N. 90, de 1895, (em 30 de junho, no Se
nado) auctorizando o governo a abrir um 
credito supplementar á. rubrica do orçamen
to vigente n. VIII § 3. · art. 2. · da lei n. 107, 
de 26 de julho de 1894, até a 9uantia de 360e; 

N. 10, de 1895, (em 30 de Junho, no Sena
do) atictorizando o governo a auxiliar com 
a quantia de 40:000$á.Academiade Commercio 
de Juiz de Fora, pa1·a continuaçã{) das obras 
do respectivo editicio; 

N. 127, de 1895, (em 11 de agosto) tratan
do do julgamento definitivo de inventaries 
e causas cíveis e administrativas ; 

N. 139, de 1895,-em 1.· de julho) no Sena
do contendo diversas dispos1çOes sobre leis 
processuaes ; · 

N. 23, de 1892, (em I.· de julho, no Sena
do) auctorizando o governo a conceder favo
res á empresa com a qual a Camara Muni
cipal do Peçanba contractar a construcção 
de uma nova cidade; 

N. 15, de 1893, (em 2 dE.> julho, no Senado) 
auctorizantlo o governo a contractar com as 
camaras municipaes a arrecadação das ren
das do Estado ; 

N. 73, de 1894", (em 7 de julho, no Senado) 
creando uma segunda vara de direito na co
marca de Juiz de Fóra; 

N. 8~, de 1895 (em 8 de julho, no Senado) 
auctor1zando o governo a conceder um au
xilio de 2:000,3 aos hospitaes de Uberaba e 
Itapecerica, e concedendo egual quantia para 
a construcçllo do hospital de caridade da 
cidade de Oliveira ; 

N. 86, de 1895 (em 8 de julho, no Senado) 
concedendo o auxilio de 8:003 ao collegio 
Uberabense, em uma, só :prestação para 
conclusão de suas obras ; . 

N. 81, de 1894, (em8 de julho, no Senado) 
abrindo credito da quantia de 300:0003 para 
constru cc;ão de estradas de rodagem no nor
te de Minas; 

N. 97, de 1894, (em 8 de julho, no Senado) 
auctorizando o governo a conceder annual
mente um auxilio de 5:000$ aos institutos 
municipaes das cidades de Ouro Fino e Pou
so Alto; 

N. 45, de 1893, (em 7 de agosto) declarando 
nullas as resoluções das Camaras Munici
paes de Mar de Hespanha e Juiz de Fóra, reta
ti v as a concessões de vias ferre as etc. ; 

N. 39, de 1895, (em 28 de julho, no Sena
do) interpretando o final do§ 29 do artigo 3.· 
da Constituição do Estado, com relação 
à accumulação de cargos publicos federaes, 
estadoaes ou municipaes; 

N. 6, de 1892, (em 13 de agosto, no Senado) 
franqueando ao transito publico o porto rlo 
Barreirinbo no Rio Grande, limites, deste 
Estado com o de Goyaz i 

N. 43, de 1895, (em I 2 de setembro) trans
ferindo para a logar denominado João Con
go, districto de Jabuticatubas, município de 
Santa Luzia do Rio das Velhas, a cadeira 
mixta do Bam burral ; 

N. 70, do Senado, (em 22 de julho) crean
do um logar de continuo na Junta Commer
cial e apresentando nova tabella d~ venci
mentos para os respectivos empregados; 

N. 74, do Senado, (em 20 de agosto) decla
rando elegíveis para cargos municipaes os 
professores publicos de ensino secundario, 
protlssional e superior ; 

N. 144, do Senado (em 27 de junho).
Auctorizando o Gove!'no do Estado a con(erir 
premios aos juizes de direito : 

N. 55, do Senado, (em 12 de a.gosto).- Fi
xando a permanencia do Gymnasio Mineiro 
em Ouro Preto ; 

N. 35, do Senado, (em 10 de setembro).
Auctorizando o Presidente do Estado a despen
der a quantia de 20:000.S000 com o Gymnasio 
do Norte, fundado eru Diamantina ; 



N. 62, do Senado, (em 10 de setembro).·
Estabelccendo o peculio legal para os fu!lc
cionarios publicos do Estado ; 

N. 68, do Senado,-Revogando os artigos 
2.· e 3.· da lei n. 110, de 24 de julho de 1894, 
e restabelecendo disposições da lei n. 2, de 
14 de setembro de 1891 ; 

N. 243, de 1896.- Auctorizando o Governo a 
despender a quantia de 80:000$000 com a 
construcçã.o de um predio na Nova Capital 
para a Academia Livre de Direito ; 

Retirados: 
N. 178, de 1896 (em 18 de julho], auctori

zando o Governo a despender a quantia de 
50:0003000 com a edificação dl;l um predio 
para a Escola Normal, em Juiz de Fóra ; 

N. 189, de 1896, (em lO de agosto) suppri
mindo na sede dos municípios os conselhos 
districtaes ; 

N. 210, de 1896 (em 27 de julho), auctorl
zando o Governo a mandar constl'uir na No
va Capital tres predios para a residencia dos 
Secretarias de Estado ; ., 

N. 122, de 1895 (em 2 de julho), interpre
tando o art. 38, § 2. · da lei n. 2, de 14 de 
setembro de 1891 ; 

N. 112, de 1895 (em 10 de ago. to), revo
gando o artigo 2. · da resolução n. 3, que 
altera o regimento interno da Camara dos 
Deputados. 

Archivados : 
N. 2, de 1893 (sessão extraordinaria, em 

Barbacena), concedendo ao chefe da primeira 
secção da Secretaria da Camara. dos Deputa
dos, cidadão João Baptista de Freitas, oito 
mezes de licença,pa.ra tratamento de saúde ; 

N. 14, de 1895 (no Senado), creando na Se
cretat·ia do Interior mais uma secção d&sti
nada especialmente ao serYiço de instrucção 
publica: 

N 223, de 1896 (em 22 de agosto), conce
dendo oito mezes de licença ao cidadão Ma
noel Soares da Silva Telles, porteiro da Im
prensa Otficial, pat·a tratamento de saúde. 

Prejudicado : 
N. 229, de 1896, auctorizando o Governo a 

conceder um anno de licença, com metade 
de vencimentos a d. Adelina Francisca da 
Cruz, professora de instrucção pl"imaria do 
sexo feminino, no anaial de S.· Caetano do 
Chopotó, município do Alto Rio Dóce. 

PARECERES 

Foram apresentados, pelas commissões 
abaixo descriminadas, os de ns. 98 a 243, 
occupando a a.ttenção da Camara os de ns. 
44, 90, 91, 92, 93, 94, 9.), 96 e 97 ,de 1895. 

Pela de Represonta~·oes, Requerimentos e 
PetiçOes : 

N. 101 . Concedendo licença para trata
/ mento de saúde ao sr. deputado Leopoldo 

Conéa: 
N. 102. Mandando archivar a representa

ção ela Camara .Municipal de At•aguary, 
mostrando a necessidade da conclusão das 
obras da. r eferida cadéa ; 

N. IO:·L Mandando archivar :t t•eprosenta
ção da C:utlaJ'a 1\lunicipal do Pl'ata, re lativa 
á reconstrucção da cadêa da respectiva ci
dade; 

A. C. -54 

N. 104. Indeferindo diversas reclamações 
de conselhos districtaes, solicitando auxílios 
para serviços de mero caracter local ; 

N. 105. Mandando archinr o olflcio do 
cidadão José Thomaz Rodrigues e outros, 
pedindo ao Congresso Nacional, por inter
media da Camara, equiparação de vencimen
tos; 

N. 111 . Mandando archivar a petição do 
professor publico do Corrego d'Anta- Fran
r;isco de Assis Pereira dn. Rocha, pedindo li
cença para tratar de sua saúde; 

N. 112. Mandando archiv:tr o requeri
mento do alferes reformado José de Sousa 
Limoeiro, pedindo melhoria de reforma ; 

N. 113. lndclferindo a petição do cidadão 
Adolpho Leon Teixeira, relativa a forneci
mento de bacellos ; 

N. 114. Requerendo se remetta á com
missão de Orçamento n petiçr10 do Atheneu 
S Luiz, de Lima Duarte, pedindo ~ubven
ção; 

N. 115. Declarando nada ha,·er que defe
rir sobre o requerimento du mn.jo r Nicolau 
Antonio Tassara. de Padua, pedindo conta
gem de tempo para sua reforma : 

N. 116 . Declarando nada haver que defe
rir sobre os rdquerimentos dus otllciaes da 
Brigada Policial, Alfonso de Siqueit•a Ra
mos Cesar e Diogo de Oliveira Pinto Homem, 
pedindo contagem de tompo ; 

N. 117. Mandando archivar o requeri
mento do cidadão Porlirio Rica t·do da Costa, 
pedindo um pl'emio ou gratitica~.;ão pm• 
achar-se leccionando ha mais de :35 an
nos; 

N. 119. Mandando archivar a represen
tação da mesa administrativa da Santa Casa 
de Misericordia da cidade do P:m\., pedindo 
converter-se em lei o pt•ojecto que lhe con
cede subvenção ; 

N. 120. .Mandando-se remetter ao Presi
dente do Estado a reclamação da Camara 
Municipal do Prata, relativa a auxilio p:11·a 
construcção de um predio destinado á in
!:'trucl{ãO publica; 

N. 121. Requeren(lO se remetta á, com-
missão de Ol'çamento a reclamaç.ão da Cu.
mara Municipal do Pará, pedindo uma sub
venção de 5:0003000 para manutenção do e:i
tet•nnto creado na referida cidade ; 

N. 1:?2 . Indeferindo o :-eq uel'i 11ento de d. 
Carolina Martha. Gomes de Bart·o., ped.indo, 
como proprietaria em Ouro Preto, a con
cess:-10 de um lote de terras, em Helio Hori
zonte : 

N. 1:?5 . Indeferindo o rr qu el'imonto do 
capitii.o do 5 . · batalhão da 1::1: 'gada 1-·olicial, 
Arlão Pedro Soares, pedindo concessão de um 
lote e construcção de pred.io na no,·a Capi
tal ; 

N. 126. Declarando nada haver que defe
rir sobre a reclamaçii.o do ex-collectot• muni
cipal de Ubera.ba, Et•nesto da Sih'<t Oliveira, 
pedindo restituição da quantia de 4:8688591. 

N 127. Declarando nada have1· que de
feri I' sobre a reclamação do Cluh Beneficente, 
auxiliai' da Camara Municipal do Pt·ata., pe
dind'> auxilio de 15:000!!000 pa t·a constt·uc
ção •le um predio destinado á. instt·ucção 
publica ; 



N. 129. Mandando se remetta ao Presi- Escola Normal de Ouro Preto pedindo verba 
dente do Estado a reclamação do conselho· para impressão de um compendio de gymnas
districtal de Baraunas, município de Gua- tica ; 
nhltes, relativa á construcçilo de uma ponte N. 159, mandando archivar a representa-
sobre o rio Santo Antonio: ç!lo da Camara Municipal de Arassuahy, pe-

N. 130. Mandando archivar o requeri- dindo auxilio para o Lyceu de artes e Otfi
mento da vi uva do juiz de direito da. comar:. cios ; 
ca de S. Francisco, pedindo punição para os N. 161, mandando se remetta ao dr. Pro
assassinos de s~u marido e uma pensão para sidente do Estado, o requerimento do dr. 
sua subsistencía e a de seus filhos ; juiz de direito do Turvo, pedindo um anno 

N. 131. Declarando nada haver que de· de licença para tratar de sua saude; 
ferir !ilobre a representação da Camara Muni- N. 162, declarando nada haver que del'e
cipal de Piumhy, relativa á reconstrucção da. rir !!Obre a petição em que diversos funccio
cadéa e sala de jury da referida comarca; narios publicos allegam ter recebido seus 

N. 134. Declarando nada haver que defe- vencimentos constantes da tabella annexa 
rir sobre a representação do conselho dis · á. lei n. 6 de 12 de Outubro de 1891, posta 
trictal de Pequi, relativa a auxilio para ca- em e:cecucção em janeiro de 189:?, de l.' de 
nalização d'agua potavel ; setembro em deante, quando outros recebe-

N. 135. Mandando archivar a representa- ram desde Jlquella data; 
ção da Camara Municipal de Araguary, pe- N. 16:3, mandando archiv'l.r a representa
diodo auxilio para construcçào de um pre- ção da Cama.ra Municipal do Carmo da Ba
dio para colleg10 ; gagem, contra. o projecto de lei que resta-

N. 136. Indeferindo o requerimentp de belece o pedagio na ponte sobre o Rio das 
d. Francisca Baptista Carneiro, pedindo o Velhas ; 
restabelecimento do imposto de pedagio so- N. 168, Mandando archivnr o requerimento 
bre a ponte no rio d:.u~ Velhas, em S. Miguel da professora d. Maria Vicentina, pedi do 
da Ponte Alta : equiparar seus vencimentos aos dos prot'es-

N. 139. Indeferindo a representação da sores das escolas normaes. 
Camara. Municipal da Bagagem, pedindo que N. 169, declarando nada haver que deferir 
o Estado lhe faça doaçll.o de uma chacara sobre a representação da Camara Municipal 
que pertenceu ao ex-coll~ctor ; de Tiradentes, pedindo auxilio para constru-

N. 140, declarando nada haver que defe- cçlio d1L columna que vae erigir á memoria 
rir sobre o requerimento do cidadão Manoel do proto-martyr da liberdade o Tiradentes ; 
Gomes de Araujo, pedindo indemnizaçilo da. N. 170, mandando se remetta á. com missão 
quantia de 2:635j883 por prejuisos que sol'- de policia, o requerimento do cidadão Sa
freu com a. construcção de uma ponte sobre turnino Ribeiro do Nascimento pedindo a 
o rio Verde ; revisão da tabella annexa ao regulamento 

N. 142, mandando archivar a representação da Secretaria da Camara dos Deputados i 
da Camara Municipal do Rio Novo, pedindo N. 174-Mandando arcbivar as peças pro 
auxilio para construcção de uma casa de tocolladas sob n. 34, 42 e 147, 76 e 7 em que 
caridade ; diversos funccionarios pedem equiparação 

N. 143, indeferindo o requerimento dos de vencimentos i 
professores de musica e desenho do inter- N. 181-Indeferindo 0 requerimento de d. 
nato do Gymnasio Mineiro, pedindo equipa- Lucilia Etelvina de Magalhães Jacques, pe-
ração de vencimentos ; d d d 

N. 150, declarando nada haver que deferir in o concessão e lotes em Bello Horizonte. 
sobre a representação do conselho districtal N. 182, indeferindo o requerimento de d. 
de Campestre, pedindo auxilio para constru- Cecilia Augusta Godinho, pedindo pagamen
cção de um predio destinado á instrucção to de seus vencimentos de professora do 
p•tblica. ; Vermelho Novo ; 

N. 151, mandando se remetta a represen- N. 183; 111andando se remetta ao dr. Pre-
tação da camara Municipal d.o l<'ructal, re- sidente do Estado, a r'epresentaçf10 do con 
}ativa a. restituição de 17:523$420 que demais selho districtal dos Remedios, município de 
pagou ao empreitei1·o na reconstrucção da Barbacena, pedindo a constl'Ucção de uma 
cadéa, ao dr. Presidente do Estado; cadéa i . 

N. 152, mandando archivar os requeri- N. 184, conceclondo licença ao sr. Deputado 
mentos dos prolessores publicos do Porto de Benvenuto Lobo para falhar aos trabalho~ 
Guanhães e Bomflm, município do Serro, po- do Congresso e permanecer fóra do Estado ; 
dindo augmento de vencimentos; N. 100, mandando arcbivar o requet•imen· 

N. 156, mandando se remmetta. á commis to e documer.tos do cidadão Daniel Gonçal
são de saude publica a 1·epresentação do ves Castanheira, e:c-collector do Sacramento, 
conselho distrtctal de ltamaraty pedindo pedindo para que fique extincto seu debito 
auxilio para o respectivo saneamento; para com o Estado ; 

N. 157, mandand~ a~chivar a representa- N. 197, indeferindo a representação da 
çílo. do conselho dtstrwtal . de S. Jo~~ Evan- 1 Camara Municipal de ltabira, pedindo auxi
gehsta do Peçanha, pe_d1ndo ~uxtlto p~ra llio Jlara as obras de que necessita o distri
construcção d.e um predw, destmado á m- cto do Carmo, no Iogar denominado-Alli-
strucção pubhca ; ança ; 

N. 158, mandando se r~metta. á comJ?issão N. 198, indeferindo a representação de di-
de Orçamento. ? rt!querm~ento do cidadão I versos cidadãos, moradores no districto da. 
Antomo Marttmano Ferretra, professor da -Vigia, pedindo auxilio para. a construcção 



427 

de um cemiterio e conclusão das obras da 
respectiva egreja matriz : 

N. 199, mandando se remetta ao dr. Pre
sidente do Estado, a representação do con
selho distric~al da. Itabira. do Campo, fazendo 
ver a necesstdade de reconstruir-sL' a. estrada 
que liga entre si os municípios de Ouro 
Preto, Queluz e Bomflm ; 

N. 200, mandando se rcmetta ao dr. Presi
dente do .Estado o requerimento da professo
ra, norma.lista, regente da cadeira do sexo 
feminino da cidade do Pomba, d . l\laria José 
de Menezes Freitas, pedindo licença ; 

N. 201, mandando archivar o requerimen
to do professor primario ua cidade de Lima 
Duarte, Manoel Ferreit·a da. Silva, pedindo 
pagamento de seus vencimentos relativos ao 
tempo em que exerceu interinamente as fun
cções de promotor de j usti<:a : 

N. 205, mandando arcbhar as peças pro
tocolladas sob .ns . . 124 e 77, .em que a pro
fessora d. l\larHt V1rgem A vehna do Amaral, 
pedindo pagamento de seus o1·denados rela
tivos ao tempo em que esteve em disponibi
lidade ; 

_ N. 206, mandando . archi v ar a representa.
çao do professor prtnHtrw da cidade de Mi
nas ~ovas , Antonio Joaquim dt> Senna Cesar, 
relativa ao pagamento da gratificação da 5." 
parte de seus vencimentos ; 

N. 207, mandando a.rchivm· a representa
hão de algumas senhoras da. cidade da lta
çira pedindo auxilio para montarem um es
bel~cimento de instrucção, regido pelos ::)a-
lestanos ; · 

N. !::08, mandando archivar o requerimen
so da professora norma.lista, com exercício 
na cadeira da Barra, em Ouro Preto, d. Ray
munda. Nonato Frttnco, pedindo pagamento 
de ordenado a que :;e julga com direito; 

N. 209, mandando archivar o requerimen
to do cidadão Luiz Vieira Rabello, pedindo 
a dec~et~ção de uma lei , que lhe garanta o 
seu dtretto sobre a lavra de diamante::. dos 
-Perdões do Abaethé Diamantino · 
. N. 210, opinando pela não adopç[o do pro
Jecto n. ~!:! , de 1896, concedendo licença á 
professora.de S. Caetano do Chopotó, d. Ade
lina Fr.anctsca da Cruz, e mandando sejam 
remetttdos ao governo os respectivos docu
mento~ apresentados ao Cong1·esso; 

N 212, manda.ndo se remetta ao Senado a. 
representação da Camara :\lunicipal do Cur
veUo, pedindo auxilio de 50:000$000 ou "':t,
r!lntia de ju1·os de ? ·f. sobre a mesma qu~n
tla, atlm de conclmr a canalização d'agua 
potavel ; 

N. 213, mandando se remetta ao Presi
dente do Estado a representação da Camara 
Municipal de Arassuahy, pedindo subvenção 
annual de 600,3001) p<Lra c Lyceu de Artes e 
Officios, fundado naquella citbde ; 

N. 214, mandando archivar o requerimen
to do p'l.dre Francisco da Paula Lopes de 
Alvarenga, pedindo a doação e cessão de um 
predio e terrenos que foram do dr . .Motta. Pa
checo para nelle fundar um asylo de or
pbans; 

N. 215, mandando a.rchivnr a representação 
do conselho districtal de Santo Antonio da 

Olaria, pedindo auxilio de 2:000.)000 para 
conclusão de serviços encetados pelo mesmo· 

N. 221, indeferindo o requerimento do dr: 
~gostinbo Penido, pedindo um p1•emio pelo 
mvento de seu metbodo ~e ensino primario; 

N. 222, mandando arcluvar o requerimento 
do dr. JUiz de direito da comarca de Ubet·aba 
Jo!lquim Ignacio Nogueira Penido, pedind~ 
seJa-lhe contado o tempo em que esteve 
avulsv para os efl'eitos de sua antiguidade 

N. 223, mandando se remetta. ao Senado a 
representação da ~a.mara l\luni r. ipal de Po
ços de Caldas, sohCJtnndo providencias do 
Congresso Mineiro para melhomr as condi
ções ~unitarias do local onde tem séde a 
referida villa, visto esta1· a fl'ecto áquella Ca
mara a p1·oposição n. 80 ; 

N. 225, mandando arcbivar o rcquerimen
~o de Catho~d . Sc!tmidt & Comp., pedindo 
1s~nção de ~trettos ostadoaes para a mataria 
pr1ma q.ue nnportam do extrangeiro para 
sua fabr1ca de pregos-ponta de par·iz em 
Juiz de Fóra ; ' 

Pela de Obras Publicas, Viação Ferrca. : 
N. 172, mandando archivar o requerimento 

do cid~dão Gu.ido de Sousa Nogueit·a, pedindo 
garantm de JUres de 5 ·t. ao anno sobre 
300:000~ para a construcção da E. F. tle S. 
Sebastião iL povoação de !:i. Sebastião do Pa
rahyba; 

N. 173, mnndando se rcmetta ao dr. Pre
sidente do Estado para tomal-a na conside
ração que merecer, a reprc:sentaçào do ron
selho districtal de Joanesia, fazendo ver a 
necessidade de uma ponto sobre o rio Santo 
Antonio para ligar os m•Jnicipios do ):<,erros 
e Guanhàes ; 

N. 175, mandando se remetta ao dr. Pre
sidente do Estado para toma.l-os na conside
ração que merec:ei'Cm os projectos ns. 
170 e 176, do corrente anno, que tratam da 
construcção de uma ponte sobre o r io Para
hyba, no logar denominado Anta, e de COII
certos da estrada que liga a Estaçiío do Pom
ba. a E. F. Leopoldina ; 

N. 211, mandando se remetta ao dr. Pre-· 
sidente do Estado, para tornai-o em conside: 
ração, o projecto n. 149, de 1895, relativo á 
concessão de privilegio ao Banco Constru
ct•lr do Brazil para prolongamento da E. F. 
de Cataguazes a Santo Antonio do Muriahé 
e se devolva á commissão a emenda otrere~ 
cida ao mesmo para formar pr~jecto novo · 

N. 229, Mandando se envie o ollicio da Ca~ 
mara Municipal da Bagagem, de 21 de julho 
do corrente anno, relh.~ivo à. construcçito de 
estr~~:d~s.de rodagem que atravessem aqueUe 
mumctpto em demanda dos centros limitro
phes com os Estados da Bahia e Goyaz, ao 
governo para tornai-a ne. consideração que 
merecer. 

N. 230, 1\Iandando se envie ao governo do 
Estado, c• requerimento do dr. João de Carva
lho Borges, pedindo privilegiO para uma es
trada de ferro da estação de Santa Delfina ao 
Barreado; 

N. 231, Mandando-se envie ao governo para 
tomal-o em consideração, o otflcio do presi
dente da Camara Municipal de Piumby fllt
zendc ver a necessidade da construcção' de 



uma ponte sobre o rio Santo Antonio, no dis
tricto de S. Roque, estrada de Goyaz; 

N. 232, Mandando-se remetta o projecto n. 
215, de 1896, que auctoriza. a edJtl.caçiio de 
um predio para. a Escola Normal de Aras
auaby, ao governo do Estado afim de to mal-a 
na devida consideraçiio ; 

N. 233, Mandando archivar um otllcio do 
dr. Secretario da Agricultura prestando in
formações pedidas pela Camara, relativas á. 
estrada de Ferro Paraopeba ; 

N. 234, Mandando arcbivar o otllcio do dr. 
Secretario do Interior, de 17 de maio de 1892, 
transmittindo copia de contractos celebrados 
a 14 de janeiro e 27 de março de 1889, com 
a Companhia-Estrada de Ferro «Bahia e Mi
nas>>. 

N. 235, Mandando archivar o requerimento 
do engenheiro José Martins da Silva, relativo 
á construcção da Estrada de Ferro da Saúde 
a cidade da ltabira de Matto Dentro ; 

N. 236, Mandando archivar duas represen
tações da Camara Municipal de S. Gonçalo do 
Sapucahy e de fazendeiros desse município 
pedindo garantia de juros para um ramal 
ferrE)o que, pa.rtindo da cidade da Campanha, 
vá ter ao ponto mais conveniente do rio
Sapucaby ; 

N. 237, Mandando archivar duas represen 
tações da Camara Municipal de Jaguary e 
da Camara Mnnicipal de Cambuhy, pedindo 
a concessão de um ramal ferrao que, par
tindo de Pouso Alegre vá entroncar na es
trada de ferro Bragantina. 

N. 238. - .Mandando archivar o otncio da 
Camarn Municipal do Pomba, fazendo ver a 
necessidade de entroncamento da Estrada 
de Ferro Alto Rio Doce na Leopoldina ; 

:N. 239.- Mandando archivar o requeri
mento do engenheiro Arthur Thiré, pedindo 
privilegio para uma estrada que partindo de 
Villa Nova de Lima vá á estação de Honorio 
Bicalho, na Central, mediante os favores da 
lei n. 111 ; 

N. 240.- Mandando archivar o otncio do 
dr. Secretario d'Agricultura, transmittindo á 
Camara uma proposta ç, ue faz o Governo de 
Bahia para um accordo com o deste Estado, 
no sentido de se melhorar a navegação do 
Rio Carinhanha · . 

N. 241.- Mandando se solicite do Governo 
parecer relativamente a Estrada da Ferro de 
Ouro Fino a Poços de Caldas, constante do 
projecto n . 242, !lo corrente anno , 

N. 242, Mandando se solicite do Governo 
parecer relativamente á estrada ferre& de 
Pouso Alegre as divisas deste com o Estado 
de S. Paulo, con:>tante do projecto n. 261, 
do corrente anno ; 

N. 44 , de 1894, mandando archivar a indi
cação tio sr. Wenceslau Braz sobre a estra
da de ferro central do Brazil ; 

Pela de Camaras Municipaes : 
N. 106, mandando archivar diversas recla

mações encaminhadas ao Congresso pelas 
seguintes Camaras Municipaes: S. João Ne
-pomuceno, Santa Rita de Cassia, Rio Branco 
(recurso), Montes Claros, Bom Suc('esso, Dia
mantina, Carmo da Bagagem, Cataguazes e 
Serro; 

N. 108, mandando archivar a reclamaçll:o 
de diversos contribuintes do município de 
Campo Cello, contra imJWsto lançado pela 
respectiva Camara MuniCipal; 

N. 132, indeferindo a representação de con
tribuintes do mu nicipio de Pira.nga contra 
impostos de industrias e profissões lançados 
pela respectiva Camara Municipal ; 

N. 144, mandando arcbivar as reclamações 
de contribuintes da Camara Municipal de 
Piumhy; 

N. 145, mandando archivar 0 1:1 papeis pen
dentes de deliberaçlo do Con$'f'esso, relati
vos às reclamações de contribumtes dos mu- . 
nicipios de Cabo Verde, Viçosa, Machado, 
Pitanguy, Carmo do Parnabyba, Paracatú e 
do conselho distr.ictal de Santa Rita de lbi
tipocad· contra deliberações dessas munici
palida es e lançamento de impostos ; 

N. 146, mandando archivar as reclamações 
de contribuintes da Camara Municipal do 
Jacuhy contra o orçamento municipal e ou-
tras leis ordinarias ; _ 

N. 147, mandando archivar a reclamaçlio 
do cidadão Francisco Paulino de Araujo, 
apresentada ao Cong1·esso em 1895; 

N. 148, mandando archivar as reclamacões 
de contribuintes da Camara Municipal de 
Caldas, em que pedem annullação de diver
sas disposições de leis municipaes ; 

N. 149, mandando archivar os papeis rela
tivos ás reclamações do conselho districtal 
de S. José dos Botelhos, districto de Canna 
Verde; Camaras Municipaes de Abre Campo, 
Entre Rios, Conceição do Serro, Bagagem, 
Jacuhy, Ouro Fino e petição de Francisco 
José Barbosa, dirigidas ao Congresso em 
189"2 e 1804 ; 

,{, 154, mandando archivar a reclamação 
de contribuintes da Camara Municipal do 
Fructal, pedindo revogação da lei n. 10. de 
18 de dezembro de 189"2 ; 

N. 155, mandando archivar os papeis re
ferentes ã.s reclamações de contribuintes da 
Camára Municipal de S. João Mepomuceno, 
apresentadas ao Congresso em 1895 ; 

N. 176, mandando archivar as reclamações 
de contribuintes dos municipios de Cabo Ver
de, Viçosa, Machado, Pitanguy, Carmo do 
Parnahyba, Paracatú e do conselho districtal 
de Santa Rita de lbitipoca, encaminhados ao 
Congresso em annos anteriores pelos res
pt-ctivas assembléas municipaes ; 

N. 177, mandando archiva.r a.s reclama
ções do conselho districtal t.le s. José dos Bo
te\hos, districto da Canna Verde, ( amaras 
Municipaes de Abre Gampo, Entre Rios, Con
ceição do Serro, Bagagem, Jacuhy, Ouro Fino 
e petição de Francisco José Barbosa, re
clamações estas encaminhadas ao Congresso 
em annos anteriores pelos respectivas as
sembléas municipaes ; 

N. 178, mandando archivar a reclamação 
de contribuintes do município de Patrocínio, 
pedindo annullaçlio da lei n. 52, sobre acqui
sição de predio para funccionar a respecti
va Camara Municipal ; 

N. 179, mandando arcbivar o recurso do 
cidadão Samuel Santos, contra a decisão da 
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Camara Municipal da Bagagem, negando-lhe 
qualidade de vereador especial i 

N. 186, Mandando arcltivar as reclamações 
de contribuintes da Camara Municipal de 
Barbacena., pedindo suspensão e revogação 
da. tabella de impostos ; 

N. 187, Mandando se officio á Camara Mu
nicipal de Palmyra a fim de pronunciar-se 
ella sobre a questão do limites com o mu
nicípio de Barbacena i 

N. 188, Mandando se remeta. ao dr. Procu
rador Geral do Estado a consulta feita por 
um dos c~·ntribuintes da Cau1ara Municipal 
da Leopoldina, referente à p0sse de conse
lheiros districtaes e composição d'Assem
Municipal; 

N . 192, Mandando archivar a representa
çitO de contribuintes do município da Chris
tina, protestando nli.o pagar impostos por 
serem illegaes alguns actos da respectiva 
Cama.ra ; 

N. 204, Mandando se officie ao gov_erno 
requisitando informações a fim de resotvcr
se sobre uma representação decumentada, 
de cinco vereadot·es da Camara Municipal 
de Baependy, pedindo annullação de actos 
da mesma Camara · 

N. 224, Mandando seja ouvida a Camara 
Municipal do Pomba a respeito do acto pelo 
qual negou posse de vereador especial pelo 
districto de Bom-tim ao cidadão eleito .Ma
noel Ft·ancisco Vieit•a; 

N. 226, mandando que se otTicie ás Cama
ra s Municipaes de barbacena, Palmyt•a e 
Alto Rio Doce no sentido de enviarem ao 
congresso um esboço dos limites divi"Orios 
respecti \"OS, in formando q uaes os pontos em 
que divergem e ministrando egualmente do
cumentos comprobatorios dessas di\"ergen
cias, afim do podet· o mesmo resolvet• . sobre 
representações da Camara l\lunicipal do Bar
bacena relativa á questão de limi tes; 

N. 228, mandando archivar reclamações de 
contribuintes da Camat·a Municipal da Chris
tina, protestando contt·a difl'erentes actos 
e leis dessa municipn1idade, com excepção 
da de n. 4, sobre a cpta.l lavra parecer em 
separado. 

N. 243, mandando archivar reclamações 
e representações de contribuintes da Cama
ra Municipal de Pou~o Alto, peolindo modi
ficação no respecti ,-o orçamento muni
cipal; 

N. 90, de 1894, mnndando se requisito do 
governo copia dos acws legislativos sobre 
as divisas dos municípios de Bambuhy e 
Piumhy e do districto de S. Roque sobre o 
qun,l se estabeleceu conllicto entre as duas 
comaras ; 

N. 91, de 1894, mandando requi itar-se co
pias das acta.s das se><sões da .-\ ssemblóa i\lu
nicipal de S. Domingos do Prata, t>m que 
se discutiu o respectivo estatuto ; 

N. 92, de 1894, mandando se olflcie ás Ca
maras Municipacs du Alto Rio Doce e Bar
bacena, pedindo remetterem ao Congt·esso 
títulos· e documentos relativos :i questão de 
limites. 

