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O. authographo" logo que sejam entregues 
a redacça:o, n!lo serilo mais resti tuidos. 

Os nrt ig03 de resronsabilidude devorão c'-

ne.'er .. o , ... de Dezembro de :1.88,. 

E x p edie nte 

São approvaJas as rehccOes dos projectos 
03. tO e tI. . 

São ｾｲｰｲｯｶ｡ｬｬｯｳ＠ diversos pareceres de com
mis'[lO, senuo um sobre a petieão de João Cli-
ma Zuzarle. • 

IDr cOIDpeleulemeole legalizados. ( O sr. Lopper com a palavra jllsllfic:. e mano 
da 3 meza UIII prnjectll, que .tudo apoiado il 
jldgado objeclo de delilleraçilo e \ ai a impliml! 

Aoouoeioll e outro. publicoçiJe. .e· 
rão p reviamente ajus tado. 

Nel!lto ' olla. nllo .e pllblícom ou
nllocioll 011 editoes qlle vel'sem lIobre 
compro e vendo d e e.cro volI. 
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P ED I D O 

ｓｅｾｬ＠ EXCEPÇÃO 

Os ｯｭｩｾｯＬ＠ que tem m ondado fazer 
djversoll ｰｬｬ｢ｬｩ･｡ｾ･ｳ＠ lIesta fol b a Alem 
qlle oílUlo até agora pedissem Muas 
COlltos, beln como alguos olltros que 
ailUla oito lIotisOzel'om os S lIOS assí
gootllroll, rogamos o especial ohse-

lIio de fazel'em a respectivo iadem· 
. oíSllção oté :1.5 do corrcote m ez. 

= 
ａＮ ｓ ｓｅｕｂｌｾ＠ ｰｮｏｖｉｾｃｉＢ＠ L 

31" Sessão ordinaria da Assembléa Legislali va 
Provindal de Sauta Calharina. -l'residou
cia úo Sr . Ferreira lia ｾｊ･ｬｬｯＮ＠

U A's 11 112 hll i'''s d,1 m.lllhã do dia I' de De· 
zem bro tio t 882. feila a cha mada respondcm a 
ell a os srq. dúpll tau us Ferreira de ｾｨｬｬｯＬ＠ Cha-

,_\'6 , Cll nh a. lla yOla. SUllza Pin lo. Lepper, Ta
I' ares, Pcreiru tI'Oliveira, Lory . RallJos, Louo , 
TolcUli uo e Lei lão. Faltão sem parti cipação os 
srs. E. tado e Pioheiro, o com ･ｬｬｾ＠ os 51'S. 

ｾｨｲｩ Ｎｬｯ ｶ ￣ｯ＠ e Hac'kradt. 

O sr. presidente Ileclalll aberla a sessão. 
O sr. 2' ｾ ｣ ｣ｲ･ｴ ｡ ｲｩｯ＠ lê a Dela da sessão ante· 

ceuente, qu e pOBla n volos é approvedo. ' 

O ar . I' secrelario do couta do legniolt. 

para enlrar na ordem uos ｴｲ｡｢ｾｬｨＩｳＮ＠

Vão as com :llis-ões ｲ･Ｘｰｾ｣ｉￍｬ Ｇ ｡Ｚ［＠ dQUS reque
rimolltos-um tle ｾＧｲ｡ｮ｣ｩｳ｣ｯ＠ Gularle e outro 
de Carlos Piuto. 

E' li llo o parecer alldiallo !Obre a pelição de 
ｐｾｬｬｲｯ＠ Jo,é Le!tó JU ll iur, por ler pedido a pa
I .Ha ｕｉ｜ｾｲｳｯｳ＠ srs. ueputa llos. 

Em disclIS'ltO o parecer toma a palavra o sr , 
ｆｾｹＮｬｬｵ＠ q'le ｅｾ＠ :lecbl R CCllll'Q \l ｄＱｾＭｉｬｉｏＮ＠

O, srs. Cha\'es e Bayllla com n palavr,1 Ile · 
(endem o pai ecer f,dlao ./o coo ll a a lei du I li80. 

O sr. Tolelltion COIll a palaYl'a defeode a lei 
declarandu-se ainda cootla o prujecto. 

E' li llo UlIl requ l' rimento 110 sr. Lepper. pc
rlindo o ence rrallli' olo li a iliscus,;w, Que po,ta 
a \'"tos é appro\'Jdo. Pusto a votos o parecer 
da cOUllllis,;üo é nppi'O \'ado. 

Segunda palie da 

Or dem do día 

E' poslo em ｾＢ＠ Jiscussã J o projecto o'. 46, 
artigos t', 2', 3' e t'. 

O sr, Lobo com a palavra ､ｾ｣ｬ｡ｲ｡＠ se contra 
o ｴｬ ｲ ｵｪ ｾ｣ ｬｯＮ＠ PUSlO a votos o (11 ojocto com os ar
ligos é appIOVJUO, pua paSSH a 3" lIi ' cu,ssüo. 

Silo posto. eu, ｾＢ＠ discu ssfto e a votos cada 
um de )IM si os projcctos ns. 47, {9, líO, 51 e 
'3. 

Eotra em 2' discnssão o projcclo n. U, ar· 
ligo! \',2' e 3'. 

Posto a \'olos o arligo l' é approvado ao ar .. 
ligo 2". 

Toma a ralaHa o SI', SOBza Pioto e ,Ieclala 
se coutl a elle, e seu do posto a votos o al'ligo 6 
regei lado. 

