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CONGRESSO MINEIRO 

~- ANNAES 

DA 

r! I . 
CAIARA DOS DEPUTAD01S 

ACTA D:\ 1.• SESSÃO PREPARATORIA 
PAR4. A 4.• Se:SSÃO DA 5·" LEGISLA· 
TURA DA C -\MARA DOS DEPUT AD:.>S AO 
CONGRESSO LEGISLATIVO DO ESTA· 
DO DE MINAS GERAES, AOS 12 DE JU· 
NHO DE 1910. 

PRJl ID.ICNCIA DO 8lt, PJI.ADO I,()P.IB 

Ao meio dia, feita a chamada, acbam·se 
presentes os s1s. :Prado Lope~, Americo Lo· 
pes, Argemiro de Resende, Afforw Penna Ju· 
~ior~~elsoo de Senna, Raul cJe Faria, Heitor 
de ;:,ousa, Jayme Gomes, joào List01 e Eduar-
do do Amaral, faltando os demais senhores. 

O SR. 1. o SEca~TARIO dá conta do seguinte 

lU PEDI.ICNTE 
Telegramma 

Do sr. Campos do Amaral, prcce:lente de casa Branca, communicaodo achar-se de via-
gem prompto para os trabalhos-Inteirada. 

O SR. PusroJtN'tiC convida 01 srs. Deputa· 
dos presentes para nova sessão preparatoria 
amanhã, á hora regimental e 

Levanta -se a sessão . 

ACT A DA 2 . • ESSÃO PREP AR ATORIA 
P RA A 4." ESSÃO D. 5·" LEGISLA· 
TURA DA CAMA RA DOS DEPUTADOS 
AO CONGRESSO LEGISLATIVO DO E5-
T ADO DE MINAS G <:RAES, AOS 13 DE 
JU HO DE 19 10 . 

Lida a acta da antecrdeote c ulo havendo 
quem sobre a mesma faça obse.rvaçõea, fica 
sobre a .mesa para &er approvaia quando hou-
ver numero legal. 

O SR . 1. o SacR~TARIO dá conta do seguinte 

Telegramma 

Do sr. Senna Figueiredo communicane 
achar-se pro~to para os trabalhos. - A ,Ca-
mara fica inte.rada. 

O.f/üio 

Do sr. Jo4o VeUoso. fazendo identica com-
municaçAQ.-0 mesmo despacho. 

Nada maia havendo a tratar-se o sr. Presi-
dente convida os srs. Deputados para nova 
sessf<O &!NinbA, á hora re&imental e 

Levanta-se a sessão. 

ACTA DA J." SESS4i> ~tr.(~~Têru-A_ 
PARA A 4·" SESS'Ã · ·~I~ARIA ~ '.'t. LEGISLATURA.·~~ CAMARA DOS D~U• ' 
TAOOS AO CQNGRESSO LEGISLATIV0:... · 
DO ESTADO 15E.:MlNAS GERAES, ÀÉlS 14 . 
DE jUNHO DE' ujro 

PaJCsma Ncu Do sR. rRAD~ LoPu · ·· 

Ao meio dia, feita a chamada, acham-se pre-
sentes .os sra. Prado Lope~; Americo Lopes, 
Argem1ro de Resende, Eduardo do Alnaral 

PR"RSID.IC NCIA DO SR . PRADO I.OPas NelS<n de Senna, Affonso Penna -Junior, Jay-
A · d' f · ba ,~.. h me Gomes. Heitor de Sousa, J< 110 Lisboa, Raul 

o me10 18• eata a c ma-, ac am-se de Faria, juvenal Penna, Pavliello e Silveira presentes os srs. : Prado I.Apes, Amcrico Lo· 
pes, Argemiro de Resende, Jayme Gomes, Brum, faltando cs demais senhores. 
Affonso Penna Junior, Nelson de Senna, Hei- Abre-se a sessão . 
tor de Sousa, joào ListO a, Eduardo do Ama- • ... d ã d 
ral e Raul de Faria, falt ando 08 demais se- Li-. a acta a antecedente e n o baven o 
nhorel. 

1 
quem sobre ella faça observações, fica a mesma 
sobre a mesa par. ser appro7ada quando bou-
ver numero legal. · 



~p-, l. ~ll'CQ'l'UIO " dt' Conta'" do aeguiQte 
EXP2DntNT. 

O (fi cio 
Do sr. r." secretario do ~enacb, ~np. 

~ando não se ter arnda verificaJo nun(CJo..:~ 
de senadores presentes para a in tallação da 
~.· sessão da s.• legislatura do Coogresso.-
A C1mara fica inteirada. 

Tdegrammas 
Do sr. Tavares de Mello, communicaodo che-

gar toje C~ital.pr ptc AU& os,.tr.abalb.os. 
Do sr. jota Anloni collllmllliaaadã c!é•r 

amanhã. 
Do sr. Antc.ui<T • .Mgwa, participa&'ó qae, 

por motivo justo, faltarA a algumas sessõe3.-
A Camara fica inteirada. 

Não havendo ainda numero legal desenho-
res deputados presentes para a instalJação do 
Congresso amanhã dia designado pela consti-
tuiçãO do Esta:lo, 'o sr. Presidente, na fôrma 
d9 art. ,0 dl regimento, rr.anda que ness: 
sentido se offi:ie ao Senado-e ao · c"mo. sr. 
dr:· Presidente do E8tado. 

Nada mais havendo a tratar-se, o sr. Presi-
dente convoca nova ses·ão preparatoria para 
tmanhà, á hora regimentél, e 

L~vanta-se a sessão. 

ACTA E)\ 4.• SESS - PREPARATORI \ 
PARA A 4." SES&ÃO;OR DlNARIA DA ;. • 
LfGlSL TURA DA CAMARA DOS DE-
PUl'AOO& AO CONGRESSO LEGl SLATI-

. VO ' DO 1' .. 5TAOO· DE \INAS GERAES, 
AOS 15 DE J NHO DE 1910• 

/ 
D"A 5.• SESSÃO' PREPARATORJ& 

AOS 16 DE jUNHO DE 1910 

PRESIDENCIA DJ SR. Puno LoPJCS 

f"9 ~eJo. dia feita a chamadl, acham-~ 
~~os sr5. Prado L~. Americo Lopes, 

Argemaro de Rezende, Jaymes Gomes, jovcnat 
Pcnoa, joio Listôa, Stilyta, Galdioo Rios, Ed&l-
ardo do Amaxal, Campos d:> Amanl, Raul de: 
(Faria, Ne.laon de Senna, Pericles) PaolieUo1 Tavares de .Mello, Affonso Penna uoior, Joee-
Alves, Silveira Brum e Heitor de Sousa, fal-
tando com causa participada o sr. Antonio Mou .. 
ra c se ella 01 mais scahares , 

Ab~~se seslài>. 
Lida a act.-da aoteccckpte :~ nlo havend<> 

quem sobre ellâ faça ol5scrvações, fica a mes-
ma sobre a mes3 para ~er app ovada quando 
houver numero legal. 

Ü SR. 1. 0 SECRETARIO dâ COQta do seguinte 

EXPF.DII!NT2 

0/fi&io 

Do sr. Alves ~ Lemos, trazen<!C' ao conhe-
cimento- i::la camara qoc-, P,Or motivo~ força 
maio faltara áJgumas: ses ões. -lnteu:ada. 

Nada mais havendo a tratar, e não tend<> 
ainda veri fi ado numero para a iostallação d<> 
Congresso, o sr. Presid-ente convida os srs. 
deputadOs · presentes para no·ra sessão prepa. 
toria amanhã á hora regimental e 

Levanta-se a sessão. 
I 

ACT A DA 6." SESSÃO PREPARA TO RIA· AOS 
17 DE JUNHO i>E- 1910' 

PRE5IDE!\CB. DJ SR. PR.\DO LOPES PR}t IDitNCIA DO SR. PR&DJ LOPES 
Ao meio dia, fei ta a chamada, acham se pre- Ao meio dia feita a chamada, achall).-se 

sentes os srs·. Prado·Lgpes, Aooerrco Lopes, prcsent : s os s1s. :Prado Lopes, Americo Lo-
Argemiro de Rese!lde: Ncl~on. de 5e-n?a! ~a!'· pes, Argemiro de Resende, Jayme Gomes, Nel-
me G~mes, joão Ltsboa, Sa lverra B~, He1tor sonde Senna, Paol iello, Campos co Amaral. 
de 5 us~. Eduar_d6 do A:maral, Juvenal "' Pen· , Eduardo do Amaral, juveoal Penoa, Stylita~ 
n.a. I aohello, Tavares. d~ Mel~o. Raul . de F•- · .<italdioo Rios. Raul de Far.a, .PericJes, Tavares. 
r1a .. AITon o Penna jun10r, St1lyta, Pen.cies e l de Mello Affonso Penna joninr. Heitt~r d_e Sou-
jose Alve~, faltand com cau a part •. c1pada o .sJ.- Sàlveir Brum, José AJvts.Jillio d~ Motta 
sr. Ant901J Mou ra e sem e!la os ma1s senho- 1 e jyão Lisboa, faltando cc;m causa participada 
rea. os srs. Antonio 1oura e Alves de Lemos e 

·~bre . se rsessão. sem e lia os mais srs . · 
.· · [;ida a acta d3 aokcedente e nãU bav.en::!o: Abre-se a sessão . 
. ' quem obreolla faç obserieções; fica a mcsm8l Lida a acta da anttcedent t> , ficou a mesma 

s re o me~a p-ara sor apprc.vadw q mdo tiou · sobre a meaa.para ser approvada quando hou-
ver numero. '" ver numero Jegal, vis\o nAo haver quem SG• 

EXPEDI!tNTE bre a mesma úça obiervaçõc;s. 
Sotre a mesa nio ha materia de exred =entc: o· sr,. I •. secrttario c!á conta do seguinte 

Diploma de deputado· EXP.eDrEN~ ll. 
. &R. HEITOR DE SOU!-(\ envia.. á les;Lo. di -

plbma de deputado pela 2. • ciJ;cumsctip~o 
e!eit ral, expedido ao sr. dr. Alfted Mattios 
de L1ma astello Branco. -A'.. co~ào de 
Constituição, Legi !ação e justi • 

Nada mais havend.J a tratar -se e' continu-
anco a falta de numero !~J pua. -ar installa-
ç&o do Con:-.resso. o r. Presidente COq.J ·da os 
srs. deputado3 para a nova essãõ P.f~paruo, 
r i amanhã, á liora.ugimental, e ' 

· Levanta. se a s:ssão. 

0/ftcio 
l • 

Do sr. Abe1lard precedente de Lagoa Dou-
racaa.. de I :li do COUente communicando che-
gar a es.ta: capital prompto para os trabalhos. 
- __ Camara fica ina:ira~. 

J 

<AP.RESENT ÇÃO E ~AR.aCllR2; • DAS CO~UUSWeS 
O !"R. CAMPJS D:J A M R r.. pela commissão. 

de Constituição, Legislação e juHiça, l~ e Ctl-
via á Mesa o S('guinte 



Levanta-s~ a sessão . 

ACTA DA 7·' ssAo PREPARATORIA AOS 
DE JUNHO DE t QIO 

PRRSlDEN CIA DO SR. PRADJ L(PES 

Ao meio dia fei ta a chamada. ac:bao:to-s 
presentes s senhores : Prado L pes, Americo 
Lopes, Argem1 ro Je c: ende, J ayme Co ucs 
Ne 1 n de enna, Pa lielle>, Camp~s do Ama: 
raJ, Eduardo d .o.tn~ral, Juvernl.f Penn3, ~ ty-
lita, Galji t o Rio • ui de F:u~ P~clcs, J a. 
vares de \e llo, · o enna j~HÜO'", l:l :.itor 
de Sousa, ~ilve Lia Brum. jo é Alves Jul o da 
Motta, ~o Lisboa e Pedro Rosa, fal tanj c.om 
causa partieip.- da os SfS . ntonio rV.oura e 
Ab~e d.o L os e ~em eUa os mais ~nbo
.x:~. 

Abr · .~ a ses&~ : 
Li~a a a da antec.edeote e n~<> havçn . 

c;uem w')ce d ia fat;a ob e rva~õe fita a me s . 
ma sobre a mesa para ~er approv~da qoanao 
houv-er numttO lej931. 

0-sR. r. ~EC !ffll'A RJO tffi conta cfo seguinte 

~·~u~u 

TéJtgf'•mma: 
Bo sr. .... va Portes-. procede nfe de João 

• Ayr , de 17 do cOPrentt', communí ndo 
i!beg&r boje, a e. ta Cat)LII, proi'Dpt pa t s 
tr.abalh . · 

Cama r a fica mt.eirada . 
Nada mais h ave o a tTàtar- ~e e, nãu ha-

YCil · nomero-~Jf)a.A~iutaiteqio do 

Ldtua e a,: provação da 2cta. 
Expe~ie.ote. 

Até duas boras da tarde : 
Apt.esciltlqlo- de put:ctres dn commissões. 

• SP:GUNDA J'AR'llE 

FJI!eu~Sto un1ca do parecer n. t8~, reco· 
n!Mceo .o dt<putado pela 1.• circo scrip;ão ca. 
tadoal o dr. Alfcédo 'Mar1ins de Lima CaateUo 
Branco . 

• Levanta-se a sessão. ,-

PRESIDP:~CTA DO SR PRADO LOPES 

' o- .eio dia, fei a a cham~da. acham ~e 
presente os nhorcs rarlo L' pe. , A rflemiro 
de Rezendc-, Edg;.r ' o da Cunha, J•yrr:e Gome!!, 

t 1 n ét: Senna-. PaoJ;e'.!r- &mp<JS dO' Ama-
ral, E<fuard do Amarat, Jo~enal enna, Styli-
ta GaldinoRi' s Raul de Faria, encles, Ta-

e:res ée- MeHo, 'Mfnn c0 Penna junio!', Heitor 
de Suusa Silveira Brum, Jo~é A lve~ , jolio da 
\c.tta, .Jo'· o Lisb1a- Pedr , Rósa, ·enoa Figoe~

red'> e Tocque ílle, tsltand J om causa parti-
cipada- s se-ahores n tor.io- M . ra e Alves de 
Lemo~ e s ;m e-na os mais enbore!". 

& tan vago-e Jogar de 1. • secret&rio , c 
acbaod • e au!-enre o tegundo, são convidadcs 
paUJ os respectiv~.-s 1 artt ck 1. ·e 2 '. • secre-
tari(-5 s supp1ent< s senhores Argemiro de 
Reunde e Edgardo da Gu 1. ba. 

Abr . se sess~o . . 
Lida a 'ltt a da antec d .nt e e não havendo 

qu m sobré ·ella.façaob ervaçõe fi ca. a mc&ma 
~o re a Mesa para ser appr<. ada quan jo bou-
,.er numero lega l. 

U\ P E DII! NTI> 

1\'"!t b s:màtcria de ex pediente·, o re a Mesa. 

2 ... ?.ARTE D~ ORDEi\l p0 DIA 
PARE;C itR N. 18 J 

E' ·eo e ~10 em di~cOS!âo o ra:-< cer n. 
t f! J, ucophec nd deputad p la 2 •. • circo~ 
cripçào est a 'c ar o dr. Alfredo .MarlJOS de L.-

ma tono oco. · , 
emlltl t~oa ~ enee~sc a::; di (!U Ao, sondo. 

na tórm• 111 t.. ,, do R~imegto, aPJro-
v~ J> c efcri& p.: rc c r. 



• 
O sx. JUUIDllNTn, ~roclama, poia, deputm 

pela~. • circumscripçao eleitoral o ar dr. Al· 
· fre:lo M~rtins de lima Castello Braoc:o. 

Nada mais haveojo a tratar-se o sr. pres\-
dente convida seus colkgaa para nova scaslo 
preparatoria amanhã á hora regimental, a&m 
de verificar-!e o numero legal pa1a instaUaqão 
do Congresso. 

Levanta se a sessão. 

Ar TA DA 9·" SESS -0 Pi<EPARATORIA, 
:'.OS 2o DE JUNH DE 1910 

r RE,IDENCIA 0.) sa. PR&DJ LOP~S 

Ao meio dia, feita a chamada., acham-se 
presentc::s l s srs. Prauo Lopes, Argcmiro de 
Rc:zenk, Ed ,a1do da Cunha, Jayme Gomes, 
Nels :.n ac: Senna, Pao\iello, Campos do Ama-
ral, EdJarjo do Amaral. Juvenal Penna Sty-
lita, G~ldino Rics, Raul de Faria Pericles, 
Tavares de MeJio, Affonso Penna Junior, Heitor 
de Sc.usa. Silveira Brum, Jo~é Alve..ca, julio da 
Motta, João Li• b: a, Pe:lro Rosa, Senna Figuei-
redo. Tocquevil ,,., jl40 \'ellow, joào Antonio 
e Schumann, bltancio com causa participada 
os rs. Antonio Moura e Alves d: Lemos e 
em ella os mais senhores. 

Abre-se a ses!ãc. 
Lida a acta da antecedente e não havendo 

quem sobre clla f~ça obsetvações, é a mesma 
apprcvada e bem assim tod&s aqueJlas que se 
achavam pendentes d~'Sa formahdade. 

EXP~DIENTR 

Não ha ma teria de expediente sobre a meea. 
lnstaUaÇ{lo do Congresso 

Tendo -se •·erificado numero l;gal de srs. 
depu' ados para installação do Congresso, o sr. 
Presijente manda que nesse sentido se offi 
cie aos srs. P:esideotes do Estado e do Sena-
do, e suspende a sess1o até que se receba 
coQJ.municação do Senado. 

A uma hora da tarde reaberta a sessão o 
sr. 1.0 Secretario, obtendo a palavra lê um offi-
cic do sr. 1.0 Secretario do Senac!o' communi-
cando \á ha.,er numero legal de srs. senado-
res presentes para installação do co:1gresso e 
ter o sr. Presidente daquell t casa designado 
o dia de amanhã, a uma hora da tarde, para a 
referida solemniclade.-Inteirada. 

O sr. Presidente convida os srs. deputados 
para comparec.rem amanhã ao meio dia afim 
de se proceder ao sorteio 'da commisSão de 
que trata o art. 7.0 do Regim<nto Commum e 

Levanta-se a s~'São. 

ACTA D \. ESS -0 SOLE \NE DE JNSTAL-
L Ç.\0 DA 4. • SESS.-0 ORDlNARIA DA 
; • LEGI : L\ 1 R DO CONGRESSO DO 
ESTA DE \IN .\S GER i- ES, AOS 21 DE 
JU HO DE 19 10. 

PMSIORXCCA D:> SR. PRADO LOP~ 

(Pnsident1 da Cama,.a) 
Ao meio dia, feit a a chamada acham-se 

pr.:sentes os srs . Prado ·Lopes A~gcmiro de 
Resende, Pedro Drummond Biia Fortes Fer-
reira Alves, Mello Franco, 'Camilio de 'Brito, 

]086 Gonçalves, Olympio Mourão, ;":omelio de 
Mel:~ Ribeiro de OJivc;ira, Gomes Freire, Sou . 
n Vaanna, Edgar:!o dã Cunha, Jayme <.lomea 
Nelson de Senna, Paoliello, Campos do Ama: 
ral, Ecllardo do Amaral, Juvenal Peona, Sty-
Jita, Galdino Rios, Raul ~e Faria, Pêricles, 
Tuares de McUo, Affonso Ptnoa jun:or Hei. 
tor de Sousa, Silvefrll Erum, jO!é Alves: julio 
da Motta, Jolo Listoa, Pedro Kosa. Senna Fi-
gueiredo. TccqucviJJe, Anton'o Carlos João 
VeJJoe::>, joio Antonio e ~cbumann, faitando 
com causa participad:l 01 srs. Gonçalves C:ha-
ves, Levindo L'>pcs, Antorio Mo1 ra, Alves de 
Lc~, Antero Dutra e Xavier Rol ·m e sem 
ella os mais senhores. 

Ab.e-se a sesslo. 
O s11. PH~SIDRNT~ diz q ue, na fór~a do 

axt. 7. • do Regimento commum vae se proce-
der ao sorteio da commissào que tem de rece-
ber o ar. Secrtrario do Estado incumbido 
de ler a mcruagem presi :'encial. 

Para a referida commissão são sorteados os 
srs. senador S. usa Vianna e deputados Schu-
mann e João Li~">boa. 

Suspende-se a sessão até que seja annun-
ciada a chegada do sr. Secretario do Interior. 

A uma bor• da tarde senc!o annunciada a 
chegada de s. ex c., o sr. Presidcn e reabre: a 
sessão e convide a eommissão sorteada a cum-
prir o seu deve:r. 

Introduzido no re:into com as formalidades 
regimentacs o e:xmo. sr. dr. Estevão Leite 
de Magalhães Pinto, ~ecretario do Interior, 
toma elle assento na mes1, á direita do sr. 
Presidente e sendo-lhe dada a pala ~ ra procede 
a leitura da seguinte 

MENSAGE1VI 

Cumprindo dever constitucional, ve-
nho apresentar-vos a minha Mensagem, 
congratulando-me comvosco pela vossa 
reunião, que sempre desperta legiti-
mas esperanças, promissora que é de 
beneficios para o Estado. 

Indicado pelo Partido Republicano 
Mineiro para o elevado cargo que im-
merecidamente exerço, declarei desde 
logo que eu vão tinha programma 
novo a apresentar porque entendia que 
o esboçado e posto em execução pelo 
a udoso mineiro dr. João Pinheiro da 

Silva devia e r continuado pelos seus 
successores, especialmente por aquelle 
que ia ser eleito para completar o pe-
riodo pre idencial iniciado . 

Empossado do cargo e depois de 
ter feito o estudo da ituação econo-
mico-fina.t~ceira e do resultados obti-
dos pelo in icio da execução do pla-
no delineado, accentuou- e em meu e -
piri to a nece idade de e proseguir 
em os novos molde , qu r quanto á re-



forma do trabalho, quer no tocante á 
reorganização da instrucção, devendo 
se dar a esta uth cunho ainda triais pra-
tico. 

Melindrosa se me afigurou a situa-
ção financeira, porque, compulsando os 
dados conhecidos e relativos ao, exer-
cido de 1908, verifiquei que para o 
pagamento de despe as ordinarias e ex-
traordinarias , superiores a . .. ....... . 
25.600:000$000 , tivemos, apenas, uma 
arrecadação infe rior a 19.000:000$000, 
resultando consequentemente um deficit 
maior de 6.500:000$000. 

Era natural que eu esperasse que no 
anno seg-.1inte fossem mais avultadas 
as despesas em face dos no'i(os sery-i-
ços creados com caracter de permanen-
cia no correr do anno de 1908 e que for-
çosamente deveriam sobrecarregar em 
muito o exercido de 1909. 

Demais, dado o impulso benefico da 
reforma, si não era possível precipitar-
se, tambem se não devia retroceder, 
quer relativamente á installação de gru-
pos escolares , quer quanto á creação 
de ·cooperativas de café, fundação de 
colonias, etc., o que deveria elevar 
ainda mais as despesas publicas. 

Não me arrefeceu, entretanto, o ani-
mo esta perspectiva de augme11to de 
despesas, porque seriam ellas repro-
ductivas e concorreriam effi.cazmente 
para a melhoria de nossas condições 
economicas, unico meio de sahirmos 
dos embaraços financeiros que de longa 
data vêm opprimindo as forças vivas do 
Estado. 
· As gerações futuras, que de prefe-
rencia gosarão dos beneficios oriundos 
das medidas hoje adoptadas, não nos 
·poderão accusar, si tiverem de sup-
1>ortar uma pequena parcella dos encar-
gos resultantes de providencias que 
julgamos necessarias ao desenvolvi-
mento material do Estado, maximé ve-
rificando, como verificarão, estou certo, 
a elevação de vistas e a nobreza de 
intuitos das administraçces anteriores . 
E ' incontestavel que os governos que 
me precederam se conduziram sempre 
norteados pelo desejo de fazer o pro-
gresso da terra mineira; e <tt:anto a 
mim, affirmo-o sem hesitações , não temo 
o julgamento desapaixonado do Povo 
Mineiro. 

de riqueza do ~stado, tanto quanto me · 
era possivél e comportavam os recursos 
dQs orçamentos votados, não medes-
cuidando_ de' faz:er as economias pos-
síveis, sem prejuizo das reformas ini-
ciadas. 

Confrontando-se as despesas ordina-
rias e extraordinarias dos annos de 
1908 e 1909, chegar-se-á á conclusão 
de que o accrescimo das ~ de 1909 resul-
ta exclusivamente das segúintes par-
cellas : 618:000$000 para occorrer aos 
dispendios com a introducção de re-
productores de raça, eocommendados 
em 1908~ quantia essa que será dentro 
de pouco restituída aos cofres minei-
ros pelo governo federal ; 

537:000$000, com a acquisição de ter-
ras para a fundação de nucleos colo-
niaes, sendo 395:000$ destinados á com-
pra de terrenos ma .. ginaes á E. F. 
Leopoldina, em cumprimento de c!au· 
sulas do contracto de 22 d E; fevereiro 
de 1908 ; 

115:000$000, de adiautamentos á Pre-
feitura de Caxambú, em vir tude do dec. 
n. 2.251, de 8 de julho de 1908; 

617:000$000, de adiantamento áspre-
feituras de Lambary e Cambuquira e 
que deverão ser brevemente ' restituídos 
ao Thesouro ; 

790:000$000, para pagamento dos 
coupons do emprestimo Los te, que peia 
primeira vez · figuram no cap1tulo de 
despesas, n§.o tendo sido, entretanto, 
consignada na leiorçamentaria do exer-
cicio a verba para es5e fim. 

Levando-se em consideração essas 
verbas, verificar-se-á que a despesa 
propriamente de 1909 foi menor que a 
de 1908. 

Julgo conveniente que aqui se assi-
gnale, com uma rapida dcmonstraç§.o, 
que dando cumprimento ás promessas 
feitas, o governo imprimiu, no exerci-
cio financeiro de 1909, grande desenvol-
vimento aos serviços publicos de bene-
fica influencia sobre a situação ecoao-
mica. 

Comprontrão e te íl erto o dado 
adiante m ncionado 

Colo11i::a~ iio :-Existiam em 1908 dez 
colonias agri o la ; em 1909 foram ad · 
quirida important ·s fazendas nos mu-
nicípio de L eopoldina, Mar de He 

E sforcei-me por cumprir o meu 
dever procurando desenvolver as fontes 

panha, Cataguazes, Ouro Fino e Ubá, 
para a in tallação de no,·os nucleo 



~oloniaes, telld.o,se. .despendido O.ál'ítU jmhlic~Js .~- a- ~J&J~Jma. õe ,eu-
<:omp.x:a. das mesmas S'Z'Z:OÔO$,.. diàa GGm este se.J~viqo em. 1~98· subiu. .a 

Nacltútas< agt'ictÚflil.l .- -fmam~ allida&J 1-157: 000$~1 não. teruiDr ici;o. em·1 <)()9-· 
Fel.~ gov.erno e mtr<MlutJidas gra~• .alem de 1.2t2:000$000. 
mente ~092 aonta ll80~ em t(JU8, .apn Bbr: 1 ':J08-(J g"WeTnlY- c01rta>v3! com• mais 
sentando um acrescimo de 289 111.a1-.~ ·:reeiiPI'SOs: 1in:ameir0'9 de' qtre em• 1~()91:. 
chia.as. :a"98ie ê· ·que· dispunfu~ da'S' ·sommft' 

Ettsino pratico de agri.Cullut:a :-nas.. 
fã:zenda.s. modelo e nas subvencionadasr 
inclusivé as escolas D'. B'osco, em•Ca-
choeira do Campo, receberam enstna-
mcntos 744 aerendize , dos quaes 47 
nas· fazenda ubvencionadas, send'o q_ue 
no anno de 1908 o numero de aprendi-
zes nã:o pa sou -de 472. R'ece~m actua1-
mente subvenção 16 fazend'as. 

Gaáa de. nafa:- Í&liam intJmduzidos 
no. Estado, pGr Ln.ter,medio do. g~;ve~"oo,. 
'l9.L rep.cooudx>res, c.0m disp:endio, d~. 
782:60~ 00 

pt"ov:enientes:- empr.estimo Loste 
(· 1~.54%'. Ot)(J))~";· da· vt:nda• dia. rev~ 
são. da Leope.Jd:u~a- (J4.<T00:000$0091 ; 4il' 
venda àa E. F,, Sabarit a F'erros •..•.. 
( 3 . .0 :000860 ) e da· de Muczambin'lio 
( 2..00 :00 00 J•. 

Era ra oavel, pois, que• déslre', cam& 
deu, mai01'' impalse 3.' sem~ da im-
~r1lalllui deste. 

t:redüo agr. colá. : ---..:. anttga a.spiraçp.o 
da l'avoura. foi afinal, sabsíeita- a 
crea\ã<Y'ão credito agrícola. N'o exer-
cido ffndo entr.~ou o governo, para 
emprestimo. á lavoura, ao , Banco de C~ç-

Ezpudçãil' rr;:r;:,.pi?r:;·:arit::- -c~;'C~ cett- dito . R'eaT de Jwz -de Fóra..a q_uantia .de 
tamen, que s m st'allott a! 1' d setem- 7 .OOU:00'0$0UO confárme o contracto 
bro, _ alcanç~~ excepcional e~ito, ja pe1r4' q}le fem com~ "este instituto õa.ncario. 
qualidade>, Ja pela quruttl\t.rde do pro- ! A.ccrescente-se a tudo is to o q_ue fez o 
duetos exposto . gove.çno,. relabv.amente á instrucç,ão. 

C.ooperati.vas. : - até 31 d~ marqQ do G~upo$1 escolarfJ'S. e es.colasj isoltJda;s --
ann.o, passado funccion.ayam oito coope- em 19-0.&ex~tiam: 1.384 escolas . .isolada~ 
-.:ativas municipaes, numero e,st.e: que 1 e 2 g.rup"s. ~o lar-es-; em 19Q9 o· nu-
subiu a 23 a 31 de março d.es,te. a.uno, I ~~ ,4as, , e!tcola suD\u. ,a 1 43-&, !l- ~ 
A despe a c m empre timo e subven- d.&s l'f~ a 7.S. Devo. faa a~tú refet-
ções_ a esta a socia~õe foi em 1:'~0 de mttcia espeoia1 á: e-r-ea-ç_ão d IJ:~S itu~ 
1:31=000 000, tendo em ~. com 5utS- .lo.ii) P.iuh~qpe, olliB.ad á, QE)l~j)oe· 
venções e premio ati.ingido a ... ~ . . . ~ia. .00 4r. Léeu Retü'l:u1 t ~ _p.tes..-
261: O t .J twdo g153.o.d~ ervi.ç á ca.u. a tia in,. 

O valor da tran a~s re ~das B~ fatWia desvalida. 
J.a.s.. €oope.rativa que em --foi ·de O que acabo de Yt rnar a larO"OS tTa-. 
3-'l :891 464, co rre pcn.d mes, a 14.27 1f sau.cciona a.- minha affirmação de 
sacca de af.é, em 1909 a~tingiu a que- mão ii0i em vão .que prome.tti s.e• 
2. 96:237 01 , corr pondentes, a,. . guir a rota. traçada pelo meu, amec.es-
118. OS aché\ndo ainda 1'. Maiaatto d o ~ue as minhas .péllla.,-
apurado de 14.070 saccas was falam os algarismo aql1li exa.ra.~ 
de café. d&,S. 

.1 

I • 

I 



Quadro estatistico da producção do Estado, 

Exerclcloa 

lSSG-1881. ................. .. 
1881-18~ ................... . 
l88f-18S'l, ................. . 
18113-ISBI. ·., .... ... .. .. .... . 
188t-1885 . .................. . 
188S-1886 ................... . 
1886-1887 ................... . 