Pela de Agricultura., minas, coloniza<;>:to, 
terras e bosques : 

N. 109, opinando pela approva.ção de indi
cação do sr. deputado Wenceslau Braz, re
lativa á. nomeação de uma com missão mixta 
para estudar e propor os meios mais con
venientes de fazer emprestimd à lavoura do 
Estado; 

N. 128, mandando archivar os requerimen
tos dos cidadãos Clorindo Burnier Pessoa. de 
Mello, João Julio de Proença, Carlos de Fi
gueiredo Rimes e Clodomiro Augusto do Oli
veira. pedindo privilegio para a exploração 
do manganez i 

N. 164, indeferindo o requerimento do ci
dadão F. Paranhos, relativo ao estabeleci
mento no 2stado de cinco gt•anjas modelos 
para o desenvolvimento da industria pas
toril ; 

N. 165, indeferindo os seguintes requeri
mentos : 

Da companhia Manhuassú e Caratinga pe
dindo concessão de tert·as de•:olutas para a 
fundação de nucleos coloniaes ; 

uo dr. Americo Brazilien·e de Almeida Fi
lho e outros, propondo estabelocerflm no Es
tado o sl3rviço de coloniza~;ão : 

DI) cidadão lgnacio de Sousa e outros, pe
dindo privilegio para a fundação de um en
genho central nos municípios do Pará, Pi
tanguy e Bomfim ; 

N. 166.-Mandando archivar ns seguintes 
requerimentos : 

De João Baptista da Fon eca Nogueira, re
lativo á exploração de plomba!!ina, ferro e 
outros mineraes, no municipi •J de Ayu
ruoca ; 

De José Augusto de Pa i,·a Fet•roira, t•ela
tivo á explorac;ão de amiantho e salitre na 
zona do Tria.ngulo :"llineiro : 

De Carlos Schmidt e Hilario Ramos de 
Olh·eira, relativo a exploração de carvão d.e 
pedra e de outros minet·ae· no município do 
Parit : 

De Antonio :"llendes da . it ,·a e ou t t·os, rela
tivo :i exploração do fet•t•o, ouro e ou tri)S 
mineraes no município de Piumh y ; 

De Antonio \'i&ira Pinto, relat i\·o :i explo
ração de can·ão de pedra e outt·os mineraes 
no município do Turvo : 

De Honorio Pereira Campos e outros, rela
t ivo á explora<;":'ín de arêas auríferas nas ca
beceiras do Rio Docé c seus confluentes até 
o extt·emo dvs municiptos de !\lari anna e Pi
ranga ; 

De Leandro Francisco Arantes, relativo à 
ratificação de privilegio para a mineração 
de carvão de pedra e outros mineraes no 
Morro d"Agua Quente e no Fonseca; 

N. 218 -Mandando at•chivar diversas re
pre entações sobre medição de tm·ras e legi
timação de posses, protocolladas sob ns. 98, 
10:! v, 104 e 113 v, de I 04 ; 

Pela .de Commet·cio, Estatística, lndustrias 
e Artes: 

N. !lO-Mandando at•chh·at· a proposta do 
artista brazileiro .\urelio de Figueiredo, no 
sent ido de realizàr a t•epre!'entação estlteti
l!li. dos principaes quadros da lnconftdencia 
e de outros çue consti tuam a galeria histo
riou de Minas ; 
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· N. 118-Mandando, sobre a proposta do ci
dadlo João Paula de Mello Barreto, referen
te á formação de um banco hypothecario, 
que o proponente aguarde a decisão do Con
gresso, visto ter sido apresentada uma. in
dicação no mesmo sentido ; 

N. 123-Ma.ndando archivar a representa
çlo do cidadão Bernardo Alfredo Amblard 
d'Arena, contra a pretenção de James Wel
Js, visto achar-se a mesma prejudicada ; 

N. 124-0pinando pela approvaçi1o da. in
dicação do sr. deputado Bernardes de Faria, 
por intermedio da Camara, representar-se 
ao Congresso Nacional no sentido de serem 
tomadas providencias energicas de protecçlio 
á Industria Pastoril Brazileira ; 

N. 141-0pinando para que seja submetti
da á. discussão, a indicação apresentada 
pelo sr. deputado Pinto do Moura relativa 
á conservação da alf'andega n'l. r.idade de 
Juiz de l<'óra ; 

N. 153. Mandando arcbivar os officios das 
Camaras Municipaes de Guarará e Mar 
de Hespanha, relativos a pedido de transfe
rencia de um para outro município feita 
pelos cidadãos Joaquim Custodio Guimarães, 
Jose Vicente Gonçalves e outros. 

N. 180. Indeferido o requerimento de Nu
nes & Figueiredo, proprietarios da. fazenda 
agrícola e pastoril denominada- Retiro, no 
município de Barbacen.a. 

N. 189. Mandando-se r emetta á commissão 
de orça.uento sobre a representação do dr. 
Miguol Pinto Sayão Pereira de Sampaio ; 

N. 219. Indeferindo o requerimento do ci
dadão Antonio Jose Mathias, pedindo passa
gem de sua fazenda do município do Rio 
Branco para o da Piranga ; 

N. 220. Mandando archivar o prQjecto dos 
engenheiros civis Eduardo de Guimarães 
Bonjean e Honorio Henrique Soares do Cou
to para o estabelecimento da cultura de co
reaes na Estado, por meio de colonias-a.gro
peccuarios e industriaes ; 

Pela de Constituiçi1o, Legislaçi1o e Po
deres. 

N. 100.- Reconhecendo Deputados eleitos 
Pela 3. • circumscripçi1o eleitoral do Esta
do, os srs. Padre Joaquim Soares Calixto e 
dr. Jose Carneiro de Rezende ; 

N. 171.- Reconhecendo Deputado eleito 
pela 3.· circumscripçi1o eleitoral do Estado o 
sr. Simeão Stylita Cardoso ; 

N. 185.- Reconhecendo Deputado pela 6.• 
circumscripção eleitoral do Estado o sr. dr. 
Juscelino Barbosa. 

Pela. de Negocios lnter-Estadoaes : 
N. 96, de 1894.- Mandando-se remetta ao 

Presidente do Estado para tomar as provi
dencias reclamadas, um officio da Camara. 
Municipal de Onro Fino, sobre invasão do 
territorio mineiro por auctoridades judicia
rias do Estado de S. Paulo. 

Pela de Justiça Civil e Criminal : 
N. 133.- Manda archivar a conta apresen

tadc.. por Pacheco, relativa a. custas cobra
. ias em celebração de casamentos ; 

N. 190.- Opinando pela approvaçi1o da in
dicação n. 5, do sr. deputado Wenceslau 
Braz ; 

N. 93, de 1894.- Mandando archival,' o re
querimento de d. Rita Carolina Torres, pro
fessora primaria de Macuco, comarca de S. 
Domingos do Prata, relativo a indulto de 
pena que lhe foi imposta ; 

N. 94, de 1894.- Mandando archivar a re
clamação do rlr. Arthur Ribeiro de Oliveira, 
juiz de direito da comarca de Caethé, . rela
tiva á disposiçi1o da lei n. 45, de 6 de JUnho 
de 1893 : N: 95, de 1894.- Mandando arcbivar o 
officio do cidadão João Gordilho, pedindo 
providencias contra disturbios em S. Jose 
dos Botelhos ; 

N. 97, de 1894.- Mandando arcbivar a de
nuncia do cidadão Pedro Luiz Nunes Alves 
e outros relativa ao Conselho Districtal da. 
Logõa Formosa de Patos. 

Pela de Saüde Publica : 
N. 107.- Mandando archivar a represen

tação do director do Instituto Zootechnico 
de Uboraba, solicitando medidas para evitar
se a propagação da febre aphthosa naquella 
região ; 

N. 193.- Mandando archivar a represen
tação do sr. dr. Jose Cesario de Faria AI
vim, reiterando o pedido para o saneamen
to da zona da Matta de Minas. 

Pela de Instrucção Publica: 
N 137.- Mandando archivar a. represen

tação dos professores da Escola Normal des
ta Capital, pedindo serem considerados 
professores da Escola Normal de Minas, Nova 
Capital do Estado, e mais sejam-lhe ccncedi
dos os mesmos favores que tem os demais 
funccionarios, relativos á edificação de pre
dios etc. ; 

N. 195.- Mandando archivar a r epresenta
ção da congregação do Externato do Gymna
sio Mineiro, pedindo a separação da cadeira 
de algebra da de aritbmetica e a creação de 
uma cadeira especial para o ensino de cho
rographia e historia do Brazil. 

Pela de Orçamento e Contas : 
N. 227.- Declarando que o accõrdo cale

brado, a 3 de março de 1896, entre os Esta
dos de S. Paulo, Minas Oeraes, Espirito San
to e Bahia para a propaganda do café, ap
provado pelo decreto n. 912, de ll de março 
de 1896, promulgado ad-re(erendum nos ter
mos do art. !)7 n. 9 da Constituição, não 
merece a. referenda da Camara dos srs. De
putados. 

REUNIDAS 

Pelas de Representações, Requerimentos e 
Petições e de Constituição, Legislação e Po
deres: 

N. 202.- Mandando archivar o requeri
mento de ditrerentes funccionarios do dele
gacia fiscal do Thesouro Federal, pedindo lhes 
sejam extensivos os mesmos tavores conce
didos aos funccionarios Estadoaes, relativo~ 
à. concessi1o de lotes e construcção de casas 
na Nova Capital ; 
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N. 203.- Declarando nadl\ haver que de-~ 
ferir sobre o requel'imento do dr. Antonio 
Augusto de Lima, juiz de direito da comarca 
de Ouro Preto, pedindo a decretação de uma 
lei que lhe torne extensivo o direito concedi
do a outr·os funccionarios, relativamente il. 
concessão de lotes e construcção de ca~as ; 

N. 217.- Mandantio archivar as peças pro 
tocolladas sob ns. 115, 91, · 7H e 75 em que o 
desembargador Emiliano Pir·es de Amorim o 
diversos runccionar·ios do Estado, nomeados 
posteril)rmente ü. lei n. :~. addicional á. Con
stituição do Estado pedem a concessão de 
letes e construc.;ão de casas na Nova Capi
tal; 

Pelas de Repr•esentação, Requer•imentos e 
Petições e de Obras Publicas, Viação Fenea, 
etc. 

N. 216.-:\landa.ndo se solicitem do Governo 
as informações precisas quanto ao dispendio 
e opportunitlade do servil;o a!lm de resolYer 
sobre a representaçiio de Pedro Machado de 
Moraes relativa á. construc(,'ãO de uma pon
te sobre o Rio Paranahyha, na estrada de 
Uber·aba. a Goyaz e proYidencias para des
viar-se o le ito do referido rio, per·to da Ca
choeira Douratia atim de tor•nal-o naYega.
vel. 

Pelas de Justiça Civil e Criminal e de 
Constituição, Legislação e Poderes. 

N. 138.- Declarando nada. haver que de
ferir sobr·e o requerimento do cidadão Emilio 
Brandão, pedindo interpretação authontica 
dos arts. 113 da lei n. 18, de 1891 e 6 da lei 
n. 72, de 1893. 

PELAS CO~IM!SSÕES ESPECIAES 

N. 98.-0pmant.lo pela approvação da mo
ção do sr. Joãó Pio, no sentido de la.nc;ar·-se 
na acta um voto de pezar pelo fallecimento 
dos srs. deputados Francl'or't e Gustavo Ser
rão e suspender-se a sessão. 

N. 99.-0pinando pela approvação da mo
çllo n. 2, do sr. Camillo Pratas no mesmo 
sentido pelo l'allecimento do sr. Senador dr. 
Carlos Ferreira Alves. 

N. 160. Opinando p&la appr·ovação da mo-
o de pezar pelo fallecimento do illustr·e 
prelado t.l . Antonio Maria Corrêa tia Sú é 
Benevides, prcclai'O Bispo tio l\h\l'ianna; 

N. 167. -OpinanJo pela approvação da 
moção do st• .. João Pio e outros, no sentido 
de serem auxiliadas pelo governo as cxequias 
do venerando pr•elatio de Marianna-d. 
Antonio J\laria Corrêa do Sá. e Benevides; 

N 194. -Opinando pela approvação tia. mo
ção do sr. Gonzaga da Silva, congratulando
se com a patria pela r•ei ntegral izacão do 
territor·io nacional em vit'tutie de restituição 
da Ilha. tia Trindade. 

Estes pareceres foram todos approvados 
com excepção dos do ns . 14:';, 149, 159, 217 e 
222, que voltaram ils respectivas cem missões; 
e dos de ns . 241, 242 e 243, que se acham 
pendentes de discussão. 

REQUF.RIM EC'\TOS 

Fol'am a.pprovados: 
N. 1.- Do sr. Fe!Teira Tinóco, requerendo 

se peçam ao governo inl'orma<;õcs sobre la
ctos occorrid os na Escola Normal de S. João 
d'El-Rey; 

N. 2 -Do sr. :'llencles Pimentel, :-eque
rendo que o p:trecor n. l:?n, seja reti rado da 
ordem tio dia. e que se ol!lcie a•J dr· . Secre
tario das Finanças no sentido de sct·em mi
nistradas á. Camara inrorma(,'ões referentes 
ao assumpto do mesmo: 

N. 3.-Do sr. l:rnacio J\lurta, requerendo 
voltem ti. commis~ão de lnstrucç.ão Publica, 
vara serem refullllidos em um l'ó, os projectos 
ns . 162, 165, 166, 167, 171, 180. 186, IH7, 188, 
190, 191, 203 e 204, sobrecadciras tioinstru
cção prima.t·ia; 

N. 4.-Do sr. Silva Fortes, por p:wte da 
commissão de Requerimentos e Petições, re
querendo se conv.ido á commissiío de Con
stituição Legi slação e Poderes para o fim de 
r esolverem sol.Jre requerimentos de diversos 
funccionarios, pedintio conce~s:io de lotes e 
construcção de casas na Nova Capita l, 

N 5.-Do sr. Theophilo Marques, req ue
rendo a nomeação tia um:t commissão espe
cial para estudar o emittir pat·ecer na pro
xima futura sessão do Congr·esso, sobre um 
folheto, relativo i1. lavoura, onde se acha. 
submettido á. consideração do Congresso um 
projecto de creação de um banco otflcial do 
Estado de Minas Geraes, com o tlm de reali
zar a. venda das producçõeR nacloaaes nos 
mercados extrengeiros; 
· Estes requerimentos foram todos appro
Yados. 

INDICAÇÕES 

Foram apresentadas: 
N. I .-Do sr. Bernn.rdes do Faria e outros, 

indicando que a Camara. por intermndio da 
mesa, represente ao Congresso Nacion,: l afim 
de adoptar, desde já, medidas energicas do 
protecção à industrra. pastoril brazileira; 

N. 2.-Do sr. Wenceslau Braz, indicando 
que a Ca.mara dos Deputados convide o Se
nado para a nomeação de uma commissílo 
mixta., com 0 fim de estudar e propor os 
meios mais convenientes de fazer-se empro
stimos á lavoura. 

N. 2.-Do sr . Pinto de Moura, indica.ndo 
que n Camat·a, por intermedio de seu digno 
Presidente, represente ao Congresso Na
cional, manifest~ndo o vivo interesso que 
tem pela conservação da Alfandega da cida
de de Juiz de Fóra; 

N. 4.-Do sr. Juvenal Penna, indicando 
que aCamara dos D·1putados, por intermedio 
da mesa, represente ao Congresso Nacional 
sobre a conveniencia. de ser alterada a dis
posição do art. 189 do decreto de 2 de maiG 
de 1880; 

N. 5.-Do sr. Wenceslau Braz, indicando 
que a Camara dos Deputados conviria o ~e
nado para a nomeação de uma commissilo 
mixta, com o fim de estudar o projecto do 
codigo do processo criminal, oiierecido pela 
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Congregaç~ da Faculdade Livre de Direito 
e propor as modificações que julgar conveni
entes. 

Estas indicações foram todas approvadas 
com excepção da de n. 4,q ue pende do pare
cer da commissão de Constituição, legisla
ção e poderes. 

MOÇÕES 

N 1.-Do sr. João Pio e outroq,propondo 
se consigne na acta um voto de pezar pelo 
fallecimento tios srs. Deputadcs Francfort e 
Gustavo Serrlio, levantando-se a sessão; 

N. 2. -Do sr. Camillo Prates e outros,pro
pondo se consigne na acta um voto de pezar 
pelo fallecimento do illustre patriota Sena
dor Carlos Alves, suspendendo-se a sessão 
por esse motivo; 

N. 3.-Do sr. João Pio e outros, propondo 
se insira na acta um voto de profundo pezar 
pelo fallecimento de d. Antonio Maria Cor
rêa. de Sà. e Benevides, illustre prelado bispo 
de-Marianna e que 'lm homenagem á. roemo
ria do venerando morto, se levante a sessão; 

N. 4.-Do sr . João Pio e outros, propondo 
para que as 1:\xequias do venerando prelado 
de Marianna, D. Antonio Maria Corràa de 
Sá e Benevides sejam auxiliadas pelo go
varno do Estado; 

N 5 -Do sr. Gonzaga da Silva, congra
tulando-se com a Patria pela. reintegraliza
ção do territorio mineiro em virtude da 
restituição da Ilha. da Trindade. 

Estas moções foram todas approvadas. 
Secretaria da Camara dos Deputados, 16 de 

setembro de 1896.-0 Director da Secretaria, 
Alfredo Furst. 

ACT A DA SESSÃO SOLEMNE PARA ENCER
RAMENTO DOS TRABALHOS DO CONGRES
SO LEGISLATIVO DO ESTADO DE MINAS 
GERAES AOS 17 DE SETEMBRO DE 1896. 

PRESIOENCIA DO SR. EDUARDO PIMENTEL 

A uma hora da tarde, feita a chamada, 
acham-se presentes os srs Eduardo Pimen
tel, Agostinho Pereira, Necesio Tavares, Ro
drigues Chaves, Camillo Prates, C!l.rneiro de 
Rezende, Gomes da Silva, Manoel Alves, Del
fim Moreira, Bueno Brandão, Simeão Stylita, 
Duarte da. Fonseca, Nunes Coelho, Epami
nondas Ottoni, Augusto Clementino, Gonzaga 
da Silva, Kubitschek, Joaquim Alvares, Sousa 
Moreira, Saturnino Dantas, Nogueira, Fran
cisco Bressane, Carlos Sá, Levindo Lopes, 
Juscelino Barbosa, Camillo de Brito, fal
tando os demais senhores. 

Abre-se a sessão . 
Lida a acta da terc<lira sessão do Congresso 

e não havendo quem sobre ella faça obser
vações, fica a mesma sobre a mesa para ser 
approvada opportunamente. 

O sr. Presidente diz que folga em reconhe
cer que o Congresso Mineiro, chegando ao 
termo de seus trabalhos,procedeu com a mais 

elevada isenç![o de vistas, procurl\ndo cum
prir o seu dever unicamente inspirado no 
patriotismo e nos altos interesses do Es
tado. 

Agradecendo em· nome da mesa da Camara 
dos Deputados e da do Senado as provas ds 
attençlio e consideração que fora,m prestadas 
por todos os srs. Congressistas declara en
cerrada a segunda sessão legislativa da Slr 
gunda legislatura do Congresso Mineiro. 

Comparecem os srs. Ferreira Alves, Juvlr 
nal Penna., Costa Sena, Rocha Lagoa, Leo
poldo Corrêa, Mello Franco e Theophilo Mar
ques. 

Suspende-se a sessão ate que se redija a 
acta.. 

Reaberta a sessão, ê lida e approvada a 
presente acta. 

DISCURSO PRONUNCIADO NA SESSÃO DE 
13 DE AGOSTO DE 1896 

O sr. Rlbe lro .Jooquelra:- Sr. Presi
dentd, senhores Deputados.-Poucas vezes, 
sr. Presidente, se me tem afigurado tão . 
grata a posiçM de representante do povo 
mineiro como hoje, dia em que procurarei, 

·com o fraco contingente de meus esforços 
salvar a independencia do poder judiciario 
de uma possivel mas não provavel catas
trophe. 

Não fõra, sr Presidente, o conhecimento 
que tenho da Camara dos srs. Deputados e 
a certeza que possuo de que cada um dos 
seus membros procura pautar seus actos 
pelos moldes do bem estar e do progresso 
da nossa. patria e pelos do respeito á nossa 
lei basica e, certo, eu estaria ouvindo já 
os dobres funereos pelo esmagamento da 
independencia do poder judiciario e, portanto, 
pelo dilaceramento da nossa Constituiçlio. 

E digo istll, ,;r·. Presidente; porque o sim
ples facto de ter sido a medida lembrada 
por um gover·no amigo, seria sulficiente para 
que eu a con:<iderasse como convertida em 
lei, si eu não t h· esse a convicção de que 
os srs. Deputados, embo1·a amigos sinceros 
do poder executivo, costumam fazer um exa
me aprofundado das questões sujeitas ao seu 
criterioso veredictum. 

E, sr.Presidente, nestas minhas palavras 
não vae censura alguma ao poder execu
tivo do nosso Estado. Longe de ver no plr 
rlido do illustre Secretario do Interior um 
des~jo de invadir a esphera dos outros po
deres, eu vejo nelle uma manifestação per
feita da. consciencia que o executivo tem na 
correcção de seus actos (Muito bem) .. . e 
isto é muito louvava I. 

O illustre chefe do Estado, sr. Presidente, 
aca.stellado na sua honestidade proverbial e 
escudado em tres plinthos de caracter sem 
jaça, que taes são os seus tres Secretarias, 
tem certeza que a medidà consubstanciad:.. 
no projecto se converteria em suas mãos 
em pceventivo contra possíveis perturba
ções da ordem publica. 

Por esta razão o Presidente do Estado e o 
illustrado e integro Secretario do Interior 



ua 

lembraram a convenienda da medida a que minar o espírito do legislador, abi a encon
o nobre Deputado, residente em Guanhães · traremos clara como a luz meridiana. 
deu corpo. Si não vejamos : a I.· condição da organi-

Este pedido,porém, sr. Presidente, ou me- zação gove~namenta.l é, sr. Presi~ente, se
lhor a lembrança da conveniencia. dessa me· gundo. op1m~o .unamme dos escr1ptores da 
dida, não sarA filha exclusivamente da con- mater1a, a diVISão das funcções do poder, 
fiança que os illustres homens d'Estado conform~ ~ sua natureza. . . 
tem no seu criterio e na correcção do seu Essa diVIsão dos po~eres pohtJCos que 
proceder f uma vez transformado o proje- Blackstone e .Monte~qmeu .elevaram .a altura. 
cto em lei 6 applicada a sua disposiçllo a de u~a doutr1.na. ph1losoph1ca, tem s•~o •. pos
um unico juiz que seja não teremos que- so d1ze: , acce1ta por todas ~s constitUições 
brado a integridade do poder judiciario, vio- modernas como um~ ga.rant•a segura e !ir-
lado a sua independencia e nullificado a har- me contra. o ~~spot1smo. . 
monia que deve existir entre elle e os dous O poder poht1co, na ver~ade, e ~m, sr. 
outros y Presidente, quanto ásua. or•gem por 1sso que 

emana da sociedade, é um egualmente quan-
Demais, sr. Presidente, nós não vamos le- to ao seu fim porquanto se propõe exclusi .. 

gislar palra o governo que felizmente presi- vamente á. realização do principio do direi
de hoje os destinos de Minas (apoiados) na to ; mas este fim,sr. Presidente, implica tres 
nossa qualidade de legisladores devemos funcções diversas : a de formular o direito 
ter os olhos vendados e, portanto, não pode- em um systema de leis aptr.s a regularem as 
mos ver si detem o poder um Bias Fortes relações dos diversos membros da sociedade; 
ou um Nero. (Pausa). a de executar e fazer observar estas leis em 

Não fora, sr. Presidente, a minha quali- todas as esphera.s da ordem social e, final
dada de relator da commissão de Justiça Ci- mente,a de as al_)plica.r a todos os casos con
vi! e Criminal e, portanto, a obrigação de i.enciosos ; d'a.h1 o seu desdobramento em 
sustentar o parecer pela mesma dado ao tres ramos: poder legislativo, executivo o 
projecto que ora se discute e, certo, eu não judiciario. 
ousaria, perante uma assembléa de republi- Para que, porém, esses tres poderes alcancem 
canos, produzir a defesa de umj dogma da o fim que lhes está destinado, é necessario 
Republica. (Muito bem). que nunca se choquem, é necessario que a 

O parecer começa com o seguinte «consi- par de serem independentes sejam harmo
derando que o art. 6. · da nossa Constitui- nicos, porquanto a sua accumulaçilo em uma 

só mão ou a sua completa separação trazem 
ção estatue a harmonia 6 independencia dos como consequencias o despotismo ou a anar
poderes legislativo, executivo e judiciario». chia. 
Do simp~es confronto Qeste considerand?, sr. 
Presidente, com o 2. · em que a comm1ssão E, pergunto : uma vez dado ao poder 
diz que a independencia do podar judicia· executivo o direito de intervir dil'ectamen
rio depende immediatamente da inamovibi- te no poder judiciario, a que fica !'aduzida 
lidada dos juizes, se conclue que ella argua essa harmonia, a que se reduz a indepen
da inconstitucional o projecto que ora se dencia ~ 
discute. E' exacto, sr. Presidente, que o principio 

da divisão dos poderes nem sempre tem si
O SR. SABINO BARRoso}:--E é realmente in- do bem comprehendido ; felizmente, porém, 

constitucional. para nós o congresso constituinte do Estn.uo 
O SR. RIBEIRO JuNQUEIRA :-De parte, sr. de Minas o exarou claro o terminante no 

Presidente, a disposição clara e terminante art. 6 do nosso pacto fundamen tal, no qual 
do art. 64, da Constituição, ha pouco cita- condensou a bella tbeoria exposta no {>are
do, no qual se diz que os juizes de direito cer da com missão dos onze sobl'e o proJecto 
serão vitalícios e sómente em virtude de de constituição offerecido pelo então novar
processo perderão os seus cargos, ainda as- nador do Estado. (lé) 
sim facil serã. provar a inconstit.ucionalida- De facto, sr. Presidente, é essa indepen-
da do projecto. dencia, é essa harmonia que são indispensa-

De facto, sr Presidente, este art 64 de- vais ao bom andamento de um governo de
termina que os juizes de direito serão vita- mocratico e a base primordial dessa hal'mo
licios e s6 por sentença. ou nos casos de in- nia, a base {>rimordial dessa indel?endencia, 
capacitla.de physica ou moral, averiguados é, no poder JUdiciario, a inaL"lovibllidade dos 
medeante processo, pel'derão seus car~o~; juizes. 
e pergunto-vos eu : uma vez que o JUIZ O sR. SABINO BARROso dá um apal'te. 
seja posto em disponibilidade, segundo a O SR. RIBEIRO JUNQUEIRA :-Sr. Presidente, 
nossa legislação, estl\. ou não demittido do como muito bem diz o nobre Cl)llega que 
seu car~o, caso o governo assim o queira. ; acaba de me honrar com o seu apar·te, a 
(Apu·tes). inamovibilidade é condiçào indispensaYel pa-

Esta disposição, porém, Si' . Presidente, é ra gal'antia do poder judiciario. 
clal'a e terminante e, por isso, eu procurarei O sR. SADJNO BARRoso, tal•tez que a. unica. 
I?rova1·, independente d'ella, que 0 projecto . O SR. RmEmo JuNQUEIRA ;-Sem ella opo
e inconstitucional. der judiciario seria dapendente e nunca se-

Essa inconstitucionalidade não resalta aos l'ia barmonico com os outros. 
olhos dos profanos porque ella não decorre De facto, SI'. Presidente, si, além da no
immediatamente da lettra da lei, mas si, dei- meação, ficassem dependentes do poder exe
xando de parte a formula, proc~rarmos do- cutivo ou do legislativo a permanencia e o 
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accesso dos membros do poder judiciario ter
se-hia. supprimido a sua independencia. 

Como correctivo a simelhante mal appa
receu, sr. Presidente, a inamovibilidade dos 
juizes emquanto dura o sua bõaconducta. 

Lembro-me, sr. Presidente, que Story, o 
grande commentador da constituição nor-
te-americana, filiando a doutrina de Kent, 
observa com muita razão que as leis !!ilo 
commumente objecto da aversão e do odio 
e mesmo da resistencia popularpor mais sa
lutares e necessarias que possam ser e que 
nas republicas nada seria mais far.il aos de
mjlgogos do que urdir plano~ contra o exer
cício regular da auctoridade, voltando-se 
eontra o poder judiciario porquanto é elle 
que os contém pela firmeza e rectidão de 
suas decisões. 

E é evidente que, sr. Presidente, em taes 
circumstancias, si os juizes forem amoviveis 
si tornarão odiosos, não pelas suas malver
sações, mas, ao contrario, pela recusa de com
mettel-es, (apoiados) e, nesse caso, meios não 
faltarão para tornai-as udiados e possíveis de 
uma remoção, embora encapsulada pelo en
godo de accesso. 

Demais, sr. Presidente, como diz o pare
cer da commissíio em seu 3. · considerando 
essa inamovibilio.!ade é indispensaves para 
garantia do povo contra as usurpaçõe • in
tencionaes on involuntarias dos podere~ exe
cutivo e legislativo, porquanto, si os juizes 
dependessem de um ou de outro, não só 
quanto á. sua nomeaçllo, mas, ainda quanto 
a demissão e a promoção, obedeceriam sem
pre a vontade do poder dominante e, esque
cidos de que os princípios do direito se as
sentam sobre bases eternas, procurariam de
cidir segundo conviesse il. política predomi
nante, com o fito de conservarem seus Joga
res. 

Sr. Presidente, este raciocínio assim exa
rado torna-se ainda muito mais claro, mais 
evidente, si trouxermos para a tela da dis
cussão os preceitos constitucionaes, princi
palmente os de um governo democratico ; 
ahi a constituição, prevendo tanto as attri
buições dos gove ·nantes, como o direito dos 
governados, é necessario que o poder judi
ciario seja independente para que possa por 
um freio avs de:~mandos dos outros poderes 
e, ao mesmo temtJO, para que possa dar força 
positiva aos direitos dos cid11.dãos. 

Como muito bem diz o grande Lastaria, 
sr. Presidente, no seu « Curso de Legislação 
Comparada», o poder do povo mula. ma.i!! á 
do que o lm:perio da maioria; não é, sr. Pre
sidente, o imperio da. liberdade, que consiste 
do reino da lei, judiciosamente sanccionada 
e sabiamente applicada. 

E foi como diz esse escriptor, da necessi
dade de se manter esse beneficio que resul
tou a inamovibilidade dosjuizes, que, como 

· já disse, é bastl indispensavel para garan
'tia, independencia e harmonia do poder ju
diciario. 

Nllo escapando á ordem natural das cou
sa.s, sr. Presidente, a regra da inamovibili
dc..de tem, corno todas as regras, as suas ex
cepções. 

A nossa constituiçllo no c.rt. 67 n. 9 estabe
leceu comoregraa inamovibliidade dos juizes 
e, como excepções, os seguintes tres casos : 
(lé). • 

Destes casos de excepção, sr. Presidente, 
nós devemos, sob pena de mentirmos áscien
cia, convir que os 2 primeiros foram es
ta.belecidos em beneficio dos magistrados e o 
ultimo como garantia da ordem publica. 

0 SR. SABINO BARROSO :-Nunca Se enten
deu de outro modo. 

0 SR. RIBEIRO .JUNQUEIRA :-Mas, sr. Pre
sidente, si os 2 primeircs casos estabeleci
dos pela constituição o foram em beneficio 
dos magistrados, como querer-se, inverten
do a. ordem natural das co usas, transform::.l
cs em uma pena, em uín ·castigo para o juiz1 
(muito bem!. Como obrigar o juiz a acceitar 
um premio contra sua vontade1 não é um 
absurdo 1 

Depois, sr. Presidente, qual a. utilidade 
do projecto1.. .. dar ao executivo meios para 
afastar alguns juizes de certas comarcas, on
de se tenham incompatibilizado? Mas, sr. 
Presidente, o accesso foi instit" ido para. 
premiar o merito e não seria porventura 
premiar •> demerito o conceder-se pr omo
ção a um juiz que mostr ou mau magist rado 
em comarca de entrancia inferior1 

Não seria deshonesto o dar-se, a guisa de 
pena, um premio 1 

Isto é um absurdo, permitta-me a expres
são o nobre Deputado, e o seu projecto nllo 
póde ser convertido em lei pela Camara dos 
srs. Deputados. 

0 SR. SADINO BARROSO dá. Um aparte. 
0 SR. RIBEIRO JUNQUEIRA :-Não seria, de

mais, um incitamento, um acoroçoamento 
para. que juizes, pouco zeloso:; da sua repu
tação e que quizessem subir, dessem motivo 
á. sua remoção por accesso 1 

Além disso, sr. Presidente, como nós sa
bemos, os predicados do homem o acompa
nham onde quer que elle vá e sendo a nos
sa politica uma política estadoal,o juiz re
movido encontraria na nova comarca os 
mesmos meios e alli poderia egualmente 
desenfreiar a sua politicagem. O simples 
facto da sua remoção não viria transformar 
a sua natureza deshonesta eill pena ..• te
riamos apenas a mutação do campo de acção. 