Ao ,alligo a' munda o sr, Tolclllillo uma 
emeouo-supprima-se o altigo 3". 

Posto a volos:1 emellda é Dl'pr li \'ud ,lj seu 
do regcllildo o alligo 3'. = POslo a votos o pro
jecto il appro\'allu para passJr a 3" di,cussilo. 

Poslo em a" discussãs projecto o. U, 'em n 

S.nt. Cacha .. lna 

meza ema emenda addi!iva , que posla a \ olos 
é ｡ｬｬｴｬｲｯｶ｡､ｾＮ＠

E' appro\ado o projeclo e \'al D cowmissão 
de redacção. 

Telldo-se exgolado a ordem do dia, o sr. 
ｬＩｲ･ｳｩｾｃｄｬｏ＠ levanta a sess50 designando pHa oro 
dem do dia da ses;üo seguinle. 

1'1 imcira parte. 
Requerimentos, pareccres, elc. 
Seguoda pa I'\c. 
Terceira dise::ssão dos projeclos de as. U, 

",49,50, 5t , 52, 13, H e 89. 
Primeira discussão dos do os, lO, 5"', IH> 8 

56. 
O presiuente 

Antonio Luiz Ferreira de Mello 
O 1" secretario 

ThoOl"z A. Ferrei r,1 Chaves 
t" !"éi:rtllarIU .-

EnphrasH> José tia CUOh4. 

" 
.\cla da sessão de ｾ＠ de Dezemb ro us t 882.

Presideucia do sr, Souza Plolo (vice-presi· 
dente. ) 
A's 12 horas da maohã eslaod\J presentes 00 

paço d'i1ssewbléa os srs. Souza Pinlo, Chaves, 
Cllllha, PinheIro, Lepper, Ta\'3reS, Toleotioo, 
Lubo e lIayma, recouhllcendo-se fal:Jfcw, com 
parlirlpaçflo, 05 S15. Femira de Mello. IJa
ckrJdt, Christo\ão e seol tll ,l, os srs Eslaci 'l, 
El yseu, Leitão . Lerye Uamos. 

O sr. pre itl eote declara não ha"er sessão 
flor ralta de ouuler ... JegJI. 

P arecer 

A commissa:o de Camaras ｬ｜ｉｵｮｩ｣ｩｰ｡･ｾ＠ tendo 
examinada as contas das camaras municipaes 
de Itaj ahl e Lages, or d'aquella corresponden
te ao anDO financeirn de 1881 li 1882, e d'esta 
corre<pondente ao exercicio de 1880 á 1811, 8 

tendo achado-as em f6rmJ. legal •• de pareoor 
que sejiIo approvadas. para o que submette a 
apreciação da C<lsa o seguinte 

PClOJECTO N. 60 
A Ammbléa Legislativa ProL'lndal de Santa 

Calharilla. - Re oh e: 
Artigo unico.- Ficlio appro,anas as contu 

das seguinte! camaras municip:les: I' da Ita
jahy correspondente ao exerci':lo d9 1881 ! 
1882; 2' da cidarle de Lages correspondente 
ao exercicio de 188' . á 1881; ｲ･ｶｯｧ｡､｡ｾ｡ｳ＠ dis
posIções em contrariO, 

Sala das commissões em 7 de Dezembro de 
1882.-(S. R.)-Pereira d'OhTeira-Lepper
Pinb.eiro. 
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n" Senão ordinaria dtJ ｬｕｦＱｉ｢Ｏｾ｡＠ Legisla/iva 
ProlJinr.ial d. Sarna Ca/harina. -Pro Idoo
ela do Sr. Fllrreir. do Mello. 

le nbr/gldo • enlregar O malerial a proviDcla, 
findo o roolraclo.-Elyseu. 

O Ir. Boyma com a pallHa dil acceilar a 
emeuda. 

I. • do, d" DS. tO. 111, SI, 

O pr8lidtDII 
ADloDlo Lull Ferrelr. 

A'$ ti li! horas da manhã do dia 4 de D6-
lembro de 1882, presenle. os srs. depulatlos 
Ferreira de Mello, Cha'es, Cunb., Lepper, 
Lerr, Sow:a PiOlo, Tuares, Bdym" Cbrl.lo
llo, R.m s, Tolentioo e Leilão, fallantla sem 
ｰＮｲｬｩ｣ｩｰｾ￣ｯ＠ os .n. Hlyeu, Lobo, E I.cio, 
Ollnir. e Plobeiro, e COUI ｾｉｉＮ＠ o sr. ｂ｡｣ｫｲｾ､ｴＬ＠

Não ha vendo mais quem pedisse a pal3VrI o 
sr. presidente plJe 85 emendas a ＬｯｬｯｾＬ＠ que .ão 
eppro\'adas, aeuJo lambem .ppro .. du o pro· 
jeclo. 

EUI 3" discuslão o projeclo D. JG. 
t;om a palavra o sr. Souza Plolo (pela or

dem) jo!lifica e "Ioda a meu um requerlmeD
te pedlOdo dilJleD • da leit ura, submellido a 
deliberação da casa, o sr. ElY5811, com a pa· 
lura fallJ CODlra o requerlmeoio. 