lf88 ................... . 
1&19 . .......... . ..... .. . 
1800 ........ .... ....... . 
1891. ... . .............. . 
189t .......... . ....... . 
1893 . .................. . 
189L .... .. .. ... .. . .. . . 
1119S ....... . .. . ...... .. 
1896 ........ . ... .... ... . 
1897 ... ........ . ...... . 
18~8 ......... ....... .. .. 
1S:l9,.,. .............. . 
100J ............... .. 
10111 ........ . ......... . 
1\ltJt .................. . 
J0ll3 .................. .. 
) !11) 1 .................. . 
19115 ., .............. .. .. 

~~~: : : ::: ::: :::::: ::: :: 
1908 ................... . 
1W9 .................... 

1 

c .. r.,· 

80. 3li8. 802 
62. õ53 , õ2~ 
84.1~8 .441 
53,88;.731 
80,176,326 
Sô. 668 ,368 
õ4 .838.003 
i5,i14,32~ 
f!l,4~5 .494 
58,263 .1 88 
94.9:.15.998 
9õ .205 . 602 
77 .s::-, :l .459 
&U50.~03 

101.022 . !193 
107 . :1~2 .53:! 
1 õa .2n~.• so 
132.470 . ti4i 
1:!\1 , 95 1. 220 
101. ~0S .I G!! 
188,t;!!8 .465 
li .121.955 
I M7 . t õ ·, fUI 
H !i .!iu-1. - ~ o 
~ ~· -~ )J , !l!):; 
li!L ; , . tJ:ln 
l:."J , (J ;,i . 2J : 
141! :15fi .!ll):• 
l Gõ : lõ4 . 8tÍ~ 

Fumo 

3,2i8 ,929 
2 .8'J 1, 400 
3 , 0<i4 ,83:i 
3 ,6 '14 , 9!19 
4.:m.306 
4.010,345 
3.i53.39i 
3,!\ 0,1 :15 
:J , WS.6.ll 
:1.66i ,IGY 
:.l . 6-li .i40 
3,\118 . rí02 
3.82~ . i 24 
3 ,15~ .9 Jf. 
3,2iS,!Ji G 
:I ,:JG~ . 4 i 
3.52~ . H I 
3 ,11 , 8i3 
3, 1\1.'1.668 
:J . uo:3. ;7 1 
:(;~' . 3U8 
3 1'' 1 .· ,. 
2 : ;8ú,~ 
J . l-I J.: ~ ~.:! , 
:J . :N t ,; :n 
:u ~.• . ~ o 
3 . :l lõ ,l ;)tJ 
·1.169 .!Jô:• 
~ . t)3 1, 5ti l 

T .. ccinho 

3 ,009 ,1!1:1 
2 .692 .0i9 
3 .443.9~ 
3 . ~91,1 !!3 
3. 5·12,5% 
3.5·!!! . 002 
3,9U, tit 0 
4 ,I UO . i4~ 
3,i91,1>iu 
1.5õl .5~3 
2,1111< , 0/ :l 
3 , ·100 . 153 
3 . :Jti ,122 
:.! , 073, i 59 
1.10õ,l!Jt 
l.Si i .51 2 
1.257 .!120 
2 .23 1,:.9i 
3 . ii0 ,:310 
3 . 1 •G . ·I ~,: I 
:.l , :.l i 5 ,Uj l 
:J . t•t . : :d 
4 .~ :.~ .1 : 1• 1 
fo, l . I . ~:J 
~ .' 11 , I foi) 
~ . !J~ t5 . ..J ·I t 
:J . ti~i . ~i3 
4 . t >i . Gô 
4,5ü l.~ ~ 

Qu('ijoa 

i52.2i.:! 
ti01 ,907 
885. 226 

1 ,328. i12 
1.255.18~ 
1. 43:1,318 
1,59 ,171• 
1,46:i , 4Hl 
1.5!1:1,294 
1.0 7,8:!2 
1.235. i 16 
1.:11!',911 
1,4i5 , 61ill 
1 , 391,2~ 
1. '.! 1 9,5~8 
2 .4 2.~01 
3 ,1 f>9 .64:! 
3 . f•'>9 . 14 
:1 ,HJ7 .5Q2 
3. -lli : \JQ~ 
:J . j !JI • U'J5 
4. 216 ,111 
3 . ! ç.~. oo·l 
4 .:.2 1, 2!'6 
:• .!Jti , 2 15 
:l . !~ k i , O I ; 
4. s:,4. tot 
4. ; ()1 , :3\li 
5 . 06~ . 801.1 

Vaccuns 

76 ,186 
10,130 

100. 7!\5 
145,138 
142,281 
140,598 
200,060 
1<2.006 
147.058 
98,90~ 

115 . 09\1 
127,316 
105.01li 
108 ,414 
101,425 
114 . 4;;8 
196,:14:1 
183.148 
151.4611 
l it .5451 
201,60/ 
l.'32 293 
23~ . 120 
:?54 . il~ 
273,4V5 
2;!1,111 
21!5 . 4~ 
260. 219 
269 ,110 

I 

Suiooa 

20.969 
28.49õ 
26,502 
25 .9;3 
26 .127 
24.595 
21i .Oi0 
27.4\!8 
18.66!1 
10.988 
21,3!9 
3:1 .948 
33,5jj 
19 598 
20. i 29 
19. 659 
!2 .543 
20 . 720 
l4. iõl 
N !13M 
22.913 
~9.!>40 
43. 80 
45 .27U 
4~. 671 
~8 . 535 
4U 201 
56 975 
7J .561 

Leite 

I il5.286 
1.941.22ll 
2 . 211. 090 
2 . 235.994 
2. ~!l5. 66Q 
2.4õl. / I~ 
2. :11 1.7:14 
2.llõ8 .6 U 
4 .334 .659 
3 !1~3 .196 
5. 1G0.5õ~ 
5.61:1.881 
7 . 155 .315 

Até 11!!16 aa tabellaa aó davam os princi paea productos, cnlrc os quaes nâo 8guravam estes. - Alvim Machado, 

Quarta sccçllo, 28 de mato de !lHO, - Longoúm·do llrwcleira. - Villo, 29 - 5 - !l i O. - Alvim Macl<ado. 

Aves 

515, 840 
93G. õ56 

1. H2.558 
!l2U.2G6 
80 1.8:.11 

1. 034. 130 
l.l3 t.53:i 
1.409.117 
L. GSO i74 
l.i8!1. 093 
2 051. 34 ; 
2.661. 141 
:t.!J69. 227 

Couroa 

:125.606 
378. 225 
~88 .. 77 
526.08~ 
2, o. 7114 
331.802 
lõ5 37:l 
2ti0 .816 
31<, õ:J\1 
302 .505 
:1\J l.l :JO 
1!!8.569 
255.413 

Felj lo 

~s; , }(1/ 
GOII .õ92 
Gi8.43~ 

4.3i0 . 9~ 
4 .111.254 
3.38•. 9~ 
l.Ofi9,0 I0 
2. 434 .411 
4 .~ 41.l' ti 
4 . i !l9, 0111 
5.!H5 98·1 

l0 .56G. Oã6 
8. õ26.95i 

Madeiras 

2. i21. iO'i 
2.:'>81.481 
2 .918.998 
3, 103 .1 01 
1. 22::! . 171 
2 .540.311 
4, 92. 220 
~.620,235 
5.!!13 7~::! 
~ 319. :'2 · 
8 3 11.511 

10. 118 .493 
11 . 36ti o 945 

Milho 

2 .01G.ii0 
5 . ;'"~~ -~62 
~5 fJ j0.9 I 
10 :JS9 .iõli 
7 .iOS ~96 

H 421.ii0 
9 2 1l'l0 3·>Q 
2úüi a.i~ 
1 ~ . 2-15 . 900 
lô.~5 ;~ 10 
22 10 ~ . 020 
26 SH .!I IB 
18 .2iS .·I O~ 

Rapndurns 

221 (;6·? 
J!IO. I H 
:1'15 2:\li 
IÕÜ·'.333 
:.<>S. :J!I:l 
(I:U il ~ 
t; l t . ir, ~ 
fi i I {):;6 
!!tO 111'• 
051.:)-W 
H ll ~; ~ 
·'Of) :ttil• 
!JI.Jj O:J I 

Ouro 

2.018 891 
:1.060.646 
4 1!49 .5;.1 
~ .303 . 04 !) 
4.045 .802 
:l .SI:3 .õ93 
3. !150. i 60 
·1.081. 100 
3.G50.~58 
:~,Z69 186 
:1.1!18 . 851 
;i ,!l li Otit 
4. 2Si.402 

1 



Vaccuns 

'7 ti . 18tl 
~ 0. 130 

100. 7!",:) 
145,1 :18 
142.281 
140,598 
200.060 
!<2 ,!)()(; 
1-l i .Of,.-3 
98 . !'~H 

ll fi.W.• 
12i.3lti 
105.0/Sõ 
10~ . 4 1-1 
101. -1 25 
1J.I.458 
wo.:w:t 
183 .1-ltl 
151.4Gll I; :l , !H5 
2Ul. ti!fi 
23<! t9:~ 
:?:U. I2U 
:!:i l. : n~ 
2i:J . 4!Já 
:!~ !· . 117 
2 -~ - ~~~ 
2óú .~ ,,1 
:?o1J,II ü 

Suicos 

20, 009 
28 .-&9: 
26 , 502 
25 .9; 3 
26,127 
2-1,5!"15 
20 .0";0 
27.4 !18 
I8. Go~ • 
1 0 .9~ 
21. :1<9 
3:! .9-18 
33,5; ; 
19 !:198 
20.i 29 
19 .659 
12.5.&3 
20 .0211 
H . i -; J 
N :l36 
22.H I3 

~i : ~~ 
<&f, . ;? j!l 
.at.O: I 
-&S .r):JS 
·W 201 
5t.i 9i;) 
iJ , ;"o{)l 

Leite 

1 i l5.2Sü 
I .!l4l. 22n 
2.2ll. tr.IO 
2 . 2:l.") .!lH-1 
2 . l'!'l5 ,(i6!) 
2.4< 1.:"1 
2.:H l.':"-H 
2. ~li $ ti l-& 
.J . 3J4. 6.~ÇI 
3 !14:1, 1% 
:.. . wl. ~i.J 
5. 6 t:i. S:H 
0 . 15<>.3151 

8g ura ra m estes. - Alvim Marllrulo. 

- 5 - !110. - Aloim Macl.atlo . 

Quadro estatístico da producção do Estado, de 1880 a '1909 

Á\'fS 

!ii5. 8·1tl 
!13G .i5G 

l.li2 . 55~ 
!120 . :?titi 
80 1.8-Ji j 

1. 03 1.1 301 1.13 L53:i 
l . ·W~ I .l ii 
l .GSU iH ,_,.,_ 09JI 
2 05 1. 34 : 
2. 66 !. U l 
~ .flt\9 .2ii 

Couro• Feij !o Madeirns 

2. i 2l. i 0i 
2.:"",81 -181 
2 .918 .!(.1, ' 
3. t o:.uv ~ 
1. :?2S. l i l l 

!. ~;~~ : ~Ãl 
·I.G20. 2:J!i 
!J, \:.1 13 ~5 -i 
.J 3 ltl . :-2 
8 :J ll. fl l l 

l ll . t hs .-10:1

1 
ll. 3üô.!H 5 

Milho 

2 ulti . õ: O 

~ ~:·~:~g : õ~; l 
ltJ ~!J . iiü 
~ .~0~ :?!!6 

l i ~t i. i i O 
~ 2 Y'22 :1~0 
:!i . ::li ~ ;~ ~.-, 

li t i5.VIIlJ 
IIL.,t::. :Wu 
u 10~ . u:?:J 
:.lô ~H . H IM 1 
18 . ;t; .~ ..1 ~) I i 

H3p:~d u ras 

I 

I 
I 
I 

'" . .. . 1 
1: 10. 11-1 
:11~. 2:'Mi 
1 ~10: . : ~J;~ 
; •. -.'i . :!\ 1:~ 

l l t : ! ! 
IH :,J . ~ .·. :-I 
,;: 1 !i.' tj 
:o/ :111 lO', ... -, ~_ ;, , .. 
·11 :-! :l: :.' 
.'I HI:itjl o 
!t:•: n:H 

Ou ro Tecidos Sola 

l"<i . :,: ! l 
:?:1:! . :!:-'oi 
;)l ill.l :"i 
-1-lli . -1.·!· 
.:-(,;. 2••11 
-t:u .t:o:) 
3!:t.!•loit 
:o"!!1, ll 1i 
;, : : ;-l,'<"! 
:ot .I .JI•i 
;, t) ·LJ~ ô 

:,1::. . :_.....:;1 
.J-ti.t-U 

I 

M:mtcig:l 

S:"", _t t ~ 

I 
I 

I 

I 
J.I!U jJ ; 
:.w •. ~:, J 

:.? : li . l l'! l 
r,r :! .:l :? ' 

l .t•2ti . l l l 
:Otj \l . :'f i l 

l. Ut l l l ti 
I. Ui ! . :,,~·, 

1. -1 ... 1. ~.-t! l ' 
2. :J: u .J:-t 

I 

Arroz Cal Mungnner. 

5!1. o< •: .GR ,I 
l:t!J. < X~I . ~ti l 
!11.4 !2 . tllil 

11)', 1 2~ . l'l04 
111 G:.O .HO 
I ~ •L S.",; tJJt l 
J :oi .J~ S. I lll 
121 GUi. OOI • 
:! I.J r.: IIJ .I ILII I 
21 :! G.'.o!I . OUO 
2:1:! . i:! l .• , •

1 

Assucnr 

I 

lt.iU'•~S 
2;:-,.; _()(lj 
8 1!:1 i ·hi 

1. 12!'1 . .J i:J 
ü l l.&~/! 1 

Aguardente 

fr.l2.ti<;(l 
:)IO. l UU 

:i:O. J42 
()1)5 .850 
8.').'1 .\15i , 

Gl'8 .6'"i i 07.2i!' 

Batatas 

1 OiG.513 
1. -Hl.""::ll 
1.-tS5.i40 
l.092.!r.ld 
~. 1 0 1 . 4~2 
:J A i7.fl-tH 
,; i :J3 004 
1"d!i7, i84 
5. 12U.51t 

Farinhu 

210 .iG9 
:l'JL 763 

Fructu 

lGL.i fl 
132 2:JG 

167 .!",('l2 
H 9.95i 
-4i6.89ol 
~72 r.m 

1.4!4 .023 

600 ,33; 
U!O.i& 
i24.10; 



Si em relação aos fretes das nos~ 
estradas de ferro tem-se 'cons~idQ 

o desenvolvimento econouíico ilo EIJ - u.ma reducção apreciavel, quanto aos 
tado se vai operando lenta, mas ~egura • aa nos~ Aavega.çãQ .costeira muito Jaa 
mente. ainda_por se cons~. 

Sltu açále e eenomlea 

Não passarei a fa,er o rela.torio ~'O ~ Os pro<\uctos . ãe um Estado ,eucon .. , 
movimento economu~o , . de 19U9., sep! tram serios em ba aços e grandes dee-
ael:entuar, antes de tudo., a ben~ca pesu para ser transportados a outros 
influencia .exercida .sobre o augme!nto Estados do litoral. 
de ,producção pela reau~Ção ~~ ,IJ.iete~ alguns destes, como ~do e~e~P. 
feita. na E. F. Centl:al e ...nas estiaaas · nor:te, importam de -preferencia do ·ex .. 
Leopoldina e antiga Sa~ucàhy. , tt:angeiro productos que Só não ,rece ...... 

E' acto de rigorosa j.ustiça re:eonhe- bem dos 'Estado~ do sul pela extrava-
cer-se que tod~ os ..governoa1mineiros gancia de uma tarlfa ,prohib'itiYa ou pela,.. 
empenharam .grande pane de seus es- falta de apores apropriados. 
forços para que fosse ,tTesolvída sati.sfa- Este assumpto exige accuradaatten .. 
ctoriamente esta importante face do ção dos palleres ·pub1icos e prom_ptas 
problema economico. providencia~, porqul! a respeito de cer-

Em 1899 e 1900, mediante reclama-- ltos productos já são evid:nltes os sym ... 
ções constantes de officios ao goiVertl0 pt~mas. de . superproducçao. 
federal e por meio de acção directa E' mtster, portanto, que nov~s mer• 
perante as companhias Sapucah;y e tados se procurem em . outros .Estados 
Leopoldina, canseguiu -o governo de do Brasil, para onde .até agora esses. 
então o bairamenta de taófas, quer prodactos não tiveram sabida.:. . 
quanto ao café, quer quanto a varios .Eis os traços ,geraes da situa~~o . 
p~oductos da nossa expoDtaiçãv., espe- economica, tal como se a,yresentou no 
ctalmente cereaes. anuo 1909 : o valor da exportação que 

No map.pa que a esta acompanha é em 1908 desceu a 136.200:000$000 ele .. 
faci1 verifiçar-se, pelo acct'escimo nota- vou-se em .190'9 á 156.000:00~$000 . Pe~~ 
vel da exportação, a inftuencia exerci· quadro que se segue se verifica dond~ 
da pela reducção de fretes soôre a pro- ;procede a diffe.rença favoravel aG anno 
ducção agrícola do Estado. 'Passado : 

E' ~vidente, e todos os dias se j)!O-
clama, que sem "'rias de communicação 
para o transporte rapido e barato de ' 
productos, impossível .é incrementar-se 
fortemente o arroteamento de nossa 
terras, ainda que fertilissimas; a pro-
ducção se circumscreverá apenas á satis-
fação do consumo local. 

Não basta t er estradas de ferro : ne-
cessario se fa :~ que o preço do tran-
sporte da mercadoria para o centro 
consumidor seja de molde a não equi-
valer á inexistencia de vias de commu-
nicação. E ' prec.iso , ponderei eu a 3 de 
abril , quando assumi -o governo 1 que os 
productos encontrem transportes sup-
portaveis e mercados .de consumo com-
p;nsadores. E' preciso tambem produ-
Ztr barato. 

o interesses das estradas ae ferro 
e os da prod.ucção se conjugam : a pro's-
peridade daquelles depende , é claro, do 
maior desenvo1v'imeaío d sta, e a condi-

Produetos da 
( 1008) ('1909 ) 

--agricultura •. 63 .490:W5t492 i 9 .182!1.19$800 
P~oduetoe ma-

nu'facturados. 8.&L4~10l$000 7. ;758~~10 
PTodo~s da ! 

indu•trta pas· 
51 . 060:81Qt550 torll .... -· .. . . 58.532:077$970 

Produetos da 
indnat•ia ex-
tractiva . .... 12.869:068$150 11.164:955$680 

Total. ..... 136 234:li6$2!)2 156. 63i :8.29i4tll) 

Nota- e, desde logo, do confronto 
acima, que si os productos manufactu.-
rados e os da industria extractiva sof. 
reranÍ um pequeno deccrescimo -no. 
valor da exportação , os das duas outra~ 
especies alcançaram sensível augmento . 
O café occupa ainda logar predominao~. 
te nos quadros da exportaçã:o. . 

E sta, que, em relação a este prod\1-. 
cto, foi ~ em 1880, de 80. tpilhões de ki .. 
logrammas, desceu em 1890 a 58 Dli ... · 
lhües, t nd em ). 900 .subido a 101 m~ .. 
lhões e em 19Ó9 a 167 milhões de kilos. 

ção principal de se des'en'i ólvimento re- A exporta!9ão maxima verificou-se nO!l 
side .na modicidade das ta:rifas. annos de 1901 e J. 9Ci7:, exactamente o' 

A. C. -2 
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dois annos de maior producção de café foi em 1909 de 5.825.594 kilos e a do 
no Brasil. feijão chegou a 8.726.957 kilogrammos. 

A producção do fumo em corda não Dos quadros de exportação se vê 
soffreu alteração sensível, de 30 annos a ainda que houve augmento quanto aos 
esta parte: tem oscilado sempre entre seguintes productos : madeira - de 
tres milhões e quatro milhões e poucos 10.118.493 kg.em 1908,foi a 11.366.945, 
mil de kilogrammos, o que demonstra em 1909; rapaduras- dé 800.360 kg. 
claramente que a procura desse genero em 1908 a 997.031 em 1909 ; ouro- de 
não se desenvolve, ao contrario, parec" 3.947.064 gs., em 1908 a 4.287.402 gs. 
retrahir- e. O mesmo , entretanto, não em 1909; tecidos - (1:~ 1.117.365 kg 
se observa em relação ao fumo_em f - em 1908 a 1.877.393 em 1909; cal- de 
lha, que. além de ser consumido nos I 17.687.823 kg. em 1908 a 13.403.255 
mercado do paiz encontra sabida para em 1909; fructas- de 572.505 kg. em 
os mercado cstrang iros e ,-ae alcan- 1908 a 1.414.023 em 1909; pe(lras pre-
çando preç remunerador. ciosas-de 180.755, grammas em 1908 

A' vista di. to, tem o meu govern e a 724.107 em 1909. _ , 
empenhado para que no Estado se in- Cu~pre observa~ que em relaça~ a 
troduzam o processos de preparação do .madetra, our.o, tec1d0~ e pedras prectO-
fÚrno em folha , acreditando poder resol- sas, .os algansmos a:tma r,epresentatt?- o 
v r a im a c·ri e por qu pa a a la- ~axtmo de exportaçao ate agora atttn-
voura de fumo. gtdo. 

Não obstante ser de franco desenvol-Continúa em franco progresso a in-
du tria pa toril. A exportação do gado vimento a industria pastoril, como disse, 
vaccum, que em 1908 foi de 260.269 faz-se precisa uma serie de medidas 
cabeça , subio em 1909 a 269.116. A as ecuratorias do seu futuro, porquanto, 
do suíno attingio a 73.561, tendo ido a superproducção neste ramo de nossa 
de 56.975 no anno anterior ; a do tou- exportação já se vae as~ignalando ac-

centuadamente. A necessidade da aber-
cinho foi de 4.564·484 kilogrammo~ tura de novos mercados consumidores 
quantidade esta superior á dos quatro 
ultimos auno ; a das ans subio a se impõe á consideração dos poderes pu-
2.969.227 kgs. maximo de exportação blicos. E como, na actualidade, os cen-
conhecida até hoje; a do leite , que em tros de consumo dos productos desta 
1908, foi de 5.633.881 kgs., maior ex- indltstria são quasi exclusivamente o 
portação até então havida, alcançou em Rio de Janeiro, S. Paulo e algumas 
1909 7.155.315 kgs.; a do queijo, que cidades mais importantes dos Estados 
em 1908 foi de 4.761.397 kgs., atüngiu limitrophes, urge queogoverno federal 
em 1909 a 5.069.800, maximo verificado (aliás já compenetrado desta verdade) 
até hoje ; a de couros, que em 1908 foi procurE: facilitar a sahida, para o norte 
de 198.569, subiu a 255.443 em 1909. do paiz, dos productos que a industria 

. . _ pastoril do sul possa fornecer aos mer-
A mantetga , CUJa ex~ortaçao chegou cados daquella região. Por outro lado, 

e r.n 1908, a 1.;81:549. kt~ogran~mos, nu- cuida 0 governo do Estado de pro ruo-
mero ate entao t~athngtdo, fot em 1909 ver a installação de matadouros frigo-
de , 2.370.422 ktlogrammos, releva.ndo I rificos em varios pontos do nosso terri-
observar .qu.e este producto_ apparece torio, para 0 que já se firmou conlracto 
nas . estahsttcas de producçao. com o I com 0 Coronel Horacio José Lemos , a 
max1mo exportado de 85.003 ktlogram- ~ quem ou á empresa por elle organizada, 
mos, em 1899. foi feita a respectiva concessão. 

Em 1901 sua exportação elevou-se a 1 
2 5.251 kilogramruos; em 1903, a I ()afé 
~42.712 : em 1_?04, a 1.026.41.~; e_m j A execução do dec. n. 2.180, que 
~ 905 .e 1906 ~ao soffreu modtfica ao j creou as Cooperativas Agricolas. vae 
:lprecta~el , submdo em 1907 e 1908, sendo perfeitamente comprehendido e 
respech~~ente, a 1.461.565 e 1.481.549, conseguindo completa acceitação, como 
para athngtr em 1909 a 2.370.422. se p6de ,·erificar, não s6mente pelo 

A exportação do milho, que em 1904 augmento destas associações, mas tam-
f i a maior até então verificada, baixou I bem pelo valor das transações por ellas 
em 1909 a 18.278.494 kgs. ; a do arroz levadas a effeito. 
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Pôde se aflirmar que, á excepção de 
poucos municípios, todos os demais da 
zona cafeeira possuem hoje suas coo-
perativas regularmente organisadas,cujo 
numero se eleva a 53, sendo 23 muni-
cipaes e 30 districtaes. 

O movimento das transações, que no 
decurso do anno de 1908 foi de 14.278 
saccas de café, que produziram .......... . 
378:891$460, subiu, no exercido findo, a 
118.805 saccasno valorde 2.896:2375013, 

ção da Leopoldina Railway, afim de 
construir ahi o armazem cuja falta é 
sobremodo sensível á exportação de 
café. · 

Os interessados encontrarão todas as 
informações de que precisarem no rela-
torio apreseni;ado pelo chefe de «Secção 
de Café:., dr. Cicer:o Ferreira, que, com 
muita competencia, dirige este serviço. 

Ens•no pratlt"o de ogrlenltnra 
nãose computandoaquioresultado:dnda De accorclo com a lei n. 454, d 6 

· não apurado de 14.670 saccas que e I d s teml>ro de 1907, continúa o ensino 
acham em negociações nas praça con. u- prati c de agricultura a ser ministra o 
midoras. · nas faz endas-modelo e fazendas subven-

Ao passo que nas primeiras tran a- : cionadas pelo Est· do. Além disso o gó-
eções tomaram parte apenas quatro 1 verno subYenciona o Collegio Sale iano, 
cooperativas e uma firma commercial, ' estabelecido na Cachoeira c1o 'Campo, 
nas ultimas contavam-se dezoito coo- ; com dez contos de réis annuae para o 
perath·as e uma firma commercial. , ensino c manutenção de 20 alumnos , 

Do afé expedido 83.758 saccas foram : sub,·enção esta auctorizada pelo clec . 
vendidas no Rio de Janeiro, apurando n. 2.592, de 30 de julho de 1909. 
a. coüpetativas a media liquida de 5$300 R eceberam este ensino nos e tab e-

. em cada arroba; 35.149 saccas foram ; cimentos referidos setecentos e quar n a 
exportadas para as praças extran<Yeiras e quatro indh·iduos , sendo seiscentos ~ 
e das 14.670 que já foram vendidas apu- setenta e oito nas dezeseis fazendas 
rou-se a media de 6$365 em arroba, ve- 1 que o Estado subvendona, quarenta e 
rificando-se assim a differença de 1 ~065 oito nas fazendas-modelo c,a Gamelleira 
em cada arroba a favor das vendas dire- e Diniz e dezoito nas escolas D. Bosco 
ctas, o que representa cerca de 62:500$ (C0llegio Salesiano). 
recebidos a mais pelos lavradores. 

A' medida que as cooperativas vão 
entrando em actividade, vae tambem o 
governo, dentro dos limites estabeleci· 
tios pela lei, satisfazendo as exigencias 
reclamadas pelo serviço. 

E' assim que, no exercício findo, 
foram gastos 413:661$386 em premias 
conferid.os ás associações agrícolas e 
mattutenção dos di:fferentes departa-
mentos que a Secção comporta. 

Por conta desses premias já foi cre-
ditada ás coop rativas a importancia de 
17:122SOOO, ficando ellas ainda devedo-
ras de 208:307$200. 

A r ação do Credito Agrícola tem 
sido muito proveitosa a estas institui-
çõe , quer quanto á abertura de credito 
em conta corrente, quer relativamente 
a adiantamentos feitos por este estabe-
lecimento sobre os cafés depositados no 
armazens do governo, na importancia de 
2.40 :173$. 

Fa•endaa modelo 
O Estado custêa actualmente cinco 

fazendas-modelo : Gamelleira, no mu-
nicípio de Bello Horizonte ; Retiro do 
Recreio, no de Santa Barbara; Fabrica, 
no do Serro ; Diniz, no de Itapecerica 
·e Bairro Alto, no d.e Ca~panha. 

Em Ayuruoca mantem o Estado um 
campo pratico de demonstração. A área 
total lavrada nesses estabelecimentos 
agrícolas, que se acham providos de 
machinas agrarias aperfeiçoadas, é de 
161ks·57, fazendo-se ahi, principalmente, 
as culturas de cereaes, canna de assu-
car, algodão, batatas e forragens diver-
sas. Annexo á fazenda-modelo da Ga-
melleira existe um posto zootechnico, 
onde ha reproductores cavallares, bovi-
nos, lanigeros e caprinos, reproductores 
estes que, depois de aclimatados, são 
distribuídos pelas outras fazen~as-mo
delo. 

Para a regulamentação do serviço de 
exportação, 0 governo do Estado acaba . Fazenda• subvenelonadas 
d requerer ao governada União a ven-
da de ::?.500 metros quadrados de ter-
reno, no Rio de Janeiro, junto á e ta-

Afim de ministrarem o ensino pratico 
de agricultura, o Estado, segundo o 
disposto na alinea 3~, art. 9~, da 1ei x:. 



-454, de 6- de setembro de 1967, subven-
ciona tlezeseis fazendas situadas nos 
seguintes municipios : Santa Quiteria, 
Prados, Rio das Velhas, Lavras, Gua-
nb§:es, Sacramento, Marianna, S. João 
d'El-Rei, Diamantina, Sete Lagôas, 
Tiradentes, Caeté, Bomfim, Pará, Que-
luz e Juiz de Fóra. Nellas receberam 
·ensino pratico de agricultura seiscentos 
e setenta e oito indivíduos. 

A despesa feita com esses estabeleci-
mentos, onde são cultivados, de prefc-
rencia, cereaes, batatas e cannas de as-
sucar, importou em 37:988$000. 

·'No anno de 1908 foram subvencio-
nadas pelo governo sete fazendas em 
que receberam ensino duzentos e tres 
aprendizes. O auxilio covcedido ás mes-
mas foi de 11:752$000. Confrontando-
se o movimento de 1908 com o de 1909, 
verifica-se ter havido sensível incremen-
to neste serviço, pois, o numero de 
fazendas subvencionadas elevou-se a 
dezeseis, tendo recebido ensino mais 
475 aprencizes e o auxi1io accrescido da 
somma de 26:236$000. 

Machlnas ugricollts 
A Directoria de Agricultura continua 

a manter um stock de machinas agríco-
las e adubos chimicos para serem cedi-
dos aos agricultores mineiros pelo preço 
do custo. 

Durante o anno passado venderam-se 
aos lavradores mil oitocentos e setenta 
e quatro machinas, tendo sido, além 
disso, dado transporte gratuito para 
duzerttas e dezoito adquiridas directa-
wente pelos agricultores, o <lUe eleva a 
2.092 o total das machinas introduzidas 
no Estado por intet:medio dessa repar-
tição. 

Comparando-se o movimento de intro-
ducção de machinas agrarias realizado 

·nestes trcs ultimos annos, nota-se um 
'a.ugmento consideravel, pois tendo sido 
novecentos e oito o numero de machi-
na.s introduzidas durante 1907, em 1908 
aquelle numero le,·ou-se a 1.803 e em 
1909 a 2.092, o que mostra claramente 
que os nossos lavradores vão se afeiço-
ando ao~ uovos processos de agricul-
tura. 

Poços tnbulnres 
No anno passado foi concluido o ser-

i o de perfuração de poços, que estava 
~endo feito na cidade de Sete Lagôas, 

passando-se a tratar das sondagens em 
Abaeté, onde fbram feitas sete sondagens 
que variaram de 30,1115 a 38,m9o de pro-
fundidade. A' excepção de um, quP. se 
abandonou por não offerecer quantidade 
d'agua sufficiente, todos os poços foram 
utilizados. 

Intr.od.nefâie do gado de ra,a 
Coutractou-se com a flrma social Ho· 

pkins. Causer & Hopkins, do Rio de Ja-
neiro, a introducção de setecentos e no-
venta e um r.eproductores de raça, os 
quaes deviam ser adquiridos por inter-
media do governo para a satisfação de 
pedidos feitos á Directorla de Agricul-
tura até 31 de dezembro de 1908 por di-
versos criadores residentes neste Estado. 

No total de 791 reproductores figuram 
690 bovinos, 58 caprinos, 24 lanigeros, 
4 suínos, u~ cavallar . e 14 gallinaceos. 

A despesa com a inttoducção destes 
animaes subiu a 783:081$091, assim des-
crimi~ada: 

Custo do11 aniwaea, •..•.....•.•...• 
Transporte ate' oa portos de Santos 

e Rio de Janeiro ..•..•.•.•.•.....• 
Transporte destes portos ate' 01 

pontos de df-atino no Estado ..... 
Commissilo de · .• 5 °/, pa~a aos con-

tractantes ... ... . . . , ....... . ... . . . 

Tatal , .. ... , .••.. ... .•••........ 

203:238$49-1 

502:55lf16~ 

22:537$85() 

54:752$983 

";SJ:Ol!l$091 

Exposição ngro•pecnariu. 

A segunda exposição estadoal realiza-
da de accordo com a lei n. 454, de 6 c'e 
setembro de 190-71 e inaugurada a 7 de 
setembro de 1909 com a. presença do 
sr. Ministro da Viação, excedt:u em 
muito o exi.to obtido pela primeira. 

Além da parte priucipal 1 que foi a 
secção pecuaria, a exposição de produ-
to agricola e indu t riae. , em pavi-

lhões apropriado 1 bem como a exhibi-
ção de machina e instrumentos agra-
rios e zootechnico 1 ao lado de machi-
nismos e utensílio. concernente á in-
du tria de lacticinios, constituíram ele-
m ~nto importante do certame11. 

A secçã de indu tria. pa toril foi 
obje t de e pecial attenção do milha-
res de vi itantes, parecendo-me poder 
affirmar que nunca houve no Brasil 
uma. expo ição de a11imae · que o.ffere-
ce e um conjuncto tão aprcciav 1, quer 
quanto á quantidade, quer quanto á 
qualidade dos exemplares expostos. 
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Inscreveram-se nesta secçã'o 223_ ex-
positores, que apresentaram 4'48 ani-
maes, assim descrfminad'os ~ 

se111entes-, va:ccina contra a peste da. 
'mattquc=ira e· folhetos d~ mstru~a 

.Bovi.nC)I. • .............. • ........ • • • •• • • • • • • • •· • • • 

agnY·pecuarias'. . , 
9 De ábrif _de 1909 a ma-rço ultüno 

17~ satisfizeram-se mil e onze pedidos- de 
92:1 diven~as mudu-· e· ae111eutes, e lt.485 de 
2~. ·vacc:inas, além- d&ii- pedidos de cessão 
t1 ~ custo e transporte ,gratuito:- de 

CavaJlares .••••••• --. .. . .................... . 
Suinos ••••••••• , ••••••••••••••••••••••.•• 
O•iDC)Il .......................... · ·~ · ~ ....... _. 
Caprinos •. . , ••••• - •••••.••..••••••••..... 
Jume~ttos . ........... . .... . .............. . 
Oa.l.Woaceoa ................... .. ... - ·.. • 50 alguns desaes objectos·. 

Total ................................. . -44 Ã ' Yista da• pequena alta que se 
annuncia do preÇo da vacci.na·do insti-
tuto.. O..swa/do C.ru8, aetá conveniente 
.augmelrta.T de 30 a 50 ·f. a respet:.tiva 
datação t OI:Qamentaria. para que, ao 
m~s nesta: phase ainda de propa-
ganda de semelbJulte producto, peasa 
elle J se offencido nos criadous pelo 
menorJcusto possiYel, evitando-se assim, 
com a sua maior disseminação, que a 
peste. da manqueira se Bropague, cau-
sando avult.a.dos prejuízos aos criadores. 

Para o julgamento· dos animaes pres-
taram o concurso ~ sua reconhecida 
oompetencia no assumpto 68 srs. : rr. 
Wenceslau Bello, ~esid.ente. da> Socie-
dade Nacional de Agricultura, profes-
sor Hectot~ :llaqnet, representante do 
Ministr~ da A.gniculturJél, dtr-. Ca11los 
Prates, director da Agricultura. do-Es-
tado e d·r. Alvaro d~ SiLveira, chefe , . 

- technica da. me ma repartição. 
Os• tD.bo:oL~ da expo içãa, trjp en-

cerramento se deu a 16 de setembro, 
foram dirigidos com muita dedicação e 
solicitud por uma commissão centrar 
coDBtituida pelos seguintes : us. dr&.-
Francisco Antonio de- Saltes, Artbur· 
da. Coata, Guimarães, J.osé Barcelloa. de-
Carvalho, Daniel Serapião de Carvalho-
e coronel Alipio de Mello, aos, qu.aes, 
bem como aos membros da commissão 
.de julgamento, devo aqJ11 consignar os 
meus am~lausos e agradecimentos J?C1os 
bo.n~ serviÇ9B grestados ao proveltosn 
certamen. 

A estatistica pastoril e agricola muito-
se resen ~e. para sua boa execução, da 
falta de uma verba orçam,entaria que, 
taxativamente, s,e destine. á retribuição 
do trabalho empregado na colleGta de-

A peq_uena verba votada bem como as 
medidas postas. em pratica pelo governo 
as~uraram á nossa i ndustria pastoril, 
nq culito Eeriodo de um anno apenas, 
uma economia de alguma_. centenas ele 
contos. 

Inrol'llla~aes teelaulcas 
Pelo chefe da secção technica da 

Directoria de Agricultura foram dadas 
e publicadas no Minas Geraes nove~ta 
e s te informações a lavradores e cna-
dores em resposta a consultas relatin~s 
a varias assumptos concernentes á agn-
cultura e· á pecuaria. Sommadas a 271 
a.ateriores elevam-se taes informações ao 
total de:3.'T8, numero este que bem de-
monstra a utilidade desse serviço installa-
do no Estado, vai para dois annos. 

Terras devoluta• 
dados nos munic1pios. . De cottfOrmidade com a leis ns: 27 

Concedida esta vet:ba, qJ,te de' e- sel'! d'e:2s de junho de 1892, 173 de 4 de 
de 15 a ' 20 contos, a Directoria_de,f'\.gri- setenrbro de 18<16, 263 de 21 de agosto 
cultura ver-se-á habilitada a entrar m de J' 09, 269 de 27' de agosto 1899, 378 
accordo com o gon.rn11 federal e com de 11 de de- ergo to de 1904 e 455 de 11 
as municipalidad s sobre os meios pelos de setembro de 1957 expediu-se o ãec. 
quaes aqnellc e estas poderãO c~!I'Correr n. Z.6~0, de 3 de dezembro de 19091 
para a execução ~e.ste Íntp()rtante ser- regttlattlentando o serviç<.! de terras de-
viço ao Estado. com reaes vastagens·r volutas. 
para cada uma das adminisira_)&s uelle Pelos engenheiros de districtos já 
interes!sadas. · foram pub1icad-os editae~ fixando, ' de 

' . · . · · · ' ·accôr<fo com a lei n. 455, o. 'prarõ im-
liftMeutes e va~e.htnJiio ~ .. tl~<'ar· proro~vcl , de dois a-nno!';, c~nce<J?.do 

buaeulott~. ~aos actuaes occupan1es. d'e .ter~~s .. <fev~-
Tem-se feito entre os ~gfiêtt~fÓtcs e lhlas sujeitas á- venda' dir~ct'a, parare· 

criarores regular distribu'iç!o de mudás, qüererem a 'compra aestas. •·. 
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No anno passado mediu-se a área de 
192 .549.829m2 de terrenos devolutos, 
sendo 176.721.272m2 para.vendadirecta, 
11. 723.40Sm2 para legitimação e ....... . 
4.105.152m2 para patrimonio. 

A renda proveniente da área de 
176. 721.272m2 destinada á venda directa, 
calculando-se em 4$000 o preço médio 
lo hectare, deverá attingir 70:688$508, 
não incluiua a despesa dos títulos e dos 
processos. 

Comparada esta área á do anno de 
1908 que foi de 143.980.884m2, toda 
para venda directa e que produziu a 
omma de 57:592$353, resulta para o 

anno de 1909 um augmento de .......... .. 
32.740.388m2 para a área medida e um 
accrescimo de 13:096$150 para a renda 
resultante. 

A importancia arrecadada no anno 
iindo correspondente á venda de terras 
nesse e em annos anteriores fo i de 
12:181$586; si a essa importancia som-
mar-se a de 4:414$466 proveniente de 
prestações relativas á venda directa de 
terras devolutas e mais a de 11:513$417 
referente ao pagamento de prestações de 
lotes coloniaes teremos para a renda 
total a importancia de 28:109$469. 

<Jolonlzaçálo 
Além dos dez nucleos coloniaes -

cN ova Baden:., no districto de Aguas 
Virtuosas; c Francisco Salles :., no mu-
nicípio de Pouso Alegre; cltajubb, nas 
proximidades da cidade de egual nome ; 
cRodrigo Silva:. , em Barbacena; c V ar-
.gem Grande:., no districto de Bt:llo Ho-
rizonte; «Affonso Penna:., cCarlos Pra-
tes:., Bias Fortes:., cAmerico Werneck:. 
e «Adalberto Ferrat:., nos suburbios 
desta Capital- o Estado, dada a conve-
niencia patente de se colonizarem os 
terrenos marginaes ás estratlas de ferro, 
adquiriu em Leopoldina as fazendas da 
~ constança:., «Sobradinho:., cOnça• e 
i tios annexos pela importancia de.' ...... 

80:300$000 para a fundação de uma 
colonia que foi denominada cConstan. 
ça»; em Sobral Pinto as fazendas cBarra 
do Diamante», cuja área se estende pelos 
municípios d Cataguazes, Ubá e Pomba, 
pela importancia de 195:000$000, desti-
nada á fundação de outra colonia a que 
se deu o nome de 4<Santa Maria:., e no 
districto da cidade de Mar de Hespanha 
adquiriu pela somma de 120:100$000 as 

fazendas c Cachoeira:., cMonte Idalio», 
«Belém:. e sítios annexos para a funda-
ção de mais uma colonia, todas cortadas 
pela E. F. Leopoldina. 

Na colonia cConstançu, cujos traba-
lhos de fundação se acham quasi termi-
nados, foram localisadas em novembro 
e dezembro do anno passado as primei-
ras famílias, em numero de 11, compos-
tas de 56 pessoas. Na dP. «Santa Maria:. 
já estão terminados os serviços topogra-
phicos, e em pleno desenvolvimento os 
de preparo das terras e de construcções. 
Na de Mar de Hespanha acham-se con-
cluídos os trabalhos de levantamento da 
planta e demarcação de lotes. 

Reconhecida a utilidade de ser au-
gmentada e desenvolvida a colonia de 
Itajubá, o Estado fez acquisição, por 
38:700$000, das fazendas cMuquem», 
«Capitubu e «Tijuco Preto:., todas limi-
trophes com as terras desta colonia. 

Ao governo federal, para a fundação 
de um nuCleo colonial, offereceu o go-
verno do Estado cerca de 800 alqueires 
de terras situados em Ouro Fino e adqui-
ridos por 142:239$600, estando já ali 
creada a colonia clnconfidentes:., a cujos 
serviços de installação brevemente dar-
se-á inicio. 

Com os serviços da fundação das tres 
colonias á margem da E. F. Leopoldina 
e continuação dos da de Itajubá despen-
deu-se a somma de 234:195$148, e com o 
custeio dos dez tJucleos já existentes a 
de 130:212$534. 

Nos 11 nucleos actuaes, inclusive o 
da «Constançu, em Leopoldina, acham- . 
se localisados 3.980 indivíduos. O valor 
das propriedades existentes nesses nu-
cleos é de 1.057:117$960, tendo sido arre-
cadada nelles a importancia de ......... 
11:513$417, resultante do pagamento de 
lotes e multas por excesso de prazos nas 
prestações. 

<Jad.eehese 

Da obra eminentemente humanitaria 
de chamamento, para o convivio dos 
homens civilizados, dos nossos irmãos 
selvagens existentes no Estado, nas fio-
restas do valle do Mucury, Alto Rio 
Doce e Manhuassú, acham-se encarrega-
dos os frades capuchinos, que procuram 
attrail-os para a colonia indigena do 
Itambacury, que continúa sob a direcção 
destes religiosos. 
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' O governo tem provtdenctado pa'ra que 
os referidos frades <consigain locâlÜa,r· o 
maior numero, pos~ivel de sefvicofàs • m· 
os nucleos, facilitando-lhes para esse fim 
~)dos os meios ao seu alcance:• '.1\s des-
pesas de custeio desse ·serviço, inclusivé 
os dispendios com a colonia de Itaniba-
cury, onde já se encontram cerca de 300 
selvagens, subiram a 12:026$793. ' • 

Tendo sido fundada mais uma colo~i'\ 
no t:uieté com o fim de se' dar maior 
desenvolvimento ao serviço da catechese, 
incumbiu-se o revdmo. padre Anru!é Col-
lé de percorrer as margens do Rio 'Doce, 
para ahi escolher o local mais apropria:: 
do ao fim desejado e de se entendet:, ao 
mesmo tempo, com os índios ali · exis· 
tentes. ' 

Adeantou-se-lhe, para a acquisição de 
vestuario e outros objectos de uso, a 
quantia de 1:000$000. 

Industrla scrlclcola 
Tem funccionado regularmente o esta· 

belecimento destinado á fiação e tecela-
gem de sêda mantido pelo Estado na 
colonia «Rodrigo Silva•, em Barbacena. 

Como medida destinada a incremeutar 
a industria da sericicultura. ainda entre 
nós incipiente, contin6a a directoria da 
Agricultura a comprar casulos produzi-
dos nu Estado, ao preço de 7$500 a 
12$000 o kilo. Esses casulos são remet-
tidos ao estabelecimento de Rodrigo Sil· 
>a, afim de serem convenientemente 
aproveitados. 

Laboratorlo (."hlmlco c obscr-
vatorlo mctcorologlco 

Foram feitas pelo laboratorío chimico 
annexo á directoria de Agricultura, qua-
renta analyses de substancias diversas : 
terras de cultura, forragens, mineraes, 
manteigas, etc. 

Embora ju1gado, ha muito, de gran-
de necessidade, só no anuo passado 
poude ser insta11ado o observatorio me-
teorologico nesta Capital. 

I~imltcs com o Estaulo de 8. 
Paulo 

Verificada a necessidade de se alte-
rarem as instrucções para se traçar a 
linha de limites do statr1 quo entre este 
e o Estado de S. Paulo, foi em março do 
ânno findo proposto ao governo desse 

Estado um novo accôrdo que, uma vez 
em execução, resolverâ promptamente 
as questtses de limites entre os dois ~s- , 
tados ; aquelle"góverno, entretanto, até 
agora não se pron,undiou' sobre a propostà~ 
que se lhe dt~mótivo por que. ne-
nhum . andamento tem' tido ~sta impor-· 
tante questão. · 

. ' 
.Janta c~mmereial 

Sob a presidencia do r.-corhnei Manoel 
Gonçalves de· Souza Moreira, func~ionou 
regularmente dUrante 0 anUO I .de 1909 ' 
a Junta Comme cial do Estado, cons&-
tuida pelos membros-srs. Francisco de 
Castro Ribeiro, Porpbirio Francisco Fer-
reira, Joaquim Severiano de Carvalho 
e Laurindo Felisberto de Assis- depu-
tados ; Cassimiro Ferreira Martins e 
Joaquim José dos 'Santos deputados 
supplentes. 

A renda alcançada foi de 15:410$068, 
assim descriminada: - 8:089$328 (em 
st!llos) para a União; 6:091$870 (emsel-
los e impostos) para o Estado e 1:228$810 
( emolumentos ) para os membros da 
Junta. 

"V Jaçilo f'crrca 
Nestes ultimos tempos, especialmente 

em 1909 e no correr do anno actual, tem 
se dado consideravel impulso ao movi-
mento de conslrucção ferro-viaria no 
Estado. Dentre as inaugurações feitas· 
ultimamente, sobreleva notar a da Esta-
ção de Pirapora com a entrega ao trafe-
go do trecho terminal da E. F. Central 
do Brasil. 

Duplamente apreciavel este aconteci-
mento--sob o aspecto economico, como 
debaixo do ponto de vista estrategico-
traduz elle velha aspiração da engenha· 
ria e estadistas brasileiros e marca uma 
phase memoravel na historia da viação 
do Paiz. 

A inauguração da estação de Pirapora 
effectuou-se a 28 de maio ultimo, dia em 
que tambem se deu inicio aos trabalhos 
do ramal de Montes Claros e se inaugu-
rou o primeiro trecho da estrada de Cur-
ralinho a Diamantina. A esl;es actos , 
cuja importancia para o desenvolvimen-
to economico de uma futurosa zona, é 
desnecessario exalçar, esteve presente o 
emerito titular da pasta da Viação, dr. 
Francisco Sá, nosso illustre co-estadoa-
no, a quem deve Minas relevantes ser-
viços. 



Ao mesmo tempo q.u.e a.exten.saeJer- r~o ao gtnicjJ»!o.df!.~o.huass4,_.cOtl.• 
til região norte-mineiro vae co~a.iis- s~~ .estes 4lfimos proliuypmeatos 
t~ndo este podemso .factor de,~9Fesso, da...E:"E • .Leqp~iaa ..Pje.çt . do .contJ!a ... 
as .demai~ ~oJlas do ~do \!:ê;e~ .all·1; cti_~e .22 ~ levere.tt9. de t 1908. 
gmentar .animadoramente_a extensao de .tt~almente, estão .bastante desemr.ol· 
suas linhas feueas: .as .dlfteren~ ê.s.tra-, vidoà .-s .ser~os .do ramalJ)ara. a .cida-
das- Oéste de Mina~ G.o.yaz, L.eqpo di-1 de .dé Mar .4~ .~anha, conh:actados 
na, Victoria a Diamantina e.a:Rêde Sul- coaw...Jilesma cowpanhia ,pelo G~v.erno.. 
Mineira ( constituida da fusão das anti- Prosepem ~~Gr'lsamente os tra.ba-
gas Sapacahy, 'Mútas e r<Rie-e nambi- lhos de construcção da linha da ,E . .F. 
nho), distendem-se pel(} nosso territoliio Oeste de 'Mina~ ties±inà<'la a''Iig~r eSta 
em prolongamentos e ralillae~ e vão Ca,p'ftà~ á "EstaÇão 'de Henrique Galvão, 
desearte, construindo sôliaamente uma devetido até 'fins de julho vmaou~:o ficar 
das J>.rincipa.es bases da .nossa ,.granden con_cluida ..uma. secção com o percun~o 
futura. de ' 'SO 1c!Jls., aéha.udo-se o restante aa 

.Em 1.908, a extensão om tnfeg;o das mesma fiú'ha dom umlotal dé'ifi kUl.:t.com 
linhas ferreas no Estado ·era de...... as obras '<i'árte e serViços de terra mui-
4.216,kn.766. · to adeantados. 

'Em 1909, grande ·f-oi o impulso, como . 
disse, .que tiveram os trabalhos de .con- 'E.lF .. Aapaeat.,.. 
strucções de ramaes e prolongamentos. Em virtu.de do contl:act-o effect:uado 
Ao tra~Q fo-ram entregues mais ':10 
km.s. da E .'F. da Victoria a "Diamantina, entre o Governo e esta Companhia, a 
com a inaqgura.ção, a 31 de dezembro, da 15 de maio de .1"909,., .ebrig..ou..se ella ·a 
Estação de Derrubadinha, no kilometro construir o ramal ferreo que, partindo 

da 'Estaça"" de f»i'rantooninh"", t..l-ve ~lr a 
3~5. Com a inauguração da Esta~ão de v b- v -,:u:: 
Pirapora, da E. F. Central do l3rasil, S. 'J-osé d:o P.aniso, tetttfu um t.percurse 

á de '73 kms., ramal este, 'qUe, conforme 
subir a 953km, 92 a extensão em trafego clattwla contractual, <será ·etrtregue ao 
desta estrada, no Esta.do, além de mui-
tos kilometros já construídas do ramal ttafego dentro àe .dais atmos, coortaxlos 
de Sant' Anna de Ferros. da•4a.ta. ao rco.A1ma'Ct10. 

Os trabalhos do ramal de 'Curra.li.Dho A •c-ottsb"12'cçi.e · lfa.T~á. veto tsystema 
a Diamantina estão sendo atacados acti- de paga;ment& -per ·mriaade de 'P'feÇUS, 
vamente, tendo sido inaugurado, a.27 de senéle estes eg..uaes a-os que vige-ram 
maio ultimo, o primeiro trecho ate-Roça para as tarefa~ ><la E. F. Cetrtral de'Bra-
do Brejo com 22km,490deexten:oão. a- silcom o •ábatiment-o de ·13°/o· 'Todas as 
E. F. Goyaz, foi tambem entregue ao despesas -de construcção serão feitas 
trafego o trecho de Porto Real a Bam- pelo Estado, exceptuando-se as que se 
buhy. Na rêde sul-mineira de estradas referirem ao material rodante, trilhos, 
de ferro federaes brasileiras proseguem dormentes, lastros, assentamento das 
egualmente com bastant actividade os linhas, que correrão por conta àa Com-
serviços de ligação da segunda secção da panh.ia.. 
E. F. Sapucahy, hoje incorporada á A in.dcmn.ização ao Estádo das despe-
Rêde,secção co~preher.dida entre Bae- sas feitas realizar-se-á por meio de d.e-
pendy e a cidade de Barra do Pirahy, dacçães semestraes de 15 :/. da renda 
no Estado do Rio de Janeiro; e se acha bruta da e trada aberta ao trafego, e a 
adeantada a factura do ramal de Pira- linha só passará a pertencer á Compa• 
nguinho a S. José doParaiso. Na Lco- nhia, depois que esta. reembolsar inte. 
poldina Railway estão se fa-zendo as gralmente o Estaria de todas as despe-
obras do prolongamento da linha de San- sas. 
t a Luzia do Carangola a Manhuassú, E. .F. Leopol«lina 
com a ext nsão de 120,1' m100 e a linha 
que, deste prolongamento, vae ter á A companhia Leop0!1dina obrigou-se 
fronteira do Estado do Espinto Santo, para com o Estado, por contracto de 10 
com um total de 14km,soo. de julho do anno proximo passado, esta-

Tiveram tambem inicio conforme com- belecido .nas mesmas bases que o firmado 
municação feita. pela Companhia, os tra- com a antiga Sapucahy, a construir o Ta-
ba lhos da linha de P onte Nova, em di- , mal entre a Estação de S. Pedro e a.. 
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aj (ijL ~~ de SaGta Luzia .do 
Carangola á cidade de Maabuassá 
OU ás ilUU 1Awaed~l ~ 1 'J 

b) • do poat~ mllis 'l c<mlteJÚente 
desta Ü4ll)aa ás di~itlas -®mJ (i). Esta-
do ~e Espit;to '$aJ\to,~m::a:;ud<h 
·se na. ,que a.COJDpUihia r•á eclJl• 
~tl)uindo 11aq1'dle Estado -e-JD-1Ür~c-
~ ao fle ~ · '- 1 

.e) da. ~de P~te Nowa -em 
direcção a Maahuasri 'PU5aado-.por 
Bicudos. 

'~' ~Stti~d!3 d0 pnmeiró pfoi~ngamen
to ' com aéitens'ib 'de 12'8 'km!19a' fo-
ram ·approvadbs pelos dees. 'tls :' !.~l e 
2~696, ·~e 16 de àbril é 17 de aezemb'ro 
do atmo pa11sado; os' referentes á Hnha 
de ligação cOm 'O "Estado do Espi.Hto-'San-r to, com o percárso de 14 km~866, furam-
n'o pelo dec. n. 2.64Z, de 136 1ie1sete}ll-
bro; e ; firialment'e,oos éStndos 'dOiprolon-
gamento da f letra c 'ti~ram pprovàç.!o~ 
os do primeiro ttecho-;-de Pon~ Nova 
á Bicudos, com a extensão 'à e IS9 'km. 
~o. pe1o dec. n. 2.6%, ae 17 de de-
2emb~o de 1909, e os do egúndo tr -
cho-de fJicudos a Santa Helena,com 
opercurso de 80 km 346, pelo dec. 2.770 
de 28 de f~vereiro ultimo. 

I 

E. F. Ba.hJa e Mina• 
A situação da E. F. Bahia e Minas 

manteve-se inalterada debaixo do regi-
men do contracto de arr ndamento cele-
brado a 22 de janeiro de 1904 com o 
r. Jos~ l3 rnardo de Almeida. Com 

g randes vantagens para o Estado ficou 
re olvida a pendencia oriunda da pe-
nhora desta .estrada. O .accôrdo amiga-
v~l effeduado ultimamente com o go-
verno mineiro poz termo á demanda mo-
vida pelos syndicos do Banco de Cretli-
to Real do Brasil, em liquidação co.t1tra 
a antiga Comp;t.nhia Bahia e ,MiJljlS. 

Comqua to se não d4vj~a e dq ito 
final .cla causa ,que Minas, por empar-
gos de terceiros, sustentava contra.·. Ó 
Banco, m liquidação, o .accôrdo se im-

A. C.- 3 

' I 

GI.AR~NTL\ D-lt .fUJlOS A ~lhtDB 'D 
llltltaO ( 

, • ( • IJ r t 

~o çorr.er do. au..o de 1909, o .~vi.--
~to" do ~iço d~ .~.to de. ju .. 
ro ~s ás .cp~hias de estrapaa 
~ ferro foi o .seguia te ': 
A' Nova Compan.taia de 

E. tF. dmz cde F6ra a 
· Piau, guros ven1tidos 

•no~r e seguud0 1 '1 

semestres de 1908.... 117:685$45& 
A' CCDmpatlhia :V•ia ç i o r 1 • 

Ferre& Sapucahy., • JU o: · '! i' H , 

.r0Svencitfu:s DOl'llespon- I I) r ,J r 
c\entes ao prim.eir~r~ 
mestre .de 1009. ·-· . ~ . • 38&000$006 

Total . -~ . . . . . . • • • 5Õ5:685$45S 

E tes pagamentos addiciónados aos 
realisados -at€ 1908 augmentam a des. 
pesa c:to E tado sob esta epigraphe a. 
34.37.~:721)$791, a~ im desctiminados: 
E. F. Leflpoldina .............. .. 
E. F. Sapueab;v . ............ •• 
E. F. Oe .. te de Minas ......... • 
E . F , Joao Gomes a Pyranga ... 
E. F. Juiz de Fóra a. Piau . ..... 

Total •...•..•............ 

11.053:1441108 
U:202:056$502 
7.670:095~ 

383:085$030 
1.063:84.8il}l~ 

34.371 :729i791 

~MP-RESTIMOS AUCTORISADOS P'ELA LEl. 
N . 64 DE 1'893 

Conforme consta da ultima mensa. 
gem, foram liquidados os. -debites a,O 
F;stado prov~!!ntes do emp,restimo 
feito ás ·companJW\s E. ~. ~Úzau:lbi ... 
!!ho "'e E pi i.t_o_ ~.ftUFO e Minas. 

Só a· Compa~a. VtaçãoJ Ferreá s~ 
pucy.hy contin"áva êlevedorá' ,\la impo~ 



ltancia de 4.115:670$000~ ~dó emprcfstt-j divisas coín· S. Paulo, de ' tfrucu1 'a·S; 
mo de 6. 920:000$000 que' lhe'Jfoi' feito. Miguel ·elo Jequitinhonha~ ê:1e Uberab'a. a 
Pelo contracto de 31f de dezembro de S. Miguél cl•Ponte Nova; de Itajubá ir, 
1908, tinha esta Companhia · o prazo alto da serra 4a Mantiqueira, de 'Theo-
úe 20 annos contado a partir de 1~ de phüo Ottoni a An.sSuahy, da estação do 
julho de 1909parasatisfação désse debi- R.esplendor, na; E. F. cVictoria a Mf-
to; e, em virtude de accôrdo ultima- nas:., a Natividade, de Marianna à Pon-
mente celebrado nesta Capital, aquella te Nova, cumprindo-me notaT que 'mui-
divida ficou definitivamente saldada, tas foram quasi q,_,e feitas de novo, 
entregando a Companhia aos cofres do taes as pessimas conllições em que se 
E stado a quantia de 2.131:861$700, achavam. · 
qumztum a que se reduziu o seu com- A cargo de profissionaes estio sendo 
promisso, por haverem sido descon- abertas-& ·de Bello Horizonte a Bom-
tados 5% sobre a importancia do debi- fim e a de Vargem da Palma, estação 
to mencionado. da E. F. Central,a Montes Claros, achan-

Obras Pnblleas 
CADÊAS :-Durante o anno findo des-

pendeu-se com serviços de acabamento, 
construcção, reconstrucção e reparos de 
cadêas a somma de' 150:50H$360. 

Foram' objecto de representações e 
·providencias 114 cadêas. Ficaram con-
rcluidas as de Januaria e Uberabiuha, 
foi reconstruída a de J acuhy e se acham 
em construcção as de Abaeté, Campo 
Bello, Passos , Lavras, S. Sebastião do 
Paraíso, Viçosa e a penitenciaria de 
Uberaba, tendo obtido melhoramentos 
55. 

EDIFicios PUBLicos :-Com obras e 
conservação de edificios publicos na Ca-
pital e no Estado, quarteis, estações-
fiscaes, casas para funccionamento do 
jury, gastaram-se 258:974$085. 

F icaram terminadas as obras do quar-
t 1 do 3? batalhão, em Diamantina, e 
estão em proseguimento as do 2? e 4?, 
em Juiz de F óra e Uberaba. 

do-se contractada e em andamento a re-
construcção da de Ouro Fino a Caldas. 

PoNTES :-Foram reconstruídas e con-
certadas 61 pontes , sendo as mais nota-
veia as seguintes: as dos rios Para6na; 
das Velh;~.s, no porto do Licinio; ' a do 
riacho Fundo e Contria, no município 
do Curvello; as do~ rios Pinho e Piau; 
no de Palmyra; do rio das .Pedras, em 
Passa-Quatro; do rio Santo Antonio, em 
Santa Rita dos Ferros; a do rio Saba-
rá, na cidade do mesmo nome; a do rio 
Paraopeba, em S. José do Rio Preto, no 
Porto das Flores. 

Ficaram conçluidas as seguint~s pon-
tes de superstructura me-talli~ : a 4o 
rio Grande, em Lavras; do Muriahé, em 
Patrocinio; do Rio Verde, em Tres Co-
rações; do Carangola; na cidade do mes· 
mo nome. Estão sendo montadas-a do 
rioVerde, em Pouso Alto; do Pomba, 
em Vista Alegre; do Sapucahy, em Ita-
jubá; do Chopotó e do rio Doce, todas 
tambem de superstructura metallica; e 
aca'ba de ser contractada a construcção 

1!4STRADAS DE RODAGEM :-0 governo ~a do rio Preto, na cidade deste nome. 
t m voltado esp~cial attenção para o A despesa real com as pontes de ma-
aesenvolvimento de estradas de roda- deira e metallicas subiu de 405:585$470. 
gem, reparando umas e construindo ou- Inaugurou-se a 15 de novembro do anoo 
tras . . . , findo a ponte «Affonso Penna .. que o 

E m ter~· ttono Yasto como e o ~osso I governo da União mandou construir so-
e . onde atnda se sente ?- . carer:c1a ~e I bre o r io P arnahyba , ligando assim os 
·•,as de ~ ransporte , a adm.mts.traçao nao 

1 
dois Estados de Minas e de Goyaz, a 

od . de1xar de. dar o ma10r mcr mento cujos cuidados foi confiada a consen·a-
_posst ·el a servtço desta natureza. ção da mesma, mediante clausulas or-

cle pesa effec tuada cem estradas g-anizadas pelo engenheiro chefe da com-
elevou-se, no exercício findo, a . . .. . . . .. missão que a construiu. E sta ponte é 
'241:414$935. tambem de estructura metallica. 

Foram objecto de providencias 58 es- OnRAS DIVERSAS :-Importaram em .. 
radas de rodagem. Das concertac1as , re- 143:517$100 as despesas com obras di-

construídas e em construcção, ~evem ser vet·sas, executadas em 1909, como se-
-:nencionadas as seguintes: de Diamanti- 1 j am as referentes a construcções nesta 
1la a J acury, de S. José do Paraíso ás Capital, em virtude de lei especia'í, com-



pras de instrumen~oe de ~D:&~qharia, 
auxilias a. Ca~~s ~nÍf1ip,aes l?F. !a-
rios sernços, cqnservMio ,d9s Jardins 
·dos edificios'"'pu6llcos ~ Cap!taf; ve~
cimentos de conductores e dtanas dos 
mesmos e dos eagenheJros. . , 
~ PUNT• TOPQGRAPBICA :..::_P,or c:leter-
minaçio do governo foi organizada a 

a_~E; !~~ ço!P q cuiY<to !,q1,te At~r~ceua 
tOfPaf.:•~;~o 1D.J:O!l~"tavelmente n ~a, 
fqn~ .1de r~das •• _para. o~ .nosso!J orç~ 
8J.entos. ~ ,ob~ ·da Pretitpra ~ e 
Aguas V:irtuosaa 1 stão p1uito adean~ 
das. • 1 ) 

I 

Jlatadoaro• frlc~rlfteoM 
planta topog.raphica para a fundação da De conformidade com o disposto na 
.cidade de J>irapora, ponto terminal da lei n. 148, de 26 de julho dé 1895, ex-
E. F. Central do Brasil. Este serviço pediu-se o dec. n. 2.472, de 19de mar-
esteve a cargo de uma commisslo de ço, pelo qual foi concedido no coront! 
profissionaes. e foi regulado .por instru- Horacio José Lemos ou á empresa 
cções espectaes. . por cltc orJranizad.a, privilegio p9r • 30 

. Em v.irtude da auctorizaçlo contida 
nas leis n. 373, de 17 de setembro de 
1903 e n. 396 de 23 de dezembro de 

·1904, foram, por dec. n. 2.528, de 12 
de maio de 1909, creada.a as Prefeituras 
de Aguas Virtuosas e de Cambuquira, 

annos para fuodar em pontos do, Estaóo 
onde fôr de maiór convcniencia um 01.: 
mais estabelecimentos destinados a 
abater gado vaccum, suino e lanigero, 
conservar a carne por meio de ar frio e 
assim vendel-a ou exportai-a. 

. que se subordinam ao regimen estabe-
lecido pelo Regulamento que baixou 

-com o dec. n. 1.777, de 30 de dezem-
. bro de 1904, para as Prefeituras de Ca-

xambú e Poços de Caldas. 
Para superintender os serviços da 

Prefeitura de Aguas Virtuosas foi no-
meado o Dr. Americo Werneck e para 
dirigir os de Cambuquira, o sr. dr. Raul 
de Noronha Sá, os quaes vão se desem-
penhando proficientemente desses encar-
gos. 

Afim de occorrer ás despesas com as 
obras de melhoramentos nessas estações 
hydro-mineraes, abriram-se, em virtude 
da auctorizaçio concedida no art. 1?, n. 
2. ·, da lei n. 465, de 14 de setembro de. 
1907, os seguintes creditas: de ....... . 
900:000$000 para a de Lambary, ( decs. 
n. 2.546, de 28 de maio do anno passado, 
n. 2.603, de 7 de agosto do mesmo anno 
e n. 2.720, de 10 de janeiro ultimo); 
de 50:000$000 para as de Cambuquira 
(dec . n. 2.600, de 6 de agosto de 1909). 
E em consequencia do art. 14., da lei 
n. 510 de 22 de setembro ultimo, foram 
abertos mais os creditas de 350.000$000 
para adiantamentos á Prefeitura de Ca-
xambú; 200:000$ para a de Poços de Cal-
das e de 150:000$000 para a de Cambu-
quira. 

Tem sido uma das preocupações de-
meu governo melhorar tanto quanto 
possível as nossas estações hydro-mine-
raes, preciosas riquezas do Estado e 

A 4 de maio proximo findo firmou-se 
o respectivo contracto p~ra ~ seguran-
ça de cuja execução o concessionario 
depositou nos cofres do Estado a quau-
tia. de 100:000$000. 

Feira• de cado 
De accordo com a lei n. 423, de 29 de 

setembro de 1905, contractou-se a 14 
de janeiro do anno passado, com os 
sra. coronel Joaquim Pereira Goulart 
e Antonio d' Andrade, pelo prazo de 
4 annoa, o estabelecimento de uma feira. 
de gado no lagar chamado cBugre., 
município do Sacramento. 

A 2 de julho do mesmo anuo, efie-
ctuou-se a installaçio desta feira, tendo 
sido, entretanto, rescendido o respecti-
vo contracto pelo termo de 2 de abril, 
por motivo de desistencia constante àe 
requerimento ao governo apresentado 
pelos contractantes. 

lnll•lgraçAo 
Depois que este serviço se centrali-

zou na Repartição do Povoamento ôo 
Sólo, o governo tem sido apenas in-
termediaria na transmissão de requeri-
mentos de colonos localisados em nu-
cleos estadoaes, pedindo a vinda de seus 
parentes, sobre o que aquella Reparti -
ção tem providenciado com solicitude. 

Nenhuma auctorisação, portanto, cotl-
cedeu o Estado para por sua conta 
correrem as despesas de transporte ma-
rítimo, tendo, não obstante, despendido 
a importancia de 1:821$600 relativa. 
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Ainda não fora.m utiliza'das a'S atict8- maior cuidadà-. , izmpúlsioatmento des-
rizaç6es cotitidás na cita:aa lei~ : · 4Z3·l! .se iaaportanttsáiti> am6 do semço a-
nas de ns. 451 ãe 8 de fóttt'ubro d-e :9()6 ãlico " • ·, (' .. ·~ •. u c.O!r 
e 495 de 11 de etémbro·de 19()9fl.•1p: ara ::.r Eutl4lalldo grupos esc;oi.aast creã.mto 
'o- ·estabeleci'm'eni:o' de fei-\la 1 nos 'nfnni- esc:olaS.isêl~.liaJI:tG .qu1r11t0 permitteLa 
cipi s -d'e-t--L-8. l Jo~ â'Além Pal!allyba, . t:eceita. ! orç~lllit=r1a ~eandot esC1'b · 
Lavras, i\ffepas, Pouso Al'egre, •Bam- pul0s~me~e-. roksSIII!es ' o erno']JIP-
bulíy, Fructai, ' CampbJBé'l'l:o'•e •n& ffis- ~U1!3. ltD{IIIltiWJ ita este rainrof.dp 'easitro 
tricto de Abbadia, mll'ilJ:éipioU\1~ Pltali- uma~.ori.entaçã.o diÇ molde . a. e•:conu-
guv. 

1 1 
gui., .delieJOSltaülbldos lple-ardeaieDieÍl-

burant~ ~ im.no 'de te ~e desejam. . J ~'-' •i ' : /.. 
d,id.t:ts~ nas. g:uatro~ fe;i11é\ Ji ~~..exiãten- •, Gom~:m~fiçCJ§~ rdo..~ !1· · ~735, 
t;e . no E,stado l67.8017 b:oJ.Vtnos assim ,de ·llde,Janetro ultlP.!O• es~tM @&Ia 

.. cJ,escrimi)l'iqos: HU.$.89 na tde Tt:es CQ- execuçl.o dp art.~,..,., ElatJe' , . Sllr; ~ 1 

.r.i~s, Lp11oduzin~l' ;n.Uo.bt:uta de de ~~~~o c,locan-no t@~~. c9~a 
l.,L7;06.:.234$~00 ,., f)U . ~epun ,... fl$230, ~·Ylg9"J .a;:~e~ 1l~ que,t fie rdef Oí4eJ: • 

. preço ryédjo,pe.r ~ç,;~~· 1;;1 • .2.zA lia. de n. 1J6Q, ~ 16. &.e , .Qez_mn~r0J pe 1P~06, 
~~a, ~ . ~e ele l,i4 ·06~~0 pelo qual se rege a instrucçto prima9a 
ou 103$692, p ~ . JJPéd(o or: 10aDeQa; no ~~~o. ~ •• ~4 - -:1 • • 
3;0.96,7 JJ.a de- Sijj.o , .~ue· 1pttoduii:rMn .... ,- .. e}l.~e}~l~~o ulhmo- u1Stiam~~38 
~~227::454$~(!0 O;Ut 99 QQ7, preÇ!) r médio cadet;as 1sola~ sendo 364 urbanas, 

o pOl" CaQeça ·; na ~ B~e ven_d ram-se 1:062 dtsír1c_~s· e coloniaes 12,. ·~!lS 
~9.t'l q e dera.sq .~ .)lm otal tfte .. ... ~ ... ... qu~1s _530. P,ara o_ Sell~ .mas.t::u1i1J,O, ~l() 
66:.~:912$00 ou . 66$ 9§1, preço ._.fUédio para o fenun1Do e "\98 ~1x.tas. ·r· 
por · €~a. , • • • F.(it'ão 'pr~rvid~s 1.'240' éaá~''.as ,:r.r;~-

• .., • ".; do 3
1
33 ürHanas~ 'd1sl iç!aes 89~, ~colo-

Linhas fel"eplíou'lens nfiés' 10, ··acliawio~st "iagas '198. ·-
0 art. l G da -~Q ~~~té'dõ : ~e sas.., ~ad "Fas r foi ~x-

4 1 ·1895,. 1e5cT~é p~ '1.24~ 'pro'fesSo.f.CSM 1 7.29 ·-~c?:
o~. decs.. . .36 de ímaListas, 511 nao porm~~tas- e wats 

• cfe ' j,aneiro e 2,. 6·9~ <k. ~7 J ~em-; -lOs' prpfessores adjua.c~os. ., . 
'bro ~ 19~9,: appf.? rÍdÕ ~. '. _dos : .• ·so~~~~o-s;e as cadeÍ.[as isola~~s, ~m 
~el .. br a.4os_ ~trc as C~ar; ., UJt!f:i- ~vmer~ qe ~.348, .~Jd~ - a#.l,unctas- -~OS 
p~ _ d~- Ç>uro ~ilJg , J ac:u.t~ Ja_gya- -ãsd.a Escola l_n!aú,.W-:1 -e ás1,dos 
FY. ~~n:J>uhy e S. J o ' do ~~r · õ i>,ãra. grup.os-442- o.b~efflJ~ to~l de 1 ':~95 
.~ . S?~. i:?u <;ão d linpa.s te~ gh · '\- ,-do 1 Ca~~l ~· ~n~13.St~tctnt~actualm~n· 
r pecb munici-nios.. 1 - te no Estado. 
~- • • • • • ' ~ · cJr ~ ~-;,. JJ .. MATRICULA. :- as 1.438 escolas ue 
..... ...-ee:&orla, à . 'V h ~ Ob'l'..fti8 - ~ 'n · - ·' J 1v ·I' • 19:.u. ,,_, • •t L 237 .__1ali - :• .... .....__. xu c1o ... ram em,. u~, apenas 1. .. . . • .. ea lAn"-'•-••• ) ., .... t .. :...l..i á, -<; • ., , • d 1 t J t rel.üe 1"-'ll " creLarta o o enor as 
· . Em co11s'equJ rrcia do att. ~, da 1lei n. co·piá ' oo~ r espeéfivas Ü:iatricutá~ , ais-
~86, tle"!2 di setemb o de I908', xpetfio- fázenab à'á!utn i> 1·pteceitÓ do rt. ào 1do 



• f f f u J .t• .1 , • 11 · ' ~ 1 '1J;) 1 .- · J n·u ' 
Rer. ~uc balJjÍ:o 1 ;-Ç~!Jl q,. ft, ~ ~ .9~ cebendo ensinamentos sobl! o.~J;c:lut6v. o 
_cle ·ff» J!e,t4e&e rRlf.F·i~9'~. , ·iuc~.~b , ~rra.--srm~.aperféiçoa-

'!(essas ~i r ,esc~~ ~ ;tni~lp#l· ~ t iE ·J~~ Q• • dadeir0 , m•.peto 
"trtctdad~ no c~fi!o &!!~, .. 2 ~ ~ "es, 1ftP de emfll8 relttodel 1o hmseesuar-
~en~a 4~~6~ét~sc;~" ~Sffl~fi9?e ; ..0~4 cbaicos processos de agricultur pre-
db sexo tem1n1ou. . l , .n:a:r ~t:.-~ t: • ~~ 

'A:. ~~ ..1 , • J t .- J.J , , u~> lf' r tJ, 1 ' •r-- ar, """"""'aanea :oetas o v as ecaçu para 
cxonueUCf?1U·S~ .J?~ ).q1;1e f f:lt ., ~s!1llas ..s l»ctas iuiltl'!lo. lu;..- ' 1; •u 

re~utei e~v1e l aiíiliem .~ SPGn~ , ... Muite1mais- fl'lil é i.neontestavelmen-
conias de matricaík •- di ""'""" ·=--~ · ,..... ---~ ~~' • 1 , • u ("',. . r , ;.• ~. . S,S.V'JV na. ,.m.,:u.un~u ... ~~'"-U. 

~~1\~v&ROIM~ ~la ás .2371 orientar, ... a~ r tÍlt tellf:geneia e - foníla4ão 
ea..p}a r~ l!Juaeab:e · ~ffob de do que destruir, moditibaDbamtns.lin-
46.328 alumnos, sendo ~tl~95 :ào veterados . . 

,.,.,.,;.. 21 '1'1'1 AA • • • Uh ' I t .. .!.(Ui 
,.. lWlS~ ~ .--,.,~ fftCUW~ , iem.vnuo. E NSINO NORMAL: - E s t e ensino émi-

N a. 2? ~m~%,~ ,u~ '11 :.1 ~~ niStiado •pefu•ift ormM -.Mt>êk!lo da Ca-
- ft:~t"en~· ,fp~ ~e, r 42..l fiP ,..!IJ!a,d.o J2·-~ p ital 1e "PÔPiloutros •instituto ta élla 

do sexo ma cuhno e 19.~ ~~o e •ef1.1ipamdos~ , , 1 , , ·~ ,, n J , • 

.minÍJl,y:'A.~flia de • fr~ft,'!f!Uciã;-iJ4larad'~ ~ p de:CJ . 2,836-: 'ide' rsr ~' jertho 
,por wudade de ~~ iQI. de ,~+ lU). 1 . 'otnnt ;_toi~ h jvado •tlég:u1runeJtto 
.semestre e · ~:'\.& ~ tZ! , , " . ... · ~.l!e<ng-a ' · &te& sb~ l.etiimettbs. 

GUU>05 ~Hs:-Affi~' .. ·'16: o ··..~ u\ .E scola 'Nôtnt'at>n Mooelo .dQ ·.~ca-
. Dllmer()(deJ8111po8 eaeola.eSfu.eados' 'D .pitá) Item ' toiowalfo "~ n.gularm nte 

Es.taà:OJ -atéi l •.de •má ço• ultimo, 'Ctchan > ~h . wmpe.to "~dVreação -oo. . Ame-
do-se organisados 60, e peri~ & ·,r · üo P tl'eS. l .. · ~uJ r ,. 
gaaiíi-.ção 8 e 1deJla pe1Hleii es ·18. No anno fi.adó ' ctttlálram;.se nessa 

.!ÂO>•rfftl:àat>.se o i? IINiéi!'Mé d~ ~ 1'908"' 'E :W <ruumna -t~o ~cluido o 
funccionavam no Estatto rgcj tgrupoe, aos' •.dWIS . a<ú d'e•íWnnalist2.s 
quaes ac~ ceram n o semestre d !2.7 ~ ~ ~ n.noT lectiv~ a ' tmrtrl-
1909, 5~ pe . ze:f o o' total de 44 g D ~~ :~»iu a' ·zzs. a!U'mn~, assiM tdis-

.. pos,1 onde ,tii'tneratll' .-matric:ui.kdis , aO' trtbu idâs . ' l 2 no 1. an«-'0', 55~ ·2-? e 
ter;m~- l'!semestredlt::dJJ0~..1'? .•U7 831 G>. ? .~ " 1 -
ah!m1110s , &elldct d-e aJJ5.S a -mediai de ~ FJqwp~ados á~ E cola•J ~a M o-
alamn~ Jnatflcu lados 2.02~7 a õoilaln· !(!elo ex:istém ·oomahnente cd.fleg-ios 
.auws f~t~ , ni'.o se:-computaa.do ymt~culares, si1bã(fos e ~te Nava. 
neste total o movimento dei cquatro g ra· Mananna, Barbacena,J L,atns J P ouso 
po~, cujoe ,da1l'os·'1lb foram amda nvia- • Arogre -: "amatit irra , ,l i\'Ye F er-

- dft á ~crc4vu. I raz, (i)}Wei-fa, . ~-<> El'-'ReyJ, ·Cam-
De j ulho •a!J<lezembro ·de 1 69 ·instal- pom~ru, utambínbo, Ube1:aba.l L eo-

larram-se mai Z. grur,> s. Ao término pol:di.l:Ia . . . ' "' ' '' 
do ann o- p rm:imor U(lo i esre ·o ·mo- ~ tes• rnsn:tultos. t~ o governo 
viment<> eS<.:o)ar ne 1 c) ·tut ex- exerctdo constante ~eal Z'tlçao, lleic:on-
cep~·tr , ils! que - Jtãa ,ocmh~oem I f~Gadel a }4,i igen t é . Depois 
ainda o r e p ctiY , n.rnppas: a.hmmo' (J da lei · 50lt . em?'o1?e i9()C),que 
matric.ula.d.os- .6,.lõ-, media da n:m-4'N ta. lecew à ~u.otonz~,ao pata' . se 
tni.cula P01i us:ü~ de rAp -3$.d . I ooac. m !fcil!a -offi.c~aes a ao)~egtos 
frequ~ncia lega.l-9. 76- ,media r 1 p:-!IWOUilani 1 Da 1 z amda equt~ra-
unidad.e de gnu.po--1 ,9 . çao a~ m • 

O nu.Iqeru de escolas reun\das IWS 
grupo só,be a 291. Ct!RSO 1FUNDAMENTAL DE I N~>TRÚ~çÃo 

Gon tinú a p ~, que será ~ .gran-' s.Ectrn A RIA':'- Pelo c cc . n. 2'.51 ~ de 
d.e utilidade ~ a un x.as~ de camp prã- ~'bríl o cJt ent at\n ,' q~ u.ppriprido 
t1c d ,ag-rJ.Cuft\lra a !nitl.J>.O e ao- st e e aôeleclUleóto, e ven licar 
la i alada , Pme.ça.J:).d e 1? r fazel,-o c?tn que nao satisf ia fins .• :v i~adb 1 ela 
r elação a um ou alg un ~s e.s.tabele· ' ua r ação. ' ' '" 

• • • J fi ::> 
. tmentos , m ada uma da diff ente .. ENSL o s ~R.IOR E SEC NDARl • :-
~o~~ .c\ qu ' se1

: onstll~~- ~ "Es~.ado . ·~ Co,ntinúa,m fii~ccionantl~ cóm 1reó?u}ari-
.t\. ~m, ao ta~ da p t:lmo.r taes ,n o- daéte a éluas ecçoé em q e ;acha 

çõc m t 11 ctiva irão o alumno re- diYidido o Gymna io Mineiro - o ex-
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ternato nesta Capital e o internato em 
Barbacena. tt 

No internato estiveram matriculados, 
duran\c: \) anno .. find<l, 172 alumnos, nu-

- mero este que se eleva no anno actual 
a 201. 

A Faculdade Livre de Direito, bem 
como a Escola de Pharmacia, estabe-
lecimentos estes, cujos creditos estão 
bastante firmados dentro ·e fóra do Es-
tado, vão prestando bons serviços á 
jnstrucção da mocidade. 

JlaglBtratara 
A magistratura mineira continúa 3.' 

manter as honrosas tradições que tanto 
a ennobrecem. Quer em primeira, quer 
em segunda instancia funccionou com 
regularidade, destribuindo justiça im-
parcialmente, prestigiando-se, de.st'ar-
te, cadcl vez mais, no conceito publico. 
Merece ,referencia especial o Tribunal 
da Relação pela competencia e selo. 
com que se vai desempenhando de suas 
melindrosas attribuições. 

Em substituição aos venerandos de-
sembargadores João Braulio Moinhos 
de Vilhena e José Joaquim Fernaudes 
Torres, que se aposentaram, foram 
elei*os presidente e vice-presidente desse 
Tribunal, respectivamente, os illustres 
desembargadores Antonio Luiz Ferrei-
ra Tinôco e Theopbilo Pereira da SU-
va, os quaes foram reeleitos a 7 de ja-
neiro deste anno. 

Além dos dois desembargadores já 
dtados foram tambem aposentados os 
desembargadores João Emilio de Rezen-
de Costa e Emiliano Pires de Amorim : 
a todos deve a justiça do Estado assi-
gnalados serviços. 

Para as vagas verifieadas foram os 
drs. Aureliano Moreira de Magalhães, 
Antonio Arnaldo de Oliveira, João 
Pereira da Silva Continentino e João 
Baptista de Carvalho Drummond ; to-
dos dignos de tão elevada investidura. 

JUIZES DE DIREITO E MUNICIPABS :-
De accordo com a lei n. 496, de 14 de 
setembro do anno passado, o governo 
fez o provimento das seguintes comar-
cas : Campo Bello, Santa Luzia ·do Ca-
rangola, Estrella do Sul, Itabira, Rio 
Pardo e Theophilo Ottoni. Está vaga 
a comarca de Alfenas. 
Acham-se vagos oito logares de juizes 
murucipaes e uma promotoria de jus-
tiça. 

Cha~o a attenção do Congresso para 
.o que se dl e~ _r!elá~ã?1.. ao prov4uento 
de juizado · de aireito 1de Além Parab.y-
ba : comarca de ' 2~ entrailciã. ~e é, não 
p6de ser preenchida sinão por Jtm dos 
10 juizes mais antigÓs de 1~ Varios que 
foram promovidos pelo governo re-
cusaram a aéceitar a promoÇão, dando 
assim motivo para que continue, até 
agora, vago o jtúzado a que me refiro. 
• E' de tiecessj.dade uma medida' de or-
dem legislatiTa que resolva semellfat1te 
inconveniente. · 

MINIS'l'SRio PUBI.ICO : ;:-- Desde ' 1908 
exerce com brilho o cargo d~ procurador 
geral do Estado o dr. Raphael .Almei-
da Magalhães. . 

Para o logar de sub-procurador foi 
nomeado e já entrou em e~e,-cicio o dr. 
Francisco Soares Pefxoto"de Moura, em 
substituição ao dr. Aureliano Moreira 
de Magalhães, que no desempenho des-
se alto cargo, prestou a minas inestima-
veis serviços. 

Os promotores de justiça vão, em 
geral, •!Xercendo satisfactoriamente as 
!?Uas attribuições. 

OJ"de• pabllea lJ 

lt{anteve-se sem alteração notavel a. 
ordem publica no Estado - gosando 
todos os municípios de paz e tranquil-
lidade, com excepção de dois, onde se 
deram graves occurrencias : Passos e 
Uberabinba. 

Tanto a respeito de um como de 
outro não se fizeram esperar as provi-
dencias que devia o governo tomar, 
como tomou, e das quaes resultou o 
completo !estabelecimento da ordem. 

Do relatorio do dr. Chefe de Policia 
constam todos os esclarecimentos sobl'e 
essas occurrencias. 

POI.ICIA : - No desempenho dos ar-
duos deveres do cargo de Chefe de Poli-
cia, continúa o dr. Urias de Mello Bo-
telho a prestar ao Estado o valioso con-
curso de sua proV'ada competencia e 
elevado criterio. A' serenidade de seu 
espírito, á segurança de suas delibera-
ções e á energia de sua acção deve-se 
em grande parte a ordem que reinou no 
Estado durante o agitado período que 
atravessámos. 

Contribuíram tambem para esse re-
sultado benefico a Brigada Policial e a 
Guarda Civil, que foi creada de accor-
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dó com ~ lei ti; 3~0, ·; ~~ :321 ; d~ ;t.g; st9 na ,lei~·.de orçameato)testá1• consig'halia 
de 19.04 e 490, de 9 . de seterebro ~d~ .para,esse ,..fim a~ verbarde 400:000$; ·fa-
1909. . 

1 
' • J z~do-se, po~tó, necessaiia 'a ·atier 

Pelo Reg. que ,baixolf ~com,p 4eç.. n. turél!de um 'cr~ supplementar. 
2.650, de 14 de qutubro do, annp p~ . . 1 I :: • ( 'J • 

do, foi reorganiz~ t a :nrigada·Poli- . · J .. e, pabllea 
ci~, tendo sido crep.do o logar,Jde Drii:aéToRii DK 1uv~I2NE:,:.De ! t.2uia. . 
commanda.nte geral, em c,P.jo exercício dáta se faztà. sên.tir; cad,a FZ m'is;~pi- •. 
. e acha, infêrinam~nte, . o sr. tenente-co tante daA· ,1 • 
ronel Chiistiàno Alves Pintp. ' ... nda' q~uenece~dst tà~e "l'e ise, _prg~Ju~ar, 

_1 • • • • a.A mo es men,..e, u~a e~ar-

~ 9~~rda C~v~, g~e está S9b a dire- tiÇ~o ~t.stinaaa á súperjl!-te~es 9· se--~ J • 

cça~ ?o sr. !lla~or ~rlhur Aqdrade, .vae ·viço de bygieqe ~o .Esta<l,o. . , .... r : · , 
realizando OS ln!UttOS que dete,(m~- . Q a,eç. n. 2.- 'Í33', )Í~ ' 1,1 dt1 j~~~~ 
ra~ a su.a c~eaç~~' embora s~ res~ta uftimo, · regulamenta~dô 

1 
~ ~e!. n. 452 , 

da defictencta de pessoal q~~ deve ser sôbré sen'Í~o sanitario creou a àilecto-. 
e~~vad6 de r~o, tal é ? actua~ numero riade)iygiene, a cuja' fren~e s~ acha ~. 
d~ guardas, a 180. , . dr, Zoroasfro Ro4rígues de l Alvareng.a, 
GA~INETE DE !D,ENTIFICAÇÃO: -Cre- medico de ' reconHecida. co~petencia. 

ado pelo dec. 2.473, de 20 de março -do Estou convenêido de 4ue, d'ora avan-
anno passido, emexecução do art. 7~ te, esté serviço de tanta importancia 
da lei 445, de 3 de outubro rde 1906, seTá feito com mais r'egulariõad-r, zelo 
está funccion;J.ndo regularmente o Ga- e promptidão, e com economia para os 
binete de Idc:ntificação e Estatística Cri- cofres p~b.l,Ços. · ' · 
minai, possuindo já filiaes em Barbace- Durante o anno fin,do a variola .con-
n~, Ca~ag;u~zes, Diam!lntin.a, Juiz de tinuo.u i~vadindo,v.ar'osm.uniéil_>io~, ~n
Fora, , Martanna, Ouro Ftno, Pouso do sido ·empregadas . medid~ rigorosas 
Alegre e Uberaba. para sua debelação. Ainda ha pouco 

. PENITENCIARIA DE Ouao · PRETO: recebeu ~governo_ communicação ,de ter 
- -Dotada de officinas de marcenaria, essa epidemià irrompido em UbeY~l?i-
sapataria e al{aiataria, . a velha e len- nha e Ar~w· , . . . ,.., 1 
daria cadêa de Ouro Preto, transformou- As despesas accarretadas pelas pro:-
-se em uma escola de tralfalho e de re- videncias tomadas para a ~xtincção desse 
generação. Mobiliado escolar, calça- terrível fi~elo 'ultrapassaram em 11\~ito 
dos para a Brigada, roupas para presos as previsões orçamentarias, o que mo-
pobres e para loucos da Assistencia de tivou a abertura de um . credito sup-
Barbacena têm sido fornecidos pelas plementar de 158:230$950 ao de·.: ·· .. 
officinas desta Penitenciaria, onde fun- 40:000 000 estatuído na lei orçamen-
cciona tambem uma escola primaria que taria. ,.. , . 
obedece ao pro g ramtna official e na AssiSTKNCIA A ALIENADOS :-E' pres-
qual e tão ; actualmente matri .tl <U J5 tada, principalmente , pelo Hospício de 
1 33 reclusos. Barbacena, que continúa sob a compe-

A · . u 1 officina de alfaiataria se vae tente direcção do distincto medico dr. 
confiar a factura de uniformel de brim Joaquim Antonio Dutra. 
para os soldados da Brigada Policial. A este instituto annexou-se um campo 

PRESos POBRES: - Pela chefia de po- onde os internados se entregam a exer-
licia foram tomada algumas medidas cicios de agricultura, hoje muito preco-

olicitadas varias providencia para ni ado no tratamento de molestias men-
que o ser Yiço de sustentode preso taes. Creou-se assim a colonia de alie-
pobres e illuminação das cadêas do Es- nados, que se rege pela dec. n. 2.682, 
tado não seja tão onero o como tem expedido a 7 de dezembro da anno 
-ido aos cofres publicos. findo. 

Espera o governo qu , durante o ex- No Hospício Nacional, mantém ainda 
rcicio ·; igente, ~:tes despesas e dimi- o Est:ad oito dementes que alli mandou 

nuam em que, entretanto, venha com internar antes da in~tallação da _Assis-
i so sofirer a alimentação dos reclusos. tencia e~ Barbacena. 

No exercício p_roximo passado ele- AssiSTENCIA A ENFFJRHGS:- Conti-
,·aram-se ella a 57 :000 00 quando nuam varias casas de caridade a ser 



subvencionadas pelo Estado, que . en- catl~Jda~~ pesJe W,eitp1>1pas~ o gnYer-
<:aaega· os pr.om.otorm~rdef justiça~ • ' ~ n . WJti.~ ~ ~ eretro, ~~~re~fmado, 
<:OJ~~Ua.Blonda e:sistéllrtax! 1estabi:!l a~ di:'. 'AntH o GonÇalves Chaves, tllus • . ' 
UU!~Uos, ,de. ·fi•ma1Üprl-oà>afianckJ verifiU. presidente do Senad~, que, po en1er-
como fa:&emH anag~Ücqáo .do aalxill.Of .mladé · Jiãb'.!pouile -~-o;LT.- DOW.1:'• :. 
que lhes é concedido. . cmM 1 ta9•~eatl>da-~~~ão .o. Cír. 

Recebem tuiiMiia ubtretu,-s diver- ~'1ÍfuJÜttdô· P~ô Dope!J4.P.~" qile .a 
sos asylos e recol.~?-iment?s de Of?~'he ~JMiriei~ p~u HMlvi~ ·~~s .ser7 
ittvatidos situJdhs em diversas p~mt ~;:; no .oditldl p\mótlO'Cle. iJua .~~~. 

,, ~· L! • , • ' ·~ '•• '• • , • , 1 J,H, J n .1.1 J 
dé· a.osso·~nó~o. . , . J t 1 ' 'e'u'átpre-me . ~éttta.:· a,qtp _iu ,. o ~o.-

. A:ssJSTENCIA.. " INP~~CfA :-JRI't,a ~ 1 verno tudo~z ,Para qiÍe,,.~to naq!.lel'f's 
pecre <le assistencia ,' qu~ se f~ tão ~;i e~s como~~ U~CÜI~ aé :voto 
céssaria e da gua 1 'devem os ,pOderes foese , emnd ~ • meú\é Htoi; n1et1á:-

- l • I 1 li I $ 1 I publicos cuidar'. com~ ar·cann q, meti~' aMe'gul"Uda. " 1 " • 

é did 1por-:bmquant~;entre. rf.Ós, aeen~ . nittç'õaS' ES'l'AOOABS: I À. 7 . d~ marÇ_o 
p nt «Instituto João Pinlierro:., es~- effeéttlatáül-~, ás éfé~~ ' Rresiô.en-
be1ecii!a em terrenos déÍ fàzett~~elo. te é )Vice-prestdente do . o ' e tâ.m-
dá. 'G!am~1ieira, distrit:to des\a. ?âpi.Ul~ bem em consequencia do dec . ;;, ~.7~,' 
e orgam.sado . pe1o fec~ n: 2:'4l'b,,.,ae 9 de 4Jde janeiro; ·as" ae dóis· s~lfàdore~ 
de fever~tro Ldo anno .»~uno passado. e de um~.odepata'do, pero· 2';"- diStticto, ao 
E' seu directf>T 0 1dr:'Leon Renaun, que, Congresso Es~dóa1; paTa se p.reen.díe-
de 'lttodo mm louvavel vae exercendo o retrias cadêir-cis+.tgas p"eias renuncias dos 
seu ·difti~ cargm . <l..n!. 'D~J.fit MbreiraJ der' eosta Ri~eiro, 

A' vtsta. ~ds magn1fi~os . .r.esulta~_es eléíto• de tado f de:t,al 1>elo s~ âis-
que está offerecendo o Instituto J<flO trieto aW ~rtlttri" t1á- Silvà .B'ert~m:des, 
Pinheiro, resoi~u o g?verno Cfe~ em. eleito:deptttàdo feaeral pelo ~ distri-
identicas ba~es·."Um o~t'r~ es~belec,tme~-· cto e dr. • .Kb totrió Gomes de Lima. 
to na cólbilt<tj li~ ItaJubá, e o. fez pelo 
(1 P.c. n. 2.826, 'd~ 15' de1 maio de 19lO, 
nomeando 'Para dii:tgil-o o dr."' Sacra~~s 
Brasileiro, ex-profe!fsor do t urs9 F'un;-, 
damental, tendo já iniciadb o9 trabo.llios 

• !... -"lo. , '" de matncttla dt:" cuumuos. 
:A.rosttNTADOIÜAs' .-Dos bene.ficibs .da 

humanita'ria lei dé !4 d'e agosto de 19'09, 
que instituiu a aposentadoria, tem aP.~~
ve'itado grande numero de ve1hos servt-
dores do Estado . 

ELEIÇÕES FEDERAES :' - Nos termos 
c:1o dec. n. 2.622, de 26 de agosto de 
1909, realisaraw- e a 24 de outubro se-
g uinte a eleições de um senado.r d 
Republica e de um deputado ~ede.x:al 
pelo 7. districto pa .. (l pt:eenchim..en.to 
da vaO'a verificadas . respecti:vament.e, 
pela re~uncia do dr. Francisco Alvaro 
Bueno de Paiva e pelo fali cimento do 
coronel Lindolpho Caetano de Sousa e. 
Silva, tendo sid eleitos para a primeira 
() dr. Bernardo Pinto Monteiro e para 
a seo-unda o coronel Camillo P~li.nto o •• 
Prates, que já e acham no exerc.Jcto 
dos respectivo mandato . 

A 1~ de março ultimo effectuaram-
se, em renhido pleito as eleições para 
pre idente e vice-pre idente da R epu-
blica, tratando agora o poder' oat~etente 
de fazer a apura ~o . Tende stEto eu 

V•otrre884JI. JÍiled<ieo-ltúhl• a-.~
lriea.-.•<e xpóM~Ao ia~a-
rdonal41eby.Wt~: ' ., " 

"' ' ' ~ 

Neste C~,, ll'ealizadO.a.oJRáode 
J~iro em~ .ag9sto· db c .anno cpassado;. 
o, .Eátarlo,..~ ll:'q,.resentar- pel iJJus.. 
tr~s m,edicps dr.s. ZQ.r.Oastm ~o.drigues 
AJ,va.renga, Jo.ãP Nogueira Penida e 
Joaquim. Gonçatves.Ramo . 

Ao . ..grancie certamen• con oneram 65 
ex;positor s. min ir0 , de!l~r~ o quaes 
e salientaram os de lacttcuuos, aguas-. 

minerae , producto pharma:ceutico , 
ma as alimenticja e banhas. tendo 
e e;a. arre.gado da collocação. dos·-pro-

ducto. .exposto o sr. Gustalto, Pen~ 
q.u apr ~nt~u. are peito., lllm re.latorw 
a. 9 de now.embro ultimo.. A d !)C&a 
c,om. e e rw.iço mont-ou a 4:172 4>0 • 

S:ETIMO CONGR~Ó BRASILEIRO D~ 
I 'EDICIN:A E CIRU1WIA : - T endo ido 

designada e ta Capital para a reunião, 
na 1 ~ quinzena de maio do corrente 
a-nno, de te Con r~s o, foi o governo 
aactorisado -pel '11. ~ do a:rt. 11 da 
lei de ·Otlçamemo vig nte, a concorrer 
para as ua ~ as com· uma verba. 
que nào ·e:xo de · e d~ 4 :000 .. ~ 



,... 2., 

PRIMEIRO CONGimSSO BllASILEIRO DE 
<;EOGRAPHIA : - RealisMo a 7 de se-
tembro ultimo na Capit).l da Republica, 
Minas foi nelle represetHado pelo illus-
-tre deputado fFdet"al J ósé Bonifacio de 
.Andrada e Silra. 

EsTRANGEIROS : - O governo tem 
-cuidado, quanto lhe cumpre, de salva-
guardar os interesses c direitos dos es-
t~angeiros eutre nós domiciliados, pres-
tando a respeito delles informações ás 
..auctoridades competentes, sempre que 
-são estas pedidas ou quando por qual-
-quer circumstanda se tenham feito 
necessarias. 

REGI~TRO CIVIL :-Conforme O accôr-
-do de 3 de abril de 1908 celebrado com 
~ governo federa], têm sido fornecidos 
aos ofliciae de registro civil os livros 
destinados aos registros de nascimentos, 
.casamentos e obito . 

ARCHIVO PUBLICO. - Dirige o Arcbivo 
Publico Mineiro o dr. Antonio Au-
gusto de Limá, que, com a proficiencia 
de todos conhecida, vai imprimindo be-
nefica direcção a este util departamento 
~o serviço publico. 

IMPRENSA ÜFFICIAL. - Não poude 
ainda o governo, como pretendia e pre-
tende, realizar as modificações que jul-
ga necessarias ao funccionamento dessa 
importante repartição, que se acha sob 
.a operosa direcção do dr. Gabriel de 
.Oliveira Santos. 

PREFEITURA DA CAPITAL:-A admi-
nistração desta Capital, continúa confia-
da ao dr. Benjamin Francklin Silviano 
Brandão, cuja solicitude no desempe-
nho de suas attribuições é dig'lla de lou-
vores. 

Apesar do constante crescimento das 
'l'endas da Prefeitura, não têm sido estas 
""3Ufficientes para fazer face ás exigen-
·CÍas dos multiplo serviços munici-
paes. Aliás, é isto natural, tratando-
"Se de uma cidade como a nossa Capital, 
-cujas condições de traçado e desenvolvi-
mento não pódem ficar á mercê exclu-
.siva dos recursos de seu orçamento. 

D'ahi, a necessidade de prestar o Es-
tado á sua administração os auxilias 
pecuniarios de que tem ella preci-
·sado. 

A receita orçada para o exercido de 
"1909 foi de 789:500$000, tendo sido a 
.uTecadação de 941:535$01l,aptesentan-

A. C. -4 

do a differe Ça de 1~2:000$000, P.atfl 
- • t , l ~ , ~ ' mats; o que prova estar ·em JrancQ 
p,-o~so a C~pitál do EStado. ' 1 J 1 , 

f f ' ,I f f t J.J_ J I • 

.-lJ >r - • ) O · . Be a~e_!lr ee~ oa Eata~~· ,. 
"J 

- TenhO malltido com os -goveiaós 'dos 
Estados e com o da'"' Unilo · amiat. 
relações, ,esforçando-me ~ .estr~*ar, 
tanto quant~ se possa, os laços de cor .. 
dialidade existentes entre Minas e os 
demais Estados da Federação • 

Situa~ão financeira 
EX!tRCiêiO DE 1908 

Segundo ae vê do ultimo relatorio do 
Secretario das Finanças, a arrecadação 
da receita do e~er.cicio de 1908, .orça-
da em 20.783:865$700 só attittgiu a 
18.642:166$877, tendo sido causa do 
decrescimento o menor vulto dos impos-
tos de exportação, industrias e profis .. 
sões, transmissão de propriedade: se!ro 
e territorial. 

Por conta da despesa' orçamentaria do 
mesmo exercido, auctorizada · pela lei 
n. 4 70, de 14 de setembro de 1907 e 
orçada em 20.780:317$028, despendeu .. 
se a quantia de 22.756:187$514, ha-
vendo na despesa effectuadà . um ex, 
cesso sobre a receita 'e'ffet:tivamente ar, 
recadada de 4.114:020$637. • J 

A'quelle exercido occorreram ainda. 
recursos extra. orçameutarios na impor" 
tancia de 35.818:6S~os, a saber : ' 
Renda n1o contempla-

da no orçamento ••• 
Di vida. fluctuante •.•.. 
Supprimentos recebi· 

dos do exercício de 
1909 (3.854:732$220 
de supprimentos de 
caixas e •........• 
4.455:228$781 de 
saldos recebidos) •.• 

Operaçtses de credito 
(liquido do empres-
timo Loste, .•.•••• 
12.543:472$350, e 
venda daE. de F. 
M uza111binho, ••••.. 
12.000:000$000) •••• 

1.463:026~0& 
1.501:816$054 

8.309:971$001 

24.543:872$350 

35.818&686$205 
A despesa do mesmo exercício de 

1908 foi, por sua vez, aggravada pel' 



despesa extraorçamentaria na impor-
tancia de 8. 959:489$069, elevando a 
despesa total, effectivamente realiza-
da (nella incluído o movimento de 
fundos), a 31.715:676$583, somma que, 
comparada com o total dos recursos do 
exercido (54.460:853$082), deixa o sal-
do de 22.745:176$499. 

Este saldo p assou para o exercício 
·de 1909 assim decomposto : 

Em Bancos . . . .. . .. .. 17.153:650$009 
'Responsabilidades de 

diversos e fianças em 
deposito. . . . . . . . . . . 5.591:526$490 

22:745:176$49 9 

São estes, em resumo, os dados re-
lativos ao exercício de í. 908. 

Quanto ao exercício de 1909, os da-
dos se-guintes revelam o seu movi-
mento. 

Exerelelo de 1909 

RECE ITA 

A arrecadação da receita, que, pela 
lei n. 486, de 12 de setembro de 1908, 
foi orçadaem 22.066:865$000, s6 alcan-
çou a somma de 19.782:855$803, veri-
~cando-se a differença de 2.284:009$197. 

A ella addicionada a renda extraor-
çamentaria recebida sob a epigraphe 
~ Receitas diversas :. , - 1.402:469$077, 
- evidencia-se terem sido os recur-
sos propriamente do exercido no valor 
de 21.185:324$880, ainda,-não obstan-
te essa addição, -inferiores aos esta-
belecidos pelo legislador em .. ... .. . . 
881:540$120 , conforme a demonstra-
ção seguiu te : 
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Dest quadru ·c ,·eri:fica qu hou,·e 
ua r .nda ordinaria o decres itn nto de 
2.284:009$1')7, que se explica t ela in-
uffici .ncia tia arre adação de algun · 

impost , cl stacando-s o · eguint 
9) Territorial. . . . . . . . . 144:406 02G 

10) Consumo cle b bidas . 82 :156 ''485 
11) Inclu tria profis-

- , , 9-2 - -,:-. .. '32 ' ue .. ... ...... . · · •··. 1 : 



20) Juros e amortisação 
do emprestimo á Ca-
mara Municipal de 
Além Parahyba ....• 

:n) ArrendamentodaE. 
de Ferro Bahia e Mi-
nas . .............. . 

64:079$511 

40:000$000 

A despesa puramente orçamentaria a 
fôr fixada em 22.046:901$344, elevan-
do-se, entretanto, a 24.796:394$875 com 
os creditos concedidos e abertos no 
exercido para os serviços das duas Se-
cretarias. 

A despesa effectivamente realizada 
attingiu, porém, a 25.123:790$683, sen-
do pela Secretaria do Interior ....... . 
11.041:693$980 e pela das Finanças-
14.0~2:096$703. 

Si deduzirmos, porém, deste total 
as seguintes verbas :-

618:817$906, despendidos com a in-
troducção de gado de raça e que dentro 
de pouco serão restituídos ao Estado ; 

537:639$600, despendidos pela verba 
n. 27, § 2?, do art. 4? da lei n. 486 
de 1908, despesa esta que representa. a 
acquisição de proprios com que se ele-
vou o valor do patrimonio do Estado, 
não se dando, portanto, neste caso, 
mais de que uma permuta de valores; 

790:b30$000, para o serviço do em-
prestimo Loste, que é feito pela pri-
meira vez e para o qual não foi con-
$ignado recurso no orçamento,-a des-
pesa puramente orçamentaria do exer-
cício reduzir-se-á a 23.176:703$177. 

O total da despesa - ordinaria e ex-
tra-orçamentaria- attingiu a ........ . 
27.355:953$207, havendo, portanto, um 
excesso de 2.559:558$332 sobre os cre-
ditos do exercido-concedidos e abertos. 
Na importancia das despesas extraorça-
mentarias, porém, figuram diversos dis-
pendios para os quaes, tendo o executi-
vo as necessarias auctorizações no§ 4? 
do art. 5? da lei n. 480, de 1908, e na lei 
n. 499, de 11 de setembro de 1909, não 
foram abertos os respectivos creditos. 
Assim, figuram na dita importancia: 

a) a quantia de 896:144$114, de ag-
rantia de juros ás Estradas ~e Ferro 
~ Juiz de F6ra a Piau » e « Sapucahy»; 
· ó) o adiantamento de 617:326$000 
.ás empresas de Lambary e Cambuqui-
ra, em virtude dos decs. ns. 2.546, 

2.600 e 2.603, de 1909, quantia que · 
deve ser e'm breve restituída aos co-
fres do 'Estado ; ' 

c) o adiantamento de 115:650$379 
á Prefeitura de Caxambú,, em virtude 
do dec. n. 2.251, de 8 · de julho 'de 
1908, para complemento das quantias 
entregues • no referido anno. 

Assim, pois, deduzindo-se da impor-
tancia total da despesa effectuada ..... . 
(27 .355:953$207) a importancia, já de-
monstrada, de 1.947:087$506 e mais 
as parcellas acima .exaradas, SOQ léttras 
b e c na importancia de 732.976$379 
ao todo 2.680:063$885 ---:- fica a despesa 
total do exercício, - ordinaria e ex-
traorçamentaria, - reduzida a ... .. .• 
24.675:889$322, importancia que, com-
parada, com os mesmos dados, á despesa 
total do exercício anterior, dá uma dí-

J • • fferença para menos na tmportancta 
approximada de . mil ·contos de réis. 
. Ac:cresce ainda pon4erar que da exe-

cução do orçamento do ,exercido. deri-
varam-se para a divida activa do Es-
tado elementos que vão avolumar o 
seu patrimonio. Esses mesmos adian-
tamentos, acima consignados, .os que 
se fizeram ás Cooperativas Agrícolas, 
como imprestimo, e bem assim..a re11da 
não arrecadada e proveniente de impos-
tos de lançamento, representam direitos 
creditorios do Thesouro, visto que de 
todos existem responsaveis. 

Em synthese: Examincn1.do-se os re-
cursos totaes do exercido verifica-se 
ter elle recebido do de 1910 o supprí-
mento de 2.492:136$284, tendo suppri-
do ao de 1908 com a quantia de ........ ,. . 
3.854:732$220, do que resulta ter elle 
coberto encargos deste ultimo na impor-
anda de 1.362:595$936. 

Occorre mais, como operação do ba-
lanço do exercido de 1909 em parcel-
las equivalentes na receita e despesa, 
o movimento do credito agrícola, com a 
entrega á lavoura, por intermedio do 
Banco de Credito Real, na f6rma do dec. 
n. 2.302, da consideravel qqantia de 
7.000:000$000. . 

O saldo resultante do confronto en-
tre a receita geial do exercido e a 
sua despesa total é de 11.648:888$317, 
que assim se descreve : 
Em Bancos no paiz . 9. 288:534$192 
Em Bancos no extran-

geiro ............. . 14:629$855 



~m poder de exacto-
res ............ .... . 

Diversos responsaveis. 
1.537:972$638 

807:751,$632 

11.648:888$317 

A dülerença entre o saldo acima .... 
( 11.648:888$317) e o accusado no en-
cerramento do exercício de 1908 ..... 
( 22.745:176$499) é de 11.096:288$182, 
e assim se explica : 

das fianças em di-
nheiro, cujo movi-
mento pertencia. ao 
exercício de 1908 e 
foi, por conseguinte, 
cancellada no de 
1909, tendo sjdQ le-
vada á conta patri-
monial............ 3.603:354$741. 

11.136:579$004t-
Differença entre a re-

ceita total effecti-
vamente arrecada-
da 21.185:324$880) 
e a despesa total 

realizada, na impor-
tancia, (já demons-
trada, de ......... . 
27.355:953$207 ,para 
a qual foi utilizada 
uma parte do allu-
dido sald<' ........ . 
{ 22.745:176$499 ) 

Di1ferença do suppri-
mento feito pelo ex-
ercício de 1908 ao 
de 1909 sobre o que 
este recebeu do de 
1910 ....... . ..... . 

Importancia das contas 
da Prefeitura da Ca-
pital, da Munici-
palidade de Juiz 
de F6ra e do credito 

Secretaria do : Interior : 

De.~a orç01da •••.•• o ...... 

Cre !tos sopp1ementare. ••• 

Credites eapeciaea .• . ...•..• 
Deapeaa e:s.tra-ortamentaria. 

Secretaria das Fillanps : 
Deage a orçada.. .. .. . .. .. 
Cr i tos supplement.uea ... 

Credit.oa eaprclaea . ........ 
~ extra-orçamen1arm. 

l o 

Reduindo-se d e s s a 
importancia a .de. .. 40:290$822' 

Proveniente de recur-
sos advindos da di-
vida fluctuante, fi-
cará a quantia de.. 11.0%:288$18Z 

que é exactamente a differença al.ladid.a. 

6 .170:628$327 

Em relação a esta parte, outros - e-
completos- esclareciuu:ntos encontra-