E é certo, sr. Presidente, que, para os ca
sos em que a ordem publica o exija, a nossa 
consti tuição deu remedio na excepçlio ter
ceira do n . 9 do art. 67 e, si a Relação não 
tem comprehendido bem este texto da lei, 
si o nobre fleputado acha que ella., por col
leguismo, não tem sabido applical-a, deve 
ter um procedimento diverso, deve procurar 
regulamentar a.quelle texto de maneira tal 
qua a Relaçiic :;e veja. obrigada a applical-o 
a todos os casos occurrcntes. 

Façamos agora, sr. Presidente, um exame 
retrospectivo !.la questão desde o paRsado 
regimeu. 

Durante o Imperio achava-se nullificado o 
principio da inamovibilidade dos magistra
dos por meio de accessos fictícios, que os 
obrigavam muitas vezes a abandonar a car
r eira. De t~teto, sr. Presidente, vós não 
ignoraes que nesse tempo era facillima a 



demissão indirecta dos juizes por meio de 
remoções para comarcas que, embora de su
perior entrancia, nã.o p01ham de modo al
gum consultar os seus interesse~ principal
mente os de familia, que são os mais ca
ros. 

Proclamada a Republica , sr. Presidente, fi 

tratando-se da organização do Estado de Mi
nas, a com missão dos onze, encarregada do 
projecto da Constituição delineou no mesmo 
as bases necessa.rias para completa indepen
dencia e harmonia rios podere~• . e, tratando 
do poder j mliciario, ueclar·ou que o., juizes 
poderiam ser removidos por accesso . 

Por essa occasiãe, sr. Pr·esidente, o i !lus
trado Deputado, dr. Adalheeto Fe1·raz, receio
ao naturalmente de que o projecto de con
stituição não estivesse hem claro e de que 
desse logar a que o poder executivo procu
rasse tornar do si dependente o judiciario, 
fez, a. jul~ar pela respost:t que lhe deu o 
presidente da commisslio, porquanto infeliz
mente o seu discurso não roi publicado, in
crepa~;ões :10 mesmo. Em re,:posta, sr . Pr·e
sidente, o illustre pr·esidento da commissão 
-o Senador Affonso Pfl nna, ueclarara-lhe que 
bypothecava o seu voto :i. medida que tor
nasse bem claro o pensamento do Congr·es
so Constituinte, isto é, que o accesso seria 
de accõrdo com a vontade do~ magistrados, 
e só se afastando desse pl'incipio quando 
entre os magistrados da cathegoria inferior 
não houvesse um que acceitasse comarca 
que vagasse. Dahi vó-se claramente, sr. 
Presidonte que o Congresso Constituinte não 
quiz a obrigatoriedade do accesso (fLpoiado 
do sr. Sabino Ban·oso). Ent1·etant.o, sr . Pre
siuente, o Congresso Constitninte ao em vez 
de acceitar o plano da commissão, adoptou 
uma emenda do sr . Levindo Lopes e que, 
ao meu ver, é ainda mais clara relativamen-
te á quest.'i.c. · 

Não s~i. sr. Presidente, por·que fastígio da 
sorte a magistratura tem visto ultima1nente 
um abroquelamento desapiedado aos alicer
ces da sua independencia. 

Ha dias, sr. Presidente, passou nesta Ca
mara. um pro,i ecto que consultava uma ne
cessidade palpitante do poder judiciario e 
esse projecto cahiu na outra casa do parla
mento mineiro! Lá. mesmo, sr . Presidente, 
no Senado Mineiro procura-se agora renovar 
a medida por nós tantas vezes reclamada, 
da bõa. re111Unera.ção da magistratura, sendo 
certo q:.~e, sr. Presidente, o projecto a esse 
respeito apresentado no Senado é mais um 
argumento contra o que ora se discute. 

De facto, sr. Presidente, pelo projecto 
apresentado na outra casa do parlamento 
mineiro vemos egualados os vencimentos 
dos juises de pri~eira. e segunda entrancias 
aos dos de terceira e quarta e un1a vez 
egualados esses ve1.cimentos, sr. Presidente, 
é fóra. de duvida que a remoção por accesso 
nilo trará vantagem alguma. e se converterá. 
em verdadeiro castigo. 

O accesso tal qual se dá hoje traz para o 
juiz a melhoria de vencimentos, mas uma 
vez igualados esses o accesso nll0 traz van
tagem alguma para o juiz (apoiados), qual, 
na realidade, a vantagem que encontra um 

juiz passando de uma comarca de terceira. 
entrancia para uma de quarta. s i nesta re
cebe o mesmo ordenado que naquella 1 

Sr . Presidente, para terminar e!:tas toscas 
palavras, que prorel'i simplesmente por des
encargo de consciencia e pela necessiuado de 
defender o p:u·ecer da commissão, atr·ozmen
te ataca.do pelo illustre Deputado residente 
em Guanhães e apre ·entante elo projecto eu 
repetirei, com Hamilton, «que a indepen
de ncia e a. capacidade dos juizes, a annulla
ção da intluencia gover·namental para as 
promoções, a etl'ectivitlade em responsabili
zal-os quando des\·iar·enH<e tla linha r·ecta do 
dever, são, sem duvida, os elemento · indis
pensaveis para. que seja o poder i udiciario, 
entre nós, a cidadella da ju ·tiça e da sJgu
rança publica ~>. 

E' preciso, sr. Presidente, que preYaleça a 
itléa tle que o juiz não seja amov iYel contra 
sua vontade, par·a que o magistrado possa 
com toda a independencia tle.:empenhar sua 
missão, vendo garantida sua pu:;u,:ão na so
ciedade (apoiadús) e com um meio digno de 
sustentar· sua ramilia. 

Assim, sr. Presidente, rodeado o magi;;tra
do de totlos o recursos necessarios à vitla e 
de todas a~ garantias inherentcs à sua. ele
vn.dn. missão, te r·emos a nossa magi ~tmtura 
convertida em verdadeira for·talcza na defesa 
dos intere ·ses do povo contra a po;;s iYelmas 
não prova vel usurpa~;ão tios poder·es legisla 
tivo e executivo. (Jfuito bem, muito bem 

DISCURSOS PRONUl'\CIADOS N.~ SESSÃO DE 
15 DE SETEMBRO DE 1800 

O Sr . .João Pio :-Sr. Presidente, pedi a 
palavra para. apresentar á consider·ac::ão da 
Camara um requerimento que passo á justi
ficar. 

Como v. exc. sabe na sessão do an,o pas
sado a commissão de instrucção 1 ublica 
reuniu-se e elaborov. um projecto modificando 
a lei n. 41, sendo v. ex c. um dos pri nci paes 
coadjutores dessa reforma com as suas luzes 
e conhecimentos relativos á instrucção. 

Attendeu-se nessa parte as escolas normaes 
que funccionando como estão, não podem dar 
bons resultados devido ao accumulo de ma
terias, á má divisfio do horario e a outras 
disposições da lei n. 41 bem como ao respe
ctivo regulamento. 

A commissão t,ratou tambem de reformar 
essa lei na. parte relatiYa á instrucção pri
maria. 

Esse projecto, sr. Presidente, foi enviado 
ai nda na sessão do anno passado ao Senado, 
com tempo sulflciGnte de ser discutido e vo
tado. 

No começo das nossas sessões este anno, 
reclamei uo expediente para que v. exc. in
terpozesse seus bons officios aftm de que 
esse pr~jecto transitasse no Senado, mas fG
ram inute s os esforços de v . exc., foi inutil 
a minha reclamação, e, sómente foi respon
dido, que o Senado sabia cumprir o seu dever 
e que não precisava que alguem o foss& 
guiar. 



Calei-me, esperando ,. soluçlo do projecto 
a que me refiro, mas, sr. Presidente, o Se
nado nada fez indo de encontro ao art. 44 da 
ConstituiçD.o do Estado quo diz o se
guinte: 

«Cada uma das camaras é obrigada a se 
pronunciar, até a 808SD.o seguinte, sobre os 
projectos remettidos pela outra Camara ou 
pelo poder executivo.» 

Esta. provado, sr. Presidente, que o Sena
do nlio ~uiz no começo das sessões deste 
anno, discutir o projecto, mas, parece que 
aquella corporação arredou-se do cumpri 
mento do texto constitucional. 

0 SR. SABINO BARROSO JUNIOR :-A conclu
são do que v. exc. está. dizendo é que o 
Senado está. em lucta aberta com a Consti
tuiçD.o . 

O SR. Jo.Xo Pw :-Pelo art. 44, niio é pre
ciso grande esforço para se tirar essa con
clusD.o . 

E, sr. Presidente, qual seria o motivo por 
que o Senado faltou ao preceito constitucio
nal7 

Serà porque o projecto consigna augmento 
de vencimentos aos professores 1 

Mas, é um augmento minguado que se Tae 
dar á uma c~asse importantíssima que se vê 
desprezada no Estado de Minas, e, foi opinillo 
unanime daCamara dos srs. Deputados que 
se devia dar esse aug,mento aos professo
res primarios, afim de melhorar as suas con
dições. 

Entretanto, sr. Presidente, si o Senado 
achou má essa parte, devia tel-a separado do 
projecto, e não ir de encontro á Constituiçllo 
do Estado. 

Esta minha reclamação, é mais um protesto 
e mais uma explicação, que dou, como mem
bro do commissão de instrucçlto publica, aos 
professores primarios do Estado, que a Ca
mara dos Deputados sabe cumprir o seu de
ver, attendendo ás necessidades dessa classe 
importantíssima, e si o projecto ainda nlto 
està resolvido, ê isto devido simples e uni
camente ao Sen•do. 

outro sim, que essa corporaçllo assume 
perante o Estado, perante os paes de famí
lia, perante as creançll8 mineiras, a res
ponsabiHdade desse acto. 

Concluindo esta reclamaÇão, requeiro, sr. 
Presidenw , que v. exc. me dê informações 
onde paira esse projecto, si no Sf4nado, em 
que commissão está., e si proventura esti
ver sobre a mesa, espero que v. exc. seja 
o primeiro a apressar a sua discuss!io. 

O SR. PRESIDENTE : -Satisfazendo ao no
bre Deputado, informo que o projecto a que 
s. exc. se refere ainda não chegou á esta 
Camara, sei porém, pela leitura do resumo 
dos trabalhos do Senado, que a commissão 
de instrucçD.o publica apresentou-o com 
emendas para 2. • discussão e que dep·Jis 
disso ainda nD.o foi dado para ordem do dia. 
E' unicamente o que posso informar ao no
bre Deputado ; penso entretanto, que o Se
nado tem algum motivo para assim proce
der. 

O ••· _. ... Pie - pede a palavra nio 
para discutir o paracer, !mas, para submet
ter á consideraçlo da Camara •. dos senhores 
Deputados um requerimento. 

Diz que ignora completamente, o que vae 
pela Camara Municipal de Baependy, a sua 
1gnorancia é supina no assumpto e crê o 
orador que muitos · collegas acham-se nll8 
mesmas condições. 

Appareceu a qui um parecer onde se pe
diam documentos para decidir uma questlto 
importantíssima que se reff4ria a republica
nos muito bons residentes em Baependy. 

Esse parecer foi lido, e a cll8a sabe, que 
nllo é possível a um Deputado formar opi
nillo pela leitura rapida de qualquer mate-
ria. ' 

Neste parecer, trata-se da annullação de 
eleiçoes, o que é vedado pela lei n. 110, tra
ta-se de reco~hecimento de poderes, emflm, 
trata-se ife questões vi wes que se referem 
á autonomia municipal . 

Nestas condições envia á mesa o se
gUinte: 

DISCURSO PRONUNCIADO NA SESSÃO DE 27 
DE AGOSTO DE 18!}6, 

O ••· Detllderlo de MeUo.-Sr. Presi
dente, pedi a palavra para apresentar duas 
emendas ao projecto em discussllo e addu
zir ligeiras considerações sobre o impor
tante asumpto ora submettido á apreciação 
da casa. 

Sr. Presidente, não é estranho a v. exc. e 
a meus nobres collegas a crise especialissi
ma que atravessa o paiz nesta quadra toda 
excepcional. 

Conhecemos todos a enorme somma de 
difficuldades que se antepõem hoje ao desen
volvimento do conl.mercio, da lavoura e das 
industrias. 

Em taes condhões, entendo que é dever 
dos poderes publicos, agirem energica e 
efficazmente de modo .á superar as difficul
dades do presente, preparando egualmente o 
futuro bem estar do paiz. (Muito bem). 

O elemento primordial de que se deve 
lançar mito para combater vantajosamente 
os males que or-a asflaltam, não sómente ao 
nosso Estado, mas á toda a nação, deve ser 
a. iniciativa e mui principalmente a inicia
tiva por parte dos poderes publicos. 

Sabe v. exc. sr. Presidente, que entre os 
elementos de prosperidade e riqueza que po
dem concorrer para melhorar as condições 
financeiras do Estado, destacam-se a lavou
ra e a industria pastoril ; mas infelizmente 
nenhum desses ramos da fortuna publica 
acha-se actualmente em condições de en
frentAr a crise difficilima que atravessamos. 

Si é verdade que. tanto o poder legislati
vo, como o executivo tem posto em pratica 
sabias medidas attinàntes ao progressivo 
desenvolvimento da lavoura.; 

Si os poderes do Estado, tem se desvela
do em levar o incentivo e a esperança en
tre os agricultores, factos que agora. nilo 
po4erei apreciar, mas, que · slto conhecidos 
tem concorrido para. impedir o desejado in: 
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cremento da industria agrícola em nosso 
futuroso Estado. 

A industria pastoril, um dos principaes 
factores da riqueza de Minas, vae tambem 
em declinio i e como v. exc. sabe sr. Presi
dente, a matoria dos mineiros dedica-se 
quasi exclusivamente a ess;\ industria, que é 
uma das que podem dar o mais elevado im
pulso ao commercio do Estado. (Apoiados). 

Sr. Presidente, peza-me dizel- o, mas, nlio 
tem sido cuidada com o zelo que sua im
portanéia reclama, essa industria que tão 
grande somma. do prosperidades pode trazer 
não só á patria mineira, como ao pa.iz em 
geral. 

Entretanto, a justiça manda confessar que, 
de certo tempo a esta parte, os poderes pu 
blicos de Minas tem encarado seriamente 
o assumpto, e leis bem inspiradas estão sen
do executadas com o fim patentico de me
lhorar as condições de nossa industria pe
cua.ria. 

Mas ba muito ainda a fazer, disse em seu 
luminoso relatol'io do anno transacto o pre
claro sr . dr. Secretario da Agricultura; 
-providencias no sentido de impulsionar á 
industria pastor·il , reclama o meretissimo 
sr. dr. Presidente do Estado em sua impor
tante mensagem dirigida ao Congresso na 
preente sessão. 

E'si as leis em execução r.elativas á in
dustria pecuaria, podem, em futuro não !'e
moto, proporcionar-lhe o mais lisongeiro 
desenvolvimento, providencias de resulta
dos mais proximos, convêm serem de 
prompto tomadas afim de que se consiga a 
reanimação actual dessa nossa principal in
dustria. 

Approvando o projecto em discussão, que 
consigna auctorização no Governo para con
tracta.r a fundação de charquendas, creio 
que o Congresso terá dado o passo mais im
portante para o desejado progredimento da 
mdustria pastoril no E 'lado. (.>tpoiados). 

As vanta~ens resulta ntes da adopção da 
medida pr~Jectada são incalculaveis e re
tlectem-se igualmente nos Estados limitro
phes que se relacionam com o de Minas nesse 
ramo de industria. 

Sr. Presidente, apresentando a emenda que 
amJ?lia a aucto•·izaçilo expressa no ar t. l · do 
proJecto, eu tive em vista facilitar e accele
rar mesmo a realização da medida proJecta
da, que me parece das mais opportnnal' e 
etlic zes para reerguer essa industt·ia de aba
timento em que j az . 

Ta lYez p:weça a casa um tanto onerosa a 
conces~ão de garantia de juros atê o cnpi
tal de 2:000$000 mas, ~ttentas as grandes 
vantagens de correntes dn fundação dos es
tabelecimentos de charqueada,s, para o fisco 
e para o Estado em geral, tal onus torna-se 
insigniticantissimo : porquanto , supJ.londo
se que, para o esta.belecimanto da p runeira 
charqueada, seja necessaria a garantia de ju
ros sobre o capital maximo de mil contos de 
réis, segue-se que o encargo do Estado será 
de setenta contos de réis annuaes, mas, tal 

dispendio será vantajosamente compensado 
pela renda resultante da exporta.a.ão de todos 
os productos daquelle estabelecimento. 

Para demonstrar quanto podem ser van
tajosas as charqueadas, peço licenr;a para fa
zer a leitura da exportação dos productos 
respectivos, no E. do Rio Grande do Sul, no 
anno de 1894 : (lê) 

Vê-seque só de xarque propriamente dito, 
a exportação elevou-se a onze mil e tantos 
contos ; de outros productos, como, por 
exemplo, n do courso, lingua, pello, etc, etc, 
a.ttinge á somma a.pproximada de seis mil 
contos de réis. 

São os algarismos que attestam os espan
tosos resultados dos charquea.dos no heroi
co Est.ado Rio Grandense. 

Dando-se a bypothese que os cbarqueados 
mineiros exportem somente a terça par te 
dos do Rio Grande, ainda assim seriam bel
lissimas as vantagens auferidas. 

Sr . Presidente, ja o disse e repito a indus
tria pastoril vae luctando com incriveis dif
fl culda.des, e parece que, de certo tempo a 
esta parte, mão de ferro J.leza sobre o com
mareio de gado, em preJuízo dos Estados 
productores como os de Goyaz, Matto Grosso 
e .Minas. 

E à notavel a escala decrescente da. ex
portação do nosso gado_ Do relatorio apre
sentado pelo digno sr. dr. Secretario das Fi
Ranças, deprehende-se que essa exportação 
vae decrescendo sensivelmente, como vou 
demonstrar. 

(lendo) « Exercícios de 1885-1886-140,598 
cabeças, impost<' - 303:691S680 ; de 1886-1887 
(3 semestt·es) 200,060 cabeças, imposto-
380:~72i680 de 189"2-127:316 cabeças, impos
to- 263:0305760 ; de 1893- ·101,990 cabeças, 
imposto-222:953!640 ; de 1894-108:414 ca
beças, imposto-222:509$680. » 

Estes dados demonstram eloque,temente o 
estado decadente em que se acha ,\ indust ria 
pastoril, uma das mais productoras . 

O Congresso, estou certo, não cruzará os 
braços ante a ameaça de descalabero que 
paira sobre essa industr ia , a unica que po
de garantir a ~ubsistencia. futura. élindepe? 
dencia. cie uma grande pot•ção de povo mt
neiro ; a unics>, que póde egualmente con
tribuir com efficacia para restabelecer o 
equilíbriO commercial do Estado. 

Assim, r. Presidente, tendo, em hora tos
camente, (Nrlo apoicdos) justiftcado a:; eme~
das otrerecidas e demon trado a opportum
dade e mesmo urgencia na npprovaçuo do 
pt·ojecto em rl iscussl'iO, cencluo cheio de es
peranças na realização de. sa idêa! que con
tribuit·:i. eviden temente p:wa a mator prçspe
ridade do nosso futut•oso Estado. (llftt i lo bem; 
Muito bem.) 



DISCURSO PRONUNCIADO N.A SESSÃO DE 29. 
DE AGOSTO DE 1896 

O .... Dettlderto· de JleUo :-Sr. Presi
dente, como auctor do projecto em discus-
810 apresso-me a declarar que voto de bom 
grado pela emenda apresentada pelo meu H
lustre collega residente em Palmyra. 

Essa emenda ampliando a auctorização 
consignada no projecto vem de certo modo 
facilitar a execução, si essa ;proposta for, 
como espero, convertida em lei. 

Aproveitando do ensejo, peço permissão 
para fazer ligeiras considerações sobre a 
mataria que se discute. 

Sr. Presidente, a primeira vez que se co
gitou de estabelecer charqueadas em Minas, 
foi em 1884, partindo a iniciativa do então 
deputado Geral dr. Eduardo Montadon, que 
muito trabalhou no sentido de melhorar as 
condiçõos da industria pastoril mineira. 

Na sessão legislativa de 1884, aqueue· H
lustre mineiro apresentou projocto auctori
zando o Governo a garautir juros sobre o 
capital de 2:600tOOO, para o estabelecimen
to de uma só cbarqueda, fazendo-o acompa
nhar da seguinte domonstraçito : (lê) 

Vã-se que naquelles tempos era estricta
mente necessaria a gra13de somma de 
2:600:000~, para a organizaçito de tão tm
portante empreza, e, hoje que talvez fosse 
preciso o duplo daquella somma, eu limito
me a pedir a garantia de juros sobre réis 
2:000:000t não para um só, mas para tres 
estabelecimentos de charque. 

O meu projecto é modesto ; a somma ga
rantida é insignifiante, porém a empresa 
garante ter elevados proventos, que estou 
certo, uma vez votada a lei, apparecerão in
numeros concurrentes. 

No eloquente discu.rso com que o distin
cto minoirojul!titlcou o seu projecto, demons
trou que somente a entlto província de S. 
Paulo, daria comsumo aos prodootos da 
cbarqueada. 

Ora si nessa épocha já S. Paula era um 
gtande centro consumidor, hoje com 
m&iori de razão, que a sua população tem 
quintup icado, e que seu commercio tem 
tomado o maximo desenvolvimento podara 
importar todos o!! :productos da Charqueada 
que for estabelecida nas margens do Rio 
Grande. 

.. 

. Sr. Presidente, quando consignei no pro
jacto a mesma clausula da fundação de uma 
das Charqueadas entre os rios Grande e o 
Paranabyba, não inspirei-me unicamente no 
interesse da zona em que habito; nll:o tive 
a preoccupaçllo da preferencia ao triangulo 
romeiro, mas tive tambem em vista o inte--
resse geral do Estado. . . · 

0 SR. CARNEIRO DE REZENDE : - Curar dos 
interesses geraes do Estado de preferen
cia: .. 

0 SR. DRSIDERIO DE MELLO : - Sim, por
que é essa zona o ponto para onde convér
go a maior parte do gado vindo do Matto 
Grosso e Goyaz, e é onde existe gran
de stok de rezes destinadas ao abasteci
mento de diversos centros populosos. 

E' obvia, pois, conveniencia de uma Char
queada ás margens do Rio Grande, por 
exemplo, onde a linha ferrea Mogyana e bre
vemente a Muzambinbo, auxiliarão etnca
mente a empresa respectiva dando prompta 
sabida aos seus productos. 

Sr. Presidente, estou de inteiro accôrdo 
com o illustre colJega que precedeu-me na 
tribuua, quanto á necessidade de estabele-· 
cer-se Charqueadas em zonas differentes. 
E' dejustiça que os beneficos resultados de 
tão grande emprehendimento aproveitem 
a diversas regiões, posto que, segundo pen
so, em qualquer part.e que sej a organisada 
essa grande industria, por todo o Estado re
flectiva seus grondes beneficios. 

Jã. tendo sido tão elequentemeote defen
dido o projecto em discussão pelo meu nobre 
collega residente em Palmyra, vou concluir 
estas desalinhavadas considerações. 

O illustre dr. Montandon ao concluir do 
discurso em que justificou o projecto ds 
Charqueada, disseque, si conseguisse fazer 
vingar a sua idêa, não precisava voltar mais 
á Camara, pois teria cumprido satisfatoria
mente sua mi~são, teria amplamente corres
poudido á confiança de seus eleitores. 

Por meu turno repito : perante o eleito
rado, perante os amigos que interessaram 
pela minha eleição e perante o Estado, diz
me•aconsciencia,'que se for convertido em lei 
o presente projecto, terei correspondido á 
honrosa distincçrio que me foi conferida, por
que, sr. Presidentte, a conversão desse pro-
jacto em loi, importa o rapido desenvolvi
mento de nossa principal industria, importa 
a progressiva prosperidade do Estado de Mi
nas . 
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PAG~AS 

Acta da 31.· sessllo ordinarla da camara ..................................................... . 
» :. 32.• , J) ::0 » · ........................................................ . 
» » 33.• » » n » ................................. >-· •• ••• •• •••••••••• ,. ••• 
,. ,. 34.· ,. ,. J) ,. •• o •••• o •••••••••••••• o ••••••••••• o o ••••••••••••••••••• 

,. » 35. 1 ,. ,. ,. 1) ••••••••••••• •• ••••• ••• •• o ••••••••••••••••••••• •• • • •• o. 

,. .. 36.· )) ,. ,. :0 ..................................................... .. 

» » 37.. • » » :0 ••••• o •••••••••••••••••••••• •••• •••••••• •• •••••• ••• ••• • 

» 38.. • » • » • ••••••••••••••• ••••• •••••• • •• • ••• •••••••• o •• ••••• o •••• 

• » 39.. » • » . • • •..••••.••••• •• .• .• •••••. ••.•• o ....................... . 

» ,. 40.. :0 :1> :0 ,. ............... ' ............................... . ..... .. 

:0 ,. 41.. ,. " » )) .......... . ........ ... ..................... . ......... .. 
• :J 4•' • J) » » » • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • o •••••••••••••••• o •••••• ••••• 

,. :0 43.· ,. ,. " » ..................................................... .. 
J) l) 44.. :0 ,. ,. ,. ........... , .......................................... . 

» • 45.· » » » » •• o ••• o ••••••• •••••• o •••• o •••••••••• o o. o ••• • ••• • o •••••• 

,. ,. 46.· " , ,. :1> ..................................................... .. 

» • 47.• .. » » » •. . o ••••••• o o • •••••• o ••• o . . ...... .. ..... . ..... . ooo o • • • •• 

,. , 1.• sessllo ordinaria rio Congresso ........ .. .......................... . .... ...... .. .. 
,. ,. 4:i. • » » da Camara ................... . .................................. , 
~ » 49.. ::. ::& :0 • • ••• • •••••••••• • • o ••••••••• o ............... .. ........ o •• 

» » 50.· ,. » • • •••••.•••. o • ••• o ,o ••••• • •••••• • •••• •••• • ••••••••••••••• 

,. ,. 2.· ,. :. do Congresso ..... ...... ................... .. .... .. ... .. ..... .. .. 
:D » 3.· » » » » o•• ·······••o • ••• ••••.• •• •• • •• • • • • .•..••• • . • ••• oOoooo •• 
,. ,. 51.· ,. , da Camara .................................................. .. .. 
,. ,. 52.· :1> ,. ,. }) . . ...................... ... .......... . ...... ... ...... .. 

~ ,. 53.· )) " )) ,. ..... ... ............ ....... ......... . ........... . ...... . 
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,. ,. 59. · ,. .. ,. :0 . ..................................... . ............... . 

» .. 60. · ~ » » • • . •••••••••••.•••••••• o· ···· ••• o •....•••••••.•• o o .... .. 
» » 61. • )) I) » » • •, • • ••• o • o •, •,. •• • • , •• • o • • • o o •, •, • • • • • •, • • o o • • ,, •• • o • • 

,. ,. 62. ' ,. ,. .. ,. ............................. . .............. ....... .. . 
,. :1> 63.' ,. ,. .. ,. ............................................. .. ...... .. 
» » 64.. • » » » •••••••••••••••• o ••••••••••• o ••••••• o o • • o •••• • •• • o •••• o 

» » 65 .. » » :0 » •••••• •• • . ••••••• o . o •••• o. o •••••••••• o •• o •• o .......... . . 

.. )) 66.' • ,. ,. :0 ............. ......... .... .................. ......... .. 

:0 » 67.' .. .. ,. ,. ...........•.......... . .•.....•.... ······ · ····· · . ...•.. ,. ,. os.· ,. ,. ,. ,. .......... ............................................ . 
,. ,. sessllo solemne de encerramento da segunda sessão da segunda legislatura do Congrt:sso 

COMMISSÕES 
Especial para dar parecer sobre o requerimento n. 1. ........... .. .......................... .. 

» » » » » » » 2 •••··••••••·••••·••••·•• o OOo o •••••• ••••• 

:. ,. receber o dr. Secretario do Interior ..... ................ ..... .... ...... .... . ...... . 
Permanente de l'olicia •..••• . •• • • . • . • . • . • . • • • • . • • . • . • . • . • . . . . • • ..•..• . •. •••.•.• .....••.. •. . • . 
Permanl'ntes da Casa ......... ..... . .......................................................... . 
Examinadora nos concursoM de magistrados ..................................... .. . . ......... . 
Incumbida de rever a lei n. 105 .............................................................. . 
De obras publicas ........... .. ........................................... . . . ................. . 
Idem, idem ............. . .......................................... . ... . .... ........ . .... ... . . 
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DISCURSOS, OBSERVAÇÕES, RECLAMAÇÕES E DECLARAÇÕES 
DE VOTOS 

Aap•to Clemeatlao a 

Sobre a tetceira discussllo do projecto n. 161....... .... .. • .. .. .. .. .. . .. . .. .. . .. ... .. .. .. . .. .. .. 228 
Apresentando o projecto n. 234........ ... .. .. ... . .. .. .. .. • • • .... . . . . . . .. .. . . . . . . . .. . . .. ... • . . . 238 
Sobre a segunda discussllo do prt~jecto n. 221. .... .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . . .. . . .. .. . .. . .. 240 
·Sobre seguoda discussio do pro)eclo n. 222.... . .. .. . .. .. • .. .. • .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. • .. . .. .. • 250 
Sobre a terceira discnssllo do projecto n. 152...... .... . .. ...... . .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. . 252 
Mandando â mesa uma representaçllo da camara municipal do Curvello.......... ..... . .. • . .. .. 2~0 
Participando que o sr. Tbeopbllo ~arques ausentou·se da capital por ordem superior.......... 294 

·. 



Apresentando o projecto o . ~48 •.. • • . . .. •• ... .••. .• . . • . •• ••• • •• • • • . ... .. .. •. • ..... ... •...•. •••• 
Sobre a segunda discussão rio prnjecto n. so~. do Senado .. . . ...... .... . .. . . .. . ........ .... . . .. 
Participando que o sr. Tavares de ~lello falta ra :'1~ sessões por motivo de molestia ....... . ... . . 

PAGINAS 
307 
314 
369 

Apresentando a ren uncia 1111e fazem de seus ca rgos os membros da commissâo de or,·amcnto c 
insislin110 por ella . . . .. . .... . . ...... .. .. .... . . . .•.. ... ...•..... • ...•. • ... . .. . .. . ... • .. . 

Participanrtu que o sr. Ttv .m:~ tle ~1e ll o dei ~a de comparecer ;is sessües por doente ..• •. .. . . . . • 
Aprcsr>nlanrlo o pro j•:d •) u . 268 ..• ..• . . . .. .. . . • • . .•.•••••••.• ••. ••. • .. . •.•. • • . .•• o . •. . ... . o •.. 
SohnJ as emendas rio ::il'ua·lo ao projeel.o n o 15!? o o ... . . . .. ... .. o o . . . .. . o .. ... o ... o ... .. .. .. . . 
Sohre a srgunrla d •~· ·n s;::\o rio projcr to u. 8 I. 110 Senado .. . .... ..• .. .... . . o. o . ... . . .. .. . . . . .. . . 
l<'azeUtlo consir!Praçõcs so llrtl u n1a eutPn•la tl'1 cnarlo á p ropns ijão n . 3:'1. da t.:atnara .. . . . . .. . . . 
r·cdiotlo pa ra ser ,·uo>itl<: ra·lo ~cru eiTc•tn 11111 reqncr i\neoto f!,) nr!!enria fei to n~ sc~s<io a1 1te· 

rior c apr•''C II Ia lldo as rc•lac(il••s linacs das proposi~·ucs ns. ;:~;, e W. que pclle seja111 
discuti.Jas c votadas immediataut·!ulc ..... .... o .. . . ... .. ..... .......... . .. . .. ... ..... . .. 

Alberto .. urtado a 

387 
393 
403 
400 
414 
415 

417 

Apresentando o projct:lu 11 . un ....... . .. ... ....... ... . . ... .. . .. . , o . ......... o. .. . .. . .. .. .. .. . 113 

Aarostlnho Pcreh•a. 

Apresentan•lo o p;· .. jPrto n. 161 . ..... ... .. ... .... . ... . . ....... .... ... .. .... o.. .... . . .... ....... 44 
Aprcst•ntan•lu u prup•t:lo n. líO . .. ... o .......... o.......... .. .... ... . .. .......... ..... . .. .... .. 5 l 
:-:ohre a pr imeira· rl i sc u ,~ão do projcrto n. i til. . .... . .... o.. .. . ..... .. . . . ......... .. .... ........ ;,<> 
Sohrc a terceira <li •r u~~;\0 !lo pn1jt<cto u. 16 l. .. : .. . o .... . o.... .. .......... . . .... .... .. .. . .. ... . 228 
Sohre a tcr.-.-ira ll i.' t~us~ão do projcch n. t 30 ... . . . . ... ... . . . .. o. .. . .......... . . . .. . ......... . . 240 
Pedin.lo que entre na urde111 do •lia as crnemlas ;i proposi~:;io n . n ........ .. .. .... .. ... ....... 343 

Bernard•·s de Faria,. 