O I' secret •• 
Tbumll A. FerrelroA 

O '" ferrel.,1o 
Eupbrasio ｊｯｳｾ＠ di 

O ar. prelidenle deelara oberla 11 561São. 
O sr. t, secrellrio lê e do .pprotadu as 

ael ... olecedeoles. 33' ｓ･ｓ Ｎ ｓｉｬｾ＠ ordiDaria da Assembléa LeBi.latl" 
Pro'lnclal de Saata Catbarina.-PreaidtQo Compuecem os m. Oli\'eir., Pioblliro, 

Eiy,eu e Lobo. O sr . Soou Plolo, com a pala tra defeode o 
do sr. Ferreira de Mello. 

Es.,edleaM 

O Ir. I' secretulo lê di,ersu requerimeD
tOI, e pareceres que .10 approvados. 

E' lida e .pprouda a redacção do proj"clo 
D. U. 

O sr. presideole coovida aos m. depulados 
•• preleolarem lecs reqoerimenlol, elc. 

O sr. BaymA com 8 pala ra iu titica e man
da • meza o segoiole requerimeolo. 

A •• ber: 

l' qoe destioo leve a quantia de 12:5918112 
i---- n. ulregue pela Ihe.ooraria ｰｲｯｶｩｯ｣ｬｾＱ＠ a ｭ･ｊｾ＠

3.' No caso oegativo quanlo deixou de ser 
eonferlf,!a em .poliees e porque . - (Auigna
do) Bayma. 

O Ir. Leilão pede 11 palavra (pela ordem) 
para uma explicação. 

Pdls'-Ie li ｾＢ＠ parte da 

Gr.cm d. cH. 

"Eolra em 3" discussão o projeclo D. j6 . 

Toma a palavra o sr. Elyseo, que combJle o 
l lfoJeclo. 

O sr. Bayma com a pal,na defende seu 
projeclo. 

O sr . Elyseo, maoda a ｭ ｾ ｺ｡＠ a seguinle 
emeoda: -Dlga se DO artigo 1'-00 3 fnel ·o 
por ｡ｲｲ ･ ｭ｡ｬ｡ｾｯ＠ alé aquella qllan lia .-Ely' "u. 

O sr. BJyma com a palavra declara-se coo. 
tra a emeoda. 

O sr. Lobo com a palavra fdZ largu coosi . 
4er.çlJel comb:tleDdo o projeclo, 

O ar . Ba)'ma re.poode as coosiderações du 
ar. Lobo. 

O ar. ElJI8U m30da :I meu a segulole 
emeoda :_ Ao artigo 3' accreaceole-Ie : -3 
qcal, DO cuo de arremnlaçã6 do ler\'lço , sei' 
eplre,ue ao ｲｾｰ･･ｴｬ ｶ ｯ＠ .mpreurlo, IlcaDdo at. 

requerlmeolo. A', 11 horas da manha do dia 5 de Delta. 
O Ir TuleDlfoo com 8 palaHa combale o bro de 1882, feitll a chamaaa respoDdem I eU, 

requerimeDlo que pOSto ｾ＠ "olos é approvado. os sra. ､･ｰｵｴ ｬ､ ｯｾ＠ .Ferrpira d.e Mello. Ch,,1I, 
, CODha, Ramos. Leltllo,TolentlDú,Ba,mll,Chril. 

E' poslo elll a- discus.ão, CODliDuação, O tOTlo, Tavare •. Lery, Souza Pinto, Lepper e 
orçameulo muoieipal. Pereirl de Oli98ira. Faltllo sem particip&9lo 

os sra. Ellseu, Lobo, Pinheiro Q Estaeio, • 
com eU. o .r. Hackradt. O sr. Soou Piolo. cem a ｰｾｬ｡ｶｲ｡Ｎ＠ maDda a 

meza uma emenda , ..... Dlela oulra. emeo
das, que são lidai, apoIadas e enlrão em dls 
cussão com o proj6clo. 

O sr. Bayma eom a palaHa fal IJrgas COD. 
siderações sobrc o projeclo, relativameole aos 
ordenados e exacçllo dos emprt'gados, cODcluiu 
por maDdar a meu uma emenda reduzio to 
ay. 00 vencimenlo dos empregados. 

(" Souza Pinlo. com a p.lavra, responde 
do sr. Bayma. 

• epper declara vO'ar conlr3 • emenda . 
Bayma, com 11 pala vra, pede a rellra 
) emeDda. 

-' ... . Vice-presidenle oecupl a cadeira da 
presiJeDcia. 

O sr. E/yseu . oom a palHra, 'alla contra, 
eucção dos empregados mUDicipae., e sobre 
diversas e eodJs. 

O sr. pretideDle occupa a lua cadeira. 
Vem a mel \ uma emeDda. 

O ar. presldenle diz que oAo pÓlle ler tles
cnlida a emeDda por bater .obre a meio um 
requerimeDlo. 

OS ｉｾｓＮ＠ E/yseu e Bayma, (pela ordem) fallão 
conlra o ･ｄ ｾ ･ｲｲ｡ｭ･ｵｬｯ＠ relahvameDle a emen
da. 

O sr. Pioheiro (pela ordem) Ｇｾｬｉ｡＠ a fJ'(H do 
procedimeoto da meu. 

O r, Ely eu, (pela oadem) ainda faz cODsl
､･ｲ｡ｾ･ｳ＠ ,obre a emenda. 

O sr. Talarss. retira seu requer/meDia de 
encerrameDto. 

Flcão io.rriplo. com a palavra os srs. Lob ry 
e Tolenl ioo. 