reis no balanço do activo e passivo do-
Estado, documento que, pela primeira 
vez, se levanta e em breves dias vos será 
apresentado. 

1. 362:595$936 

O quadro abaixo é a synopse da des..:. 
pesa realizada e delle se verifica que o 
governo não teve necessidade de usar 
da auctorização contida no n. 2 do. 
art. 5~ da lei n. 486, de 12 de setembro 
de 1908, que lhe facultou realizar ope-
rações de credito para cobrir o dejicir 
que se verificasse, caso a renda ·orçada 
não fosse sufficiente para as despesas. 
ordinarias. 

Credito• Dl.';:pl.'ndido Maior dapea Menor deapesa ~ftci1 

9,405!921= • 
l.l21:8Ql 
- ----
1 o ,,&'1:1ftt706 11. 741:099t8i3 5l.C:511$214 

4!>0:0001000 246:0411398 - 203:785tf17 - M:240$962 54:402$799 

100 9i1:122t706,11.342:311~ 568:974,013 203:í&ít217 365:1f8~~ 

CHditoa Deapendido f 'Maior deapesa l Menorde11peaa 

Í2.6<1•= ~ -t70: 
13 0Jl~ 14.082:006$'"1031 

10 ~0181313 970:51~• I 
3!:67..,00 - 1.25ô:52it617 -

1.!56=17 
13.8l9-.!7!fl611 16.013!&&1.,.5 ! !li: 476 3.!:674to00 

2.l~.f7õ> ---
~~ 

' 
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Julgo sufficiente quanto deixo expen-
dido em relação á situàção financeira do 
Estado; entretanto~ o relatorio do Se· 
cretario das Finanças,-instruido com 
~s necessarios quadios e competentes 
tabellas-desenvolverá e completará os 
csclarecimentosde que possa precisar o 
poder legislativo, sendo certo que a 
Secretaria das Finanças já se acha ap-
parelhada para ministrar dados definiti-
vos até sobre o 1? trimestre do corrente 
anno. 

Da exposição que acaoo de fazer 
verificareis ser melindrosa a situação 
fiuanceira do Estado. 

Impedir a creação de despesas, redu-
zir as existentes tanto quanto permit-
tirem os serviços publicas-é dever que 
se impõe ao Congresso. na presente ses-
são. Urge sahirmos do regimen do 
dtjicit orçamentario. 

E111pre•ü•• 
T endo a lei orçamcntar.ia vigente, 

conforme as disposições dos art . 14 e 
15, auctorisado o governo a contrahir 
emprestimos, internos ou externos, des-
tinados ~ melhoramentos nas estações 
hydro-minera.es e á conversão de nossa 
divida, visando melhoria de juros, amor-
tisação e prazos, resolveu o governo, 
á vista de propostas recebidas, mandar 
á Europa, afim de entrar directamente 
em negociações, o sr. dr. Juscelino 
Barbosa, Secretario das Finanças. 

Segundo communicação que tive ha 
dias de s. exc., o emprestimo já está 
realizado e em condições vantajosas para 
os cofres publicos e honrosas para os 
creditos de Minas. 

Logo que chegue a esta Capital o dr. 
Juscelino Barl>osa , o qne será a 29 ou 
30 do mez actual, apresentar-vos-ei, em 
Men agem especial, todo. o esclareci-
mentos sobre a importante .operação fi-
nanceira, qne o Estado acaba de levar 
a bom !ermo, e na qual figura como 
prestamista a conhecida casa bancaria 
Perrier & Comp., da praça de Paris. 

._e lu ... 
Eis, 11r'S. R~selriantes de Minas 

Geraes, as _informaÇ(Jes que me cumpria 
trazer ao vosso conhecimento .e qne en-
contrareis ampliadas nos relatorios ,dos 
dedicados e competeates SecRtarios de 
Estado, aos quaes, bem como a todos 

os, ~uxiliares do meu governo, de.i,xo 
aqui consignados cordeaes agrade,cj,men-
tos pelo concurso fficaz que têm pre-
stado á minha ádministração. 

Coube-me a govemação deste Estado 
em uma phase- fortemente agitada da 
vida nacional, em que as paixões parti-
darias pol' vezes se extremaram ; posso, 
porém, affirmar-vos que, apezar de tudo, 
foi minha preoccupação maxima não me 
afastar uma linha siquer do cumprimen-
to de meu dever. 

Tanto quanto a ' mim comp€:tia pu-
gnei pelos altos interesses de Minas. 

Cumpridor da lei e, sem offensa desta, 
tolerattte, que semprefui por índole e 
por edncação, não permitti jamais . que 
com a responsabilidade de,meu gov~rno 
se mareassem as tradicções de liberdade 
que tanto nobilitam o Povo Mineiro nas 
paginas da historia patria. 

N2o se conculcou o direito de quem 
quer que fosse; a manifestação de pen-
samento, sob qualquer de suas modali-
dades, se exerceu livremente. 

Demais, certo é que a tolerancia, quan-
~o bem comprehendida e observada pe-
los que governam, contribue poderosa-
mente para o embate de idéas, para o 
choque de opiniões, para as luctas fe-
cundas de que ha de resultar, como co-
rollario natural, a e.ffectivação, em toda 
sua plenitude, dos principio. fundamen-
taes em que repousam as democracias. 

Agora que está passada a refrega, 
benetica, sem duvida, á .Republica, que 
a calma volta aos espíritos e do seu 
temúno se approxima o presente perio-
do presidencial, é-.me grato declarar-vos 
que solida esperança tenho de vet'; um 
dia, mesmo os meus mais extremados 
adversarios de hoje, fazereminteira jus-
tiça á elev.ação dotõ desígnios que 11em-
pre me inspiraram e outro objectivo não 
visaram, como não visam·, sinão a felici-
dade do Povo Mineiro, a prosperidade 
deste grande Estado de Minas Geraes, 
ao qual tenho procurado servir com en-
trauhado devotamento e em cujo iutttro 
de maiores glorias depósito inabala.Tel 
confiança. 

Palacio ~a Presidencia, em Bello Ho-
ri~nte., 14 de jnnbo· de 1910. 

Pruldeate do Estado 



Finda a leitura retira-se s . exc. com as 
mesmas formalidades com que foi recebido. 

Em seguida, o ar. Presidente ponclo-ee de 
pê, no que c! acompanhado por todor' os pre. 
sentes declara em alta voz : c Está installada 
a 4 . • sessão ordinaria da 5 • • legislatura cb 
Congress:> Minnro. • 

Em seguida, na fórma do Regimento t! lida 
e ap;>rovada a pre·ento; acta, tenc!o o 8!. Pre-
sid!nte d!terminado que se remetta ao Seoa-
cb uma cópia authentica da Mensagem prçsi-
dencial e 

Levanta se a ses~ào . 

1.• S.ESSAO O~DIN \R IA, . OS :.n DE jUNHO 
DE 1910 

PR!tSIDJtNCJA D.) SR. PRlDO LOPJtS 
SUMMARI O: Acta.-Eleiça:o da Mesa.-Agradeci-

mento .-Telegramma.-Fallecimento do depu-
tado João Barroso. · Discurso do ar . Heitor de 
Sousa. - Sessao nocturna .-Diacurao do ar. F . 
Paoliello .- Convocaçào do Congresso . 
Ao meio dia, feita a chamada, acham-. e pre-

sentes os sr: . Prado Lopes, Argcmiro de Re-
s~nde, Edg :~rdo da Lunha, Raul de Faria, Sty-
hta, Paol:t:llo, Campos çlo A , ara l, João Lis -
boa, ~ ar~ir. s oa Silva, João Velloso. Silveira 
Brum, 'chun ann. j uvenal Penna Senna Fi· 
iUeirejo, Heitor de Sousa, Pericles, Tocquivil · 
le, Galdino Rios, j Jyme Gomes, julio da Motta 
Tõvares de Mello, ~duardo do Amaral, jos~ 
Alves, Ncls n de ~enna e João Antonio, faltao. 
do con causa pat ticipaj.t os srs. Antonio Mou-
ra, Alve5 de Lemos e Xavier RoJim e sem ella 
os ma i ~ senh res. 

Abre-se a sesEão. 
Lida a acta da ultima sessão preparatoria e 

nllo havendo quem sobre ella faça observações, 
é a mesma ddda por approvada. 

Não ha expediente sobre a mesa. 
Na. fGrma d Regimento o sr . Presidente an· 

DUDCII 8 

JU,lUÇÃO DA MRSA. 

Ekição de Presidente 
Para Presidente da Camara são recolhidas 15 

cedulas, nJmero correspondente aos senhores 
deputados pre entes, e, sendo ellas apuradas, 
dão o seg-uinte resultado : Pracb Lopes, 24 vo-
tos; Camp do maraJ I VOtO. 

O sr. Presidente deixa a sua cadeira que é 
occupada pelo sr . Silveira Brum, vice: Presi-
dente e e te, em vi:. ta do resultado, proclama 
reeleito preside nte da Camara o sr. Prado Lo 
pes, que retoma em seg1'ida asua cadeira. 

Eleição de vice-Prtsidente 
Para vice-Presidente recebem-se em seguida 

15 cedula' que, apu1 adas, dão o seguinte re-
sultad : Si lvc.:,ra Brum, 24 votos ; Senna Fi -
gueiredo, 1 v to. 

E ' procla a<b v·c ~ Pre idente da Camara 
o sr . Siiveira Bru m ~ reeleito). 

E/t ição de I. o Stc1'etar:o 
Pnrrt r . o Secret ario são recebidas 15 cedulas 

e dfio estac;, depois de apurad 1s , oseJCuinte re · 
sulta : me•ico Lopes_ 15 votos. E' procla-
m<~:io 1 . o ecretario da Calll!'.ra s sr. Americ 
Lopes. 

Elelfão dl z.• Seentario 
Para 2. • Secretario recebem -se 25 ccdulaa 

que, depois de apuradas, dlo o seguinte resul-
tado : Argemiro dt R ·sende 24 votos tendo 
obtido 1 voto o ar. Edgardo' da CUnha: 

E' proclamado l.• secretario o ar. Argemi-
ro de Resende. · 

Eleiç~o d1 SII/JP/4ntes de seç,etarlos 
Em seguida rec:ebem·se l5 cedulas pàra a 

eleição ae supplentes de secretarios e obtem-
se o seguinte re,ultado, depois de fe'ita a apu-
ração: 

Edgardo d~ Cunha e Raul de Faria 21 votos 
a cad<l um;-JoAo Lisboa e Valdomiro 'de M•ga-
lbàes 1 v : to a cada um, tendo havido uma ce-
duJa em branco . · 

Sáo proclamados supplentes de secretarios 
ossrs. Edgardo da Cunha e Raul de Faria. 

Agratlecit1U11to 
O Br. Pre81deote :- Antes do prose-

guimento dos uvssos trabalhos, devo agrade-
cer, em meu nome e no de! meus cd:egaa de 
Mesa, a honrosa distin::ção que acaba de nos 
conferir a Cama~ a. 

Eu, particuJarruente, devo agradecer aos il· 
l~tractoíl collegas a gentileza e a benevolen-
cJa com que tenho s1do tratado desde que me 
C()IJbe a satisfação de, pelo vosw voto sentar-
me uesta cadeira. ' 

Ad1stincção q ue me confuis é tanto maior 
quanto~ ce1 to que no termo eles nc.ssos tra-
balhos ainda julgaes que eu po~so continuar 
a merecei-a ; elJa é tllo elevada, tanto me 
captiva e poleria mesmo exaltar em meu pen-
sarr ento a idéa de qualquer merito si eu nio 
sentisse que ella parte de uma corporação da 
qual tenho bebido ensinamentos e em cu\os 
sentimentos patrioticos tenho fortalecido o 
meu e~pil i to para as luctas que temos trava-
do, atr•vés dess: periojo legislativo, em pró} 
da grandeza e do p rogresso do nosso Estado. 

Agradecendo, po1 tanto, em no::ne dos meus 
coUegas de Mesa e no meu, a alta di&tincção 
que nos conferistes, só vos posso affinóar 
que-no proseguimento dos nc,ssos trabalhos-
continuaremos a manter a me~ma norm• até 
aqui seguida, bebendo, em v<'Sso cs) irito de 
cordura e de f c!, a fé que temos e a convic~lo 
em que estamos de que prosegui1emos sem-
pre no cumprimento dO nosso dever. (Muito 
bem I muito lem I ) 

Teltg'Nm11111 
(Fallecimento do deputado joio Barro3o) 
O sa. Pn·maN'l'JC passa ás mllos d sr. 1. • 

Secretario, que lê, um telegramma do sr. dr, 
Franci co Pcixot0, trazendo ao conheci;nento 
da camara haver fallecido bontem na cidade 
de Ubá. o sr . deputado joio Barroso e envian-
do pezames por esse doJoro3o acontecimento. 

O ttr. Deito• cJe 8ou11a (movi,.et~to dl 
aiJe, çi'Jo) : - Sr. Presidente, a communica-
çao que acaba dO ser lida à Camara é dessa 
que pro\ectam sobre c.s nosso3 corações ~ s 
sc.mbras de uma dO r profunda e sincera e co-
brem e luto o poder legislativo do Estado. 
(Apoúzdos • 

A reaJidade amarga da noticia concisa que 
v . exc . acaba de ter , como o maia alto repre-
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sentante desta Camara, toma, infeliz:ment~. E essas qualidades BC accentuaram mais 
bem certo que já nlo pertence á communhão ainda quando, ha bem pouco, tivemos nó~ 
dos vivos o illustre representante do l, o dis· da maioria, o infortunio de tel ·o em dissi: 
tricto, dr. João Evangelista Barroso. dio com a nosaa altitude';-"" 

Sabiamol'-o, meamo nós os profanos, na Mesmo nesaa occaaião uão ae 1pa~ou a ac-
scicncia medica, de ha muito ferido de morte; centuada linha de cavalheiro, e riào tiveram 
mas não acreditavam;s tão proximo esse deslise a . educação .e _a c~ rdialidac!e do nos~ o 
sombrio desfecho, que certo foi abreviado saudoso collega. (Apoiados). 
pelo profundo e cruel golpe que o nosso illus- E, sr. Pre;idente, si, representantes de um 
tre e maUogrado collega recebeu ha poucos poder político nao nos ~ dado deter.no-nos 
dias ainda, deante do corpo examine daquella pela perda de 'um companheiro que nos roubou 
que fôra comp110heira das suas 1legriaa e das a garra adunca d~ morte; e digo que nos roa-
suas tristezas, Dessa travessia asperrima da bou porque João Barroso não ua daquelles 
vidt~. que d. sertam facilmente, pugnaz e combati-

Sr. Pr si ente, o deputado joio Evangelista vo que era o seu espírito; si 1 ó>, homens pu-
Barroso, qu~ ja tinha impresso. aesde o co· blicos, não n ·s podemo; perd r em lamenta· 
meço da lc:~•slatura. na fronte, o sello dessa çõcs platonicas deante de um tumulo que se 
sentença irrecorrível da mone, não poude dar abre para e-conder quem nos foi consocio de 
ao serviço da causa mineira tudo quanto era luctas devemo•, ao menos. concorrer pora que 
de esperar da sua intelligencia brilhante, dessa fique perpetuada, no registro dos nossos tra-
intelligencia que, desde os tempos ac:ademicos, ba:thos, a Jemb1 ança dessa intelligeucia tão cedo 
se tornãra verdadeiramente notaveJ em nosso apagada. d~ sse co1ação de ouro, de sa a lma de 
Estado. elite, que eu po·so assegurar. possuía o nosso 

Mas si O nosso illustre collega DIIO tinha I distincto collega, oeste momen!O, talvez, ainda 
plenitude das suas energias physicas para s!r insepulto. 
o C{Jilc. borldor maximo. o collaborador cilcaz A nossa sessão começa infelizmente com 
que se fazia esperar do seu preparo intelle- urna nota prof••ndamt nte triste· mas o conta-
ctual, nao se pó Je, entretanto. negar que a sua c to da rrorte não nos deve sin&o estimular e 
obra, na actuallegtslaturl, foi uma obra lu- retemperar para as Juctas da vida. 
cida e pr fi cu a. Estou certo. porem. sr. Presi ente, que o 

O meu distincto e saudoso companheiro de ligeiro parenthcsis que se abre em noas s tra· 
repre~entaça.o teve a fo rtuna de na cer nessa balhos com a homenagem inevitavel que deve-
região privilegiada do n rte de Minas - no rnu- mos pr~tar ao russo companheiro xtincto, 
nicipio áO Serro- berço notorio de gran:lCS in- não virá p· r certo perturbar e prejudicar a 
tellectualidades do Esta1o, e pertencia a uma energia e o estimulo que t e mos ara, honrao-
das fam•lias que mais se têm reco men:Iado do a mem ria do companhe.ro que se foi, con· 
na vida de M.nas Gerae~ pelo destaque de ti nu ar no dest mpenho do nosso mandato legis-
seus membros, e á qual 'p;rtence o illustre )ativo. • 
dr. Sabino Barroso, irmão do collega que Eu peço á c amara que suspenda os traba-
pranteamos . lhos da sessão de hoje e que se faça repre-

E, sr . Presidente, eu posso assegurar ã v. sentar collo::ando uma corOa, si possivel ainda, 
ex c. e á Camara que elle nA o deslustre u essa no atàúde do nosso distincto colle ga. E que 
tradição, e que soube conquistar na zona que lá, na terra de Ubá. que daqui ha imtantes 
tenho a honra de representar nesta Casa o lhe cahirá wbre oa despojos terrenvs, as auras 
mandato popular que tanto nobit .tou. mineiras conduzam e murmurem a gratidão 

Eu n;lo posso, sr. Presidente, no desalinho dos seus companheiros e o tributo d1 nossa 
natural da minha linguagem, sempre pallida saudade inextinguível. 
(n~o apoiados geraes) e, neste momento, pró· (lfuilo fJeml Ht~ "to fltm! o orador t cumpri· 
tundamente enaombrada pela magua que a to- me-nta.do) . 
dos nOs puoge; eu não posso retraçar deante 
da camara • individualidade brilhante do c:ol- o SR. PRaSIDJ!NTE: -Interpretando os !enti-
lega que acabamos de per.1er jâ 00 termo mentos dolorocos da CoSJ, defiro CJ rcqut ri-
de ta legislatura. como no começo della. per- mento do nobre deputo do. 
deram s essa outra figura i Ilustre e illuroinada Sess~o nod*ma 
que se chamou Gabriel de ilheoa \aliadA<> . 

l\\as, i ea mo posso nem preci ·o recodar O r. F. PaolfeJio r pela ordem) : -Sr . 
á c arn ara os grandes e privilegiados dotes de Presidente é justíssima a homena1!COI ue 8 
espirit (.o nosso illustradf) co1lega; si a caren· carr ara vàe certamente pr.:star à mcmoria ~o 
c ia de calma e até de dados bic graphico • que nosso di 11 no e ~aud:-,so ollega, á r . joào Evan · 
não se ja n aquel!êS que e referem ao tempo geli.ta Barroso. que acata de desapparc cerda 
em que o deputado jo o Barro5o viveu na vida terrena. 
zona em que re,i lo; si a carencia dessa calma De inte•ro accordn crm a proposta feita pelo 

. e desses da -:lo nao me permittcm fazer aqui nobre deputad , sr. He1 tor de Sou a. p_ata que 
o necrologia mereci~o e completo co grande seja levantada a presente c;essao m .gnal de 
batalhador extincto, seja .me licito affirrnar p: zar fe}J tris te e dolo1 os o acomr c tment". 
sem fav o:- e em hyperbole que a Camara per- lembro, todavia, aos meus honrados col lega~ 
deu nel le um dos eus ma!s aiTectivos. intel- que fá não tendo si rio possivel installar·~ e a 
li ... ente , cordiaes e dedicados membros (apoia · a tual se são legi )at iva no dia m~ rcado pel3 
dos) e cada um de n perdeu no deputado lei e ~ 6 sei dias d~pois e ! en<.io de convc-
}'Jtlo Ba•roso, o amigo sempre prazenteiro e niencia reun irem-se omàis brev e pcssivcl as 
JOVia l, o companheiro que tinha sempre a alma éuas casas do Cc.ngrcsso para, · m . es~ílo con · 
aberta a todas as expansões de uma amizade \uncta, elegerem a Crmmissi~ \i xta, q ··e ttJ!1 
sincera, lhana e pura. ( Muito 6ttlf ! ) . d ~ proceder r. apuraçno do ltnr.o ple1to prcs1-



den;ial d:> Estai •, rc q Jeiro a v. cxc. se digne 
COõlSU(tar á Casa. SI CO"lCO!"da em que seja 
con" eada uma se~são n~cturna para ho1e, atim 
de se ete~erem as commissóes pennanc:ntt"i. 
(Afu ito 6em !) 

Consultada a Camara, ~.sem d~bate, ?ppro-
va1o o re=tuerimeolo do sr. F. Pdoliello, pelo 
que e convoca:la U'll:t sessao extraordloaria 
pau hoje, á, 7 horas da no,te. 

CI)NVJ C.,ÇÃO DO C )NGRES30 

O sR . P REStOENTQ convoca pa1a aman~á, ao 
r. eioaia. umd es-ao do ~r.-;;w, para o bm 
a e ser cletta a • 'ommi ;ao Mixta encarn:ga.oa 
de pt.O eder a :! urdçao da elci;ao ~e Presid. nle 
e vice-Pr~i J:! t e: d Estado, rc:ahzada a 7 d e: 
março do cur ~c: 11t e an o, e m• n ,u-. ocs,e 
senti o, se lo ·a a nc;c: s1ria communi açao 
ao &:nado. 

Levanta· e a se são. 

1. • SESSÃO EX.TRAORDI:'-1 RI (NOCT 'R-
N .\), A 3 ~l DE j U,\H uE: 1910 

P RES DEl'ClA DJ ~R. PRA-00 LOPES 

SUMl\IARIO:-A ta.-· Licença ao sr. deputado 
Valladares. -!!:leiçào das Com missOes P rma-
oentes. 

A 'a 7 horas da noite-, feita a chamada, acha.m.. 
se prts otes sr~ . Praóo Lopes, t~orgemiro 
de Resende, Edgardn da Cunha, aul ce faria, 
Stylita, Pdolielto. Campo do Amaral .. ~o 
Lisboa Manào.s da S•Jva, jOAo Vellow, dvc:ua 
Bmm, Sc.humann, J venal Penna, ..:corta Fi-
gueire o Hc:itor de Sou . :~, Peric1es, Tocque-
ville. G ldioo Ric s. Jayme • ornes. Juli da 
Motta Tavues de MeU ., E uardo dJ Amar;sl, 
Jo_é ÀlvCJ Ne l 0 0 de Sen na e João .. ~ t: tonio, 
falt an:io com cau•a partic.ipzda srs. Ar,to-
nio Moura. Alves de Lem e Xavi r Rolim, e 
sem clla os mdis senhores. 

Abre-se a se ~ão. 

Lida a acta c'a antecedente e não baveo~o 
quem sobre ella faça observaçõ:s, ~ 1 mcama 
dada por approvada. 

Não ha materia~de expediente sobre. a mesa. 
RtqueritJUn/o 

O SR . Ha1-r R DE SouSA. manda á lesa um 
requerimento em que o sr. Valladares pede li-
cença a ca.l1ara por tempO io:ieterminado, visto 
ter de retirar-se para a Europa, -A' commiss3o 
de Petições. 

Eleiçao das Co11mtissiJes PermaJUtúes 

Na. fórma do art . 40 do Regim(nto Interno 
o sr. Presidente annuncia a eJe;ção d<s Com-
mi~Oes Permanentes. 

c;on.,wao de ComtiJMifâD, L.eg:islaçao 1 .JuJJifa 

Par.l a eleição da commisslo de C"nstitui-
ção, Legis~ação e Just iça, são recebidas 25 ce-
dulas, numt:ro correspondente aos SIS. depu-
tados prest.ntes i e, apuradas, dlo o seguinte 
resultaoo ~ 

Heitor rJe Sousa, 17 votos : Ecklardo do AID.&-
~-al, 16 votos i José Alves é Pericles, 14 vo-

t ' saca:laum; Valdo:11iro de llhgalhães, 11 
voto; e Paoliello. 1 vc;to. 

&lo pro :Jam01~ 03 memb·os da commi!l!ào os 
cinco ttenh:>rc.a m .aia votajw. 
Ekiç4o da C~mn~~issllo de o~çawe~•to e (Jontas 

Para a commissiO de Or>;amcDio e Cootas, 
rt>cebem-se 25 cedula-, que dlo O s goiote 
r e~ uftado · ~ 

Paohello e H~itor de ~ouca• , 16 ·ot.oq 1 cada 
um ; Ne1 ·D de Scnoa, 14 Vvto; ; j(Jil? U sboa 
e S..:m1a Figueired , IJ vote a cada um; ten · 
do havido uma ced11ta em l:lranco. 

Sao p roclama.::~ s membros da commi:são os 
c i nco ~nbores v tad ·. 

Ele ·fdO da OomJ#ÍI>4f1 d4 Saude P>46lica 

Pa a a co:nffii ss:J.o J~ S u je Publica â · re-
cebi a s c .~u las, e, . endJ e" ta3 apuradas, dão 
o segu inte rc ullado : 

T;sva1es e .\\eJio c:: Aristoteles D ·tra, 17 
vot , a cadJ u ; Joà A•.t nio. 16 '(•t t . 

à r. e la na ;os m \nDCúS da co .. mLS~ão -os 
tre ~ eahores v<Jtadc>E . -

Ootmw'sstlo de Fqrçn Pu61i.ca 

Pera ». com ni.~o &: F'drça Pu lica ~ào re-
cebidas e apo.a.,Jas 25 cedu t ... :t , qu; ão ·o !>e-
guint.: Iesu: Laa : 

&humano, 18 vo·OS'; Jayme G 1mes e Pe-
dro Labor e t6 vetos a caaa um. 

Sao proct;s'madc.s membrlS da corr.missão os 
tres s..nhores. vo• a Jo~. 

Oommissão tú RepreseNJaçiJ:s e P..Jifiks 

Recebem c;e 25 ccdolas para a c 'lm;ni!sãode 
Repeseotaç · se P..t•ções, que dão o seguin-
te resultado, depoi~ de apur.ldé!S : 

f'r arti.ns oa Solva ~ Campo ao Amaral, 19 
vo os a c .. da um ; Silva F' UI tcs, & ) votos; 
Ignacio Murta, 1 ~ vo1c.s e Sty .it a. 1ú votos. 

S 10 proc lamados membr"s ela teferidcl. com· 
missão o; cinc senhores vdado . 

Commissão de Cart~aras Muni~fnes 

Para a CElmmissão de camaras Municipaes, 
são recebidas e apuradas 2·5 cedu las, que dào 
o seguinte resultado : 

Paoliello e Alves de Lemos, 18 votos a cada 
um c Garilllldi de Mello, 14 votos. 

São proclamados roembrúS d'l coinmis!ão&'os 
tres senhores que ott iveram votos. •. 

CM~m~'ssao d& AgriaUJMnz 1 It~duJJrias 

São recebidas para a commiS!lo de Agricul-
tura e InduatO.S,_ 25 ccdulas- que, sencio · tpu~ 
radas, dao o segutnte resultado : 

j.uvcnal Peon~~ 1.8 VEltcs i Edgardo da Co-
nba 17 votos e lJllldino Rios, r; votos. 

são proclamad..s membros da commissão 01 
tres senhores que obtiver.t:n V~Jtos. 

(/qmmissã# dl 0/wtU ~'lúas 

Para a ~ssão de Obras Publicas c Via-
çlo,. recebem-se e ~lo apuradas 25 cedulas, que 
Glo o se,uiate resultado : 

TccqueviJie. 18 votos ; Edmundo Blum, 17 
votos c Jojo Porfitio, rs votos. 
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São proclamados membrcs da commissão os 
tres senhores .votados. 

Co11m•issào de Inslm,çlo : Pu!Jlifa 

Para a commissào de In trucção Pubhca e 
Civilizaçlo de lndios, são recebidas c apura-
das :.õi5 cedulas, que dão o st:guinte resultad : 

Xavier Rolim, tó voto~ ; João V Ilo. o, Nelson 
de Senna e Miranda Junior, 13 votos a cada 
um e Raul de Faria, 14 votos . 

Slo pro !amados membro; da cornmissão os-
cinco senhores votados. 

Commis~ão de RediJcção de Leis 

Finalmente recebt: - ;e c são apuradas 25 
cedulas paoa a co n : is~e>' de Rtda::çü de 
Leis, oblt:nd · e ú :- ·:w ontc r sultado: 

Edua; d 1 ~ Amar· J, 1 v tos; julio da Mot-
ta e Antomo de Mour;o tó votos a caja um. 

Sio pr c ·amados mt mbnJ da com .ti::. ão os 
tres senhores votados. 

Nada mais havendo a tratar-se, o s . Pre. i-
dente convida o srs. deputados par<~ ases-
são do C ngresso, amanhã, · hora regunental,e 

Levanta se a e sfLo. 

1.• SESS -0 . AOS :.õi3 DE JUNHO DE 191o 
. PRB ' ID2NCIA DO SK . PRADO LOPES 

SU.MMARIO:-Cbamada.. - C mmisaão apu radora 
da eleição do PrcsidcBie e vice-Pre idente do 
Estado.-Voto de peza r . - Discurso do sr. Ca-

millo de Brito. 
Ao meio dia, feita a chamada, acham-se 

presentes os srs. Prado Lopes, Argemiro de 
Resende, Pedro Drummond, i''erre•ra Alves. 
Heitor de Sousa, Campos do Amaral, Nelson 
de Senna, Pericl s, Camíllo de Br"to, Tocqne-
ville Schumann. jo.é Alves, Raul de Faria, 
Edgàrdo da Cunha, Jayme Gomes, Paoliello, 
Bias Fortes, Senna Fig ueiredo, Sousa ianna, 
José Gonçalve , Rocha Lagôa, Nunes Coelho, 
G:>mes 1- reire, tylita, Olympio Mourão, Pedro 
1\'\atta, Antooill Carlos, Eduardo do Amaral, 
joao Li boa, ' ilv.:: ira Brurn. Cornelio de Mello, 
Tavares de 1\\ello, Martins da Silva, João Vel-
loso, juvenal Penna . Leop(;ldo C rcêa, Mello 
Franco, Ribeiro de Ol·veira Julio Ar .tonic,Gal-
dino Rios c Julio da lllotta .' fal tan1o com cau-
sa pa ticipada os sr . Ant nio .\\oura, Alves d:: 
Lemos, Gon alvts Chaves. L::vmdo L pe , An-
tero Dutra e ::rico L<. p s c sem ella os 
mais senhores . 

Occupa o Ioga r d! 1.0 secretario o sr . rge -
miro de Resen:le, na ausenc i do d f.:ct ivo e o 
de l.0 o sr. Pedro Drummond, r . u secret ario do 
Senado. 

Abre-se a ses~ ào. 

Commissao apuradora da elerç"o de Pruidwte e 
vue-Presi dente do Estedo 

0 SR. PRESIDENTE aiz =\ C. na fórma d art. 
97 da Co ·tttuiçá.o, comtmac:o com o art. 21 
do Regiment Cornmu m. c \·ac:: procc:dcr a 
eleiçã d.l commissao r r. cu rnbi a de apura!' a 
eleiçl!.o a 1u ! e procc k LI em 7 de março do 
corrente anno para l '> ;: · rg s de: Prc: ' idente e 
vice-Pre idente do r. t do, no quatrit:nnio o~.: 7 
de setembro e 1910 a t9'4 . 

A. C.- ~ 

Eata commis~ compor-se-á de 7 membrós, 
sendotJ .senaoores e 4· deputados. . . • 

Precedendo-se á c~4 são recebidas 41 
cedulas, numero correspon<1ente. ~ ,srs. con-
gress istas presentes no recinto e, . sendo ellas 
aguradas, dão o seguinte resultado: Antonio 
Carlos e JOsé Gonçàives, ~~ votos a-cadac um; 
Heitor de Sousa, 3o·votos; Paoliello, 19 votos; 
Eduardo do Amaral e Netson de S$!noa, , :.õl8 vo-
tos a cada um; Sousa Vianna, ~7 votos; e João 
Aptonio, 1 voto. 

São Rroclamados membros-da commisaão. Q6 
7 · senhores mais- votados-e a, elJa.,maoda.o sr. 
Pre~idcnte que sejam remettidas todàs(as actas 

I e mais documentos referentes á eleição acima 
referida. 
I Poto de pezar 

O ••· CaJDIJio de Bel to - (pela ordent..): 
Sr. Presidente, requeiro a. v. exc. se digne-. 

· consuitar á casa si me concede urgencia·para 
apresentação de um requerimento. 

( ConsuiladtZ a Casa, esta concede · a _urgencià 
pedida). 

O ••· Camillo de Brito (voita11do 
á tril>una): -~ r. Presidentt=, a Camara pres-
tou hontem as suas homenagens a disti ncto 
deputado dr . João Barroso; o Senado associa-
se cordialmt:nte a tão sentida manifestação 
d: pesar . 

Hoie. reunidas as duas casa- do Congresso, 
é JU to e peço que se preste egual tri-
bu o a um <•utro illu tre minc1r0 que abriu 
um claro mui sensivel nas fileiras dos homens 
publicas. Paio do illustre ex- enador Coelho de 
\\oura (muito bem. !), cujo fallecimento des-
p:::rt u a attenção de: todos os seus collegas, 
daquelles qu~ combateram ao lado delle dur-
ante uma longa vida parlamentar. 

Ntsta Casa elle deixou de si mui gratas re-
cordaçó~s. Todos se lembram da pureza de 
seu caracter (ápoiados gerae.<J, da firmeza de 
seus princípios e da assiduidade com que 
se entr.::gava a todas as luctas que luminosa. 
m ntc aqui se feriram. 

Passando para o Senado, alli assistimos de 
perto a applicação das altas qualidades do seu 
coraçao, os predicados que o tornaram um 
homem cte alta est ima perante a sociedade do 
Oéste cJe \i nas e de todo o Estado . (Apoiados; 
m11iio bem ! ) 

Sobretudo, d!vemos tornar saliente que elle 
pertenceu :.c::mpre ao grupo dos chefes exe-
cuti vos que d:: ixaram os seus nomes muit 
estimados p r todo- a:Jue lles que amam de 
ccraçllo as insti tuições dcmocraticas . 

S. c:xc. foi m i to dedicado á autonomia 
municipal. Na ci:tad_ de Ol" ve~ra, durante o 
tempo de ua administra ào, todos admiravam 
a sua oper idad_, o ine~ timavei5 serviços por 
dle orestados e . apezar disso, a sua caridud::, 
o · seu trabalho con'itante de mediw. 

Peço, poi , a v. ex c. digne· e de consultar 
á Ca!- a si cor.~ente que se lance na acta dos 
nos. o t rabalhos de hoie um voto de pesar 
pelo fallecimento des e saudOso mineiro. (l\1u,. 
to bem! i'v\ uilo bem I) 

O sr. Presid-nte . interpretando s sent imen-
tos do Congr, - SO, defere o requenm~nto dCl 
nobre senador. 



Nada mais bavendo a tr:ttar-se. o sr. Presi-
dente suspende as sessões. do congresso ~tt 
ttue a commissão commumque haver elaborado 
o seu parecer com relação á apuração d~ elei • 
ção presidencial. 

.2! SESSÃO ORDINARlA, AOS :as DE JU-
NHO DE 1910 

PllUl~NCIA DO SB. PRADO LOP~S 
SUMMARIO: -Acta.-Expediente.-Apreaentaçlo 

de projecto.- (Creaçlo do municipio de Con· 
ceiçAo do Rio Verde).-Diacono do ar. Jollo Lil· 
boa.-Ordem do dia. 
Ao meio dia, feita a chamad1, acham-se pre-

:;entes os srs . Prado Lope!l, Edgar do da Cu-
.1ha, Raul de Faria. Campos do Amaral, Pao-
j eJlo, MartiilS da Silva. Jayme Gomes. Styli· 
ta. Alves de Lemos, João a...isbo~, Schumann, 
Eduardo oo Amaral, Galdino Rios, joào Anto-
nio, julio da Motta, Tavares de Mel!o, Heitor 
de Sousa, Tocqueville, faltando con causa par-
t:icipada os srs. Antonio Moura, Xavier Rolim 
e Americo Lopes, e s.m ella os mais senho-
!"CS. 

Não se J.chando presente o sr. r.· secreta-
rio, occupa o Jugar deste o sr. Edgardo da 
cunha, sendo con..-idado para o Jogar de 2. • se. 
cretario o sr. Raul de Faria. 

Abre-se a sess1o. 
Lida a acta da antecedente e não havendo 

quem sobre ella fllça observações fica a mes-
ma sobre a mesa para ser approvada quando 
houver numero legal. 

O SR. 1.0 s~CRaTARIO dá conta do seguinte 
EXPEDlBNTE 

O.ffidos 

Do delegado da Estatística nesta Capital 
cumprimentando, em nome da directona, a 
Camara e solicitando sua cooperação para que 
o..,recenseamento tenha feliz exito neste Es-
t3.do.-lnteirada, agradeça-se. 

Do sr. dr. Zoroastro de Alvarenga, commu· 
r.icando ter a sumido o exercício do cargo de 
director de hygiene do Estado e agradecendo 
as con tantec; demonstrações ae estima pe;-
soal, que lhe dispensaram o sr . presidente e a 
c amara, du rante o tempo em que nesta Casri 
representou ·a 3. • cirr.umscripção eleitoral. 
-Inteirada. a gradeça-~e e communique-se 
ao ex mo . sr. dr. Presidente do Estado . 

Requt rime1# os 

!)o corone Felic iano Jo~é Cavalcanti de 
Albuquerque escrivao de orphàos da comarca 
de Rio Novo: p •dindo 4 annos de licença para 
tratar ae sua saude.- A' commissào de Peti-
ç · c:s. 

Do cida':ião Arthur Longobardo de SaBes, 
chefe de escç ! O da Secretaria da Policia, pe-
dindo que seja comput6do, para cs effeitos da 
apcsentadoria, o tempo c:m que reg u as es-
colas publicas e nocru rms de: S. jcsé do Pa-
taizC' e Jta jubá.- .'\ ' commis ão de Contas e 
Lc?iSI ção. 

Tdegramma 

Do dr . Deoclecio de campo~. ecretario ge-
r I da !.i , a .\ \:Jrit ima e do Comité Central do 

Rio de janeiro, ped:noo uma verba destinada 
a concorrer com a Nação na subscripçào po-
pular para a acquisição de um quarto cdread-
nought• que tomarâ o glorioso nome deRia-
chucllo.-A' commisslo de Orçamento e res-
ponda-se. 

O.ffidos 

Do SL 1. • sBCilEl'AJUO do Senado, commu-
nicaudo que em seaalo de 23, foi el~ita a 
Meaa cb ::ienado, que assim ficou constituída: 
Presidente, Gonçalves Chaves; vice-presiden· 
te, Biaa Fortes; r.· secretarios. Pedro ::>rum· 
mond; 2. • secretarias. Gomes Freire; sup-
plentes dos secretarias, Com::lio de Mello e 
Camillo de Brito.-lnteirada. 

Do juiz de direito da .:omarca de Ubá, com-
municancb te:- representado a Camara no en-
terro do dr. joao .Barroso, conforme lhe iôra 
solicitado,: transmittindo á esta Casa cs agra-
decimentos da família do illostre extincto.-
lnteirada. 

Não havendo pareceres das commissões, o 
sr, presidente annuncia a 

APUIBNTAÇÃO DK P ROJltCToS, REQUltRULPN'l'OS , 
INDICAÇ(>rtS, iNTERPKX.I.AÇÕES E MOÇÕ~S 

O tiP • .Joio LI81Joa: -Sr. Presidente, v e· 
nhe á es,ta trtbuna sómente para preceder. de 
r:~pidas palavras um projecto quo vou submet-
ter á consideraçlo da Camara dos Deputados, 
esperando que elle merecerá a approvação 
desta, visto que encerra uma medida que diz 
respeito á autonomia administrativa de um 
districto importante do Sul de Minas. de po-
pulação densa, de vida industrial accentuada, 
de vasto terratorio, possuindo em seu seio 
as conhecidas aguas mineraes de contendas, 
tào recommendadas pelas suas virtudes tbe-
rapeuticas. 

Com a approvação desse projecto, estou certo, 
sr. Presidente, de que a Camara dos Deputa-
dos fará com que, de futuro, esse novo mo· 
nicipio de conceição do Rio Verde possa gar-
bosamente formar ao lacb dess3s outras n6 
unidades administrativa5 que c0nstituem a 
grandeza do Estado de Jv\ inas Geracs. 

O projecto é concebido nos seguintes ter-
mos. (Lê). 

Qnando esse projecto transitar pt::Jas 3 dis· 
cussões regimentacs desta Casa. reservo .me 
para melhor demonstrar as condições em que 
está o districto de Conceição do Rio Ver.:.c, 
para go3a r d3 elevação á categ-;) ia de um mu -
nicípio autonorno. gestor independente de sua 
vida administrativa e economica. (Muito bem/ 
Muito bem .1 ) 

Proj ecto ,. . 85 
(Quinta legislatura) 

O c ong resw Le islativo do E tado de l\•1i· 
nas Gcraes decreta : 

.\ rt. r. 0 E' c reado o muni cípio de Concci-
o do Rio Vcr je, que se constituirá do di · 

tricto do mesmo nome, desrnembrad da Pre-
fe ttura de \ guas Virtuosas, mantioas as divi-
' ~s actuaes. 

..ur. l . 0 Revogam-se a; disposições em con-
trario. 

Sala das sessões. 2 5 de iunbo de 1910 -
João Lisboa .- Alve de Lemos .-Raul de Fa-
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ria. -F. Schumann. -Simcão Stylita.-Edu-
ardodo Amaral. 

Estan:lo apoiado pelo numero de a5signatu-
raa, vae a imprimi~·se. 

Nada mais havendo a tratar-se o sr. Pre-
sidente annllllCia paq 27 cb corrente a ordem 
do dia regimental. 

Levanta-se a sessão. 

J." .SESSÃO ORDINARIA, AOS l7 DE jUNHO 
DE 1910 

PRESID2NCIA DO Slt. PKADO LOP28 
"SUIUlARlO:-Acta -Expediente.- Compromiaso 

de deputado.- CommunicaçAo.- Nomeaçilo de 
:nembroa interinos para as comm.iaaOea de Re-
daeçllo de Leia, de camaraa Municlpaes e de In-
struc~o Publlca.-Ordem do dia. 
Ao meic dia. f~ita a chamada, acham-se 

presentes os srs. Prado Lopes, Argemiro de 
Resende1 J!:~ardo da Cunha, José Alves. Cam-
pos do Alllilrâl, Nelson de ~nna. Heitor de 
Souza, Alves de Lemos. Paolidlo, Stylita João 
Lisboa. Tocqueville, Eduardo do Amaral,' julio 
da MoLta, Ga1dino Rios J~ão Antonio, Aristo · 
teles Dutra e R lU) Farià, faltando com causa 
'P&rticipada os srs. Antonio Moura, Xavier Ro-
lim e Americo Lopes, e sem ella os mais s::. 
nhcrcs. 

Abre-se a sesslo. 
Lida a acta da antecedente e não havendo 

quem sobre ella faça observações, fica a mes. 
ma sobre a mesa para ser approvada quando 
houver .numero. 

O sx. 1.0 SKCRaTARio dá conta do seguinte 
KXP2DIENTR 

Officio 

Do secretario do club republicano cFioriano 
Peixoto•, em nome da directoria, onvidaodo 
a Camara a se fazer representar na sessão so-
lemne a realisar-se no dia l9 do corrente data 
anniversaria do passamento de seu glorioso 
patrono. 

A Camara fica 1nteirada e o sr. Presidente 
nomeia para representai-a os sn. João Li boa. 

ampos do Amaral e Schumann. 
ompromisso de tkj>ulado 

O sa. HEI'l'OR DE SousA fazendo ver achs r-se 
na ante ala o sr. dr. Alfredo Martins de Lima 
Castello Branco, deputado eleit pela l." cir· 
cumscripçào e iá reconhecido pela Camara, 
pede a nomeação de uma commissão que o 
introdusa no recinto afim de prestar o com-
promi&so regimenta'I. 

Deferido e _se requerimento o sr. Presi-
dente nomeia para a referidà comrnissão o~ 
srs. Heitor de Sousa, joào Lisboa e Aristote-
les Dutra. 

Introduzido no recinto com as forma:idades 
do ·. stylo, presta o compromisso e toma as-
sento em seguida o illustre deputado. 

C omm#tli&aç4o 
O sa. ARGEMIRO DE RasaNDB traz ao co-

nhecimento da Camara e fica esta inteirada 
que o sr. Garibaldi de· Mello tem faltado ás 
sessões por motivo justo. 

CM~~Misslo tk R611a&ç4o d4 .L4s 
0 SK. EDUAllDO DO AKUAI. pede a nome&• 

ção de quem substitua interinamente o sr. 
Antonio de Moura na commissão de Redacçio 
de Leis, sendo nomeadó o sr. Galdino F' i1J6. 

Ctm~Misslo d•CamaNs Mtmiéi~es 

O sa. P Aor.uu:.w pede egualmente a no-
meação d~ um membro para a commissão de 
C amaras i~unicipaes sendo nomeado o s r-_ 
Aristoteles Dutra. ' 

Ctmmrisslfo rü ItUtrwcflo P#6lw 

O SR. RAur. DB FAKIA, fazendo ver achar-
se desfalcada a commissao de Instrucção Pu-
blica, pela ausencia de dois de seos membroe-
pede a nomeação de quem preeocba interina-
mente 38 vagas. 

O SR. Paa1ID2NTB nomeia os srs. CasteUo 
Branco e julio da Mc.tta. 

Na havendo paraceres das commissões, nem 
proiectos, requeriment08, indicações, interpel-
lações e moções a serem apresentados e naoa 
mais haven:fo a tratar-se o sr. Presideute ,dá 
para a.manhã a ordem do dia regimental. 
L~vanta-se a sessão. 

4· • SESS -0 ORDINA.RIA, AOS 28 DE JUNHO 
DE 1910 

PR.EsrnKNCIA DO sa. P.aADO LoPllS 
SUMMYRIO:-A.cta. - Commlado de Força Pu 

blica.-Ordem do dia. 

Ao meio dia, feita · a chamada, acham..,sc 
presentes os srs. Prado Lopes Argemiro de 
Resende, João Lisboa. CampoS do Amara:l, 
Nelson de Senna, Jayme Gomes. Castel o 
Rranco, Paoliello, Heitor de Sousa, Schumann, 
Stylita. Eduardo do Amaral, julio da Molt~, 
Ga1dino Rios, Arist teles Dutra e Toc" ueville 
faltando com causa oarticipada os srs ~ Ante.!. 
nio Moura, Xavier Rolim, Americo Lopes e 
Garibaldi de Mello, e sem ella os mais senho-
res. 

Não se achando presente o sr. 1 • • secreta-
rio, occupa o Jogar deste o sr. Argemiro de 
Resende, tendo convidado para o logar de 2.· 
secretario o sr. João Lisboa • 

. \bre se a sessão. 
Lida a acta da antecedente e não bavenoo 

quem sobre ella faça otservaçõ: s, fica a me!'· 
ma sobre a mesa para ser approvada quando 
houver numero. 

Não ba ma teria de expediente sobre a mesa. 

Commiss~ tk l'orfa P#/Jlica 

O sa. ScRUMANN, fazendo ver acbar·se au-
sente o sr. Pedro Laborne, membro da com-
missão de Força Publica, pede a nomeação ce 
quem o sut6titua interinamenie, sendo pelo 
sr . presidente nomeado o sr. Stylita. 

Não havendo pareceres das commissõetJ, 
nem projecto, requerimentos indicações e 
moções, e nada mais havendo' a tratar-se. o 
sr. presidente dá para o dia 30 a ordem do dã:: 
re~imental e 

Levanta-se a sessão. 



-ACTA DA REUNIÃO PARA A 5.• SESSÃO 
ORDINARJA DA C M RA bOS DEP TA-
DOS AO ( ,ONGRESSO LEGISLATIVO DO 
EST ·\DO DE UNAS GERAES, AOS 30 D~ 

•. JUNHO DE 191Ó 

PaasiDENCI4 D sR. PRADO LoPEs 

Ao meio dia. f~ita a chamada, acham-se 
presentes os srs. Prado Lopes, Ame rico Lo-
pes. Argemiro de Resende, Nelson de Senna. 
João Lisboa, Aristoteles Dutra. Castello Bran-
co, Eduardo do Amaral. Raul de Faria, Scbu-
mann, Campos do Amaral, Julio da Motta, 
Paoliello e Stylita, faltando com causa par-
ticipada "S srs. Antonio Moura, Garibaldi ~e 
Mello e Xavier Rolim e sem ella os mais s -
nhores. 

Não havendo numero para abrir-se a sessão, 
o sr. Presidente declara que continua p~ra 
amanhã a m{'sma ordem do dia a nnunciada 
para hoje. 

A(;T A nA REUNIÃO P ARA A. 5. • SESSÃO 
ORDJN RfA E \ 1 . • DE jULHO DE 1910 

PRESlDENClA DO SR. A.MEJUC ) LoPES 

Ao meio dia, feita a chamada, acham ·se 
presentes os !!JS . Americo Lopes, Raul de 
Faria , JoãO Lisboa, campos do Amaral, 
Castello Branco, Scbumann, Aristote]e Ou 
tra, Paoliello, Jayme GoTes, José .-\lves. 

.~duardo do Arnaral, Nelson de Senna, joào 
. ntcnio . .Julio da 1\'\otta e G Jdino Rios, fal 
tan o com causa partic ipada os rs. Antonio 
Moura, ·avier Rolim e Garibalda de Mello e 
scrn ella os maissenh u s. 

N o se achando presente os sr . Pnsideote 
e vice- presidente ,occupa a cad ira da presi-
den::ia o sr. Americo Lopes, 1 . · secretario e 
as de 1 • • e 1.· secretarias os srs . Raul de F a· 

,, ria e João Lisboa . 
Não haven:lo numero legal deixa ce haver 

sessão e o sr. Presidente diz que cont inúa, 
para amanhã, a m~sma ordem do dia. 

A TA DA P.F.UNI-0 PARA A 5.• SE S .~O 
ORDINARIA AOS :1 DE JULHO DE 19 10 

P~smENCIA nc SR . PRADO LoPES 

Ao meio dia, feita a c~amada, acham-se 
~resentes os srs. Prado Lopes, Americo Lo· 
pe • Argemi ro de Resende, João Lisboa, Cam-
pos do Amaral, jcsé lve . Edu a do do maral, 
Castello Branco. cbum· nn. Paol iell , Nels~n 
de enna. tylita. e Ari ta teies Dutra, faltan-
do com · cau5a participa-:"a os srs. Antonio 
Moufêk Xavier R Jim e Garibaldi de Me llo e 
s~ ella os mais senborc ·. 
·,Não havendo numero !egal deix11. d.; haver 

:;c são . 
'I 

CONVOCAÇÃO DO CONGRESSO 

. SR. PRR' IDENTE diz que ten o a commis-
são mixta. incumbida do· trar alho- da apura-
~o da eleição presidenc!al r alisada a 7 de 
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março ultimo, communicado achar-se elabo-
rado o respectivo parecer, convoca o Congres-
s:> para o dia 4, afim de tomar conhecimento 
do mesmo e manda que disso se dê commu-
nicaç to ao Senado, continuando pai·a a 1." aes. 
Sllo da camara, depois das do Congresso, a 
mesma ordem do dia já annuncíada. 

1.• SE5S \O, AOS 4 DE JULHO DE 1910 

PRF.:SIDENCIA D() SR. PRAD) LOP25 

S MJIAR!O . -Acta .-Expediente . - Apresentaçllo 
de,p recer.-Oiacurso do sr, Nelson de Senna. 

AJ meio dia, feita a ch· mada. acham-se 
presente' os srs. Pr.a d> Lopes. Americo Lo-
pes, Comelio de Mello, Camillo de Britto, 
Aristoteles Ol:ltra, Nelson de Senna, Castello 
Branco, Paoliello, Campos do . maraJ, julio da 
Motta, Galdino Rios, João Antonio, ousa i-
anna, Olympio Mcurào, J-:sé G'>nçalves, Jayme 
Gomes, • chumann, Pedro Rosa, João l}isboa, 
Antonio Moura. Pérrei ra Alves. Martms da 

ilva, Leopoldo Corrê.; . E1uardo do maxal 
José Jveg. · rgcmiro ck- c end::, Mello Fr&U.co' 
Raul de Faria, Nunes : · ~ lho, Ribeiro de Oli: 
veira e Stylita, fal•an:in com causa participa-
da os ~ r~. Gonçalves r. h aves Gomes Freire, 
Pedro i\\a tta, Antero Dutra,' Lev indo Lopes. 
Gaspar Lope', Xavier Ro im e Garibaldi de 
1\lello, e sem ella os mais sent ares. 

ccupa a cadeir.t de 1. o secretario o sr. 
Americo Lopes, sendo convidado para o lagar 
de 2. · o sr. Corncl io de 1ello supplente do 
secretario do Sena ·o. ' 

:\bre·se a sessã~. 
Lida a acta da st ssiio de 21 d junho p. fin-

do e, nã havend l quem sobre e lia faça obser-
V2Ções, fica a mes rr a sobre a mesa para ser 
approvada quando houva numero legal. 

E' PltDIENTE 
Não ha matt'ri a de expediente s~bre a 

mesa . 
Comtntmicação 

O s:« . joXo LxsnôA traz a0 conhecimento 
do Congresso e fica este inteirado. que o ar • 
. Miranda Junior tem falt ad âs sessões por 
motivo de moles tia. 

APRESENTAÇÃO DE PARltC:ttR 

0 SR . PRESIDEXTE C')OV ida a COrnmissão 
a apres~ntar o ! cu parecer. 

'O r . Nel on de Senna:-Sr. Pre-
sidente, a commissão Mixta, nomeada por dis-
tincção de :; nobre congre~sist as para fazer o 
processo d.1 apura ào do uhi rno pleito presi-
dencial, d~ 7 de março. n u 1iu- e e elegeu 
seu presidente CJ r. ~ eoad · r nt .nnio Carlos, 
.:J Ue designou sec etario o r . Heitor de Sollaa 
e relator geral o obscuro deputado (ulfo apoia-
dos ) que ncste 1'!:0mento fa JJ <l Congresso, 
s~ndo dist• ibuid s papeis rcla tiv ás 6 cir-
cumecripções eleitQraes pe:•>, f"'ernbros com-
ponentes da refe ri a com i sã-:~ . 



Ultimado o trabalho de apuração. ele cad<. 
um:1 dessses circumscri~ões, apre entados os 

. reh. toRos yespectiYO!, formulei, :á. vista deJies, 
·o seguinte parecer que-passo '& ' ler (L!) · 1 

Acompanham o parecer os rclatorios anne -
. xos. referentes ás 6 c:ir:eumscr;pções, com os 
. msppes, escrQPulosamente levanta jos, das vo. 
.laç es recx bidas ,pelos•.div.ers candi:la'IOS, 1á 
vista das actas que chegaram ao pocer da 
commissão que se promptifica, jâ pelo seu 

relator geral. já por qualquer de seus mem-
biO~ , a adminisrrar ao Congresso quusquer 

ui r esclarecimentos que sejam solicitados, 
demonstr•Oores da' l isura, do zelo e do escru-
pulo com que a mesma agiu nt~sa · emergen-
cia,parlamentar. 

Pa&sando ás mãos de v. e~c. o parecer, sr . 
Presidente. eu requeiro que seja o Dll:f>IIIO 
impres o, .afim de que, diHribuldo, P03S8 cor-
rer r.s t1 amites regimentaes neste Congresso. 
(Mui/o 6t.'"! ) 

PARECER N. 2 

Parecer do relator geral sobre as eleições realizadas 
a 7 de março ·de 191 O, no Estado de Minas Geraes, 
para Presidente e vice-Presidente do Estado, no fu-
turo quadriennio de 7 do setembro de 191 O a 7 de 
setembro de 1914. 

Em obediencia ao prPcelto constitu ional da 2. •, pa r to do !l 1. 0 do a rt. 07 da nossa carta P~li-
ltlea d 35'<le titJnho de rl891, vem o Con<>re o Le islàtivo 'do Minas Geraos ·d r desempenho á mais 
grave e solcm n das suas·runcçOes. qual a tla apuraçlo escrupulosa da eleiçilo dos dois mais graduados 
detentores do P oder Publico m nosso Estado. e a cons quente procla Die.ção do3 dois cidadiloa que 
por suflra~o di r ·cto c maioria ab oluta de voto do elei torado minei ro tenham sido escolhidos .~'resi
dente o Vice-Presidonto do Estado. 

P la sotima vez. no p riodo constitncionall' publicano\ o Po'Vo Mineiro su trraga nas urn s o nome 
de seu primeiro ma~Jistrado politico; e d sele a primeira e eição dir c ta de 3 d maio do 1892, que 
elevou ao pode r o Presidcnt Afl'onso Penna, s · te m uccedido em no~sa t rm os c. efes de Estado 
eleitos pelo corpo el itora l de Min : a 7 d março de 1 I, o pr sidente Bias L•'orte · ; a 7 de março 
de 18t'8, o oresidcnte ilviano Brandão; a 7 de março de 1902 o pr sidento Franciaco a lies ; a 7 de 
março de 1 06,0 pr sider. l Jo11.o Pioh iro :ujo pe riorlo quad rienuul in terro•~ piclo pola sua morte deu 
Jogar (a rt. 116 ela le:i n .. 2 , do 6 do no vca-.bro d lbYI, com fundMn nto no § 2 . o, I . • pa rte do art. 
49 da Consr. hlinei r~t ) á el içào do pr sidea1e Wenceslau llraz. a J(l do ianeiro do 19 O. o qua l veio com· 
pletar o p riodo ad minis raü vo não levado a. t rmo pela prcsidencia Pinh ir o; e n 7 d março ulti-
mo. o mais recen l uos nos o pl i to pr ldcnciae , a CUJa apura1;ão ora. su onhega o Congresso l\Ii· 
neiro pela fusão das suus Càmaras Loaislativas . 

Eleit a commissll.o pari m<>nlar encnrr ·• da du a pura r ,1 I ições de < d ma rço tlesto anno, pro· 
cu rou el ln d empenhar com o maior zelo escru pu lo a ta reC r P.cobida por diJ incção de seus pares 
nest Cou~eresso · do modo po r que se houve n so nca r• o acharão os nobr s enadorcs Deputa-
dos d Mina ra s a prova melhor docum ntada na. ynth i.'so d{'s to parecer do obscuro relator geral 
c nos seis relatorios parciaes elaborado pelos diversos membros da commi"s!io, U03 qua.es foi dlstri-
buido o estudo acu rado d cnda uma das seis circuruscripçOes cleitoraes ao noss Estado. 

Em annexo a e to p:. rece r constam todos os documentos e peças que instruem a este relatorio 
geral, e o relatorios pa r ines sobro a apuração das recentes eleiçiíes d Presidente e Vice-Presi-
dente do E lado . 

:\ão ob tanto a s<>gurança .t.lo eumo feito nas centenas do act 11 eleltoraes submettidaa ao estu· 
do anal~· da comuli·~ãc . sta se prolllplitlca a ministrar no dcb:!.t qu , porventura, se t enha de 
a rir sobre este parcc r. ual uer csclareciUiento exigido uos seus membros pelos nobres srs. Congres-
si las . 

Por honra dos creditó do rcg imen democ r ticv em nos a t erra bem so pôde dizer, tendo em 
vis ta os no sos anoars político . Que, "~ m vir tudes sem talentos•, nunca nioguem suhiu ao elevado 
posto do Pre~id n de Mina e ~aes . Para tão alta invo Udura política . em nosso E ·tado o Povo 
Mio iro tem s~tbido escol h r cidadll os probos e cheios o serviços ú causa do bem publico. 

Da h i. em regra , a puciftc t~ ncc s àO do podP.r. m Mina!< a calam coo1 que o proc1 sso eleitoral 
nq 1. i se t r m t ito, m d zoito anno:t de loqucnte prova do sutl·ragio directo paro. a eleição do preai· 
d nt do E tatlo. 

Uma Yez fi rmada pelos or~llos oaturaes do partido quo tem estado ú t esta da di recção política 
de ~linas, ha longos annos, a scolha dos oom s que hão d receber os sufi raJlio populares nos co-
micio eleito racs c r ta t m si o a confl r o., llo vencedora das urnas para os nomes escolhidos, em Con· 
v !fÇOes Assombléas IJréviu a que concorrem o~ delegados immedhüos d do!: os municipios mi-
neiros . 

Esta é o esta tem aido a maneira habitual com que to os os povos ,..overnados pela Democracia 
a .m _para a• r •ui r con ·er vação do seu livre re,..imen pol!tico. at ravcz das mutações necessarias e 
perJOdtcas dos d te o tores do poder . 

O pleito de 7 do març ultimo-como o seu aoteriore e do· lJU s dimunou a sa" ração dos vo· 
tos pdpulares pa-ra as presit.leocias Peuna. Bins. t lviaoo . ... alies, Pwheiro e \\ enceslau - mais uma 
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vez apoiou e confirmou, por ab110luta maioria nas urnas, a préYia lndicaçllo dos nomes apontados aos 
suft'ragios de Minas Geraea para 01 altoa cargos de Preaidente e Vice-Presidente deste Estado. 

Do maior interesse ligado pela populrçllo de um grande Eatado, como o no1110, á ~lha defi-
nitiva dos que bllo de governai-o, de 4 em 4 annos, resulta sempre o elevado algariamo de votos 
com que o eleitorado mineiro, bem maior de 200 mil votantes, su1fraga os candidatos á Preaidt~n
cia e Vice-Presidencia. 

Na eleição que ora estudamos concorreram ás urnas 116.181 eleitorea que votaram pars. Pre-
sidente do Estado e 115.883 eleitores que votaram para vlce-Preaidente do EStado ; e de que estava 
no animo do povo apoiar e sustentar oa candidatos da Convenç!lo republicana, de setembro de 1900, 
se evidencia do simples facto de haverem sido suffragadoa aquelles candidatos com estas elevadas 
e significativas votaçõea : 

O sr. Jnllo Bueno Brandllo para Presidente do Estado, com o algarismo de 99.604 votoa; e o 
sr . Antonio Martins Ferreira da Silva, para vice-Presidente do Estado, com o de 100.474 votos. 

O excesso de votos do eleitorado que foi ás urnas sobre a votaçllo re ... 3bida por esses dous can-
didatos. que alcançaram maioria absoluta ee repartiu entre os dignos candidatos adversos e outro• 
nomes de cidadãos, nos quaea recahiram votos exparsos do eleitorado. 

Nos seis relatorios parciaes, em annexo (notadamente, nos dos I·elatores da 1.• e 5.• circumscri-
pçõe•) se ap.:>ntam uma ou outra irregula'!'idade encontrada, mas que n!lo prejudicou a eleição em 
substancia; vicios e faltas, que numa '>U noutra secçllo eleitoral determinaram o repudio do resul-
tado accusado e o consequente desconto da votação assim nulla; e tambem diversas observações 
geraes sobre o processo eleitoral e procedentes queixas sobre a falta de remessa pontual das actas 
parclaes por parte das junt<ts apuradoras de muitos municipios, facto este que vem, lamentavelmen-
te, se repetindo. desde eleiçlles ant~riores. 

Qualquer outro commenta.rio ou critica do proce1110 eleitoral seriam aqui reduud~o.utes. Releva 
ac rescontar que durante o prazo de 8 dias, em que se renniu a commissllo. nenhuns protestos ou re-
clamações de intereasados lhe chegaram ás m!los. 

A' sabedoria do Congresso compete decidir, em ultima instancia., sobre o resultado das eiei~ ies 
presidenciae:.~ de 7 d março deste anno. 

Em definitiva, foi e te o 

Resultado da apuração geral das 6 circumscripções eleitoraes em 
que está dividido o Estado de Minas Geraes 

Para Presidente do Estado (candidatos mais votados): 
O sr. Julio Bueno Brandão obteve : 

Na 1.• circumscripçllo ........................................ . 
Na 2.· ,. ..... . ................................ . 
Na 3.· ,. .... . .............. .. ................. . 
Na 4.· .••.•••••.•.••••••••••.•••••••.•••••••. 
Na 5.· ,. ••••.•••••••••••••.••.•••••• • .••••••••• 
~a 6.· • •••.••••••.••.•••••.•. • •••••••••.•• , ••• 

'fotal .•..••••••••••••.•.••••..•.••••.•.••.•.•...•.• 
O dr. Manoel Thomaz de Carvalho Britto obteve: 

Na 1.• circumscripçllo ....................................... . 
Na 2. · • •.•..••••••..•.••..•••••••.•..•••..•••• 
Na 3.· ,. ••....•••.•.•••••••••••. • .•••••..•.•••• 
Na 4. · ;lt •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Na 5. · . •.••••.... . .•.••••.••.•.•••...••••..•.• 
Na 6. • » ••••••••••••••••••••• . •••••••••••••••••• 

Total, .••.••••.••••..•.•••••••••••••..••••••.•.••• 

17. 661 votos 
15.411 ,. 
19.608 ,. 
18.918 ,. 
14.351 ,. 
13.655 ,. 

99.604 ,. 

2,985 votos 
3.639 ,. 
1.350 ,. 
1.874 ,. 
5.422 ,. 

904 )t 

16.174 ,. 

Para Vice-Presidente do Estado (candidatos mais votados): 
O sr. Antonio MP.rtins Ferreira da Silva obteTe: 

Na 1.• circumscripçAo ...................................... . 
~a. 2.. )t •••••••••••• o ........................ o •• 

Na 3. • ~ •••.•••••••••••.•••••••••••••.•••••• , ••• 
Na .t.· » •••••••••••••••••••••••••.••••••••••••• 
~a 5.· • •.•..••••.••.••.••••••...•••••..••.•••••• 
~3. 6. · • • . . • o • • ••••••••••••••••••••••••••••• • ••• 

17.844 votos 
15.874 ,. 
19.835 .,. 
19.107 ,. 
14.310 " 
13.504 " 

Total..... . .......... . ......... . ................. 100.474 ,. 

O dr. Joaquim Furtado de Menez is obteve: 
Na 1. • 
, a 2. · 
Na. 3.· 
Na 4.· 
~ Ta 5.· 
Na 6. · 

c i r c umscri pç!lo .... . ....... . . .. . . .. .......... .. ..... .. ,. ,. 
• 
• 

• o •••• o ••••••••• • • • ••••••• • o • • •••••• o o. o. o •... o ..••..•.. o...... . ••.•.•..•.•.• 
······································· 
• •• o o o •• ••••••• o ••• o • •••••• o o •• o ••••• -. 

••• o • •••• o ••• •• ••••••••••• ' • •• o •• o o •• o o. 

Total . . .. •. . .•..... . ..••••. . : ••.•.•... .... · .... · 

2. 2-' vot()s 
2. 837 " 
1.030 ,. 
1.335 ,. 
5 .260 ,. 

841 ,. 

14.127 ,. 



Auim, portanto, e á vista do que vem de expor, opina a commi~o incumbida da apuração do 
pleito de 7 <ie março ultimo que St'jam approvadas aa ditas eleições e considerados eleitos por 
sutrragio directo das urnas e maioria absoluta de votos do PoTo Mineiro os ara. Julio Bueno Bran-
clAo ·e Antonio Martins Ferreira da Silva para os altos cargos de Presidente e vice-Preaidente do 
Estado de Minas Geraes, no proximo quadriennio constitucional de 7 de setembro de 1910 a 7 de se-
tembro de 1914; e como tal s('jam ambos reconhecidos e proclamados por este Congresso Legisla-
tivo, depois de discutido e approvado o presente parecer com a sua final conelusllo. 

Sala das sessões do Congreaso Mineiro, em Bello Horizonte, aos 1.• de ulho de 1910. - Antonio 
Carloa Ribeiro de Andrada, presidente.-Heitor de Souza, secretario.- Nelson de Senna relator ge-
ral.-Francisco Paoliello.-Joaé Gonçalves.- Souza Vianna.-Eduardo do Amaral 

Relatorio parcial da 1.1 circunumripção 
~mo. ar. Presidente da& Commisaão Mixta.- Coube-me na distribuição do trabalho incumbido 

li comn1issão apuradora da eleiçllo que, em 7 de março ultimo, se procedeu para Presidente e vice-
Presidente do Estado, no período de 1910 a 1914, o estudo das actas referentes á 1.• circumscri-
pçllo. 

Compõe-se essa circumscripçlo eleitcral de 18 municípios, dos quaes apenas 13, isto é, Ouro Pre-
to Barbacena. Lima Duarte, Turvo, s. João d'El-Rey Prados, Queluz, Marianna, Piranga Alto Rio 
Doce, Ponte Nova, Manhuaasll e Caratinga remetteram actas de apuração parcial. 

Como muitas actas de apuração municipal accusam a falt.a de authenticas de secções eleito-
raes, recorri ás que encontrei entre os papeis apresentados á commissllo, procurando assim com-
uleta r a a puraçllo de cada município. Identico meio puz em pratica aftm de supprir a falta de 
ar,araçllo parcial verificada nos demais municípios da c1rcumscripçllo, a saber: Palmyra, Tiradentes, 
E.tre-i{ios, Alvinopolis e Abre Campo. 

Passo a mencionar descrlminadamente por municipio, o resultado da eleiçílo da I. • circumscri-
pçllo, acompanhando-o do juizo que formei relativamente ao merito do processo eleitoral. 

MunlclJ•lo de Ouro Preto 
Aapuraçiio feita pela junta respectiva. diz respeito sómente a 6 secções, que são : primeira. do 

districto de Ouro Preto, pri mei ra do districto de Antonio Dias, uma do districto d" Jesus·Muria e 
Jose' da Boa- Vist.a, uma do districto do Rio de Pedras e uma do de i. Gonça lo do Monte. 

Acdicionados á somma verificada pela j unta os votos recebidos na segunda secção de Ouro Pre-
to, terceira de Antouio Dias e uma de ltabira do Campo, uma de Soledade e uma de : . Gonça lo 
elo Amarante, cujas actas foram presentes á commissão, e' este o resultado: 

P ara Presidente do Estado 
Julio Bueno Brandllo.. .. ... . .. ..... .... ..... ...... . ... ...... 5G6 
Dr. Manoel Thomaz de Carvalho Britto...... ...... ......... \13 
Dr. Atronso Penna Junior.. .. .. . .......... . .•..•..•.• . ...•. 1 
Dr. Ca rlos Thomaz de Magalhães Gomes....... . .... .... . .. 1 

Para vice-Presidente do Estado 
Senador Antonio Martins Ferreira da Silva ................ . 
Dr. Joaquim Furtado de Menezes . ......... . ..... ........ .. .. . 
Dr. Constantino Luiz Palleta .. ................... .. ......... . 
Dr. Fernando Lobo ... .. ..................... . .... . ......... . 
Dr. Carlos Peixoto F'ilho ........ . .. ... ...... . ............ .... . 

, Paulo Brandão ................ . • ............ · . ... .. ··- .··.·· 
Joaquim evcriano de Carvalho ....... .. .... . ........ .... .. 
Dr. Leonidas Botelho . .................... . . .. .... · ... ·• · . . · 
Dr. Alionso Pcnna .J unior ........ ... ........... . . .......... . 

~lnniclplo de Bnrbacena 

555 
lll 
29 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Resultado de Ui secções apuradas pela junta municipal e de mais duas secções do dislrict de 
·anta Rita de lbitipoca: 

Para Presidente do E stado 
Julio Bueno Brandil o .. . ......... . ....... ... · · • ..... · •. · · .. · 
Dr. Manoel Thomaz de Carvalho Britto ... • ...... .. ... .. .. 
F'ranoisco Antonio da ilva Pinto .. ... ..... ... ..... ........ . . 

Para vice-Presidente do Estado 
enador Antonio )fartins Ferreira da ilva ... . . .... . .. ... .. . 

Dr . Joaquim Furtado d MenezPs, . . . . • • . .. . • . . .. . . . • . .. . ·. 
Dr. Affonso Penna Junior ... . ... ... .. . ...................... . 

Falta a votação do districto de Bias Fortes, cuja acta nãolfoi enviada ao 

:\luntclpio d e Palmyrn. 

2, 24!. 
610 

2 

2.2.Jt) 
ô03 

4 

Congresso. 

~ . , Evidencia-se ser o seguinte o resultado de secçõ s isto é. as do distr icto da cidad.:- e do3 is-
trictos de Formoso e Do res do Pa rahybuna. faltando o do districto de . João da erra. 



Para Presidente do Estado 
Julio Bueno Brandão... ... .................................... 692 
Dr. Manoel Thomaz de Carvalho Britto.......... . .......... 17 
Cedulas em branco ...... -.............................. , ...... 4 

Pa-ra. vice-Presidente do; Estado 
enador A ntonlo Martins Ferreira da Silva............... . . 692 

Dr. Joaquim Furtado de Menezes........................... 18 
Vr. Antoni•) l:lonorio Vieira Braga............ . . •.. .. . .. .. • 1 
Dr. Afi'ooso Penna Junior.................................... 1 

illbnlcl)lio de Lima Dunrte 

Segundo a acta de apuraçAo parcial com accrescimo da vot:l.ção dos districtos de Sant'Anna. do 
Garamôéo e Conceição de lbitipoca. 

Para Presidente do Estado 
Julio Bueno Brandão....................................... 496 
Dr. M noel Thomaz du Carralho Britto.................... 430 

Para vice-Presidente do Estado 
Senador Antonio Martins F r rei ra da Silva.... .. . • • .. .. . . .. 47! 
Dr. Joaquim Furtado de Menezes . .. ........ . ......... ;..... 429 

Nilo foram comprchendldos na apuração ora feita, os votos tomados em sepa.rado nn districto de 
Concelçílo de lbit ipoCD por proc der ut de eleitores nao domiciliados no districto, uma vez que nllo 
tinham seus nomes na lista d chamada, como constata a propria acta. 

Nilo foi possivel a apuraçao tio districto de S. Domingos da Bocaina por faita da neta • 

.lluuiciaaio do Turvo 
Apuraçllo feita pela junta municipal: 

Para Presidente dó Estado 
.lu li o Bu no Brandilo .......... : ....... ·... .. .. . .. .. . .. . .. . i9~ 
Dr. Mano!! I Thomaz de Carv~.tlho Britto..................... 307 

Para ·:ice-Presidente do Estado 
enatlcr Antonio i\Ia,rfins Ferreira da. ilva •..•... :.......... 00 

Dr. Joaquim Furtado ue Menezes.. ....................... . 307 
Consta da acta da apuração não t ~> r sid:> attcndido o dístricto do ~ra.lrc de Deus do Rio Gr:mde 

qlle deixou de enviar a ac ta da eleíçilo . 

.11uuici1• o de S . .João cl El-llel 
Atntraç'"o fei la pl'las: l!hPntica d:t .•. 2 •. . • 4. • c 12.•:: cçiJcs o di ·tr 'do du cida e, 111 1:1 de 

Concetçllo dn l3a rrn, uma d lbituruna.. nma d . ~eba lião da. n eto ria, uma de S. Mígu I do Cajurú 
e uma de . ranci o d A is do Un.,:a un icu pre enles á c<~uuuiss o or faltar á acta de apu ração 
pa rcial a fo rmalidade da lranscrlp~ão c conferencia : 

Para Prcsi ente do Estado 
,lulio Bu no Brandão ... . . .. . . ..... .. . ..... ; .... . .. . .. ... ti'li 
Dr. Manoel Thoma~ de an · lho Brito.. . . . .. .. .. . .. .. .. . 293 

r. Frnncisco :\1 ndos Pimont I. ............ ·...... ... ... .. 1 

Para ,-ice-Pre i ente do Estado 
:--ena • or >\ ntonio Martins F rr ira da SiJ ,·a. ... ........ . .... -;;H 
I1r . J ll tu im Furtar.o d M nez .. .. .. ... ........ .. ........ 296 
l lr . Atli>nso Ponoa Ju nio r.. ............... ....... ..... . .. 4 
•r. Fr<~ncisco i\l ourno....... ........ .... .... .. . .. .. .... .. . 2 

· Francisc d :.1 nd ooç~ ... .... . ............ ... . .. . . . ... L 
l1 r. Fra i. o M nd s Pim ntcl......... . .... .. .. ... . . . . .. . 1 
ll r . Lcll•· ti a: t ro.. .. .. ...... ......... ... .... .. ... ..... 1 
llr . C.lr\' lllq l3rJlto..... ..... . .. .......................... l 
llr . l'aulo Teix ira ..... .......... .. .. . .. ... .. .. .. ...... .... 1 

~lunl •i()i t> de Tirncl 'llt<"!"l 

(Com e. cep ·:lo tio ,! i·Jricto co La-: do ljua l fa ltou acta ) 

Para Presidente do Estado 
.luli Une o ll ran o .... ....... ..... .. ..................... 45à 
J r. ~l a no" I Tho1nn1. de a n ·a !to Britto . .. .. . .. . . .. .. . .. . 7 
l•r. (' · rYalh'• d Britto .... ..... .... ........ .... ... ..... .... 11 



"Para vice-Presidente do Estado 
Senador Antonio Martlna Ferreira da Silva....... • • • • • • • • 465 
Dr. Joaquim Furtado de Menezea •••••.•..•••••• ; •.•••• ••••• 'lO 
Dr. Joaquim Dcmingues de Castro· ........••••.•.....• ;... 1 

.Munlclplo de Prados 
Edrahido da aeta de apuração parcial : 

Para Presidente do Estado 
Julio Dueno Brandllo ... ; .•.••..••••••.••....••••.•...••••.•• 
Dr. Manoel Thomaz de Carvalho Britto ............... . ; .. .. 
Randolpho Ferreira de Carvalho ........................... .. 

Para vice-Presidente do Estado · 
Senador Antonio Mart ins Ferreira da Silva ....•••..... 
Dr. Joaquim Furtado de Menezes ....... · ....... · .......... . 

.Munlclpio de Entre Rioi!J 

592+3 em aep. 
110+5 em aep. 

2 

593-j-3 em sep. 
113+5 em sep. 

ApuraQAo pelas authcnticaa da 1.3 e 2.• secções do distrieto da cidade, um& do de> No.a S&-
nh'ora do Desterro, uma. do da Serra do Camapuam o uca do de S. Sebutia.o do Gil: · : 

Para Presidente do Estado 
Julio Bueno Brandllo........................... •• . . .. . . . . . . 943 

Para vice-Presidente do Estado 
Senador Antonio Martins Ferreira. da ilva.:............... 943 

Nlto inclui no resultado do município a votação do cl istricto do S.•Braoz do Suaa~uhy, por constar 
da acta que examinei ter começado a eleiçAo autes da hora legal . 

.Jiunlclplo de Queluz 
Apuração feita no município, segundo a acta respectiva, accrescida da votação do dilltricto do 

~osaa Senhora da Gloria : 

Para Presidente do Estado 
Julio Bueno Brandlto... . • . . . . ..... . .. ... . .. . . . . . . • ... • • . • • • • . 1.171 
Dr. Manoel Thomaz de l..iarvalho Britto....... . .............. 157 
Dr. Joaquim Furtado de Menezes........................... 4 

Para vice-Presidente do Estado 
Sen.ador Antonio Martins Ferreira da ilva.. . .• . .. . ... ... • • 1.171 
Dr. Joaquim Furtado de Menezes ... ;... .. ................... 158 

Deixei de apurar as actas d eleiçOes dos districtos de Sant'Anna. do Morro do Chapéo e cfo 
S. Caetano do Paraopeba, por constar de cada uma dellas t er começado a eleição antes da hora d~ 
terminada pela lei. 

Nlo foram attendidoa na apuração os districtos de . Jose' do Carrapicho e Lamim, por nAo t .. 
rem enviado actas. 

Alunlclplo de Alvlnopolls 
Deste município só foi possível a apuraçll.o de uma secção do districto de . 'ebast i<lo do Se• 

Peixe, visto ser a unica a c ta encontrada : 
Para Presidente do Estado 

Julio Bueno Brandã .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. • • .. ... .. . Rt 

Para vice-Presidente do Estado 
enador Antonio Martins Ferrei ra da Silva.. .. ... .. ......... 3t 

Aluniclt,lo ele .l\larlanoa 
Demonstra a acta de avuração v \rcia.l o resultado seguinte, com falta dos districtos do Sumi-.. 

douro e S. Gonçalo de ba : 
Para Presidente do Estado 

Julio Bueno 3randão.. . ... .. .. .. . . .. . . . . .. . . .. . .... .. .. • •• 1.215 
Dr . ~Ianoel Thomaz de Carvalho Britto.................... 18 
Dr. Joaquim Furtado d Menezes.. . ..... . .................. lt 

Para vice-Presidente do Estado 
enatlor Antonio Marti ns F rreira da ilva .... . . .. • . .. ....... 1.243 

Dr. Joaquim Furtado de M nezes....... .. .. .. .............. 4 
Barão de Camargos . . . . .. .. .. . .. .. . . .. .. . .. . . . ... .. .... . .... . 4 

A. C. - 6 



1\lunielltio de Pirun~;a 
Apuraç:to r ~ui :mte da:! a tas de secções. por não t er vindo a de apuração parcial com a forma· 

lidalle da nota d t nnscripçiio e d confer uciu por fuucciouurio publico competente : 

Para Presidente do Estado 
Julio Bueno Brnndlo....... .• •.. . • .•• ... •••••. .. • .•• ........ 999 
Dr. Manoel Thomaz de Carvalho Britto.................... 26 
Dr. Francisco Antonio de Salles. ...... • •• .• ... ... .• • .. .. .. • 13 
Dr. Joaquim Furtado de Menezes........................... 10 

Para vice-Presidente do Estado 
Senador Antonio Martins Ferreira da SilYa....... ........... 816 
Senador Anto11io Martins da Silva......... .. . • • .. . • • • .. • . .. . 191 
Dr. Joaqnim Furtado de 1\'fenezes...... ......... ..... . . . .. . . 33 
Bernardino dtl Senna Figueiredo............................. 11 

Nio inclui u votação do di tricio de Guaraciaba, po rqu verifiquei da respectiva acta t rem 
yotado 477 eleitor sem uma ó secção, sem con ·t·•r que isso tivesse ido mo tivado por falta de or-
paiaaç!!:o de me 'l. em outra secçã do mc·mo districto. CCJ!no, então, s ri p rmittido. 

Nio foi apurad<l a eleição do dl.strlcto ele Nossa Senho ra de Oliveira, por verificar-se da propria 
;)CWo ter tido começo antes da hora warcad'\ pela Lei. 

1\lun iclpio do Alto~ Ilio Doce 
Apur~no igualruent re•ultaut' das actas de !'ecções e a si ~feita , .. por,: fa lta r . ú de apuração 

Jl&rcial :i formalid a e da trauscripçilo e da nota de conferencia. 

Para Presidente do Estado 
Julio Bueno Brandão........................................ 721 
Dr. Manoel Thomaz de Carvalho Britto ............... . .. .. . 8!:1 

Para vice-Presidente do Estado 
enador Antonio Martins Ferreira da Silva ................. 75& 

Dr. Joaquim Furtado de Menezes.......... • .. .. .. . .. • . .. . .. 84 

l\lnn2<>iJllo de Ponte :Nova 
Iktrahido da acta de apuraçi'lo parcial da qual consta n!Io terem sido attendidos na. ai)uraçiio os 

G&trictcs de Santa Cruz do Escalvado, de Piedade da Ponte_Nova e Greta. 

Para Presidente do Estado 
Julio Bueno Brandllo ................ . ................ . ..... . 
Dr. Manoel 'l'homez de Carvalho Britto ••. ... .•••••••.••... 
Dr. Joaquim Furtado de Menezes ........................... . 
Dr. Aftonso Penna Junior.. . . ................. . ..... . .... .. 
Antonio .Martins Ferreira da Silva ........................ .. 
Dr. José Candido Vianna .... . ........... . • ................ . 
Dr. Leopoldo Corroa ....................... .. ... . ........ . .. . 

Manoel \'ieira de Canalho Britto . ..... .. . . .............. .. . . 

Para vice-Presidente do Estado 

1.999 
75ü 

6 
5 
1 
1 
1 
1 

nado r Antonio Marti us Ferr Ira da ·nva.............. .. .. .... .. :? .125 
flr. Joaquim Furtado de Menezes.................................. G36 
lJ r . l\Ian el \i Ira de Sousa............. .. . ..... .. . . . .. . .... .. .. . r; 
O r. Mar .11 Thomaz do Ca r\'alho Britto ......... .......... .... 3 
Dr. Anto j, i'inheiro de 011 \·oira.. . .... .............. . .. .. .. 2 
. ulio Bueno Brandão... ..... . ... .... .. .... .. ... .. ...... . . . ... 1 
,tose· de Alm ida rampos Junior......... . . .. . .. . .. . . • .. . • 1 

~lunl •lpio de Abre Campo 
Apnrad c> la :; autlwn1icn · dn I.•. 'l . • e :1.• s cções do di tricto d:t cidade. 2.• do de . Jose ' da 

Ji84Ar Houit.l. . •. 2.• e 3.• dr . João do Mntipoó, faltando as acta · dos districtos de ,anto Anto-
lli9 Jo t: rt. 1111.1 ,, • anta An na da Pedra 13unita : 

Para Presid nte do Estado 
Julio Bueno Bra11<ll!o. . ... .. . . . . .. . . . . .... . . . . . . .. . . . . . . •. . . . . 8 
nr . ~la o '1'1 maz d~ C rva lltO U itto. . .......... .... .. .. 7;.. 

I ara vic · Presid~nte do Estado 
. ,. ,,atlor Ant nio Marti ns F rrcira Ja "ilva .... . ... ... . .. . .. . . 6 

r. Joa uim Fu rt ado d :\l en ze .. .... ...... .... .. .. .. . .... i2 



Deixei de contemplar a aeta da 1.• secçllo do districto de S. Jose' da Pedra Bonita, por 
stetar terem votado ll4 eleitores independente de e:r.hibirem os respectivos diplomas. 

Bnnlclplo de Manbuauu' 
Demonstra a acta de apuraçlo parcial, quo nao especifica. a votação do 'ílilltricto de S. Joxo dO 

:.Uanhuassu' e que nilo pode aer conhecido por outro modo, o resultado seguinte: 

r 

Para Presidente do l!.;stáJo 
Julio !3ueno Brandllo........ .. ........ .. . . .. . . •.. . .•• ... • • • • .. 1.661 
Dr. Carvalho Britto................. . ... .. ........ .. ........... 3"2 

Para vice-Presidente do Estado 
Senador Antonio Martins Ferreira da Silva .•...•...•..••... 
Coronel Francisco Bressane de Azevedo .••... . •...••.••.•..• 

Mualelplo de Caratln~a 

1.66 .. 
4 

Obtido pela. apuraçlo das actas da 1.•, 2.• c 3.• secçues do districto da cidade, umtL do diatri-
oto do lnhapim, 1.• e 2.• do de Entre Folhas, uma do de S. Francisco do Vermelho, secção unica do . 
districto de Santo Antonio do Manhuassú secção unica d :>ant' Anna rio Imbé, isto por te'l' faltA-
dó i _acta de apuraçllo parcial a formalid1lde da transcripçllo comprovada pela respectiva nota , ror 
fnnccJonarlo competente: ' 

Para Presidente do Estado 
Julio Bueno Brandão ........ ·.............................. 1.606 

Para vice-Presidente do Estado 
Senador Antonio Mattins Ferreira da Silva................. 1. 602 
Cedulus em branco............ . . • • . . . • . • . . . . .•. • .. . •• . • . . . • . 4 

Provém a votação que acabo de apurar rle actas que attestam a. regula ':idade 1o (•r(l e&:O 
t>ll.'itoral; pelo que, sendo de parecer que sejam approvadas as • eições, concluo dando a 

Apuração total da primeira ciroumscripção 
Para Presidente do Estado 

Julio Bueno Brandilo ............. ......... ... ........... .. . . 
Dr. Manoel Thomaz de Carvalho Britto .................... . 
Dr. Carvalho de Britto ........ . ............... ...... ...... . 
Dr •. Joaq uim Furtado <I Menezes ..... . . .. ................ . nr . .Francisco Antonio de alies ..................... .. ; .•. 
Dr. Affonso Penna Junior .... . ............................. . 
Francisco Antonio da Silvu Pinto ..... .. ................. .. 
Randolpho lo'erreira de Ca rvalho ........... . . ............. . 
Antonio Martins Ferreira da ilva .......................... . 
Dr. Carlos Thomaz de Mo<>alhíles Gomes .... .. ............ .. 
Dr. Jose ' Candido Vianna ..... ... . ..... . ................. .. 
Dr. Leopoldo Correia . ....... . ....... . .. .. ................. . 
Dr. Francisco Mendes Pimentel ...... .. . .................. . 
Manoel \ ieira de Carvalho Britto . ........................ . 
Cedulas em branco ..... ...... . . ............................ . 

P ara vice-Presidente do Estado 
coador Antonio Martio Ferreira da Silva ........ . ...... . 

17.661 + 3 em aep. 
2.985+5 idem. 

43 
30 
13 

ti 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 

Dr. Joaquim Furtado de Menezes . ....................... .. 
enador \ntonio Marti ns da .'ilva ........................ . 

17. 44 + 3 ~m se,, 
2,824 ;- 5 idem. · 

101 • 
Dr. Constantino Luiz Pa lleta , .. . ........................... . 
Dr. Manoel Vieira de Sousa.......... • .. .. . . .............. . 
Bernardino de Sennll Figueiredo ... . ................. . .... .. 
Dr. Atronso Penna Junior ............ .. ..................... . 
Barão de Camargos .. ...... . . ... .. .. .. ................. . ... . . . 
Coronel Francisco Bre: ·a ne de Azevedo ..................... . 
Dr. Manoel Thomar. de Carvalho Rritto .. ... .. ..... ... ...... . 
ar. Anton io Pinheiro de Oliveira ....... : . .... . ............ .. 
Dr. Francisco Mourlln . ... . ....... ......... ... ........ .... .. . 
Dr. l!'ernando Lobo . . ..... ........ .. ..... ... ..... ... ......... . 
I> r. Carlos Peixoto Filho ....... .. ... .. ...... .. ........... .. 
Paulo Brandão .....•..........•... . ....••.. . •.•..•. •...... .. 
.Joaquim Severiano de a rvalho ............................ . 
Dr. Leonidu Botelh . ... ..................... · ... . ....... .. 
Dr. Antonio llonorio \"ici ra Brarra ............ . ............ . 
Dr . Jose' Fran isco de 1\Icndonça . ..... . ......... .... ..... . . 
Dr. Francisco Mendes Pimentel .............. . .......... ... . 
Dr, Leite de Castro •.• , ..... , .............................. . 

29 
17 
ll 
10 

4 
4 
3 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
l 

f •• • 
., 



.. Dr. Canalho de Britto .••••.••••.••.••••• , .••••••••••••••••• 
Dr. Paulo Teixeira .... . ....................... , ............ . 
Dr. Joaquim Domingues de Caatro ......... . .. .. , ......... . 
Julio Bueno Brandllo ....................................... . 
Jose• de Almeida Campos Junior ...... . ................... . 
Cedulaa em branco •••••... • •. •..•.•••.•.••. ••...•• • •••••••• • • 

Bello Horizonte, 24 de junho de 1910.- Eduardo 4o Ama1·al, relator da 

Relatorio da 2." circumscripção 

1 
1 
1 
1 
1 
4 

1. • circumaoripçao. 

Exmo. ar, Preaidente da Commillllo Mlxta.- Venho apreJentar·vos o relatorio referente á apll• 
l'&Çllo das eleiç!!es que ae realizaram na 2. • circumscripçllo eleitoral do Estado, no di& 1 
de março do corrente anuo, para Presidente e vice-Preaidente de Minas Geraes, no futuro qu&· 
drienio de 1910 a 1914. 

Procurando dar cumprimento á missllo de gue me incnmblatea, entreguei-me a minucioao ea-
tudo das actaa das diversas aecç!!es eleitoraea dat rictaes dos dezesete ( 11) municipios da referida 
eil'cumacri pçlo. 

De entre estes 12 procederam á apu.ração paraial das mencionadas eleiç!!ea e as respectivaa 
actas .me foram entregues, deixando de fazel-o os 5 seguintes: Cataguazes, Viyoaa, Rio Branco, Al6m 
P~byba e Pahna. 

Para apurar o resultado do pleito nestes 5 municipioa, tive de recorrer ala aotaa de II&CÇOes di6o 
1rletaes, o que nllo deixou de concorrer para o retardamento da conclu!llO deste tr4balho. 

Pelos documentos que me chegaram ás mnos e detidamente exa minei, compareceram ás urDM 
de , de março proxlmo puaatio 19.068 eleitores da 2.• circumscripçilo, que deram aeua voto. para 
Presidente e vice-Presidente do Estado aos seguintes candidatos : 

1 
! 
3 
4 
5 
6 
'f 
8 
~ 

)0 u 
! 1 

1S 
14 
15 
16 
17 

Para Presidente do Estado 
Julio Bueno Brandão .• . .. . ••. •. .. .. . .••......••. . ••.•.• . .. . . 
Manoel Thomaz de Carvalho Brit to . .... .. .. . . . ......... .. . 
Diversos •. , ............ .. ... . . . ..... ... ..... .. . . . . . . ...... .... . 

Para vice-Presidente do Estado 
Antonio Martins Ferreira da ~ilva .. . .... . . . ...... . ....... . . . 
Joaquim Furtado de Mener.cs .. .. . .. . . .. . ...... . ........ . .. . 
Dlveraoe ••..•••••••.••.•.. •••••... .••. .... . .••..•••....••• .. . . 

15.411 
:3 .639 

IH 

]5 874 
2.837 

10'7 
Dlserlnlluação de votos por mulllclpol& 

Para P residente do Estado Para vice-Presidente 

2.• circumscripçao 2.• clrcumacripçlo 

o UJ d> o ~ ,;: 
lOS :;:; ::a -o ;:: .. 
d IXl "' 41 "' ::a '1::1 17 municipios .. o • -CQ .d s o o.., 

~ o c; i3 "CC41 ... ,SN c > G) .a G) 
QJ .. 

"" 
... G) ã ::I "' Q 1'1 ::sa::l 

lll u < r:. 

Leopoldina •••.•••••.•.••• . •.••. . • 1.249 176 o 1.256 142 29 
Juiz de Fora ........ · • .. : ......... 1.537 678 o 1,536 676 o 

• Paulo do Muri!lhé . . .. ; ........ l.7li 121 7 1.709 120 8 
. Jollo Nepomuceno •. . · ...... .. .. 451 79 o 454 74 J. 

Rio Novo . ......... . .. ... .... : ... . 469 261 2 529 205 1 
Mar de Hespan.ha .. . .. ~ ..... .. .... 672 116 o 672 lll 5 
S. Manoel .. . .. . ..... . ........ : .... 5/)j 22 2 511 22 o 
Ubá. .•••• · •• · · · . • · ..... ..• · ••• . . . . 1. 639 225 1 1.6~ 190 24 
Rio Preto •.. .. . : • . •..•. . ..•• •• .. • . 6 8 80 o 696 48 34 
Pomba. . . .. .. ....... . ... .. ....... .. 832 5P8 o 850 453 o 
Ca.rangola ... . .• ... . . ..... .. •• .•.. 1.115 327 o 1,404 29 5 
Ouarará ..... ........ .. . .. . ... .... 83t 40 o 84'7 19 o 
Cataguazes . .... . .. . ... .. . .. .... . . 1.313 349 o 1.307 357 o 
Viçosa .. . ........... .. . .. . . ... . .. . 8l"i 18 1 877 o o 
Rio Branco . . .. . . ...... .. ......... 635 146 1 635 137 o 
Além Parahyba . . .. .... .. .. ... .. . . 38'7 255 2 393 253 o 
Palma ..... ... .. . ..... . ..... . ... . . 538 90 2 546 1 o 

15.411 9.639 18 15 874 2.837 101 



Notei algumas irre~rula.ridadea. em .variu actaa de aeeçOea de diatrictos; nenhum vicio aubrianciar 
ao me deparou, entretanto, que determinasse a neeeaaidade de impugnar a validade de qualquel 
dellas. 

Opino, pois, pela legitimidade das eleiç!Jea realizadas na segunda circumacrip~lo, em 7 de maroo 
deste anno, para Presidente e Yice-Presidente do Estado. 

«aJa das Commia&ões, 28 do junho de 1910.- Francisco Paoliello. 

Relatorio parcial 
3. • · Circumsllrí pção 

Na distribuiçlo doe serviços de apuraçilo, da eleição havida no dia 7 de março do corrente anno, 
para Presidente e •vice-Presidente -do E~tado, coube-me, como membro da respectiva commisllo, o 
exame das actas e papeis referent11a á terceira circumscripçilo eleitoral. 

De poaae daa authenticas• do pleito na referidlfo' circumscripçllo, fiz, como era do meu deTer, um 
estudo detido e eacrupuloao aobre o modo porque 10 exerceu e se manifestou a v()ntaie popnlar, com 
relaçllo iL escolha. ,dos cbAfes do poder execuUvo est.doal, nos trinta e doia municípios de que se 
compõe<& predicta circumst:ripçno. 

Desae• municípios, fizeram apuraçoea parciaes de dlstrictos e secções de districtoa e remetteram 
as respectivaa actu, os vinte seguintes: 

Trea Pontas. ylTestre !<'errar. , Cabo Verde, Po90s· de Cald.u, ampanha. Carmo do Rio Claro, Ca-
racól, ltajubá, Cambuhy, Pedra Branc!l.l Santa Rita do apncahy, V11la Bru, Jaguary, S. Gonçalo 
do Sapucahy, Caldas, Sant.a Rita da Edrema, Pouso Alegre. Ouro Fino, Aguas V~rtuosas e Ayuruo-
ca,- cujas act~, excepto as de Ouro Fino, Cabo Verde. Cambuby e Sylvestre Ferraz, estio conferi-
das e concertadas por tabell!ilo, nos ter111os do ar.t. H3 do regulamento que baixou com o dec. n. 
2.63i, de 8 de outubro de 1903.- IJe todas ellas, porém, nllo consta protesto ou rec1amaçio de eape-
cie alg.uma. 

O resultado da apuração de sas authenticas,t para Presidente e vice-Presidente do Estado, e· 
cato: 

Bueno Brand~o 

13.6~5 

Anton.io ~hrtina 
13.86.'> 

Carvallio Britto 
503 

F. d& Menezes 
19t 

Diversos 
2 

Diversos 
304 

Os demais municipios da cir umscripçllo, em numero de ~doze, a saber :- Baependy, Caxambu' 
Pouso Alto, Passa ,Quatro, S. Jose' do Paraíso, Jacutin,.a, Tros Coraçõe3 do Rio Verde, LaTras, Cam~ 
poa Geraes, Varginba, Dores• da Boa E3pel'ança e Christina- nllo fizeram apuraçOes pareiaes ou n!lo 
remetteram as rcspeetivav actas. Recorri, entilo, á acta das ecç!lea eleitoraes e notei que n1o ex-
istiam as e~uintea :-todas do município da Christma; a da, 2 • aecçllo de Caxambu' ; a da 3.• da 
cidade de Lavras e a da 2.• de Perd!!ea; a da 1.· da cidade de Pouso Alto, a da 2.· de Capivary e aa 
do districtvs de Virgin ia o •8. Jose' do Picu'. 

Apuradas as existentes em meu podtn·, obtive ais este resultado: 

Bueno Brandllo 
5. 963 

Antonio Martins 
5.9i0 

Carvalho Britto 
817 

F. de M nez s 
83ü 

Diversos 
j 

DiYersos 
!) 

ommando-se os dois resultados, t r-se-á então o segui nte total para a terceira circumseripç!lo 
eleitoral do Estado. 

Para Presidente do Estado 
Bueno Brandllo Carvalho Britto Diversos 

19.60 1.350 9 
Para vice·Presidente do Estado 

Antonio Martins - Furtado de Meno:: s 
HJ. 835 1. 030 

Diversos 
313 

O quacro annexo mostra qual fo l o resultado da eleição por município. 

Ist(l fPito, seja-me lícito ~go ra ponderar que, em face do ar~. 195 do Reg~ I. n. 2.6:r;:, j~ citado, o 
poder legislativo. no exercic10 da. attribuíçllo de apurar as eletçOes de Pre11dente e vtce-Presidente 
do Estado, nllo pode dec retar a nuiUdade de qualquer eleiçllo, sinllo nestes doia casos:- a) quando a 
prova da nullidade resultar das proprias authenticas ;-b) quando resultar de reclamaç!lo apresenta-
da por algum eleitor ou elettore:: do Estado ou do municipio. durante a veriflcaç!lo de poderea. Ora, 
n&l. autbentícas ubmettidas ao meu exame, quer eja.m as das apuraçOes parciaes, quer as das ae-
cç!Jes eleltoraes, nllo encontrei, em nenhuma dellas, vicio ou du,•ida que pudess& ioquinar de nulli-
da.de u re~pectivas eleiçõ ·. Por outro lado, nenhnma reclamação foi presente a Commllllo com 
referenci â terceira circumscripçllo, objecto deste relatorio parcial. 

Em vista do exposto, p n o que as eleiçOes havidas na terceira circumscripçllo eleitoral do Es-
tado. apuradas de acoordo com este relatorio, devem ser Julgadas boas e valiosas pela commillalo de 
veriflcaçilo de poderes. 

ala das CommissOes, na camau dos srs. Deputado~. em Bello Horizonte, 28 da junho de 1910. 
- José Gonçaloes, relator. 



Qnatlro da apurupão «la 3 ... clrt:umscriiJ9iiO eleitoral •lo Estado 

I 

iMunicipios .. o o lOS .. og E 4) g 8 aS = .. ... z Q:l Q:l 

-- I 
1 Tres Pontas ..... .. ....... .... .. 227 159 
:2 l~ylvestro Ferraz ........ ... ... 313 o 
:J Cabo Verde .................. . 348 134 
4 Poços do Caldas .. ..... . . ..... 210 35 
5 Campanha ..... ............ .. ... 354 o 
6 Carmo do Rio Claro •••.••.••.•. 3~~ o 
7 Caracól. . . .. ..... ... ... ..... . .. 49 o 
8 ltajuhá . . ...... .. . .. .......... . 1.249 o 
9 Cambuhy . . .... . ............... 553 o 

10 Pedra Branca .................. 478 o 
11 !Santa Rita do Sapucahy ....... c 4 t 118 
12 I V-i lia Braz . ... . ......... . ...... 5i7 o 
13 .Ja uary . ......... ........... . 510 o 
14 I~ · onçtl lo dú Sapucahy .. . .... 1. 053 .J1 
15 l§;alda .. _ ....................... 95ti o 
16 a.utti R1ta. da Extrema . .... . .. -115 o 
li Pouso Al to .. . .................. 1.814 o 
18 Ouro Fino .............. ... . . ... 1.570 o 
19 A:;uas Yirtuosas ..... . . . ....... , !)56 o 
20 Ayu uoca ...................... 12 16 
21 Ba p nd.v ... · .......... .. ...... 2'-J7 24 
22 Caxambu . ..... ....... .... . .. . .. 193 20 
23 Pouso Alto ............. . .... .... 323 4 
24 Passa-Quatro ................... 402 1 
25 !S. José do Paraiso .... . .. . . . ... 1.035 o 
26 Jacuti n,.,a ...................... 719 o 
27 Tres t;oraçõc do Rio Verde •. , 567 o 
2 Lavras . ..... .... . . ............. 1.045 424 
2!) Campos Geraes ....... .......... 4 1 32 
30 Yar11i nha ............... ....... 959 6 
31 Dores da. Boa Esperança •.•. . .. • 4 339 
32 Christina ........ . ....... . ...... o o 

19.608 1.350 

.. o .. .. g .. :;; C) 
> aS 

i:i ::s 

o 228 o 317 o 341 o 20\1 
o 551 o 329 o 498 o 1.249 
1 554 o 478 o 495 o 517 o 510 o 1.052 o 956 
ú 415 
1 1.815 o 1.5i0 o 956 
o 819 o 298 o 192 o 325 o 402 o 1.037> o 718 o 566 
7 1.0!\2 o -187 o 959 o 4 o 1) 

9 19.835 

.. 
4) .. 
C) = 4) :s 

o 
1 o 

35 o o o o o o 
117 

u o 
41 o o o o o o 
23 
20 
2 o o o o 

423 
32 o 

339 o 

1.030 

~ 

.. 
i .. 
C) 
> 
i:i 

151 

1 
o 

34 o 
3 
1 
o 
o o o 
1 
o o o o o o o o 
8 o o o 
1 o o 
1 
1 o 
G o 
o --

313 

Relato rio parcial da 4. a circumscripção eleitoral 
Exmo. sr . President da Commissão Legislativa apuradora do pleito presidencial de 7 de 

março. 

Compõe· e de trinta (3u) municípios a 4. " circumscripção eleitoral do Estado, que me coube a 
honra de relatar, nc ta com missão, por designação de ., . ex c. 

E como d 11 ' S sú de H viessem actas das Juntas Apuradoras municipaes, que são : Araxá, Bom 
uccesso, Fon liga . Fru ·tal , Itapecerica, Machado, fonte Carmello, Oliveira, Paracat u, Pa.trocinio, 
anta Ril a do a ' ia, São Sebastião do Paraiso, acramento e Uberaba, e assim mesmo com falta 

de authcnt 'ca , or:t coruplet.adas em parte com ~> remessa di recta de actas de secçOcs dis t rictaes des-
ses município ao C\lo n- resso )lineiro, tive de recorrer para os 1G municipios restan tes (menos um o 
de Jacul1 ·• d ud nada consta soore os trabalhos eleltoraes de 7 de março proximo findo) aoa re-
sultados con tan lcs de varias actas de districtos pertencent('s aos 15 seguintes munic ípios, de que 
não vi rmu ac1us parcia s emanadas de Juntas puradoras : Alfena , Araguary, Bambuby. Campo 
BeiJo, E tt-ella do ui, Guaranesla, Monte Alegre, Monte anto, Iuzambinho, Passos, Piumby, 
Prata berabinha . \'illa Nova de Rezende e Villa Platina. 

Ass1m, portanto. e d minucioso estudo feito sobre a eleiçlo presh! ncial mineira, :cos 29 muni-
cípios da .J . · ci rc umscripção, em quo e. la ae realisou, conforme fazem certo os documentos remet-
t idos pela Sacr ta ria do Congresso Legislativo do Estado a esta commissão, cheguei ao resultado 
apurado nos seguintes quadro· : 
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Quadro da votação pela& t3 actas parclnes vindas dos Junta"' nt•n-
ra•loras de t4 munJclt•los (e bom. notar •aue os 2 muoicitlios de 
Sncrt&m.ento e Uberabu, termos de uma mesma eomnrcu, sú tl-
vernm uma Junta npuratlora na sed~ tia comarca, que é a ci-
dade de Ubcralta) : 