Aprr scnlan4·> unn ilu l ka•:~ o rwcti n1lo :Hiopção de rned idas ell•!rgicas protegendo ::. intluslria 
IJa<luril . . ..... . ... ... ... ... .. . .. 0 •• •• • • ••• ••• •• • ••• • • • ••••• • •• • • • o. . . .. . . . ... . .... . . . 28 

Aprcsent;,ndo" pro}·.- lo 11. t :•-L. o ..... .. .... .... . .. .. . o ...... . . . o.. ...... ... . . . .......... . . ... . SI 
Apr··scnlando o prujt•r·l, 11 . t:,·< .. . .. .. . . .. .. ... . o .. .......... ..... .. . o............ ........ ... . . 31 
.-\prcseulanti•J O· proJ"C.I•l n. ~;-n ... .. .. .. .. o .. .. .. o .. . .. .. . .... .. . .... . . ... . o o ... .. ... ... . .. .. . . o ~3rt 
Sobre a ter<:c1ra di :<cu:<s:io rio prclj ~c to n. 197 ......... .. ....... o.................. .. ....... .. . 2~2 
l'obrc a ~t'gu nrla tt i:: ··u;;sãu .. . . . . ...........•. o .........••.•.•. .... ••.•. . ...•. • . • . .. • o ... . .... . 
Apresentando os projcclos ns. ~56 e l ã7 ... o. .... ... .. . .. .... .. .. .. .. .. .......... .. .... .. . . ..... 347 

Bueno Brandão. 

:-ohre a ECrinnrla discussão rlo projcclo n . 127 .. .... ............. .. ... o .. o... .... . •• .. .. ..... .. 153 
Fazendo recli licaç:\J uo resu111 o fios tleiJatcs da ~4.· sessão .... o . ... ...... ".. ...... . ............ 159 
Aprcsom tanrlo o projeclo 11 . -O·i.. .. ..... .... . .. ... . . . . .. . . . . . . . . . .. .. .. .. . .. . .. . . .. . . . . . . . . .. . . 163 
Aprcs••nta ii(IO para se:::unrla •l iscus;;:io o projcclo o . 20:1 ...... . .. .. ... ..... . ........ ..... ..... o o 179 
Apresentando para scgun1la discu;;;;fto o prujccto n. 1~0.. .... • .. .. .. . . • . .. ... .... .. .. . .. . .. .. . 182 
:'ohre a S"gunrla tliscns-;\o do proj•·clo n. lbã .. .. ....... .... .. o .... ... o o . .... o• • o ... .. ... o,.... 1 8 
Sohrc a di"t.:uss;io do projcclo n . 199.. .. . .. ... .. . .. .. . .... .... . ....... .... ..... ... . . ...... ..... 194 
Aprest•ntalldo o projcclo n . :.2~ • .. . .. o ..•.. .. .. . .. ... . o. o . . . . ..... .. .. . ... . . . ....•• o. .. .. . .. .. 195 
:'iohrc a ><'guntla 1tiscnss:io do Jlro'jt.)dO n. 1:,2 ... .. . ..... . ..... ..... o .. .. ... .. .. o .. ... .... . .. o.. 202 
!'arlie ipando que o s r . .JuarJ nitu Cali )> IO tlrixar:\ de comparecer ús scss<"•es por moti vo j uslo... .. 2Lf> 
Aprescn l<~tH.Io nova rne11l<! para ~t:;.: untla rti ·cussiio o projt! ·o n . 1;,2 0 . . .• . •.....•.. •. ... o ... .. .. o 215 
Aprescu lanrlo o projeclo n. ~27 . . . .. .. . . .. .... .... . . . . .. . . . • o.. . . . .... . .. . . . . ...... . . ..... .... ~ 18 
Sohre a primeira rli scuss:'lu do projcc tn 11 . 76, do Senado .... .. ....... .... .. .... .. ........... o. 218 
Sohrc a se:.:unola discus,:io do prcjecto n. 15:.L . .. .. .. .. .......... o .. .... . .. ... ..... .. ... .... o 219 
Alli'Csenlandt! \Jara ~rl(un< la tlisr u ~;:fro os projec tos ns. 2:?2, 143, 145 c 198 .... o.. ...... . ... . . .. . 2;)6 
~ohrc a se~U!l l a 1l i ·cus,;:io tl u pwj r•o·lr> n . 2:?1 .. ... .... .. ...... . .... o ... . ..... o.. ........ .. .... !?-tO 
Sohrc a se~u 11tla rli sr·u -~:·lll tln prLlj•·•·to 11. 2:!:!, pags. 2-18 c .. ... . .. .. .... o ......... o .. . .... . .. •o 251 
Sohrc a tercctra di5cus -úo 1111 pr•li•·l'lt> 11. t:•~ .. ................ .. .. .. .. . .. . .. .. . .. . .. . .. .. .. . . 252 
Aprc,enlaii<IO para l<! rcc•ira tl is~.:u":io o prujcdo u . 222 . .. .. . . . . o. .. ...... ..... .. . .. .. . .. . ... . . :!57 
Sobre a terceira di scus~:io do projc.-to 11 Zt :! ... .... . ...... o ..... . o . .... .. .. . .. .. o... . . ..... .. 257 
l'~di tulo ti isp ·u ~a das furma l tdatlt·~ rl'g- imculaes pa ra ~cr llisculitla c votada immcdialamenlc a 

rcll:ll'ção li11a t do projcclu 11. 2:.'~ .. .. ... . .. . .. .. o...... ..... .. .. .... .. .... .. . .. .. .. .. .. !!SJ 
Apresenlandn o projc•· to n. :.'-IZ . .. ..... . .. .... . . . ... . .. . . o . . . ... ... . ..... .. . .. .... . o. .. ... . ... :!f 1 
Sohre a s·•guntla disrn·~ll· • tio proj•:t:lo n . 7J. " " s e11 odo . .. .. . . ... .. . . .. . .. . .. . . ...... . ... . ... . 289 
PCIIiurlo qnc se compl •te prov isort.Pn•:nle a t'ulllllll s<:·u, tl t! nn:amcnt ..•. .• . . . .. o. . .. ....... . . . ;~4!1 
Apresenta 1u1o para l•·t·cctra dis.:u,;-;'to u p•·ojcdo 1.1, do St! narlu .. .. .. .. . . . ... . .. . . o. .. . . .. .. ... . 350 
Apresentando o projel'ln 11. :!1;:! , . . . ...... . .. .. .... ... . . .... .. ..... . ..... .. . . .. .. ... .. ... ...... 0 i\1\1 
Parlidpandn q 11 e o sr . . lnat(Jt im Ca lixlo rlt•i-.;a dtl Cúi ll pa rc ·cr ;\ ~cs~fw por doc11 l11 . .. . . . . . .. .. . . . 363 
Suhrc a scgmula discuss;iu ol n proj t.:d t> o . ';!;. • . • . . • . . . . • . . • . . . . • • . . • . . . . . . • . • . • • • • • . . • . • • • • . • • • 364 
..\ prc~cnlando 1·ara ler • Cll'a di ~.:us,;io o nro, ·l:l\l 11 . :!;):1. .. ....... . .. .... . ..... . . . . . . .. .... . . ... 367 
Sohrc as erncn olas riu ScnMo <i pruposi~:ão u . :~5. da Cama ra •. . ... . . . . . . • . .. . .. ... o. . . . ..... . . . 36() 
Aprc:~r n l and•l p:t ra ~c~uoda discus,;\u o prujecto 11 . :!ô2 . ... .. .. . .. ..• . .. . o.... . . ....... . . .... 3i6 
llcqucre1nh1 iul'e rs<io 1la ordem do •lia 11ara ser d iscutido de prcfcrcocia o projrcto u . 86, do 

S •natlo . . . .. .. . ..... ..... . . .. ...... o . . . . . . . . . • . . . . . . . . • . . . • . .. . .• o •. o . . . .. . . .. o . . . o . . . 379 
Sohre as enwudas do Senado ao projl)clo 11 . 222 ..... .... . ... o... .. . ...... .. ... .. ...... .. .. .. . . 3S7 
Apresenta ndo para Sf'!,!ll!l r!a discuss;\u u prnjo:.- Ln :;6, :lu s~n:hi <J. o.. . .... .. . ... . . . . . . .... .. . .. . . .. 388 
Apresentando para s~gnuda cliscus:;;i o o; projeclos ns . ~-1 elo Senado c 205 da r:amara c oiTerc-

cett•IO o parP.cer n. :.!~7.... .. . . .. ... . .. .. ... ... .... .. • • .. . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 389 
Aprc>entan.ln para terceira discus:<ào o projecto n . 86, do Senado.. ........... .... . .. . . . ... .. .. 39-1 
Sobre a lli•cus,;\o elas emendas do Senado :ltl projeclo o. 222 . ... o . . o . . ... ..•.. .. .. .... ... o. ... 398 
Pedindo urLtcncia pr.ra ser :lisculilla e votada ilntucdialm um tc a rt!dacçl!.u nua l du projccto 

n. 262 . .. .... ... .... . ..... : . . .... . . .... .... .. • • • . • • •. • . . • • .. . . . . . • . •. . • • . . . . . • . . • . . • • • • 399 



Sobre as emendas do !lenado ao projecto n. 197 ••• , .......................................... . 
.Apresentando para segunda dlscusslo o proJ.eeto o. U5 ..... .. .................... . ........... .. 
.Apresentando para terceira discussão o proJeeto n. 84, do ~nado ............................ .. 

Ca.UIIo Soare• Pllllo. 

Enviando ã mesa um requerimento pedindo anoullaçlo de leis promulgadas pela camara muni-
cipal de Alvinopolls • . . . • . . . . . . . • .. . . • .. . • . . .. . • . • • . . .. • • • .. • • . . .................... . 

Sobre a segóoda dlscu,!lão do projecto n. 50 de 1895 ............................. .............. . 
.Apresentando o pareoor n. 10 j,, • •. : . . . ................................... :. • • . • • .. • . • • • • • • • •••• 
Pedindo que se complete provisoriamente a commlssio de camaras m'IDic1paes •..••....••...••• 
.&presentanrlo o parecer n . 108 .... ,. .................. ,. ........ .... . . ......................... . 
Sobre a primeira dlscussãc. do pro)ecto n. l~IL ........... . .................. . ......... .... .. . 
Sobre a segunda discussão do projecto n. 157, pags. 156 e-.. ................................... . 
Sobre a segunda do projecto n. 158 . .. . .... .. ................................................ .. 
Sobre a terceira dl!cussllo do projecto n. 157 • • . . .................. : ........... ............ . .. 
Apresentando o parecer n. 178 e oa.,recendo para 2.· discussão o pro)ecto o. 193 ............. .. 
Apwentando o projecto n . 221 ....•.••.....•.••.••...•....•••...•....•...••••••.••••.••...•.•• 
Sobre a primeira dlscussão do projecto o. 19.J ........ . ........ ..... ....... ........... , •...•••• 
Sobre a segunda discussão do projecto n. 45 ............... ........ ......................... . .. 
.Apresentando novamente para 2. ·discussão o projccto n. 45 ................................... . 
Sobre a primeira discus~ão do projeeto o. 221. ... ... .. .................... • ........ . ........ .. 
Sobre a segunda discussão do projecto n, 15\!, pags. 219 e .................................. .. 
.Apresentando o parecer o. 192 . ....•.. . . •... ••.. •.• ..• ..••....•.• ••.•.• . •...... , ..••.....••.•.. 
Apresentando para segunda dlscussAo o projecto n. 221. ............ ~ .... ..... .. .. . ......... . 
~obre a Si?guoda discussão rio projecto n . 221 , pags. 240, 246 e ............................... .. 
Sobre a tercrir.~ rlhcussão tio projecto n. 15~, pags . 251 e ........ .. .. .. ...... . ......... .. .... . . 
Pedindo 'IUP. eecomplele provisoriamente acomudssào de camaras muoicipaes ................. . 
Sobre a segunda discussão do projecto o. 77 do Senado ...................................... .. 
Apresentando o parecer n. 2tl4 e o projecto n. 240 e oflerecendo para segunda discussão o pro-

jecto n. 76, do ~coado, J•ag. !?110 e ....................................................... .. 
Apresentando pnra terceira discussão o projecto 76 do Senado e para segunda o de n. 240 da 
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Pctlíntlo re•:lllkaçno II•J r,·~umo dos debates....................... .. .. ...... ......... .. ........ 80 
::iohrc a ~eg 1 1'1 rla loi~cu~~~o do projecto n . l6!J.... .. .. .......... .................... . ........... 145 
.Apres...,utando para I.Nl'üira di~cussiio o projeclo 11. 16tl. . ......... . ........... . . .. . . .. . . .. . ..... 148 
.Aprc:;elllar.do o projccto u. 217... ........ .......... .. ..... . .... . .. . . . . .. . . . . . . ... .. .. . . . .. . ... 183 
Pedindo que .c complete provisoriamente a comn11ssõo de iuslrucç:\o puhlira... . ..... .... .. . . 23ã 
AprPsr.ntando o l'rojeclo n. !?35........ ................... ........ ..... .. .. . ... . .. .. . . . . . .. . . . . 2:\8 
l'cdiudo que se ponha IH• orctcm do dia o projeclo 11. 179.... ... .................. .. . .. . ... .. .!69 
Sobre a ~el!unda rto projecto n . 168.................. .. ........... . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . :!!18 
Apreseutaudo para terceira discussão o projcclo u. HxL.... . ................. .. .. .. ........... 311 
Sobre a segunda discussão do projeclo n. 1'79 .. ... . .. .. . ........ ... .. .. .. . .. .. • . . . .. . . ... . . . .. :' 14 
Sobre a St'l(llUda dl~cmsiío '"' projeclo n. 217.. . .... .... . . . . ... .. ..... . .. .. .. .. . . .. . . . . . . .. .. . . 324 
Sobre a primeira di•russ:'to tio projecto n . :.'35..... .... .. .. .. ..... ..... .............. ...... .... 327 
J>cdinclo dispensa das lor•nalielatles regimeulae~ J•ara que entre ••a ordem do dia o proiectu u. 1 in. :!37 
:-;ohre a segunda th ~cus>f:o elo projecto n. :?:>5 .. . . .. ..... , • • • .... • • • . • .. • • • • .. • • • .. .. • • • • . • • • • • • 340 
Apresentando para a st•gunda discussão o projecto n. 235... ........... . .. .. ........ . .. . ...... 346 
1\cclillcando um aparte q1:e tlcu o sr. Camill& Prates ua tliscu~s:\n t.lo projec1o n. tfll:l . . . . . . .. B:\6 
Enviando á mesa un1a r· · pn·~eutaç:\•• dos ernpn·gadns du rau1al rcrreo t..la no' a capital......... 37!-! 
Apresentando para lerccu·a rl1scnssào o projecto 11. :139, da camara.. ... .. .. . .. .. .. .. . .. . .. . .. • 3!lú 

Get&lio ele Carvallao a 

t F.nviant..lo_ il mesa _11111 n·gulamcnto do engenheiro Carlos ele Figueiredo 1\ymes, wbre explora· 
çao ele m1nas . . . . .. .... .. . . . •............•.•.... . •...•.... . . . .. ...... .. .. . .. . . .... .. .. 

Apresentan.lo o projeclo n . 16:.: . . ... .. . ... .....••....••.• . . . .................•...•.... . ......• 
::iollre a primeira di~cus~:\o do projecto n. 160 ....................... . ............... .. .. ... .. . 
1\landando á mesa um requerimento do cidadão Pedro Soares ..• . . . ... . ... . .... . . . . .... .. .... ... 
Sobre a segunrla discussao do projeclo n. ·157 . .............................................. .. 
Sohre a segunda discussfto do projecto n . 1'i1 ...... ....... ........... ...... . ..... .. .... . .. .. .. 
Participancto que o sr. 1\lurta ulio poude comparecer á sess~o por motivo de rorr,a maior .......• 
Ell\'lando :í mesa uma reprcscntaçlio do agente executivo municipal de SanL'An11a de ferros .... • 
Apresenlaudoo pareceru. 185 ............................. . ............................. . ... .. 
Sobre a discus~ào do parecer n. 185 . .. ...• .. ..•..... . ..... .. . . . ..•....• .•.•..... ••. •. ...... ... 
Apresel!tando para se~:unda discussão o projecto n. 72, do Senado ................... .. . ..... .. 
Sohre o parecer n. 185 ..... . . . ....... .. ... .. . . ... . ..... ............ . .. ....... . .... ..... . .... . 
Sohre a stgumla discussão do projecto n. 221. ..... . . ......... ........ . ....................... . 
Sobre a segunda discnsslio do projccto n. 160 ... ...... .. ................ .. ...... . .. ........... . 
Sobre a fliscus~llo tia prelerencia e ulre o projecto u. !GO e o subst ituli\o ao mesm•> oiTcreclJO .. . 
Sobre a segunda discussão do projeclo u. 2~7 ..................................... . ........ .. . . 
Sobre a terceira discussão do projeclo n. 247 .............................. ... ............... .. 
Sollre a segunda • n • » 235 .... . ........... ..... ...... ... ... .. ............ .. 

Gonzaga da Silva : 

41 
42 
56 
S5 

154 
166 
167 
182 
18-1 
187 
1!>2 
205 
245 
246 
~69 
338 
348 
351 

Apre~entaudo o projectl) n. 175.. ... .. . .. .... .. .. ......... ..... ...... .. .... . . .• ..... .. .... • .. . 55 
Sobre a primeira discussão do projecto n. 160............. . ................. .. .... .. . . .. ...... 56 
Fazeuflo reclitlcaçllo no resu111o de dellates da sessão rle 3 de julho............ ... . . . .... ....... 58 
Apre~rntamlo o projecto n . 177... ..... . .. .. ......... . .. . ....... . ..... ... ........ . . ....... .. .. . 6L 
Participando que o sr. Getulio fie Carvalho tem laltado ás sc~sões por mot1\·o de moteslla. .. .. GG 
Sohrt) 11 primeira discuss:io do projeclo n. 177.. . .................. . .... ..... . . ..... . . .. ....... l>4 
Mandando :í mesa um requerimento do juiz de direito da comarca do Turvo.... . ............. .. 9L 
Sobre a segunda discuss;io do projccto n. 157.. ............... • . .. . .. .. .. . .. ... .. .. .. .. . .. .. 154 
Sobre a Sl'"tlllrla discussão do projecto n. 152.. .......... . ..... . ......... ..... .... . ....... .. .. 200 
Sobre a pr1meira discussão do projeclo n. 194.......... ........ .. .... ....... .......... ... .... .. 206 
Participando. que o sr. i'alurniuo Dantas deixa de comfJarceer :ísessãopor motivo de molcslia.. 215 
::;obre a segunda rti scn·~ão do projecto n. 1;,2. pags. 221 e. ....... . .. ...... .. ... .... .. ... ...... 222 
Apresentando uma rnoç:1o congratulatoria pela solução dada á questflo da Ilha da Trindade..... . . 226 
Sohre a discnsslio do parecer n. HJ4.. .. . . ............................ .. . . .... . ........ .. ...... 228 
Sobre a terceira discussão do projecto n. 222. ........ ......... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... . .. .... . '275 

Iarnaclo ]furta a 

Pedindo que se complete provisoriamente a commlssão de agricultura.................. . ... .. .. 35 
Sobre a primeira d1scussào do projecto n. !51. ... .... ........... ....... ........... .. . · . ....... 39 
Apresentaudo o par~cer n . l09.. .................................... ... .. .. .. • . .. . . . . . . . . . . . . . • 41 
Participando n;io ter podido compan~cer :\ sessão........................................... . ... 44 
Apresentanrto o parecer n. 128. .. .. ............ ... .................................. .... .. . . . 73 
Apresentando o projecto n. 187... . .... .... . ...... .... •• . .. .. . . . .. • • .. .. . .. • . .. . . . . .. . . . . . . . .. 82 
Apresentando o projectu n. l!lO .... . ..... . ... . ............................ . ............. ···.>·· 86 
Apresentando os pareceres ns. 164, 165 e 165, pags. 127 e..................................... U8 
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' Participando que o ar. llanoel da SU va deixou · de comparecer á sea~ por moUvo de força 
mllor ........................ .. ..................................................... . 

Apresentando o projecto n. 200 ...................................................... . ... • ••. •• 
P.utlcipando nlo terem comparecido os sra. camlllo Prates e Rodrigue11 Chaves por motivo de 

molestlas ............................. . ................. . ... ... ........ ... ........... . 
Apresentaodu o projecto n. 231), . ..... . ................. .... .. • ... . ............ ..... ........... . 
llandando á mesa uma representaçlo dos habitantes do distrlcto de S. João da Vigia •.•..•••.• ,. 
Apre:.eotando para terceira discusslo o proJecto n. 80 ........................... -"· .......... .. 
Sobre 1. segunda dlscusalo do projeci.O n. 22L.. • .... • . • • • . .. . . .. • . . • .. • • . . .. . . .......... . .... .. 
Pedindo que voltem á commlsslo de instrucçlopubUca, para serem refundidos em um só, diver-

11011 projectos sobre cadeiras primarias ................................................ . 
Sobre a terceira dlscoiiSilo do projecto o. 112~ ... ........... .... ................... . ....... . .. .. 
Apresentando para segunda dl~cusl!ão os projectos na. ~17 e 238 .. ............ .......... ... .... . 
Sobra a. segunda dlscusslo do projecto. n. 22l. ... · .. ..... ............................... ... .. . 
::.obre a segunda discusslo do pro1ecto o. 217 ................. .......... ..... ......... ...... .. 
Enviando á mesa uma representação tios habitantes do Jogar denominado Cbinello, distrlcto do 

Salto Grande, municlpio de Arassuahy ........... ....... ...... .... ..... ....... ..... . .. . 
Apresentando para terceira discussão o projecto n. 238 e ollerecendo o parecer n. ~18 e o pro· 

jecto n. 250 .......................................................................... . 
Sobre a segunda discussão do projecto n . t Sli ..... ........ .......... .. .................... .. . 
Pedindo se complete provisoriamente a com missão de agricultura . .....•......•..••...••••...• 
Apresentanrlo para terceira discussão o projecto o. 235 e para segunda o dtl n. 253 .......... .. 
Apresentando para terceira dlscusslo o projecto n. 2(5 ................... ... .. . .............. . 

.Juvenal Peaaa 1 

Pedindo nomeaçlo de urna commtsslo mtxta que revejaJa lei n. 105 .......................... . 
Apresentando o projecto n. 176 .. ......... ............ ......... · ................... .. . .. , . . •.•. 
Sobre a segunda discusslo do projP.Cto n. 164 ... ......... ......... ....... ......... ... ........ .. 
Enviando á mesa um requerimento da professora do sexo remtulno da cidade do Pomba .• .1 .• . • 
Sobre a segunda discusslo do projecto n. 157 ....... : ....... .... ..................... ....... .. 
Parlicipando que o sr. Carlindo Ploto deixou de comparecer á sessilo por motivo de Corça 

maior . . .. •.• ...••. . .. ... ..• •••• • .. ••...••.. . . . ........•.•••••.•.•...•••.....•.•...... 
Mandando á mesa uma represental(lO de W111iam Newlands .•......•..•....••••....•.••...•... 
Apresentando a Indicação n. 4....... . .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. . . .. .. .. . .. . . .. .. .. . .. .. . . .. ... . 
Mandando á mesa uru requerhnentodo porteiro da Imprensa Oficial do Estado . ..... .. ........ . 
Sobre a ~uoda discusslo do projecto o. 152, pags. 2Lil e ................................... . 
Sobre a pr~meira discussão do projecto n. 194 .............................................. . . 
Apresentando para segunda dlscus.sáo o projecto n. 216 ...... .. ............... ... .......... . . . 
~obre a segunda discuSI!Ao do proJecto n. lll!l. ............................ · ................... . 
Sobre a tercetra discussão do projecto n. 152 ............................................... .. 
Sobre a segunda discusslo do projecto n. 79, do Senado ... ............ ....... ......... .... . . .. 
Sobre a terceira discussão do projecto o. 221. .... . ........ . .... .. ....... .. ..... .. .............. . 
Apresentando o projecto n. 254 ............... . .............................................. . 
Sobre a disCU$São do parecer o. 20~ ................. . ...... .. ... .. .......... ... .. . ........ .. . 
Sobre a segunda discussão do projecto n. Si. do Senado ...................... . .............. . 
Fazendo declaraçlo de voto sobre as emendas ao projecto n. 198 .............................. . 

.João Pio 1 

225 
226 
23á 
236 
246 

247 
270 
~7 
2!18 
323 

3!6 

327 
339 
357 
358 
390 

35 
fl5 
78 

148 
158 

l'Q._ 

ts? 
187 
!!)2 
222 
205 
216 
243 
251 
289 
334 
34!l 
349 
414 
417 

Participando o n~o comparecimento do sr. Raul Penido. ... . ............................ .. .. .. 3 
P~indo se consigne na acta um voto de pezar pela morte dos Deputados Franckfort e Gustavo 

Serrlo... .... ... ... •. . . •. . • . . • . . . . . . .• . . . . . . . . • •• . . • . . . . . . . . . . • . . . . . . • . . . . • . . . . . . . . . . . 4 
Apresentando o projecto u. 155 ... ...... .... ... ·..... .. . ........... ...... ... .... .... •. . . .. .. • .. 32 
Apresentando os projectos ns. 158 e 159, pags. 35 e............................................ 36 
Sobre a primeira discussão do projet.lo n .• 51, pags. 37 e ...... , ............. ............... ... 38 
Apresentando o projecto n. 1~ ........................ ·... ....... . . ... ... . • . . . .... . .. .. . . .... • 48 
Reclamando providencias afim de ser dlscuti!Jo no Senado um projecto sobre iostrucçlo pu-

blica..................... ......... ..... ........... .... .. . ............ . .... . .......... . . 80 
Apresentando o oarecer n. 137 e ollerecendo para segunda discussão o projecto n. 169......... 81 
Apresentando para segunda discusslo o projecto n. 164........... .. .. .. • .. .. . .. .. . .. .. .. . .. • 86 
ApresP.ntandfl o projecto n. 18 1. . . . . . • . . . . . . . • • . . . • . . . . . . . . . . . . . . • • • • • • . . . • . . • • . . . . . . . . • • . • . . 86 
Sobre a Jlflffielra dlscussllo do p,J:OjP.Cto o, 168............ ........... ........... .... .. ......... 101 
Pedindo di~peusa de membro da commtssãfl de representações " requerfmentos e dando explica-

çto sobre apartes proferido! a proposlto da discussao do projecto u. 168....... ......... 109 
Apresenta••do uma modo de pezar pela morte do bispo de Marlanna. . • . . . . . . . . . • . . • . . . . • • . . . • • 120 
Apresentando para terceira discusslo o projecto n. 164... . ...................... .. . . . . . . . . . . . . . 128 
Apreséntando o parecer n. 1"7. ....... .............. ..... ..................... ................ 129 
Sobre a segunda dbcusslo do projecto n. 183.. . .. .. • . .. . .. .. . . . . .. .. .. .. . .. • .. . .. .. .. .. . . .. .. . . 134 
Apresentando para segunda discosslo o projec10 n. 174........ ... .... .. .. .. .. .. .. ... . .. .. ..... .. 140 
Sobre a primeira discussão do. projecto n. 1611................ . .. .. ........ ...... . ... . .. .. ... • Ha 
Participando que &. commisslo da camara nos funeraes do bispo de Marlanna cumpriu o seu 

dever ... : .. .. • .. • .. .. . . . • . .. . . . . . .. .. • .. .. . . • . .. .. . .. . . • .. . . .. . . • . . . .. .. .. .. .. .. . . .. .. 159 
Apresentando o projectu n. '207.. ... ......... .. ... . ... .... . . . . . .. .. . . . .. . .. ... ... ... . . . .. .. . .. 163 
Apreseoundo o projecto u. 210.. .... ............................. ................. ... ........ 16<& 
Snbre a primeira dJSCDIIIIlo do projecto n. 1'>5. .... ... .... .. . .... .... •. . .. •. .. . ... .. .... .. .. . . • 168 
Sobre o requerimento ~o sr. Ferreira Tinoco relativamente á publlcaçlo do pro&e!tu dt~ alguua 

proressoret da Eacola Normal de S. Jclo d'EI· Rey..... ...................... ........ 171 
Apresentando para segunda di~~euslllo o projecto n. 1~..... . .. ...... .. .. . . ...... . .. .. .. .. .. .. 176 
Apresentlndo para segunda dlacusdo dlvel'608 projectos sobre lastrucçlo primaria............ 179 
gobre a sepndadlacnllllo do projecto n. 155............ ................................. .. ... 190 

' ~ ' 
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202 Sobre a eegunda diseusslo do projecto n. 152 .•..••.•••.......•.....••• . ••.•.••.•••.....••••.. 
~pr~sentando pàra terceira diseuasllo os projeet oa ns. 153 e 185 e para setruuda os de ns. 80 e 

207 ••••••••••••• • •••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••.••••••••••••••••••• • ••••••• 
Sobre as emendas do Senado ao projecto n. 40, da camara, e futndo declaraçllo de voto a favor 

da emenda n. 7 .•..•••.. ... ...••......••...•.. . . ..•....•....•..•.•.••.•••.. •. . ......•. 
SObre a terceira dlscu!ISlo do projeet.o n. 159 ....•••.. . ..•••..•.•••••••...••.••.•••...••. ••••.• 
Sobre a terceira dlseusalo do projecto n. 2uO .•••••••••••••••••••••••.••••••••••••••••••••••••• 
Fazendo uma declaraçlo de voto sobre a setrunda discusdo do projecto n. 197 ..•..•.....••.•.. • 
Apresentando o parecer n 191 e otrerecendo para tercelr~ discusdo o projecto n. 180 ......... . 
Apreseneando o projecto· n. 231. ....... . ..... . ........ .. ................... . ...... . .... . ...... . 
Sobre a terceira diiCUIIdo do proJecto n. 161. ............................. . ... . ............. . 
Sobrtl a diseussAo do parecer n. UJ4 ............................ . ..... . .. . ................ . .... . 
Ollerecendo oa projeetos ns. 232 e 233 e apresentando para terceira discuasAo o projecto n. 185 

e para segunda os de os. 55, do S~nado e 168, da Camara, paga. 237 e.... . •.•. . ....•.. 
Sobre a primeira dlscuallo do projecto n. •89 ............................................... . 
Sobre a segunda discusdo do pro1·ee.to o. 221 ................................................ . 
Sobre a segunda dtseussAo do pro e('.t•l n. 222 ..................... .. .... . ... .. .............. .. 
Sobre a segunda diseusslo do pro ecto o. 160 ........ . ..................................... . 
Apresentando o parecer n. 195 ...................... . ................ .... ... ... ............. .. 
Sobre a segunda discussAo do projecto o. ;,5 do Senado ................. .. .................. .. 
Enviando é me!& uma repreaentatlo dos habitantes da Lage, dlstricto de Santo Antonio da Lagõa, 

municlpio do Curvello ............................................................... . 
Apresentando o projec to n. 243 ....................... . ...... . ............................... . 
Sobre a primeira dlscuulo do projecto n. 81, do Seuado ..... ............................... .. 
Apresentando o projccto n. 247 • • •. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . •••••••••.••••••••• 
Sobre a primeira discussllo do projeclo n. 239 ...................... . ....................... .. 
Sobre a segunda dlscusa1o do projecto n: 221 .......................... .. .................... . 
Apresentando para segunda discussão os projectos 234, 247 e 23 ....... ..... .••..•..•..•..... . . 
Sobre a primeira dlacussào do proJecto n. 235 ............... . ................................ . 
Sobre a seguuda discussão do pro ccto o. 234 ............................................... . 
Apreseotaorto para torce!ra d!scussiio o projecto o. 214 ............ . ..................... .. .. .. 
Apresentando par:• terceua dtscussào o pro1ecto n. 247 . ....... . .... ....... ........... .. ...... . 
Sóhre a segunda dlscusdo do projecto n. 235 . ............................................... . 

» » • » • )) • 23~ ......•••.......••••.••......•••••.•....•..••..•. 
,. ,. terceira ,. , ,, ,. 260.. . ............. .. ............................. .. 
,. • segunda ,. ,. ,. ,. 245 ......... . ...... . ....•. .. . . ••...••••.. . ....... ... 

Sobre as emenllaa do Senado :i proposição o. Go, da Camara ...... .. ..................... ..... .. 
Apresentando para segunda discussão o projecto o. 45 e para terceira o de o. 233 ............ .. 
Dando uma e1plicaçAo pessoal A Camara . . ........... .. .. . ...... . ... . .................. ... . . . 
Sobre a segunda dlscussào do projecto o. 43 .. : ............................................... . 
ft'azendo declaração de voto t~obre a emenda o . 2 ao projecto n. HIS .................. .. ........ . 
Fazendo observações á emenda do Senado á proposiç;1o o . 60 da Camara . . ...................... . 
Pedindo lolormações sobre o estado de um projecto alterando a lei n. 41, remettldo ao Senado no 

liDDO passado ......................................................................... . 