T. nd u da rio a hora o H . presÍlleDlo levaDta 
a 5e8530 d.ndo para ordem do dia da Ｎ･ｳｾ￣＠
seguln le: 

1. co parte oe Btquorlm enlos. ｰｲｯｪｾｃｬ ｯ＠ • elo. 

I. ｾ＠ part . - g ｾ＠ di. cu lào ､ｯ ｾ＠ projeclos 
D!. n . U. 110, 5t, 112, U, ". 38. 

O Ir. presidente declarA aberta a se881[0. 
O sr. 2' secr.tario IA a aeta da sessllo anta

ce:leDte, quo depuis de uma reetiBcaçao •• p. 
prondl. 

EXPEDIENTE 

o Ir. I' teOretario lO diversos omcios e pare
ceres de commieelJes que silo approvados. O sr. 
presideDh COnTida lOS era. deputado. li 

sentarem .OUI requerimutos . 

2" parte da 

ORDEM DO DIA 

Postos em 3" discussllo c3da um d. per_si e 
I TOtos os projeeto, ns. 47 e 49, sllo apprOTl. 
dos. (Comparec9 (l sr. Elysen.) 

Postal em 3" discuss!io cala um de per.si e 
I Totos oe ｰｲｯｪｾ｣ｴｯｳ＠ nJ. 50, 51 ê 52, Silo ap· 
proudos. (Comparecem os srs. Lobo e Pinhei· 
ro ) 

P"sto em 3" discussllo o projecto n. 43, o Ir. 
Elyseu com a palavra justifica e manda a meza 
duas emendas:-l' ao artigo 1'. depois du pa
lavras 1874, diga-se: _modi ficada quanto ao 
subsidio que fica reduzido a 5$000 diarios. As
lignado-Elyseu.-2" durante aa prorogaç1Jes 
nllo perceberllo os membros da assembléa IUbli
dio algum . Assignado-Ely.;eu. 

Posto em discussllo as emendas OI srs. Souza 
Pinto, Bayma e Chaves ､･｣ｬ｡ｲｬｬｯﾷｳｾ＠ contra •• 
emendas. 

O ar. EI,seu com a palavra defende .111 
emenda. 

Os an. Bayma e Cunha t'allllo aiodll cODtrll 
a! emendas. 

O sr. Leitllo pede a palnra para uma expli
caça0. 

O sr. ChrlstoTIlO Da tribuna diz Totar CODtr. 
as emendas. 

O ar. ToleDtino com a dalavra peclara-se I 

favor das emendas. 
O sr. Cunh, com a palavrá (pêla ord.m) 

vem a tribuDa explicar-se. sr. Bayma com 
a palavra (pela ordem) vom I tribuna parI 
uma explicaçao. 
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PIda. y" -lOrIt ... . 

Poeto • .,otoIo ' ..... folllfP&'Oft40. E'U.o ail o ... de eI. pro,lo· ｾｾＮ＠ ｐｉｉｉｾＢｲ＠ .. "R.·j_h .. 
, PoI&o em 3" ......, o . proJIOto.. 44 00IIl di proro,l. .. deIIa ..... ba., 

u.a •• Rda, •• "0101 , ap,reTldo, e Tai a I" o ,lia 11 do cal raole. O Cf. ＧｾｊｬｉＧ＠ dar ..... 
ooanallllo de ndaCQlo. Um oUlro omelo d. preal.eeell,eGm.uDloln TI.eI '010 ,.r. eo. o projee ... 

SIo posto. em I" dilO1llllo 4ada um de per- do '.r .ucoluDadil OI proJoolo. d, lel.Gb DI' O Ir. ChIY .. eo. I pal.,r. de""a 
li OI projedol d. aI. M, 55, 56. 10, lIn ap- 13 e 36. ,1'.lDenle ° pr.jacto. 
pro,&d.oI. Contiaaaçlo da 3" di.ouldO do pro- E'lIdo uml pellçllo de laloDio ｊｯｾ￩＠ Candl· O Ir. Tolealioo na Irlhan. oombale ｾ＠ ptOJe' 
Jacto a. 39 (orçamento .muulclpal.) Com a pa- do, que fae a comml. Ao de orçamento. elu. 
ｬｾｶｲ｡＠ o sr. L?bo. r.rarlndo·aa a emenda rlldu· SAo /lp ro\." r darçõ s dos proJ'eclOs 
lIndo ° TenClmentos dos empregados da Cama.. • p as as ｾ＠ e Não havtndo mais quelD pedi.'8 I r'llnrl. 
ra Municipal, diz votar a r""or della. oe, aO. 5.1 ti U. . f'lrão poslo! li fotos 11 emenda e ｰｲｯｩｯｾｴｯＮ＠ 3p' 

o ar. Tolentin,) na tribuna raz coosiderações 
,obre o projecto e .mendas. 

Com a palana o SI'. Souza Pioto defende o 
projecto e uma emenda sua, O !r. Elyseu com. 
bate a emenda do sr. Souza Pinto, e defende 
uma lua apresentada. O sr. Ba11D'l justifica a 
sua emends que ･ｾｴａ＠ em ､ｩＮ｣ｵｳｾ｡ＺｯＮ＠ O sr, To
len tino com a palavra di. ,otar a favor da 
emenda de sr. Elyseu. O ar. SoUIa Pinto de_ 
olara_se con tra as emendlh ultimas. 5in pos
tu a votos as emendas. E' regeitada uma do 
• r. Elyseu. E' approvada uma emenda do sr. 
Souza Pinto. E' regeitada uma emenda do sr, 
Bayma. E' regeitada uma outra emenda do sr. 
Ely seu. Sobre a emenda do sr. Souza Pinto o 
sr. Elyseu com a palana (pela ordem) pede 

t para dividil-a. 