~~~~~~~~~~~~~==~~====~~~~~==~~~~~==~~~ 

I Para Presidente do Estado Para vice-Presid nte do Eatado 

"' o .. 
Q a 
;:: 
% 

1 
2 
3 .. 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 

)lunicipios 

Araltá ... •. ....•..• ........ . . 
Bom Successo . . . .. . . ....... . . 
Formiga .....• . . . . ••. . ..•..... 
Fruet l l .. .. .. .. .. .. . . . .. ..... . 
Itapecerica ...• . .••.. ... .•.. . . 
Machado .. . •.............•. .. 
Monte Carmello ........... . .. . 
Oliveira . .. , .................. . 
Paracatu ' ....... . .. . ... . . .. . . 
Patrocínio . .. ..•. . .•.........• 
Santa Rita de Cassia ...... . .. 
S. Sebastião do Paraíso ..... . .. 

acramento e ( 
Uberaba .... . .... . .......... . 

Total .... ..... . . .... . .. 

I 
I 

I 

o o 
r:l ... 
Q :: ;:s ... a: aa 

I 
1.014 o 

97 149 
257 243 
1d8 o 
i 53 82 1 
196 1 

1.161 o 
883 223 
852 23 
866 o 

1.046 o 
152 10 

2.130 2L"i 

10.175 946 

., 
o ., .. 
4) 
> 
õ 

1 
í) I 
2 o 

em br. 

I 
é 

o o o 
o 
o 
J 

2 

6 

~ 
:;l .. 
~ ::;;; 

1.014 
95 

264 
16!! 
i 52 
197 

1.161 
873 
846 
96G 

1.046 
752 

2.176 

10.310 

"' 
., 

Q o ... "' Q .. 
;::: Q 
Q > 

:::1 õ 

o 1 
151 o 
136 4 o o 

83 o 
1 1 o o o 1 o 25 o o o o o 15 

166 172 

5371 219 

I 
A esses resultados do quadro I devem-se accrescentar as votações constl!ntes das autbenticas de 

algumas secções districtaes nllo enviadas i s respectivas Juntas Apuradoras mas que vieram encami-
nhadas ao Congresso Mineiro e procedentea . dos seguintes municípios : 

Para Presidente do Estado Para vice-Presidente do Estado 

Municípios 
., .. 

"' "' "' o Q o o o ; .., r:l " "' .. .. :.: ... 
Q s:: ~ 

Q Q 
~ Q > .. c: > :2 ;:: .. õ ~ Q õ ~ ~ ::.:: :a 

I 

1 Bom uc eso (2 secçOe.i . . • 240 32 I) 238 34 o 
2 Formiga (2 secções) . . •.. , . . . . . • 2JG o I) 216 u o 
3 a apecerica (2 secçües) •.• ... 72 13 t) -6 13 
4 Machado H secçõP:;j .. .. . ...• G72 o ~ 6i2 o o 
!l OhYei ra (3 ~ect,:ões) •. . •. .• . . ·j 88 1()!'1 Bi l OH o 
6 Sacramento (l secção ... ... , 190 o o 190 o o 

Total. . ........... . . .. ··I 1.478 15-11 o 1.4i!l !56 p 

-- . 

O illando par11 somCJar todos os r sultados i n- f ine , pas o ao quadro seguinte, qu resume a apu-
!'ILÇilO de 1- municípios ond nllo se fez a apuraçllo parcial ou donde n!lo foram re01 ettidns ao Con-
oresso as r s(:ectiYas aetas das Juntas Apuradora ; de modo que o trabalho do relator fo i calcado no 
exame de todas as netas e secções dlstrictaes vindas a eommi silo e referentes á 4.& circum~cripçilo 
el itoral. 
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II 
Quadro d a apura~ilo d e t 5 m'anleJpiOtJ. • e a nado a w authentlea..D I 

rectame nte. r e mettldaw ao Conare81!o pt' law •e•as .e 181&urae. .ide 
•llvenos secções e dls trlctoe : 

-
Para P residente do Estado Para vice-Presidente do Estado 

• Municípios o • I .. Cl) 
Cl) 10 
8 uo -: Bueno Britto I Diversos .Martins Menezes Diveraoa 1::1 C) 

C> z r:n 

1 Altenas .. . .. .... .. . ..la secçOes 237 43 o 237 t. 43 
2 Aragury ........... 4 " 303 9 o 303 o 9 
3 Bambuh~- ....... . .. 2 ,. o 252 o o ·~ o 
4 Campc> llo ... . . .. . 5 660 108 õ 659 ·m o 
5 Estrella do Sul. . . •• 3 ,. .609 o ti09 o o 
6 Guaraliesia .. . .••.. •. 4 ,. .!lO 106 1 em br. 410 104 -1 em br • 
7 Mont e Aletre .. . .... 5 ,. 912 41 o 952 o o 
8 Monte San o ........ 8 ,. 1.157 ' 3! o 1.154 34 o 
9 Muzambinho .... . ... i ,. 1. 19~ 33 1 1.195 33 o 

10 Passos ... .... . . . .. .. r, ,. 449 o o 449 o o 
11 Piumhy ..... . .... .. . 6 " 326 122 o 326 122 o 
12 Prata ..... . ... ..... : 3 " 248 27 o 26, o 11 
13 Uberabinha . . . .. . • . L ,. 113 o o 113 o o 
14 V. N. de Rezende .• 4 ,. 431 o to 434 o ·O 
15 Vllla Platina • . • . . . • 2 ,. 213 1 o 213 o 1 

Total .. .. .. ... 62 ,. 7.265 õ74 3 7.318 642 65 

I 

Sommando, pois, todos os resultados apurados e relacionando por ordem das votações todos os no-
mes sobre que recahiram os suffragios do eleitorado da 4.• circumscripção, no pleito de i de ma rço de 
l P10, encontr ei o seguinte resultado final : 

Para P residente do E stado 
Foram suffragados: 

O sr. Julio Bueno Brandão eom ... ........ .. ... .. ... . .... . 
O dr . Manoel Thomaz de Cunalho Britto com .... . ..... . 
Dr. Joaquim Felicio dos ~an1os com .......... .. ......... . 
Dr. l<'ancis o Sá com .. .. . . .. .. .. . ... . .... , .. ... .. . ......... . 
Coronel Francisco Bresaane com .. ..... ....... . ......... . . . . 
Dr. Afranio de Mello Franco com . ............. . ........ . 
Julio Bu<'no de Paiva com . ......... . ............. .. ...... . 
ltm branco houve .. . .. . . . ... . .... . . ..... .. . .. ........ . ... . 

Para vice-Presidente do Estado 

Foram ·ntJ'ragndos: 

O sr. Antonio Martins Fer reira da , ilva com ....... .. .. .. 
\ d r. Joaquim Furtado de Menez•s cnm ........... . .... . 
Joll o Luiz Campos do Amara l com . . ........... ... ...... . 
Dr. Car los Peixoto Filho com . . .................. · ...... .. 
Dr .• A. fl'onso Penna Junior om ........ : .................. . 

oront'l Jaym Gomes de ouza Lemos com ....... • ... . ..• 
Dr . A fl'on_o Penna com . . ......... . ....... . ...........•.•.• 
S ba. 11 ~0 ette com . ... · .. . . .. .. .. .. . . .. . .. .. . . . . .. .. . .. . 
Ur . Antonio Aft'onso Penna com . . : .......... . .. . . . ..... . 
Dr . Fra nclsco Mendes Pimentel com •••• , , , , •• • • ••.• .•. . . 
Dr. ~d ua rd o Furtado do Menezes com .. . .... ... ......... . 

l .918 votos 
1.874 ,. 