Pedindo ~~e .. s~. ~·~.~~.1~~~ .~ .~~~.~~~?. ~~. ~·~~~~~~~. ~. ~~~~~~. ~?~.s.l~~~~?~~.~~~~~ .~ •• ~~~j·~·~· . ~: 
Apresentando as redacções finaes dos projectos ns. 252 c l!lS ................................. .. 
Reclamando sobre um projecto modificativo da lei o. 41. o qual loi remettido ao Senado du· 

rante a sessão do ao no passa. to • . .. . .•.....•. · ... . .. . . .•.•.•....................•..•.• 
Sobre um parecer relereote ás funcções da camara municipal de Baepeody ... . ......•. •..•.•... 

Ja•eellao Barbo••· 
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225 
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!140 
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327 
338 
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345 
352 
S!>ã 
3112 
370 
378 
894 
400 
405 
40S 
408 

413 

4HI 
418 

435 
436 

Sobre a di~cussão do parecer n. 194.................................. .... ........... .... .. .. .. • 228 
Participando que o 11r . Camillo Prates continua a faltar :is sessões por motivo de molestla..... 263 
Sobre a terceira discussão do projecto n. 222........................................ . .. .. ..... 273 
Apresentando o proiccto o. 245. ... .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. . .. ..... ... .. .. .. .. . . .. . 288 
J'ediodo reimpressão cvm a devida rectiUcação do projecto n. 245..... ..... ...... ...... ..... .. 294 
Mandando á mesa uma representação do conselho dlstrictal de Sucuryú, municlplo de Minas 

Novas..... . . .... . . .. .... . ...... .. ................... .. . ..... . ... ...................... 319 
Sobre a prtmtira rtiscussAo do projccto n. 246................. .. ...... .. .. . ......... . ......... 320 
Pedindo dispensa das lormalidades reglmeotaes para entrar na ordem do dia o projecto o. 241. 384 
Sobre a primeira discus;;ão do projecto o. 80, do Senado...................... .. ... .. .. .. .. .. 355 
Pedindo dispensa dt> mt!mbro da com missão de obras publicas.................... . ... . ........ 3i0 
Sobre a segunda discussão do projecto o . 245................................................. 372 

,. ,. ,. :o ,. ,. • •••• • •• •• • •• • •• • •• • • • •• • • • ••••••••••• ••• •• • • • •• S76 
Pedindo se complt>te, provisoriamente, a com missão !'e obras publicas................. . ....... 819 
Apresentando para terceira di~cussAo os pr~jectos os. 82, do Senado, e 220, da C&mara.. . . . .. .. 887 
Af.lre~entando para ~egunda dtscussào o projecto o. 83, do Senado.............................. 990 
Slbre a discussão do pacecer n. 222.............................. .... .. .. . .. .. . .. .. .. . . .. . .. .. . 391 
Apresentanrto os pareceres nz. 229 a 240, pags. 397 e.......................................... 398 
Sobre a discussào do parecer n. <:26.. .... ...... .. ...... .. . .. .. . .. .. .. . .... ...... .......... .... 4111 
Apr'!seotaodo os pareceres ns. 241 e 24:!............................... . .. . .. .. . .. . .. .. .. .. .. • 403 
l."azeodo declaração de voto sobre a:; eml!ndas do Senado a n. 69, da Camara... . . . • • • . . . . . . . . . . . 415 

loaqal- Callxto. 

Apresantaodo o projecto n . 167... .. ......... ....... .......... ..... .. .. ........................ C8 
Pedindo dispensa de membro da commi!sào que tem de representar a Camara nas exequlaa do 

bispo de Marlanna .•.•.••••.. .••.• •..••••••••••••.••.•.••••.•••••.••.• , • . • • • • • • • • . . . • • • • 18~ 

I. A. C. D.-2 
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Apresentando o projecto n. 212 ••••••••• -..................................................... . 
Apresentando o pro)ecto n. !58 ............................ ... ................................ . 

:Leopol4o Co~a. 

PAG1NA8 

"168 
351 

Sobre a segunda dlscussll.o do projecto n. 221 • .. .. • .. .. • • • • .. .. • .. • • .. .. • • • • • • • .. • . • • .. • .. • . • • 307 
Partlcipandu que o sr. Epaminondas Oltoni deixa de comparecer âs sessões por doença.. . . . . • . 393 

Bea4~• Pl•ea~l. 

Apresentando os projectos ns. 164 e 165 .......... _.................. .................. . .. .. . .. • 47 
Pedindo rectlflcaçao da votaçlo do projecto n. 157. .. . • .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 4R 
Apresentando o projecto n. 169 ........................................ . · ...... . .. ... ..... . .. 50 
Sobre a prlmP,Ira discussão do prol·ecto n. 150 ............. .... · .......... ... ..... . : .. .. .. .. .. 52 
Pedindo nomeaçlo de uma comm ssão mixta que estude o projecto apresentado sobre empres· 

tlmos á lavoura ....................... .. ........... . .............. ... . . ........... .. .. ~ 58 
. Sobre a primeira dlscussll.o do prOj!JClo n . 164 ......... . ....... . ,.. .. .. . . .. . .. .. .. .. . .. . .. .. .. . .. 59 
Sobre a primeira discussão do proJecto n. 169, pags. 62 a..................................... 65 
Enviando á mesa uma petição do JUiz de direito de Ouro Preto, reclamando um lote na nova 

capital. ............... .. . .. . . ... .. ... . ..... . ... .... ... .. . . ....................... .... . 
Sobre a primeira discussão do projecto n. 168 ................................................ . 
Sobre â ~egonda dlscusslo do projecto n. 169 ................................ .... ........... .. 
Sohre a discussão do parecer n. 143 ................ ... ... .. ................ . ................. . 
Enviando â mesa duas representações do conselho districtal da freguezla dos Uemedios ..•..... 
Apresentando o projecto n. ~13. . . . ..... ·.; •..... .. •.. . . . .... . . . ... . ........... . , ..... . .•...... 
Sobre a segunda discussll.o do projecto.n .... u ....... ........................ ...... ............ . 
Enviando á mesa uma petlçlo de Dautel G!lnÇl'lves Castanb~lras ..... ... .. . .... . ......... .. .. . 
Sobre as emendas do Senado ao projecto n. 40. da Caro ara .. . ................................ . 
Participando nlio ter podido comparecer o H. Raul Penldo, por motivo de moles tia .... . .•. . ... 
Apresentando o projecto n. 2'18 .............. ... .......... .. ................. . . .. ..... .. ...... . 
Sobre a sejlunda discussão do projecto n. 18~ ........ · ....................................... . 
Sobre a primeira discussão do projecto n. 138 .................. .. ..... . .... ....... ......... .. . 
Sobre a segunda discussão do projecto n. 79, do ~enado ........... . ....................... .. . . 

B-oel 4a Silva. 

73 
113 
145 
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16.~ 
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268 
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289 

Apresentando o projecto n. 191. ............. ..... .. ... ...... .. .. .. ...... ..... ...... .... . .. .. .• 88 
Apresentando o prOJecto n. 219....................................................... ... . .. .. 187 
Participando que o sr. Gonzaga da Silva deixou de comparecer á sessão por motivo de torça 

maior..... . ........... . ........... .. .......... . .. ... ........ . .. . .............. . ....... 232 
Apresentando o projecto n. 251................................................................ 337 

Baaoel Alves. 

Apreseniindo pára terceira diacussll.o o projecto n. 146 de 1895 .................. . ............. ~.:;:-; 42 
Apresentando o parecer n. 110 ............. .. ............................... . ................. .. .. _ 45 
Apresentando o parecer n. 118........................................... ....... ............... 60 
Apresentnndo os pareceres ns. 123 a 121\...................................................... 66 
Apresentando o projecto n. 186............................. ... ...... .. ............. .. ......... 82 
Apresentamlo o parecer n. 141....... .. . .. . ........ ...... .. .. .. ..... .. ........ . .... .. .•. ..... . 93 • 
Apresentando o parecer n. 153..... ............. .. .. .... .. ....... ........ . ......... ... .. ...... 110 
Apresentando o parecer n. 160..................... ...... ....... ... ......... ... .. ......... .... 120 
Apresentando uma moção sobre exequlas do bispo de ~larianna................. .. .... .. ...... 129 
Apresentando o projecto n. 208 . • . . . .•••••••• ~ . • . . • • • . . . • • . . • • . . • • . • • . . • • . • . • • . . . • . . . . . • . . . . • 16·1 

A.presen~~o : . ~~~~~~~~ .~:.~~~.e.~ .~~~~~~r .. ~· .. ~~~.~ .~~~~~~~~~. ~~~~ .. s~~~.~~~. ?~~~~~~~~. ~. ~~~: 180 
Apresentando o parecer !1· 189 ...•..•....• : ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 187 
Apres<Jutar.do para tercetra discussão o pro]ecto n. 211 e para segunda o de n. 216............ 198 
Sobre a terceira dlscussll.o do projeclo n. 222 .. ·........ .... ... .. . .... • .. .. .. .. .. .. .. • • . .. .. .. .. 274 
Apresentando para terceira discussão o projecto n. 1!18.. ... . .. .. . .. . .. .. .. .. .... .. . .. . • .. .. . . . . 283 
Sobre a segunda discussã-o do projecto n. 221.................. .. ................ ... ...... . .... 29-2 
Apresentando para segunda dlscussAo o projecto n. 80, do Senado................. ....... ..... 295 
Apresentando pa1·a seguuçla discussão o projecto n. 236.................................... . .. .. 314 
Sobre a segunda discussão do projecto n. 80, do Senado........................... .. ..... .. 314 
Apresentando para terceira discussão o projecto n. 217 e olJerecnndo os pareceres os. 219 e· 22ô: 336 
Apresentando parA terceira discussão o projecto n. 236............. .... ..... .. ........ ....... . 339 
Apresentando o projecto u. 264. ~ ...... ... . .. ... . .. . . . . . .. . .. . .. .. . . . .... . .. .. . . . . . . .. . .. . . . . . . 391 
Apresentando o projecto n. 269........... ..... .. . .......... .. ...... ... ... .. .. . .. . •. . . .. .. . . .. . 410 
Apresentando para segunda discussão o projecto n. 264 ...... ._ ........... .. .... . .. ......... ... • 414 

:N-e• Pla.helro. 

Apresentando o parecer n. 107 .•••.• .•. •• • • .•.••.•••• . •••••••••.••..• • · ~· · •••.•.•••.•.•••••••.• 
Sob~e a pr•meira discussão do pro]ecto n. 15~ ... ... .. .... .. ................ . ................ .. 
:nv1ando à mesa uma representac.ão do conselbo distrlctal de S. Pedro dos Ferros .......... .. 

obre a segunda dtscussão do pro]ecto n. 185 . . .. .. ....................... . .............. . .. .. 
,. ,. ,. ,. n. 152, pags. 200 e .................................. .. 