O prOJeclo u .• 6, \olla á cOlDmlldo para procedos. 
ｲ･ｲｬｩｈｾ､ｲ＠ a red.rçào. 

O sr. pres idenle COII\ ida a08 sr! . deputados Entra 001 t· di.cus.ão O ｯｲ｡ｭｾ｡ｴｯ＠ pro-
a ｡ｬｊｲｾﾧ･ｵｉｊｲ･ｭ＠ seul requerimenlo., projectos. ,ineial. 
etc. Artigo t' 6 approvadu §§ I' a 6 em discal.1o 

O sr. Elyseu na tribun3 vem rectamar rOIl· cada um de per si e a fotoS. é approvado. 
Ira uflla pulllicaç:1O sobre os ､･｢｡ｬ･ｾ＠ e lenlllU4 Em dilcossã,. o § 7, 'em a Rleu orna ameno 
justificando o seguinle requerillenlo.- Re- da ｬｵｰｾｲ･ｳｳｩ｜ＧＺｬ＠ do sr. Ollrelra. a qual opoilda 
queiru elc.-Qual o imllorlancia arrecadada 6 posto em ､ｩｾ｣ｵｳｳ￣ＹＮ＠ tOlDO a ｰｾｴ｡ｶｲ｡＠ o Ir. 

t,el" rou<uludo ｰｲｵｾｩｮ｣ｪ［ｴｬ＠ uo ultimo eXllrciclo Etyseu e rdl IdrgU coo.iderdçõel, 
e I' semestre do 8r.IUdt ｰｲｏ｜･ｯｬｾｮｴ･＠ de ｴｭｰｯｾ ﾷ＠

ｉｏｾ＠ sobre geoeros importados ioe.lullive. mobi· O sr. ler, com a ,.ala' ra ru largas eoasi • 
lids, roupa leila e oolftão do peelra, dllcriOli· deracões sobre o polUica, lic:.ndo IIlnda (GOl 11 
oaDllo-se 8S ･ｳｰ ｾ ｣ｩ･ｳ＠ e suas ｱｵＢｮｉￍｬｊ､､ｾｩＬ＠ ao- pJlavra por ler dddo. hora. 
ranlo os rdorido4 periudos ＭＨａｳｳｩｾｮ｡､ｮＩ＠ Ely· Q sr. presidente le1'3ula a ｾ･ｳＦ￣ｯＮ＠ ､･ｳｩｧｄｾｮＭ
seu. do para ordem do dia da .essào seguinle: 

\losto em ､ｩＤｾｬｉｳｳ￣ｯ＠ o requerimento. o sr. Primeira parle, reqaerimeulo,pllreceres etc. 
Slo alprondas duas emendas do sr. Pereira 8áyma loma a palavra, rerulaudo ｡ｾ＠ palaHu, 

de Oliveira. E' regeitada a la parte de uma do Ir. F.:yseu, e termiuando por deSlSl1r de lo- Spguoda parte. 
emenda d<i sr. Pereira de Oliveira e' appl'o_ do o subsidio da prorogaçliO, e do de seu col· Primeira ､ｩｾ｣ｯｓｴｴｯ＠ Itf"r.ml- , 5a: ｾＮＮＮＮＬｪＢＧ＠ __ "" 
1'8da a 2". E' approvada uma emen.da J10 .ar .. ｕＢＮＢＢｾ｟ｾＢＢＢｬＮＮｲＮＱＱｲＮ＠

---n7pper. jj;' appronda uma .menda dos are. sr. Souza \linlo com a palavra, "tE cvosi· Tercdra di,cQ9!ão dos do us, 10 e Si. 
;;.lckradt, Pinheiro, Lepper e SOU la Pinto. der ações sobre ali p"'av1as do sr, Ely'eu. " 5 
l;ljlII Segunda discussão dos dtl o,. 1)" e 6 • 

. ' E' approvado o projecto em 3" discussão indo O M . ｅｬｹｾ･ｵ＠ com o paLIHa r. z considera· contiuDac30 da 2 co ､ｩｳ｣ｵｩｬｾｯ＠ du de n. li3 (o r-
"" a commissão de redacçAo. E' approvado (Im I" ções sobre o dlscnr.o do sr. Bayma. çaOleolo 'provinclaL) 

discussão o projecto n. 53 (orçamento provin· O sr. 8ayma de oovo a lribuDa, responde 
eial.) ao Ir, E1yseu. 

Não havendo mais nada a tratar-se o sr. O sr. leilào vem a tribuoa explicar le_ 
presidente levanta a aessAo, desiguando para O sr. Ch,j\'es na l"buna responde ai pala . 
ordem do dia da 1818110 seguinte: 

I" parte-pareceres, requllrimeatos, etc. 
2" parle:-2 lO di,cussAo dos projectos de ns. 

lO, 54, 55, 56 e I'. 

o presidente A. L. Ferreira de Mello. 

I' .. cretario T, A. Ferreira Chaves 

2' I8cretario Kuphrasio José da Cunha. 

S{. sessão ordloarla da Dssembléa legislativa 
pro,iociAI de Sanla COlha I'lna. -Presidencla 
do sr, Ferreira de Mello. 