2 ,. 
1 vot o 
1 ,. 
1 ,. 
1 " 
2 votoa 

19.107 votos 
1.335 " 

43 " 
25 • 
11 • 
10 • 
H )t 

3 " :3 ,. 
2 ,. 
t , 
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Dr. Amerlco Luz com •• ;; •••••••• : ••••••• ~;. ·; ••• ~~ •• ~~;;; 
Dr. Joaquim Caudido da Costa Senna com ••.•••••.••.•.• 
Dr. Felicíano Augusto Moreira Penna com •.•.••.•..•.••• 
Dr. José Caetano da Silva Campolina com .•....•••••.••..• 
Dr. Manoel Thomaz de Carvalho Britto com ......•... . ••• 
Coronel Francisco Bressane com •.••..••..•. . .•...•.. . •.•.•• 
Coronel Alanoel Terra om . . . . ....... , •.••••.•.•..••..•••• 
Coronel Antonil) f'erreirl'. Rios com ...................... . 
Francisco do Mello Franco com ..... . .................... . 
Em branco houve . ........................... . ........... . 

1 voto 
1 • 
1 • 
1 li> 
t .,. 
1 .,. 
1 • 
1 • 
1 .,. 
1 )à 

·' 

. 
' ' • 

Tal o', em flol resumo, o rosultado a que choguo!i para bem e conocienciosamente apurar as elolç-
havidas na 4. • circumscripçllo. 

Si nem todas as netas se acham escoim· das de uma ou outra irreg ularidade. aliás n!lo vicladora dca 
pleito o dereito esse pecul hlr á~ eleições procedid sem lo,..ares do interior, onde nem sempre o canoQ. 
das formulas e' observar!· com inteiro rigor, da maioria dellas se doprehende que houve real observau• 
ci!lo dos preceitos da legi l.!çào oi i tora! mineira, hoj consubstanciada no Regulamento n. 1.6371 de I 
de outubro de 1903 e na !e i n. 456, du 1 L de s t mbro d I . • 

Do quo vem dito o' f.t:: il concl uir que. ,ll · •Jl lho r pa rec da maioria da dioona Commissllo Verlll• 
cadora de Poderes e do wl bro Conrrr S:iO Legi3lativo d Mma3 Oeraes, opinamo;; utJla le~itimidade e Vali• 
dada das oloiçOes procorlnlas " ' -' . • I! r r , urm ·r' pç o ele i tora! do Ejt do a 7 do março uttlmo, pj\ra Preah 
dente e vice-Presidente \ .1 E ·ta tlo no futuro p riodo adminis tra tivo do 7 de setembro de 1910 a 'l d' 
setembro de 1914. 

Sala das Commi. sõe:i o Cone. r<::>!! Mineiro, o Bailo Horizonte, 28 de junho de 1910.-0 relatoh 
;Nelson de Senna. 

Relatorio da eloic·ão presidencial do Estado nos 24 mu· 
nicipios da 5: circumscripção eleitoral. 

Dando desem penho :·t ar f l q mo coub no io da commi ·ao mixta a que incumb"'l a apa• 
raç!io da eleição presid · ia! t.l t:::~t. do, r l.lalis t.l a a 7 d l:'larço deste armo, passo a expõr o resu(. 
tado do estudo e exame, mr n•tc iosos acur do , q uo flt do;; p:~.peis attinentes á eua elelçllo 111. 
~tüinta circumscripçào. 

Os documt:ntos que me furam pre ntes são, em ynth e e : 
a) Copias das actas da a pu raçlo !; r,d 1uu so procedeu no3 mumcr pros de Abaete', Bello Hor~ 

llonte, Bomflm, Caete', Ca rmo rio Parnuhyb.r. , Cur vello. · nccição do ~erro, Dores do Indayá, 1~ 
bira..t Itauna, Patos, Pitan~ u~· abani. e rro, a.n to Ant nio do Monte, Sa nta. Ba rbara. S. Domingos 
do . .t'rata, Santa Luzia do tUo tias •lhas. lHe Lago a unta uite ria o Villa. Nova de Lima; 

b) Copias das netas das di v rsas secçoes n· o EÓ dos municip10s supra mencionados, mas ain~ 
doa do Pará, Sant'Anna de Forros e · .. Mi"u I de Guanhae . 

Das actas, quo encontrei N Yestidus da. form alida<l s legaes, o resultado que consegui apotu4. 
o seguinte: 

A.. c.- 7 

.lluniciJ•io de .AQJnetó 

Para. Presidente do Estado 
Julio Bueno Brandito ................................. .. 
Dr. Manoel Thomaz do Carvalho Britto .............. . 
Em separado ••..•... .•.. .. : .................... : ..... . 

Para vice-Presidente elo Estado 
Antonio Martins Ferreira da ilva ................... . 
Dr. Joaq im Furtado de Menezes . .................... . 
Em separado .....•...... • ..•...•• • ..•.•.. ... .. •. ••.••• 

Bello Horizonte 

Para Prc ic1ente do E tado 
Julio Bueno l.~andào ... . . ............ .. .... . ......... . 
Dr. Manoel 1'hornaz de Carvalt.o Britto ............. . 
Dr. Anlonio do P rado Lop s Pereira ... . ............ . 

Para dce-Presidentc do E tado 
Antonio Martin,: F rrcira da Silva .... . ....... . .... .. . 
Dr. Joaquim Furtaria de illeoezes. • . . • • • . . . . . ..•.•• 
Dr. Affonso Penna Junior .. . ........... . , ............ .. 
Dr. Jose' Pedro Drummond . ....... .................. . 

Bomftm 

Para Presidente do Estado 
Julio Bocno Brandão • . ..• . .. . •......•••••...•....•.• 
Dr. Manoel Thomaz de Carvalho Britto ........... . 

591 v o toa 
165 votos 

1 voto 

595 votos 
161 votos 

1 voto 

l.lbl votos 
224 votos 

3 voto. 

1.161 votos 
198 votos 
4 votos 
1 votos 

1.010 votoa 
66 votos 



... 

Para vice-Presidente dl) Estado 
Antonio Martins Ferreira da Silva •••••••••••••.•••. 
Dr . Affonso Penna Junior ...••.•••.•••.•••• , .••••••• 

Caeté 
Para Presidente do Estado 

Ju io Bueno Brandllo ........................ , .••• ••• 
Dr. Manoel Thomaz de Cuvalho Britto., •••••• , ••. 

Para vice-Presidente Estado 
Antonio Martins Ferreira da Silva ................... . 
Dr. Joaquim Furtado de Meneze1 .. . ................. .. 
Dr. AtfoDJO Penna Junior .••••.••••••.••.•.••..•••••. 
Dr. Manoel Thomaz de Carvalho Britto ............. . 
Ooronel JuliG dn Motta ....... .... ..................... . 

Varmo do Paraahyba 
Para Presidente do Estado 

Ju i o Bueno Brandllo .... . .......... ... ........... . . . . 
Dr. Manoel1'h(lmaz de Carvalho Britto ............ .. 

Para vice-Presidente do Estado 
Antonio Martins Ferreira da Silva •.••••..••.•• , •••• 
Dr. Joaquin1 Furtado de Menezes ..... .... ........... . 

Curvelle 
Para Presidente do Estado 

J11. io Bueno Brandão ................................. . 
Dr. Manoel Thomaz de Carvalho Britto .............. . 
Ce ulas ent branco.. . . . . . . . . . . . . ..... . ..... . ••....... 

Para vice-Presidente do Estado 
Antonio Martins Ferreira da Silva ................... .. 
Dr. Joaquim Furtado de Menezes .................... .. 
Dr . Affonso Penna Junior ............ .. .... : ......... , 
:Maior Jo'erreira de Carvalho .......................... . 
:M:l.jor Antonio Salvo .................................. . 
Dr. Carlos Peixoto Filho ........................... .. 
Ceúulas em branco ....... . . ....... , .... , ............. . 

Coueelpno do Serro 

Para Presidente. do Estado 
Jul'o Bueno Brandão ............. . ......... . ........ .. . 
Dr. Manoel Thomaz de Car,·alho Britto .............. . 
E 1eparado ... .................. . ............. •. ...... 
Dr . Joaquim Furtado de Menezes ........... ......... . 
A ta lo dl' Lisboa Santa Barbara ....... ... .......... . 

Para Yice .pr iclente do E tad 
A 1. t n· !tl:o r tins Ferreira da Silva ... .. .............. .. 
Dr. J')aq uim Furtado de 1\Ienezes .. ..... ............ .. 
1!: _ e•~• separado. 
Dr. .ucio dos antos . .. ...... . .. . ...... . . . .......... . 
Dr. ~tu oel Thoauz de Car alho Britt& ............... . 
Dr . A!l'ons P nna. Junior ............................. . 

Dorel!! do lnday;é 

Para Pre idente do Estado 
J ~.:t ueno Brandão ... ... .. .. ... . ..................... . 
l.l r . ) ' anof l do Carvalho Britto ...... . ............... .. 

Para vic -Pr id nt do · Estado 
Aut nio dartin F •rreira. da ilva .................. .. 
!Ir . o:~q uio Furtado de •i\l en zes .. .. ............... . 

1.010 votos 
66 votos 

492 votos 
83 voto• 

48i TO tos so v o toa 
2 votos 
2 votos 
1 votos 

364 votos 
66 votos 

363 votos 
67 votos 

73-l votos 
37 votos 

4 

729 votos 
33 votos 
3 votos 
2 votos 
2 Yotos 
1 voto 
3 

646 votos 
-tO;> votos 

2 votos 
5 votos 
1 voto 

651 votos 
-136 votos 

4 votos 
1 voto 
1 voto 

.J.t • ,·otos 
3 \'Ot I 

-140 voto 
83 votos 



ltablra 

Para Presidente do Estado 
Dr. Manoel Thomaz de Carvalho Britto •• .. . •. . ..••••• 
E 5 em te~do 
Julio Bueno Brandllo .......................... . . ......... . 
~ 3 em separado. 
Dr. Joaquim Furtado de Meneses .. . ...... ..... : .•.. •• 

Para vice-Presidente do Estado 
Dr. Joaquim Furtado de Menezes ........... ........ . 
E 5 em separado. 
Antonio Mart ins Ferreira da Silva ...... .......... .. 
E 3 em separado. 

Uaúna 

Para Presidente do Estado 
Julio Bueno Brandllo ......................... . ..... . 
Br, Manoel Thomaz de Carvalho Britto ....... . .... . 

Para vice-Presidente do Estado 
Antonio Martins Ferreira da Silva ................. . 
Dr. Joaquim .l<'urtado de Menezes ............. ..... . 

Parai 

Para Presidente do Estado 
Julio Bueno Brandão ................................. . 
Dr. Manoel Thomaz de Carvalho Britto ............. .. 
Luerecio do Magalhll.es ...... . ....................... .. 
Pedro R()S,& . .••••..••••.••.•... , •.. . ..... a ••••••••••• 

Pedro Almeida . •...... .••...•••.• . ....•..••..•.•.....• 
Em bl'llneo 36 eedulas. 

Para vice-Presidente do . Estado ..• 
Antonio Martins .l<'erreira da Silva .................... . 
Dr. Joaquim Furtado de Menezes .................... .. 
Dr. Thomaz de Andrade .............................. .. 
Coronel Torquato de Almeida ......................... . 
Jos6 Justino de ltfello ................... .. ............. . 
Dr. João Antonio. de .AV41la · .. . ~ ........ ......... : ... . 
Ped.ro _Rosa . ....•...... . . . •..•..•....••..•. . ..•.•..•.•.• 
Em~ braneo 35 eedulu •. 

Pa'totit· ... 

Para Presidente do Estado 
Julio Bueno Brand.llo ..... .. .................. ... . ...... . 

Para vice-Presidente d9 Estado 
n.ntonio Martins Ferreira da Silva .................... .. 
Irt. Francísco .Mendes Pimentel ...................... . 

Plta11311Y 
Para Presidente do E stado 

Dr. Manoel Thomaz de Carvalho Britto ............ . 
Julio Bueno Brandll.o ............. . ....... . ......... . 

Para vice-Presidente do Estado 
Dr. Joaquim Furtado de Menezes ........ .. ........ .. 
Antonio Martins Ferreira da Silva .................. . 

Sant'Anna de Fel'ros 
Para Presidente do Estado 

Dr. Manoel Thomaz de Carvalho Britto ............ .. 
E!l em separado. 
Julio Bueno Brandll.o . ... . ..... . .. . ... . .......... . .. . . . 

--
1.140 \'OÍOS 

364 votos 
3 Totos 

1.114 votos 

370 votos 

622 votos 
29 votos 

6í!3 veios 
28 votes 

611 votos 
18 votos 
3 votos 
1 'VOto 
1 voto 

&12 votos 
18 votoa 

1 TOto 
1 voto 
1 voto 
1 voto 
1 voto 

46õ votos 

-168 votos 
3 votos 

445 votos 
441 votos 

461 votos 
422 votos 

590 votos 

452 votos 



Para vice-Presidente do Estado 
Dr. Joaquim Furtado de Menezes .••.•...•... .. .•••••• 
E 1 em sPparado, 
Antonio Martins Ferreira da Silva. ; ...... .. ...... o .. 

Santo Antonio do l'tlonte 

Para Presidente do Estado 
Julio Bueno Brandão ..... .. ...... .... .. . ............ . 

Para vice-Presidente do Estado 
Antonio Martins Ferreira da ~ih•a .................. . 

Santa Barbara 

Para Presidente do Estado 
Dr. Manoel Thomaz de Carvalho Britto ............ . 
Julio Bueno Brandão ... ..................... . ..... . .. . 
Alfonso Balbino da Veiga. .... . .... .. .. .. ............. . 
Dr. Joaq uim Furtado de Menezes .................. .. . . 
Dr. Affonso Penna Junior ...•.•.•.••..•..... . •. •. .. .• 

Para vice-Presidente do Estado 
Dr. Joaquim Ful'tndo de Menezes ... ... .. ....... . ... . 
Antonio Martins Ferreira da Silva .. .. .... ..... .... .. 
Benjamin ~oare ...... . .. . ..... . . . .... .... · ......... . 
Dr. A flonso PPnna Junior ..... .. .... . ............... . 
Dr . Manoel Thomaz de Carvalho Britto ......... . .. . 
Nicomedea Ye!!pasiano ......... . .... .. . ............. . 

S. Do~nlngos do Prata 

Para Presidente do Estado 
Julio Bueno Brandão ............................... . 
E 5 em separado 
Dr. Manoel Thomaz de Carvalho Britto ............. . 
E 33 em separado . 
Jore' Thomaz de Carvalho Britto . .. ............. ... .. . 
Dr. Manoel Iguacio de Carvalho Britto ................ . 

Para vice-Presidente do Estado 
Antonio Martins Ferreira da Silva .• . ••• . _ .... . ..... . . 
E G. em separado. 
Dr. Joaquim Furtado de Menezes ................. ~. 
E 10 em separado. 
Dr. Antonio Martins ..... ..... . ................ : .... . 

Sabarí• 

Para Presidente elo Estado 
Julio Bueno Brand1lo ................. .... ............. . 
E 59 em separado. 
Dr. l'tlanoel Thomaz de Carvalho Britto ••..•••••••.•.• 
E 117 em separado. 

Para vice-Presidente do Estado 
Antonio Martins Ferreira da Silva .................. . 
E 5" em s parado. 
nr. Joaquim Furtado de 1\l enezes .............. . .... .. 
E 117 em separado. 
Constantino Palie ta .................. . .. .. ........ . .. .. 

Serro 

Para Presidente do Estado 
Julio Bueno Brandão . . ......... . . ... ...... . .. . . ..... • 
Dr. Manoel Thomaz de Carvalho Britto ............. . 

Para vice-Presidente do Estado 
Antonio Martins Ferrei ra da Silva . ........... , ••.••.• 
Dr. Joaquim Furtado de Menezes , .............. . .... .. 

5S8 votos 

45! votos 

747 voto~t 

747 votos 

303 votos 
2.:)2 votos 
16 votos 

t voto 
1 voto 

323 votos 
307 votos 

14 votos 
4 votos 
2 rotos 
1 voto 

582 votOIS 

399 votos 

1 voto 
1 voto 

598 voto 

394 votos 

2 voto a 

416 votos 

95 votos 

418 votos 

91 voto.l 

2 votos 

1.492 voto• 
89 votos 

1.492 l'otoa 
89 votoa 

• .. 
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Santa Lutla do Rio ela. Velha• 
Para Presidente do Estado 

Dr. )fanoel Thomaz de Carvalho Britto ... . .......... . 
.Tulio Bul'no Brandão ........... . .... . ... . ........... . 
;) r. Antonio do Prado Lopes Pereira ................. . 

Para vice-Presidente do Estado 
Dr. Joaquim Furtado de Mene1.es .. .. ....... . ......... . 
Antonio 'lartlns Ferreira da Silva .................. . 
Dr. Affonso Penna Junior, .......... . ........ . ..... . 

Santa Qulterla 
Para Presidente do Estado 

Julio Bueno Brandão ................ ................. . 
Dr. Manoel Thomaz de Carvalho Britto .............. . 

Para vice-Presidente <"o Estado 
Antonio Martins Ferreira da Silva .... . ........ . ... . .. 
Dr. Affonso Penua Junior .. . ...... . . ..... , . . • . . , .••••• 
Dr. Joaquim Furtado de Menezes .. . .... ....... . .... .. 

8 . ltllgnel d e Guanbãe• 
P ara Presidente do Estado 

Julio Bueno BraadAo . ........... . ... . . ............... . 
Dr. Manoel Thomaz de Carvalho Britto .... . ........ . 

P.ara vice-Presidente do Estado 
Antonio Martins Ferreira da Silva •.••• . .••• . .. • .••• 
Dr. Joaquim Furtarlo de Menezes . ........ . .. .. ..... .. 
Padre Jvao Luiz Espechit ........ . ...... . ........ . .. . 

Sete La5oas 
Para Presidente do E stado 

Julio Bueno Brandão .............. .. ................ . 
Dr. 1\Jar.~el Thomaz de Ct~avalho Britto . .... .. . . .... . 
Dr. Joaqliím l."urta.do de Menezes . ......... .. ....... .. 

Para vice-PresidentP do Estado 
Antonio Martins Ferreira da Silva .. .. . ............ .. 
Dr. Joaquim Furtado de Menezes .. .......... . ... .. ... . 
Dr. Joil.o .Antonio de AvellaE:, ....................... .. 

' ?l Ua No~·a ele Lima 
Para Presidente do Estado 

Julio Bueno Brandão . ....... . .......... . ............. . . . 
Dr. J\fdnoel Thomax de Carvalho Britto ....... .. .... . 
Dr. Joao Ribeiro de Oliveira e Souza ........... . ... .. 

Para vice-Presidente do Estado 
Antonio Martins Ferreira da Silva .. .. ............ .... .. 
Dr. Joaq uim Furtado de 1\lMezes .......... . ......... . 
Dr. Bernarciino. Augw.to de Lima .•.•• • . .•. . ... ••.•••• 

316 votos 
290 v o toa 

3 votos 

-312 voto• 
295 votos 

1 voto 

280 votos 
2-& votos 

212 votos 
18 votos 
3 votos 

1.057 v o toa 
455 votos 

1.655 votos 
455 votos 

1 voto 

523 votos 
362 votos 

1 voto 

513 votos 
307 votos 
62 votos 

283 votos 
19 votos 
1 voto 

294 votos 
10 votos 
1 voto 

Resultado total da õ .• circumscripção 
Para Presidente do Estado 

Julio Bueno Brandao ......... . ......... . ........... • ... 14.351 votos 
E 6& Pm separado. 
Dr . Manoel Thomaz de Carvalho Britto .............. . 5.422 voto. 
E 158 em •epar11do. 
Dr. Jo1•quin1 Furtado de Menezes ................. .. 
lJr. Anton io do Prado Lopes Pereira ............... .. 
Lucreclo de MagalhA•s . . ..... . . . .. ... .. ............. . 
Dr. A tronao Pera_na J u.oior .• ••••••••• , .... .. .... . .. ..... . 

Si voto. 
tS v o toa 
3 votoa 
1 voto 



Dr. João Ribeiro de Oliveira e Souaa ............... .. 
Pedro Rosa .....................•....••. ..•.•..•••..•. 
Pedro Almeida .......................•••...• .. ..•..•... 
Affonso Balbino Veiga ..................... , ........ . 
Dr. Manoel Ignacio ae Carvalho Britto ............. . 
Jose' Thomaz de Carvalho Britto .......... , ........ .. 
Antonio de Lisboa Santa Barbara ........ ...... ....... . 

Para vice-Presidente do Estado 
_-\.ntonio Martins Ferreira da Silva ...... . ............ , 
E 68 em separado. 
Dr. Joaquim Furtado de Menezes .................. . .. 
E 135 em separado. 
Dr. Alfonso Penna Junior ........................... . 
Dr. Joil.o \.ntonio de A vellar ••.•• · .. . ................ . 
Benjamin Soares. . • • • • • • .. • • • • . . • • • , ................ . 
Dr. Manoel Thomaz de Carvalho Britto ........... .. 
Dr . .Francisco Mendes Pimentel. ................... .. 
Dr. Lucio dos Santos ................... . ............ .. . 
)[ajo r Ferreira de Carvalho .... . ..... ..... . ....... ... . 
Dr. Antonio Martins ................................ . 
Constantino Palie ta ......... .... ....... ... .......... . 
Dr. Thomaz Andrade .. .. . .. .. .. .. • ................ . 
Dr. Carlos Peixoto Filho ........................... .. 
Dr. Jose' Perlro Drummond ........... . ............ .. 
Dr. Bernardino Au!fusto de Lima . .. .... .• ..•• •. •..•••• 
Padre João Luiz Espechit ........................... . 
Coronel Julio da Motta ............................... . 
Coronel Torquato de Almeida ....................... .. 
Jose' Justino de Mello ......... ......... .......... .. 
1\lajor Antonio Salvo .......... . .................... .. 
Nicomedes Vespasiano ................................ , 

1 voto 
1 voto 
1 voto 
1 voto 
1 voto 
1 voto 
1 voto 

14.310 votos 

5.260 votos 

99 votos 
63 votos 
J.t votos 

4 vetos 
8 votos 
4 votos 
2 votos 
2 votos 
2 votos 
1 voto 
1 voto 
1 voto 
1 voto 
1 voto 
1 voto 
1 voto 
1 voto 
1 voto 
1 voto 

Não com?utei na apuração do município de Sant'Anna de Ferrott, o resultado da eleição da pri· 
meira secção do districto de Sete Cachoeiras1 por terem occorrido nella vícios substanciaes, provados 
exhaustivamonte na reclamação documentaaa do eleitor Sebastião de Miranda Caldeira, que me foi 
presente. 

Inclui na apuração do município de S. Domingos do Prata o resultado da eleição feita no diatricto 
de Dionysio, porque e' improcedente~ o~: funde.mento de que se serviu a junta apuradora daquelle 
município para tomal-o em separado. ~ 

De Cacto, o impedimento allegado, como existente entre os mesarios e resultante do parentesco 
consangutneo destes, e' imaginario. 

A junta em questao não podia crear esse impedimento, de que a lei nllo cogitou. 
Concluindo, sou de (iarecer que seja approvada a eleição que se procedeu, na 5. • clrcumscrii>Oio 

a 7 de março ·findo, para Presidente e vice-Presidente do . Estado, com a restricção anteriormente léita 
quanto 1-\ uma 4as secções do município de Sant'Anna de Ferros. 

Sala das CommissOes, em 28 de junho de 1910.-Heitor de Souza, relator. 

Relatorio da 6.a circumscripção eleitoral 
Como membro da commisslio de Vt:rifl.cação de poderes para apuração das eleiçiJes procedidas a 

7 de março do corrente anno para Presidente e vice.Presidente do Estado, coube-me apurar as 
eleições realizadas nessa data, na 6.• circumscripç!Lo eleito ral. 

Compondo-se essa clrcumscripçlto de 15 municiplos, foram-me entregues todos os J?&peis referen· 
tes a esse pleito, faltando apenas as actas da apuraçllo parcial dos municipios de Minas Novas e 
Bocayuva. 

Para a apuraç~o desses dois municípios tive de recorrer ás copias das actas das diversas se-
cções districtaes, notando que nllo foram presentes á commlssllo as actas doa districtos de Agua Boa 
e ucuriu', município de Minas Novas e as de Olhos d'Agua e Terra Branca, municlplo de Bocayuva, 

A apuração feita pelo exame das outras actas pertencentes a esses dois municlpios, em cujas 
édes parece não ter havido apuriiçl1o parcial, deu o resultado constante do quadro JUnto, que con-

tém o r sumo de todos os districtos dos municipivs que constituem a 6. • circumacripçAo. 
Do exame attento e minucioso que fiz de todos os papeta que me foram entregues, conclui que 

as eleições procedida a 1 de março, na 6.• clrcumscripçilo, correram com toda regularidade, nllo con-
&tando ter havido protesto algum, nem mesmo naquellaa secções que foram fiaealizadaa. 

Como se vê do quadro junto, o resulta1o de11aas eleições na 6.• circums~ripção foi o seguinte 
Para Presidente do J•:s tado : 
Julio Bueno Brandão, 13.655 votos. 
Dr. Manoel Thomaz de Carvalho Britto, 904 votos. 
Diversos, 6 votos. 
Para vice-Presidente do Estado : 
Antonio ~lartins Ferreira dà Silva, 13. • votos . 
Dr. Joaquim Furlado de Menezes, 841 votos. 
Diversos 39 votos. 
Eis o resumo do trabalho qu., me fo i confiado e que julgo ter o cunho de tod~ fidelid.ade. 

ala das Commissões, 27 de junho de HllO.- Dr. José Candldo de Souza Vianna, relator. 



Quadro da aparação tia 8. a clrcuDUterlpção eleitoral 

-
Para Prea.úente do Estado Para viee-Prealdente do .lltado 

! .. 
~ 

c:> 

Jlunlclpios o ! J:l 
Cl 

~ :;:: ::a ;:: .. . 
~ Q:l oS Cl .. o ::a -:::1 
Q:l .::: • o o "' o o o .._ f! c -:::1 "' .s .. 

I J:l > Cl .s • CD .. > .. > 
&5 ~ Q 1:1 !:I s < ~ 

li Diamantina ..... . ...... . ....... I 1.361 21 - 1.334 14 23 
!Minas Novas .......... .. ... . .. , 488 169 - 488 168 -3'8. Jollo Baptiata .............. 441 6 2 441 7 -
4 Bocayuva ...... ................ 215 24 - 216 23 -
5 Montes Claros ......... . ... . ... 1,301 9 1 1.224 6 6 
6 Villa Brazllia . .. .............. 566 29 - 566 29 -7 l'eçanha ........................ 986 237 - 9381 286 -
8 Theophilo Cttoni ........... ··I 1.684 - 3 1.682 - 4 
9 Arassuahy. • . ................ 1 !109 140 - 9~8 70 1 

10 Boa Via ta do Tremedal •••..• ·j 1.049 - - 1.049 - -
11 Rio Pardo .. .................... 793 - - 7!>3 - -
12 Salinas ....... ................... I 794 5 - 799 - -
13 Orlo Mogol .................. . 

1 
542 - - 542! - -

H Jannaria . .... ... .............. 
1 

1.849 194 - 1.84() 1 200 -
15 S. Franels o ................... 576 70 - 603• 38 5 

I 
Tl'tal ....... ....••.... ,. 13.655 90,1 6 13.5041 841 39 

I I 
O relator, Sousa Vianna. 

O sx. PRF:SIDEN'l'E manda que se imprima o 1 Lida a acta da antecedente e não havendo 
parecer ap:-:sentado e convida os srs. con~ quem sobre e l!a faça observações, fica ames-
greasistas para comparecerem amanhA, á hora ma sobre a mesa para ser appro 1ada quando 
regimental. bcuver numero legal. 

Levanta-se a sesslo. Nlo ha expediente sobre a mesa. . 

3." SESSÃO, AOS 5 DE JULHO DE 1910 
PaF:SIDENCIA oo SR. PRADO LOPES 

SUMMARIO: Acta.-Ordcm do dia. 
Ao meio dia, feita a chamada, acham-se pre-

sentes os srs . Prado Lop:.c:, Americo Loj)es, 
Leopoldo Correa. Campos do Amaral, castel-
lo Branco, Aristoteles Dutra, Mello Franco, 
Nunes Coelho, Ferreira . 1ves, Sousa V iaona 
Eduardo do Amaral, joio Lisboa Jayme Go' 
mes, João Antonio. Paoliello, José lves, Nel-
SO:J. de Senna, J 'lSé .onçalves. Galdino ~-<ios , 
PedroRosa, .\ato ·io i\\oura, Martins da Silva, 
juliG da Motta. Raul de Faria, Argemiro de 
Rezende, Olympi Mourão, Ribeiro de Oliveira, 
Schumann e Bi ~s r r;rtes, faltando com causa 
participada os ·rs . Gonçalves Chaves, Gomes 
Freire, Garibaldi de \e llo, \ntero Outra, Le-
vindo Lopes. Xavier Rolim, Gaspar Lop:s, 
Pe~o l\\atta e .Mi randa Junior e sem elta os 
ma1s sc:nhores. 

Não se ac bando presentes os srs. r . · e 2: 
secretarias do Sc:nado e rc-pectiYos suppl!!n-
t es, o sr. PresiJente convidll para o logar de 
l. · secretario o sr. Leopoldo Corréa. 

Abre-se a sessl.'). 

O SR. PRESIDF:NTR diz que, ach3ndo se im-
presso e distribuído o parecer n. 2, reconne-
cendo presidente e vice-pres1dente do Est.ido 
para o futuro quatriennio o& srs. julio But n > 
Brandio e A 1tonio Martins Ferreira da Silva, 
constará a ordem do dia de amanhã da dis· 
cussão dO referido parecer 

Levanta-se a sessão. 

4·" SESSÃO, AOS 6 DE JULHO DE 1910 
PRBSIDBNCU. DO SR. PR&D:> LOPES 

St;MMARIO : - Acta .- ExpAdiente.- DiscuSSão 
do parecer n. 2.-0rdem do dia. 

Ao meio dia, feita a chamada, acham-se 
present: s os crs. : Pradv Lopes, Amenco Lo-
Pedro Drummond, Cam(:O> elo Amaral, Nelson 
de .:nna, Olympio Mourao. Ca tello Branco. 
S:>usa Vianna, Leopo.do Corréa, Nunes ~lho, 
Billl t-orte , .Mello Fran.:o, Joã Lisboa. Heitor 
de Sousa, J yme Gom s, <...ornelio de Mello, 
Paoliello, Ecluado d Amaral, Senna Figuei-
red'). Tavares de Mello, Ped10 Motta, M;, rtios 
da Silva, Ferre.1a da ilva, Ferreira Alves, 
CamiJio de Britto, J• sé vnçalve ·, Galdino t<ios, 
Joao Antonio. Jcsé Alves, Julio da Motta. Scbu-
rtann, tylita, . r i~t c.,tc lts Dutra, Riteiro de 



Oliveira, Raul de Faria, Edgard:> da Cunha e 
Argemiro de Rezende, faLtando cem caosa 
p articipada O'l srs. : G nç, lves Cht..Tes, Gomes 
Freire, G tribJldi de Meti , '\otero Dotra, Le-
vindo Lopes. Xavier Rolim, Gnpar Lo;>es e 
Miran:ta Junior c sem ella o<J mais senhores. 

Abre·Se a sessão. 
Lida a acta da antecedente e não baven:io 

quem sobre ella faça observações, fica a mes-
ma sobre a m esa para ser approvada quando 
houver numero. • 

ltXPltDiltNTlt 
Não ba materia de expediente sobre a Mesa 

Comtntmlcação 
O !R. HEt'tOR ne SousA, traz ao conh~ ci 

mento do Congres o, e úca este inteira o que 
o sr. Antonio Car los tem faltajo ás sessões 
por motivo impt:r·oS<'. 

Parecer "· z 
E' lido e posto em discnssão, que se encer ra 

sem debate, o parecer n. 2 sobre a eleição 
presidedciai de 7 de março. ficand, ' por 
falta de nu_rrero, adiada a vot <ção. 

Nada mars bavenJo a tratar-se. o ..... Pre, i-
dente Jevant· a S"!ssao e dá ~:-ara ord m do aia 
de amanbà a votação do par cer n. ~. 

~.· SE ~SÀO, AO':} 7 DE JULHO DE 1910 
PRESIDENCIA D J SR. PRAD:> LOPES 

SUMMARIO: Acta .- E:(pcdient .-Votação do 
parecer o. 2.-Proclama._:ã.o de Prcsit.leote e 
vice-Presidente do Estado . 
Ao meio dia, feita a chamada , a bam-se 

pres~ntes os ~rs. Pra~ L , pe, · ~Ame: r, co Lc-pe , 
Camdlo de Bntto, He1 :or d;: cu-a Ari:.tote-
les Dutra, Edg.m!o da Ccnha, Biàs Fortes, 
castello Branc t J _ào Vell so. I art ins da S ilva, 
Olympio Mourào, .Mello Franco r'aoJie llo Nu-
nes Coelho, joio Lisboa, Sousa' ianna Rccba 
Lag a, Ferreira Alves, Raul d Faria, Tavares de 
Mello, Senna Figueiredo Sty lita, juvenal Pen. 
na, Leopoldo Cc rrêa, C a 'np s do Amaral Jay. 
me Gome~, Argemiro de Re2ende, José GOnçal-
ves,Schumann. Edua rdo do Amaral, Abed· rd 
Antonio Moura, J~é Alves, Nelwn de Senna' 
Ribearo de liverra, Pedro r\a tta J ào Antonio' 
julio da Motta e Galdino Rios 'faltand :> com 
causa participada os srs. GonÇalves Chaves 
Garibaldi de Mero, Ga~par Lopes, Xavier Ro~ 
lim, Gomes Freire, ntero Dutra, Levindo 
Lope~, Antonio ' .;rios e Miranda Junio:- e se n 
ella os mais senhoreQ. 

E' convidado para o lo~ar de l . • secretario 
o sr. sef!ador Camillo d:! Bri tto, supplent.e de 
sccr..: tano do Senado. 

Abre-se a e. sao. 
Lida a acta d1 antecedente e não havend:> 

quem sobre ella fa~a obs rvaçõel' é a mesma 
dada por approvada e bem a•sim às de 23 de 
junho prvXiL"!lO findo e 4 e 5 do corrente. 

JtXPEDIENTB 

Nã~ ba mate ria de lXpediente sobre a mesa. 
Oomumnicaçllo 

O sr. Ribei ro de Oliveira tnz ao crmbeci· 
mento do l;ongre~so. e. fica este inteirado, que 
o sr. Pedro Drummond, faltou hoje a sessão por 
motivo de moJeatiP. 

Pareeer,. : ; 
O sr. Prcd jeote suo nette a votação e ~ una-

nimemente ap?rovado o parecer n. :a soôre · 
a eleição presidencial de 7 de marc" <lo cor• 
rente a nno. · 

Em vista d~s,e resultados. exc;-pondo.se do 
pé no que é acomp.tnhado p·x to:1os os prc• 
sentes, proclama presidente e vice-presidente 
do Estado, para o quatrienaio de 7 de setem .. 
bro de 1910; a 7 de setembro de 1914 03 sra, 
jul.io Buc:no Braoaão e At•tonio Martins Fer .. 
reua da Stlva e n~sse sentr do manda que so 
faça 1 a:> d:vidas communicaçõcs. 

Estando preenchidos c. ~ Lins para que foi 
conv(ICada a reunião do C m.;resso, o sr. Pre-
sidente d;:cl3ra estdren terminadas as SUIII 
ses~õe , devendo. amanha, se reunirem sepa. 
radamente as ClulS casas para Oi trabalhos or. 
dinar.io •. 

r. vanta-se a s cssà<t. 

s.a SESSÃO 0:\. IN \RI-\, AOS 8 DE JULHO 
DE 191~ 

PRr.sm F. ~CrA. oo sR. PRAD) LoPJtS 
SUM:\lARIO: -A c ta . - Expedlen to .-Apresentaç!lo 

de projecto.-OrJem do di& 
Ao me ·o d a, f c: i ta a chamada, acham-se pre .. 

sente,. s r.; . Prad Lop l', Americu Lopes, 
Arsern1ro ! c: zenJe, Campos do Amaral, 
Herlúr de Souza, Caste llo Hranco, juvenal 
Penm, j Jyme G ;nes, J áo Velk.so, Antonio 
'V\oui a, .:nu a1 n, Julio da .\\otta, Aristuteles 
Dutra. Eduardo dl Amaral, Tavares de Mello, 
Paol id l • Nels n de Senna Senna Figueiredo, 
Raul ae ''acia, Sdvd. .fOite's, jmé Alves, Abei· 
JarJ, J à> Antoni e Adolpno Vaanna, faltan· 
dO coto cau a p rticipada o> srs. Xavier Ro· 
lim, Ganbal.:ii d~ Mello e Miraq:!a Junior c 
~em ella os mais senoores. 

Abre -se a sessão. 
Lida a a ta da antecedente e não havendo 

quem sobre ella faça observações. fica a me~ 
ma sc.bre a lesa, para ser approva::Ja quando 
houver numero. 

O !;R. 1.0 SECRJtTARIO dá conta do seguinte 
EXPEDU:NTE. 

0/.ficios 
Do sr. Secretario dJ Interior, transmit· 

tindo, c m a devida. informaçào, um requeri• 
mento em que o professor de desen~o do Ex-
ternato do Gymnasio Mineiro pecte equipara• 
ção de seus vencimen os a .s dos lentes dO 
mesmo Externato. - A' commissáo de Peti• 
ç e . 

Do sr. mtnistro da Viação declarando que o 
G<,verno Federal tomará na maior considera• 
.;áo a iodácaç'io desta camara. no sentido de 
ser prolonga ... a a linba tronco :1a rede sul-mi· 
netra . - Inteirada. 

Do ~r. Secretario das Fina nças, enviando 
ttrna mensa~m. acompanhada da proposta do 
orçamento para o exercício de 1911.-A i• 
primir se. 

DJ dr. Sec:rctario do Interior reJDettcado a 
mensagem do exmo. sr. Presidente do Esta--
do, propondo a fixação da força publica para 
o exercic ·o de 1911.-A imprimir-se:. 



Rqutl'i.alos · 
De J?'o Fartacb de ReEeode. pedindo tran~

f'ercncl& de sou fazendi&J denominadas •Ri-
beirà~ e cVáu• d'l município~ S. j JãO d 'El· 
Rei para o de Tu-adeates.-A' eommissào I' s-

ectiva. 
Oc Olympio José Pimenta. major dt Bligadt 

P olicial, pedindo contagem de tempo para 
deit03 de soa reforma. -A' eommiS!!&'J Je 
P~ti,~s. 

Recorto d> capitão Manoel d~ 5outa Reis, 
.(l():n rdaç-lo ao imposto de iodustrias e pr0tis 
~es c·1mlque foi lao;ado para o cxercicio de 
1910 em Tr(s Pootlls. -A commissao de C:a.-
maras Municiplts. 

Do cidadlo Pedro P···Jy.:arpo Mineiro, L ' ta-
«bellilo do t ermo de Jvinopolis, pedindo cinco 
anoos de Jic:er ça. em prorogacão para tratar 
.de n ::gocios.-A' commissàu de Petiçõe .. 

De Manoel Ram·s da Cr~z Sobrinho, sulda-
rlo rdormaoo da Brigada Po'ic:ial, pedindo que 

eja de novo submetti:io a exame de saude 
para o fim de gosar éa., v t::.g n.; <~. lei u . 
-;oo, de lt.desetembrode tr:p:J .-A' commis-
~ID de Pet ições. 

De Arnerico j'>Sé de Oliveira, preso na ca-
deia de J Jcuhy. pedi o :to p !rdl o do rcst da 
p:na que lhe foi 1mposta pe :CJ jJry d mesma 
~ea. -A' commiasao ae Legialaçào e j us-
tiça. 

Rtp~J~çlo 

De habitantes <te Abbadia dos r ou r a jo . pe • 
ndo passagem desse distrJcto par.t .\'\o te 
rmello.-A' commissào respectiva. 

R~qllerltnenlos 

O SR . RAUL DB FARU. envia á mesa um 
r equerimento do cidadão Fran:isco j csé de 
Arau jo, carcereiro da cadeia de ltapecerica, 
pcdio:!o pcrdao de pena de 7 mezes de prisão 
~c lhe foi imposta por crime de respoosabi· 
l 1dade. -A' commissAo de Constituiçà?, L'!· 
.gíslaç lo e justiça. 

O SR. HBIT->R DB SouT.A envia á Mesa um 
r equerimento dos Sr3. carvalho, Pires, Silvei-
ra, RamO') & Comp . , pedindo um auxilio pe-
c uoiario para uma linha de carris u rbanO') 
de que aàl) c:oncessionarios na ci.Jade de ca-
taguazei . - A' c:ommissio de Petições. 

O sa . Sn.vA FoaT~ ju ,ti!ica a sua ausen-
cia ás primeiraaaeasões, motivada per molestia 
e m sua pes·oa em em pe soa de -~ fan:i lia : 
e prevalecendo se da tri buna. ped o:: a nom a . 
çào de um membro interino para a ciJlDmissão 
de Petições, que se acha oo::sfalcada e tem ma· 
t eria urgente affecta ao seu estudo, qual a 
do requerimento oo sr. VaJJad'i res peoiodo li-
cença para ausentar-se p.u a lóra do Pai z . E' 
nomeado o ar. H!itor de Souza. 

O ~·· F. ScHUMANN : ~sr. presidente so-
licitei a pslavra para sc iea tjfi;tr a v . exc. 
que a comnú~são eocarrel{ajia de rc presen tar 
esta Camara D& sessli.'J ci \ ica em hc.m !nagem 
.á memoria do iDclyto e •oolridnel marechal 
Fb'iano Peizoto, no dia 29 do mez passado, 
c umpriu as <!eterminaçõ: a de Y. exc. 

O" ... . PR~SiBBNTt: : - ~ camara fica intei-
rada. 

Nlo biVeadO pareceres Ül COIDmÍSSÕCS a 
serem apresenta:lol, puaa -se 

A. c. -8 

AUESE~r:tçiO DS Pa'>JBC'tüS, JUIQU.ann&N'~ 
7 -. S, L"'DIC.!.):ÕI$&, tN"titaPJU.I.AÇÕJU. MOÇJ~.S 

O sR.' SE~Y.a.. Fmo~xJt~D> lê e enviai mesa 
$ segú,nte 

Projedo , • 86 

( 3 . • Jegis !_I_!.Qta) 
O c ongrcs.;o Legis:ativo de 'dinas Gerae3 

decreta: ' 
Art. 1.° F ica creaja, 'desc'e já, em ceda 

secçáo do Gymnasio.. Mint iro (E1tcroato o In-
te rnato) uma linha de tiro, ficando aberto ao 
~resdente do Estado, para sua co JstJucção c 
wst~•Jaçio. o creClt to que for oeecssario at6 
10:00<. Soao<. 

Art. 1. o Revogam-se • dispoaiçOes em 
contrario. 

Sala das s ssões da Camata dr s Deputados 
em 1:1elto Hori zont~, 8 de julho de 1910 .~ 
Senna F igudredo. Ne lsoli de ~enna.-F. f' ao. 
liello. 

V· i a imprimi :-sc . 
Nada mais have d a tralar -St", o sr. presi-

dente declara Q'Je a ordem do dta de ama llà 
sera a reg.mental. · 

Leu 1ta-se a e são. 

6. • SESSAO R)IN >\RI.-\, AOS 9 DE jULHO 
E IQIO 

Plll':SIDE NCtA DO SR. PRADO LOPU 

SDI.MA RIO : Acta,-Expediente.-Diseurao, d'oa 
sr . Senna Figueiredo e Aristotelea Dutra .-
Apresentaçilo d pareeer.-Ordem Jo dia. 
Ao meio dia, feit a a chamada, acham-se pre• 

sentes os srs. PradO Lopes, Americo Lope , 
Edgardo da Cllnbl, Campos do Amaral, S1tva 
Fortes, Heitor de Sons:!, Paoliello, Castello 
Branco, Jayme Gomes, juvenal F'enna, Nelson 
de Senna. Gariba di c'e \<\ello, joao e1loso, 
Raul de Faria, Schumann, Antonio Moora 
João Antonio, Senna Figueiredo, jcsé Alves' 
ju:b da \otta. Tavercs de Mello e Aristoteles 
Dut rct, faltando cJm c1usa participada os sr.i , 
X~vier Rolim e . iranda Junior e sem cUa os 
ma is senhores. 

Nit.o se acb.an:io presente o sr. 1. o secretario, 
é c:onvi:iaoo para occupar esse Jogar o sr. 
E gardo d1 Cur:ha. 

Abre-se a 5essao. 
Lida a a ta da antecedente e não bavencb 

•Jem sobre e lla faça observações, üca a mesma 
sobre a mesa pa ra ser approvada quando hou-
ver numero leg.tl. 

O :R. 1. o SECR!!'l'A~xo dá conta do seguinte 

lt:XPBDlltN"t~ 

OjjicitJ 
Do s r. Secretario das Finanças, enviando um 

requerimento dos empregados da porta da Rc-o 
cebed :>ria de Minas, solicitando elevaçlo de 
seus veocimentos.-A' commias4o de-Petições • 

R'q~tn 

O; João Antonio de Amorim, solicitando uma 
indcmnização pelo pre1Uil0 qoc aoircu eom o 
desabamento da cadeia de Palmyra,-A' com• 
miasão de Petiçõ:a. 
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De Au!!Usto C. da Silva TeUes, enviando 
úma ad1itivo ao seu requerimento jt apresen-
tado na sessão passada com relação a uma E. 
F. do Porto de S . Sebastião do Alto S. Fran· 
ci c no ~entido de ser construido um ramal 
que, partin:io de S. )Cosé do Paraíso ou linha 
tronco vá at~ Jaguary .-junte ·se ao rcqueri-
mento'já apresentado e remetta se á commis-
s \o respectiva. 

De habitantes do Caeiro. pedindo passagem 
para o município de Barbacena.-A' commis-
são re pectiva. 

O sr. Seooa ll'l8uelredoa-Sr. Pre . 
si dente pasJo ás ,,. elos de v. exc., afim de 
ter o d~stino regimental. um requcrin:ento do 
cidadão Severiano )os~ Nogueira, encarregado 
da bibliotheca de Lamirn, município de Que-
luz solicitando do c ongresso um p.:queno au-
xil i'o destina:lo ã construcção de um predio 
onde' possa funccionar condignamente a refe. 
ri da bibliotheca. 

O ven! rando sr. Severiano José Nogueira, 
cidadão prestimoso e esforça1o trabalhador em 
ben:ficio da instrucção put>lic1 em nos.; o Es· 
tado, h a maia de 1 o annoa exerce as funcções 
de bibliothecario, em Larnim, com zelo, dCdi 
cação e devotamento verdadeiramente inexce-
díveis tornando a bibliotheca daquella loc:ali-
dad: uma das mais importantes, si não a mais 
importante de Min;s, pois conta mais c.: e 1 l.ooo 
volumes. , 

são respectiva, um t:equerimento feito pelo te-
nente Francisco Anclrlide, pedindo contagem do 
tempo em que esteve &U6ente da Brigada Po-
··cial do Estado, por motivos que não vêm a 
pêllo enumerar. 

Peço a bencvoJencia da .commissão para que, 
estudando devidamente o aasumpto, possa fa-
zer j .. stiça ao velbo servidor do Estado (tJiilia-
dos). 

Com:l a casa sabe. esse di no cidádão tem 
prestado a Minas relevantissimos serviços na 
fronteira com o Espírito Santo, onde exerceu 
os cargos de delegado de Policia e agente fis-
cal do Estado . 

Espero que a commissão, tomando em con-
sideração os altos meritos do peticionaria. vá 
ao encontro de seus desejos, que estão peifei-
tamente declarados na pres~ nte petiçlo. (llui-
to bem!) 

O sa. PREStDEN1'Jt manda que se rem:tta c 
reque imento, depois de sellado, á commissllo 
de Petições. 

Oot~mu•ic(lç/Jo 

O sa. NEr.so~ DE SENNA communica, e a 
Camara fica inteirada, que o ar. Pedro LabOme 
tem faltado e continuará a faltar ás sessõ::s 
por reativo de força maior. 

Passa-se á 
.\.PR8SltN'l'AÇXO Dlt P.t.a.ca:aU DAS CO.lUUSSõas 

O sa. Sn.vA F0R'l'lls, por parte da commis-
sio de Petições, lê e envia á mesa o seguinte 

Funjada a esforço do nosso :ligno e illustra-
do patrício, Napole&o Reys, a bibl.otheca de 
Lam(m tem prestado os maii assignalado~ ser-
viços ao povo daquella zona. Parectr "· r84 
~ Ella contc:m um arcbivo de obras preciosis- ( 5. • legislatura) 
si mas, adqu~ridas graças aps C8forço3 do co · A commissão de R~presentações, Requeri-
ronel. Nogue1ra e do seu dig!lo filho Napoleã~ . mentos e Petições, á qual foi presente a do 
Rcys, e p~so afürm!U' que, SI o Congresso at sr. deputado dr. Francisco de Campos VaUada-
tcoder ao 1usto pedido de que sou, neste mo- d' do 1. • . 
mento o portador commetterá um acto de res. pe an aceoça por tempo tnc;tetermanado, 
· t' • t á ' d ~ · á par•, em tratamento de saude, dcaxar de com· JU .•ça e pres ar um grall e ~emço causa parecer ás sessO~s do Congresso Mineiro, t de 
da mstrucção · . . parecer que seja concedida a licença que pede 

~:a. N•~lf nE SJUCN.t. :.-A b•bhotheca de até que pc ssa comparecer ás sessões. 
Lamtm tem sado até um esbmulo para funda Sala das commissõ::s, 9 de junho de 1910.-
ção de outras, em no'lso Estado. . Silva Fortes.-campol do AmaraL-Heitor de 

O s•. S~N "A FIGoEIRltDO :- Per~eatamen- Sousa.-Vae a imprimir-se. 
te. e dtstnbi..e pelas outras as duplicatas dos Nada mais haY'encb a tratar-se o sr. Pre-
volumes qu~ contem. . sidente designa para O dia I I dO corrente a or-

Sen:io asSim, sr. Pcestdente. penso . que o dem do dia regimental. 
ÇongreS:::o bem andará dando DOm acolhunento Levanta-se a sess.lo 
a este pedido tão iusto. · 

Ap •oveito ainda a opportudida:le para tran-
smittir á Mesa uma representação do collector 7." SESSÃO ORDINI\RIA, AOS 11 DE JULHO 
e do es:rivão da coll: ctoria estadoal do muni. DE 1910 
cipio de Abre Campo, solicitando a 6xaçã da 
')Orcentagem dos collectores e escrivães, sobre 
t da a renja arrecadadi, sem a limitação :ia me· 
dia, do systema actual. 

Segun:lo a minha humillc opinião, essa ce· 
c·:J.mação é iu;tis ima, pois que se trata de 
f' ncc io'1arios inconte~ tavelmente mal remu-
nerados, quando outros, de categoria identica, 

oz m de favores muito mais relevantes. l Muito 6em I Muito btm .' ) 
. v S R. PRl!SID!tN'l'4 manda que se remett& o 

uerimento á comm issã? de Petições e are-
pre e ntação, depois de convenientert:ente sei 
lad)i, á commissào de Orçamento. 

O ~ .... . •rtstoteles Dutra : - Sr. Pre-
sidente, pedi a palavra para passar ás mãos de 
·;. exc ., afim de se r enca!Illnbado á commia· 

f' RESIDBNCIA DO SR. PllADO LOPE3 
S MMARIO:-Act3.-Expediente. - Projecto n. 

lt!f, do Senado .-Discurso do ar. Argemim de 
Rezende.-Apresentaçllo de projectos -nilcta· 
so do sr. Nelson de Se~.-Ordem do dia. 
Ao meio dia, feita a chamada, acham-se 

presentes os srs. Prado Lopes, Argemiro de 
Rezende, Heitor de s ·,uza, Campos do Amaral 
Nelso:t de Senna, Aristoteles Dutra, luveõii 
Penna, Castello Bnn:o, Abcilard, ntonio 
Moura, Paoliel1o, Jayme Gomes, Garibaldi de 
-''\ello, Edgardo da Cunha, Schumano, Jos~ 
Alves AdOIJ)hO Viénoa, joio Velloso, Pedro 
Rosa,' jcAo F~a e JoãQ At.ll.nio, iallando 
com causa p_artic•pad os !.rs. ' avier Rolim, 
Mir~nda Junior e Pedro Labc-rne .c sem ~Da os 
mais aenbCirca. 
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Abre-se a sessão. 1 Uda a acta da antecedente e não havendO 
quem sobre ella faça observações fica a mes· 
ma sobre a mesa para ser approvada quando 
houvc:r numero. 

0 Sll. 1.' S!lCU'l'ARlO dá COnta elo 

O orador apresenta tambem urr.a representa. .. 
ção dos habitantes de Gamelleira, feita por in. 
termedio da Cau·ara de Estrella do Sul, con-
tendo 300 assignaturas, solicitando a creação 
de um districto de pa:z naquelle povoado. 

seguinte Os sigoatariôa salientam as vEntag~_ n;; des-
sa medida, que ao crador se a6JJ.ur~ de inteira 

JtxP~DinN't~ jústiça.-A' cOJ:ilmissão respectiVa. 
0../)i :io O M~SMO SR. D~PU'rADJ Alil.G~utRo n r,: RI;-' 
. . z~xn~ pass_a ás mãos do sr. Pres idente uma 

L<.~ sr. 
seguinte 

1: Secretano do Sens.do, env1ando o I representaçllo do escrivllo de Anguary pedin· 
do uma medida tendente a melhorar à situa-
ção dos escrivães do Estado. -Projeclo n. I 64, do .Senado 

O Congresso do Estado de Mi nas 
decret a : 

O orador faz ver á Camara que, o ar.no pas-
Geraes ado, em projecto que apresento,·, teve occa-

sião de procurar melhorar as condições dos di-
gnos serventuarios do fôro mineiro, e que, por 
motivo de ordem financeira. a sua medida não 
foi posta em pratica. Termina dizendo espe-
rar que agora, 3 commissão respectiva tomara 
na devida consideração o \usto de!e jo dos es-
c:iv!es . -A' commissão de Legislação e j us-
hça. 

Art. 1: F icam rel>tabelecidas aa leis ns. 6, 
de 18 de outubro ~e 189 1 e a de n. I)l, de 24 
de julho de 1896. a primeira creando tres se-
cretarias de Estado, de conformida-:'e com o art. 
6o da Constituição, e a segunda dando nova 
organização à Secretaria da Agricultura com 
as seguintes modi ficações: 

8 1: As t u s Secretarias de Estado, creadas 
para o desempenho dos diversos serviços da 
administração, terão as denominações que se 
seguem: 

a) Secretaria de jcstiça, Policia, Negocios e 
Instrucção Publica do Estado ; 

h) Secretaria do Thesouro e Fazenda do Es-
tado. 

c) Secretaria da Agricultura, lndustria, Ter-
ras e Viação. 

§ ~: Os serviços administrativos que cGmpe-
tirem ás tres referidas secretarias, distribui-
dos pelas leis citldas e peloo decs . ns. 5g7 e 
588. d: l Ó de agosto de 1892 e que foram mo· 
di ficados pelos que baixaram' com os decs. ns . 
943 e 9t4, de u e q de junho de 1896, e lc:i n. 
437, de 24 de aetembro de 1906, e actos poste-
riores, serão revistos e n:,vam.:nte distribuídos 
pelo governo, em regulamento, attentas as 
conveniencias dà publica administração e man-
tidos os vencimentos dos funccionarios respe-
ctivos, segundo as leis vigentes. 1 

O J.• Na dislribuiçio dos referidos serviços 
fica o Presidente auctorizado a supprimir os 
Jogares que forêm desnecessarios e a crear ou· 
tros equivalentes, aproveitando para eates os 
dos Jogares supprimidos. 

Art. 2: Fica revogada a lei n . 3 1~,de 1ó de 
setembro de I90I, que supprimiu a Secretaria 
da Agricultura..!. Commercio e Obras Publicas 
com a reparti\'40 annexa de Terras e Coloni-
zaçllo, cujos serviços passaram a tres secções 
annexas ás Secretarias de Finaoças e do In-
terior. 

Art. 3: Ficam revogadas as disposições em 
contrario. 

Paço do Senado do Estado de Minas Geraes, 
9 de julho de IC) IO. - Chrispim jacques Bias 
Fortcs.-Cornebo Vaz de 1\\ello .-Camillo de 
Britto.-Vac a imprimir-se. 

pa~s:~s !~~:~o~~ . R;::S7~~te~. · al~cr~~•rf~r 
o destino reg imental, um d licio 'do presidente 
da Camara de Araxá dr. Franklin de Castro 
que pede sejam definidas as divisas entre Ô 
refendo município e o do Sacramento, mos-
trando os inconvenientes que existem em nào 
estuem determinados cs limites entre os dois 
municípios, 

Não ha pareceres das commissõcs. 
Passa -se á 

APJil..r,:S.r,: N'rAÇÃO DE P Rf J~C'rOS, REQUltRU l EN• 
'rOS, INDICAÇÕ~S. DlTERPE t.t.AÇÕJ;S r,: ~0-
ÇÕ~S 

O SR. F. ScaoMANN, per parte da commis-
são de Força Publica, lê e envia á \e. a p se -
guinte 

I rojecto n . 7 
( FORÇA. P BL ICA) 

( s.· legislatura) 

A commissão de Força Publica, tendo em 
vista a mensagem do exmo. sr. Presidente d ) 
Estado sobre a fixação da força publ ica para 
o exercício de 1911, c.ffer{ ce á collSideraçào da 
Camara dos srs. Deputados o seguinte 

Projeclo de lei 

O Congresso Legislativo do Estado de Minas 
Geracs decreta : 

Art. 1.' A Brigada Policial do Estado de ~\i . 
nas Geraes, no exercício de 1911 constarã de 
3.ooo praças de pret e 114 cfficiie :.> formando 
quatro batalhões so~ ns. t, ~. , e 4,' sub~ividi
dos em 10 companhlas, com os estados maio-
res e menores, de aecordo com o qu adro ao-
nexo . 

Art. 3.' Fica o governo auclorizado a des-
pender co:n a manutenção da força publica até 
a quantia de dois mil seiscentos e cinccenta 
e nove contos seiscentcs e vinte e um mil e 
quinhentos réis (:l.659:6:iJ$5oo) de conformi-
dade com a tatelia anne:xa. 

Art. 3: O pessoal ela força, sempre que o go -
verno julgar necessario, pó:!e ser elevado a 
4.000 praças de pret e respect iva officialidade, 
podendo o governo contractar instructor mi-
litares para ss ditas praças. 

Art . 4: No caso do artigo anterior, o gover-
no abrirá um credito extraordinario para fazer 
face ás mesmas despesas. 

Art. 5; O govern), quando julgar ;:ecessa-
rio poderá eqcarregar a um bacharel em direito 
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de c; xcJcer junto aos ~atal hõe s, com !éde fóra classe, rl<:Sooo i guarda de 2." cla~se. Joo$~ 
da Capital, o cargo de auditor da Brigada Po- ' inspector, 35o$ooo i adjunctC', 2oofooo . 
licial mediante a gratificaçAo mensal de 2 $. Art. 7: Revogam-se as disposições em con-

Art'. 6.· A guarda civ11 da Capital do Estado, traria. 
no exercício de 19ll, será coms:o~ta ~e t::.to 
guardas, sendo 50 de r.• clas~ e e 70 de .,_. ; 
de um inspector e de um ad juncto, com os se-
guintes vc:ncin:entos meosaes : guarda de 1." 

Sala das commh õ~ s. II ~ jtmho de JQlO. 
-Jayme Gomes, presidente.-Fre:terico Scbu-
mann, relator. 

Tabella da fixação da forsm JlUhllea do Es'fado de 1\llnns Gerues 
para o exereieio de i9U 

., 
o .. 
Q) 

8 
::J 
~ 

1 
1 
4 
5 
4 
l 

22 

21 
55 

4 
4 
4 
1 
i 

20 o 
2 
li 
84 
17 

liO 
3t 

1.6t)4 

C1assific çã.> 

a) Pes.oal d ri~'C:O Policial : 

Coronel commandante . ...... ... ..... . ... . . . . . ... . 
T&nente-coronel secretario . . .... •.... •. .... .. .. .. 
T nentes ~oroneis com mandante de batalhõPs ... . 
Majores, sendo um ssJst ente . . . . ...... . .... . . , .. . 
Capitães cirnrgi · . .... ................... . ... ... . 
Ca pit ão auditor .. .. .... . . .... .. .. . . ..... ... ... . .. . . 1 
Capitães, sendo ~ aj ad ules c 1 encarrezado do ' 

material ....... .. . . . . . .. . .. . ... . . .. . . . . ... .. ... .. 1 
Tenente. sendo 4 s c reta rios de b talhão . . . ..• . ·l 
AlC res, senr!o 4 quartei s-mestres de ba talltão .. . 
a rgentos 8j udan ~es . . . . ... .. . ... . . ....... . . . . . . . ·I 
a rgentos quar teiS-m tres ..... ..... ... . . .. . .. .. . . r 

Corne teiros-mor s ..... ...... .. ............ .... ... I 
Director de mu ic ue ród ser paiz~too . . . . . . 
Mestres do musica . . . •... . . . . . . .•. .•..• , . . . . . . . • . 
Musicos de 1 . • cl sse .. . .. , .... . ... . . , .•.. . ... .. . ·1 
Musicoa de 2.• classe ... .... ... .......... .. .. .. .. 
l\lu i co de 3. • classe . . .. ..... .. ........... . .... . . . 
Primeiros saraentos . . : ... . .. .. . • . ..•.••. . • ..... . .. 

gundos sar entos .. . . .. , ... .. .•..•.••.•.•• . . .. • ·I 
Forrieis.. . .•.••.. .. . ,, ... ..... . ... . . . .. . .. .. .. ... ... . ' 
Cabos de esquadra .. . . .. . ... , .......... , .. .... . • . . .. 
Corneteiros e clarins .... ..... . . , .. .. ..... . . .. .... . 
Soldados . ..•... . ...... •.. ••••.••••• , ..•.•••• .. . ... 

b) Etapa para 'l ~1{10 praças, a 900 ........ I 
.::) Fardamento pa ra 2.000 praças ... . . . ... . .. , 
d ) ratiflcaçr.tl a r en aj do . a . 200 .... .. . 
e) Forragem . t r ra~em e medicamentos para

1 os anit.naes d Brigada e forragem para 
os dos olllciaes montados ..... . ........ .. 1 n Ajuda de custo a officiaes , razão de .f 000 
diarios. qu do em commissilo róra d I 
séde dos batal h Oe~, quer em de!empenho1 de fun cçoes - policiaes quer em diligen-
ciado serviço publico (art. i do Reg . , 
n. 2. ô5ô de H d out11brc :le 1909 ... . . .. 

g) Remonta J s imaes do e&quadrllo e dos : 
officiaes ruou t.ados, inclustvê : (t 
para mel rorar- e o arreamento ...... . .... , 

7•) Compra e concertos de equipamento. ar-
mamento e muniç o ... .. . .. ...... ·· . .. · .. ·I 

i ) Aquartelament.o , ente-rramento .. ex pedien-
1 t e lu1. sendo 1: ··ooo p ra conser-raçllol 

da •Linha de T1ro• ................ . ... .. 
;1 Calçado para . I! praça ........... . , . .. 

~ :a .. o 
0.. 

Y enclrL entos 

o = = cS .. o 
0.. 

fi .300$000 
4:300,"000 
4.200$000 
4:200 000 

3:600$000 
3:000$000 
2:400$000 

To ta 

55:000 

20: oov. 
3:000 

"' la daa CommissOes, li J 
relator.- A tmprimir ·se. 

. -Jayme Gome , p-reaidente. - Frederico Scbuma~ .. 



O ••. N.el.on de ·8enaa :- Sr. Pre-
sidente, 'Uma das mais patúo&icea e oppor-
tucas iniciativas que os brasileirc.s pc~sam ter 
levantado ne~te m<mento. é sem duvida a que 
a Liga Maritima Prasileira, rem bca hora, 
vem de lançttr, coa:o 11ec:eote fec nda, na lll-
ma nacional, pro:oraodo reergacr o .eepirito 
civico do ~-z e colkctando por sobscri"PÇlo 
poru'ar, em todos o anguloo d" Patria., mc.i"os 
-1officitntes pa~a se ltv:ar avante o •rroiado lt~ n · 
tamcn de que e l1a cogita, de dotar se .DIIlri 
oba nacional com ma.is am pode r06o coura: 
çack>. que, Eob o nome tradicional de ·~ia
cbuek•. venha garantir ~fficaznente a .defe . 
sa do Brésil nas bGttaS de perigo, e EirYa ao 
mesmo tempo ce ~c::Jitu ra csc ..,Ja para a cdo-
caçào do marinheiro nacional, ~ moderna 
frota de @Ucn:a da Rf publica. 

Nenhuma cam;>cnba cívica pó1e ser n aicr 
do que a de t' rna r fo1 te o BrClSi I e ad' sh ar a 
nos~ a nacionalidade para <-ub·r á d vada cc n. 
dicio de potencia muodiaJ, a que eUa tt m di-
reito por muitas e f, rcias,imas razões de , sta 
tistica, sej 1 pelo seu e no-me territorio, pela 
sua cnorm ; p0pula -i'., ~ela sua :iDfJu~ ncia 
continental, pelo vigf r da raça e pela du 
daçã'l politic8. (Jf'po·tlfi()s). 