Pedindo dispensa ~e membro da commissão que tem de dar parecer sobre a moção do sr. Gon· 
zaga da Stlva ..... ... .......................................... . ... ... ............. ... . 

~~~!e~~r~~~s~li~a~~ceprar~e~ 9·'n: · · .. · .. · .... · .... · .. · .. · .. '" · .. · · .... · · · .. · · · · · · · · .. · · ...... · · 19.1. ................ .. .............. .. ..... . . . ................ . 
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PAGIIUS 

Sobre a terceira discussão do projecto n . L5?.. .. .. • .. .. • .. • • • .. .. • .. • • .. • • • • . • .. .. .. .. . .. .. .. • 251 
Participando que o sr. Desiderio de Mello faltará a algumas sessões por incommodo em pessoa 

de sua lamllia ..... . .... ....... . . . . ... . .. ... ... .. . ..... ...... •. .. .. ...... ..... .... .... 257 
Apresentando o projecto n. 271... .. . . . .. .. .. .. .. • .. . . .. .. .. . .. • .. .. .. • .. • .. .. . . . . . .. .. . • .. . .. 4ll 

Preeldentc. 

Obervando não haver nnrnero para a inslall~ção do Co~gresso • .• •.•....••••.•. . . ..• .• . • . . ..•.. 
Oh~• rvando haçer numero legal para a mstallilção do Congre~so .. •.....•••..• . .... . • ... •• . . ... 
Declarando in ~lallalla a segunda sessão 11a se::uncla legislatura •l•l Coul{resso . .•.• . . . . ••.... .. . 
Proclamando depuiNios os senadores Joaquim Calixt ,, e Carneiro de 1\ezendc •. . . .• . ....... .. .. 
nesponr1enr1o a uma reclamac;l\o !lo sr. S••veria•w de llezende •• • . .•. • . .•. .. • .. .. .• . ..• . .. •. •..• . 
Hesponrlendo a uma redam~Ç<io do sr. João l'ro ................................. .. . .. ... .. . .. 
Comidando a comrnissão de podere~ :>. tlar parecer ~obre as eleições pela terceira circum. 

scripção .•• •. •. • • . . .. ..••••.•• .. • . .... . ••.• •... .. •••••. • •••• ••• . • .•• ..•• .. •.••• . .• . . •.. 
Sobre emendas ao prujecto n. L52 . •••.. . . ••• • .• •••• . . . .. .. •• • •• .•• • . •. . • .. • .•••..• • • : . .• •..• •. 
Dando explicações ao sr. Wenceslau Brn sohre o prujecto n. 185 . . . ..• . •.•... .. .•• • .... . . . • • 
Respondenrlo fi rPclnmaç~o rlo sr. Ferreira Tirooco sobre o projecto n. 168 ... ........ .... . .... . 
Respondendo á reclamação rlo sr. Francisco Bressane . ......... . .. . . . . ......... ....... ... .. . . . . 
Danrlo explicaçõPS an :;r. Jo=io l'•o. ~obrr! a emenda n. -1~ ao projecto L . 22L . . .• • •• • • • ... •• . .• 
Sobre a rectarn~ç:\0 do sr . l'into rtc ~loura .... . ... . ... .. . .. . . .... ..... ..... .... . . . . ... ..... .. . . 
SoiH'e a recl:omaçAo tio ~r. lllbeiro Juutjueira .. . ............ ............ . .. . . . .... .. . .. . .... .. . 
Fazenc1o observaçõe> sobre o parecer dado para a segunda discussão do projec1o n. 243 .. . ... •.. 
llespondllndo a uma reclama.,:âo llo sr. Juscelino Barbosa ......... .. . . .. ...... . . . . . . . ... . .. ... . 
Hespourlendo a urna reclama~·ão do sr. f.amillo Prates ..... . . .. ...... .. ...... . .. . . . .... .. . . . .. . : 
Hespondendo a urna reclamqção do sr. Severiano Hezeude ...... ... . .. .....••... ..... . .•. .•. • .. 
Respoudendo a uma r~clamHçit o rio sr. 1\aul Penldo ......... .. ..... .. .... ......... ...... ..... . 
1\espomlenrto :! uma rcdama~:ào rto sr. João Pio ..... ........ .... .................. ... .... ... .. 
Hesp .. udenrto a nrna rer.ln.maçào llo sr. Sabiuo Barroso Junior . .. ...... . .... .. .. .. . ...... .. .. .. 
Despedindo-se rios seus collel!as, por ter de en~•!rrar-se a sessão legislativa. apre~entau1lu o re· 

sumo . : o~ trahalhos de~sa ~ess:i o e designando o sr. Sahino Barroso Juu!or para se en. 
carregar do CX (H!diente da Camara no iu1ervallo das sessões •....••....•• • ... •..• •. •.. •• 

Idem por parte do presirtcutc do Congresso .. . .. .. ....... . ............. .. ........ .... ...... . .. . 

Pinto de Moura 1 

Apre~entanrlo a rerta~:ção llnal do projecto n . :i7 ............... ... ... .. ................. . ...... . 
AJ!resenlando a retlacçâo final 'do projecto n. 119 .. . ... . ..... .... . .... .. .. ... .. . ..... .. .. ... . . . . 
Apresentando o projecto n. 17l. ... .. .. . .. . . • .... ........ . ..... ...... . .. ... ... .. . . . .. . ...... .. . 
Sobre a pnmeira discussão do projecto n. 122 ...... ....... .. ......... ... ... ...... .. .. . .. .. .. .. 
Apresen tan1to o projec1o n . 178 . ... . ..... . . ... . . .. ....... .. . ... .... .. ... . . ...... . .......... . . . . 
Apresentando as rPdacçõcs tlnaes dos projectos os. ll3 e 253 e da indicação n. 2 .. . .. .. ... . .. . . 
Apre~entando o projecto n. 18:! ............ ... . ....... ... ....... .. ..... .. .. .. ...... . . .. ........ . 
Apresentanrlo a.'\ redacções ftnaes tlOS projcctos ns. 1:!4, 12\ 140 c 57 do Senado, pags . 74 e ... • 
Apresentando a inrlicat;:io n . 3 . . ....... .. ... ........ .. . .. . .... . ..... .... . . . . . . . . . . . . .......... .. 
Sobre a primeira discussão do projecto n. 182 .............. .. .... .. ... .. .... .. ......... ... .. .. 
J' edin1to qnc se cOIIll>lete a com missão de redacçào ................ . .... .. .. . ........ .. ... . .. . . 
Apresentando as redacç(lcs flnaes do projecto n . 163 e da indicação n. 1 .. . .................. .. 
Apresen1audo o projecto n. 194 • • .•.. . . .. ••..... . .. . ... • • .. . . .. . • .. •. . . ...... . • . •.••..• • ••• . . . . • 
Apresentando a red2cção final do projecto n. 146 .. .. .. .. . .. . .............. .. ............... .. 
Apresentando o projecto n . 19.~ ... . ..... ..... . ........ .. ... ...... .. .... .... .. .. ..... ......... . .. 
Pedindo IJUe se complete lJ rovisoriamcnle a comruissâo de rcrlacç:io .. .••.•. . . • ..... • . ...••• .• . 
Apresentantlo as redarções !inacs dos projectos ns. 89 de 1894, 150, 84 e 1f>4, pags . 160 e . .... . 
Apresentando a redacçào final do projPclo n. l f>7 ... ........ . .. .. ........ .. . . ... .. . . . .. .. . . . .. . 
Apres~>n L1 nc!o as rerla1·ções llnacs rios prnjeclos n . t f\9 c 192 . ...•. . . .. . .. .. ..... . . .. ...... . •. • 
ApresenL'lnrto as rellacçúes flnaes dos proj•·clos ns. 1f•~. ti-l . 18J. lli l . I !lfi c :?UI .. ... ..... ... . .. 
Sohre a redacçã<. final do projccto n . I ' -1. .. .. ... ....... .. .. ..... .. ...... ... .. .. .. ........... .. 
Sobre a primeira di scussão rio projcdo n. 1!14 ......... .... .... .. .... ... .... .. ... . . . .. . . . .. .. . . . 
Apresentando as rrdacçües ftnaes do~ projectos n. 117 c 184 .... ... .. .. . .. . .. ..... ... .... . ... .. . 
Apresentando a redacção final do projectn 11 . :17 .... · . . . . .. ... .. . .. .. .• . . • . . • . . . . . . . . . . . . •... 
Apresr nl::nrto as rNiacções tinaes dos prnjcclos ns. i: o~l c Zll. .. .. . . ..... . . ..... .. ............ . 
Pedin1lo que volte á com missão o projecto n. ~7 ............ . ....... .... ...... . .. .. ..... . .. .. 
Apresentando ~s rellacções fln<~es dos projcctus os. 1:.n, l li l, :- 7. 19!1, 2úu. 2lli P. da moção u. 3 
Sobre ~s emendas do ~enallo A propos r ~·;iu n. '27 ria Cantara •. .. . . ... . .• . ..... • .•• .. . •. ..... • . . . 
Aprcseutando a redacção llnal do pnuedo n . 13•J . .. . .. .. : ... ~ .. : . .... .. .... . .. ...... .. . .. .. ... . 
Apresentando as redacções flnacs dn~ )lrOJCCI•'s n ~. Ru, LS.> I' ,o· .. ..... ... ... ........ ...... ... .. . 
Sobre a segunda discu~~ào do projcclo n. 182 .... ...... ...... .. .. .... .... . .. ..... .. . .. .. . .. .. . 
Idem idem do rle n . 198 ........ ..... . .... . ............. . ......... .. . ... .. .. .. ........ .. .. . 
Apr'!sentant!o as rPdacções linal's dos projecius u~. 1:.:.! e 197 . . . . . ........ . ... .... .. ••... . ...• . 
Sobre a rerlacção llnal rio pn•jedo 11. t:,z .... ....... ........... .. .. .. .. .......... ....... .. .... . 
Apresentanrlo as rerlacçr .. •s nnae-- rlM proj••rlus ns. 1 ~0. ?2-l. 1 :,~ e 1"1:!. pags . 3U8 c .. ..• ... . . • .• 
Apre~erotanrln a rcdacç:lo final do projo·clo n. 221. ... . ...... .. ........ . . .... . ............... .. .. 
!\!andando á mesa um reqnrrimcoto 1le llunorio Esteve: . ....... .. . . .. ....•. . . ... .. .•. .. .. . •• . . 
Aprc.cnr ando as r'llacçilC~ !inaes rio~ p•ojtoclos n~. Jfi'i. I S:l e !?41 ........ .. .. . .... ... ... ...... . 
Apn•scntarulo as reclacçr>es linaes rios prnj <!dos us . qO, 1 i!l c 73 ........ .. .. . . .• .•. .•.. . . ...... . 
Apreseutando as rr~dacções flnaes dos projccto, 11s. L3tl, 217, 234, ~;;s c 2-17 ... .... ... .. ...... . 
Sobre a redacçiio final do projecto 11 . · 4\l ... .. . . . .. . ... .. ............. ... ... ..... . . . ..... . ... . . . 
Apr~'sentanrto a rPd:ll'\':1o final do proj••cto n . :!:i:i .. .. .. .. .......... ...... .. .. ... ...... .. . ..... . 
Idem idem rio de " . !.'06 . ..... .. ...... . . . ... . . . .... .. . . .....•..... .•..• •. .. •.. ... .....•. ...• • 
Apreseulando as redacções fi naes rios projectus ns 16~ c ~:15 ....... . .•. • •• .. ..• . . . . •• ... . • • .. • . 
Apresentando as wlacções Unaes dos projcc1os ns. HJ9 c 143 .. . ... . .... ... ....... . ...... .. .. . . . . 
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PAGIIUS 

Participando que o ar. Bernardes de Faria rattari a algumas sessões por motivo de força maior. 49 
Fazendo identlca participação em relação aos srs. Agostinho Pereira e Alberto Furtado. .. ...... 57 
Fazendo ldentlca participação em relação ao sr. Juvenal Penna . ••••••.• . ••••. ••••••••••.• • . .. •• 126 
Apresentando para segu111ta discussão o projecto n. 161.......... . . . . • • • • • • • . • . • . • • • • . •• • • • • • • • 150 
SObre segunda discussão do projecto n. 69.... . .. .. . ... .. •. . • •• • . . . . . • . . . •• •. •• . • • •• . . ••• . . . ••• 172 
Partlclpa~do que o sr . Severlano de Rezende faltará a algumas sessões por motivo de força maior 186 
Apresenlando para terceira dtscussllo o projecto o. 161. ..•..•••••••.••••••• • •.•• •• • . • • •. . . ..• • ~ 
Apresentando o projecto n. 244... • • . • . . . • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • . . . • . • • • • • • • • • . • • • • • • . • • • • • • . • • 287 

Ba•l Pen14oa 

AprtlSentando o projecto n. 152, pags. 23 e .•••...••. •.••••• . •...•. . ••••••••••. . •.••. ~ .•••••••• 
Pedindo que se complete provlso~lamente a com missão de camaras ...• •• . •.••. ••..•. . . •. •.••.. 
Sobre a primeira dlscu!são do projecto n. 152 ••.•.. •. . ..... . ... .• ..•...• .. •••...•.....• •••.••• 
Apresentando o parecer n. 132 e ofrerecendo para segunda discussão o projecto n. 150 •••..•••• 
Sobre a segunda discussão do projecto n. 150 • . •••••• . • .. •• • • • • •••• ••••.••• •••• • • ••••• • ••••••• • 
Apresentando para terceira discussão o projecto n. 150 . . .. •• ••..••.. •.. •. .• ••••••• •.••.•. ••• •• 
Enviando á mesa uma representação do cónselbo dlstrictal do ltamaraty ••. •. . •••••..•• ••• . •.•. 
Apresentando os pareceres ns. 144 a 149, pags. 98 e . •. . . . . ....••• . •.•• ••. •. . ..•. ••• . ••••••••.• 
Idem os de ns. 154 e 155 . . •.. . . ..• . . .. . .••. . . ••. .. .•.•... .. . . •••• •.•••..•••. . ••• •••..••••. . •.• 
l<'uendo rectifl,·ação no extraclo do expediente da 21. • sessão .. . . . ...... . ..... . ............... . 
Sobre a discu~sllo do parecer n. 148 ..... .. .... . ........... . .. . . .. .. .. .. .... ........ . .......... . 
Apresentando para segunda dlscussllo o proj.:cto n. 158 . .. .............. .. ........... . ........ . 
Sobre a discussão do parecer n. 145 . .. . . . . .. . . ....................... ... .. . ................. .. 
Aprese:Jtando os pareceres os. 1?6 e 177 ... . ... .. .. . ......... . ... . .. . ...... .. .... .. ...... .. .. . . 
Enviando à mesa nm requerimento dos srs. Ca!haud & Scbmidt . •••••••••• . ..••• •. . . ••• ..•.••. 
Aptesl'ntando para ltlrcelra discu~o o projecto n. 158 .... . ..... ... ..... ... . . ...... ... ....... . 
Sobre a terceira discussão do projeclo n. 157 ..... .. ........ . ... . .. . . . ........... . . . .... . .... .. 
AprB!'entando o pare~r n. 179 . . .. ..... . ...... . .. ... .. ..... . . ................... . ........ . ... . 
Aprtlsentando os pareceres ns. 186. 187 e 188, pags. 186 e .... .. ...... .. . . .. .. ....... .. . .. . ... .. . 
Sobre a discusslio do parecer n. 185 .. ... . .. .... .. ............... .. . . ... . .... . ........ . ....... .. 
Fazendo drclaração de voto sobre o projecto n. 155 . .. ..................... ...... ........ . ... .. 
Apresentando para segunda discmsào o projec:to n. 45 e para terceira o de n. 193 . . .. .. .. . . . .. . 
Sobre a segunda discussão do projecto n. 199 . . . ... . ........ . ...... . . .... .. . .......... . ..... . .. 

~eb~e dg pdr~t~ét~ 5Je ~~f!ra~~ ~õ 't'rãÇà~iõ il~· ·Êstraiià '<ié 'F-ã~iõ · j~ii · <iê' For'à · i'jãéüúiiià:::: :: ::: 
Sobre o pro)ecto ·que trata do saneamento da zona da malta .... . ................ .... . .... .... . . 
Idem, ldetn. pags. 324 e ... .. . ..... . ... . . .... ..... . .......... . .... ... . .. .. . . . .... . ... . ...... . 
.Apre~entando o projecto n. 259 . . .. .... . . .. .. . ....... . .. . .. . . . . ... . . ..... . .. . .. .. .. ... .. . . .. . .. 
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jecto n. 260 . ...... . ... .... . . ... . . . .... . ....... . ........ .... . . . .. .......... . ... .. ....... . .. 
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Apre8entando o parecer n. 226 ...... ... .. . ..... ... . . . . .... . ....... . ..... . .. . .......... . .. .. . . .. 
Apres<Jotaodo as redacçOe& floaes dos projectos os. 252 e 253 . ...... . ... . .. . .. .. ...... .... .. . .. . 
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Idem idem u de o. Jari . •• ••• • •. • •• • •• ••• • •• •• •• •• •.••• •. ••• • • ••• ••• •• • • •• • ••••••• •• • • •• • • • •• • 
Idem pAra Eegunda discussllo o projecto n . 157 ..... . . .. .. .. . . . .. . ... ...... . . . .... ... . . ... . . . . 
Idem idem ao de o. 127. . . . ... . .. ... ..• .... . ... . .• ... . .. ... . •. •. . ... .. .. . .. • . . .. •.. .. . .. ....• 
Sobre a segunda discuss.1o do projecto n. 183 . . . . . ....... . .. .. .... .... . ... .. . . .. . ..... ... .... . 
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Fazendo declaração de voto sobre o titulo 2. • do projecto n. 169 ... . . .... . . . .... . . .. .......... . 
Sobrs a grtmeira dlscussllo do projecto n. 181. ................... . . . . . ...... ...... ... . .. . .. . . 
Idem so re a segunda do de n. 127. . . . . . • • . . . • . . . • • • . • . . • . • • . • • . • . . • . . • • • • •. .•• • •••• • .. ••• • 
Idem idem do de n. 157 ... . ... .. •. ... . •..•••. . .••.•...•.•.• • •• . . ..• •. . .. •. . . . .. . . ••....•• ••. • 
Idem Idem do de n . 157 ... . . . ... .. .. •. . ... . . . ....•. .. . .•..... . .. . •.•.. . .• ••• . . .•..... . •. . . . .• • 
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Sobre a terceira dlscussllo do projP.cto o. 157 . . .. . .. .. .. ... .. ........ . .. .. ....... . . . .......... . 
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Apresenta11do o projecto n . 246 . ......... . .. .•. . . .. .. . . . .. . . . .. .. . . . . . . .. . . . . .. . . . . .. .. .. . .. . . . 2-8-'1 
Apre: entando os prtJjectos fls. 21;5 e 26fl .. .. ..... ..... ·......... . .... .. . . . . . . . . .. • . . . . .. . . . . .. 391 
Jt'azendo declaraçâu rle voto sobre uma emenda do projecto n. 222.. ...... . ........ ........ . .. ... X98 
Sobre a segunda discuss5o !lo projccto n. 202. ........... .... .......... ..... .. ..... ....... . .... 4tt0 
Fazendo dec!araçito de voto ~obre as emendas do Senado ao projecto n . 198.. . ..... ... .. ........ 403 
Pedindo nomeação de uma commisslio para dar parecer sobre um lolbeto que oflereceu. . . . . . . • 41~ 

Wenceslau Braz. 

Sobre a SllJ?unda di~cn;são do projeclo n. 50, pags. 24 e . .. .. .......... .. ..... . ........... .... . 
Envinndo ,, mesa nm~ representação ~ohre Pqutpar.1ç:lo de ,·encimentos dos proles~ores de 

mu~ica e desenho tio ~ymnasio aos dos leu tt!s do mesmo estabelecimento ... . . . .. . ........ • 
Apresentando o projeclo n. lfl7. pa~s. :;2 e ....... ..... . . ..... . ... ..... .... .. ..... . ... .. . .. ... . 
Pedindo nomeaç,ão llc uma commissào mixta que estude os meios conve11 i •mte~ de lazer em-

preslimos à la,·oura do Estado pags . 36 e . . .. ....... . .. . .. . . .... ....... ..... ....... ... ... . . 
Pedindo dispensa da leitura elo pro)eclo n. 57 do Senado .... .... . . ..... ... ......... . .......... .. 
Sobre a terceira dlscusslio do projecto n. 57, d•) coado . .. . .. . ......... . .... ................ . .. . 
Apresen tando o projecro n. 174 . . .. ... .... ............ ...... . . ....... .. •.•...•.•..• . •. .. . . .. .. 
Apresentando para terceira discussão os projectos ns 183 e 184, pags. 140 r ............ . .. . ... . 
Apresentando para segunda discussão o projecto n. Hll ..... ..... ...... . ...... ... . ..... ...... . .. 
Sobre a segunda discusslio do projecto n. L 57 ...................................... . .... .. ... . 

Sob~~-.~o rg.tm~~~~~~-t~. ~.e .. P.~~~i~~~-~ .~~. ~~~~~~t.~ -~~ .~~~.u-~~ p.r~.~~~~~~~~ .~~. ~~~~~~ . . ~~~~~~~. ~~ •. : : 
Sobre a terceira discussão rio projecto n. 157 ... ....... ... . .... . . ...... .. ..................... . 
Participando que o sr. Delfim Moreira laltar:l algumas sessões por motivo de I orça maior . .. .. . 
Sobre a segunda discu~são do projecto n. 1'85 ............. . ........ ... ............ . ...... .. . . .. . 
Sol.re a segunda discus~iio do projeclo n. 152 ........... ... ...... . ........................... .. 
Enviando á mesa um requerimento de João Guilbc~me Ferreira de Castro ..... . .... .... . .. ..... . 
Apresentando a indicação n . f> .. . ... ........ ........................... . ...... . . ... ........... . 
Sobre a se~unda discussão do projecto n. 45, de 1893 ......... . . . .. . ......................... .. .. 
Sobre a primeira discusslio do projecto n. 221. .... . .. . .... ... .... ...... .... . . ..... .... ... .... . 
Apresentando o parecer n . 190 . .. ..... . . . ......•.. . .... ... ... •.•.. . .... ... . . . . • .. .. . . . .. .. ... . 
Sobre a segunda discussão do projecto n. 152 .......... .. .... . ........... . ........... . ........ . 
Sobre a terceira disr.us~ão do projecto n. 185 ....... ... .. .. ..... . ....... .... ........ . . .......... . 
Enviando á mesa uma representação da com ara municipal de Poços de Caldas ... .. . .. . . . .. . ... . 
Sobre as emendas ~o Senado á prO(lOsição n. 61 da Camara .... ... .. ...... .. ... . .. .... .... ... .. 
Sob,·e a segunda cllscussfio do projecto n. 23' ..... .. ........................... . ............. .. . 
Enviando á mesa uma representação dos hahitantes do logar denominado Florentino, districto 

da cidade de !'ouso Alto .. .. ... ..... .. . ... ... .. . .. .......... . ...... . . ... ............. ..... . 
Sobre a discuss~o do proje~to que trata do saneamento da zona da 1\latta . . .. .. .... .. ... .. ...... . 
Pedindo dispensa rias formalidades rt'gimentaes p<.ra ~er discutida i mmediatamen' a reda,· ·:'\o 

final do projecto n . 135 . .... · ... ... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . ..... . .. .. . .. . . .. . .. . . . ...... . 
Ampliando os termos de uma indicação que apresentou para :t nomeação de uma ccmm issi-.o in· 

cumbida de estudar o codigo du processo . ... . .. . ..... . ... .. . .... ...... ...... ...... . ..... . . 
Pedindo que seja discutida e votada immediatamenle a redacção final do projeclo n. 2~ . . .. .. . 

E 

ELEIÇÕES 

26 

27 
33 

37 
~g 

48 
55 

141 
150 
157 

171 
172 
176 
183 
202 
204 
204 
206 
209 
216 
.!22 
231 
336 
338 
341 

343 
357 

369 

37'l 
409 

Da Mesa, 19 e .. . .. ... ... .... . •...... .......... .. ..... ....... ... . . ...... .... ...... .. .. ·· •. ···. · 20 
Eleição de com:nissoes permanentes, 20 e.. .. .... .. .............. . ... ........ ... . .. .... . .... ... 2U 
Eleição de examinarlor e supplentes para o concurso de magistrartos......... . .. .. . ... . . . .... . .. 21 
Eleição de commissão espec1al para tomar conhecimento das razões do n:'10 sancçào da propo· 

siçllo de let n. 2t. ... ... .. ... ... .......... . ..... ... ..... . . ... ....... .. . . . . .. . .... . . . . .... . ~93 
Eleição da commiss~o de Obras l'uhlicas . ... ...... ....... .. ...... . .................. . .. . .. . . .. 364 
Eleição de UUl membro para a commissào de Obras Publicas.. ..... .................... .. .. . . ... . 3i0 



J8 

EMENDAS 
P.lGJif.\8. 

Do R. A ...... Cle•ea &I ao . 
• 

Ao projeeto n. 184..... ••• • •••• •• . .. •••• •.•••• ••• ... ......... •• • • • • • • ••••••• . ... •• .. • • • . . . • . . . 135 
Ao pro)eeton. 198 ...... .. . . ... · .. .. ..... ......... .. ........... ...... . . .... . ..... ........ ..... . 236 
Ao prol'eeto n. 221, paga. 210 e.. ............... . ........ ......... ........................... . 246 
Ao pro ecto n. 2~ . . ........................ ,........ . .................................... . . .. 251 
Ao pro)eeto n. 8& do Senado.............. . ........ ... ............... .. ....................... 414 

Do ar. Bneao Br-•Ao. 

Ao protecto o. 157. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . .. • .. . . . . • . . • . . .. . . . . • . . . . . . . . . . • • . . . . . . .. . . . . . . . . 172 
Ao proJerto o. !85..... ... ............. ............ . ...... ............. ....... .... ... .. .. ..... 188 
Ao pro1ecto n. 221, pag<J. 243 e.......................................................... .. .. . ~4 
Ao pro)eeto n. 222, pags. 248 e .............................. .. ....................... :. .. 250 
Ao projecto o. í9 do Senado pags. 289 e ....... ,................................... . . . . ... . .. . 850 
Ao projecto o. 84 do Senado..................... . ......... . ... . ............................. 415 

Do ... Beraar•ea de :r,.rla. 

Ao projecto n. 197......... .... ....... ...... ....... ......... ...... . .... .............. ... . .. ... 252 

Do .r. Ca-lllo Soares Pllbo. 

Ao projecto o . 50 ........ .. .................... •. .. .. . .. . • . . • . . . .. • • . • • . • .. . • . • • .. .. .. .. • . . • . . . 26 
,. ,. ,. 157, pags. 158 e......................... ... ........ .. ........... ..... ...... .... 173 
,. ,. ,. 158 ............. .. ................ . ... ... ........................ ....... . . ..... 169 
,. ,. ,. 152.... . ........................ .... ............................... . ... . ........ 221 
,. ,. ,. 221, pags. 229, 246, 310 e .. • .. .. .. • . • .. .. .. • .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. . .. .. . 333 

Do sr. Carneiro de Resende. 

Ao projecto n. 184...... ................. ... .. . .. .... .. . .. ... .. .. ... .... . ...... ... .... .. .. ... 137 
,. ,. ,. 221, pags. 276, 290 e . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29'2 
,. ,. ,. 76 do Senado........ .. ................... . .. . .... . ............................. 2!!1 
,. ,. »223 ....... . .......................................................... ... ........ 285 
,. • ,. 239. . ........ . .. .. ............ ....... . ..... . ...... .. .......... .. ..... . ....... .. . ~5 

'Do ar. Camlllo Pratea. 

Ao projecto n. 211........ ... . .. . . ... . .. . . . .. . .... . .. . .. .. .. . . . . . ..... .. ... .... . .. . ... .. .. . ... 190 
,. ,. ,. 221...................................... . .............. . . . . . • . • . • . . . • . . . • • . . . . • 334 

Do ar. Dealderlo de Mello. 

Ao projecto n. 236 • • • • • • . • • • . . • • • • . . • • • . • • • • • • . • . • • . • . • . • • • • • • . . • . • . . • . . • . . • • • . . • • . . • . • . • . • . • • 333 

Do &r. DeUI.m Moreira. 

, Ao projecto n. 140..... ............ .. .. ..... .... ......... .. ........... ... ... .. .. ....... ... .. .. 42 
,. • • 183 .. .. ........ ............ . ..... . ....... . . . .... .... ....... . . . . . • . . ... ..... . ... 134 
7 ,. ,. 182..................... .................... .... .... ............................ 142 
,. ,. ,. 157 ............. ... .. ........ ................. ................................. 158 
,. ,. ,. 221 ... . ... . . . . ............. . ...... . ........ .. ............ ..... ............... . 245 
,. ,. ,. 185 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . • . . . . • 261 
,. ,. ,. 1!15. .. .... .. . . . . . .. . . .. . .. .. .. . .. . . . .... . .. .. . . . . . .. .. . . . .. . . . . . . . .. .. ... .. . . .. • 282 
,. ,. ,. 245, pags. 362 e . . . • . . . • . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • . • • • • . . . . . . • . . . . • . . . . • . • . • • . • • 376 

Do ar. Dnarte da Fonaeca. 

Ao projecto n. 152..... ......... .... . • • ... .. ........ ... ... • . • . . .. • .• . •. . . ..... • . ... ... . • .. ... • 178 

Do ar. Pranelaco Breaaane. 

Ao projecto n. 168.............. . . . ................ .. ... . .. . ... . .............. .. ..... .... . ... . 238 
,. ,. » 235. . .. . . •• • • . . . . . . . . . . . . . •• • . . • . . • • . . . . . . • . . . . . . . . • . . • . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . • 346 

Do ar. Ferreira Tinoco. 

Ao projecto n. 221 • • • . • • . . • • • • . . . • . • . • • . . • . • . . . • . • • • • . . • • • . • . . . • . • • • • • . • • . • • • • . • . • • • • . . • • • • • 245 
,. ,. ,. !97 .. ... ...... ......... . ....... ... .......... .. .... .. ..... ... ... . ........ ..... .. 252 
,. ,. ,. 160.. . . . . . . . . . . . . . • . . • • • • . . . . . • . . . . . . . . • . • • • . • • . • . . . . . . • • • . . • . . . . • • . • . . • • • . . . . . 2.''>5 
,. parecer ,. 217......... .. . ... . ... .. .. . . .. . . . • . . ..... .. . . • .. .. .. . . ...... •. ... • . .. . ... .... . 341 · 
,. projecto » 2as • • • • • • • . • • • • • • • •• . •••••••••• .• •••••••• • ••••••••••••••••••• , • • • • • • • • • • • • • • • • 85~ 

Do .r. Paria Lo'ba&o. 

Ao projecto n. 221..... •• • • • ........ ..... ...... ........ . •••• ....... ......... ............ •• •••• 309 



19 . 

Do .... Getulio •e Carw-allto. 

Ao -ProJecto n. 157 . . . .. .......... .. ..... ... . ....... . .. . . .. ... . ... . . . ..... . . . .. ... . .. .. . . .. . . .. 
,. ,. " 161. ...... ... ... .... ... .. .. .......... .......... ........ .. ....... ... ......... .. . 
,. " ,. 157 . . . • ... ..... . . . .•..... •.. ..... .. . ... .•. •.•.••••. . .••. . .. ... .....• • . . . •. .. ... 
,. , " 221· . ... . ..... ... .... .. . ... .... ... . .. ... .. ............. . . . . .. ........ ... ...... · 
,. ,. 1l 247 ......... .... ......... .... . .. .. . .. .. . ....... .. . .. ... .......... . .... .. .. . 
,. ,. " 235 .... .... .. ... ......... .... . . ........... . ......... .. .. .. .. .. ...... .. ...... . 

Do •r. lpac~lo Maria . 

Ao projecto n. 221 ....... .. .. ...... . . ... .. ..... .. . .. . ' " """· ·· ··" ' .. .... ....... .. ....... . 
.. ,. ,. 222 .......... . . ... ... .. ... . ........ ... .. ..... .. .... ............ . ........ ... .. .. 
,. ,. ,. 217 .. .... . .... .. .. . .............. ... . . ............. . . .. . ..... ....... ..... . . ... . 

Do •r • .Juveaal P eaaa. 

Ao projecto o . 164 . . . .... . .. .. .. .. . . .. .. .. . . .... . .. . .. .. .. . . . ..... . .. . . . . . . .. ... .. . . . .. .. .. . . 
,. ,. » ! 52 ..... • .. .•.. . •.. : . . . .. . ... .... •. . .. . . •.• . . . .•. . .. . . .. . ..• •.•. .•••..•• . .. .. .• 

D 

,. 
,. » lt .... . .. . .... . . .......... .. .. . .... .. . . . . .. . .... . .. . . ... .. . .. .. ..... . .. . .. . . .. . 

,. 221 • ••.••••• •. •• • . ••• • • . • •••.•••• • ••• . .•. ••••.•.•. • • .•.• •. . • • • .••••.•. .. ••• ••• 
» • )) » •• o o o • •••••• •• o • •• • • •• •• • • • ••••• •••• o •• • • •• • ••• •• •• •• • •• • o •• ••• •• o • ••• • • o o • • o 

» n ,. 7!l. do Senado ... . . . ..• . . .• •... . .. . • ... . .. . .. . . .. .. .. . . . . .• . • ..... . · •.• • ...• . ••. 
,. ,. " 221 .••• . • •.•• •. •.• •• •.• •• .. • •.. • • • . • . . • •• . . . ... • . . • . . .•. . .. ••• ... .. . • • .. . • • . . • • 
" parecer o. 2tl2 • • . • . . . • • . . . • . • . • . • . . . • • . . • . • • . • •• •• •• •• • • . ••• •• •••. • •. •. .. .. •• .. •••• • •• • • • 
» projecto ,. 84, do Senado ........ .. ... .. .. . . .. .. .... .. ... .. . ...... . ..... ... .... . ......... . 

Do •r . .João Pio. 

P .\GINAS 

15( 
166 
178 
245 
338 
351 

246 
272 
323 

79 
~02 
223 
24a 
2« 
289 
334 
349 
415 

Ao projecto o. 16\l... ... .. ...... ..... ....... .. .... ..... ...... .... ...... ... ..... .......... ... .. 81 
,. » :> 18:1 ..... .. .... .... . . ........ . .. .... .... .. . .. .. . .. . .. .. .. ...... . .. .... . .. . .. . . .. . 134 

A emenda substitutiva :i moção do sr . Gom~aga da Sil va. ... .. .. ................... . . .. .. .. ... 22\.1 
Ao projecto n . 221 ; pags. 240 e .... . . .......... . .. .... .. ... .. .. . .... . .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. 309 
,. ,. ,. 222 .. ..... .. ....... .... .. ... .. .... . ....... .......... ...... .... ........... ...... 248 
,. ,. ,. 238.. .. ... . . .. .... ...... .......... . ..... . .. .. . ....... . ... .. .. . . . .. . .. .. ... . .. .. . . 323 
,. » » 234. .. . ... . . . .... . .. ... . .. ... .. .. . .. .. . . . . . ... . . . . . ... . . ... . .. .... . . .... . . .. . .. 338 
)) ,. » 247 .... .... .... .... .. .. .. .... .... . .... .... ........ ... ....... ..... . .. ... .. ... .. 3~ 
» u ,. 235 .. . . . .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352 
,. » " 239... .. ... ... ....... .. .... ..... ..... ... ............ ... .. ... ......... .. .... .. ... 355 

Do l'lr. ,Juscelino IJarbo••· 

Ao projecto n . 245 . . • . . . . . . • . . . • . . . • . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . • • . . • . • . . • . • . . . . 376 

Do sr. Leopoldo Corrêa. 

Ao projecto n. 221. . .. .'.. ... ... ... ..... .. ... . . .. .. ... .. .. . ...... . .... .. .. . .. . ... . . . . .... .. .. .. 308 
,. » 217 .... .. .. .. .. .... ...... . ...... .. .. ..... .. .. .. .. ...... .. ... . .. . ......... .. . ... 323 

Do sr . Me ndes Pi01en&el. 

Ao projecto n. 169 . • . . • • . . . . • . . . . • . • . • . . . . . • . . . . . . . . • . . . • . . . . . . . . • • . . • • . . • . • • • • . • . • • • . • . . • • • • . 145 
~ » » 211 .... . ........ .. ... .. ..... .. ..... .... .. .... . .. . .... . .... .... ... .. .. . ... ... .... 190 

Do ~r. Manoe l A lves. 

A· moção do sr . Jo!lo Pio . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . • . . • . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . . . . . . . • . . • • • . t20 

Do sr. Nunes Pinheiro. 

Ao pro jecto n. 185. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 188 
,. ,. » 152 .. .. ........... .... ..... ... .... . .. .. ........ .. .... .. ......... ... ... ........ 200 

A· moção !lo sr . Gonzasa da :silva. . . .. . . . . . .... . . . ... . . . .. .. . . . . .. . ... . . .. . .. .. . . . . . . . . . . . . . . 228 
Ao projccto n. 1:12 . .. . .. ... .. .. .. .. .. . . . ... . . . . .... ... .. .. . . . . .. .. . . .... ... . . .. . . .. .... .. . .... 2:.1 

Do 10r, Raul Peuldo. 

A•1 parecer n. 143 . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . • . . . . . . H 7 
Ao projecto o. l f>7 . . . . .. .. . . . . . .. . . .. . . .. .. . . . . . . . . .. . .. . ... . .... . . . ... . . . . .. . .. . . . . .. . . . .. ... 173 

)) )) I) 152. . . .. . .. . . .. . .. ... .. . .. . . . . . . .. . . .. . . .. . . ... . . .. .. . . . . .. . . .. . . . .. . .. ... . . .. . 201 
» » » 84, do Senado. . . . . ...... . . . . ... . . .. . . . . ... . ... . . . .... . . .. . . . . .. .. .. . . . . . . . . .. . . 400 

Do s r . Ribe iro .Junquelru.. 

A~ proj,.ecto ~L :~; :::: : : ::: : :: :::::::: : :: ::: : :: ::::: :: : : :: ::::: : :: : ::: ::: : : : :: : : ::: : : : :: : : : : : : 
)) » t52 . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . ... . .... .. .. . .. .. . . . . .. . . ..... .. .. .. . . . . . . .. . .. . . 
» » 2i!~ . . •. . •.. . . • . .. . • •. . . .. •. . • • • . •• . • • . • •• •• . . . . . ..... .• ..•... • . . • • . • . •• • •• •• • . 
" » )) :?:?1. . .... .. .. ........... .. .. ... . .. . ..... ......... .. .. . . .... .......... .. ... .. .. 
" » ,. 181 • • .• .• . . . • .• ..• • •.. • • . .•. • •• • • • • . •• •. • • •.•. • . •... . • • • .• . .• .•.• . • .. •• . • • . • .• • 

Ao parecer n 192 .. . •• .• • ; • • . . . • , • . • .. • • . . . •...• • . .• •. . • . . . . .•.• .. • • •.• . . . . .• •• .. • . •• . . . . .. • . 

Do sr. Ribe iro d e Oliveira. 

··Ao projeclo n. 161 . ... .. . ..... .. .. ... . .. .. .. ......... . ... . .... . .. ... . .. . . . .. ... .. . .. .. . , . ... . 
1. A. C. D.-3 

l i::<! 
175 
201 
272 
310 
3 lfl 
3;lá 

• 15\1 



Do •· 8Uva Porte• • 

.lo projeeto n. 192 ........... ... ........... .... ............................................... . 

.lo de n. 236 •• •• ••••••••••• ••• ••••••••••••••• •• ••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••• 
Ao de n. 260 ..................... . ............. . ............................ ..... ............ . 
Ao de n. ~2 ............. ... ............... ..... . ...... .... .. . ........ ... ....... .. ............. . 

Do •· 8everlaao cJe Be•eacJe 1 -

Ao llroJecto n. 44, do Senado . .... : .............................. . ............................ . 
Ao proJecto n. 223 ................... . ....... ........ ........................................ . 
Ao projecto n. 221. ... : ...................................................................... . 
Ao lle n. 43 ... .... ........................... ... ................ ........ .... . ... ......... .... . 

Do •r. s. ... Jlorefra a 

PAGINAS 

150 
346 
362 
365 

43 
285 
292 
405 

Ao projecto n. 253 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 36-1 

Do .r. SabiDo Barroao .Junior 1 

Ao projecto n. 222 .............. ... .......... . ... ........ :. . • • • • .. • .. • • • • .. . . . • • • .. • • . . . • • • • • • • • 248 

Do •r. 81-e&o Styllta a 
. . 

Ao projecto n. 221. ................................ : • . . • .. .. .. • . . • • . • . . . • . • .. • . .. . • • . . • • • .. • • • 291 

Do .r. Theopldlo Jlarq•e• 1 

Ao projecto n. 223................ .. .. .. .... . . . .. .. . ... ... .. ... . . ... . .... ..... . . . ... .. . . ... . . . 285 

Do .r. Weaee•la11 Br- • · 

Ao projecto n. 57, do Senado.. . ............................................................... 48 
Ao projecto n. 157, pags. 157 e .. ............ :..... ... .................. ..... ........... ...... 172 
Ao pro ecto n. 185...... . .. .. . .. .. • . . .. . . . .. .. .. . . .. .. .. . . . .. . . . . .. . .. . .. . .. .. .. . . . . .. . .. . .. . . 188 
Ao pro)ecto n. 152... .............. . .... . . ........ ... . . .. . . . .. ... .... .. .. .. . . . .. • .. .. . . . . . . . . . 222 

I • 

INJHCAÇÕES 
Do"sr. BernarcJe• dE Farias 

Pedi~~gtef~ri: :er:g~~r:~ ;oas~g~~f~~~~. ~~~~~~~!. ~~~~~. ~. ~?~~~~~~~~~. ~~. ~~~~:~~~~. ~1.e. ~~~ ~~~~ 28 

Do •r. Weacealaa Dra• 1 

Pedindo a nomeação de uma commissào mix.ta incumbida de estudar e propor o~ meios mais 
conveaientes de fazer emprestimos á lavoura...... ...... ........ ............ .. . .......... .. 37 

Do ar. Pinto de !loura a 

Pedindo se represente ao Congresso l'ücional manifestando-lhe vlvo interesse pela conservação 
da alfandega em Juiz de Fora............................................................. 88 

Do •r. Javenal Penaa 1 

Pedindo que se represente ao Congresso Nacional sobre a conveniencia de serem alteradas as dis-
posições do art. 189 do decreto de 2 de maio de 1890.................................... . . 1 7 

Do •r. W eaccslaa Braz 1 

Pedin.do a nomeação de uma commissão mixta incumbida de estudar o projeclo do codigo de 
processo criminal otrerecido pela congregação da Faculdade Livre de Direito. . . . ... . ... . .. . . l/Oi 

MOÇÕES 
Do sr. Jo~o Pio a 

Pedindo que se insira na acta um voto de pezar pela morte do Bispo de 1\Iariauna....... . . . . • . . 120 

.Do •r. 1\laaoel Alvea .1 

' Lem_brando a conveniencia de serem feitas á custa do Estado as exequias do Bispo de 1\larianna 129 
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21 

Do •r. Gonsaca da Silva 1 