A's t I horas da manbã do dia 8 de Dezem· 
bro de 18 It . esl3ndo presentell os SU. depu· 
lados Ferreira de ＢｾｬｉｯＬ＠ Chawes, Cuoha, Lery. 
Tavares., Lepper, S, Pinto, Pereira ft'Olileira. 
!layma. ｄ｡｣ｫｲｾ､ｬＬ＠ Lobo, Elyseu, Tolentioo e 
a leitão, 

. Faltilo sem partiolpaçüo os m, ｃｨｲｬｾＡｯｶ￣ｯＮ＠
Pmbeiro, RuOIos e Eslaclo . O sr. prellrleute 
deelaaa aberta a lesaão. O sr ••• serretarlo 
Ih' approvada li ao ta da ,ellão Ilotecedeote . 

vras tio sr. Elyscn o lermioa dizendo que de-
lisle de pRrle do subsidio da prorogação em 
fa\or aiuda do hospilal dJ ｌ｡ｾｵｮ｡Ｎ＠

O Ir. ｌ･ｾｬＢ｣ｲ＠ com a palavra, deslsle de par
le de seu subsidio lia prorogaqào para o edifi· 
cio da e.cola lia cidade de JoiuYille. 

Não IIJ,endo mal; quem pedilse a palaHa. 
foi posto o Ｌ Ｇ ｯｬｯｾ＠ o reqnerimeulo 11 approvado. 

(Compa 'ece o Ir, Pinheiro,) 
SC80nda parte da 

..... emdo dia 

｜ｬｯｾｬｯ＠ em ｾ＠ "" discuss30 e a 'olos o projeclo 
n. 10, é ｾｰｰｲｯＧ｡､ｯ Ｎ＠

\loslo em! '" discu são o projeclo O. 54. 
O sr . Ely!ou com 8 palJHa declara ·se 

conlra o mesolo. 
O sr . ｐ ｾｲ･ｩｲＸ＠ d'Olh'eira com 8 pal:"ra .ie-

fcnde o Seu projwto. 
Vem 8 meza 11m 3 omenJa do ar. Bayrou. 
A laber: 
No 11m do arligo Decrescenle·se. emquanto 

Dão houver pessoa idoooa,-e(l18 é apuiada e 
pOlia om ､ｪｳ･ｵｩｓｾｯ＠ com o projecto. 

(\ I'resiolcolo 

inloDio Luiz Ferreira d, Mello 

o l' secretario 
Thomaz A. Ferreira Cbavel 

O!' lecretario 

Euphrasio los' da Cuoba 

35' sessão ordinaria da ASlemb/;(1 Ltgi,'alius 
Provincial de Santa Catharillll. - Presideocia 
do Sr. Ferreira de Mello . . 

A'i 12 horas da manhá do dia 'J 4. n..... 
bro de 1882, estaodo pre81!ates os Ire. d.p .... 
dos Ferreira de Mello, Cunha, Chaves, Lery, 
Pinto, Lepper, Tavares, Christovllo, Lobo, 
Leitão, Bayma e Uliveira. Faltão sem part ·ci. 
cipaçlio os sn. PiDheiro, Hackl'1ldt, EstaGio, 
Ramos, Elyseu e Tolentiao. 

O sr. presidente declara aberta a seaslo. 
O sr. 2' secretario IA e • approvada o .. tA 

da seaslo antecedente. 

EXPEDIENTlt 

o sr. I' secr.tario 14 diversos otIIoioa; UI 

omeio da presidencia da ｰｲｯｾｩｮ｣ｩ｡＠ devolvendo 
o proj.cto D, aI, dando ai ｴ｡Ｎｾ＠ .. porque dlisa 
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de ｳ｡ｮ｣ｾｩｯｮ｡ｲ＠ fi mesmo. O sr. presidente ､･ｾ＠ I A maioria con el'1'8dol'tl Rom des toar ｾｯ＠ seu 
clara ir proceder a eleição da commissilo es- programm8 de avera ec "omia-vell! ｲｮ｡ｬｾ＠ con
pecial, a6m da dar p recer sobre a devoluça:o tlrmal-o, ｣ｯｮ｣ｯｲｲｾｄ､ｯ＠ par:! que se ｮ ｾｯ＠ deixasse 
do me mo projecto de lei. no 8b.lDdono os C)lllprOml sos de honra ｣ｯ ｮｴｲ｡ｾ＠

Pela ordem tomarão a pl\lavra os 51". Bayma 
e Lobo. (Comp rece o sr. Hacknadt. correndo 
o e crutinio, obtlvera:o maior ,0taçãJ os srs. 
Lepper, Ler" ouza Pinto, Tavare e Pereira 
de Oliveira. ｾＺｬｯ＠ approvadas as redacçies dos 
projectos ns. 43 e 6, 

E' lida, ｰ ｯｾｴ｡＠ a ｶｯｴｾｳ＠ e approvada uma pro
post do sr. Luiz Pacinco d s ･ｶ･ｾＬ＠ gerente 
da typographia d, c Provincia," propoodo e 
a Imprimir e publicar as actas. parecere e pro
jectos durante a prorogaçãO da as embléa. E' 
posto a votos e approvaJo pelos 2 terço o pa
recer da commi lIa especial, dado sobre a não 
slIncçãs do prt'jecto n. 6, que revoga a lei de 
n . 77 de 1 O qoe creou a fregueaia ､･ｾＬ＠ S. 
da Dores de Jaguaruna. 