Essa su~cripção naciona ', levantada e n 
tio boa hora pela novel e importante aac~ia
~. ~ue é a Li!Za Marítima Brasi lei ra, c<.m 
~:le 1.0 Rio de janeirP, eeboou gratamente 
:oo cor::>ção d0s brasileir s. desde o e·xt" c: mo 
N01te ao Sul t:'o ,pai7. (Murto bem,. 

Gc.vernos, municipalimce•, pov.o, c1a s.es 
op:ra i~. clas5es cstuCi~as e ct.:!S! e j diri;;en· 
:es do paiz ; todos, a una s oc'-. celebraram a 
'fcli~ iniciativa. ·faundn- a caminhar ror ( ntre 
ovaçae~ e por entre offc:1 ecim c: ntl.iS e1>.po· ta-
neos, dcs"e o obulo pequenino dos que pc.uco 
_J:Ó:k n, até as o' ferendas rn<! i3 valions dü3 que! 
muito pob~:am. 

Nestas condi õ s, ao Estado d~ l\lioas Gera~s 
não podia passar despe cebida tao gtne rosa 
iniciat iva, que 1 ão só ~cbooo sy r.-p thica-
mente no eio do no so governe', como nas di 
versas classes do povo mineiro e mesm no 
recinto do ongrt:sso L~slativo do E tõd(l. 

V. ex c. me mo, sr. Presidente, teve occa-
sião d , em telegramtna, ref ponder ao cCo-
mitb Central para acqu1s.içàO do noYo J?ia-
cltrtelo•, af6rmando de ante-rr ão -- e o fez e m 
a Jeg1tlma segura nça do nosso app}auso -
(a}oi!dos) que -a dotaçto de uma verba para a 
construc ão do fu uro 4.· couraçado da .mui· 
nba nacional seria aqui Tecebid 1 co-n agrado 
e tr.aduzid'"l .:ertamente em realidade nesta 
quadra legisla iva. ' 

E' corres,pondendo a esse apoello da Liga 
Marítima .aasiJei ra .ao Povo de M;n;s ~raes 
que venho trazer ao c nbeciment da mara 
dos Deputad. E um pr · i ~ t de lei concebido 
no Eeguir. tes termo : {Lê) ' 

cO Congresso l .eg:sla1ivo do E~tado de Mi 
nas Gc.raes decr~ta : 

.\ rt . 1 . • Fica o governo ~o E tad aucto · 
riza~ , a ~ooc :r.er com cem ~nt t1e ré! ... 
( rco:or( Soc.c) para asu cnpç na io al1lber-
ta pe'a Liga Maritima ·~ein em fav<. r da 
acqui iÇ:.U do •o coon~çado Riacllatlo. 

l'at ~t.rapbo onico. 'Est~ cbnati1-:o~ Estado 
de 1'r1as fetá trt'gue em quatro pRsta çe.~'S 

equaca& 25 contos e= da uma. ao cCcmíU• Na. 
cianal encarregado da sub!cripçlo pro Rit~;
chwlo. 

Art. :a.· Revogam-!e as dispoeições em con· 
trario .• 

O .projccto esta !datado e usignado peJo ob· 
scuro orat'or e-por mais 4 diatlnctos compa· 
nbei.ra desta r amar:a, para o fim rtgimental 
de 11poiamento, de aorte a poder .aer accci:t'J 
pela Mesa. 

E-stou certo de que a Camara dos Depot:a-
.CO•, e bem assim a Casa Alta do Congresso 
Mineiro rl".ceberão c'lm sympehia e apoiulo, 
para que se traduza em breve realidade, este 
prc jecto de se conceder um donativo em nome 
do Esta ·o de Mina". ,Para o gr.andiGSO fim de 
se fortifi ar .ainda m:u:s a Armada NE clonal. 
dttando·a com um poderoso nav10 de cCimbatc 
e c!e .defesa, ao mes •10 tempo. 

Não é tanto quanto pud ; ramos e quizera-
mos dar; já é,.entrehnto, uma quantia que &a-
hindo p;, uJatir.ameot e dcs C(.[res publicos, em 
prestaçõ ;s scccessiv as, irá ltajuzir )á fóra,pe-
lante o Corr..ité Naciond,.que se poz á frente 
dessa !:a m~aoba, ira traduztr' perante o Br~il 
inteiro a sywpathia com que Minas Geraes, 
Estado ce1 trai~ mas que vibra com tio anten-
so ame r .pela g randt za da P2tria comQ os "Es-
tackls m ritia:~, (opolad. s) vae concoHer p11ra 
essa obra de cuactc:rem.ncntementc nacicnal 
e patrio i co. (~~uff(J btm!! 

Sr. Ptesjj r.t~, ]rodo ba r:ou cos dias uma 
revista maritima, vi alli um coocejto de uma 
das mais altas au ·tGr.dadcs inglctas em as-
sumptos navaes mo en10s, s: r Andrew Noble, 
o quõl referindo-se âs cor.cfçõ::s actua. s c!o 
Bra!il, 'uma pbr.ase feliz, que rilo foi profe-
·i"a para nos caJJtivar as ~y:mpatllias ou para 
capt ; .-. nos as boc.s g raças de assíduos e bonra-
radoa Ir• gueus de ercommendas navaes na 
InglateJ r a. disse, com atwluta segur: nça c'.os 
oestinos futuros que esperam o Brasil t m bre-
ves aonos. que GS brasileiros eram os japcne-
z. s co r c ,ocme, e as sentinellas da paz nesta 
parte do mundo. 
Nt.> ~ ~ e conce ito do f~ bi,) en~enheirc bri tanni-

co, que é uma aucrocioaa eminente, conne-
cedora profunda do segredo da organização 
miJ,tar do jspão c nten poraneo, vemos se-
~urument , o vaticínio do mais r isonho 'por-
v . .- para<> rasil. 

O Bra~i1 não quer se armar para offender 
cu -a ggredtr a paiz ai urr · que r ~e armar para 
se defeod r a si rne. mo, pata garantir e fazer 
reFpeitar suas lcngin:}uas frunteiraa e o seu 
exttrnsivo liUoraJ. 

A nosca evolrç'o h istorica se tem feito, 
~amintlar do através da paz, com a segurança 
militar nece aria para proteger a nosSflvida 
de iw:ipierue ~ào iodu~ tria ! · queremos tão 
'ó:nente nos emparelhar pdo trabalho, pelo 
commercio e pe la industria cem as mais adean-
tad!s c !COm' m~ i~ ooraveis pc.t ndas doglc-oo. (.AjJoi4tÚ);; :IMUI/0 fttm l • 

NO:.tas oouca palavras com que ·tustifico o 
t1leQ -projecto, deixo claramente accentoado 
no an ,rr.o dcs srs. doputQdo Que~ t.ffcrta q•e 
o Estaco de Mina Ge1a.es vae fazer ao Comité 

; cional, ue levantou a su~crip ão p(P:U)ar 
para a c0n trucção do nosw 4 . o c~ waçufo, 
te n de ser doada á marinha brasileira, Signi-
ficando o amor dOs mineiros pelas slor.ias da 



nossa csqu::d.t"'- e a nossa fé no constante pa-
triotism dls classes armadas da Republica. 

esse emprehendimento, Minas Ger~es não 
faz mais dJ que acompanhar aos demrus Esta-
dos d 1 Republica, que já acudiram todos-
desde os pequeninos Estados da Federação, até 
os mais vastos e importantes -a esse patrio -
tico appello, votando quantias destinadas á 
compra do quarto c drea:Jgnout • brasileiro. 
As municipalidades mesmo em .Minas, com o 
generoso exempl dado pela Camara Muni c i · 
pai de Pou o legre. já vão acudindo ao me -
mo appello c votando quotas de auxi lio para o 
novo c Riachue lo •. 

Estou certo, (:ortanto d:! que o projecto 
Uilla ve z acceito pela M~s a caminha á trium: 
phalmente nesta Casa e receb. rá em seguida 
o apoio dJ;; venerandos se mdores de 1inas 
Geraes, senjo, aónal, sanccionado pe iJ E::te ::u-
ivo, como traduzindo urr.a legitima aspiração 

do povo mineiro, para que o Brasil cada vez 
·e faça mais forte, não para aggredir mas 
par?. se defender i não para fazer mal ás na· 
çõ~s amigas e visinhas, mas para cada vez 
mais se elevar no concerto político mundial 
como gara tidcr da paz contin<. nt~l sul-ame-
ricana, cont ra quaesquer ameaças cem que o 
futuro incerto no1 a5·uarde i e mesmo porque, 
sr. Presidente, é hoje um criterioso principio 
ad ptado p•r todas as n3:çõe • que os paizes 
que possuem um gran1e httoral, como o nosso 
!3rasil. só se fazem respeitados, só prosperam 
no t rabalho e na industria sem temores de 
:.>ggressõ~s insolitas, quand uma. forte mari-
nha lhes garante a paz e a ser mdade para a 
sua vida aesaffrontada de vãos receio , na 
marc ha ascen1ente para um fu turo de gran-
deza c p o;perid"de ! 

\t~ito tm11 ! \!1~ito bem! O orador é cumftri · 
mentado pelos seus collPgas). 

Projtcto 11. 88 

(QJinta legislatura) 

O Congres3o Lt> gislat:vo do Estado de Mi-
nas Geraes de reta: 

,\rt. 1. · Fica o governo do Estado auctori-
zadJ a concorrer com cem contes de réis 
(1oo:oooS.JO:J) para a sub;cripçãonacional aber-
ta pela Liga i\1aritima Brasileira, em favor da 
acquisição do novo couraçado cRiachuelc . 

Paragrapho uni co. Este donativo do Esta-
do de linas, será entregue em quatro presta-
ões eguaes d~ 25 contos, cada uma ao comi · 

té Nacional en ' arregado da subscripção pro-
•Riac b.uelc . 
A~t. 2. • Re\·ogam se as disposições em con-

trauo. 

Sala das sessões da Camara dos D~putados 
de Minas Geraes, aos t 1 de julho de 1910.-
:\'elson de enoa. - F. Paolieilo.- Antonio 
Moura . -A ristoteles Dutra .-Juvenal Penna.-
j :>sé Alveo: . \. ae a imprimir-se. 

Nada mais havendo a tratar se o sr. Presi-
de~te dá para amanhã a ordem do dia regi· 
mc! ntal . 

L-! v anta -e a ses.ão. 

ACTA DA REUNI-O PARA A 8." SESS -0 
ORDINARlA AOS 11 DE JULHO DE 1910 

PUSIDENCV. DO SR. PRADO LOP.ItS 
Ao meio dia, feita a chamada, acham-se 

prese tes os srs. Prado Lopes, Americo Lo· 
pes, Eduardo do Amaral, Heitor de Sousa, Ga-
ribaldi de Mello, Paoliel10, Campos do Ama-
ral, Adolpho Vianna, Raul de Faria, João An-
tonio, julio da Motta, Pedro Rosa, Schumann, 
e João França, faltando com causa participa. 
da os sr~. Xavier Rolim, \\irand.1 Junior e Pe-
dro Laborne, e sem ella os mais senhores. 

Não se achando presente o sr. 1 . · secreta-
rio é convidado para occupar esse Jogar os sr. 
Eduardo do Am:. ral. 

Venficaodo o sc Presidente não haver nu-
mero para abnr-se a sessão decl3ra continuar 
para amanhã a mesma o dem do dia já annun-
ci ;.da. 

8.• E S OROIN ARIA, EM 13 DE jULHO 
DE 1910 

PUSIDENCIA DJ SR . PRADO LOPES 
l":ll.MARIO:-Ada . -Expedi nto . -Ucnsagem .-

Apresentação de parecores.-Ordom do dia. 
Ao meio dia, feita a chamada, acham-se pre-

sentes os SI'$. Prado Lope -, Ame rico Lope , 
Eduardo do Amaral, Campos do Amaral, Gari-
baldi de MeU0, He itor de Souza, Adolpbo Vi-
anna, Nelson de Senna, Antonio loura, Schu-
mann, Paoliello, Pedro Ro a, jcão F rança, João 
Antonio, Julio da :\\otta, Ignacio Murta e l{ au l 
de Faria, faltan jo com cau-a participada os 
srs. Xavier R lim, liran ajunior e Pdro La-
torne e, sem eUa, os mais enhores. 

Abre -se a sessão. 
Lida a acta da antececente e n1o havendo 

quem sobre ella faça observações, fica a mes-
ma sobre a m~sa para ser approvada quando 
houver numero legal. 

0 SR. I, ' SECRETARIO dá COnta dO seguin-
te : 

ltx PEDU:NTE 
M~nsagem 

Palacio da Presidencia do Estado de M 'nas 
Geraes, Bello Horizonte 6 de julho de 1910. 

Srs. membros do Congresso do Estado de 
Minas Geraes . 

Em complemento á minha Mensagem apre-
sentada ao Congresso, por occasião da abertu-
ra das suas sessões, tenho a honra de submet-
ter ao vosso conhecimento a exposição junta, 
que acaba de me ser apresentada pelo Se<:re-
tario de Estado dos ego:ios das Finanças 
sobre o emprestimo de unificação e conversão 
da divida externa mineira recentemente ne-
gociado pelo governo, em cumprimento da au-
ctorização legislativa . 

Saude e fratemidade. 
Wmceslau Braz Pereira Gom~s. 

Secretaria das Finanças, Bello Horizonte, 6 
de julho de 1910 . 

Exa:o. sr. Presidente. 
Para serem presentei ao Congresso Legis-

lativo do Estado, de accordo cem a mensagem 
de v. exc . , de ll de junho passado, apresso-



me a offerecer-Ihe as informações seguintes 
sGbre o recente emprestimo de conversio da 
divida externa mineira. 

Quaod se es·~oçou o roiectü d~ orçamento 
para 19tc', as responsabilidades do Estado pela 
sua divida fundad•. noa termcs das leis e con-
tractos em vigor, foram assim calculacos:-

a) •• erviço de juro~ : 
I de! 5 o lo sobre 46.o~s:1l oScoo, 
' valor de apolices em drcula-
çã .... .... , .... . . , , ... , •. . . l.301:7ÓO$c00 

11, idem, de empre!:>timo exter-
no de 1897........ .... ..... . •·57C:J I4$40J 

III, idem, do , empr~ stimo exter-
no de 19'J7 . ........... . . · · · · · 791 :7S6$4oo - -----

4:66J:8JC$800 
ó) Amortização : 
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Publicada em setembro do anno pa :sado li 
lei de orçamento para 191 ", que contém 2s ne-
cessarias auc.tCJrizações legislativ!Js, correçou o 
governo a receber numerosas p1oposta de 
empre~timo1 quer para a con·:asª-o c unifica 
ção da diviaa e; tado~i e da P1efeitura de BeiJo 
Horizcnte, quer para obt c: nçllo do~ recurs s pe-
cuniari<S ás c.br<-s de melhoratre nto das e!:>ta· 
ções de aguas mineraes. 

Tendo v. exc. re ;olvido que se estudassem as 
bases em que podia ser feita uma só ~opcração 
com o intuito principal de obter a reducção 
do iuro de 5 % dc. s emprestimc.s do Estado e 
de 6% do emprestimo da Prefeitura da Capi-
tal, r~ultando c:..mo salc'o a quantia necessa-
r ia para as obras pr.:> iectadas e recfuzindo-se 
ainda a nossa despesa an11ual em juros e arror-
tização, tive occasião de lhe apr:sentar t.:m 9 

I, tJ ." prestação do emprestimo 
externo de 18 7 ... .......... . 

de outubro do anno passado uma exposição 
6 c:r. cc.m todos os cal ·ulos relativos a s encargos 1·11 : 374-t00 do nosso orçamento 2ctual e aos que·lldviriam 

de um novo emprestimo a juro mais baixo e 
26o:ooc$ 00 prazo de amortizaç 'o longe. 

II, :a 0
/ 0 da emissllo de apoli<:cs 

do decreto r.HJ, ce 21 ae de-
zembro de 1900 . ... .. . . ... . . 

III, idem, da emis ão do de c. 
n. 1 . 774. de 25 de agosto de 
1904·· . ..... ... . . •......... 

Nno eram p:quenas as difficu ljades que se 
deviam prever para a tentativ? de unificação 
da mssa divida em um só P• azo e a um mes-
mo typo de: juros. 

------ 83 ta ponderar que grande parte ddla nllo 
1.541 =174$c)oO era ainda convertivel, em vi1tude de clausulas 

Tota! de juros e amortização ... 6.206:1o5S7ou expres. a~ dos respect•vc.s contractos. Isso tor· 
Deve-se acerescentar: nava a operação complica da e dava ás nego-

a) Emprestimo da Prefei tu ra de ciações uma delicadeza pe1 igcsa. Foi o que de-
B~llo Horizont e, garantido tern.inou v. exc. a me ordenar que seguisse 
pelo Estado, juros e amor- P!lra Europ;t a tratar ci rectarr.ente do nego· 
tização . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26o:ooc. co c1o. 

6) a pa1tir de 1913, amortização Tive a fortuna de po:!er voltar aqUJ <1ep01S 
do empreshmo externo de de uma ausencia de 95 dias apena !', trazendo 
1907.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 s:ooo$ooo uma so!uçli.() completa e vantajosa, superior ao 

Fazendo parte do programma administratiço que tí nhamos prev isto e ca!culado. 
de v. exc. o melhoraa:ento das nossas esta- E' facil mostrai· o: Silo tres os cmprcstimos 
ções hydro mioeraes e sendo as rendas ordi- externc.s inc lu id s na opcnç~o feita: 
narias de ~\inas insufbcientes para fazer face IJ Empresti mo de 1&J7• 6; mill:ões de f1an-
ás d~o;pesas indis;>ensavei e ha tanto tempo ccs. contrahido cc.m o ~a nco de Paris e l-ai-
exigidas pelo progresso desses Jogares, que r e · zes Baixc.s. Juros ~e s •t o ao anno e amorti-
presentam para nós uma riqueza inestima~el, zqçli.o 1 pagar até 19 8. 
tinha de ser contrahido nos termos da auctori-
zação legislativa um pequeno emprestimodes- Desprezando 28 pequena~. desp~as de cam-
tinado ás Prefeituras de a . uas. biaes, cc.mmiss.õ . '> aos banqaeiros, etc., o ser-

O maximo desse empré::timo tinha sido fi. viço desse empre~ t m~o. nos c1..stava anoualmente 
xadoem lbs. 400 ,000 . -4.p8 .J43 francos . (O coeficiente para achar 

Ora , suppondo-se obtive~sem para uma ope- a mnuidade constante a juro de s 0
/ 0 e amorti 

raçãode pequeno va!or ccodições a5 mais fa- zaçãoem ;oanncs é 0,<.6;o,)I44)· 
voravei , o serviço annual de iuro; e amortiza. I!) Emprestimo de 1907 . 2· milhões de fran-
çllo nos custaria pe o menos 5,· 0 / 0 ou lbs. cos, contra!lido com a cc:~ a J. Lcst~ & CCJmp. 
22.000 ~..u 352:oooSooo. Juros de 5 °/0 a'l anno alé 19 13 ou r:~ 5o.ooo 

Terü.mos ass im o serviço da div ida estadoal franccs . 
elevado brevemente a 6 .<;9 1:0JOSooo em nu · Amcrtiz •ção começada em 19· 3 e indo até 
mervs reoondcs, sendo 1948. Annuidade constante a partir de 19 n -
Divida extuna . . . .... . .. . . . • .J.:<66:oooS::;oo 1.)lÓ 792 francos . (cceficiente pc;ra 35 annos 
Divida interna.... .... ...... A 728:oocSoco e juros de 5 °/.- 0,06 o 7 •7 • ·) 
carga it supportavt 1 para um orçamento de lll ) Emprestimo de 190), Jbs. :ns .CO'J, ou 
vinte mil contos, c mo é o nessa. francos 5. 25 .oco, contrõhl Jo pela Prefeitura 

E' sabido que todo orçamento onde o en.:ar- de BellG I riz' nte com garant ic do Est•c!o. 
go da rli vida pesa com mais de um terço do Este empre~timo t inh3 amortização gradual 
total, é um orçamento compromcn,cJo. de 1, 2e l por cento, a partir de 1910; mas é 

Aliá a Consti tui ão Mineira adoptou para facil reduzil -a a um1 annuidade constante até 
as municipali Ja des o cri te rio de ~ó lhes r e r · •933. quan jo devia <'S tar e:ttincta a divida. 
mittir e!<se encargo até um quarto da somma c effic•en c da annui •ade co· st nte para 23 
de seus renjimentcs. annose iuros de 6°/~ é O,CJ8 t2.7 1,848 . Feitoo 

Eis o que nos Ievr u a pensar na c)nversão I calculo, achamo pa1a o serviço an! ual do em-
da nessa divida exterm e uni6ca\iLO dos em· prestimo da Pre ft!itura de Bello Honzonte .:157,191 
prestimt s a c uaes. francos . 



P ortanto, 1 despesa c tta e i Jev itavel era 
esta: 

Até 19 13 : 
A-Emprestimo de 189· .!l ,i ) :-. ) . úau;o3 
B- » de 19:l 
C- » da Pre -

J,l50,00 I • 
feitura ......... . ... .. . 4 ' - I 

) ' • [ • -----
5.?3 5.5 )-1 

De 1913 em deante . 
A- E mpre ti mo de 1 "J7 4 ~- . ~4l franco 
B- » c'e 19')7 J,pó .í 9 J • C- P Ja IC: 

feitura ...... . .. . . . . . . 4 )7, 19 . • - - - · 
6, 212. J :!O 

Tal a cifra e xo~c ta do que ti nhamo.c; de pagar 
em ou ro p::lo servaço Je 1uros e amoniza~-ao 
da divida extern •. 

Ora o ernpr. t im con ·er.:;ào de tl< mi hf. s 
de fra'nco . •ur 3 ele t1 e 111 eio p :> :- c~nw e a :nor-
tizaç o c . ; S a n:>~, a par t1r ée 191 5. vae nos 
cus:•r ap~no.~3 5,4 ,o o franc , por noo, .. ré 
ICP 5, e, uessa d .. la n dc:ant , :;, 55 76 de an · 
nuiaaoe con. 1 :~u • r. co fbcaeu t.; para ~8 
annos e iuro, d:: 4. 5 ".1 , é o,rJ -. 'd7,9 rn . 

Assim temos em l i) ai c 1912 uma .:conomia 
annual de:: s 3 · 53 1 fra nc •J uu a J to:L 1,071.0 
francos. 

Em 1913 e 19q a c:: Jnomi.1 annual é de 
8 12. ·p 'J francoJ por a nn , ao tod J I,6 l4.7 51 
francos. 

De 1915 em deante, a economia a·nnual é de 
))~ ·450 francos . 

Devo observar que o maximo que se vae 
pagar pelo se rviço de jures e amollização do 
novo emprestimo é a inda inf:rior ao minimo 
qu~ se pagava pel em,:>• e ti ul.)S é:IQteriores 
em quasi oit,mta m itfrarzco> j> Jr anno , cu ex 
actamente 79 658 francos. 

E é preciso lembrar, desde i". que o novo 
emp restimo, d mtnuináo os nossos encargos no 
exterior-de 535 5 1 francos por anno (jurao-
te dois annos ), de ,;: . J n fra ncos 1=0r anno 
(durante outros d:)is a n s ) e de 356 450 fr.m -
cos por anno (durante o r~ to d p::riod ) n s 
dá uma sobra. de 9-li :6oo JO, em dinheiro . 
calcu lado o fran~o em 6..>0 ré1s . 

12).000 resgataju oo sejam: 1·l7):o :loS..:oo. 
S...bre essa. q-,..1antia deve o Estado cobrar a 
mesma taxa de s % (4, s de jnros e o,s de amor-
t~~ação- que co-':>ra d::s outras Prefeituras. O 
mUQjcípi> da Capl'tal luera•á. annuaLmente •.. 
!(Jy:)tl,.SXlO pois p•~atá apena5 t68:i 5 .Sooo em 
vez de 274!3I,.SJOO. que lhe custaria aonual-
rncnte o s rv•ço do sc::u empr stirno, sepndo 

l:alculo da annnidade co~tante jt feito. 

Resumindo tem; s estes resul ta 1os : 

I) Econ -mi.l até ' ':H S: 
a ) reJ ucçêo du erviço da di· 

vida e:uerna em 191 1- '9' '" 
francos 2 Ó<J ). 20 ou a CJO. . 
réi~ o fran t• . ... .. ...... . 

ó) difier nça DllS pag-a rr.entc,s 
dest; é:IOnO, franCúS 108.735 
•lU ••• • • ••...• . •• •• ••. ••• . 

c) 5 °/ , S'lbrt: as ~obras do em-
P ~stimo u 9. 378: ~ oS 1C 
ate ll d.; oe ·ernbro de 19 1 1 

á, prc: ta;ão d ~ Prefe itura dt: 
2 .0]1: 107$5?0 

llello llvn z·.,nte em4 anno~ 6;5 :)Gú$JOO 
- ·or.o:n,a no fLturo quatrien- ------

nio.... ..... .... ......... 4.42~: !oS)OO 
I I Econon ia de 19 5 em diante, f> t• r atmo : 

n) 4 ' 6 550 frdn os a 6 o 1éi 11 1: 70Sooo 
) 5°/o sobre 9-37 ' :bot 500' 1 468:9'0$000 

c) Pre tação d Pt efeitura de 
U:llo I lori zt-nte ....... . . . . 

8) I: : 50$000 

A medi a annual da economia calculada para 
:> q atriennio ICJ11·191 4, ou 1.1 07 :21 Sooo, re-
pr senta sobre o orç,j.meoto do E taéo quasi 
5, 5 '/. · sobr:: a irnportancia total do serviço 
a da i a fu ndada (interna e externa). 18 •to 

mais ou menos, e. sobre o se rviço da divida 
e. terna, mais de: 10 °/ •. 

\ e _ono:nia a nnual derno1s tr a da de r 15 
em dt ante , rep:est nta so1re o tot al do orça-
mento do Esta io mai de 4 ·r , perto d ; 14 ·t. 
o serviço da diviJa fundad t e 25 ·t . da des~ 
p~ sa ante rior com o s~ rv iço da di vida ex-
ema . 

A que p : ri:xio O'J duraç'l o correspc o e est a 
conomia annual ? Esta ga rantia pode ser con i crada d~ doas 

maneiras: ou t oma-se como Jm emprtstimo fri- Deverr. o l ca lculai-a, pelo menos, relat iva-
to ao par e é ju ·w calcubr s bre ella 4, 5 v/ . rnc n:e ao periv jo medio crn q e aevia e t ar 
de am.)rt· aç o, o :tue nos da mais a econ Jmia extincta a divida anterior. 
annual de 4 :•;no )()()a )Untar-. e á que já de- empre-tim de 1897 devi estar liquida-
monstrei; ou e xdmina e qual o empreg ...,ue o em 19 1. portant em 1-1 an1os, co• tados de 
o Esta .!o lbe Vil e du e a renda qu~:: po 1e pro . IQ • s em d!ante : o empre t i mo de 1907 em 
duzir. 194 . ou em 31 anno . t a:nb :m contajo3 da-

Emprestado á s Prefeitura!> de estações de e lla d.1ta e• o q e d ;i xamo:> os no ws cal-
aguas o mat i'l10 auctori z ilo de ó mil c 1ntos culos; e o dt Prefe itura m •Q1 }· ou s ·i•m 
(calcul.:~da a libra a•J c amb:o de 16), d ; vem e !las 19 aono., d ; prazo . Po::liamcs as:u m turnar a 
pagar nos tc:rmos da le i vi •ente os ju o.> e media de~ s :s tres prazos o·.l n ao nos e a · h a-
amortização, digamos 5 por c ento annuae .; . raamos nes e period ) a economia de . .. . . . . 
de positad:) o res tante n B1n o de c rejito ' -73-1: 10o$ooo que . com a iá demon t rada para 
Real para os fi'l.S co cont rac to de dezembro de o proximo quat rienni - 4. 4l :~4 vS;oo, daria 
19o8, receberá o E~: a::l.) ta:nbem 5 px ento como to ·ai do lucro obti com o ernprestimo 
de iuros. e cow ... rsã':l a somma de l >.t bl : )4~ S)oo d; ata 

E, CO!llO urna d LS consequencias da operaçã0, jat:l até o dia em em que devera estar e x-
e extinguir-se o ernprcsti rno municipal de ~~1- t ~ncta toda a antiga divi da mi neira ~::l exte-
lo Hori t ate. de q e o E~cado apenas garante, rtor. 
deve a Prefeitura na liquidd ào de contas que I M<s eu querl) faz~r u :n calculo r·gcr-.)52.-
se vae fazer e r d:b' tada pelo valo r dos lbs . . . . mente exacto . 



Tom~do o valor dll títulos em circulação 
no momento do novo emprc;stimo., achamos 
<lDC o emprestimo Pays-BuJJ eotrespondia a.................. Ól,S •to do total devido 
oemprestimo Losti a 3r,,s •;o • • • 
e o da Prefeitura a. 6~5 •t .. • • • 

IC.O,OO 0
/ 0 

Portanto, Ól,S ·f. da ecooorAia anno&l de-
moostrada de &9lS em deantc corrcspondem 
-rigorosamente a 14 aonos de duração; ;J1,2S ·f. 
a 34 annos; e 6,2 s ·f .• a 19 annos. Assim 
a ) Economia relativa ao pe- · 

riodo do emprestimo Pays-
Bas : 6l,) .. , . de 8sr:ssos 
'JU 5J1:218$750, multiplica· 
d s por 14 annos. .. . .... 7·451:o61$500 

b) Idem, relativa ao perio1o do 
emprestimo Loste jl,l) % 
de 851 :ssOSooo ou ...... .. 
266:10C)$375, multiplicaJos 
por 34 annoe.... . . ... ... . . 9·047:7r8S7·o 

~) Idem, emprestimo da Pu-
feitura: 6,25 •t .. de 8; 1:556$ 
ou 53:2J1S 75 em 19 annos 1.01 r:2tSS6lS 

S:>mma ..... 
Economia demonstra a para o 

proximo quatrienmo .... . . . 

Total exacto . .. . 

17. 509:9<J6SX75 

4. 428:840$500 ---- --
21.938:837S175 

Note-se que tal importancia é apenas t~-Jom
,. das diversas quantias ecooomizada.i; sem 
D : menor fjuro. · 

Gra, não é justo suppor que essas quantias 
oio ven;am ;aros: em vigor-toda importancia 
economizada emr-periodos ou prazos succ, ssi~ 
vos deve ser calculada·com o respectivo Jllro 
€orrente . 

E para mootrar qll'e no nosso CflSO não ~ ar . 
bitrarla a contagem de juros basta lembrar 
que o E tado póde app1icar à eçonomias an-
nuaes a que ·nos vimos referindo na êomp de 
titulos intern1s ce ; 0 /Q. 

Os juros desses títulos resgatados represen-
·t ariam o lucro do emprego dado ao ~ inbejro . 
E si se empregasse a importancia de!ses iu-
ms em compra de novos títulos, teriamos uma 
verdadeira ollocação do dinheiro a juros com-
posto3. 

1\\ostro no meu relatorio que a juros sim-
ples. es·as diversas quantias econom'zadas nos 
dariam, nos prazos referidos . 15.5 n :oooSooo 
em numeroJs redc.ndos • e, a j ros compostos, .• 
48 . 13l :r,cotOOO'. 

Maic r ainda poderá ser a economia annual, 
st se appl icarem desde já as sobras do,e.mpres-
t imo c.u par~e dellb no resgate do alguOJ mi· 
1 hares' do t~Polices. J 

Ne;se eiS'), cs )Cros que calco lei sobre .•...• 
q . 378:6oo$Õob subir!o a mats-, porque, resga-
tadas por exemelo 4 mi f'apolices pela ua co-
taç!o média nafiiaça, cust-ariam 3 .400:0~ 
e os JUros economizados sobre o valor nomt 
nal seria:n2oo:-Jd6Soo6 cu quasi 6 por cent 
ao anno, em vez do )!. ~ 

Creio qqe e~te simp'es calcu~o aritbmetico 
dá ~ ai liY.!P.'midaS .c e 'uencias futuras 
e uma co~~ o rtoan e•r .. ,Gomo a ue a'ca· 

ba de ser (eih pelo governo. . 
A . C.- 9 

~ ~~iaa imm~diatu s&o, entretan~ 
to, 'béín aprc~eia • -

a) ~é a c!espéaa C?D;l o ecrviço da. di-
vi~ exter~ , ~ 

6) extiosue·ae ' aiyidJ da Prcfei~ura da 
Gapita.J, q~ja importaQCia ~á a ügurar oo 
activo dl coota patrimonial do Estaao para 
que o municipio o indemnize"lentament'e, des· 
afogando-se assim a situaçio\ orçamentaria da 
Prdeitura e desapparecendo o precedente uni-
co de municípios contractarem empresti nos 
externos; 

c) obt!m·se fartos recursos para melhorar 
as e3taçõcs de aguas ae-Minas, cu}as Prefei· 
turas fiCMião devcruJo ao .Estado as importan-
eias emprestadas nos termos da lei vigente, 

Jeva.fos tambem á conta patrimonial no acti.-
vo os adeantamentvs que lhes forem feitcs. E 
diminuídas como ficam as nessas responsabi-
lidades no e ,çtcrior ou os papmcntOSi CID ouro 
nem mesrpo deante da bypothcs.: ab!urda de 
uma bain cambia~ a operação pvderia ser cri-
ticada. r 

Di r-se-á talvez, .encarando as cousas sob um 
pooto de vista estreit<l,•que se augmentCJU a 
divida <lo Estado, Súbrecarregando as geraçõés 
futuras, etc. 

E' a objecçlo elassica contra operaçõe des-
ta oatutt~za. Notemos que a economia annuaJ 
st fo;se apena1 de soo.ooo francos, nos darià 
a juros c mpostos no fim de 50 annos roo mi-
lhões de francos ; e ao fim de- 38 annos (quan-
t< s faltavam para a extincçao do altilllo em-
prestimo externo de Minas) 56 m&!hOes e meio. 
Parece que é uma compensaçao sufficiente eara 
o auo ~eoto do valo nominal da d vida. ex-
terna. 

Eis o que me occorre expor a v. ex c. so~e 
as vantagens obtidas com a negodação uitt-
mam !nte iei~a. Outras infqrma • es de caracter 
menos importante constam do meu relatorio, 
cuja publicação:> será 'iniciada dentro de poucõs 
dias .-Juscelino Barbosa, secretario :las Finan-
ças . 1 

-

O s PaJCSID~NTE manda. que se imprima e 
remetta á commis~a&-de Orçamento. 

Commut~i&ação 

O S R . F. P AOI.IE .C.I.O traz ao conhecimento 
da Camara e esta tica inteirada, que o sr. Val-
domiro de ·\a~lha~ tem faltado e cootinuarà 
faltar às S'-!SSoe por se achar em t rat amento 
na Capital .da Republica. 

Passa-se á 

APRESF. ~'l'A.ÇÃO DE P~C~RES DAS CO:\U.US• 
SÕES 

0 SR. IIEIT OR DI OUZA, por parte da C m-
mi são de Const ttui ão, Legislaç4o e justjça, 
apresenta os seguinte'> pareceres :1 · 

Parc&er n • .18,5 1 

( S . ' legislatura ) 
! , 

A commissão de Constituição, Legislação e 
justiça, a que foram prel?t;ntes as representa-
ções dos escrivães e outros funcciotJarios ju • 
diciaes das comarcas de Ferros e BOcàyuva, 
solicitando modificrções noS decs. ns. 2.0 r, e 
l.on, d~ 21 de abril de 1907: 



ttendendo que a pretençâo dos funcciona-
r ·os foi satisfeita çela lei n. t19Óo de 11 de se-
tembro de 1909 • ~ de r arecer que sejam at.:hi· 
Yadas as alludidas representações. 

Sala das commissões. 11 de julho de 1910. -
Heitor de Souz.a, presicente e rdator. - jos~ 
Alves.- EduHdodo Ama• a!. 

Pdrertr n. r86 
( 5. • legislatura ) 

A co nmis~ào de Constituiçã o, Legislaç'o e 
just iça, t : mando conhecimento do reque ri· 
menta em qu~ " tenente-coror.el Manoel Ro · 
mão de jesu , col ector esta:bal do mun•cipio 
do Piranga, pede a restituição da aposet .tado 
ria que l.,e foi concedida pela lei provincial 
n. 3. 765, de tó de agosto de t8'3Q : 

Attcnd!ndo que, como confessa o prop•io p.: -
ticionari •. não foi exp!did, o titu 'o da cita ia 
aposentadoria e não ha, portanto, que c()gi1ar 
d diuito a:lquirido antes do dispositivo da 
Const itu ição Estadoal (art . 104), que al:oliu o 
instituto da apos~ntadoria ; 

Attendendo que s em face da lei addic ional 
n. 7. de 14 dJ ag to de 1!)09, ~que devt: ser 
examinada a preterção éo pet icío·1a io ; 

Attend· n:lo que, quandl nii.o falll!cesse, como 
falkce ao pojer J:gis 1at ivo comp•tencia para 
co1ceder apvsentadoria. a pretccçào de que se 
trata tem obstaculo irremovivel no n . 4 do 
art. t. · da citada lei addicional ; 

E' de parecer qu: S !jJ archivado o sobredito 
reque rimento. 

Sala das comrni ::,sões, em 11 de julho ce 19 o. 
-Heitor de Sou:za, :- residente e relator. - júSé 
Alvc s. - Eduardo do Amaral. - Vão a impri-
mir· se. 

Não ba.,en:Jo projectos, requeri .. entc.s, in-
dica õ .s, interp: llaçõ. s e moções a serem 
apresentadc s e nada mais havendo a tratar-se, 
o sr. Presidente c!à para o dia tS do cc crente 
a ordem :!o dia regimental . 

Levanta-se a sessão, 

9 .• SE~S -0 ORDINARIA, A.OS 15 DE JULHO 
DE 1910 

PRJ!SIDltNClA DO SR. PRADO LOPE 'l 

SUMMARJI): Acta.- Expediente.- Apresentação 
de projecto. - Ordem do dia. 
Ao meio dia, re ;ta a chamada,- acham-se 

presenh s os SIS. Prado LC'~e ? , Americo L< p . s. 
Rua\ de Faria, Heitor C:e Souza, Castello 
Branco, ': ampos do A-na ai. j uver.al Penna, 
Gariba ldi de !\\ell<', j:;ão VeJJo~. Jgnacio 1\\ur-
ta, João Anton;o, Julio da Motta, Jayme Co 
mes Paoli ~llo Adolpho Vianna, Antc1io ·M u-
ra, ' Aristotete's Dutrcl. Agostinho P.:.reirc~, 
Edua rdo do maral, Schumann, }cão França, 
j o.- é Alves e Ne lso:1 de Senna, faltando .:om 
causa partic'pada c.s srs.: Xavier Ro!im, Mi-
randa Junior, Pedro La b:>rne e Valdomiro de 
Magalhães e sem ella cs mais senhores . 

Ai:rc: ee a sessão. 
Lida a acta da antecedente e não havendo 

quLm stbre ella fa~ a obset vaçõ: s fica a mes. 
ma sc.bre a meea para se r approvada, quando 
houver numerC' . 

E:tPEDDtN'l'E 

NilO ha maleria de ellpediente . o?re a mesa. 
Requerime11to 

O sr. juvenal Peona lê e manda á MesJ, afim 
de ter o destino regi~ental um requerimento 
em que o cidadá.o Alfredo Ma:timiano d(l Oli-
' eirt, professor pub•ico e-:n Vargem Grande, 
munic1pio de juiz de Fóra, pede tres aon')S de 
licença em prorogaçil.o. para tratar de saude. 
-A' commissão de Petições 

Apresmlaçtlo de jJaf'tarls das (Ommtssaes 
O SR. H:sxtoR DR SouzA, por parte da com-

misslo de Petições, lê e manda á \es1 o se-
guinte 

Proj elo " · 89 
( s.· legislatura ) 

A commissão de Repr~entPções e Petiçõe!l, 
a que f. ram pre~eotes os requerimentos do 
coronel Felici~sio:o J~é LavaJcantc: de Albu-
querqu:, escrivlo de orphàos da c0marca do 
Rio Novo e Alfredo Ma:timiano de Oliveira, 
profe~sor publico do di<..t ricto de Vargem 
Gnnd~. do n.uni cipio de juiz de Fóra, wlici-
tand"' concessão de licença para rratamento de 
saude, por quatro annos o pria:eiro e por tres 
annos o segundo, ~ de parecer que se adopte 
o seguinte proiecto d: lei : 

O l:ongresso Legislativo do ~tado de timi 
Geraes d :creta : 

Art. t.· Fica o presidente do Estado lU· 
ctori1ado a cGnced;:r a; seguintes licenças: 

Ao coronel Felicissimo J~é Cavalcante de 
Albuquerque, escrivão de orphlos da CO!llllrca 
de Rio Novo, 1 or tempo de quatro annos, 
para tra•amento de aaude; 

Ao cidacão Alfredo Maximian1 de Oliveira, 
professor j::Ublico do districto de argem Gran-
d, .. municipio de juiz àe Fóra, pelo mesmo 
motivo e por trea annos, sem ve11cimentoe. 

Art. l.' Revogam se asdisposiçõ:a emccn 
traria. 

Sala das commissões, em 1 5 de iulbo de 
1910. - Heit )r de Souza.-Cam ·os do Ama1al. 
-lgnacio Murta.- A imprimir-se. 

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

ORDEM DO DIA 
PRIMIUR A PAR'l'E 

Até uma hora da tarde : 
Leitura e ar provação da acta. 
Expediente. 
At~ duas horas d1. tarde : 

Apresentação de pareceres das commiasões. 
Apresentação d: projectos, requerimentos, 

in jicações, interpellações ou me ções. 
Discussão d: requerimentos. indicações, in-

terpellações e moçõe~. 
ApproVIção de redacções finaes. 

SJ:CUNDA PARTa 

Até 4 horas da t rde : 
D:!cussào unica do parecer n. t8l, d! 19<)?, 

opinando, que se jam remettidos ao governo dl-
versos p:. peis assignados por batitantes de ~
}. sé dos Bote!hos. 



Discussão unica do parecer n . 184, conce·l victoriosa passagem nas duas casas do Con· 
dend1 licença ao sr. deputado Francisco Vai- gresso Legislativo de Minas Geraes. . 
ladares. El"e visa a sa isfação integral de um com· 

Discussão unica do parecer n. 185, opimn- promis~o e o cumprimento de um dever, quaes 
d> pelo archivamento. p~r 1i e: tarem atten- o d:: prestar o Estado auxilio çara q:1e se con-
didaH, das representações de funccionarios ju· clua a orchcstra;ãG da opera lyrica Tiraden· 
oiciaes das comarcas d:l Turvo e Bocayuva. teJ, do genial maestro mineir('l, Manoel }OI· 
. Di.cu55ão unica do parecer n. 186, opõnan- quim de Maced '· 

áo, peJo arch ivamento do requerimento em que Digo sati fação de um compromisso, porque, 
o tenente coronel Manoel Romão de Jesus, col· quando ex rcia a governação do ~tado o ines-
lector estadoal do município de Piranga, pede quecive l rePublicano joào Pinheiro, sempre 
restit~ição de aposent-.doria. rejivivo no espírito dos rerublicanos de Mi· 

~ .· discll55àO c!o pr.:. jecto n. 1ón. do Sena n s. asscgur. u elle, por parte c!o Eltado, 20 
d('l, auctorizando o Presidente do Estado a in · ootavc:~ compo. itor musical a contribuição pe· 
novar o contracto celebrado com o Banco de cuniaria que: se fizes~e preci ·a para que se 
Credito Real de Minas Gerae sobre empresti- tornasse reali1a_e a sua bella e patríotica 
mos agrícolas . ' concepçrw. 

Levanta se a eessão A no te, int rronpendo bruscamente a ad· 
• ministração do g•ande mineiro. não lhe per· 

mittiu a sat i fação de concorrer direc~mente 
10.• SESS -o ORDINARJA, AOS 16 DE JU- para urr:a iniciativa de tanta valia. 

LH'J Df.: 1910 Os d, is governos que !e lhe succederam, em· 
PRitS!DltNCIA DO su. PRAD:> LOPES 

SUMMARIO:-Acta.-Expedlento.- Apresentaç!Io 
de projectoa.-Discurso do sr. Heitor de Sousa. 
- Discusailo doa pareceres n. 182, de 1900 1&:, 
185 e 186.-2.• d1acusslo do projeeto n. úlo, do 
Senado. - Ordem do dia. 
Ao meio dia, feita a chama Ycl, ~ cham-se 

prc!sentes os srs . Prado L pe• Americo Lo-
pes, José Alve , Heitor de Sousa, Nelson de 
Senna, C-tmpos do . Amaral, Antonio M ura, 
A':lolpho Vianna, João Porfirio, PaolieJlo, Ju-
venal Penoa, Garibaldi ~e .Mello, Castello Bran-
co, João Vell~o. lgi ,aCIO Murta, Eduardo d:> 
Amaral1 João Antonio, julio da _Motta, Abei-
lard, Eaegardo da Cunha, Agostinho Pereira 
Aristoteles Dutra, Jayme Gomes e Schumann' 
faltando com causa participada os srs. Xavi: 
er Rolim, Miranda Junior, Pe.iro .Laborne e 
Valdomiro de Magalhães e sem ella os maio; 
senhores. 

E' convidado para occupar o Jogar de 2. • 
secretario o sr. Jcsé Alves. 

Abre-se a s~são. 
Lida a acta da antecedente e não havenJo 

quem sobre ella faça observações, fica a me3-
ma sobre a mesa para ser approvada quanjo 
houver numero. 

Não ha materia de expediente sobre a mesa 
Representação 

O SR. GARIBALDI DE Mar.r.o envia á mesa 
uma representação dos cidadAos Jsaac Duque 
de Medeiros Rosa e Virgí lio Ferreira Mendes 
contractcs da camara Municipal de Araguary: 
-A' commissão de Gamaras Municipaes c'e-
pois de devidamc nte seU a do. 

Não havendo pareceres das commissõ!S, pas-
sa-se á 

AP R.ltSE NTAÇÃO Dll PRC•JltCTOS1 R.ltQUllRIMitN'l'VS 
INDICAÇÕitS, INT!tRPltf,I.AÇÕllS lt MOÇÕEa ' 

O sr. Reitor de 8ouaa: ·-Sr. Presi-
dente •. ve!lho á tribuna para, em breves pala-
V{as, 1usbficar um projecto que, no meu con-
ceito e espero que daqui ha instantes, no 
conceito ele toda a êamara, merece rapida e 

Ç.cnhadcs, solemne e sinceramente, como todo 
o Estado é testemunha na manutenção da 
obra administrativa de João Pinheiro, que têm 
conser•1a ~o com singela fiielidade e arl' pliacto 
com louvavel orientrção, honraram tambem 
nessa parte squelle comP.romiss(l, mas o au-
xilio até agora dado não foi sufbciente. 

Em recente carta di rigida a0 eminente sr. 
Presidente do Estado, o ncsso iPustre compa-
triota, dr. Oliveira Lima, ministro bra,ileiro 
er.e. Bruxellas, accentóa a insufficiencia do au-
xilio jâ prestado e salienta o perigo de 5e per-
derem os sacrificiúS até agc.ra feit s e de se 
frustar o commetlimento daquelle impirado au-
ctor musical, t: i não lhe forem ministrados no-
vos recur:os. 

E'. portanto, dever do Estado ir ao encontro 
do appello do nosso eminente compatriota e 
completar o compromisso assumido pelo ines· 
qu<-c ivel chefe do Estado fornecendo os re-
cursos necessarios á conclusão d :sse trabalho, 
recursos que, segundo o calculo dos compe-
tentes, pódem ascender, no ma:imo, a ...... . 
1 s :oooSooo. 

Fosse maior a despesa que o meu pro\ecto 
crêa e fossem afllictivas as ~ondições financei-
ras de M:nas e o COngresso não lhe :Jeveria 
negar adopção (apoiatlos do sr. Juvettal Penna), 
porque é patente, é irrecusavel a sua legiti· 
l1lidade. 

Concorren1o para que não se perca na ob· 
!CUridad-= uma creaçlo tão maravilhosa da arte 
tLUsical, no entender dos competent(:S, contri-
buindo para que o nosso Estad? e um episodio 
culminante da sua historil3, sejam conhecidos 
nesse idioma por excellencia univusal, que é 
a musica, essa despesa se \ustificaria nas qua· 
dras financeiras as mais calamitosas. (A/ma·· 
d OJ) . 

Pelos ·<.soltados que esse dispendio nos róje 
tlazer, pela vulgarisaçã'> que elle fará dos 
progressos da nossa arte musical, essa despesa 
se pó:ie dizer, sem xagger('l, applicada com 
car•ctcr reproductivo. 

Nada mais preciso accrescentar para moti-
var a convicção inabalavel q•Je tenho de que o 
meu . pro1ecto será lei do Estado tão depressa 
quanto o çermittam os nossos t ,amites regi-
mentaes e quanto é urgente a carencia dos 
recursos que elle se destina a conceder. 



O projecto ~ assim concebioo : (Jf). (M.flilo 
km I M*üo Mil/) 

Pi'PJ'Ido •• f)O 

(5.• legislatura) 
O COngresso Leplativo do Eatldo de Mi-

nas Geracs llecreta: 
Art. 1.° Fica, desde jã, aberto ao Presidente 

do Estado o credito de quinte contos de réis 
(rs:cooSooo) para que, dentro deste limite, 
preste auxilio para ser concluida a orchestra-
o;ão da opera lyrica cTiradentes• do ma-:atro 
Manoel 'joaqui m de Macedo. 

Art. 2.0 Revogam-se as disposições em eon 
tnrio. 

Sala das sessões, em t6 de julho de 1910.-
Heitor de Sousa.-Jayme Gomes.-Castello 
Brfnco.-Juvenil Penna.-F. Paoliello.-Abei-
lard Pereira. 

Estando apoiado pelo numero de assignatu-
ras, vae a imprimir-se. 

Passa-se á 
42.• PARTE DA ORDEM DO DIA 

E' lido e poato em discussão o seguinte 
Parteern. r8z, de r909 

A commissão de Obras Publi~as é de pare-
cer que os papeis protocollados sob n. r .098, e 
assignados por grande numero de cidadaos re-
sidentes no districto de S. José do& Botclhos, 
sejam remettidos ao governo, a quem compe-
te dar-lhes o devido destino. 

Sala das commissões, r o de setembro de 
1009.-J ão Antooio.-AcloJpho Vianna.-j. 
Tocqueville. 

Ninguem tomando a palavra, encerra· se a 
discussão, ficando, por falta de numero, adiada 
a votação. 

E' lido e posto em discussão. que se encer-
ra sem debate, o parecer n. r84, da commis-
são de Petições, concedendo licer.ça ao ar. de· 
putado Francisco Valladares. 

Por fa t a de numero fica a iada a votação. 

Parecer ". r 5 
Entra em discussão, depois de lido. o pare-

cer n. r85, da commi~são de Constituição, Le-
gislação e Justiça, opinando pelo archivamen. 
to. por já es tarem attendidas:, das representa-
ções de funccionarios judiciaes das comarcas 
do Tur vo e Bocayuva. 

Sem debate encerra-se a discussão, úr ando, 
por falt a de numero, adiada a votação. 

Pare~· " · r 6 
E' lido e submettido à disctrsl o, que se en-

cerra sem debate, o parecer o. 186, da com-
missão de Constituição, Leg i !ação e justiça 
opinando pelo archivamento do requerimenr~ 
em queo tenente-coronel Manoel Romão de 
Jesus, collector estadoal do municipjo de Pi. 
ranga, pede restituição de aposentadoria. 

Fica achada a votação por falta de numero. 
2 . a dúcuss4o do jwoj«lo n. r6o, dt1 Snlado 
E ntra em ~ .a diSCU88Sio, por artigos. o 80· 

guinte 

f>t'ojedo "· r6o, do Sma4o 
O Congresso Legislativo do Estado de .Mi-

1118 Geraea decreta : 
Art. 1.• E' o Presidente do Estado auctori-

zac:b a illllOVV o contracto celebrado com o 
Banco de credito Real de Mia. Gcraes sobre 
emproatimoe agricolas para os fio! seguintes : 

1. Elevar até cioco ànnos o prazo doa em· 
preatimos sobre garantia bypothcearill. 

11. Reatriogir á lavoura os emprestirr.os fei-
tos pela carteira agric:Ol1 eliminandc:r do c:oa-
tracto as clausulas relativas áa Ca~Mras Muni-
cipaes t. ás cmprezas indastriaea salvo pedidoa 
de emprestíruoe feitos por aquellas corpora-
çõ~s, que já tenham sido approvadOI pelo go-
verno. 

Art. :~ . •· Revogam-te as disposições em 
contrario . 

Paço do Senado do Estado de Minas Geraes, 
Bello Horizonte. aos ' de setembro de IQOQ. 
-Chrispim }acques Bias Fortes.-Gomes Frei-
re de Andrade. -Cam ido de Brito. 

Nioguem pedindo a palavra encerra-se a dis-
cusslo, ficando, tam!:em por falta de numero 
adiada avotaç~o. .. 

Nada maia havendo a tratar-se, o sr. Presi-
dente designa para o dia 18 do corrente a se-
guinte ' 

ORDEM DO DIA 
l'RllllEiaA PARTS 

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

Até duas horas da tarde : 
Apresentação de pareceres das commiesões. 
Apresenta.,~o de projec:tos, requerimentos, 

indicações, ioterpellações ou m<>ções. 
Discussão de requerimentos, indicações, in-

terpellações e moções. 
Approvaçlo de redacções 6naes. 
Votação do parecer n. r8~, de 1909, opinando 

que se jam remettidos ao g overno diversos pa-
peis assignados por habitantes de S. José dos 
Botelhos . 

Votação do parecer n. 184, concedendo licen-
ça ao s r. deputado Francisco Valladares. 
Vttaç~o do parecer n. r 5, opinando pelo 

archivamento, por já estarem atcendidas, das 
reorese-ntaç r~ de fonccionarios judic iaes das 
comarca~ do Turvo e Bocayuva . 

Vota ·ão do parecer n. 186, opinando pelo ar-
cbivamento do requerimento em que 0 tenen-
te-coronel J\lanoel Romão de Jesus, collecto: 
estadoal do município éc Piranga, pede rest i-
tuiçà o de apcsentadoria. 

Votaçao em 2 .• discussão do projccto n. r6o, 
do Senad '. auctorizando G Presidente do Esta-
do a innovar o contracto celebrado con o Brsn• 
co êe Credito Real de 1\ünaa Geraes, sobre em-
prcstimos agricoJas. 

SECUNDA PARTB 

Até 4 horas da tarde : 
1 . • discussão do pro jecto n. 87, fixando a 

força pUblica do Eswtl para o exercicao de 
19lJ. - ~ 

r . • diEcussão do pro}ecto n. lÓ4, do Senado,. 
restabeJeceodo a pasta da Agricultorll. 

Levantf\-ee a senão. 



H. • SESSÃO ORDfl'CIARttw, AOS tS BE JU 
LHO 1()E 191-0 

P.KJCSIDJUICU DD .SR • .l'llAD~· .I.f)P~ 

SUIIMARiiO :-Aeta.-Expeclleute.-DWcur.o de 
sr .. luUo da Motta.-Exp.HeaçAo :pes.nl do ar. 
.Agpstinho Pereira -1. • d.iaeUW« 4o project~ 
n. 87.-1.• do ,dl n. l&i, .do Senado -Ordam 
do dia. 
Ao il!"- ÍO dia. feilt'* a ebamada, acoallHõc 

presentes os sra . Prado Lopes, Americ& Lo-res. Edgu·do da :Cnllha, · Ke-it<Rl de SDt1Za, 
Clmpos do maraJ, Ari~tcl .iDutta. Jayme 
Go:nts Ga.ribaldi de Mel!~ Seeoa Frguc.1redl!l, 
Juvenàl Penna Ag stinho Pereira, _Jo1o Poll• · 
firio. Paolie 1,: lgn.ac:io ~u.ta, Antonio Mou-
a, Ju.lio da ~ua, Edo.udo do Amaral,. .Adol-
pho Vil nna Abenard, Schumann; ]os~ Alves, 
e j~o Antonio, falt'l!nd) rom causa participa-
da os sr ·• Xavier Rolim, rbtaoda junifl r, cPe- . 
dro Lab·me e V~ldomiro de Magalhães, e 
sem ella os mais senhores. 

Nã'l se achando presente o sr. :3.' secretario 
convida -lo para occupar esse logar o sr. Edgar· 
doda c unha, sapplente .ô;) secretario. 

Abre -se a sessão. 
Lida a a ta da antecedente e não havendo 

quem sobre efla faça observações, fica ames· 
ma scbre a rne5a par~ ser approva .!a quando I 
houver numero legal. i 

JtXP~XMTK 

Não ha materia de expediente sobre ,a 
mesa. 

fesaor partict:lar, .cugtO qu-e sempre honrou e 
em qu.c con: umiu .o lildhor de: au,-s forças. 

·Sua eacola, er. PraiWte., f · acmpre uma 
i:!as mais íre.gQCDtldas e uma tÜ8 gae ~ 
servi.;ol pre3tanm. á Fo&usa do e.o:~ino serio 
em Mioás, e sendo os. veodment06 dó,s pro-
fesse res, crdinarjament~. minguàdé ~ o a.ctml 
~icionario, de facto, verã a sua' aposéntado-
n'l':m&fito, pre\udicada ai o ,-ongre!"SO Mineiro 
Dê, o vierj ~ seu auxiti o, ·nunda~do H~ e oont~r 
o tempo em que exerceu o magtsterio ;àrtr-
cular. 
Acho~;;toda .c1uidade.o .pedirlo ,e crcio-~e 

a ~a~a deve tomar a iep«léntação etll , toda .a 
cooaidera.çàP, ssim gall&~oando o me 'to de 
um ·bomSClfVidor dO E&lado . ( 'MMilo '""' !) 

VJé o r~oerimento á commi~ão de Pe:ti-
ções. s 

Exjlicaç.fio peiScal 
O .,., . ~ttalm Pel'!eira, obtendo 

a palavra, dlZ qoe, 6t '( Sti.Yea::e presente ·fs 
S f~Oes cb ~o e · á$>.pri~iras sesuks 
da carnara;'orqu~ nãd'Se tden. porunótivo -iw. 
dept ndente•<k.,s,ua-1iontadc', teria v tado ~lo 
rc:COllhecimentQ dqs srs. Boet o. Brandão e &e-
nadar Antonio Mattins_para pruidente e vke-
prcsidente do ,E6t~tdo, poque o directorio do 
reu partido, em oflic10 com as fir~ r.econ~ 
c idas por notãrio e cot rgue pe"o.eenado(.Fran-
cisco Salte!~, indicc.u ·. como seus cah-,lidatos 
aquelles cid, dãos á commissào executiva . do 
Partido Republicano linciro, e suffrago·J o5 
seu nomes nas urnas. 

Tam6em - continua o orador- , e ria votado 
pe la reeleição de todas as c mtl.is~ões perma· 

Connnu ,Jiwç?Jes nent f s da Camaza e c0DCOTdado com a sua ex · 
o~ 1c jAvwt Gow:ts traz ao conhecimento cu são da com missão de In t 1 ucção Pub\icíl, 

da camcua e fica esta inteirada, que !) sr~ Gal- da qual sempre fez part e fOr insistencia de 
dino Rios tem t:altado ás ses•õ::s por motivo de egas ami ts, taoto mais quant@, >i ncompe-
molesti a em pessoa & sua famdil. . ten te c mo aa, foi substi ur~ p um c l' c·-

ldentica cornmunicação fe z 0 s r. Edgardo ga di·Liocto . .::ujo' talento vae dar grande dc~
da Cunha, com relaç!~ a':l ar. c astello raoco. aque àqueila ,commissã.Q. 
qli~ fa ltou hoje e faltad mais a algu-na3 ses· O orado&: pede que esta declaração fi:}Ue ~00-
sôes, por motivo justo.-lnteirada. stando da acta da presente sessãp .-Se á at-

endido o pedido do nobre dr~~-
Requerimento N1o havend9.parecere& das ccínmissões, nem 

lllsr. Julio da. Motta: -Sr. Presi _ projectos, reqúe rirnentcs,, indic&çõe!t, inter;peJ. 
la ões ou moções a serem apresentad· s , e nl!.o 

dente, pedi a palavt a ~ara apresentar á con- se verificando numero para a votaç;Ao das ma-
side, ação da Casa u m requerimento em C]Ue o · · d ã ... A d 
cidadão Joaquim Urias Pinto. p rofessor publi· ~~~lsa: ~ola •scoss o ~e acu .. encerra a, pas-
cO em dt ponibilidade da 2. • cadeira Ó'.i ci dade 
de Caeté, pede que lhe sc: jrs contado t t'1Dpo 2 .• PARTE 0:\ ORDEM DO f. t .\ 
em que exurceo o magi!!terio particular para 1. • nr~ cu;sXo no PROJllC.To N. 87 
cs efle it d~sua aposentadoria. • Dispensada a Je1tura, a requerimento do sr . 

A alludida pet ição acha-se a c rnpa hada Heitor de Sou ·a, é posto em 1. • discussãv, qoe 
dos attcstados do presidente da C amara e do e encerra sem debate. fi::·ando a :iiada a vota-
1.' juiz de az da c.ldad!, pelos quaes se vê que çã , o projecto o . 87, fixando a força publica 
o cidadã') Joaquim Urias Pinto, além de ter do Estado para o exe rcício de 191 r . 
sid ) profês or publico h a mai de 19 annos, 1 • discusstto do projecto n. 1 6-1, do Senado 
exerceu t ambem e com :., raode profic ie ncia, o _._ • di à , · 
mãgisterio pa1 ticu a r por mais <'e 1 :;z a•mos . E' li UI • e posto em 1. • tscuss o, -que e encer-

rada sem debate. o proicct o o. tó4 • .ou ~I!M· 
Sou testemunho. sr. Presiden·e, de que o do ustabeleceodo a pasta de Agr icu1tu.ra. 

profes~or Jca:juim Urias Pi nto foi um dos que Pe r falta de numero lfica adiada <\ Yotaç<lo . 
mais se distinguiram no magisterio . Na ja mais havendo a tratar-se o sr. Pre-

Actualmente &cha-se em avançada edade e ~i dente d~si g na para am. anha a ~eguinte 
em vistadoseu estado va1etudinario está 'im: · 
possibilitado de continuar a pre ~tar os retevàn- OR.DEM DO E>.IA 
tes serviços que já lhe deve a sociedade no PJUMJr;mA I'ARTS 
exercido do magisteriCI.; pelo que 6-:ará prejo- Att! uma hora cfa•'t arde : · 
dica do em sua aposentadoria, si a Casa oio fbe Leitura e tpprovaçl'J I:! a act·a. 
contar o tempo em que 'CXerceu o cargo de pro- Expediente. • ' 



Até duas horas da tarde : 
Ap1esentação d! pareceres da; commissões. 
Apresentlção de projectos, requeri ment)P, 

in lica·;õe:, interpellaçõel ou moçd :s . 
Di;cussão de re-1ueri mentos, indicações, in-

te rpeJ a;ões e n oçõ~s. 
Aprc.vação de redações finaes. 
Vota ;ão do parecer n . 18l, de 1909, opinan· 

do, que se jam remettidos ao governo diversos 
papeis assignados pC\r habitantes d:: S. joc;é dos 
Botelh< s. 

Votação d'J pa•ecer n. 184, conceden~o li-
cença ao sr. d.:putado Francisco Vallada ~es . 

otação do parecer n. 184, opinando pelo 
archivamentr-, por jã esta~em attendidas, das 
r<!pre;emaçõ~s dG Cuncci,Jnarios judicic:iaes das 
comarcas do Turvo e Bocayuva. 

Votaçã l do patecer n . 186 opinando pelo 
arcb vamento do requerimentê- em que o te · 
nente coronel Manoel Roma o de Jesus, collector 
estadual do município do Piran_;a pede resti-
tuição de ap03entadoria. ' 

Vot ação em l . • discussão do projecto n. 16 l , 
do Senacb, auctorizando o Pr sidente do Es-
Fstado a inoovar o contracto celebrado com o 
B1nco d! Gredito Real de Mmas Geraes, sobre 
emprestia:o; •gricolas . 

Votação em 1 .• discus~ :lo do projecto n.87, 
fixando a força publ ica do Estado para o e xer-
cício de 19 •1. 

Vúta ... Ao em t . • discussão d 1 proj:cto n. 164, 
do Senado, rcstabe 'ecendo a pasta de Ag-ricul 
li.: r a. 

SltGUNDA PARTB 

Até 4 horas da tad ;: : 
1.• discu3são do pro jecto n. 86, abrindo cre· 

dito para c.reação de uma linha de tiro no Gy-
mnasio .Mineiro (Externato e Internato.) 

1. • do de n. 88, auctorizando o governo a 
concorrer com 10o:ooc-Sooo para a subscripção 
nacional em favor da acquistção do novo cou· 
raçado R iacltuelo . 