PAGINAS 

Con«ratulando-se pela solução lionrosa dada :l questão da Ilha da Trindade . .. -..•. ... . • . ..• 226 

MENSAGENS 
Do dr, Presidente do Estado 1 

Apre~entada por occasião da installaçào do Congresso, pags. 7 a . ... .. .... ...... . ... ............ 19 

Do dr. Pre•ldente do Estado 1 

Enviando a proposta para fixação da !orça publica no !uturo exerr.ir.io......................... 14 

Do dr, Presidente do Estado 1 

Enviando a proposta· de orçamento para o !uturo exercicio. ... .. .. .. .. .. .. .. . ... .. .. .. .. . .... 49 

Do dr. (•residente do Estado 1 

Pedindo credilos supplementares .......... .. .... .. . .•• • . . . . . . . . . . •• . . . . • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . .• • 148 

Do dr. Presidente do F.11tado 1 

Pedindo a elevação do credito neces~ario á-verha ~o numero !!!, § 1.· art. 2 .· da lei n. 47... .. 263 

Do dr. Pre•idente do F.8taclo 1 

f'ecli.Jido cred ito~ supplementares às rubricas - restituições, reposições e exercicios findos ...•• 

Oo dr. Pre•idente do Estado 1 

289 

Acompanhada de authoflr:tphos do decretot n. 91? do convenio a que elle se refere............ . 347 
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OFFlCIOS 
Do• srs. Deputado• a 

Silva Fortes. Juvenal Penna e Freitas Castro, participando que che!:ariam a Ouro Preto a 14 de 
junho ............. . ...... .. ................•... . .. . .......... -~ . . ... .... . ........ . ... . .•.. 

tarlindo · Pinto e CoelLo de llloura, participando estarem promptos para os trabalhos do 
Congresso. . . . . . . ....... . ................... . . . .. . . . . ................................. : .. .. 

Ferre•ra Tinoco, participanrlo que !a.ltaria ás Ires primeiras sessões por incommodo de saude . .• 
Epaminondas Ouoni, participando estar de viagem para tomar parte nos trabalhos do Con-

~resso ..... ... .......... ... .. . . ..... ...... •.. . . .. ........ .. . .. •... ...... .. . .... •...•......• 
Ca~tllo Sojlre~ Fi Ih?, participando ter ~e re~irado da Capital.: .. ... :: ...........•.•......•....• 
Farta Loba.lo, pa.•·tictpando não ter podtdo atnda comparecer as sessoes ... ....... . ... .. . ......•. 
IUbeiro Juoqueira e Gonzaga da Silva, commuoicando que faltarão ás sessües por alguns 

dias .... .. .. . . ...........•....•.. . . ... .. ....... . .. . ... •.. .. ........•....... . . .. .. ...•.•.... 
Benvenuto Loho, participando que, por motivos ponllerosos, faltaria .ts primeiras sessões . .. •. ... 
Benveouto Lobo, pedindo licença para !altar ás sessões e permanecer fóra do Estalio ... ... .. . . . 
Silva Fortes, participa::~do não ter podido comparecer ils sessões por incornmodo de saude em 

pessoa de sua !amllia .•••••. . .... .... •.. ••• . . .. . ... . . . . . . ........ .. . .. . .... . ...• .. ••...... 

Do Senado1 

Participando não ter aquella camara verificado numero leg~ l para a installaçfio do Coo"resso .. . 
Participando não ler ainda aquella camara ' 'eriftcado numero legal para a installação ......•.... 
Communicando não ter aquella camara verificado numero legal )Jara a installaç;1o do Con-

gresso .. . ... . .... ... . .. . ....... .. . .... . .......... ........ ... . ... . . . ..... .. ....... . . . ..... . . 
Communicando ter aquella camara verificado baver numero legal para a installação do Congresso 
Participando a eleição da ·:nesa daquella camara ... ... . .............. ......... ... .. .. .... . .... . 
Parlicipanrto a eleição da com missão examinadora nos concursos de magis rados . ... .. ..... ... . 
Participando ter s do approvada a inúicação para a eleiç~o da com missão incnmbtda de rever a 

lei n. 105 .• •.••.••.•. . •. . • • • • • . ....•.• ........ . .... .. .. .......•..••.•.......•.•...••....• 
Parti!'ipando a rejeição das proposiçt)es ns. 18 e 24 desta camara ... .. ....... . . ... .. . . .• ..• .... 
Participando a rrj<Jição das propostçOes ns. 3 de 189:.!, 23 de 1S!13, 21 de 1~05 e 11 lambem 

de :895 ••.. ..• • .. , .• . •. .•.•. ..• . ..•.. .•• . .. .•.. ..• ..•.••.•... .• •• . .... .. ...•. • • •..• . . . ...• 
· Remettendo os projectos ns. 69, 70 e 71, e devolvendo com emendas as proposições ns. 16 e 38 

Communicando a rejeição das proposiçOes os. 23, 3t 33 c 34 ... .. ... ........ .......... .... .. .. . 
Participando a eleição da commissão incumbida de elaborar o projecto sohre cmprestimo á 

lavoura .. ........ ... . . .•••...... . ......... . .........•....••......•...•..... . .. . •.•.•..... 
Enviando o projecto n. 72 e participando ter s•1bido iJ sancçào o projecto n. 57, do senado .... 
Devolvendo a proposiç;lo n. 73. . . . • . . . • . • . . . . . . . • . • . . . . . . . . . • .. •. ... ....... ........ ••• ... .. •. 
Participando terem su ido á sancção as proposições os . 43 o 47 ............................... . 
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PAGIJUII 

Partlolpando a rejeição da proposição n. 53, e llevolvendo com emendu a de n. 27............ 196 
Enviando o projecto n. 74 e devolvendo com emendas a proposlçlo n. 36 e communlcando a 
. rejelçãc da de n. 19 .. . ..................................... . ............................. . 
Enviando o projecto n. 7fJ .......... . ......................................................... . 
Idem o de n. 76 ... ......................... : ................................................ . 
Idem o de n. 77 ................ . ........................................................... . . 
Enviando os projectos os 78 e 79 ............................................................ . 
Devolfendo as proposições ns. 56 e 57 e participando ter subido á sanccão a de n. 69 .. ... .... . 
Devolvendo a proposiclo & 35 e communlcando A rejeição das de na. (12 e 64 ••••• •••••• . •.•. . 
Participando a rejAiçl\o do projPcto o. 57 .... . ....... ........... ............................ . 
Enviando os projectos os. 80 e 81. ...... . ............ .. . ...... .......................... . . ... . 
Devolvendo a proposiçlo n. 55 e participando a rejelçlo da de n. 13, de 1892 ... ........ .. .. 
Enviando o projecto n. 32.. .... . . . . ... .. ..... ... .............. .. ....... . ... . ........ . .. 
Participando terem subido á saocção as proposições ns . 77 e 78 e ter sido rejeitada a de 

n. 44 ................. · ....................................... . ............. . ... ........ . . 
Enviando o projecto n. 83, e participando a rejeição da proposição o. 67 . . · . ......... . ........ . 
Devolvendo com emeadas a proposlcão n. 61, e participando ter subido i sancção a de n. 79 •• 
Devolvendo com emendaR a proposição o. 73 ................................................ . 
Participando ter subido á sanc:ção as proposlçOes na. 66 e 68 da camara, e 76 tio senado. e 

eovla11do o projecto n. 84 e devolvendo com emendas as proposições os. 58, 60 e 74 ...... . 
Partlclpaudo terem ~ubldo f1 sancção a proposlçlo n. 41.! .......... . , ......................... .. 
Enviando o projec~o o. 85, devolvendo com emendas a proposição o. 70 e communicando a rll-

jelçlo do de n. 72.. . • . . • • . .. . .. .. . • . . • . . . • • .. . . . .. ....... . .... ... . . . . ................... . 
Devolvendo com emendas o projecto n. 2l!2 e enviando o de n. 86 e l'arllclpando terem subido 

á saocçlo os de ns . 54 e .71. ......... . ... . ................ . a .... . . .. .................... . 
De"Volveodo com emendas os projectos ns. 49, 79 e 2~. participando a rejeição do de o. 89 e 

que subiram á sancçlo os de os. 76, 83 e 87..... .. . ... .. . .............. ..... . .......... . 
Devolvendo com emendas as proposlçoes os. 7i .e 89 ...... . ....... .. ......................... . 
Idem Idem, a de o. 60 ........ . ........ .. ......................... ... .......... .... . ....... .. . 
Participando a rejelçlo da proposição o. 95 e a nomeaçlo da commlsslo que tem de dar parecer 

sobre o codlgo do processo ........ .... ....... .... .................. .... . .... .... ..... . . .. 
Devolvendo com emendas a propos1çào n. 84 .. . ... . ......... .. ........................ ... . .. . 
Idem Idem, as de ns. 69, 35 e participando terem subido á saocçào as proposlçõe! ns. 81 e 88 

da camara e 79 do sena1o .............................. . •................................ 
Devolvendo as proposições os 79 e ~- .... ... ...... .. .. ...... •.... a ..•................• .. .... . 
r.ommnnlcando terem subido á saocçlo as proposições os. 78 e 74 ..... . . .....• ..•• . ....•. . ... 

Da Secretaria do Interior 1 

Accusando o recebimento da communlcação para a installaçlo do Congresso e participando que 
f1 bora marcada compareceria para proceder à leitura da mensagem ... . ........ . . ... . . .. .. . 

Tnnsmlttiodo ao Congresao uma representaçlo da camara municipal da Bagagem e uma de 
contribuintes munlclpaes do Fructal. ............ · ...... . ...... . . S ........................ . 

Enviando as lnformaçOes pedidas sobre o profestor publico da cidade de Lima Duarte ....•..... 
Enviando a mensagem de proposta de Oxação da força publica e um requerimento do porteiro 

da respectiva secretaria.............. . ......... .. ............. .... ......... ....... ....... . 

Knvlc~u~~a~~,~e~~'!!~r!oeg~~s.~~·r· ti.e. ~!~.~~.~ .. ~~ . ~~.t~~~~.~~ .. ~~. ~!.~~.~s!~ .. ~~.i~·e·l~. ~~~~ 
Accusaodo o recebimento do omcio n. 100 e participando ter pro,idenciado sobre a lnva!ão do 

territorio minetro em Ouro Fino ...•....•.•.•.. ..... . •........ ... .. ... .• ....•.... .••...••. 
Enviando um requerimento do ex·professor publico de S. Gonçalo da Ponte •. . ..•... .... .. .•.. ... 
Enviando o requerimento de d. Marl'l Virgem A vellna do Amaral ............................... . 
Enviando uma mensagem sobre cred'tos supplemPntares ........••.........••.•.••••.•.... : . ...• 
Enviando um requerimento dos amanuenses do Gymnaslo sobre eqlliparaçlo de seus ven-

cimentos ............................... ... ............................................... . 
Enviando as ·lnformaçoee pedldu pelo ar. Ferrein Tinoco •.•...•.........•.•...•..•...•..•..... 
Envtanao Informado o requerimento de d. l.ucllia Etbeh'lna de Magalhães .... . ..•..•.....•. . .... 
Enviando o projecto do codlgo do processo crlmloP.I escrlpto pelo dr. Levindo Lopes e nm requeri-

mento de d. Maria Magdalena de Andrade, pedmdo graliftcação por ter I!Ubstituido uma pro· 
ressora primaria da cláade do Bomllm ....•...... . .................... .. .... ........ . .. .. .. 

El vlando uma representaçlo da camara municipal de V1lla NoYa de Lima sobre conversão de 
cade·ra ........ . .. ... ......... ....... ... . .......... .. .. . ........... ............ . .......... . 

Enviando um pedido da congrepçAo do Externato do Gymnaslo Mineiro sobre desdobramento de 
cadeiras ................. ..................... . ..... ·. • • .. • ·. • · · · · ·• ··· · ·• · · · • · · · · · · · · · · · 

Enviando um requ3rimento em que os secretarioa da Escola de Pharmacla e Externato do Gymna. 
alo ~inelro peôem :mgmeoto de vencimentos .................................. . . ... ... · ...•. 

Enviando a mensagem em que o dr. Presidente do Estado pede elevação do eredlto nece8113rlo 4 
· verbadon 12§I.•doart. 2.·da lei n.l47 ............. ... .......... ... ...... . ....... .. ... . 

Enviando o requerimento do juiz de direito de Uberaba, pedindo contagem de tempo para sua 
antiguidade .................. ... ........... .... .................. .. .. .. ...... . ........ .. . . 

Enviando Informadas as representações dos habitantes da capelllnba de S. Bento e da camara muni· 
clpal da Concelçlo pedindo creaçlo de cadeiras ........... . ................. .. ............. . . 

Euvlanoo dooumentoa rererent811 a questões munlcipaes em Bae~ndy ••••...••••. . •. .•. .. . ..• . . .. 
Enviando uma representação do inPpector escolar do Plranga, pedindo creacAo de uma cadein 

primaria . .. .. ...................................................... , •.....••. . ...... : .... . . 

Da 8eeretol'la ••AP-Iealtara. 
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Enviando Informado o requerimento de d. Francisca Baptista Carneiro........................ 30 
.En,lando Informado o requerimento da companhia E. F. ~ate de Minas sobra o nmal - ferreo 

de Pltanguy • • . . • • • • • • .. . . • . • . . . . .. • • • • . • • • • • • • . .. . • • • . • • • • • • • . • . . • .. . . • . • . . . . • . • .. • . • 60 
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ltemettendo com a rP.spectiYa informação um req11erimento do capitão AdAo Pedro Soares, pedindo 
um Jote de terreno e construcção de casa em Bello l:lorisonte . . . ... .. . . . •.. .. . . ..... . . 

Enviando um {equerim~nto de empregados da repartição de Terras. p~dindo augmento de ven· 
cimen os ... ... ......•... . .... . ........ . . ...... . ......... . ........•.......•......•..... 

Envianrlo um requerimento do Ba,co lniciaclor de Melhoramentos ........ •.. . .... . . ... : .... . . . 
Envianrlo in formado um requerimento da companhia vlaçAo lerrea Sapucahy e remeltendo nma 

mensagem do dr. Presidente do Estado sobre crej ito para os serviços de colonhação e 
agricultura . . . ....... . ......... . ..... .. ........ .. ....•. .. . . ...... .. . . ...•..... ........ 

Enviancto inlormldo o requerimento dos lunccionarios da delegacia fiscal nesta capital e do 
!ll'semhargad r Emiliano Pires do Amorim e outros sobre co>1strucção de casa na no' a 
capital ... .......... . . ..........•. . . . .. ... .. . ......... . ..... . .... . . . . ... . .. . ... . . . . . .. 

Envlanclo informado3 dois requerimentos da companhia E. I·. Oeste de !\tinas, pedindo favores . 
Enviando o r~querimento dos amanue1oscs lias repartições de Agricultura e Terras sobre equi-

paração de Yenclmentos .... .. .... ... . . . . . .. ... . .. . ..•. . ........ . ... . . •.. . .. . . . . . . .. ... 
Enviando informado o requerimento em que os chefes das commrs!ll\es gP.ograpbicas e geologi· 

cas de limites pedem augmento de vencimentos para o Ren f "Ssoal .• . . .. ..... .... . ...• 
Enviando Informado o re'1_uerimento "m qul' o c! r. Luiz de Sousa Monteiro de l\arros pede pri-

vilegio para o prolongamento da E. F. ltapirussú ............. .. ..... ..... . .......... . 
Da Seeretarla ela• Finança•. 

EnYJando um requerimento dos empregados da recebedoria de Minas na Capital Federal. . . .. . • 
Enviando a mensagem de proposta de orçamento para o ruturo exercício . . .. .... .. · . ..... . .. . 
En,·iando o requerimento do tbesoureiro da recebedoria de Minas, sobre augmento de veuci· 

mentos . .....•.•........ . ... . .. . . ... . .... •. . . ....•. . .... . .. . • •• .... . . . . .. .. . . •. . ... 
Enviando uma mensagem do dr. Presidente do Estacto, pedindo creditos supplementares .. ... •. 
Communicando ter sido sanccionada a propesiçAo de 1ei que lst::nt,l !le impostos as aguas mi· 

neraes .. .. .. . . .. . .... . . . ... .. .. •. . . . .... . ... . .. . . . . . .. . . . . . . ......•......•.. . ..... . . 
Em iando um requerimento dos novos amanuenses olaquella repartição, pedindo os favores do 

decreto a. 818 .. .. . . ... . .... . . ...... . . .. ... ... . ..... .... . . ..•...................... . . 
Ern•iando informado o requerimento no ex=collcctor de Uberaba . . . . ...• . . .... . ....... . · . . . .. . . 
Enviando uma mensagem do dr . Presidente do Estado acompanhada dos autograpbos do decreto 

n. 912 e do convenio sobre a propaganda do cal é no estrangeiro ................. ... . 
Enviando um ollicio do governador da Bahia acompanhado de um parecer sobre o conYenio 

para a propaganda do café no estrangeiro ................. : ...... ..... ............. . . . 

De Camaras Jlunlclpae11. 

Da de Patrocínio. enviando uma reclamação de contribuintes seus .. ..... .................... .. 
Da de Caldas. enviando uma reclamação de contribuintes !leus . . ... ... ... . .. . .. . . . . . .. . . . . ... . 
Da de Jacuhy, apresentando o relatorio de seu presidente . .... . .... . .. .... . .......... . ....... . 
Da de Barbacena, enviando uma reclamaçAo de contribuintes seus .. . . .. .... .. . ... . ... ... . . .. . 
Da de Barbacena, participando ter sido dado o nome de União ao districto de 5. José do Quilombo 
Da de Paracali'l, perlindo rr.odincaçl!o do traçado da E. Jo' . de Bello Horisonte il Oeste de M:nas. 
Da de Piumhy, pedindo construcção da..cadêa e eaia do jury naquella comarca .. ...•. . .. .. . . . . 
Da de Piumby, enviando reclamação de contribuin tes seus ... ... .. •. . .. .. . · ... . ...•. .... . . . . . • 
Da de Barbacena, submettendo ã consideração do Congresso uma questão de limites entre Bar-

bacena e Palmyra . .. . .. .. . ... .. . .. .. . .. : ... . . ... . . ...... . . . .. .. . . .. .. ... .. •.....•....• 
Da do Pará, pedindo que seja convertrdo em lei o projecto de subvenção a casa de caridade 

daquella cidade... .. .. . .... .... . .. . . . . .. ....... . . . ... . .. . . . . . . . . . . •. ... ...... . ..... . . 
Da de Barbacena, enviando ropias de títulos e documentos relativos a divisas entre esse muni· 

cipio e o do Alto Rio Doce . . . ... . ..... ... .. . . . •....... . ............. . . . .... •.. ....•. 
Da de Tiradentes, pedindo um auxilio para conclusllo das obras da coiumna do Tiradente~ ... .• 
Da de Piumhy, pedindo a ct-nstrucçào de uma ponte sobre o rio Santo Antenio t.oo districto de 

Sãc. Roque . . ...... . . . .. . . ..... . . . . •..• . •. . ... . ...• . ... . . . . . . . •.... .... ..... . .. . . ... .. 
Da do Piranga. enviando uma reclamação de contribuintes seus .... ... .. . .. . .. . •.. . .. . . . . .• . • 
Da de Barbacena, enviando copia de mais um documento sobre diYisas desse I!:Unicipio •.•... 
Da do Pomba, enYiando tre~ reclamLçOes de contri buintes sP.us ... . .. . . ..... ... .. .... . . .. . .. .. . 
Da do Carangola, enviando 1 apeis relativos ã annullação de decisões suas pela respectiva aseern-

blea municipal ..... .. ..... . .. •.. . . . . . . . . ..... . . .. . . . ...... . .... . . •... .... . .• . .. . •. .. . 
Da da Bagagem, pedindo a c reação de uma cadeira primaria naquella cidade . . . . . . .• .. .. ..•..•. 
Da da t:bristlna, enviando uma re"resentação til' contrihuintes seus . . . ..... .• ....... . .. . .... .. 
Da de S. Domingos do Prata, enviando uma certidão de contribuintes e a acta da assembiea mu· 

nicipal que discutio ~eos Estatutos ...•. .... .•..... •....... · .. . . . .. . .•........ · ....... . 
Da do Turvo, representando contra actos da camara tra'lsacta . .. . . ... . . .... . .. . .....•..... .. .. 
Da de Baependy, envia ·do documentos sobre questões que lhe dizem reepelto .• ..... . .... . . . 
Da de ltabira. pedindo auxilio para obras no arraial da Aliiança . . ....... . •. . .. . · .... . . . . . . .. . 
Da de ltajubá, pedindo creação de cadeiras primarias e representando contra a cobrança do im· 

posto dtl rumo cobraolo ..... . . . .•. . ... . .. .. . .. ... .. •... . •. . . . ..... . ... . . . .... . . .. ...•. 
Da do Alto 1\io Doce, enviando as inlormações pedidas sobre as divisas com o municipio de 

Barb!lcena... . .... . .. . .... . . •... .. .. .. •. •... .. . . . .. . •..... . ....... .. . .... . , . . . . .•... 
Da de Palmyra. envi~ndo dCicument'ls relativos a divisas com o municipio de Barbacena . . . .•.. 
Da da Bagagem, pedindo a construcçAo de estradas de rodagem deste município aos dos outros 

limltropbes com os F.stados da Rabla e Goyaz ........................ .. ... . .. . ...... .. 

[,e Con11elho• Dl•trle&ae•. 
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Do Salto Grande, participando sua installaclo e congratulando-se com o congresso pelas !sabias 
disposir;ões da lei n. 2.. . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . . . . . . • . . . . . . . . • • . . . . . . . . . • • . • . . . . . . . • 32 

Do de Nossa Senhora do Amparo de Baraunas. pedindo reconstrocçAo de uma ponte aobra o rio 
· Santo Antonio......... . .. . .. .. .. . .. ............... . . .... . . .. ... .. . ... .... . ..... . ..... 3!l 

Do de Congonbas do Campo, pedindo creaçãc. de duas cadeiras primartu. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 66 
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Do de It;t'~, dgs ~:8~el~:u~1?0~e~~~~~~~. ~~-. ~~~~-~ -~~~. ~~~ -~~~. ~~-~~~-~~~~~ •• d.~. ?.~~~ 285 

De Diverso•. 

Do jalz de' direito de Ouro Fino, representand o contra lnvaslo no terrllorlo mineiro em sua 
comarca ............. . ................... . ........ . . .. . ...................... .... . .. .. 

Do Clnb Lltterario Altrnlsta da Conquista, pedindo modificação do traçado da E. F. Bello Ho-
rlsonte á Oeste de Minas .. ..... ..... ..... . ......... . .... ... .... . ....... ... ........ . .. 

Do lnspeclor municipal de Juiz de Fora, pedindo transrerimcla da cadeira da colonia D.. Pedro 
para o Morro da Gratldw ..................... ..... ........... . ........ . ........... .. . 

Do Club Republlc:tno Constltucioual do Carmo do Rio Verde, pedindo que lhe seja presente uma 
reclamaçllo de contribuintes municipaea da Cbrlslina . .••.....••• .. .........•..•...... . 

Da mesa administrativa tia casa de caridade da cldadr, do Par:\, pedindo que seja convertido em 
lei o projecto dA subvencll.o à aquelle estabelecimento . ...... . . . . .....•... .. ......... . .. 

De Francisco Martins Barbosa, communlcaot.lo ter sido reeleito presidente da camara municipal 
de Abre Campo. . .. . . ..... ... ............ . . ... ......... . . . . . . . .. . .. . .. ....... .. .... . 

Do juiz de direito do Peçanba, declarando não ter podido remetter authentlcas da apuração das 
eleições naquella comarca ........•..•. · . . . ..•.••... . .....•. .. ...• .... .. . ...• . . .. . • . .•. 

De alguns profe~sores da Escola Normal de S. João d'EI-lley, protestando contra a accusação lm· 
merecida que lhes· rol feita..... . . • . . . • . • . • . . . . . . . . • . . • • . • . . . . . . . • . . . . . • • . . . . . • • . . . .. 

Do juiz de direito de Diamantina, communlcando ter sido expedido diploma de deputado ao sr. 
dr. Juscelino Barbosa . ••. . ...••••.•....... ... •••....•.•..... . ..... . ... .... .. .•..• ..... 

Do dr. Camlllo de Britto, agradecendo a eleição para a com missão examinadora uos concursos 
de magistrados .• . •• .•. ....... •.•. . •. .. •• ... ......• . ... . . .. ..•. .. ........ ... ........ . 

Do dr. Aureliano &foreira de Magalhães, participando ter entrado em exerclcio do cargo d~ chE.fe 
de pollcid deste Estado •. .•.••. ... ..•.... . •.. . .. . ... . .... ........ . . . .. . • . ••. ••. .. . . . .. 

Do inspector municipal do Peçanha, sobre transferencia de cadeiras primarias .. . .. .. ... .. .... . 
Do Dispo de Camaco, agradecendo as manifestações de pezar pela morte do flispo de !llarianna e 

participando sua eleição de vlgario capitular .. . ... .... ...... . .. . .... . ..... . .. ... ..... . 
Do dr. Francisco José de Almeida Brant, parliripando ter assumido o exercício de administrador 

geral dos correios deste Estado ......... .. •. ... . . .. ... . •....... . ...••...... ... . •........... 
Do inspeclor escolar de Baependy sobre convers;io d~ cadeiras ... •. .. . .•. .....• ............ .. . . 
Do l'reslden~ do Estado de Goyaz, enviando um exemplar da mensagem que apresentou ao 

congresso ....... . . ....... ........ . ..... ..... .. ..... . ......... ..... ... . . . ... . .. ......... . .. . 
Da commissll.o do Club 1\epublicano, convidando os srs. deputados para a procissão clvica que 

pretendem realizar no dia 7 ••. : •••.•••••••.•.... . ••• ... • •• •.• •. • ..•••..• . . •• ....•..•• ...•• 
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1896 pags . 4 e .... ... .......... .... . . ..................... . . . ............ ... .... . 
,, pags. 5 e .. . ...•...•.•.... ... . ..•. ... ........... . . . .... ... .. . .. ... ....•••... 
,. pags . 6, 19 e ... ..... ........... . .. . ... .. ............ ....... .. .. . •.. . . ... .. . .• 
,. pags. 23, 28 e . ........ . ....... . . ... .. .. . .. . .. . ... ... ..... ........... .. ...... . 
" pags. 23, 28 e ............ . ....... . ....... . .... . ......... .. ......... . ... .. .. .. 
,. pags. 28, 30 e ..•. .•• . . . . .. ••..... . .••. •. .•••.... •••. . ... : ••...• . .. . . ....... .. 
» pags . 28, 30 e ................................. .. .... . . ............. . ... .. .. .. 
» pags. 2S, 30 e .. ............ ......... .. ....... .......... .. ............ . . ..... . 
,. pags . 3ü, 32, 4<\ e .. . ............ . . ... ................ . . ................. . .... . 
.. pags. 31, 32, 44 e .............. ....... . . .................. . ............. . .... . 
" pags. 35, 41 e . .... ... ................ . ........... ..... : .. .......... ..... ... .. 
:o pags. 41, 44 e ...... . .. ........ ...... ... . ....... .. ............................ . 
" pags . 45, 47 e . ... .. .. .. ... .... ... .. . . .... ... ............. . . ... ............. .. 
» pags. 54, 58 e ....................... .. .. . .... .............. . .. . ............ .. 
» pags. 54, 58 e . ...... .... . ..... .. ............ ........ .. ....... .. . ............ .. 
» pags. 54, 58 e ...... . . .. .. ... ... ....... ........ .... . .......... ........... .... .. 
» pags. 54, 58 e .... .... .. .. .... . ....... . .. . ................. .. . .............. . .. 
» pags. 58, 60 e ............. .... ............. ........ ..... ... ........... .. .... . 
» pags. 58, 60 e ...... .. ........... . .... ... .... . ......... . .... . .. ... ............ . 
» pags. 59, 60 e ............ . ......... . . ... ................ ... ... . .......... .. .. . 
" pags. 60, 61'1 e ....... .•... . .. . .•• .....•. ..•.• ... ... •.•.. .•. ..•...... ...... ·· · · · 
,. pags. 60, 65 e ................................. ... ....... ....... .......... . .. .. 
» pags. 60, 66 e .......... ........ .................. ... ........ ....... .......... . 
» pags . 60, 116 e ... .. ......... ... ... . ...... ..................................... • 
,. pags. 60, 66 e .............. : ..... . .......................... .. . . .......... .. .. 
» pags. 66, 7S e .... . ........ .. ............ . ................... . ......... ...... .. 
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o " pags . 68, 73 e ............................ · .................................. .. 
" » pags. 68, 73 e ................. . .............. . ................ · .. · .. · .. . ... •• 
" ,. pags. 68, i3 e . ... ........... .. ...... . ........ . ... . ............. . . .. . .. ....... . 
,. ,. pags. 73, 80 e ..................... . .. . ...•• . .. . ....... . .............•.. . ..... 
" li pags. 73, 80 e .......... . .... ............. ........... . ..... .. ...... . ........ .. 
,. » pags. 73, 80 e ................................................. . ...... .. ...... . 
» ,. pags. 7a, 80 e . ......... ......... ~ .. .... .... .................. .. ........ ..... .. 
, " pags. 75, 86 e ......................... .. ..... . .............................. . 
» n pags. ':IV, 86 e ......•... · ...................................•.................. 
» li pags. 80, 813 c .......................... . ................. . .............. . ... .. 
» ,. pags. 81, 8ô e ..... ..... .. .......... ... ................ ..... .. . ......... . ..... . 
" " pags. 81, 86 e ............... ...... ..... . ...... . ......... ... .. . . . ............ . 
,. • pags. 81, 86 e ................................................... . ........... . 
» " pags. Sô, 91 e ....................... .. .. . .......... . . .. . ... .. .... .... ........ . 
11 ,. pags. 86, 91 e ... ....... ......................... ............ ... .. ........... .. 
" » pags. Sô, 91 e . .•..•...............••... .. ........•. . .......... . .... ... .... . . . . 
, » pags. 93, 98 e .. .................................. ............... ....... .... . .. 
» "pags. 94, 98 e ......... : .................... ........ ......... ........... .... .. . 
» 11 pags. 94, 98 e .. , ••..•.....••............... . .......••..... . .. ... . . .. .... ...... 
» » pags. 98, 1•0 e ... ..................... ....... ... ..... .. .... ........... .. ..... . 
,. » pags. 98, 110 e . .... ... .• . ..•.•....... ...... . ................. .. . .... . . ..... . . 
,. ,. pags. 98, 110 e ............................. .. ........................ . ..... .. 
» ,. pa~ •. 911, nu e ................ . ................. .. .. ...... .... ..... ........ .. . 
,. ,. 1-ags. 98, 110 e .•..•••..•••....•..•.... .. • ...... •....... . ... .......... . . . . .. . .• 
,. » pags. 98. 110 e ......................................... . ... .. .......... .. .. .. . 
,. » pags. 100, 110 e ............... ... . ..... .... ....... ..... ....... ...... . ..... ... . 
"· » pags. 100, 110 e •....••.•........ . . . ..... .. . ...... ...... ....... .. ... ........ . . . 
, ,. pags. 100, 110 c . ..... . ................. .. ....................... ..... ........ . 
» » pags. 110, 127 c •...•... ..... •..•... ..... ... ... . ..... . . .. ...... ... ............. 
,. » (Jags. 110, 127 e •••..... .. ..•• . . . •........ .• •.....•.•... . .•.. •.. .. ... . ...... . .• 
, » pags . 11•1. 127 c ...•.. . ......... ..... ........... . ....• . .. .- ...... .... ...... . .. . 
11 ,. pags. lll , 127 e ... . ................... ... ... .... ... ............... .......... . 
» » p~gs . 111. 1i7 e ..................................................... . . ... . .. . . 
, » pags. 1ll, 127 e ........... .............. ... . .............. ............. .. .... . 
, » pags. 111 e . ...••...•.....•...........•........•...... . ...... .. .........•... . . 
,. n pag .....................•..•...•.• . .••.• .. ... . ••...... ... .. . ..... .. ........ .. . 
, :1 pags. 127. 139, 175, 177 e ................................... . ............... .. 
.. ,, pags. 12:', 13!l, 175 e ........................................... . ............. . 
» n pags . 127, 130, 175 e ...... . ............... .. ....... ......... . ................ . 
n ,. pa~s . 127, 139, 175 e . ........... .. .................... . .. .. . ...... ............ . 
n :o p:lgs . 128, 139, 17;: e ....... ................. ... ...................... ..... .. . 
:o n pags. 128, 139, 175 e ................................. ............... .. ...... .. . 
» » 1>a~ ..••.•• • .•.• •. •••••• • ••••.••.••••.•..•..• . ••.•.•••••• . • .•.• .• .••• . ••..... • • 
,. » pags. 140, 148, 175 e ...........•... . . . .. . ............. . .. . ............... .... . 
,, ,. pags. 140, 148, 175 e ..................................... .... .. ...... ..... .... . 
,. ,. pags. 140, 148 c ...................... .. .................. . .. ..... ........ .. .. . 
,. n pags. 140, 148 c ...................................... .. ...................... . 
, » pags. 14'.!, 148, 177 c ...................... .. ....... .. ...... .... ............. .. 
,, » pags . 1 12, 14~. 177 e . .. .. ............. . .. . ...... .. ....... ...... .............. . 
, n pa~s. 150, 160. 177 e .. ........................ ..... ........... ................. . 
» » pags. 160, 162, 177 e . ....... . ................. . ... . .... . ... . .. ... ............. . 
n » pags. H\:2, lfi7, 177 e ..... ............... ... ..... .. .. . ....... .... . .. ........... . 
» :o pa~s. 163, 167, 177 e ....... .. ...... .. .............. .. . .............. ......... . 
» » pags. 176, 178 c ................. ... ..... .... ....... .. ..... .... .............. .. 
,. » pags. ISO, 18:.! c .. ........................................................... .. 
» » pags . 11\0, 182 c . .................•................... . . . . . . . ..... : . .. ...... . . . 
n » pags. 18:1, 1 li •: ................. ... ............................ . ......... .. .. . 
» :o pags . 18il. 1SG e .•.. . ••.....•....•...•.......... . •...... . . . ..•...... · ... .. .. ... • 
n » pa:rs. I ::1. 186 c . .. . ...... .. ... . .............. .. ..... . ....• . . .. ..•...... . .. . ... 
, » pa~~;s. 183, tRô e . . . ....... .. . . ... . ... ..... •.. . . . . ......... . .......... . .. .. . . .. . 
" » pags . 184, 11l6, 187 e ..•............. .. .......... . . . . .... ... .•....... ....... .. . 
.. » pags . 186, tQ:.!. ~14 e . . . .. .. . .. ....... . .. . . . . . ..... . .... .. . . . . .... .... . ... . .... . 
» » pag:; . ts6. 192, 214 e ... . ..... ... . . .. . .... . . . . •.. .. .. . . . ... .... . .. . ... .. •...... 
» » pags. 11!6, 192, 214 c ....... ....... ... .................... ............ ........ .. 
,. ,. pags . 186, 192. l!l3 c ........................... . ... .. ... .. ...... ........... .. 
» n pags. 216. 217 e .... ............................... ..... ................... .. . 
» ,. p .. gs . 225, 232 e . . .. .. ... . . . . .. . , ..• . . . ..... .. .•.. ... . . . . . ...... ... . . . ....... . . 
» . » p lgS. 225, 2H2, 256, 3311 e ... · . . ................. . .. , . . . .. .. ...... . . ... .......• 
,. ,. pags . 2t6, 232 e . . ... . . .. . ...... .. .•... . ......• . ........ . .....•... . . . . . . .....• 
, ,. pag .....•.. . ..••.• ...• . .. • . • . . . . . .... .. ...... .•. ... .. . •.... . .. ...•• • .. .•. . ..•• 
, ,. pags. 260, 21i3 e ...................... .... ............. ... ........... . ....... .. 
" » pag3. 264, 21::9, 346 e ....... .... .................................. .. .......... .. 
" n pags. 264, 26!1 e ............... ........ ........... .... ............. ...... .... .. 

" pags. 264, 269 c . .. .•...... . ..... •...••.. .....• ..... •......... . .. . ... ..• .••.•. 
» pags. 264, 269 e ••..•••.. . . . ...••...•. . ... . .••.•....••...••..•..... .• ..•.•••.•• )) 

:o pags. 261, 269 e .......... . .......... . . . .. . ... .. .... . ... ... . . . . . ......... . . . .. . 
» pags. 270, 280 e •••.•••.....• . .••.••.....••...••.. • .. .. • • ..• .. . ••.•. .•...•••. . • 
» pags . !!.70, 280 e ........ . ... . ........... .... ..... . ........................... . 
,. pags. 270, 280 e •••••••.•...... .• •••••. ....•.••....•. .••• , •.. . ••••.•.• ••••. •.• 
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N. 111M de 1896 page. 280 e •.••••••••..•••••••••••••••••.•••• : •••••••.••• ~ ................... . 
R. 20rl • • page. 282 e ........................... . ..... : ........................ ...... . . 
.N. l!06 • • page. 28:!, 341 e ........................... ~ ..................... . ............ . 
N.~ 201 • , paga. !92, 341 e ............................................................. .. 
N. 203 • • pap. 283, 341 e ........................................ ~ ................... . . 
N. ~00 • • paga. 283, Mt e .............................................................. . 
N. !iUO • • pap. 283, 288 e ...................... . : ......................... . ........... .. 
N. ~11 • • pags. 286, 195 e .................................................. ~ ......... .. 
K. 212 • • page. 286, 295, S&l e ............... .................... ... .............. ~ ... . 
.N.~ 213 • • paga. 1!87, 295 e .. .. .... ............... ............ . ....................... . ... . 
N. 214 " "page. M, 2951 SUe .... ; .................................................... .. 
N. 215 , " pags. 295, 306, 341 .e .......................... . ...................... ~ ...... . 
N, 216 11 "11&1(1. 295, 3u6 e ............... . .................. : ............ , .............. . 
N. 217 • " pags. 29:-, 306, 341 e ............................. ...... .......... .. .. : ..... . .. . 
Da commisslo especial do congre!SO• sobre a propoalçAo n. 24, vetada pelo dr. Presidente do 

Estado, page. 316 e. , •.• .••. •.•.. •••••.•..••.... , . .. .... . .•• ..•. •.....•..... .•... ..... 
N • .218 de \896 page. 327, li36 e ........... .. ....... ........ .... ...... .... ..... ...... ....... . 

. N. 219 11 • pags. 8:~7, 343 e .. ~ .. • ... : .............. ..... · ... ... ......................... .. 
N. 220 • • page. as;, 343 e ........... , . ................. ~. . ............................ . 
R. !21 • » paga. 351, 357 e ............................................................. . 
N. m -,. » pags, 351, 357, 391 e ..... . .................................................. . 
N. 223 1 ' • page. 351, 357 e ............................................................. .. 