2 li> parte da 

OIWEll DO DIA 

Em 1 ｾ＠ di cassa0 e a votos o projectll n. ＵｾＬ＠
, IIpprovado. Em 3" discus.lo e a votos o 
pro.jecto n. lO, é apprOvado, contra o voto do 
ar. Euphr io Cunha. 

Po los em 3" discussão o projecto n. 5t, e 
ell\ 2" o de ns. 55 e 56, ê encerrada a dis
cussa:o, ficando adiada a votação por !!ta de 
Dumero. 

hidos pela provincia. 
Em reunião prJVulmente convocada_tra tan· 

do os con erv:lJore dns neces ｩ ､｡､･ｾ＠ de cnda 
um da loc Iidade'; rc olvell1o que ｦｯｾｳ･＠ ･ｸｾ＠

｣ｬｵｾｬｶ｡ｭ･ｮｬ･＠ appllca lo ｴｄ､ｾ＠ O saldo existente 
em folvor da divili pro\'l nclal. 

_:lo b"mos que até h 'je se apreeent,l!se 
outro ｰｲｯｪ･ｾｴｯ＠ de lei orçamenlolria, e que mais 
COD ulla se a public convanilncia. 

Recorra_ e á pa nin ,l' dJ taotas leis de or
çamento até enl:l prolDul"adas-que nenhum 
exemplc. de ｡｢ｮ･ｧＡｬｾ￣ｯ＠ ｰｯ､ｾｲ＠ er comparado 
com G que resulta do proJecto ór" em discus
são. 

Veja-se o que fizerlo os liberaes em I O e 
I I, ellas que tanto apregolVa:o a economia 
dos dwheiro publiCO . 

'ada absolutamente, ou anles muito fizeram 
em pntido contrario - ｾｯｮｦ･｣｣ｩｯｮ｡ｮ､ｯ＠ e " OiS 

lei mou truosa , verdadeiros cl\melas de larga 
e estirada cauda-que ameaçavam de morte o 
j j de,c lcad ·) ｴｨ･ｾｯｵｲｯＮ＠

Os conservadores, poré,n, que não são go
verno e que não morrem-nem podem morrer 
de amores pelo admiobtrador da pl'o, incia-
ão eUes o, q ne primeiro resol vem a magoa 

questão eC<.. nom ,cJ, mandando reverter em be_ 
neficio da me ma provincia todos aqualle, re. 
curso ' de que poiia:o dispOr nas actuaes cir_ 

Continuação da 2 ｾ＠ discussão 
53 (o rç mon rov' r' 1\ 

do projecto n. ｣ｕｾ Ｇｬｴｬｬｯ｣ｩｾｾＮ＠
du-e bem justificado o no

He rvadores na ｣ｯｮｦ ｾ｣ ｣ｬｬｯ＠ d'a. 
e verJ'Hle ira economia. e que 
di rlos foram por s. eXil. o 
I'ovincia . 

r.. po'to a votos o requerimento do sr. To
I,ot ino que 11 approvado. Com 1\ palavra o 
mesmo ar. faz cODsideaações sobre a politica 
ger I. 

Tendo dado a hora o sr. presidente levant, a 
11 sess!lo, de"ignando para ordem do dia da ｳ ･ ｳｾ＠
do seguinte: - 1 li> parte: - Requerimento!, 
project s, etc. 

2" parte:- Votaça:o dos projcctos de ns. 54, 
55 e 56. ｃｯｮｴｩｮｵ｡ｾ｡ｯ＠ da 2" discusslto do pro
jacto de n. 53 ( orçamento provincial), 2" dis' 
eua _l o do de n 5_ 

(\ Pre iflcole 

.A. OIODio LuIz Ferreira de Mello 

O I' ecrelario 

Thomu A. Ferreira CbHes 

O!' fecrelario 

Cuoha 

A PROVINC IA 
14 de Dezembro de 1182 

O ORÇAME. TO ｐｒｏｖｉｾｃｉａｌ＠

Pela respectiva commis 110 f<li apresentado á 
con ideraÇllo da ai emblh provlDclal o projecto 
de orçamen\.o, qoe moito honra a03 seus slgna.
tarios pela exactidilo e realidllde com fUI forão 

e cripta. & receita, a despeza. 

. e,tude no sileocio do seu 
leis s .bre fioaoca', p3ra 

que graode vai a d:stancia 
_ , . mo da assembléa libera l e 

o patrioti mo da actll1ll; para logo comprehen
der que o ultimo sJcnficio de urna provincia 
pobre nno póJe nelU me mo dtlve servir de pas
to aos esculadc;res politicos. 

Tenha • ex&. tanta coragem- quanta soli
citude e abnegação tiverao os cODservadores
que a provi ncia auferirá grandes vanllgens, 
vendo a sua dIvida re gatada e o seu crlldito 
res tabel ecido. 

-
OS PROCESSOS ＱＱｏｾｓｔｒ ￼ｏｓ ｏｓ＠

as sessões dos dias primeiro e guatro do cor
reate mez cahiram por terra-para nunca mais 
se leva ntarem os monstruo o processos contra 
urna das melhores garaotias da magis tratura 
brazileira-o dr. ju z de direitu da comarca de 
Lage ,dI'. Candido Alfe. Duarte Silva, por 
ｱｵ･ｩｾ｡＠ dada pelos seus gratuitos in imigos o ce
leberrimo Pedro Leite e Vital J. Pereira. 