I . • do de n. &}, auctorizando o Presidente 
do Estado a conceder licença a'l escrivã'l de 
orph!ics da comarca do Rio Novo e ao pro-
fessor do cüstric:to de Vargem Grande, muni . 
cipio de Juiz d~ Fóra . 

1. • do de n. 90, concedendo 15:ocoSooo, como 
auxil io para a conclusão da orchestração da 
opera 1 zrarúnles, do maestro Man?el Joaquim 
de Macedo . 

Leva nta -se a sessão . 

1..1.• SESS-0 ORD IN-\RIA,AOS 19 DE JULHO 
DE 1910 

PRESIDE NCIA oo SR . PRAD .) LoPas 
SUMUARIO:-Acta. -Expcdi nte.- Discurso do 

sr . enna. Figueiredo .- Fallecimento do dr . Vi · 
riato Mascarenh .-Di!cursos doo> ara . Joae Al-
ves I«nacio Murta . 

Ao meio dia, fe ita a chamada, achando se 
pr<!sentes os s rs . : Prado Lopes, Edgardo da 
c unha, Raul c!e Faria. Hei tor de Sousa, Cam 
p. s do AmaraJ, Schumann, Jayme Gomes, Ga 
ribaldi de Me li • j uvenil P, nm , Nelson dó! Sen · 
na, Agost inho Pc:reira, joào Antonio. Eduardo 

do Amaral, jo!? Porphirio, Antonio Moura, 
José Alves, lgnacio Murta, Aristoteles Dutra 
Abcilardo e Senna Figuei ·edo faltando com 
causa partieipada or srs.: Xavier Rolim. Mi· 
randa Junior, Feiro Laborne e ValdCtmiro de 
Magalhães e sem ella os •• .ais senhores. 

Nlo se achando presente os ars, t ,0 e 'l.e .;e. 
cretarios são convidados ('ara occupar esses 
lagares os srs. Edgardo d:t Cunha e Raul de 
Faria, supplentes de secretarias. 

Abre-se a sessão. 
Lida a acta da antecedente e r:ão havendo 

quem .c;obre ella faça observações, fica a mea· 
ma sobre a mesa para ser approvada quancb 
houver numero . 

J$XPltDil$N'rB 
Não ha ma teria de expediente sobre a mesa. 

Com,.unialf6ts 
O SR. GARI B&I.DI n:s MJtr.r.o t raz ao conbc-

cimenso da Cama. a e, ficou e~ ta inteirada, que 
o sr. Paoliello faltou boje e falta• a á mais 
algumas se~ões por motiYo de_:moJestia grz-
~5 em pessca de sua familia . 
-~dentica cCiwmunicação fazem cs srs.Ignacio 
Mürta e Edgardo da Cunha, justi6canjo a au-
sencia d.:.s srs. julio da Motta c Americo Lo· 
pes, por mot ivo \Usto. Inteirada. 

Bi!Jiiotbeca Lami.nr1nse 

O sr. Senna Flguelretlo: -Sr. presi-
dente, pedi a palavra para fazer chegar ás mãos 
de v. exc. os do;umentos relativc.s á biblio-
tbeca do Lamim, a respeito da qual apresen-
tei, ha dias, um requerimento pedindo uma 
subvenção destinada a construcção de um pre-
dio para o funccionamento da mesma. 

Acho conveniente tornar conhecido da Casa 
o historico dessa instituição. <fim de que ee 
possa ccnhecer o seu valor. 

Temendo, por~m fatigar 1 benevola atten-
çào da Casa, peço desculpas pela ligeira leitu-
ra que farei da exçosiçlo feita pelo bibüothe-
cario e outras pessoas da localidade: ( I!) 

HisloriCll da Bi/Jliotluca Laminm se 

A Bibliotheca Laminen;e foi fundada em 'lS 
de maio de 18 i8 pelo cidadão Napoleão Reys, 
1 . • official do miniaterio da i Relações Exte-
rioreil, a qual entregou·a a um Conselho Di· 
rectcr composto de seu digno pae, major Seve-
riano jc,sé Nogueira, como pr~:;idente, Maooel 
Jo5é Seabra com vice -presidente, capitão 
Francisco Rodrigues Milagres, como thesou-
reirn e tenente A>ltonio dos Reis Chagas, 
como bibJiothecario. sendo este substituído 
pelo a; tual, cidajão Messias Nogueira Cha -
gas. 

Pela escriptura publica, conforme a copia 
junta. fez o me mo Napoleão Rey3 doação da 
referida Bibliotbeca ao districto d Lacnin e, 
na sua fa lta, ao município ou ao Estado, como 
se prova com a copia da respect iva e!lcriptura. 

A' expenJas e pelo zelo de seu director tem 
elJa funcciona :io em um predi particular que 
se ach 1 hqe arrui~do e onde, mesm'J ass1m, 
tem merecido sempre o bom acolhimento do 
publico em geral, especialmente dos homens 
de lettras que tém chegado a este logar . 



Actualmente a Bibliothtca conta para mais 
de r6 mil volumes e o seu movimento mensal 
regula sempre de ac:cordo com os boletins que 
têm sido publicados no> jomaes do ~tado e 
da capital Federal, como ver- se-á da ccpia do 
resumo do ultimo boletim. 

R4SU1110 do Bllet ·, do mez ü junho 

A Bibliotbeca Laminense foi frequentada 
p:>r Soo ~~ots que consultaram .:a . soo obras, 
sendo: portuguez, fràncez, inglez, latim, h~ · 
panhot, allemAo, italiann, grego. i lj:Onez. cht· 
nez, hebraico, lujJy g;UJra•y, arabe. russo e bOI· 
Jan1ez. 

Recebe aatualmente grande nume.ro de ier· 
oaes e revistas ndcionaes e extrangeara~. 

Actual nente possue 16 mil obras historicas 
e modernas e para mais de 4 mil reYi3tas e 
folhetos. 

Lamim, 6 de iulho de 19w.-Severiano jc~ 
Nc gueira . 

Copia.-Oec)aro eu abaixo assignad.> que, 
tendo fundado uma bibliotheca publ ica no c:tis· 
trktod J Lam:m Estado de Minas G·n.es, le-
gar do meu nascimento, sob b r'enom~na~o ~e 
cBib~iotheca Laminense,, c0nfie1 a d1ta 1113h· 
tuição a< s cu,dadoe do cidadão Antonio dos 
Reis Chagas. o qual em nome do povo de La 
miO", a quem fzço doação da mesrr a com tudo 
quanto lhe pe1 tencer ou venha a pertencer, 
se encarregará perpetuamente de zelar a oita 
bibliotheca, dando mensalmente conta ao seu 
movimento a um conaelbo fisc::al scb a den'l · 
minação de cCooseJbo da Bibliothec<~ Lami · 
ncnse• composto dos membros perpetuo!>, Se-
veriano JNé Nogueira, como presidente; Ma-
ooel José s~abra. como vic:.::-presidente; F:ran-
cisco Rodri~ues Milagres, colDO thesour~1ro, e 
Antonio dos Reis Chagas como secretano, de· 
baixo de um re&ulamento que foi votado em 
30 de agosto de :8~ . Este regulamento du-
rante a m nha vida, só póde s r reformado 
com a minha approvação, por escripto. 
O~eiando que 3 Bibliotheca Lamincnse te· 

oba caracter oUicial e assim poasa gozar de 
todcs os faYores e demais regalias Jegaes dos 
governos districtaes, digJ, districtal, m_unici-
pal estadoal e fe ·era}. ponho a desd; Já sob 
a protecção do governo districtaJ do Lamim, e 
oa sua falta sob a do municipin, ou estadoat, 
ou federal, eontanto que faça observar o actuat 
ou qual.-:jUc: i' outro regulamento que eu venr a 
a approvar. 

A Biblio.bcca c::o::n te dos os seus bens passa-
rão dcfioi •h·amente para o domioio ex;lusivo 
do govuno districtal. ou seu immediato em 
ordem da enumeração etra1, depois de minha 
morte e das dos membros supramencionadosou 
depois de suas respectivas resignações . Para 
c unstar faço a or~sente declaração que serâ 
reg.strada não só no livro dlS actas do •C/)n 
selho da Bibliotb'eca Lamibensc• como no car-
torio de paz do districto do Ltmim. 

Lamim, l de }aoeiro de. l'fO~.-Na~eã.o. R( ys, 
residente no Rio de jane.ro e fuocc,onano oas 
Relações Exteriores. 

(Assignad) sobre uma estampilb.a de 300 ré is 
federal). 

Registrado no livro de notas o. 12, fs. n e 
verso do cartorio de par deste districto do La· 
mim 'ao qual me r( porto em meu .poder e car-
torio de que dou fé. 

Eu Antonio dos Rc.is c:1aga~\ escri~ão de 
paz vitalício do di .trictC\, o rega~trd e assi-
gno. 

Lamim, era ut supra. 
(Assigoatura do escrivão de paz). 
Na iusti6caçlo que ha dias fiz do requeri-

mellto relativo e ~SI bibliotbeca, disse a v. 
ex c . sr. Presidente que me parecia possuir 
etla 'r:l.OOO \:Olumett entretant-<' affiro a O SeU 
inventario, que, elli tem para mais de r6.ooc 
livros. 

O seu movimento de consultas n1t Diaes é 
sempre crescente co.no ~e vê do ultimo bole-
tim e as obras consultada , sao as que ~e ccn · 
sultam em centros mais civ1liza1os, em outns 
as seguintes: france1, inglez, aJlemão, grego, 
i•ponez, cbinez, e ;,te hebraico. 

V é v. exc . • sr. Presi1ente, a importancia 
desse instituto de ensino e de educação popu · 
lar que é mereced:>ra de alguma attc:n;ão por 
parte dos poderes publicos. 

Appello para a Camara dos Deputado!:", afim 
de :}Ue defira o pedido feito em uma peti,Ao. b;o. 
dias apre!-entada á consideraç"o da Casa p;Jo 
obs:uro orac:'or que ora (•Ccupa, ~ · tr~tuna. 

Aproveito a opportunidade para enviar á v. 
exc ., ~ r. Presidente, ,LJm requerimento do c ida-
dão Erne to de Andrade B1aga FiJh'>, pedi!Uo 
que (J5 seus vencimentos de professor do curso 
anoexo do Internato d~J' Gymn1sio Mineiro, 
seiam quiparadcs zos dos lentes do m(smo 
estabeJec;mento. 

Anda remetto á v. e:occ. , sr. Presidentt, um 
requerune~to do eollector e t scri\ ã l de Pcços 
de Caldas, cidadãos Virgílio Chaves c Leonar-
do Herc1i de Oliveira, pedindo que seja votada 
uma lei melhorando as porcentagens a que têm 
direito os col ~ectorea e escrivles estldoaea e 
revogando a d ia~ição actualmente em vigor. 

A inda apresento outro requerimento cb ama-
nurn ;e da Secre•ana do A·ylo de Alienados, 
pedindo equiparação de vencim~ntos aos dos 
demais amanuenses das Sccret< nas de Estado. 

E' um pedido justi·simo esse que faz o cida· 
dão Marianno Costa, que ~:xerce com dedicação 
e grarde sacrificio o carg(\ p)i!t, quando foi 
<.reada a Assistencia nào !C C!perava que o 
esllbelecimento tivesse o desenv, Jvimer. to tão 
rapido· como teve, por isso. naqu.wa- occasião 
só se v<-tou a quantia ele 1 :200Sooo cc;mo re-
muneração ao funcc·onario que c:xen e o refe-
rido ca·go. 

Entretanto, sr. Pre.identt- , oserv iÇ'l • cargo 
de tal funcciún~rio eleva-se de moao t.xtraor-
dlnatio do primitivamenlt' . continuando elle a 
perceber os tO' Sr...oo ou .antes rf- ;on, descon-
tados oa t$)00 de as~igoatura do orMilo c.fficial 
d ~tado . .E' uma i.njusti,a, vi·.l.O ;Jue. o s:r-
viço multiplicou-si", e ~oje muito mais pesado, 
po1quanto sendo an\enor · erte de r :a a 1~ o 
r.ume•o de lo;:co11, intcllladols no C!.ta~leci
rr eot• • hoje esse numero ~e eleva a qua·a trc-
zent(.s. 

Accresce ainda que ~e ieba . nnt X "> ao estz-
befecia.ent) uma colonia e todo o ser.riço de 



na esc.ri;:>la coue pela Secs:ctaria do estabe-
lecimento. 

E"Sper , sr. Presidente, que v. ~~. rémet,.. 
tendo o requerimento á commiasio.respectiva, 
ella estudará o caso e sati ~fará o pedido do 
dign0 amanue.nse. 

Tenho concluíd'.l. · 
(Muiln bm• I m11àto bem IJ 
O SR. PRasroSN'rE manda que se remettam 

ospapeis relat ivos á cBtb'liotheca Laminensu 
e· os requerimtnt J8 d~ EroeatO ce An:i-ade 
Braga Fi .h') e Marianno Costa IL cQmm.isslo 
d:: Pc:tições; e o requerimento de Lconar.;lo 
Herdi de Olive:ra e VirgalioChaves á commis-
são de Urçamento. 

O<Jmmissiio de InstruCfii.O PuóliC4 

O ~R. !(nr.soN os SENNA pede a nomeação 
de om membro Q;Ue preencha iotérinamente 
uma vaga existente. na commit-tsilo de lntro-
cção Pubii;a p.:Ja au;encia· de um dC seus mem-
bros, ser.do nomeadJ o sr. Agostinho P~reira. 

FaJiet:iMento do dr. VÚ"Últo \asm~•llka.s 

O sr. Sosé Alvea (nwvi~to de att6n-
fãO) : -Sr. Presidente, venllo trazer ao co-
nbecim( n o de v. ex . e da C:isa a infausta 
nova do falle imeoto elo dr. Viriato Diniz Mas-
carenhat:, occorricf9 hcntem em. sua faten1a, 
no mu ,1acipio do Cu rvelfo. 

Ent -n que a Carmsra dos O!putados. na 
a era da se ao de: h i , não P<> Je deixar de 
Janç11r um voto de proiundc pezar em home-
nagem á memoria dc:sse eminente rr.ineiro, 
homena em mui justa e merecida, fOÍS o ex 
tincto não ~& f e~ parte desta c ' 8. na' qu«lt-
dad.: de deputado, na Const ito , te e mr fHt-
meira· essáo ordinaria do Congresso, com') 
ainda foiJ u:n bomeaa ilustre,. a qu~m • c~a 
publica deve gra 1des serviços (apoiadiJS> g~raes; 
111uito bn~~ IJ. · 

Formado, o dr. Viriato Masc1renhas, depois 
de ligeiro estagio na magistratura, foi 'eleito 
deputad , t<mlndo parte activa e ali :nte na 
dis,ussáo d~ Const.tuiçào e alistan:lo-se r.o 
.gt u o dos qu :! se distingutra naquella occa-
sião, pelas idéas mais avançadas, pelas idéas 
mais liberaes ( apoilrdos) . 

\ 'otada a Constituição e p.,ssando o Con-
gresso a tratar daorganizaçã') d E,ta:lo, f i 
o :J r. iria:o Mas::arenhas leito. membro da 
commis ' ãO de ju •tiça Civil e cr:minal c neste 
post t') deu sempre pro as de uma grande op -
rosidad : e de un a lto crited iuridico nos di. 
ve rsos as. umpt s SUJeitos á sua aprec iação 
di tinguin to e sobret ·~ do como retatordo pro-
jec to que.: mais tarde se convertw na lei o. 18, 
qu.: organizcu a ,u~ tiça no Estado de 1inas 

dr. \Wri ato \ scarenhas, n .. ~sa t~m rgen 
cia. patenteou ser um parlamentar th~ilissimo 
e um jnri ta competente e d:: m-:rito real. 

endo mais tarde eleito membro do Con-
-g re J rc cral, manteve- e empre na espbe -
ra dos altos interesses d ) paiz e presf.<w como 
está na lembrança d; todos, g~rubs suviços á 
causa publica c. bret ud \ as industria l, a 
cu io desenvolvimentos: entregava com todo 
empenho. 
. Eleito, con~:cutivamente, ~ div.ersas legis-
]atuns, só :ie1 xou de se!-o na ult im-a, em qoe 

c:apontancamCDSe se. eswsou ~ fazer ~ da 
..._. qoeo Panido !«publicano. orpninínr, 
CIQE~ pc~láD, ~emprc tnnde preatifio 
ao t.• ~tri:to ckiroral a que pertenci&. 

NjQ foi &er> com> b€1~ pubtico c político 
que o 'd'. Viroato MMcarenbas cm:stcn gra&-
des serviços á causa publica; membro de uma 
familia. eestimcsa. e ck. bonrQS~ tradições 
pelo trabalho e por emprehendimentos indus· 
triaes, clle se dhtinguiu tambem por aer m 
grande iná11s~ia~ um adtantad'l ag;icufto.t c 
um esforçado pcopubor dé! industria pastoril; 
que ltie deve; no Estado, import.antes mclbOI-
ramentos. (Muito 6em 1} 

Reqeuiro, pois, a v. ex c., sr. Presidente, con-
sulte á ca:a si comente qu na acta dos tra · 
balhos de hoíe, e iesi-ra ~m voto de pezar, 
em homenagem, justa e merecida, á memoria 
de tão iJlu tre mineiro. (ll#ito lem I Jl•ito 
lle"' I) 

O SR. PRESIDI!Nl'lt: -lnterpretand os senti· 
mentos da Camara, mandarei inserir na acta 
O< voto de pezar propJ~t@ ptlo nobcre depu-
tado. 

O sr. President~, interpretando os senti-
mentos da Camara, manda ançar na acta o 
voto de pezar requerido. 

O sr. Jgna elo Murta: -Sr. Presidente, 
a noticia infauna, que o n~so digno collega 
acaba de trazer á Casa, vem encher de lucto 
esta Camar8, na qual o extincto- desempenhou 
papel impartantissirro. 

Como todos sabem o sr. Vi ri ato \ascare· 
nhas prestoJ releVIntissamos ~v-.,os á causa 
plJ b ica, e é iusto, poiS", que os representantes 
jo povo mineiro Jevem as suas homenageoa 
um pO'JCO além. 

reio interpretar os sentimentos daCamaal, 
requerP.ndo a-v. exc.. que, em mem ria do 
grand: morto, se suspenda: a sessão de ho\-. 
( Muito beJH ; muito bem). 

Em seguida o sr. P'resic!ente, de acco·do 
com o sentir dus nobtes deputados, su pende 
a ~ssào, continoande: para amanhã a ordetll 
do dia annunciada para hoje . 

13 . • SESS.~O 0RD!NAR IA, AOS 2Q DE JU-
LHO DE 191 0 

P:Jm;IDENCIA D) SR. P JtAD:lS LOPSi 
"illiA.HIO:- Acta.- E.'tpedicnto.- Dücurso do 
sr. . Schumann.-Represen tação .-.Aprcsen1a· 
çílo de parcceres.-Aprescntação de projectos.-
Discursos dos srs. enna 1-'igu iredo Nelson 
de enna .-1.· dlscu lo dos projeo tos ns. '; 

• o UO .- Ordem do dia. . 
Ao meio d,a feita a ch~mada acham se pre-

~e ntes ·LoS srs. P_rado Lopes, Edgardb da Cu-
nha, Raul de Fa na, t;ampos do Aml ral, Nelson 
de Senna, Agostinho Peretra, j J.ymt; Gome~ 
Hei·or de _ousa, Scl'l,umann, Jvão Antonio~ 
AristoteJes D.:~tra, E uardO' do . Ama:r~l , Senn::r, 
Figuetredo, )U1ena1 Penn11, Afionscr Penna Ju-
nior, Antonio Moura, j csé .•' lves, João P ran-
a, . :folpho Viahoa, J · - o P.Jr~(iO e lgn:rçio 
\urta fa ltancfo co:r- cil!sa parra ipada os srs. 
X~viÚ Rolim ... Mirand ·Junior, Pedro Laborne, 
Valdomiro de Magalh~g; Castello Branccr, Gat-
dino Rics, Americo Lopes; Jlll io dá ..: Motta e 
Pc~oliello ,e lém eUa o mais senhoreS!. 

Abre se a sessão. L 



Lida a acta da antecedente e nlo havendo 
quem sobre ella faça observ~&çó:s Cica a mesma 
~bre a Mesa para ser approvlda quaod') bc.u· 
ver nume10. 

O SR. 1.0 SECR2TARIO dá conta do seguinte 

confiados no espirito de justiça dos illuatrea 
representantes do congresso .Mineiro, esperam 
os abaixo usianados que na pr~cnte reunilo 
d:> corpo legislativo, sei• decretada a autooo-
mia deste di!ltricto, elenndJ· o a categoria 
d~ viUa, sem alterc.çào das suas act~aes di· 
VISlS, 

O.ffido S. Jvsé cios BotelhGs, 9 de julho -e 1910.-
. . • Exruos. srs. Presidente e dl!mais membros do Do dr. Secretano do Inter~or, env,ando uma Congresso Mineiro. 

mensaK~m em que o dr. Pres1dente do Estado, Dr. Antonio Leo;>oldino dos PasHlS, dr. Fre-
.ped~ maas 12;:~Sooo, p~ra a ~onchlsã:- das J derico de Almeida Figueiredo, padre j. S~ffa
obras do PaliCIO da justiÇa. -A comm•ssáo lODe, vigario, Francisco de Assis ceaar Fslho, 
de Orçamento. • parmaceutico-chim1CO Eugenio de: Souza Gon· 

O 111". B. Scllumann:-Solicitei a pala. çalves Gabriel Botei h~ de Sou:a Junior, Vir-
vra., :.r. P1esidente, p<~ra c:nviar a 1\\esa uma gilio Silva, Horacio de Paula Vieira, Luiz Sil· 
represenlaçào a S•g-na :ia por 116 caaadàos r e- v a Antonio Manoel da Silva Junior, pharml• 
s identes em S. Jo~ é dos Botelhcs. termo de ceutico Diaulas Souza e SilVa, academico, 
Cabo Verde, pedindo ao Congresso Legislatilo I José Pa'utino da Silva. Manoel jacintbo da 
dO Estaco. a elevaçJo de: se: ·clistriclo a cate. Costa, Jrs .:. Alvim Pereira, João R. Marinho, 
goria de Villa, sem a lteração das suàs actuaes 1

1 

José judice, Manoel Alves Nogueira, Pedro da 
divisas. Silva Lopes, Theodoro \lvino da Silva, José 

:\ representação vem acompanhada de uma Oomingues Maciel. Luiz Canuto Guimarães, 
estatística geral da população, da pn;.·ducç I lias. AI total h as, FrilDCiSCO Thiedurinoda cu-
agrícola anoual, dcs industriaa e profis~c: s , do oba imõcs José Venancio do Amaral, Gu~ta
eommercio urbano e ruraes, dos estabelecimen· vo Lacerda' João Baptista Migalli Angelo di 
tos de iostrucçAo e m_ais elementos da activi- Paua. Miguel Grunato. José Pedro dos Santos, 
dade social e econon 1ca de . jc,s~ dcs BJ- Juvencio Praxe:Jes de Arauio. Francisco Bot~ 
telbos. tho de Souza, Elias Chiacchio, Romeu Chiac-

Pela rrinuc iosa expOSição fe i ta na represen· chio, Orozimbo Ct aa:chio. Galdi:1o José Ramos, 
tacão e do que coruta aa re fer1 da estat1stica, Fr· ncisco Pinto, Jo é lgnacio Felippe, GaleluiQ 
o f~turoso distr_icto de S. José . d .s Botelhcs, , Machado Ramo~, Antonio. Vieira Manso, . J!lSé 
.é dagno da med1da que a sua d1stancta popu- de Paula Vie1ra, Macano de Pau la V1etra, 
lacão solicita do c ongresso Mineiro. 1 J~é Antonio de Lima, Franci co Makquias de 

Passando ás máos de v. exc., sr. Pre i dente, 1 Souza, joll Canc•o de Souza, J~c uim jose _dos 
a representação c o documento que a acc·m- S.mtos Junior, Herculano Candtêo de Pa1va, 
panha, n:quc:iro a v. exc. que antes der.terem Guilherme ilvestre Francisco de Assis Fi-
<> destino regimental, se d1gnc mandar publi • gueiredo • Antoinio ' Cepetino, Hygino José 
cal·tS no Orgào Official. dos Santos, •Mario Grevino, Vicente Cepe-

0 SR PRESIDENTa:-Publique·se enviando- tin , Franci-co Borgia, Manoel Cardoso 
se depois á commissão respectiva. de ' arvalho, Luiz ar~Gs Nery, Jeronymo 

Repre entação de habitante.; <.lo dist icto 
de S. Jo ' do . Bot('lhos, pedindo a 
1 va iio d di tricto á catecroria 

de Yilla. 

Pereira do Lago Junior Andr~ José into, 
José Gomes Sande:n, José Ramo da Costa, 
jo:lo Ra ptista de Andrade Polyceno de Souza 
Gonça tve Jos6 de Souzà Gonçalves, Heitor 
de uza e ilva. lldefonso Senna, 'joao cta-
viano Junqu ira, Jo. é alixto dos anto~ . An· 
tonio Pau li!lo de )Jiveira, Francisco Antonio 

Exmo~ . srs.- s abaixo as ig nados, repre- Pinto ieir . Domiciano Joaquim Pereira, 
sentantes ce rodas a ; elas e socaaes d • dis - Leocracio Paulin ) da Silv~. Pao:o Grella, Mi-
t ricto de _S. J~ é ~ s Botelbos, t_e ~mo de Cabo guel Trezza . Sylvi José Ferreira M reira, 

erd , vem resp ttcsamente soh~ttat: do;; no- José Candido Viei ra e Silva, José Alves Pareci' • 
br s representantes do cor ~ lcgl.slat.tvo .deste Milono Prcvoin Miloni, ~ra ncis~o jGse Silva, 
Esta~~ a l e.v~çào do rder 1d d1stncto a c.1- I Ro~ue Sededino DL tra , ·ante Basquiera, .!oào 
tegona de vd a . . . . . 1 Moreira da Silva, Theo~ ro \algres da Silva, 
Obede~end" as d1v1s2 actuae , o d1stncto ,\1anoel .\ ntonio Rodrigu s lacido José Ao-

acima referido, sem mesmo nt:ce sitar o c n- ()'elo .\ ntonio Gomes Corr~ia Eduardo Vieira 
curso da ano xaçào _de distric to vi inhG~, of. e ·dva, ntonio Jo é Reis Sobrin ho, Edgard 
ferece uma p pul~çao llper.or a 2 1 mll a i- de Souza Xavier, jo·é Urbano. Joaquim da Sil-
rnas . . veira Pinto, Jiunerio de Paula Vieira, Fran-

Conta a l~cahda~ - com um 1mportante g ruoo I cisco Hartbo de ouza, Jo~é candido .Martins, 
escolar. cu1o p~ed 1 c;>, que se ha computado co·. , anta' la João, Elias João, Luiz 1 :anuto Junior 
mo uM _dos pnm~tro« do sul do Estado, fo1 João Antonio .\ avi r Filho, Antonio .Milani, .j~ 
construtoo exclustvam.ente ás expensas do ~o- Luiz de Souza, Natale Sgreccia, M thur de Oli· 
v e por este offerectdo ao governo do t:s· veira Mario Ribei to de Oliveir::~ AntoniP .!\\a-
tado. theus, jos~ Baptista ele Oliveira: José Oliveira, 

A estatística gera do districto, que os a· Francisco Greco dé Marcilha, Lauderniro Pa-
baixo assignados têm a subida honra de sub- riaes, jo·é Gomes orrêa, Francisco Antonio 
metter a apreciação do sabio criterio dos il- de Oliveira, -\ntonio Candido Vieira e Silva, 
lustres representant(S do Congresso Mineiro, Joaquim José dos Santos, Modesto dos Santos 
constata perfeitamente os clementes de ~obe- l Bueno, Sebastião Bueno, Euzebio Je Souza 
;o com que conta a localiaade para bem mere· e Santos, Jgnacio Antonio Rodrigues, Jonas . 
.ccr a sua emancipação. Perc:ira Lopes, Hora io Lacerda. 
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UairrO§ 

Palmeiras .... . .......•..•... . . • • ••..•... . ... 
Paslo Bom . .. . .... ........• •.......•.....•• . 
C:orrego Raso . •.. • ... . .. .. .•.... •. ••• .. .... . . 
Serra .......•.• . . . . . •• •...•• •• .•.•... . .. . ..• 
Barreiro .. . ..... ..•. . . ......•. . .... .. .. . . . . 
Cachoeira. . . . . ... .. .... .........•. . . •. . .. . . 
~?~~~0~~- ~~i-~~-~ ~.·.' : .. ....... . ..... . o • • •••••• o 

Sertàosinho .... .. . .. . . • . .... . . • . •• •• .. • .... 
r:orujas. . ..... . . . . . . . . ....... ..... ... . . 
capetingas.. . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . ..... . . .. . 
Santo Antonio ... .. .. .. . . .•..•• ••• • . . . ... .. . 
Pombll. ....... . .•. • •••• • . ••. • . . . .. . . .. . .. . 
Bella Vista .........• .. . . ... . . .• . .. ........ . 
)aboticabal. .....• . ... . ....• . . .. . ........... . 

EstaUstica gorai do districto do s. Joaó dos BotoiDos 

População Bairros 

>8oo h . Pinhllsinho . . ..... •... . .. .. . ..... ••• .. . .. .• • 
3SO h. Pitan~ueirat .....•••. ...........• .• . . ••. ... . . 
400 h. Bom )eslld .. . ... . .. .. ••. •. .. . . . . . . .•. . •...... 