• N. 224 • 11 page. SSR, 361 e ................................. .... ......................... . 
N. t25 • • pags. 36!, 36& e .............. . ......... ................ ...... .... ........... .. 

i. 126 • • pllge. 380, 389 e .......... · .......... . ......................................... . 
• 227 • • pa@'a. S89,~e .. .. -. . ...... ....... .................... ~ .. . ................... . 
• 228 11. ,. pags. S!!r;, 397 e ... ........ .. .... .. ......... .. .... .. ........................ .. 

1(. 2~ « 11 paga. 397, 402 e..................... ....... .. ... .. ......................... .. 
N. 280 » • paga. 897, 402 e ......... .... ............................................. .... . 
N. 281 ,. ,. paga . a97, 40t e ............................................................. .. 
N. 282 11 ,. page. 897,'40'! e ........ .. ........................ ..... . .. .... : .... ...... .. . . .. 

' N. 23S ,. • page. a97, 402 ·U6 e ............................................ : ............ . 
N. 2&4 ,. • page. 398, 402. 416 e ........ .................... ............................ .. 
N. 235 " " paga. 391!, !0-2 ·U6 e ........................................................ . 
N. 236 " " pags. 398, 402, 416 e .. -: ..... , .. . ............................................. . 
N.'237 " ,. paga. 398, 402, 416 e ......................................................... . 
N. 288 ,. ,. paga. 398, 402, 416 e.· ........ ....... ...... . ........ ....... .................. .. 
N. 289 ,. o paga. 891, 902, 416 e ........................................................ .. 
N; 240 • ,. paga. 398, 402, 4U e ............................... · ......................... . 
N. 241 • , pags. 403 e .... . ............ .... ....... ........................... ......... . .. 
N. 242 ,. " paga. 403 e ......................... .. ....................................... . 
N. 243 ,. "pags. 409 e ....................................... ~ .................. ; ..... .. 
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N. 45, paga. 184, 192, 206, 209 e .... :.. .. • . .. .... ... .. .. • .. .. •• • .. .... .. .. .. .. ... .. . .. .. .. ... 230 

Da ca ... ra •~ 18M. 

N. 89, paga. 101, 160 e................ ...... ..... ......... ....... .... .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. . 165 
N. 1............................ ........ ........................................ ...... ...... 214 

Da Ca-.ra •e t8eõ. 

N. 37, paga. 172; 2i5, 218, 233 e .... .... ...... .. .. .... .... .... • .......... .... .. . .. . .. .. .. . .. . 239 
N. 40, pags. 2ll, 246, Si8 e................................... . .............................. 359 
N. 50 ............................ ,........... . .......... . . .... .. ............... .... . ..... . . . 24 
N. 57, paga. 30 e .............. .... ... ....... .. .... ·... ... ........................ ........... 34 
N. 67............. . ... . ..... .. . .. .. .......... ..... .... . ............. .. .. ........ .. .. ........ 237 

.N. 110, pags. 208, 230, '236, 260, 264 e.......................................... ... .. . . . .. ..... 270 
N. Si, pags. 108. 160 a .. .. .. . .. .. • ... .. • .. .. • .. .. .. .. .. .. • .. . .. .. . .. .. . .. .. • • .. • . .. .. .. .. . .. 165 
N. 35, pags. 3!16, 415 e................................ .. ...... ..... ............ .. ....... .. . 417 
N. 98, paga. 45 e.................. .. ........................................ ................ 48 
N. 102, pag. 262, 369 e . . .. • .. • . • .. • .. • . • .. .. .. • .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. . .. . .. . • .. .. .. .. .. . .. .. .. . 391 
N. 108 ....................................... . ... .. : . . . ............ ............ . ... . . . .... .. - 46 
N. 10J ........................................... .• . . : . .... ... . .. . ..... ........ . . . . .. .... .. . . . 28 
N. 112..................... ..... .............................. .. ................ .. .......... . 339 
N. 118 ... : ...... ............... .... ................. . ................... ................... . . 66 

· N. 115....... .. .. . ........... . . . . ..... .... ...... .. . . ................. . .............. .... ..... 236 
1\. 117, pags. 205, 208 e....... .. .. .. • .. .... .. . .. .. .. .. • .. .. .. .. . • .. .. .. .. •• .. .. .. .. .. .. .. .. 216 
N. 118 ....... ........... ; ..... . .. ....... ........ ... ...... .. ......... ... ........ ...... ......... 23 
N. 1111, pags. 43, 4;1, 56 e ......................... . ... : ....................... . ............... ,192 
N. '121.... . .. .......... ...... .. ... . . . . . .... . . ................ . ............................ . . 85 
N. 122......... ....... .......... ..... ................ . .......................... . ... ..... ..... 52 
N. 124, pags. 51. 74 e .•• ............... . ... :..... . ...... .............. . ......... . ........... 83 
N. 125, pags. 57, 74, ·~ , 402 e ........... : ....................... ....... ................. 412 .. , ' 



N. 127, pags. 45, 48, 128, 153, e ..... . ... ......... . ... . .......... . ............... .. . .... .... .. 
N. 128, pags. 46 e .... . ....... .... .......................... ......... .. ..... . ...... .. ...... . . . 
N. 129 ......... . . .. ................................... . . . ............. .. . .. ..... ............ . . 
N. 130, pags. 182, 194, 225, 2i0, 2n. 260, 3~8. 350 e ..... . ............................ .. . . ... . 
N. 132 ..... . . . .. ..... . ................ .. ..... .. .. .. ...... .... ..... . ............. . .... . .. . .... . 
N. 133 .......................... . .................... . .. . ........... ... ......... . . ..... ... ... . 
N. 135, pags. 23, 361 e . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... .• 
N. 138 ............................. . .... . .... ..... ... .. ........ .............................. . 
N. 140, pags. 29, 41 , 52. M, 65, 74, 83, 403 e .......................... . ....................... · 
N. 143, pags. 236, 346 c ..... . ... . . .................................. . . . .. ...... ...... . ... . .. . 
N. 145, pags. 34, 2311, 270, 282 e ..... . . . ............................. .... .... . ........ ... ... .. 
N. 146, pags. 42, 52, 111 e .......... .. ................... ............. ... .......... . . .. ...... . 
N. 247, paga. 40e .•••. .. •••• . •.. . ••••. .. . •.•••.•....•.•• ••... .• . ..•......... . •......... . • . ... 
N. 150, pags. 52, 75, 88, 95, 138, 160, 165, 298, 30:1, 30<l e . ....... .... . . .. . ..... ... ..... ...... . 
N. 151, pags. 23 e . ..... . ......... ............ ... ...... . .. .... ...... . . ..... . . . ......... . ..... . 
N, 152, pags. 23, 28, 70, 17S, 200, 215, !!18, 232, 296, 307, 308, 309, 405 e ... . ... . ... .. . .. . .... . 

Da Camara, ele 1896: 

N. 153, pags. 28, 30, 34, 41, 48, 50, 59 e .......................... . ..................... . .. ... . 
N. 154. pags. 31, 32. 138. 142, 161, 165, 251, 264 e ........... . .. .... .... ..... .... . .. .. . ...... . . 
N. 15:>, oags. 32, 35, 168, 176, 190 e ...•. .....••••.. .. ...•..•.•. . ..•..•.•.....•.. . .... ........ . 
N. 156, pags. H2, 35 e . .. • . ........... ... ..... .... . ..... .. . . .. .. . . . . ... . .. ........ . . .. . . ....... 
N. 157, pags. 33, 35, 48, lLU. 154, 160, 163, 172 e ......... .......... .. ................ ......... . 
N. t;.s. page. 35,. 41, 151, 160. 168, 17t. 181, 19 e .. .. ........... .. ........... ... ............. . 
N. 159, p~gs. 36.41, 48, lflS, 175, 177, 209, 223, 2:.!3, 238, 39-1, 415 c . ..... ....... ....... ...... .. 
N. 160, pags. 42, 41, 56, 182, 246, 2;>2, 267 c .... . . ..•... ... .... .. ...•................. ... ....... 
N. lllL, pags. 44, H, 52, 150, 166, 21:4, 227, 230 e .... ........ ................ .. .......... . .. .. 
N. 162. paus. 45, 117, 5~ e . .. • . .... . .. ...• . ....•.. .. .. ..... ........ . . . . . .. •. ......•.•. . . .. .. .... 
N. 16:1, pags. 47, 4!1, 59, 61, 81, 97. 91 e . .. ....... ...... .......... . .... .... .. .. . .............. . 
N. 164, pags. 47, 49, 59, 78, 82, 108, 128, LG 1; 18 1, 359, 36 1 e .. . ............................ .. .. 
N. 165, pags. 47, 49, 69 e .. ...... .. . . .... .. ... . .. ..................... ... .... ... . .. .. ..... .. . 
r; , 16li, pa~s . 'li, 49,69 e .......... .. .. .... ... ..... ..... ....... ........... .. ..... .. .... .... .. 
N. 167. pags. 47.~49, 166 e ..................................... ...... .. ....... ...... .... .... .. 
N. 168, pags . 47, 49, 101, 113, 130, l-la, 2:18, 261, 2!18, 311, ,;:;9, 343 c ..... ...... ......... .. .... .. 
N. 169, pags . W , 53, 62, 81, 145, 148, 1 ~ 1 . 166, 182, 377, 40:!, 401 e ............... .. . .... .. .... . 
N. l7ú, pags. 51,53 c . .. .. . .................................. .. ........ . ..... .. . .. ........... . 
N. 171 , pags . 51, 53, 85 e ............................................................ .. ...... . 
N. 172, pag:~ . 52, 53, 70 e .......................... .... ........ .......... :=: ........ ..... .. ... . 
N. 173, pags . fiZ e ...... .•..•.. .. • . .. . . . ..•. . ...•...•. . .•..•........ ... . . .•• ..... ........ . . .. • 
N. 174, pags. 55, 58. 83. !<lO, 161, ISO, 194, 198 e .. .. .. ........... .... . ..................... .. .. 
N. 17C., pags . 55. 58 e •.•• . • • •.• . . . .• ... • .... . .. ...•. ..• •. . . .. . • .. . . .. .... . .. ..... . . . . . .. . . . .• 
N. 176. pa~:s 5;., 5~ c . . . . ..••....• . ...•......... . • . . .... . .. .. . .. . .... . •.. . . . . ......... .. . .. . . • 
N. 177. pags . til, (16 c ... ... . .... . ................................. .. ........... .. . . . .. . .. . ... . 
N. 178, pags . 61, 66 e .. ....... ....... .. ...... ....................................... .. ... .. . 
N. 179, pagos. til, 66, 269, 2D5, 314, 337, 346, 318 e ..... . ...... .. ......... .. .. ... ... . . .. ... . . . . .. 
N. li:!O, par:s. 62, 66, S:'i e . . . ..... . . . . . . .. .... . . . .......... .. ...... . . . .. . .... .. . .. . .... ...... .. . 
N. 181, pags . 67, fi' f, 73, 150, 315, 319 e • ...••. .. .. . •.•...•....... . . . . .• .. . . ..... . . . .. ... . ...... 
N. 182, pags . 6!1, 73, !14, !15, 142 e ............... .. . ....... .... . ....... . .. . ........ .... ....... . 
N. 183, pa~s . 75, 80. 88. !ll,94, 134, 140. 161 . 19 ,205.337,343 e ........... . ..... . .... ..... .. .. 
N. 184, pags. 77, 80, 88. 93. 135, 1111. 154, 199, 205, 203 c ....................... . ..... .... .... . 
N. 185, pae~. 78, su. 166. 188, 208, 230, 237, 261, 264, 270, 40) e ....... ........ . .............. . 
N. 186, pags . 82. L6(i, 179 e .. ................................ . .... ......... .. .. .. .. · ........ . 
N. 187, pa~s. sz, 166 e .•.•..• .. ••• .. . ...... . .. • ..•.. . ... . .. . ... .. .. . •.. . . .. .••.. •• . . ......•.• 
N. 18S, IJii~S . 83, !66 o .. ....... ....• .• . ... . . . . .. . . • . . ........ . .. . . . . •.. . . . •. ... . ..... . ... . .• •• 
N. Ltl9, pags . 86, !ll, H 4 e •.••.•...••. • .•....... .... ..••.•.... . • ........•........ . .• . ... . ...• 
N. 1!10, pags. 86, !l!, 166 e ............. ............. ...... ....... ..... . ....... .. .......... .. .. 
N. l !ll, pags. 88, 91, 166 e .. .. .... ......................... .. ............... ..... ..... .. .... .. 
N. Hl2, pags . !18, 141, 150, 150, 171, 181 c ....... .. ......................................... .. . 
N. 193; pags. 98, 172. 176, 190, 19:.!, 211, 218. 2·t7 c ........................................ ... . 
N. 194, pags . 10ll, LlO, 205 e ...... ...... ...... ..... .. .. .. ...... ...... .. ...... .... .. . ... .... . 
N. 195, pag~. 1 ~0. 110, 234 e .••..... . .. . •..•. . . ....•. .. . . .. . . . .. . •...•.. . .. ... .. . .. ... . ...•. .• 
N. Hlfi, pogs. UI, 127, 171, 18fl, 183, 1!H e ..... . ..... ...... ...... ... .. .. ............. .. . .... .. 
N. 197, pags . 112. 127, 184, 210,224, ~34, 252. 2!16 e ........ . ..... ...... . .. .......... .. . . .. ... , . 
N. 1!1.g, rJags. 112, 127, t:íl, 2<:6, 262, 265, 277, 28:l, 2!17, 30:.1, 407, 417 e ................. .. ...... . 
N. 1~19 1 pags. LL3. 127, 16\'1, 194, 20!.l, 224, 23:i , 2:19, 369 e . ....... .. ................ ....... .... .. 
N. 200. pag~ . 128, 13!1, 161, 16:{, 172, 2ll9, 224, 233 e .... ........ .... .. · ...... .... .. . ....... .. 
N. 2Ll l . pa~s . U9, 1:19, LG6. ifl?, 17 1, 179, 1!10, 199 c ...................... .. ............ ... . .. .. 
N. 20:.!, [l•gs. 12!1, 1:!9, 234, 269 c .......... .......... ........ ............ . .............. .. .... . 
N. 2113, pags. 143, US, W6 e .• • • • . •..•....•......... ••.. • .••... •.• .. .. . •...•.. . .. . ... .. . •. • .. . 
N. 2Ut , pa!ls. 143, 14'1, 166 e .••••........ •..•...• .•.. .. . •••••... . •... . .. . .. .. . . • ... .. .. . . ... . 
N, 20:;, pags . 150, 160, 230, 282 c ....... ...... .. . ... .... - .. .................. . ............... . 
l'L 206, p:-~)ls. 163, 167, 177. L7!l, 180, 189, 260, 26 1. 27u, 360 e . ........ ......................... . 
N. 207, pags. 163, 167, 180, 208, 230 e ................ . ...................... .. .. .. • ......... .. 
N. 208, pags . 164, 167, 18·1 e . • . : ................ . ........... .. ..... .......... ...... . ........ .. 
N. 209, pags. 164, 167, 180 e ........ • ....... .... ... .... . ... .. ..... . . . ........ ........... .. . .... . 
N. 210, pags . 164, 16i e .. . . ............. .... . ......... .. ........... ............. . . .... ..... . . . 
N. 211, pags . 1115, 167, 177, 180, l':i9, 198, 2LL, 218, 2:17 e ...... . .. ...... .... : .. .. ............ ... . 
N. 212, pags. 16 , 171 o ...... ................... .... .... .............. ; •• • ............ . .. .. .. . 
N • .!!13, -pags. 168, 171, 180 e ......... . ............ • ..... . ... . ................... . .. ........ . . . 
N. 214, pags . 172, 176, 181 e . .. . ......................... .. ................ • .. . ............... . 

I C. A. D.-4 
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230 
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!!36 
236 



' 
PAGINAI 

~ N• 215, pags. l"n, 1?8 e ............ ; ........................•....•.....•............ ~ .....•.... 
N. !!lfl pags. 182, 1M, 198, 211, 216, ~_8_, 29!1 e ............................................... . 
N. 217 pags. 183, 186, 200, 287, 328, :Jl!O, ~ e .............................................. . 
N. 218 paga. 184, 186, 227, 237 e ....................... ... ...... . ................. .. ....... .. 

- N. 219 pag ................................. . .. : .............................................. . 
N. 220 p:ijta. 192, 195, 209, 861, 377, 388, 3M, 395 e ............................ : ..... . ..... .. 
N. 221 paga. 192, 19!>, 209, 229, 240, 276, ~. 807, 309, 312, 333, 338 e .......... ; ........... .. 
N. 222 paga. 195, 2117, 216, 286, 248, 257, 2?0, 283, 880, 398 , e ................................. . 
N. 223 paga. 199, 204, 216, 226, l!47, 267, ~1 809, 312 e ..................................... . 
N. 224 paga. 202, 204, 216, 217, 284, 269, J:M e ...... . ................................. ...... . 
N. 225 pags. 211, 215, :.>30, 234, 2_60, 2115, 284, 812 e ...... . .............. . ................... .. 
N. 226 paga. 217, 234, 269, 284, 806, 823, 837 e .............................................. . 
N. 227 paga. 218 e .................. ~ .............................................. . ........ . 
N. 228 pag ................ : ............................... . ............... .. ............... .. 
N. 229 pags. 226, 232 e ................. . ... ..... ............................................ . 
N. 2.'10 pags. 276, 232 e .. ............... ..................... .... . .. , ....................... .. 
N. 231 pags. 226 e . .... .. ............. .... .................................... , ............. . 
N. 232 pag ... ..... ........................ .. ... ................. : . ........... ~ ............... . 
N. 233 pags 237, 389, 394, 896 e ... . .... ........ .. ... . . ...... ........... ..... . ......... .. . . . .. . 
N. 234 paga. 238, 247, 314, 319, 338, 339, 348, 350 e .......... . ........................... . .. . 
N. 235 pags. 238, 247, 327, 334, 34!1, 346, $51. 359, 361, 362 e .......... · ....................... . 
N. 236 pags. 238, 247, 260, 314, 333, 33!l, 346, 358 e ....... . ...... .... ....................... .. 
N. 21\7 pags. 239, 247, 267, 269, 289, 358, 38!1, 390 e .. ... .. . .. . ........................ _ ..... .. 
N. 23!! pags. 260, 26fl, 287, 323, 326, 350 e ........................... . ............ .... ..... . .. 
N. 2~!1 pags. 265, 269, 307, 319, 346, 855 e ............. ........................................ .. 
N. 240 pag11. 281 286, 297, 8U, 819, 827, 333 e ....... .. ........................ . ........ · ..... • 
N. 241 pags. 283, 286, 297. 306, 323, 327, 388, 345 e ...................................... . .. .. 
N. 242 pags. 284, 286 e..... . .. .. • .......................................................... . . 
N. 243 pags, 287, 295, 338, 360, 367, 868, 869 e .................. . ....... _ .......... . .. . ...... . 
N. 244 paga. 287 e ........................................... .... ............................ . 
N. 245 pags. 288, 294, 306, 920, 362, 3i0, 376 e .. ........................................ . .. .. 
N 246 pagft. 288 e . ... .... .. . _ ............. . .. . .............. . .... . .......................... . 
N. 247 pags. 297, 306, 314, 319, 338, 846, 348, S!IO e ............. ~ .................. .... .... : .. 
N. 248, p:~gs . 307 e ........... . .............................. . . ......... .. ... . .... ... ... . .... . 
N. 949, pags. 327, 336 e .......... . ..... ..................... ...... ...... ......... ...... ..... . . 
N. 250. pags. 327 e ..... . .. ......................... . .... . .............. . ... . ..... ...... ..... . 
N. 25\, pags. 337,339 e .. ... ......................... . ....... . ......... ..... ..... . ... .... ... . 
N. 252, pngs. 345, 317, 959, 360. 364, 367, 388, 414 ...... ... ....................... .. ......... .. 
N. 253, pags. 345, 347, 3&1, 358, 364, 367 e ....... ......... .... ..... ..... ..... ............. .. .. 
N. 254, pags. : 45 e .. . . .. ....... .. . ..................... .. . .... .. · .. .......... . ....... ........ . . 
N. 255, pags. 3il7 e . .... .... .............. . .... .... .. ..... . ....... .. ..... ....... .. . : ..... .... . 
N. 256,-pags . 347 e . ... . ............ .... .................... . ..... . ....... . ......... .. .. . ... .. 

.' N. 257. pags. 3~7 e ... ........ ..... - ... . ................ ... .. . ............. . .......... . .. .... . 
· N. 258, pags. 351, 357 e........ .... ......................... .. .. . .. .. .. .. .. . • . . .. .. .. .. . .. .. 

N. 259, pags. ~51, 357 e ............................ . ............... .. ... . .................... .. 
N. 260, pags. :156, 362 e ..• ••• _ • • . . . . . . • . • . • • • . . . • • • . • . • . . . • • • . • • . . . . . • • • • • • . . . • . . . . . . • . . . . • _. 
N. 261. pags. 359, 361 e .... ...... ..... .... ............ . ..................................... . 
N. 26~. pags. a6t, 370, 376, ~91 e ........ . ........ , ........... .. ................ . ........... .. 
N • .!63, pags. 369 e . ... . ............................... ... ............... . . ..... ........ . ... .. 
N. 2M, ;>ags. 391, !s94, 412 e .. .... .. .... ... .... ...... .............. . ........... ... .. .. ..... .. 
N. 265, pr.gs. 391, 394 e ..... ....... ............... ....................................... ... . 
N. 266, pags. 39r e ............... .. . ................. . ......... . .............. . ............ .. 
N. 267, pags. 3!16, 397, 412 e ......... _ .............................................. . ....... .. 
N. 268, pags. 403 e ....... . . . .. ......... . ......... ... ............ .. ..... . .. . . ....... .... ... .. 
N. 269. pngs. 410 e ................ ...... . ... .............................. ....... .. ......... . 
N. 270, pags. 410, 413 e ................................... .. .......................... . .... · .. 
N. 271, pags. 411 e . ...... . .. . . . .. ..... ... .......................... . ... .... _ ............... .. 

Do Senaclo s 

N. 44, pags. 32 e ................ ... .. . ........... .. .. ..... . ... ........ .-............ .-. .. ..... . 
N. 55, pags. 238 e ...................... .. .................................. .. ... .. ......... .. 
r;, 57, pags. 48, 75 e . ............. . ... .... ...... . ..... ......... .. ...... . . .. ... . ............. . 

~: it t!f.':':':':':':':':':':':':':':':'::::::::: ~::::: : :::: :j :'::: :::::: :': :': ~ :: ~:: ~ ~: ~:::::::::::::::: : :::: . 
N. 69, pags . 161, 167, 172, 180, 189. e ........... .. ..... . ................ -... . ......... '. ... ..... . 
N. 70, pag .. .... ..•....... • ... . .•... ••.••.. . .•..•.••.•. . .. . ....•••.•.••••• .• .•. . •••• ....•.•.• 
N. 71, pags. 161, 167, 181, 183 e .. .......... . .... . ....... ...... .. ........................... .. 
N. 72, pags . 169, 192, 206, 209 e .... .......... ...... ... .... .. ................. .. ............ . . 
N. 73, pag .. .. . .......... .. ... .. ... .. ........... ... ....... · ................. ..... ..... .... ... .. 
N. 74, pags. 211,282 e ...................... : ... ....... .................... : ............... . . · 
N. 75, pags. 267, 269, 284, 862, 367 e . ....... . ....... .. ...................................... . 
N. 76, pags. 218, 297, 315 e ................... .... .............. ~ ............... . ...... . 
N •.. 77, pags . 247, 269 ........ ; .................. ... ........ .. ................. ... ... .. 
N. 78, pags. 260, e ...................... .. .................................... . 
N. 79, pags. 239, 362 e ... , .. . ...... . . .......................................... . 
N. 80, pags. 289 ............. .. .... .. . . ..... . .............. ... .......... .... . .. 
N. ·, 81, pags. 288, e .... .-............................ ~ .......................... . 
.N. 82, p~. 327, •• ..•. . •• •....• J ••• •.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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350 
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414 
409 
414 
415 
414 
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101 
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177 
297 
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919 
394 
614 
355 
994 
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PAGINAS 

N. 83, pags. 3-t6, 3\10, 40 l e. .. . . .. ... . . ... ..... .. ..... . ............. . . . . • . • • . • • • . . . • • . . . . . . • 412 
t N. 84. pags. 355, 36~. 389, 399, 414 e.... .. . • .. . .. . . .. . • . . • . . . .. .. .. .. . .. • ... .. • . • .. . . .. . .. . • 416 

N. 85, pag . ............... ... . ,....... ........................ ...... . ....... . ................... 388 
N. 86, pags. 389, 39i e.. .. .... ........... . .. . ....... ... . ................. ..... . ...... . . ... .... 304 

R 

REPRESENTAÇÕES E REQUERIMENTOS 
De •tverlio• : 

Do dr. Leopoldo Corrêa, pedindo dois mczes de licença para traiu de sua saude .•.. .• •...•. . • 
Do desembargador Amador Alvares da Silva, pedindo um anno de licença para o mesmo Om .. • 
Do engenheiro Clol'indo Burnicr Peswa de Mello e outros. pedindo privilegio para exploração 

do mangan'ez . .. .. •.•..•.... .•..• .•••. •..•. ...... .•.. . . . ...•...•.••••• .. • .. •• .... ...• 
Do dr. José Cesario de Faria Alvim, reiterando o pedido ele saneamento da zona da ma tia •. .. . . 
De Jollo Paulo de 1\lello Barreto, pedindo a approva;;ão de um projecto que apresentou crean-

dn um banco locador hypothecario ... . .. .. .. . . ..... . ..... . .... . .... ..... .. . .. ...... . 
De João Baptista d! Freitas, reclamando contra prejuízos que lhe resultaram da reorganisação 

(la secretaria .• . •••.... ....... .. .. ..... . .. . ...... . ... . .•. .. •• •••. . .• .. ..•. . .. .. •. .• ... 
Dos prole~sores de musica e desenho do Internato elo Gymua~io Mineiro, pedindo equiparação 

de seus direitos aos dos lentes do mesmo estabelecimento . •.• . ....• . •. ••. .. .. ... . ..• • 
De Antonio Martiniano Ferreira, pedindo a impressão de seu compendio de gymnaslica e o pre

mio a que por isso tem tllreito. • .... . . .. ... .. .. . • . . . . . . .. •. ..•......••....... .. ..• ... • 
Da viuva do juiz tlc direito de S. Francisco, pedindo uma pcusllo c a punição dos assassinos 

de seu marido .. .. .. ......... . ..... . . . .. . . .. ...... ..... . .. . ... ...... ... .............. . 
Do 1.' lahclli:io da cornarca do Patrocinio. pedindo Ires mezcs de licença ..•.•..•.. . ... . . · .....• 
De :1lumucos tio lnlcrnalo do Gymuasio ~l i neiro. pedindo a creação i'ltl uma cadeira de italiano ... 
Do engenhe1ro Carlus tle Figueiredo lUmes e outros, perlinrlo privilegio para exploraçf10 do 

mall!!anez . . ... ... ........ .. .... . . .. •.. .. . ·. • · . · ...... · . . .. · · .. . . . , . · •. • · · . •• . · · ·. · · · 
De professores !la Escola l'iorrual de Ouro Preto, pedindo reconhecimento de seu direito de 

professores tia Escola Normal da capital . .. .. .... . . .. .. ..... .. ...... . .. .. ... .... .. . .. . 
De Saluruino Hil!eiro rlo Nascimento, pedindo revisão rla lal!ella annexa ao regulamento da 

secrelaria ria Camara . ••.• . .. . . .. •. . .... . . ...... . ... . . . .... . ... .•...•. . .• . .. •.. .. .•.. 
Do Alhcneu S. Luiz, fundatlo em Lima Duarte, pedindo u111a suhvcnç;1o ... .. .... .. .. ... ... . .. . 
De d. Carolina Martha r.outcs ele Barros. Jl"tl!ndo lotes d>! terrenos em Bcllo 1-torisonte, na 

qnalitladc tle proprietaria em Ouru Prelo . ...... ... ..... . ..... . . .•. . . · .. .. . .. .. ... .. . ••• 
Da tamara municipal do Par:l, perliudo uma su ltl'enção para o cxtcrn alo por clla rundado . . ••• 
De criadores. propriclarios e nc~ocian les de AI teu as, sobre a baixa do preço da rarrre verde no 

H i o ele .Janeiro ......... . ........ ..... . · ...... . ... .. ·.·· .. · .. · .. . ···· .. · ... .. · .. · · · .. 
Do dr. Jo:1o Au~u~lo Hodriguc~ Caldas e outros, pruporulo-se a lundarcm um bauco de credito 

real para emprestirnos á lavoura •. .... . ... . ... .. . . . . . . . ....... . . . .. . . .... . ............ 
Do cx·collcclur ti c llapecerica. J•ed irrd 1 rclcvaç<1o tio J'agarucnlo rlc juros sobre o alcance Ycri-

fi carlo em suas conlas ......... ... , . .. . . .. ... ...... ... ........ . .. . ....... .. ..... .. .. 
De i'iunes & Fi ~ucircJo, lJropondo-sc a iniciar o tlcsen1 oll'imenlo da industria ra:;: tori l aper-

feiçoada . •. .. .... : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . .. . . •. 
Do dr. Artlonio Au~:us lo dt: Lima, pedindo que Ih.'! ~cj :io extcusi i'OS os direi tos concedidos ao~ 

runcciouario: publicos res·denlcs em Ouro Preto . . . •. .... . •.. .... ..• . . .... . . . .. . ...• . 
De Pcrlro Sua re~. pedindo licença para lratar de saudc .. .... .... . .... . .... .. .... .. ........ . .. . 
Do dr. juiz de direito do Caethé, pedindo licença . ..... . ........ ... .......... ... ... .. ..... ... .. 
Do dr. jrri;r. direito do Turvo no mesmo sentido ................. . .... .. . .... .......... .. .... .. 
Do cousell ru rli>lrr ·tal de llamaraly, pedrndo um auxilio para o ~aneamcnlo des::a localidade .. . 
De JClaquim rle ::iena Cesar, pedindo a gratificação de quinta parte de seus vencimentos ... . .. .. . 
Dos novos arnanueuscs das repartições da A~ricullura c Terras, pedindo os favorl!s couslarrles 

do tlccrrto 11. 818 . ............ . .•••........ .... ......•.. .. •.. . ......• . ..•... . . . •. ...• 
Do prc~itlcnl c rlu conselho rlislriclal de Santa Anna dos Ferros. rags. 109 e ..• . . . . ... • ... ... . . . 
Do dr. juiz tlc ·direi lo de Alienas. pedindo que lhe seja restabelecido o dir~ilo de antiguidade . . • 
De varios ciol:u1;1w;, de Alvinopolis, pedindo a rreaç:1o de uma cadv;ra pri maria . .. . .. . . . . . .. . . . . 
Da 111aioria ria ..:a mara municipal de naepently ~obre uma quesl:'to rle eslmlho . . . .. . . . .. . . . . •.. 
Do dr. Jo;1u ele CarYa lho BorgtJs, perlindo p_rivilc~ io para a cons lrucção de uma cslratla de I erro .. 
De ti . ~larrn .lusé de ~lenczes Freitas, pedrndo lrccL;ça ... .. . ... . .. .. . ............ ...... . .... .. . 
De hahilanlrs 110 ~l o rro d . cbaslião, pedindo a creação de um;> cadeira primaria ........ .. 
De tlil cr~u~ func~iona r ios publicos tia captlal, ped indo dcrroga(·ào d ar t. 104. da consti tuição 

nri nc ira .. •• ... . . .. . . ....... . .. . . .. . .. . .. . .... . . . .•. . .... .... ... . ••. . ... . ...... .• ..• 
Do errr::enhciro llrrCtl lano Hamos, pedindo privilegia para explorar a mica ..............•......• 
Dos 11ovos lu nccionarios d<1• secretaria do ln!crior, ped indo conccssào dos favores do decreto 

n. 8 1 ~ .. .. .. ................ ..... ...... . ........ ...... . ......... .. ................ . . 
Do couscll!o rlislricla! dos llcmcdios, pedindo concessfto de uma cadea c creaçfto ae uma ca-

del r a prrruarra •....•. . .• .. ... . ... . ...... . . .....••. . ..... .•. . .. •..........••..••.• . .... 
Calhand Shmidt c Comp., pedindo isenção de imposlos para os produclos de sua fabrica ......... 
Do conselho tli slrictr>l !I e Santa Cruz da Chapada pedindo c reação de uma escola primaria .. •••• 
De ti. Ccl'i lia Augusta Godinho. pedindo pagamento de vencimentos a que se julga com direito .• 
De Will ian l'\crrhauds Junior, proponflo-se a fundar um banco para conversão de guias de c2.fé •• 
Do agen!P executil·o municipal de Santa Ano~ do~ Ferros. cnvia11do lliD pedido para a creação 

tle uma cadeira primaria nesse município'. . . ... ..... . . .... ·• ...................... . 
De 1\(anocl ::ioares da Silva Telles: pedindo licença ~ara tratar de ., · ......... . ... . 
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De Daniel GOnçalves Castanheira, pedindo extlocçllo do compromisso que tem para com o 
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De-Joio Guilherme Ferreira de castro, pedindo licença p:u-a tratar de sua saude .••.•..••...•••• 
Do oelegado lltterario de Braz Pires. pedindo a creaçào de .uma cadeira nesta localidade .•••..•• 
De Luiz Vieira Rabello1. pedindo garantia do direito que tem sobre a lavra de diamantes dos 

PerdOes do Abaelbé Dia~J~~antino................................. • •.•......•.. . •. .•....•.• 
De Henrique ltlbirê e José Braga, pedindo favores para a publicação de uma revista do 

ensino ................ .. ....... . .............................. . .......................... . 
De d. Maria Cassem ira de Andrade Lage, e outros pedindo auxilio para fundação de um collegio 

na Itabira de Matto Dentro .••.••..•••••• .•• .•.•• ••••••••••.• • . .••••••••.••• : •• ••..•.•.•.. .• 
- De d. AdeiJoa Francisca da Cruz, pedindoJ icença .... . .......................... . ....... .. . .. .. . 

Dos habitantes do districto de S. João '8a Vigia, pedindo auxilio para a construcção de um 
cemlterio e para aconclosAo das obras da respectiva matriz ...•.•....••.••.•.• . ...•......•• 

Do conselho districtal de Santo Antonio da Olaria, pedindo auxilio para a conclusAo de obras 

207 

207 

207 
217 

235 

- urgentes....... . . • . • • • • • • • • • • • • • • . . • • . . . . . . . . • . • • . . • . • . . • • . . . . • • .. . . . . . . . . .. . • • . • . . . . . . . . • 280 
Da camara municipal do Curvello, pedindo auxilio para o abastecimento dagua nessa cidade. . .. . 280 
De Sosthems Cezar de Mello e Ago!!tlnbo José dos Santos, pedindo creaçllo de um omcio privativo 

do jury em cada comarca do Hstado ................................................ . ...... . 
De Pedro !llacbado de Moraes, propondo-se a desviar o leito do rio Paranabyba · tornando-o 

navegavel. •.. :........ . .................. . ............... • •.••••.•.•••....•.•.......•.... 
De habitantes da freguezla de Lages, do Curvello, pedindo modificação dà lei n. 144 ...... .... ••. 
De d. Leovegilda America de Cast1lhos, pedindo auxilio para aluguel da casa onde funcciona sua 

escola .............................................................................. : . ... . 
Dos professores de Baependy e Pouso Alto, pedindo equiparação de seus vencimentos aos do; 

normallstas ... . .. .... . .. .•...... .. .....................•.•....••. . . .. .. . ....•. .. ... .• .. .. . 
Do engenheiro Henrique Gulmar:les Donjeau e outro, pedindo privilegio para rondarem colonias 

agro-pecuarlas no Estado .• •. •.•... . . . ..... ... ... . ...•. ..... ............. •. .... •..• . . . ..•. • 
Do tenente Alberto 8. V. CaL'\o, pedindo licença .......................................... ..... . 
De Antonio José 1\latbias, pedindo transrerencia de sua fazenda do llio nranco para Piranga ...... . 
Do conselho districtal do Peçanha, protestando contra o pedido de transrerencia da segunda ca-

. deira priuraria daquel!a cidilde . . •.. ..••............. •. .•.•. .•• . . ••.... . . ...... ............•. 
Do de Socurhl, vedindo creação de uma cadeira primaria ........ .. .............. ..... ........ .. 
Dos habitantes do « Chinelo», districto de Salto Grande. pedindo creação de uma cadeira 

De ~~~~:n~iãõa8êõ'vieira: ·réélamã;,d'ô .c.ônira ·~ · ái:iõ · ita i:áDiárá. ffii,i1ir.ip~i 'ciõ · Fóri1tià: ·ciüé. iliê 
. negou posse de vere;.dor ... ...•....•.....•.. .. ........... ....... .... .... ... .......... . .. •.• 

Do s:r~i:s~e~~rvuab~~ã~~-~~t~~~~~~~~!. ~?.~-r-~~-~~ .. I~ i-~-~-~~~::-~~~~~~~-~~~.~~~~~~.~~~~~ .il~~~~~~ 
Da camara municipal de Poços de Caldas, pedindo auxilio para o abastecimento da~ua [JOtavel. . . . 
De Honorio Esteves do Sacramento, pedindo privilegio para um systcma de regnlaoor publico, de 

sua invenção ................. ... .......... .... .. . ............... .. . ......... ....... ..... . 
De habitantes do «Florentino• de Pouso Alto, pedindo creação de uma cadeira primaria ... ...... . 
Do presidente do conselho districtal do l'orto Seguro, perlindo creação de uma cadeira primaria 

no «Bom Recreio do C"orrego das Posses• ... ..•• •...•.........•....... . .... .. •............. 
Do official do registro de bypothecas de Juiz de Fora, pedindo lh:ença .... . ...... .. . ... ....• ... 
Do dr. José Fernandes Torres, juiz de direito de Cataguazes, pedindo licença . ......... .. . . . . . . 
De,contribuintes municipaes de Pouso Alto, reclamando contra impostl~s ............. ..... ..... . 
Da cõmara municipal do 1\lo Novo, pedindo cesslle do predio ood ~ funccwnou a respectiva 

cadêa ...•..•.......•...••••. •. ... .......•. .. .. .• .. ... .. ~ .. .. .. .... . ............... .. .. .. . . 
Dos empregados rlo ramal r~rreo da no"a capital solicitando os favores concedidos aos ruuccio

narios publicas estaduaes sobre construcção de casa na nova capital . . ..... .. ... .... . •..• . .• 

De depatado•' 

Do ar. João Pio, Inserindo na acta um voto de pezar pela morte dos srs. Francfort c Gustavo 
' Serr.\o .... . ....... . ............... . .... , . ... . . . .. ............................ ....... . ... . . 

Do sr. Camlllo Prates, inserindo na acta nm \•oto de pezar pela murte do sr. Carlos Alves ... .. 
Do sr. Ferreira Tinoco, pedindo Informações sobre as occurrencias da escola normaal de 8. 

João d'El-Rey • . . . • . • . • . • . . . • • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . . . . • . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... .. . 
Do sr. Tbeopbllo l\larques, redindo a nomeação de uma commissão que dê parecer sobre um 

folheto que apresenta .... ......• ..•.••••.•••.•..•..•.• . •••.••.•. . •.. ....... .• . . .• . ......•.• 

Kecoaheclment.o do podere'! : 

Dos srs. Joaquim r.allxto e Carneiro de Rezende ...... .... .................... ... ........ .. .. . .. 
Do sr. Simeào Stylita Cardoso .• . . .•.................. . .•.. . .•.•...... . . ....•.... ... .... ..... . 
Do sr. Juscelino Barbosa ••..•... . : . . . •. .. . ..•...•...... . ....••.• .... ...... . .. .•............... 

BePolaçie• : 

N. 8, de 10 de agosto de 1896 •• • . .• •• ••...•..•.••....•.•..••••..•....••..... .. ....... ••.•..•... 
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