Aos deputados couservadores e,tllvá reserva. 
da mali esta iml'.)rtante e grandio-II tareCa 
de pOr termo a tantas tropelias só proprias de 
uma. ｶｩｮｧ｡ｮｾ｡＠ pequenina e amesquinh 1a. 

Antes de appa rece rem as queixas-a qaa vi
mos de allodll', róra aquella magistrado accu
.ado em plena ses 110 por ｰ｡ｲｴｾ＠ de um deputado 
liberaI, e logo se forjou de pr 'm pto 3 lei odio
sa, pa ra inulilisar a Ill uit r9 vlctlm'\ . 

Cousa e8l1 anha e h e que se ｮｾ＠ I occommoda 
com a luzes d'e te secul 'l-a ria constituir- se 
a at'emble, provlnci.d elO tribunal, por mpio 
de oma lei feita a propos'to, contrari ás regras 
ｾｵ ･＠ regulam a ordem dos processos da re poo
IIIbllidade, e até mesmo com caracter todo pes_ 
soai! 

-, .. 
Pobre mllgirtratora, a que .. t, ｾｾｾＺ］＠

nos a indepeodeocia, alias tio pl 

quando podeis ter por juizes uma .... IQj 
despeitada, que attenta abertamen\e aolltra 
dos mllis importantes poderes do Ralado I 

E' sina d'essa politica ferrenha, qll8 j' 
ｴｾｮ､･ｵ＠ abalar 09 briOS e a ､ｩｾｮｩ､｡､･＠ dO_IIIII«U,"", 
t l.do ai tamente collocado, como fosse a ｾＢＧＧＧｲｬｌＮ＠
çada e indecente questão travada com 
membros da R.elaç!lo ali. Corte, o muito 1"1"" >1 
desembargador Araripe. 

Trazidos este ann,) os processos do dr jull 
di direito de Lages á tela da discusslro, loi IOSG 
nomeada para dar parecer uma ccmmias!lo li

peCla l, aqual concluio por juliar improcedeD. 
tese de nenhum merecimento as queixas olfe. 
recldas. 

Com grande assom bro o publico presencIou 
es;a scena do Ｎ ､･ｳｰｾｩｴｯＬ＠ a maneira apaixonada 
porque tOl'l dIscutida uma materia, que deve
ria merecer aquelle estudo cal ma, reflectido I 

conscienci'lso . 

E-rou,a rara-em lez Ilt minorid IilJeral 
lepre enlar Il'aqurlla ocrasião sulemno o imo 
pOrlall le papel dtl ju iU9 imtl3rciaes e i enHos 
de ｰｾｩ｜ ･ｳ Ｎ＠ Ir.11011 aules e com lodo o calor de 
lur c rel er as IJeça tlJ accusaçao, se m lhe im. 
]101 tal' com as razões do accusatlo, embora 
para laulo provocada pela maiolia conserva
lI ora, 

Era o CJ o de-se·lhe applicar ｡ｾｬｉｯｬｬ｡＠ se
vera e amarga qllPita do grande advogado na 
ｭｏｬｬｬ ･ ｮｬｵｾＳ＠ tlefeza 110 ｩｮＧ ｾ ｬ ｩ ｺ＠ mooa rcha-.je 
chtr r he ici de juge , e jene lrouve q1le dei 
accus.a eu rSI . 

DJUS dia" se ga lárão qllasi cxclusivoOlcnl 
na discussão de se melhante proces os. ai' que 
afinul a pedra do ｾｳ｣｡ｮ､｡ｬｯ＠ resenou do falso 
p61le lal que a su ' li nh a, para ceder ao ImJlcrio 
da I não e da jll liça. 

Stjào, pois , darlos mil louvores à maiolill 
cOlisen'adol'J o aos rep resenlanles das cI,i'ses 
- que bem ｯｵ｢ Ｂ ｉ＼ｩｾ＠ cornprehender a dimcll 
po-içflO de ju izes illlparci.les e Ijlislictliros. fa
zendo tle'apparecer as mais odi ISOS e ｡ｾｳ ｬ＠ m. 
bro ｯｾ＠ lIe quanlos processus lenhão por veolu
ra exi.lido. 

A redaccãil {Ia .Provincio» idenllficando-.e 
co m a mlJilo respeilavtl l tl ecisiio da asscOIbl'a 
prol' inci,il - thrlgc ua sautlações e as ffiJis 
silJccra ｦ･ｬｩ｣ｩ ｬ ｡｜ ｾ＠ ao ui linclo magislratlo 111-
1;110 em duvida do Olaior respeilo tl da publi
ca cOllsideração. 

OBlT UAR IO 

De t 6 a 30 de 'ovcmbro: 

Dia 16 :-Dorvalio3, parda,6 mrzes,-Di
arrbéa. 

Dia 19:-Rila <le São Pedro Alves, branca, 
61 aUllo ,=Hemorrh agia celebrai . 

- l reue, branco, 2 Olezes,-U1ceras dlphe· 
riCJ . 

Di .1 21:- Inria de ｬ ･ｳｵｾＬ＠ prela, escrava, 
'O JOIIII • - Rep enlÍnoUleole, 

Dia 21:-Maria, branca, 10 dles .-BolI
ca . 

Dia 23. -Aooa Rila da Silva Olil'elra, braD· . 
ca, Ｑｾ＠ oooos, Ｍｈｹ ､ｲｯｰ･ｾｩｑＮ＠

/ 
, 
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