iil ~ : ~~~Xt;~:_:~:: :::_:.·:_: .. :.::·.:-.:· :·:: ~·:-:j:::::::::::: 
550 h Corrego das Cont1s .. . ....... . ..... ... .. . 
:JlO h . tid rr:l do Sertãosinho ..... •.. .. 
2~0 h . Santa l .... a ,bara . .. .... . .. . . .. . . . 
400 h . ~\u1nbuca . ................•••. 

~~~ ~: ~~d~c!~!:::::::·::: .·. · : :: : : :.::: ::: :: :: : .::::: 
38o h. Polotos .. . . . ...... . ... .. .. . .. . . . .. .. .. ••. 
420 h. Pc: rimetro da local idade ...... . ... .. •. •• . . . . 

População 

·,5o h . 
~00 h . 
>8o b . 
05'1 h . 
510 h . 
Boo h. 
ót o h. 
500 h . 
5' 0 h. 
ó íO h. 
4)0 h . 
2(") h. 
350 h. 
420 h. 

ÓI OO h. 

Total p,oducção agricola .; nnual 

Café . .... .• ••. , . .. . •... . ...... . .... 4oo.oco ar-

Cannas . .... .. .. .. ... , . •... • .•. . •... 

F'umo ...... 

Cerea~s de varias especics 

ln•trucçno 

rvbas. 
. • l.)c.o quin· 

tlS. 
, , • l .OOO 3rJO· 

bas. 
Media: 100 
c onto ~ 

;,nnuac:!' . 

Grupo escolar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · •.. · .· •• • ·.·.I 
11 o8o ln ternatn c Extrrn; to . . . . . . . . - ----

Escriptorios 

Con: ulto rio~ medicas. ... .... ... ... ... . .. . . . .. 21 
Es!:riptorio; de Proc urado· ias . .. .. .. ...... . 

Terrlt.orlo : 400 kllometroiJ •1uadrauto.. 

lndustria e commercio 
urbanos e ruracs 

F'abricas de arreies .... ..... .. .. . 
Fabricas de fn l:OS .• . .• . . • • •.• • • 
Fabricas de calçados .. .. . . . .•. . . 
Fabr ic:.s de massas ... . ........ . . 
Fabricas d-: ti to!c.s . ..... •• . . . . . 
Perrana.;., .... . .. . . . . .... . •. . •. . . 
Alfaialarias .. . . .. . . . .. . ... . • . . . . 
~ a!a de moch.s ...•.•••. •. .• . ••.• 

Dentistas ... . .. . .. . . ...... . ... . 
~.çougue • ....... . ...... . .. . .• . .. 

Casn commerciaes, sendo : 

F•brica ~ agdcolas 
lllfiilel 

3 Oe aguardente e assucar. 
1 ()e polvilho ...... . ..•... 
4 D.: vinho .. . ... ... . ..... . 
I 
4 Machinas di \ en.as : 
1 
3 Para c1fé... . . . . . ....... 6 
1 Pari arroz ..... .. ..... .. . 4 
:1 Para madei1 as. . . . . . . . . . . ô 

Urbanas . . .• . ... . ... . . . .... . ... "4 
Ruraes . ... . . . .... •. . • .. . .. •.. . .. '' 
Pbarrn1cia1. . • . . . . • . • . . . . . . . . . . . 3 

~r~!~ : : ::~::::::.- : :: : : : : :::: :1 
Padarias .. . ... . . .•. •..... .. ....... 





..&Plll$SllN'tAÇÃO J)Je PARJlCllUS DAS COK· 
:\lJSSÕllS 

O SR. Hat'tOR D~t ~ou~ por parte da com-
a issào de Constituição, Legislação e justiça, 
lê e envia t Mesa os seguintes pareceres: 

Parear n. 187 

\5.• LEGISLATURA) 
A comrr iss!o de Constituiçlo, Legislaçao e 

Justiça. tendo presente o requerimento de d 
Maria Geouina da Costa Barbosa, professorâ 
publica da cidade de Carangola pedindo uma 
lei que auctorize apagamento de gratificação 

addicional a que se JUlga com direito-atten-
den<!o que a ma teria dessa petição é de accor-
ch com cs dispositivos regimentaes' e com os 
estylos da camara, da c ; mpetencia da com-
missão de Representações e Petições; atten-
dendo que não ha, na esp~cie, duvida ou ob· 
curidade no texto da lei, que reclame ou au 

ctorize interpretação desta;-é de parecer que 
iquella co~rmissão seta env.ada, para os devi-
dos fins. a mencionada representação. 

Sala das commissões, em l o de JUlho de 1910. 
-Heitor de Sousa, presidente e relator. - E-
duardo do Amaral.-José Alves. 

Pareur "· 188 
( ;." LEGISLATURA) 

. commissão .de Constituição, Legislação e 
Justtça a que foa pre~ente a representação do 
~crivao de paz ~irino da Silva Braga, soli-
ctt:mdo a revogaçao dos arts. l. ·, da lei de 30 
de agosto de 1830, e74, cin óne• do dec. n. 
9.8 :>, de 7 de março de 1888-attendendo que 
na sessão passada j i vC pronunciou SObre O 
objecto de ta representação, no parecer n. 1í , 
approvado pela camara; attendendo que, quan· 
to à primeira parte da alludida representação 
o art. 7.0

, da lei n. 496, de 11 de setembro de 
1909, deixou attendida; attendendo qu a se-
gunda parte escapa á competencia d p der le-
gislativo do Estado. como já foi resoivido nes-
ta e na outra ca31 do Congresso ·- é de pa -
recer que seja archí·;ada a dita ~epre~enta. 
ção. 

Sala das commissões, em ~o de julho de 
1910. - Heitcr de Scusa, presidente e relaLr. 
-Eduatdo de. Amaral.-jo!é Al•::s. - V:lo a 
imprimir-se. 
Passa-se i~ 

APRltSEN'tAÇÃO, DE PROJECTOS, REQ ERI:MaN· 
TOs, INDICAÇÕES, lNTl,RPEI.I.AÇÔES E !úOÇÕF.S. 
. O sr. Senna Figueiredo: -Sr. Pre-

Stdente, desde 1903 tenho o praZ~::r de occupar 
um Jogar nesta Casa, embora obscur2mente .... 

O SR. juvENAI. PEN:-lA:-Não apoiado· com 
muito destaque. ' 

O SR. SnxNA FtGEUIRED ... desde essa oc-
casião havia tomado. c?mmigo u~ ~ompromis
.so de melhorar as davBas do munac1pio da mi. 
oba . reaidencia, entret~nto, não_ o fiz por 
~hvo de ordem supenor, para nao produzir 
agatação n9 Estado, viato que similhantes me· 
dtdas em st provocam sempre muitas reclama-
ções. 

D~corridos annos não toi o assumpto re-
solvido, permanecendo confusllf divisas entre 
districtos, e, mesmo municípios, que fazendo 

parte de uma comarca pertencem administra· 
tivamentc a outra. 

Sr. Presidente, fP.'&Ves questões têm se lc• 
vantado entre habttantes de limites entre dis-
trictos e municípios, por deficieocia ou con-
fullo de <1ivisas, não sa.bcndo a que circum-
scripçio devem prestar os serviços que lhes 
são exigidos por lei ou á aonde devem reclamar 
a acção das auctoridades. ' 

Estando o meu mandato a terminar-se vc-
nhodesobrigar·me do compromisso por lnim 
assumido, apresentand â consideração ~ ca-
sa um projecto que, servindo de base a estu-
dos, poderá ser emendado e accr~cido de va-
rias medidas aüm de ser transforma-o em rei 
que firme a divisAo admini trativa do Estado: 

O SR. Nar.soN DE SENNA: - O que é recla-
mado geral e urgentemente em todo o Estado 
de Minas Geraes. 

O SENNA FIGUEIR!tDO:-Sr . Presidente ·, a 
divi~ão adminislrativa uma vez d~cretada, não 
ooderá ser revogada antes de terminado o de-
ceonio con titucional, sendo esse um dos mo-
tivos que Jc:va o corpo legislativo mineiro a de-
morar a ua revisãc, dando tempo sufficiente 
a que a opinião publica se pronunciaase. 

O projecto, sr. Presidente, ~ omis~o e servi-
rá, apenas, de base de estudos, por onde possa 
organiz1r-se a divisão administrativa, tão re-
caJmada pelo povo e bem assim pelos interes-
ses geraes do Estado. 

O SR. 'Er.soN de SFNNA:-Apoiado; hoie 
até os proprios poderes do Estado reconb cem 
a necessidade inadiavel ~ssa medida. 

O ~R. SEttNA FIGUEIREDO:- Como muito 
bem diz o meu collega cujo nome declino com 
a devida permissão, o' sr. Nelson de Senna 
até os proprios poderes do Estado reconhecem 
a necessidade inadiave l da medi1a. 

Ainda mais, sr. Presidente. encarancfo.se a 
medida pelo lado da arrecadação verificamos 
que as r.!nàas publicas são muito prejudicadas 
nos municípios de grande area territorial, onde 
a ac~o fiscal izadora não pode ser prompta e 
effecuva. 

Por esses Jogares o fisco é muito prejudica-
do pel preterição de pagamentos de impostos 
por parte de individues que, residindo a gran-
de distancia do ponto de arr{ cadação não po-
dem ser conhecido-i pelos collectores: 

Assim, servindo·me de elementos mui limi-
tados e deficientes, confeccionei e apresento á 
consideração da amara o pro jecto, creando al• 
guns municípios novos, podendo, qu11n~o elle 
entrar em cl1scusslo, serem apresentadas emen-
das que tenham por fim ampliai-o. creaodo ou· 
tros municípios e districtos fixando outras di-
visas. de accordo com as representações en-
viadas ao Congresso. 

A divillo de alguns dos actuaes municípios 
será de grande utilidade para as populações, c 
bem assim de interesse publico. 

Nilo posso, sr. Presidente, concordar que um 
E tado tão vasto como o de Minas, que tem 
8. o e tan os districtos, possua sómente qo c 
tantos municípios, quando o vizinho Estado de 
S. Paulo. tendo .l~.e t~ntos districtcs, conte 
190 e tantos munac1ptos. 

Nilo posso admittir que districtos de grande 
territorio e população densa estejam allllexa-
dos a municípios, quando elles podem ter vida 
propria (apoiados). 



Sr. Presidente, permitta ~ çaaa que eu ~P. 
foi o golpe um pouco prec1p1tado âo Congres-
so lqUe)!e que s •Jpprimiu oe consclhc& Distri-
ctaes, cerceando •.. 

O SR. N ax.soK DB SENNA:-Folgo moito •de 
ouvir esta declaração sempre pensei que os 
Cotlllelhos Districtaes ;ão a melhor valvula de 
segurança para os direitos do povo, numa de· 
mocracia. 

O SR. SENNA FIGUEIREoo.. . o desenvolvi-
mento Jeca), visto que um:,s ve~ centralizadl a 
administração tomou-se difficil a acção do po-
der central em municípios vastos. 

Não co2ito d~a m:~.teria no meu projecto 
porque não é esse o meu fim e não poderei 
discutir com prccieão o assu mpto ... 

Vozns:-Não apoiadJ. 
O SR. SF.N::-<A FxcusrR~Do ... apenas venho 

submetter a considera~o da Camara uma pro· 
posta que sirva para estud do assumpto e 
que venha satisfazer a exigencia de dist rictr.s, 
dignos de melhor sorte e que jazem su jeitos, 
à centralização odiosa e sem proveito para 
seus interesses. 

Assim, apr sento á consideraç o da Ca1 ara 
o projecto, assim concebido: (1!). 

Com relação ao município do Rio José Pedro, 
cread pele.. pro1s:cto, devo dizt r á casa ser 
isso de grande importaoda. pois, como s cal-
legas sab, m, temo uma p ndencia de limites 
com o Estad do Espírito anto, e a creação 
desse ruunicipio poderá em muito concorrer 
para a terminação des. e e5tado d cousa5 tão 
desagradavd ao E tado de \inas Geraes. 'que 
vé grande pa rte do seu territorio invadido e 
até admin· tra:io pele do E~ p1ri to Santo. 

A esse município, bem como a outros que 
terei o::ca iào de prop1r, darei nomes vi ando 
homenagear nomens. que pe!c seus se r iços á 
cau a publ1ca, tomaram se c redores de grati-
dão, admiraçào e consiacraçào, já de appare-
cidos de ntre os vivo . 

O R. NELS().T DE S r:NNA:-Essa ho n ena!;em 
posthu ma é o mai revere nte dos preito à 
memoria d s mineiro illustres . 

SR. E::-<NA FIGUEIRED :- I'JffiO V. CXC. 
verá pela l·:·tura, prciecto é ma i~ do que de-
1Iciente, c !!I h da oa anta e que tenho de 
ver re oh· i .a < a a . piraçao gera do povo mi· 
neiro e tam em conci liado os interes!'es de· 
E ·taclo parte re crente á arr cadação da!' 
rendas pub ica· e de li te com Estado- vizi 
nbos. 

O c:R. NELSON DE SE::-< A: - 0 povo será 
agradecido a v . exc. por essa generosa e ina -
diavel iniciativa. 

O SR . SF.N::-<A FI11UEIRBDO:-r- as o, sr. Pre-
sid ntc, á mão de v. exc. o meu proiecto 
para que elle corra o tramite reg iment aes, 
agrddecend a meu collega o apoio qõ.!e me 
presta, em eu aparte . 

Tenho concluí do . 
(MtJito óem· mttito bem: muito bem!) 

ProjeCJo 1s. 9' 
c· . •te gislatt:&ra~ 

Con~re so LegislatiYo do Estado de :\Unas 
Geraes 01 ereta : 

Art. 1.° Ficam reados os s~uintc mumci· 
pios c I vado a cathegor la d villa os dis trictos 
que fo rem édc : • 

1.• De Elov Kende1, ormado do .di1trieto d~ 
Pontal, de•membrad(l do munietpio de 'Vargtnb~ 
com aa actuaes divilaa, reepeitadas aa alter~ 
previa tas no artigo. 

2.o Do Claudio, formado do cliatrioto do Clau-
dio, deemembrado do municiplo de OliTeira, com 
as actuaes dlviaas e eom o de •Gonçalves Ferrei-
ra•, cuja povoaçllo fica elevada á eathegoria d,.. 
diltrlcto de paz. 

3.o Do Campestre, eomposto do distrlcto do 
mesmo nome e com as mesmas dh•ísas, respeita· 
das as alteraçõesieltas por eata lei. 

4.0 De Gu!Uupé, formando do distrieto de> 
me1mo nome, desmembrado do municiplo de Mu· 
zambinbo e com as nctuaes divisas. s.o D Joüo Pinheiro, formado dos districios de 
Sant'Anna dos Ale~res sede doa de Catinga, 
Canna Brava e Veredas, eom as mesmas diviaaa, 
desmembradas do de Ps.racatu'. 

6.• De Paraguassu' eompoato do districto do 
Carmo do E caramuça, com as mesmas divi:;:u, 
do munic1pio de Santo Antonio do Machado. 

;,o De S. Jono E''angelista, composto do mes-
mo districto e dos do S. Jose' do Jacury e S~ 
P dro de uassn~y. dP.smembrado do municipio-
do Peçanba ; e dos di.all'icrtos poltciae• de Santo 
Antonio de Guanbiies e S. Sebastillo dos Pintos, 
quo ficam elevados a dist.rictos de paz, sendo este 
desmembrado do actual districto do S. João Evan-
<>elista c aquell d,, muoicipio de Guanhães, man-
tidas as actuaes di\'isas de todos o:; districtos. que 
passam a constitni r o novo municipio de . JollO· 
Evan..,.c lista. 

•0 De P irapó ra. com as actuaes divisas, des· 
m mbrado do l!lunicipio do Curvello. 

9.0 Do Cnpellinna. composto do districto do 
m smo nome e do de Agua Bõa, desmembrados 
do municipio de Mina Novas. e do d ' tricto de 

otubinha , desmemb rado do municipio de Theo· 
philo Ottoni. 

1 . Do Coração de Jesus, ~omposto do mesmo 
dis1 ri to e do d Extrema, desmembrados do mu· 
uicipio d l\fontc:>s Cl· ros. 

11. De Franci ·co lles, formado do dlstricto 
de . Jollo 1u omu~eno . com a.s mesmas divisas, 
pesmembrado do municipio de Lavras . 

12. De . ilvianopolis, composto dos districtos de 
nt' Anu11. do S pucah~· . séde, e Espírito Santo 

dos Dourad , aqu lle c m as divisas actuaes , 
sa lvo a. nlt ra<:ões de:> ta lei, este com as meneio· 
nadas no art. 14 . 

13. D lpanema que comprehenderá os distri· 
ctos de unto Antonio de . PoMo, ·. Jose' da 
Pont i'\ova . Pock rane . Manoel do Mutum, S. 

astião do Occidcnte e Ba ra de .Manhua su' 
d m mbrados do municipio de ManJ1ua su com 
as e uintcs divi 11.s : 

omcçando do lado direito do Rio Jose' P dro 
scgu m p lo espig-ão diYisor das a.., uas do . . Do-
min,!!OS da Jo Bananal. dividindo p la cachoeira 
do IUbei rão obrl!do r · ef!ui ndo p lo c pi:?llO 
n ais alto di\·isor das agu de ~' . . l a o I do Mu· 
turu das do . . IJomin ... o ate' a · rdilh Ira ouc se-
p&ra ste E tado do do E.c;pi riío ant . con ti-
nuando pel ~t r r rida cordilheira ú P .dl'a do rn· 
bu' no Rio Doce:>, dahi pelo Rio IJoc acima ú 
Barra do !{io Manhuassu' ; se uindo por este 
acima ate' a divis· actuaes cntr os districto 
de unt A.ru1a do Munhu s u' e anto An tonio do 
.To e' .!-'edro com pr hendcndo o rib irllo . Pedro. 
at · a serra divisora das aguas do . Domingos 
das do Ang IIm e o Ribcirllo ·. Francisco ate' 
a . ua foz no Rio Jose' Pedro. 

Art . 2.· Ficam creados os seguin tes dis-
trictos : 

I. De P dro Teixeira, composto do povoado 
da Boa ista . desmembrado do di~tricto de nillo, 
municipio d Barbacena, com as divisas que fo-
rem determinadas pela Camara Municipal res-
pectiva . 

Il. De Agua Lim rJa, municipio de Alfenas no 
distri~ to do mesmo nome. eom u diviu.s que 
foyem determinadas posteriormente. 



m. De Lagoinba, .municipio de •Entre Rios, 
com aa di~aas que forem determinadas pela res-
pecti<Va Camara Municipal. 

lV. De JequUibá e do Alegre, mnnicip.io tMa-
nbuassu' com as divisas •que Jorem determinadas 
pela ~etpectiYa €amara Municipal. 

V. ' De Sal!t'A:nna da Pedra Bonita. no muni-
dplo de Abre Campo, com .~& tnelrJD& 11éde e ·divi-
sas do aetual diatrictopolíclaJ. 

VJ. De Sant'Asma do Jose' Pedro, mo m,unici-
pio do Manhuaasu' com•&S seguint...s diYiaa.s: 

Começando no rio José Pedro vão ao pesigilo 
dh•isor da aguas de S. Dominaos e dahi ate' en-
contrar a Serra Geral, compre'hendendo todas 11s 
vertentes do fiO Jo e' Pedro, descem_ por &se rio 
pelas divisas do districto de Dores de Jose Pedro 
ate' encontrar o ponto de partida. 

VIl. De S. Domiqgoa, no município de Ma-
nhlJassu', com aa ,seguintes •divisas : 

Começando na foz do ribeirilo :s. Francisco o 
rio Jo e, Pedro, seguem as divisas entro os muni 
cipios do Manhuassu' e Santo Antonio do Jose' 
Pedro ate' encontrar a Se~ra Geral e subindo-a 
ate' encontra r as Yertentes do S . Domin <>os, se-
guindo por ellas ate' o r io Jose ' Pedro e '8ahi ao 
ponto d partida, comprelH}udendo todas as v r-
tentes do . IJomin..,o ~, seg uindo por ellas at<·' o 
l'io Jose' P edro e dahi ao 'POnto do pa rtida eom-
preheudendo todas as nlrtentes do s. Domingos 
e Bananal 

'lll. IJe S. Jos , da Ponte Xova , município de 
Santo Antonio do Jose' Il cdro. com sede na oo-
voaç!lo daquolle nome o as seg uintes divisus :' 

Começando pelas tlivisas do 1ist ricto de an1o 
Antonio do Jose' l' dro, a mur.,em e querda do 
rio Jose, Pedro e obwen a ndo-se as actuaes divi-
sas do districtodo Pockranc ate ' o m mo rio em 
frente a foz do ri o . Manoel, pelo qua l, t ndo 
a t ravessado o rio Joee' Pedro , ·e~ue-so ; t • um 
espigilo perto da Laoioha o qua l di \' ide de n!! uas 
do ribeirão Santa C.lv a da do hlutu rn. e cont i-
nuando por elle at ··encontra r a linha diviso ria 
cio districto da sede do mu nicivio em S. Ba r-
nabo'. 

IX. De S. Manoel do Mutnm. As divisas dl' -
te dis tricto compret.endcm todas as verte. t s do 
ribctrl!o do Alutum ato' o r to . !.\1. nv I. nn L a-
pinha, ndc o a1rav &a e r•nt pela barra qt e 
divide as aguas do S. Manoel da · do Cupim, con-
tinuando por lia a t ' a tna du sapalt•!rinho: 
atrave sa novamen1 o ri . .llano L na Lnpinha. 
onde o atravessa e ue pr,la Bar r~ u di vide 
as agua" do !lla o da do Cupim, eon1inuan 
do por ellaute' a ser ra do a.pateirinho ; atra I'S-
sa novam nt o rio . !\I noel ' segu Jie a . rra 
que divid a ag ua · do ·. i\lano d do Mutu m 
ate' encontrar a se rra qu dtvid as aauas <e ·. 
Domini!O • 

X. De \ era Cruz no muni i pio de Barbacena. 
~om posto do di tricto dos Pir to . . entr Ih rt io~a 
e anta Rita da lb!ti poca . com di,·Lus que serão 
posteriormente det rminadas. 

XI. lle Rodei ro no município de r·ro. com · · 
ac tuaes divisa • 

X!l. D . Sebu iito da a a ra nd no mu· 
niclpi de Qu luz com as cnouint s di\'i ·as : 

Começando no alto do ~lont da Faz ndu du C8i-
xeta e f' •uindo a actua g divisas do município 
de IJu luz com a do: di tr ictos de ' nas nl1 .r da 

erra, do município d ~ntr Rio -, contir.u p r 
e llas ut· encontrar as Jvr. as do di rr ictO dn La~oa 
Dourada, do município I P rado erruindo s-
tas a t • a d dis tricto d ' . Cae ano compr en-
dendo as di vi as das fuz ndas de Piaull.Y continu-
ando at ' e.ocontrar a divi as das tnze.nda do fi-
nado 'ilverio Jose· Teixeira o duhi a t ' confron-
tar com ai LO C::o Merro da fazenda da C8ixctas 
por este ao logar d'onde comeÇ()õ!, fi cando p r-
tencendo ao novo dili t ric to aa fazendus de Pia u· 
by. d ilverio Teixeira e ·dos Cai."ieias . 

XJIL De BabyJonia, no muruciplo de S . Domin-
gos do PNtia, com as dlviaaa .estabelecidas .na l ei 
municipal n. 32, de ô ele ~ulbo d.e 1901. 

XlV. De .S. Isabel do _ Prata , no municipto de 
S. Domingos do Prata, com as divltas ~tabele
eidaa m. lei n. SI, de '20 de abril de 1891-

XV. Da .Fama, no municipio de Alt.enas,rcom,as 
seguintes divisas : 

Da bana dú ribeirllo ·dfl. Caelloeira, com o Sa-
pucahy e por clle acima ,atraveaaando a estrada 
que vae de Alfenas á .F.ama. seguindo o mesmo 
!!i beirAo ate' encontrar a .esquerda um vallo' velho; 
JXIr este acima até encontrar o do pasto do Jlna-
do Thomaz Alves de Figueiredo; seguindo por 
este 'Yallo v~lbo ate' o corrego que desce para a 
Fama. e delle, e111 rumo ao alto <ia capoeira; e 
dubi em -rumo ao rio Machado; por este acima 
até auabarru com o cor rego And.requi.sse'; por este 
ucimu ate' 1nws cabeceiras; .dahi ao eepigao, pro-
cu!!ando ús do corrego do Br ginho e descendo 
por este a te' o ribeirão dos Porcos; por eate de' 
a b!U'J'a do corregc dos Furnas e subindo-o alte' as 
ca·beceiras e destas ate ' o e pk!ll.o do Vagalume; 
dahi as cabeceiras do carrego ·. Jose' (o qt e tem 
por princlpaes cabeceiras o corre os Paiva e Pe· 
nereiro) detcendo po r este ale' o rto Sapucahy e 
por este abaixoatt' o ponto de partida. 

XVI. Do Es pirl to Santo do· Dourado com as se-
guintes di'visas : 

Começam nas cabeceiras do Rio 1\Tacha.do, nas 
divisas actuaes com o districto de Congonhal; se-
g uem pela serra da cabecei ra do Dourado. em 
rumo a uma cruz do oco do pau na. e~trada de 
Pouso Alcgrf'; d,ahí em ru wo do alto da serra de 
Vira-Ca1Jas7 des-ta á. ser.ra do Pahmta l, seu. pr~ 
aguas \ rtcntes ato' o rio Dourado; sea uc pelas 
actuaes divisas com o <.I L tricto do Retlro. do mu-
ni ipio do • . Gonçalo do apuca h -. depois c m 
as divisas do rtistrlc to de Machadinho. do muni-
cípio da 1\laclJado at • as d vi as com a comarca 
de C11 ldas e po r e tas até o ponto de p:lrtió • 

XVII De Pared s-com a d nominaç o tle San-
ta Cruz das Pared - no m1 iclpio de $ . uonçalo 
do apncah,,·, com as seg uintes di isas ; 

Pr incipiando nu barra do ri beirli.o do Cubatão, 
no rio u~uCilhy subindo por este ribeirão a te ' e 
•' b coir11. da hi pela ant iaas divi~as do di tricto 
d cidad · d.o a mtcah.'·· com o de Poma r, ato ' e -
eontr·ar o d . onçalo com o munici(JiO da 
C mp :r<ha.. ate• o nHo dn serra de 'anta Luzia: e 
Yol tun o ú tli rei1a po r esta a té o Earrot qu di-
vid Po. es o Boa I ta; e se~uindo pe lo ito ser-
roto ate' o pico mais altl'; dahi voltando ·a s-
qu rda por um spi,.llo t é o correp-o do Pir&nj!a 

por - t.e abaix ute' 11 hn. rra do Cor r ~;o in.ho do 
Har ro Pr to or ·te ate ' a :tbeceira. dahi u-
mo no alro do piallo; v ltundo á. direita pelo 
es1>ig o a.1é o. açud da p rira da fa z nda da Va-
liu a r· ve ando est pelo espigão ate ' o Alto da 
Hozet a. o volt.:~ ndo á di r i ta tJio nl ro ate' fren-
1 a r a ba rr-.1 do corrllgo dtl acho ira com o de 
M J'ond : p r c t a · a. até a 110 nte· dahi :í 
la!!e ri pedra des rumo a rota do Goyabal 
c d ~endo pela •>'ro ta e corrego at ' o rio : a-
pucali .r; o por este a baixo at ·o pu.nto de par-
tida. 

.\Yl!I . De N- . da Con eiç!'io da Ponte Al· 
ta, no município de ao panha com as seauinte 
di\'i3as : 

(;om.cça n. s dh·isas des se roun:ci!JiO co1 os 
de Eloy d i\IPntl s r Gonçalo du 11.pucnhy, 
ua b11 rr do ribeirão B reto com o J . Domigos. 
com a qu Y n do Bar rei ro P. d11 hi s a ue . Do-
min,.os acima nas ant iga~ divi~tas ate o alto da 

rru <.1 ·ant•l Luzia . pelo e pigão de ta ser ra va i 
at ' o rumo da cabec ira do córrego dos · Patos; 
po r es t e abuL'I:o ato ' frontea r as cabP eitas do 
corrego do Tij uco ? reto e por este a baixo ate· 
encontrar as divisas do município Etov Mendes 
por onde v1..i a estrada, Me' o ponto de parli da . 

XL\: . De Esmeralda-na .povoaçil.o deste nome. 
no J.tt t.: niclpio de _ant'Anna dos Ferros, com a 
divisas estabelecidas na lei municipal n. 27 de 16 
de julho de 1892. 
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XX. De Santa Rita do Rio do Peixe, na povoa-
ção deste nome, no municipio de Sant'Anna doa 
Ferros, com as divisas estabelecidas ·'l& lei muni• 
cipal n. 210, de 22 de setembro de 1\102. 

XXI. De Pinheiros, no munlcipio de S. Manoel, 
com as divisas estabelecidas na lei municipal n. 
3, de 5 de julho de 1903. 

Art . 3.0 As divisas entre os município meneio-
nados e os actuaes e seus districtos sll.o as estabe-
lecidas na legislação em vigor com as seguintes 
alterações: 

1. • As di\'isas entre os districtos da Conquista 
e o da cidade do acramento silo as mencionadas 
no numero antecedente; e entre este e os demais 
districtos do mesmo municipio continuam as mes-
mas. comprehendendo-se no mesmo dístricto da 
cidade a parte dodistricto de s. Francisco de 
Assis da Ponte Alta, que se supprime. 

2. • As clivisas do districto de S . Antonio do José 
Pedro, séde do muuicipio do mesmo nome, são as 
seguin tes: 

Partindo do rio Manhuassu', seguem as divisas 
do mo!smo município com o do Manhuassu' ate' a 
foz do ri l::ei rilo :s. Francisco, atravessam o l'io José 
Pedro, em direcçlo ás cabeceiras do Cobrador e 
continuam por um espig:Io que divide as aguas 
do Mutum oas do Cobradot·, por este espigão ate' 
n nascente do Bom-Jardim e dahi ao espigão que 
di vide as af!aas de Bom Jardim dns do ribciríl.o 
Santa Elys.t c por egtc ate' a.· nascentes do ribei-
rão Palmeira c seguindo pelo espigão divisor das 
agual! de Palmeira das do Cobrador ate' encon-
trar o rio Jo-c' P<.'dro, pouco acima da fazenda d 
Fran isco Antonio Rodrigues: saltando o rio Jo. é 
Pedro, con tinuam por um espigão que "crte para 
o ribeirão Monte Alegre ou Bicuiba c por este 
acompanharilo as divisas existentes entre oact-Jal 
districto de unto Antonio do Jose' Pedro e do 
Pockrane, descendo em seguida pelas aguas do 
ribeir:lo Santa <.:onstança ate' o rio Manhuassu' e 
por este arima ate ' o ponto de partida na divisa 
dos dois municí pios. 

3.• As divisas do districto de Pockrane seguem 
pelas actuaes entre esse districto e do de S. An-
tonio do Jose ' Pedro ate' a fóz do rio Jose' Pedro 
no rio .Manlluassu' e por este aclula, observando-
se as actuaes divisas . 

-1 • ão as seguintes as divisas do districto do 
rio do Peixe no município de Entre Rios: 

Começa.n na barra do cor rego do Coqueiro com 
o rio Pará pelo referido corrego acima ate' o açu-
d do Ladislau Gonça lves Passos: deste á esquerda 
pelo co rregosinl.o ate' sua nascente; deste rumo 
direito ao vallo no espi"'ào, limites com o municí-
pio de I ta una. seguindo ate' á fazenda do Sapecado, 
dahi pelo spi :zão, dividindo com o mesmo muni-
cípio pelas antigas divisas do rio do Peixe ate' os 
altos oa esmaria, limites com o município do 
Bomtl111, á direita pelas autiga11 divisas ate' a fa-
zenda do Campo Redondo; desta a rumo direíto 
pelo espigllo do alto do Campo do Coelho; dahi 
divisando com o districto do Desterro ate' as divi-
sas do município de Oliveira, seguindo as antigas 
divisas ate' o alto do morro da Poeira; deste rumo 
direito ao ·ào das Arcadas no rio de Pará; pelo 
rio abaixo ate' á barra Jo corrego do Coqueiro 
onde th·eram principio. 

5.• As divisas entre os dist rictos da cidade de 
Barbacena e ::;, !:iebastião das Torres são as se-
guintes: 

Com<.'çando na hurra do rio qne vem de S. Se-
bast ião com o que ,·em do engenho dos Baptistas, 
s guem por este acima ate' o engenho do finado 
Justino Ca rneiro, e dahi ganhando as vert<.'nte 
de terrenos que pertenciam a Jose' Lopes com 
Mano I de Sallc , acompanham c.> altos c aguas 
\·ertentes ate' a fazend a d Francisco Rezende, jà 
pertencente ao mesmo dimicto de S. Sebastião, 

6. • As divisas do districto de S. Sebnstião da 
Barra no município do Cavungola, são as seguin-
te : 

Todas as vertentes dos dois rios ate' o alto da 
E r ~ a de . João do Rio Preto e deste em r ~! mO 

a apan.hàr o ospigllo do Hatto Gro11o, seguindo 
por este eapiglo ate' apanhar a Cachoefra do 
mesmo rio denominada-Jose' Pereira-e por eue 
rio acima ate' as cabeceiras, ficando 1\S!Im deli-
mitada ao norte com o munlcipio do Manhuaaau', 
ao poente com o districto do Divino do Carango-
la, ao aul com oa districtos da cidade de S. Ma-
theus e ao nascente pelo Rio Preto, divisa provi-
soria entre este Estado e do Eapirita Santo. 

7 .• As divi.saa entre oa dlatrictos do Divino do 
Carangola e S. Sebastiao do Alto Carangola sao 
as seguintes: 

No Jogar onde passam as divisas actuaes na Ca-
zenda de Aprigio Guimarães, tomam-se as aguas 
vertent\!s á direita, passando pela fazenda do :Mi-
Jitão no alto da fazenda de Francisco Helena, se-
guindo empre attnas vertentes ate' encontrar as 
divislls de S. Jo:c• da Pedra Bonita , ficando as 
vertentes á t>.squerda, pertencentes áquelie dis-
tricto e á di!'eita a este. 

8.• As divisas entre os districtos da cidade de 
Barbacena, Bias Fortes e . Sebastião são as es-
tabelecidas na legislação em vigor com a seguin-
te ai te ração: 

f'elo lado que divide com o diatricto de Bias 
Fortes no alto d:> Serra da Mantiqueira dividindo 
com Palmyra, apanhando terrenos do finado An-
tonio Rodri.,.1.1es Costa e d. i\laria Bernardina no 
Jogar denominado Grota e Cacira, pele alto, arruas 
vertentes, seguindo a divi~a com o capitão Anto-
nio Galdino ate' fechar em terrenos do Manoel Pi-
menta Pires, no logar denominado Mandioca ou 
Palmital, por um vallo abaixo ate' fechar na estra-
da que de Barbacena, segue para Jniz de Fóra, 
denominada União c Industria, respeitando, as 
divisas do capitão Antonio Galdino que continua 
a pertencer ao districto de llias Fortes. 

9. • As divisas entre os municípios de Diaman-
tina e S. Jolio Baptista correrão pelo rio ltan-
guá desde sua barra ate' as cabeceiras. 

10.• As divisas entre os municípios de Boca-
yuYa e de S. João Baptista serào pelo rio Jequi· 
tinhontw, sem interrupção. 

11.• Ficam restabelecidos os limites traçados 
entre os municípios de S. Francisco c Cuntendaa-
pela lei n. 2 703, de 30 de novembro de 1 , e revo-
gadas asdisposiçOus relativas ao districto do Morro, 
do Dec. n. 299, de 26 •Je dezembro de 1890. 

12.• Oa limites do districto de Sape', do mu-
nicípio de Mtmtes Claros: serão: 

Da barra do riacho da Carneira no Rio Y erdc, 
por elle acima. ate' a Ja:;oa do Taboal; desta :i. 
lagoa da Capivara; e dalu, pelo rio do mesmo no-
me, a sua barra no rio Verde; por este acima ate' 
o ponto de partida. 

13.• As divisas do município de Entre Rios são 
as estabelecida na I.. n. 319, de 16 de setembro 
da 1901, com a seguinte alteração: 

Do corrego dos Nunes 6. barra do que vem do 
Passa-Sete e por este acima ate' a~anhar o espi-
gão que verte para o Passa-Sete e Godinho e por 
espig!Io, pelos altos da Peroba e dtvisas do dia-
tricto do Peixe com Oliveira, ate' o rio Ponte 
Alta; por este ate' a barra do cor rego da Cebola 
e por este acima, á serra do mesmo nome; e pelo 
alto desta ate' ao do Valinho dos Pinheiros. 

1~.· As divisas do municipio de Poços de Cal· 
das sào as serruintes: 

Começan:lo no rio Pardo na barra do corrego de 
Sant' Anna. seguindo por este acima até a sua 
principal cabeceira e desta em rumo ao alto do 
morro AguJo, deste em línha recta ao alto do 
morro da Boa \ lsta (tambem conhecido por mor-
ro do marimbondo); e dahi em linha recta ao alto 
do morro da Consulta até encontrar a antiga ea-
truda de rodagem que alii attravessa, indo de Cal-
das para S. Joio da Boa\ ista (l!;stado de S. Paulo), 
seguindo á direita pela mencionada estrada, atra-
vess.·wdo o ribeirão das Antas na fazenda dos Moi· 
nhos, seguindo pela mesma. estrada até encon-
trar as divi886 com o Estado de S. Paulo, . sej;!uin-
do depuia á direita pelas divisas dos dois E ta-



doa até o rio Pardo e por este acima até o pon- douro, eemlteriot, edificios apropriados par11. set-
1o de partida. sOes da Camara e eacol.as de instrucçlo primaria, 

15.• As diviaaa de Dores do Turvo, com as do a juizo do JOVerno. 
dlltrictll da Alliança, terlo as aegulntee: come- Art. 13. Revogam-se aa d!sposlções em con-
çando na• cabeceiras do corrego da Oramma e trario. 
descbndo por eate, comprehendem todlla aa ver- Sala da• Eee1ões da Camara dos Deputado• de 
tentes de aua margem esquerda até o ribeirlo de Minas Oeraes, 19 rle julho de 1910 -Senna Figue·t 
Santo Antonio, e aeflllindo por elle abaiY.o até a redo. -Abeilurd R . Perei·ra.-Nelson de ~enna • ...:. 
roz do corrego Sant'Anna, subindo este ate' as Juvensl Penna,.-A' lmprimit·$e. 
I.!U cabeceirii.S e deatlla ao alto, seguindo á es- •• 8•. NeliiOO de s~nna. - Sr. Pre-
querda sempre por aguaa vertentes ate' encon- "de d b d trar as actuaes di vis •s do dlstricto da Conceição SI nte, quao J. em 'la hln a, O governo O 
do Turvo em• !lente e nunca assás ~horado ar. jOIO Pi-

10 ·-As divisa~: entre os municípios de Eloy nh.;lro envere~u pela tnlba f~cunda da& r~
Mendea, Paraguassu' e S. Antonio do .fachado, for!T'as que dev1am cJn:!uz.r .~hncs~. no caml-
lllo as estabelecidas na legialaçAo em vigor com I nho do traoalh ·, 1 u.na prosperidade ina dita 
as seguintes alterações: . dentro de pouc(J;) anr o:>. uma das .. ~ piraçõea 

•Começam na ba~ra do ~10 Verde com o. ~pu- de!-se sau~ias•imo m,neiro c:ra a de. sobrctu-
caby e por este acima ate a barra do r1beirllo tudo favor.:cer os dc:•protc.-i:r"dos da fortuna . . Ouvidor-e por este acima ate' frontear, em · . · P

1 
• 

rumo pro:dmo, as abeceiras do l'lbeirllo . Congo- que, pela p~rttnacla no esforço e pe_los bons 
nbul-e por este abaixo ate' sua ba .. ra eom o Sa- fruct<>b colb1doe por seu p•opno mento. bem 
pucahy•. merecessem a protecçlo ~>c:mpre efficaz do Es· 

17 . As divisas entre o município de Eloy Men· tado. 
dea e o da Varginha aerAo as seguintes: Nes!'a orc;fem de cn_gitações as, pirava 0 fina-

•Começam da Barra do Rio Ver<te com o ~apu- d fi h cahy, nologar denomlnado-PÓntalete-e dahi Rio do prcsi ente: Joà > nn t:.1r0 conforme tradu-
Verde acima ate' as dlviaas com o municipio da zia sempre em palestra :• quantos o escuta-
Campanha•. vam, aspirava ellc organi1ar de tal mc.do aa 

Art. 4.o Fica transferido o dlstricto de s. Se- futun.s escolas pro6ssionocs • e en:.ino tcchni~ 
baatiilo do Grota. municlpio de Ponte Nova, para co-agr ~ola e outrO$ institutos de artes c of-
o município de Abre Campo. ücios que seriam disseminado• por varias zo-

Art. 5. • Ficam tran.sfer~da.s as aéde doa seguin- na:. do Este do, que: naquellas c: nestes desde 
·tes districtos: logo se apparelha:.sem Oi O J5SCS jovens patri-

1. De Abaete' Di11.mantino para a povoaçAo de- cioil,. despro, vidos de meios ~e fortuna, para nominada •Canóaar, no munlcipio de Ab•et"'. n. Do Fidalgo, no município de santa Lnzia nelles adqu1rir uma proosslo honesta, educao-
para a povoaçAo denominada cLaplnha•. do a1 sua.. tendencias art1sticas ou a sua vo· 

111. Do Pilar, no munielplo do Curvello, para caçà..> profissional para o ::xc:rcicio de uma 
o Jogar denominado Curralinho. dada arte o..: dficio util. . juntava el1e que a 

IV. Do Rio Verde, no municlpio de Villa Pia- esses nossos patrícios, que: ma•:> ~e distinguis-
tlnaR da povoação do Monjollnho, para a de Cam- sem nesses c unos profissionaos. fe>5se, a excm-
pov. el~~ Santo Antonio da Agua Fria, no muni- plode outros paizea culto1 deste continente e 
cipio de Joio Pinheiro, para a povoação denomi· do Velho Mundo, concedido pr~mio de viagem 
nada «Vereda•. para irem a centroa manu1actcteircs e opera-

Art. 6.° Ficam supprlmldos os teguintes distri- tios de maior cultura qu;: o nosw. de sorte a 
etns: poderem. no regresso. com um tirocioio pro-

l. De S. Francisco da Ponte Alta no municipio fissional mais comol!to, faz~r reverter em 
do Sacramento. beneficio da Terra M:n:ira a~uillo que ti'nham 

11. Do Paredão, no município de S. Francisco e recebido de licções proveitosas no extrangei-
annexado o respectivo terrltorio ao de Pirapora. ro. com 0 auxilio dilecto do Estado. 111. De Bom Jardim no minlcipio do Prata e 
annexado o seu territorio ao dlstricto de N. S. Não foi dado a s . ex c . . pela morte prema-
do Carmo no Prata. tura que o colheu, n:io lhe foi dado realizar 

Art. 1 . 0 O districto de S. Praneiaco de Aauapé esse bdl'l sonho, Que seria realidade proxima, 
no mulciplo de Dores da Boa Itaperança denomi- vivera c-lle n.ais algum cempo. 
nar-se-á-S Francisco do Rio Grande; e o do Li-
vramento do Papagaio, no municlpio de Cun•ello· Coube ás administraçks succes•ivas a do 
Coryntho . honradiss1:no mineiro sr. Bueno Brandáo, no 

Art. s.o Ficam periencrndo: ao município do ~u curto periudo de governo, mas tão fecun-
Rio No•o a ra1enda da Solodade, de Salathiel de do.> pela dccrctaç o de wedidas ute1s -: applau-
Faria Loba to; ao diatricto do Taboleiro do Pomba, d ·:1as pelo n ·~O Estado, e a do nao menos 
a de Luiz Gonzag• Prata; ao rlistricto de S. Se- preclaro minei r• .• meu dilltinctis~imo amigo, 
bastill.o dos Torre•, no municipio do Barbacena w 1 B á a de Rutlno Jose' Ferreira e a de Pedro Antonio sr pre~ • d . nte ence.:. au raz - coube 5 
que pertence actualmente aos herdeiros do fi nado administrações de s . c xc. continl.lar na mesma 
Joae• Xavier Ribeiro; ao munlciplo· de 1'res Cora- trajecloria .de: inicia.tllfeR t t"neticas e capaz'!S 
çõea, todo o terreno das fazen•lus de Ponciano Pe- de nert!:uerem o Estado de: Minas a altiJra 
reita Braga, denominados cCafeaal da Pedra Pra- que: cllc: oem •• merece pela~ suas condi ·ões 
ta,. , de ooulc:ncia, de ~ra01:za e , e valor polit:co 

Art. !> .0 O territorio de um munlclplo encra· (apoiado$; Muito 6em !) 
vado em outro ficará pertencendo a esse outro. . . . . . 

Art. 10 . Ficam elevada. á cathegoria de cida· c .teado 0 loshtuto cjc,ão Panhe1rt ,. , no IM· 
de as povoações sédes doa munlclpios de Campos movei do Es1 adn. na cGan.elleu a• para al li 
Geraes, ltauna o Ouaranesia. 'I vius. r xc. sr. Presidente e viu tojJO Esta.: 

Art . 11. A VUia BrasHia ter& a anti~a denomi· do de Min~s IC'lrreram ckz nas de cksberda-
ç.Ao de Coutendaa. . . c1~ da sorte' de: or~bão. e pobres moc'nhos Art. 12 . Os novos municlplos e dlatrictoa crea- . · 1 . . 
dos por esta lei nAo poderio aer inatallados slnllo desproteg.dl.s. que oram encontrar na cara~•• 
depois que seus moradoret satisfizerem aa exi· protectNa do E .. tado, com c.s desvelúi de uma 
gencias doa arts. 3.• e 4.o da lei n. 2, de u de se· administraçAo soJ•cite, meios c11pazcs de lbes 
lemb:o de de lll91, qua.{to a terrenos para logra- proporcionar uma profll.' i\0 d•gna, honesta e 



util á collectivjdade, de'• que; faltaodo,lbu nas és Escolas:.On· 895Co• e na atilmcnfe.IC~~Uo 
aquella assistencia .i> F'Stadd, seriam eomo 1prcgada; o melhor abono disso esaa.-_.. nos• 
que membros inuteis ou nocívo3. ID0;9 • meiro ' man'jáda sem recJâmo nem .v-

Os fructos que ja vae colhendo o clnàtit&a-· patàt~ AAn Êijarito Santa e; qy.e alli tnltiá 
to João Pinlieira., com ar edueaç~a>pro6ssiboaJ r.;v.ot~oóa&) Para metbot. e a. c:oatentb ' 01 
de cerca~ uma' centena de· \OVens' 'minc:irOOJf veJbQq , p(.eczeSIGS d~ lavGuta, trocawb a...rotf 
q 1.1e vào se apparelhandO nb' exerci cio· de artes n pelo:-tdbali:DJilllGUigallc-.. 
e profissões vaotajo as a ·s i mesmQ e á coUe- Bastaria sÕl'ease ex.cmp~ot · SI:'._ P~i~te; 
ctavidade de qoe> fazem parte; ' etllleS froct05 para mcstrar a v. exe, e· á casa quanto uceia 
s!o de t al mbéo patentes que <ls juizos faY-..l· t!rrr sido esses~ t'res·: seminaria! de ed&Jeaçln 
ravei;; são partidos de b::>ccas não já. de mi· 1 profissional, onde; ao ladó da' necessaria edU.-
n~ir6 ·. an a:~ dé ionu mero'i vüi tautes de outros •caqão art isti.:a iaiGial do apc;a:feiçoamento do 
Estadi'S q1Je al!í c hegam e se des lumbram con> trabalho ma ual, se cultiva. S"~bretudo , o solo, 
aque1Ja cr~açAo, que trajuz e concr . tiza• uma proau1lalldo se despertar essa voeaçã institiv~ 
das mais palpitant·es medidas que uma d:mo· ou esse amor primitivo peJa terra. innato em 
cracia pode rt-ali zar. qual s.e ja arguei se •re~ere todos n63 e que o grande eS'adt"bta fraocez . Mé· 
á' edu -a. ã ·) dos fi lhos d., povo, Lzendo de li ! S line, tã'o bem rerraçou' nas pa~inaa inesqueci· 
não para ita~ , mas factores intelligentes, obrei. veis do S'eu livro eLe· Rc;tour a Jil terre• . 
ros .•• oo~stos d nos o progre~so social. Do que tem sido a esco~, a ;:ricola J nnexa 

Estão nas mesmas condiçÕes que o lnstitu·- ao Instituto de Lavras, náo precisarei invocar 
to cjoào Pinheirc. , as escol~ «D. Bosc ~ de á Casa sinào o próprro. alto conceito em que 
c acnc.dra do Campo, 3UXÍiiada \ ,.á de.SdC as é tida essa escola pelo governo do E tado, quo 

. . á tem desvela :lamente protegido e animado. 
admnustraçO::s aoten res presi~neia joao De facto. os rc!Jrorios daili vindo3 consta-
Pinoelro, e que reccben. umas P u a~ detenas tam que nella S! t raba\ba com afinco e que 
de moço que com uma vocação decidida para u~lla se ejucam os .-nnrns para o verdadeiro 
a lavvura e a ra as artes correla tas com a ••-..,v 
::?.g ricu lcura. aprdt!m com 0 3, benemeritos·pa· cultivo da. t erra, fazendo deUes nào simples 
dres salet>ianos os processo· mais modernos repositorios de noç -es t heoticas, m~, sim, ap-
de po ycoltu ra e d ; mecbanic~ ag r i:::ola, com pl1cadores inteJügentes de. pro::eiSOS e ~yste· 
t od - os pcculiaot s ensinamentos d1l' lavrage m mas prat icos para o arroteamento do ~Solo e 
da te:u.amanboe adllbaçii d J solo, mane i de inn-eme nro d J nossa.ainda escassa producção 

· d h' · · ag rícola. v a na as ma c toas, as ,amiiatç! o de c:lltur as di· Sendo as si • sr-: Presitlente, eu remato as 
versas, etc· miA h as. cansaderações, di~eo ó a v . ex c. que de 

Posterionnente, na pa rte sudoes e do Esta- ha muito s re la .os úa o:>in ião neste Es tado 
do, r.m Lavras . no cl lSti ruto Evanl'el i cç.~ . di - eram para que, quanto ,antes, se estimulasse 
rigidJ pela com eteGc aa ddact ica do sr. pro- ain j"J. mais a educação profiss ional des es llOii-
iessor S3 ~. uel Gammco, junto a ,esse Inst itu to sos jo· cn compatr iot as, abri ndo-se- lb s ao 
de ensino secunjario,creo• -se uma esc<,Ja·a gri · e~pirito . um horizonte novo, em plagas e~: tran. 
cola prat ica, su erint ndi"a po:· m pro ' -s \on<sl geir s, nã') pa a q ue s iam erranti!S peregrinos 
americano de notoria capac i::Ja:! ', wal cj 1 o o 1 touristu blasts, n<~da colnenj o Est ado, de 
~ r . pr<;fessor B: njaman H llunnicutr, de cu jo sua r tJ1 a

0 
m pelo \'e l bo' e peioNovo ~\uh o;mas 

preparo e d v t c:mento ao > tra lhos d~ soa pa:a ue , ·. . Pillria, trabJlhem ain :ia mais 
scol emo :i$ melhores iof ' çõcs. p r c lla ; p ra q e c nhcç m e a imi tem os 
Os o.,.o.; uc r S.! c j ú am i~ o s~r. n s melhor s prece " e .sY'tea:.as ~doptad s em 

istant terra do ·:1teric r de . r a <, : 'imo s pai ze<> mais cultGs e podcro ·o3 que o nosso; c 
mi s ion .. ri s es ... éra nova u urg i pa a a a::Stm no t ·rreao pratl o, imroe :iiatamentc re· 
l voura d.: .\ü na , O> ult 1 cs te tiQ,.... . s vc- rt r quant apr nde r ''e m P.r v i·:o da col-
"tu to olhi os na E ·oia · \)1 B; i d' · lec riv i !de l}li neira ~; u c~ ci n I. , 
n.:mo · q 1..: . "''; 1 .1e :1L att ·st Jo:. p; l.; . C· E' , c; a o r .:m de co i jera es que t i:ag 
guirHc Í:!c l •: h • j! á ~l sa u proj'!cto, eon nome das duas 

O go\·ero·o d'J E ta::! do E i · ~o ~nfTim i sã · ck· I st ruc/ o u0h a e d~ A :rri • 
irent;: d•) qual e tá u111 moç• q ~si mine·ro. cul:ura. prü j ·.:to ·1ue es cro vêr a ceito pelo 
;; h-a~o t' ;r -inca a ~lect a t en applau o c.: P ~ n apoio intellilfeme dos i lt s -
,_rae o r . dr j eronym'l M n eiro, g •ver- trado . _r . d~p· t :.!O!', poque eJI c:)a~u tan-

nn cs ;>ari t sa 'lten ~ oli c itou h a tem r . do c ia. wn medi 1 g ·n ·ro a e justa qu ai a de 
e . \in um (>f ·i .)na l o mes t re ri-! culwn. \)re mior o , lull\ 0 · sahidos da Escola 

para ir <Jrg- nizar 0..1 diri~r all i u -n· faz~ a - Agri ola d:! L ras , oroo do es:abel c imen· 
mod lo . 1os ccn ~e eres - · lnst ilua João Pinhe iro e 

n s E ·tado mandou .Jhe então um do~ as escola 0 Jm l)r)sc - de sorte qne es es 
i cipu lrc m i e!'p ~ raoç , s ab ido das Es - Ju .n oo , i ndo a centros mai · a eantados, o nde 

c<J ias •D m >co~t : e e s e moço, no vizi nho a. a0 ri :u tt ura c; como q ue a fo rç funda men· 
Estai revelou t am nha capa i laje. rt:veloo . ~-1 d .;:..'i s naçõ~ ', t agdm. rr e h o re s pr cca~os. 
t er a ~ imit ado t ·o por comp le to bons ens i . mel bote no.;ões que dar:emos e 5emee:n pro• 
namente::. be bidus nas c:: colas dos d ·~r~os pa - fusa mente pel J Es_tado de .\\ ioas. 
dres ales i ano~ de Cachoeira do Campo que, O proje to nii. vi~ mandar passeiar no ot-
ha p ucos dias, um tc~ temunho e~a :m:mte trangei ro, por puro luxo ou recreio, mo;os má-
valioso ouvi a respeito do facto, quar o do sr. nei ros : visa! premiar, e11r-imular a l uns úlhos 
dr . F ideli ~ dos Rc:i ·, distincto pâtricio noSiO do po <~o que mais s e t enham ác<!tacado por 
que ora sup ... rintend~ a l lSpectoria de AJri- seu trabalho intelligente e por sua aptid!o, 
cultura neste Estado, por parte · do Governo nos no sos C::urõOS praticos de agricultura. 
Fcdcrai, dizertdo ·me que o melhor attest ado Nisso nào fazemos tmais do qpc imitar a. ou-
de que a sobvenç-io dada pelo Es~ado de .Mi- tras naçJ :.s; por ~emplo, deste continente\ 
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naç5cs tio nov~ cono a nossa, e que vivem 
!SObre tu to d& agricultura, como o oosso Brasil, 
quaes sejam o camdá, o .Mcxieo, o Ch1le, a 
Argentina,o Uruguay; paizca es5es onde,al~m 
da industria pastoril c da de mineraÇAo, se 
cogita seriamente· da agricultura, como a 
fonte ' xuberartte doS mais copiosos recursos 
~conomicos. 

Não nos illudamcs, por mais que nas acene 
m ris nh:> futu:-fl, dentro de ·o .annos, ai nAo 

menos, com a rcfor,na de todo o nosso sy~tema 
:tcún...mico e tributaria, d ·!do o impulso, nota 

el que vae ter a industria extractiva do ferro 
-t:m Minas ; nlo nos i llud~ mos com cs~a mi-
ragem : os povos que se entre am á minera-
ç.Ao e que desh;mbrados. duranle perio:ios 

phemen.s, com as riquezas inoudit as da ja-
zidds metc~ Jiarias, aban onam o cultivo d:l 
1:eru fc:cu nda e nu tridora, em br •·e sentem 
.as a ngustias da fome, a pcnuria da producçii.o 
- o relaxamento de sua c:n!ibrotura moral. 

E' necessario, sr . Pa i er.tr-, que o Esta:lo 
.não ab<t ndon:: as zon:-s que " n-.tureza não 
fac!ou parc1 guardarem ~~es sa era rios de mi 
ru:raes e q OJe só foram d::stm • j()!' pHa a in 
<iustria past1 ri I, c:< m a :~ u;, s tx cen a c<s mpi 
n a•; que só ft r <1m tal h· d<~s para a agricultura 
c~..ru a su4s glebas ferteis ; e necc ario que 
·amais' bandonemos, com a li ~ ção da h1storü 

-OOionia l em Min s, o amanho ll~>s n as ter· 
r as d.; Ja.,c ura, dessas terras fe c~o.nd< s que: no 
N q.,de d r o pão e o vi .ho, os cereae10, o café, 
Q assuca r e s outro ge;neros d:: pr•rucira ne 

cs idad • n~sa s zonas do su l, léste, centro, 
.Deste c ._,arte do norte, em que vai Ir s uberr.-
:mos como que dispuzeram e prrpararc.m o só o 
para receber sementeiras fecu ndu. 

N o n• s ll ludamos, portanto, sr. Pr' sidente, 
Ulm o esplendor fa,cioante da mi ne t açll , ex· 
duindo a agricultura . 

Nas zon3s d! chapadas e d:: campo; nat i-
7~. qu~ c as do Triangulo e oc algulD s par-

es du c ntro, oe te e norte de J'v\inas na bacia 
do S. ~ · ranc1seo, a indu tria pecuaria será 
sempre dominant~, permanente, avassaladora. 

Ao centro, a e pinha orogenica de Minas Ge-
raes conserva para a · nl)s~as geraçõ,;s thesouro 

n e2.as inauditas, que a natureza aqui 
.ac umul('lu nesses d~ posit s muitas vezesse-
l:u lare•. de min: rios e j:tzidas de ferro, que 
hegara• par abastança d mun o inteiro· e 

sera i ex.,otavei-, durante ainda mui t s ~e 
-eu! s, cunform.:: ... ffirmam os scientistas. 

Est u certo de q<Ie i se c nverter em lei o 
p ro ',ecto qu.: ora justiü:o pallida mente (não 
-:zp o fados geraes ) , .. 

Voz2s:-Com mu ito brilhantismo. 
O SR. NEr, ON DE SENNA .. . at s srs. depu-

a do. ; est u ce• to de que esse proj cto uma 
V é t transrormado em lei estimulará d!icaz 
mente a educação tecbn'•cO· pr fi sional co i 
moços mineiros que se devotarem á avricul -
tura e quiz: rem fazer della uma carreir'à van-
a iosa e beneúca ao individllo c á sociedade. 
Vou ler o meu projecto e julgo que com as 

palavras que proferi, estará elle si não c abc~ l
mente, ao meno' rasoavelmente explicado. 

Vazas:- V. uc. justificou o cabalmente . 
LApoiados ger~1). 

( O orador I t o J rojecto), 
A. C. -11 

Projeelo ". 92 

O Congres~o Législativo d·1 Estado de Mi, 
nas Geraes, deeretl : 

Art. 1,° Fica auctorizado o governo a en-
trar em accordo com a directoria da Escola 
Agrícola de La·,ras: no sentido de s~r auxilia-
do pelo Estado o alumno que mais se houver 
disti ngutcb no curso da referida escola e a quem 
devc:rá ser concedick-, annualmente, um pre-
mio de viagem aos EstadOs Unidos da Ame-
rica do Norte, afim d: alli completar os seus 
conheciment • profi~sionaes de agricult~ra, 
em e tab:leci nent~ ofüdaes ou p&rticulares 
de caracter pratico, sobretudo. 

Paragrapho uni co. - O auxilio de que fala 
.:ste artigo consistirá por parte do Estado em 
pag r a;: despesas de tda e volta desde Minas 
Geraes á merica do Norte ao atumno preml&· 
d ·• ao qual tambem ~ erá entregue de uma só 
vez a aiUácl de cuHo de seiscentc.s mil réis. sem 
mais n n1um outro anxilio pecuoiario por 
parte do governo. · 

Art. ;! • · Os ditos favores do premio e au-
xilio, a que e refere este projecto de lei, po· 
dt:t i!.o se entender a mais um atumno de qual-
quer outro ln3tituto de: en~ino profis_ional te-
chmco·aglicola, existente no Estad •, prece· 
dendo o necessario accordo entre a áirectoria 
do Instituto e o govcrn , compet1ndo a este 
de igna r s Estadus Unidos ou utros paize5 
extrange:ros, de preferencia as Republicas do 
Prata ond~ melhor co:1venha félz r o aiU!T'no 
premia:to completar o seu tirocínio pLrfissional 
e conheci mentos pra•icos refetentt:s mais in-
timan:ente á ag ro-pecuaria. 

Ao art. 3 . ·. O governo expedirá as instru-
cçó .s que julga r con venientes para a conces-
são do preo11iu em que tão, de mOjl, porém, a 
não ex ·ec'er de· dots o r•umero de: atumnos 
p ~miad')S ca.:.a anno; ex•gira dc: lltes a apre 
sentaçào de um succinto e singello re-
Jatorio á Directoria de 1\gricultura do 
Estado, logo que retornem do extrangeiro, ex-
poncb o que de mais prat'co e applicavel a"l 
n !iSO me•o tenham visto e appren:tido, quan4 
to aos processos e conhecimentos da Agricul-
tura e iodustra pastoril em geral. 

Art. 4· ·• Terão prefereocia, a ju izo do go-
veroo, para a di recçao de curws e estabeleci· 
mentos praticas de ens:no agr:cola, zootechni-
co, manti "os pelo E tado, cs ditos alumnos 
premiad~ que bem s; haverem desempenhado 
da sua missão no extraogeiro, revelando maior 
capacidade pr 6ssional para os vario ; mi:tter 
de ag ro-pecuaria e injustrias com esta r la-
cionada!. 

Art. 5. · Revogam-se as djsposições em 
conrra rio . 

Sala das sessões da Camara dos o~ putados 
aos :20 de julnv de 191 0. - Nelson de Senna . ..:. 
Raul de Faria.-Agvstinho Pereira.-juvenal 
Penna.- EdgardJ da Cunha. · · 

Escuso ·me. sr. Presidente, como disse, de 
proseguir na justificação de meu projecto. 

~1uda de custo, por exemplo, que á prin::ei-
ra Vtsta parecerá pequena 11ao o é entretan-
to; pois, não se trata de mà.adar ao' (Xtrangei-
ro ptssoaa que necessitem de maior conforto 
do que aquelfe necessario para se manterem 
m)clestamente no estabelecimento onde vAo 
praticar a/sum tempo, mediante eecordo quG 



o governo efiectuar com o Instituto de Lavras, 
conforme proposta ja existente, accordo que 

I! estenderá a outros estabeleciment~ conge-
n res que quizcrem gozar das mesmas vanta-
gens. 

Que o numero de alumnos não exceda de 
dois por anno. bem se coniprehende pelo es-
tado não muito Jisongeiro da nossa situação fi· 
nanceira actual, que nlio comporta gastos ele-
vados . 

Devemos au:tiliar, quanto possível, a educa-
ção em geraJ. sem, entretanto. fazer premen-
cia às n0ssas fiuança · ou ag·u raval as com en-
ca r~os in5upportaveis ao Tbesouro. 

As outtas medid1s por si mesmas se ju ' ti-
ficam. 

E' brigaçào do Estado pagar as despezas 
de ida e volta. de Minas ate ao ponto ex-
trangeiro a que se destinem os moços por elle 
premiado . 

Tambem e iu ·tiúca cabalmente a exigencia 
ce um singello e succinto relatorio, que: deve-
rá ser· a r sentado pelos alumnos premiad~. 
, 'ão e ex· 5e destes a c:xbibiçào de conhecimeiJ-
tos pedantescos. de tbeorias que nem sempre 
se pr: tam á ejucação do povo; apenas se pre-
tende que elles dém co:Jta do que fizeram d ; 
util e pr JVeitoso para o Estado. Termino, sr. 
Pre i dente. passao o ás mãos de v. c::tc. o pro-
JC~t , certo de que elle traduz uma medida 
altamentosympathica e altamente conveniente 
a~s in:eresses de 1\hnas. 

(Mt1ilo be,,! muito bem! O ot·ado' r muito 
cmnprimenlado). 

Projecto n. 9-

(5. n legislatura) 
O Congres:o Legislativo do Estado de l\1i-

nas Gerac: decreta : 
. rt . · 1. o Fica auctorizajo o governo a en-

trar em accor.1o com a directoria da Escola 
Agrícola de Lavras, no sentido de ser au:ti-
liado pelo Estado o alumno que mais se hou-
ver distinguido no curso da referida Escola e 
a quem devet á ser concedido, annualmente 
um premio de viagem a~s Estados Unidos dà 
Ame rica do Norte, afim de alli completar os 
SI!US conheciment-:>s profissionaes de Agricul· 
tura em estabelecimentos officiaes ou particu-
lares de caracter pratico, sobretudo. 

Paragrapho uoico. O auxilio de que falia 
este artigo consistirá, por parte do Estado, 
em pagar as despesas de ida e volta desde Mi-
nas Geraes á America do Norte ao alumoo 
premiado, ao qual ta:nbem seri entregue, de 
uma c:.:) vez, a ajuda de custo de sei. centos 
mil rei ~ , em mais nenhum outro auxilio pe-
cuniarío por parte do governo. 

Art. 2 o Os dit:Js favores do premio e auxi-
lio, a que se refere este projecto de lei, pode-
rão ~;e estender a mais um alumno cte qual-
quer outro Instituto de ensino proGssional te-
chnico· agri cola, existente no Estado. pr:c:e· 
dend o necessario accordo entre a directora 
do instituto e o governo. competindo a este 
designar os Estado Uniaos o outro paiz ex-
trar.geiro: de preferencia as Republicas do 
Prata, onje melhor convenha fazer o alumno 
premiado c:>mpletar o seu tirocínio profissio-
nal e conhecimentos praticos referentes mais 
intimamente á agro ·pecuaria. 
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At t. 3. o O governo expedirá . as instruções 
que julgar convenientes para a conceuão do 
premio em questâo, de modo, porém, a não 
exceder de dOis numero de alumnos ptemiad )S 
cada ano : e exigirá destes a apresentação de 
um succinto e singelo relataria á Directoria 
da Agricultura do Estado, logo que retornem do 
extrangelro. expondo o que demais pratico e 
applicavel ao nosso meio, tenham visto e 
aprendido, quanto ao~ processos c conheci· 
mentos da agricultura e industria pastt~ril, em 
geral. · 

Art. ·4. o Terão preferencia. a juizo do go-
verno, par.t a Clirecção de cursos e estabeleci-
mento prati os de ensino agxicola e zoote-
chnico. mantidos pelo Estado, os ditos alu-
mo s premiados que bem se houverem de. 
semp~nhado da sua missão no extrangetro, 
revelando maior capacidade profissional para 
os varias misteres da agro ·pecuaria e indus-
trias com e. ta relacionaoos. 

Art. 5. o Revoga:n-se as disposi<;Oes em en-
traria. 

Sala das s ss :Jes dá Camara doa Deputad s, 
aos 20 de julho de 1910.-Nelson de Senna.-
Raul de Faria.-Ago ·tinho Pcreira.-juvenal 
Penna.-Edgardo da Cunha. 

Achando apoiado, vae a imprimir.se. 
Nilo havendo numero legal para se preceder 

á votação das ma terias d:! discussão encerrada, 
p3ssa·~e á 

2. • PARTE OA ORDE l DO DIA 
I • a DISCUSSÃO DO PllOJEC'l'O N 8 

E' lido e posto em 1. n discussão, que se en-
cerra sem debate, o proiecto o. 8b abrindo 
credito para a creaçAo de uma lanha & tiro no 
Gymnasio Mineiro (Externato e Internato). 

Por falta de m:.mero fica adiada a votação . 

I .• disCIISStlo do projtdO n. 3 
r.om as formalidades regimentaes entra em 

r. • discus~ão o projecto n. 88, auctoritando o 
governo a concorrer com 1oo:oooSooo para a 
subscripção nacion·~l em favor da acquisação 
do novo couraçado Riachuelo. 

Ninguem pedindo a palavi<l, encerra-se a 
discussão, ficand:J adia1a a votação, por faltll 
de numero. 

I.• discuss4o do projecto n. 89 
Entra em 1 . • discussão. depois de lido, o 

projecto n. 89, auctorizando o presidente do 
Estado a conceder licença ao escrivão de or-
pbãos da comarca de Rio Novo e ao professor 
do districto de: arg~m Grande, município de 
juiz de fo'óra. 

Sem debate encerra se a discussão. ficando, 
por falta de numero, adiada a votação. 

I ... discussão do jwojecto n. 9 0 

E' lido e submettido á 1 . • discussão o pro-
je::to o. o, concedendo •s:coc.Sxo, como au-
xilio para a conclusão da orehestração da ope-
ra 1iradenles, do maestro Manoel joa9uim de 
Macedo. 

Não havendo quem peça a paiavra encerra-
se a discuSiãO, ficando adiada a votaçã'J, por 
falta de numero. 



Na:la mais havendo a tratar-se. o sr. 
dente designa para amanhã a seguinte 

ORDEM DO DIA 
PRL\!EIRA PARTE 

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

.\té duas hora:; ~a tar:i~ : 

aesi-

Apresentação de pareceres da:; commis-
s ·es. 

Apresentação de projectos, requerimentos, 
indicaçõell interpellações ou moç es. 

Discussão de requerimentos, indicações, in· 
terpeUac;ões e moções. 

Appravação de redações finaes. 
SECUNDA PARTE 

:\ té 4 horas da tarde : 
Votaçllo do parecer n. 182, de 1909, opioan· 

do que sejam remettidos ao governo diverso· 
papeis asstguados por habitantes de ~. José 
dos eotelhos . 

\ otaçào do parecera . t&t, concedendo li-
cença ao deputado F rancisco Valladares. 

zende Edgardo da Cunha, campos do Ama-
rai;H~itor de Souza, Jayme Gomes,Joào Vel-
oso, Nelson de ~enn~. Juvenal Penna, risto-
telis Dutra, G~nbaldt de Mello, Schumann, 
Eduardo dn Amaral. Mlonso Penna Junior, 
Adolpho Vianna, Joáo Porfirio, Tocqueville, 
Abeilard, João Fr..nça, Antonio Moura, Joã 
Antonio. Senna FigueiredO, R au I de Faria, 
jo~é Alve e lgnacio Murta, faltan:lo com cau;a 
participada os srs. Xavier Rolim. \ iran a Ju-
nior. Pedro Larrone. Valdomiro de ~lagalbàe~ , 
Galdino Rio5, Castello Branco, Paoliello, Ame· 
rico Lope; e julio da i\lotta e, sem ella, o 
mais senhorrs. • 

Occupa a C3deira de I. o s~cretario o sr. Ar-
gemi ro de Rezende, 2. o secre{ario, s endo con-
vi ado plra o Jogar deste, o sr. Edgardo da 
Cunha . 

Abre-se a sessão. 
Lida a a~ ta da antecedente e não havendo 

quem sobre ella faça observações, é a mesma 
dada por approvada e bem ass im as dos dias 
22, 2·, 27 e 28 d~ ,\..mho p. findo e as oe 8, 9, 
1 1. q, t ; .t6 tS e ao docorrente. 

Sobre a Mesa não ha materia de expediente. 
Não bc.vendc;.. •eceres das commi~sõ~s. pas-

sa-se á 

Votação do parecer n. t8), opinando pelo 
archivamento, por iá estarem attendidas, das 
representações de fuocciooarios iudiciaes das 
comarcas do Turvo e Bocayuva. 

Votaçã') do parecer n. t86. opinando pelo APRESE~T.\ÇÃO .·aOJECTos. REQUE RIMENTos 
archiYamento do requerimento em gue o te- INDICAÇÕES, :_, t.aRr.ar.t.Açóas E MOÇ ES 
nente-coronel M~noel Romão de Jesus, colle- O sr. Senna Fl~ueiredo : - Peço 
ctor estadoal do· município de Piranga, pede permissao á Camara para submetter á sua d· 
rest ituicio de aposenta:Soria, lustrada apreciação um projecto que me pate-

Votaçào em 2. • discussão doprojecto n. t6:>, ce provettoso ao desenvolvimento do no ·o Es· 
do Senad· , auctorizaock> o presidente do Esta- tado. 
do a innovar o cootractocelc:brado com o Ban- As m~smas ra~ões que me determinaram a 
co d~ Credito Real <.!e Minas Geraes sobre apresentar homem a proposta da refr.rma ~d
emprestimos agrícolas. ' ministrativa de Mina~, levam· me agora a of-

Votação em 1 .• discussão do projecto n . ferecer a exame da Casa uma medida que 
87, fixa~do a força publica do Estadc1 para o transformada em lei. trará, segundo penso: 
exercicto de 1911. vantagens reaes e positivé's para o progre::.so da 

Votação em r.• discussão do projecto n. t64, nossa vida economica. 
do Senado, restabelecendo a pasta da Agricul · De facto, sr. Presidente, a legislatura está 

· tura. a findar-se, o meu mandato termina com ella 
V taçlo em 1 . • discussão do projecto n. 86. e, para descarga de c:onsciencia, eu preciso 

abrindo credito para a creação de uma linha consubstanciar em proj~ctos. no seio desta 
de t iro no ymnasio Mineiro (Externato e Camara. as ,déas cuia convers~io em l::i me 
Internato). I parecem uteis aos interesses de Minas Ge. 

Votação em 1 . • do de n. 88, auctorizando raes . 
o gove.rno a con.correr com too:oooSooo ~a:a a No pro jecto que venho apre5entar n:sse mo-
subscu . çáo nactonal.em favor da acqutstçào mento pretendo instituir entre nós o e~sino 
do novo couraça~ Rtach~lo. . agrico a ambulante, exercido por proú si naes 

Vo.taçllo em f . do de n . 8 . aucto~tzando o de competeo..:1a provada creando, além dis o, 
pres~dente do Estado a conceder hcen a ao diver.:;os premias de anima)ão á pomicul-
escnvao de orphão.o. da comarca de R10 Novo e tura 
ao professor do districto de Vargem Grande, ,· . 
municip\o de juiz de Fúra . E esse um. pensamento por ~·m de l~ng_o 

Votação em 1• • do de n . 9 . ..., concedendo..... te~po concc~tdo e 9u~ procuro a0 ora ,tramfo.-
1s:oooiooo, como au..,;ilio parca. a conclusA.o da ma. ~m reahdade, mctta~~ ~elo que lt ha .POU. 
orchestraçao da opera Tiradnltes do maes- cos dtas na mensagem dmç-1da pelo prest.den-
tro J\\anoef Joaquim de Macedo . ' te de S. ~aulo ao respechvo Co~gresso, na 

Levanta-se a sc:ssão. qual se v.cm relatados.com ver~adetro s~ccesso 
· e enthusta mo os eftettos prattcos co h1dos do 

14. • SESSAO ORDINARI , AO 21 DE JU- ensino agrícola itinerario, confo1me alli se de -
LHO DE 19 10 nomin ' , que produziu, naquelle grande Estado, 

PRESIDENCIA DO SR. PRA DO LOPES 
'MMARIO: Acta Aores ntação de projecto-Dis-
curso do Sl', enna. Fígueiredo-Yotação-Or-
dem do dia. 
Ao meio dia, feita a chamada, acham-se pre-

sentes os srs. Prado Lopes, Argemiro de Re-

ve ·dadeira revolução na lavoura . 
0 art. I. • do projectO d~c J ara que UC3 ÍOStÍ-

tuidO no Estado de Minas G:!raes o ensino 
agrícola ambulante, exercido por profissionaes 
de competencia pr0vada, de modo a )e\·ar ;;os 
diversos centros ruraes os conhecimentos in-
disp ... nsaveis ao e:uprego de me~cbinas ~grico-



las. adubos, aproveitamento dos terrenos e ou. 
tros que possam melhorar o actual systema 
de cultura. 

A esse art. 'ccrcscentt i um paragrapho, 
com um fim de attender o desenvolv,mento 
da industria pastoril entre r.ós, apro:reitand > 
tnelr.or os seus productos. 

Esse paragrap~odispõe : 
Paragrapho unico. A esse ensino poderá o 

governo add•cionar o do preparo e 111e1nor apro-
veitamento dos dive1sos productos d! Jactiei· 
niOS e industrias congeneres. 

E' como vê a Camara. uma medida que, 
por seu simples enunciad • se justifica cabal· 
mente. 

O art. 2. • do projecto consigna uma di~ po-
SIÇão que me parece, egualmente, de ulilidade 
incontestavel para o Estado de Minas. 

E' reconhecido, sr. Presidente, que o no~so 
Estado po55Ue climas aproptiados ao desenvol-
vime ~. to da pomicultura, que, como v. exc. 
Babe, constitue uma das funtes de renda da 
fonuna particular e r;utlica. Trago p .. ra exem· 
pio o proprio EstaJo de S. Paul ·• 

E' sabido que, pelo porto de Santo:::, iá se 
exportam para os mercados do sul e do n1rte, 
navios e navios carregack s de f rue tos produ-
zid s naquelle estado. 

A importaÇ<to, pelo Rio de J 1neiro. de fructos 
vindos da Argentina e da Eu,.rpa é extraordi-
naria; entretanto. MinaP, com uma grande va-
riedade d~ climas - como o da Matta, para 
certas especies de fructicultura, o do sul para 
outras e ainda a do r.entro p · ra outras- po-
derá abastecer não só a Cap•tal Federal, corno 
ainda todos os nossos Estados do Norte. (Apo-
ütdos). 

A des::;eito, porém, de todas essas vantagens 
naturae!l, a pomicultura entre nós está por se 
fazer. Apenas amadores tratam desse ramo da 
agricullura e isso para consumo particular e 
não para negocio. 

Penso sr. Presidente, que o systema de pre-
mias de anin·açllo, que tão bons resultados 
tem pro1uzido com relacão á i nd~tria pecua-
ria ent•e no", não poderá deixar de ter os 
mesmcs be neficos e!Teitos, sendo applica:lo á 
pomicultura, que, protegida e estimula da con · 
venientemente pelos governos, terá, dentro de 
pouco tempo, ~rande desenvolvimento, con-
correndo de:: modo seguro para a formação da 
fort una part icular, sobretudo dos pequenos 
&jlr\cultores, e para o engrandecimento da 
fortuna publica. (Apoiados; muito !Jem) 

Levado per essa ordem de idéas eu redigi 
de.' te modo o art. 2 . • 

c.-\ rt. 2. · Ficam creados os seguintes pre· 
mi s de animação da pomicultura : 

1. · de 4:oooSooo. dest.nado ao cultivador de 
maçã.::, pêra", marmellos,_ bananas, abacaxis .e 
de outras fru ctas de f c1l conservação, cuJa 
exportaçao, provada por conhecimentcs llas es-
tradas d! ferro, for superior a 10 t neladal', 
sendo um premio para cada especi~ de pro-
dueto ; 

2 . · de 2:oooSooo. ao cultivador dos mesmo 
arti " OS em quantidade ~ u peri• r a cinco tone-
ladaS observadas as di ~ pc.sições do n. 1. · ; 

3. ·' de 1 :ooo$o0o, ao cultivador dos mesmo; 
artigos, em quantidade uperior a duas tone-
ladas, idem, idem do n. '. · ; 

4·' de sooSooo, ao cultivador dos mesmos 
~rtigos em quantidade de uma tonelada, idem. 
adem.• 

Os demais artigos do proiecto dizem o se-
guinte: 

c.'\rt. 3· · Para que es ' es premio'i se tor-
nem effectivos faz-se mister que a projucçào 
se ja prc pria, tnmando . o go"erno em Iegula-
mento que expedir para a execução desta lei. 
as providencias necessarias para obs~r;-a :1cia 
desta d:sposição. 

rt. 4· · Fica o governo auctoriza rin a ad-
quirir mudas dos referidos fructos e distnbui•-
os gratuitamente por a~uellas zon2s do E.st• 
do que Jne pan:cercm mais propria~ á pomi-
cultura. 

Art. ~ . • Para execução desta lei abrirá o 
governo o credito que for necessalio. 

Art. 6. · Revc•gam-se as dasposiçõcs em 
contrario. 

Satil>faz-me á cc. ns: iencia, sr. Presid:nte, .,. 
apre ... ent2çào deste projc cto. 

E' bem de ver que o e nsino agrico'a amb!.l-
lante trará entre nós, inconrestavris vanta-
~ens, pois o agricultor mineiro aprenderá mais 
de promp1o e facil-nente o manejo das mac!:li-
nos mr dernas de lavoura e bem assim o medo-
de adubar com efficacia os seus terrenos apro-
veitando os da melhor maneira possível: 

APesar de p~ suirmos excellentes fazendas-
modelo, bastan·e frequentadas, nào é dado a 
lodo · os prOductores principalmente os do in-
tericr, os modestos, irem colher, nas mesmas,. 
o_ mojernos en~inamentos; já porque lhes es-
casseam recursos para a viagem at~ a ponto. 
em que ellas ~e acham situadas, jã porque os 
nc ssos lavradores são as mais das vezes ho-
mens acanhados, timtdos, que sentem como que 
um certo constrangimento ao se apre!'entarem 
em centros mais adeantados e populosos . 

Com a instituição do ensino agrícola arr.bu-
lante desappa~ecerão todas essas d fficu ldade;;. 

O instructor ambulante irá, de fazenda em 
fuenda, ã semelhança de um missionario do 
bem. levando o en. ino, rateando as terras da 
propria fazenda, entregando· Ls. prr par;~das, ao 
lavrador e este tendo em consideraçã'l os gran-
des resultados colhidos d ncro de pouco tempo. 
procurará, fatalmente. adquirir machinas e 
imitar o ~t u instructor. 

Por outro lado, a creaç<lo de premios á po-
mi cultur;~, será um incentivo par3 que os nos-
sos grandes e p: quenos lavradores. residentes 
em zonas que Fe prestam ao cu ltivo de va-
riadas especies de fru ctcs, se dediquem ao des-
envolvimento dessa indust ia. augmentando a 
Ji queza p : rticular, augmentando a nossa ex-
portação e concorrendo. por tanto, para o en-. 
gr anéecimento da Fazenda Publica . (ApGiados). 

O systema d : premi os de animaçllo tt:m dado 
não só em Minas Geraes, mas em tod, s os 
paizes em que tem !-ido estabelecido. c:s resul-
tado ma i fec undo:: , estimulando os pro-
ductores .. 

Sendo assim. estou bem certo de que a Ca-
mara d s ~ r!' . Oeputadcs receberá, com sym-
pat h ia, o pr jecto qu~ t e nbo a honra de offe-
reca á .sua elevada consideração. (Muito bem ; 
muito bem l) 
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(5.• Legi~ latura) 

O Congresso Lt>gislttivo do Estado de Minas 
Geraes decreta : 

Art. 1.° Fica instituído ro Ebtado de Mi-
nas Geraes o ~nsino ,6gricoJa an buJante cx-
erc ·do por pro&si• naes de compettncia prova 
da, de moeo a Jev2 r aos divers06 centros ru-
raes cs conhecimentc s indispens~oveis ao em· 
prc(lO de macbi-oas agrícolas, adubo e fprov__ci-
tamento dc.s terrenos c outros que pc56am.me-
lhorar o actual ~yetcma csa cultura. 

Paragrap •. o unico . A es~e cnsiro pcderá o 
soverno ac1diccionc1r o do ~reparo e me•hor 
aprove itamento dos diversos pr duetos de la-
tticinios e inéu -tria coogcnt:re!=. 

Att. l.° Ficam creados os seguintes prem·CilS 
de animação da pomtcullura: 

1.0 de 4:oco!ooo dc~tinado ao culti·•ador de 
maçàll, pera~. marrrei 'O", bao;.na <, abaca.xis ·c 
de outras fructas dt: facil conservação. cuja 
exportação pro v é da por conhr c i me: ntos das es· 
tras de fer ro. f<r supcrir,r a 10 tor dad;. s, ~rn 
do um premio p .. ra cada ~pecie C!e produ-
etc. 

l.0 De 2:ooo$oo."' ao cultivad : r dos rr es 110s 
artigos em quant ict;: de su~eriúr a cinco to· 
ncladas, Gtsetvadas as di po,içóes c'o n. 1.0 • 

1." De 1 :oo· Soc.o ao cultivad. r dcs m~.-~m"s 
artigos em quantidade superior a duas tonela-
das, 1dem, idem, do n. •·"· 

4.0 De scx.fo()() ao cultivador c!os me mo~ 
~rtigos em quaotidilce de uma tone lada, id: \ 
tdem . 

Art. 1·" Para que es~es pr m ios ~e tornec.J 
cffectivo.", faz-~e mister que a producçlo ~eta propria, t1,~ando o gc.vemo, em Tt>Bulamcn-
to que aped1r para 4 exccu ão dessa lei ac: 
pro·t idencias necessarias para. otse"artia d~s
ta dic:pcsiçãn. 

Art. 4-° Fica o governo auctorizado a ad-
quitir mudas das referidas fructas, e distri-
bui!- as g ratuitarr eo•e por 2quellas· ZGnas do 
Esta_do que lhe pare cerc:m mais proprias á 
pcm1cultura. 

A• t. 5.0 Para a .execução dessa le i, abrirá o 
governo o credi~o que fOI necessario . 

!t. 6. 0 Rt vogam se as dispo -ições em con-
trano. 

Sala das Commi~õe da am' ra ck;s Depu-
tados de. Min.a;; Gerae~. l ! de julho c!e 191~".
Se_nna F rguetrdr . E ~po i ;,dJ e vae a impri-
m1r se. 

Pa~ sa-se á 
1 . • P.\RTE D \ ORDE \ DO DI\ 

VOTAÇ . ES 

Subm~ ttidJs successivamcnte a voto ~ào 
approva o ; o (' guint. parccens : ' 

N. 182, de 1919, cpinr ndo que sc:jam remet-
tidO!' ao governo divrrsr .s papeis as igna dos 
por babitaCJtes ~e S. j . sé c!~s Bc.tel r.os. 

N . 1 4, concedcn licença ao H. depu taco 
F1anci ~co Viilladarcs. 

N. 18). opin~ndo pelo archivamento, por iá 
es 1 arem õ ttendidl!l das rcprefentaçàes de fun 
ccicnarios j~;diciac5 das comarcas do Turvo e 
&cayuva. 

N .. 186, opinando pelo archivamento do re-
quenmento em que o teaeote-coron 1 Manoel 

romto de Jesus, côllec'tor atadoahto muni-
cipto de Piranga, ptde restituição de aposenta-
ria. 

Em !C~uida ~ !Utmettido a votos e rc jeita· 
.do oem ,_. discus~ão o proj c to n. 16 , do Se-
naco. auctoriundo o Presidente ~ Esta':to a 
innovar o contttcto celeb•ado com o "Bancl) 
de Credito Real ce Minu Geraes. S(.bte em-
presha:cs agrict las.·- •' rchive se, fazendo se 
disso conhecimento ao Senado. 

Com as me mas formalidades -s4o ap-prova-
doc: 

Em 1.• discusc:ào. o ·prc jectn n. 8i, 6Jando 
• força publica ·do f)·tad, para o rxl!rcicio :de 
1911. -A' comm•s~ão de Fcrça Pub:ica. 

Em ,,• discuslào. o projccto n . . lt'<t, do Se· 
nadn, rut~obciccem!o .a pasta da J\aricu:tura. 
-A' comu•~Ao de Legis'a;tb e jilati~. 

Em 1.• ditcu~sàn, -o·pro;ecto n. '66, abrindo 
credito para a c reação de uma linba de ti! o 
DO Gymn~io M.oci.:o cExte·r:nalo e lnter.nato). 
- t.. ' commissA.o de Orçall'.ento. 

Em 1 .• o de n. 88. auctori1ando o governo 
a concotrer com com IOO:O',oSooo para • ~ub
crip :à o nacional em fa'lof oa acqui~iç.ão do 

novo cour•çado cRiachue!o~.- A' commisaão 
de r rçamentn. 

E.,, 1.• o de n. F9,.auctc.rizando o Pre!'idcn-
te do Estado a conceder );e _rça ao escri\'ãO 
de orphãos da crmarca de Rio 1\'ovo e ao pro-
fessrr dJ diMricto d~ VHg,cm G111nde, muni· 
c i pio de J iz de Fóra. -A' corr missào de Pe· 
tições· 
~m 1.• o de n. 'lO. corcedendo t):o- <Sooo. 

ccmo aoxil•o, pa,a •~conclusao da orchestfl-
cã o da OIXra cTir'd~ nte~~ - do mae.•tTo Manoel 
Joaquim de Macedo.- A' corr.missão de Orqa-
Jrcnto. 

Nada mais havr nc!o a t ratar-s-: I) sr. Presi-
d~ nte d. signa para amanhã a se_guintc: 

ORDEM 00 DIA 

PRIMl\IRA PARTIC 

Até um1 hora da tard : 
Leitura e apprcveção da acta. 
Ex~Xdiente. 

AI~ du~s horas ·da tarde: 
A preacntação de pareceres dés c mmi~ õcs. 

prescntação de p·oiectos, requentllfntcs, 
indicações, intcrpcllações ou ml'l<;ões. 

Discussão de requerimentos, indicaç es, in-
t e ! pellaçõ:s : m(IÇÕCS. 

.Approvação de redacções 6naea. 

!~OUNDA PAR'PE 

Até 4 hora5 da tórdc :· 
Discus~ão uni~ do parecer n. 87 sobre o 

requerimento da pmfe-:~ora da cida& de oa-
rango'a, d. Maria Genuina da Co!lta t'arbou. 

Discussão unica do de n . 18 opinando pelo 
archivamento da petição do e;cri' ã'l ae paz do 
Divino do Corani' la, ciaadão Quirino da Silva 
Braga, sol•citando revogaçAo de Je .s. 

1,• di~cus ão do pn..jecto n. q:a . instituindo 
um premio de viagem para o aluamo que mais 
se distinguir na escold A'gl'icola de Lavras. 

Levanta se a scssáo. 



DO 

I 5. • SESSÃO ORDlN ARIA, AOS 22 DE JU-
LHO DE 1910 

PRltSIDENCIA DO SR . PRADO LOP~ 
UMMARIO:-Acta.- Expediente . -Apresentacllo 
de pareceres.-Discussllo dos pareceres ns. 1 7 
e 1 .-1.• discussão do projeclo n. 92.-0rdem 
do dia. 
Ao meio dia, fe ita a chamada, acham-se 

presentes os srs. Prado Lopes, rgemiro de 
Resende, Edgardo da Cunha, Campos do Ama-
ral, Garibaldi de Mello, Tocqueville, Eduardo 
do Amaral, Jayme Gomes, Scbumann, Aristo-
teles Outra, J uvenal Penna, Ignacio Morta 
João Antí:. nio, Castello Branco, Abei tard, A doi: 
pho Vianna, Nelson de Senna João Porphirio, 
Senna Figueiredo, João Velloso José Alves, 
Heitor de Sousa e Raul de Faria' faltando com 
causa participada os srs. XaviÚ Rolim, Mi· 
randa Junior; Pedro Laborne Va ldomiro Ma-
galhães, Galdino Rios, Paoliello Ame rico: Lo-
pes e julio da \otta e sem eU~ os mais se-
nhores. 

Abre-se a essão. 
Lida a acta da antecedente ~ não havendo 

quem sobre ella faça observações fica a mesma 
sobre a mesa para ser approvada quando hou-
ver numero. 

EXPEDIENTE 
Não ha materia de expediente sobre a me a 

Requerimento 
O SR. SENNA FIGUEIREDO manda á mesa um 

requerimento em que os insp:ctores de atum-
nos do Internato do Gymnasio Mineiro pedem 
elevação de vencimentos. A' Commissllo de 
petições. 
APRESENTAÇA ) DE PA RECERE DAS COMMIS· 

SÕF.S 

O SR . SE:'õ:'õA Ft .o E IR F. D::>, por pane da 
Commissão ele 1 ,rçamento, envia :i mesa os 
seguintes pareceres : 
Parecer para 2 . • discusslfo do projeclo n. 86 

(5. • legislatura) 
A commissão de Orçamento examinando o 

proiecto n. 86, creando linha de tiro no Gym-
nasio Mineiro, acha-o de conveniencia e, por 
isso é de parecer que seja o mesmo submet-
t ido a .l. • di~ eussão e approvado. 

Sala das Com missões da Cama r a dos Depu. 
tados do Estado de Mi ras Geraes, 2:1 de julho 
de 1910 .- Senna Figueiredo. -Nelson dP. Sen-
na.- Heitor de Souza. 
Parecer para 2 . • ~iscussllo do projecto n. , 

(5. •. legis latura) 
A Commissão de Orçamento, examinando o 

projecto n. 88, reputa o assumpto-cobra de 
patriotismo, consagração e homenagem pres· 
tada aos inolvidavei e bravos guerreiros con-
tra o Paraguay, don:le no>sas armas voltaram 
cobertas de glorias:. - é de parecer que seja 
elle submettido a 2. • discussao e approvado. 

Sala das Commissões da Camara dos Depu-
~ados do Estado de 1\linas Geraes .l.l de julho 
de 1910. -Senna Figueiredo.-Nelson de Sen-
na. -Heitor de Souza . 

P at·ecer para 2. • discussllo do projeclo n. 90 

(5. • legislatura) 
A Commissào de Orçamento, applaudindo o 

acto do Governo do Estado, quando prestou 
auxilio ao grande mae tro brasileiro-1\\anoel 
joafluim de Macedo- pa. a a orchestra~y'ào da 
opera-Tiradentes-e tendo em mãos o pro-
jecto n . 90, pelo qual é aberto ao Presidente 
do Estado o credito de quinze contos de ré is 
para auxiliar a conclusão dessa grande opera 
em que se immortaliza o nosso maior feità 
historico, é de parecer que seJa eUe snbroettido 
á :1 . • discussão e approvado. 

Sala das Commis~ões da Camara dos Depu-
tados de Minas Geraes .l.l de julho de 1910. 
- Senna Figueiredo.'-Nelson de Senna .-
Heitor de Souza. Vlo a imprimir-se . 

Nlo ha.vendo pr jectos, requerimentos, indi-
cações, ;nrerpeJiaçces e moções a serem apre-
sentados passa-se á 

:z.• PARTE: DA ORDEM DO DlA 
P.~RECER N. I87 

E' licJO e posto em discussão, que se encerra 
sem debate, o parecer n . 187, da Commissão 
de Constituição, Legislação. e .Justiça, opinao. 
do que se remetta á Commtssão de Represen-
tações um requerimento de d. Maria Genuína 
da Costa Barbosa, professora publica da cida-
de de c arang-ola. 

F ica, por falta de numero, adiada a votação 

Partcer n. 1 8 
Entra em discussão, depois de lido, o pare-

cer n. 188, da Commissão de Constituição, Le-
gislação e justiça, opinando pelo archiva~r.ento 
de uma petiçlo em que o escrivão de paz do 
Divino do Carangola, Quirino da Silva Braga, 
solicita revogação de leis. 

Ninguem tomando a palavra encerra-se a 
discussão, ficando adiada a votação por falta 
de numero. 

1 .• discussiio do projecto n. 92 
E' lido e subme::ttido á I. o discussão, que se 

encerra sem debate, o projecto n. g:z, illSti-
tuindo um premio de viagem ao alumno que 
mais se distinguir na Escola Agricola de La-
vras. 

Fica adiada a votação por falta de numero 
legal. 

Nada mais havendo a tratar se o sr. Presi-
dente designa para amanha a segui nte 

ORDEM 00 DIA 
PRIMEIRA PARTE 

Até uma hora da tarde : 
Leitura e approvação da acta. 
Expediente. 
Até duas horas da tarde : 
Apresentação de pareceres das commissões. 
Apresentação de projectos, requerimentos, 

indicações, interpellações ou moções. 
Discussão de requerimentos, indicações, in-

terpellações e moções 
Approvação de recSacções finaes. 
Votação do parecer n. 1 7, sobre o reque-

rimento da professora da cidade de Caran-
gola, d. Maria Genuina da Costa Barbosa. 



DI . 
Votação do de n. 188, qpinando pelo archi-

vamento da petição do escrivllo de paz do Di-
vino do Caraogola, cidadão Quirino da Silva 
Braga solicitando revogação de leis. 

VotÕção em primeira discussão do projecto 
n. 9l, instituindo um premio de viagem para 
o alumno que o: ais se distinguir na Escola 
Agricola de Lavras . 

SEC UNDA PARTE 
Até 4 horas da tarde : 
Primeira discussão do proj~cto n. t6l, do 

Senado auctorizando o governo do Eatado a 
fundar uma colonia correccional. 

rimeira do de n. t6J , tambem do Senado, 
auctorizando o governo do Estado a fundar, nas 
immediaç ·es da Capital, um a5ylo para reco-
lhimento d! mendigcs. 

rimeira do de 91, modificando a actual di-
visão administrativa do Estado. 

Primeira do de 93. instituindo no Estado o 
ensino agrícola ambulante e creando premias 
de animação da pomicultura . 

Levanta-se a sess!o . 

t6 . • SE S -0 ORDINARIA, :\ OS 2J DE JU-
LHO DE 1910 

PRE:SIDENCIA DO SR . PRADO I.OPJtS 
MMARIO :-A.cta .-Expediento. - Discurso do 

sr. Heitor de Sousa.-Apresentaçlio de parece· 
rcs.-1. · discu são dos projectos os . 162 o 163, 
do . ·enado .-1. · dos de na. 91 e 93, da Camara . 
-Ordem do dia . 
Ao meio dia, feita a chamada, acham-se 

presentes os os srs. Prado Lopes, Argemiro de 
Resende, Edgardo da Cunha, Campos do Ama-
ral, Heitor de Sousa, Nelson de Senna. Gan-
baldi de Mello, Schumann, Jayme Gomes, Eduar· 
do do Amaral, João Velloso, Anstoteles Dutra, 
Senna Figueiredo, Adolpho Vianna, Castello 
Branco, joao Anronio, João Porfu-io, Toque-
viUe, Raul de Faria, José lves e lgnacio Mur-
ta,faltanjo com causa participada,os srs. avier 
Rolim, Miranda Junior ,Pedro Labome, V aldo-
miro de Magalhães, Galdino Rios, PaolieUo, 
Americo Lopes, e julio da Motta e sem ella os 
mais senhores . 

Abre-se a sessão. 
Lida a acta da antecedente e não havendo 

quem sobre ella faça observações fica a mesma 
sobre a mesa para ser approvada quando hou-
ver numero legal . 

li!XPltDilC NTE 
Sobre a mesa não ha materia de expe-

diente . 
Interpretação do art. 3: da lei n. 496, tk II de 

s~tembro de I909 

O sr. Heitor de 8ousa:-Sr. Presi· 
dente a commisslo de Constituição, Legisla-
ção e' justiça que tenho a honra d: presidir, 
tem recebido' frequentes e numerosas recla-
mações de promotores de justiça do Estado e 
até mesmo d! juizes de direit ácerca da in-
telligencia que está sendo dada ao art. J.0 da 
lei n. 496, de u de setembro do anno passa-
do, que se refere á attribuição que outr'ora 
pertenceu aos collectores e que a citada lei 

passou para os promotores de justiça, de se-
rem estes funccionarios e não aquelles os fis-
caes da fazenda publica, relativamente ao pa-
~ento regular de impc.:;tos, nos feitos ju-
dic•aes. 

Têm entendido aJguns jui1es do Estado que 
essa disposição veda aos promotores o exerei-
ci<? da advocacia, porqu~ lhes attribuem, nesses 
fettos, uma funcção bscalizadora e eUes não 
podem ser, a um tempo, fiscaes e partes no 
processo. . 

Eu e alguns dos membrvs da commissão de 
Legistaçào e justiça, porque nem todos se 
acham presentes,enten:lemos que a intelligen-
cia que tem sido dada por estes magistrados é 
crronea. 

Entendemos que essa dispostçào da lei não 
pode absolutamente vedar aos · promotor.!S o 
exercício da advocacia porque, si a leva semos 
á extensão que pretendem esses exegetas, 
chegaríamos 3D abllurdo de concluir que os 
promotores não poderão advogar nem funceio-
nar nos inventarias na qualidade de repre-
sentantes dos menores. porque alli elles têm 
de falar como representantes do fisco; não po-
deriam funccionar nos processos crimes de par-
te. onde a sua audicncia é indispensavel · por-
que tambem alli elles têm de falar pelos inte-
resses da fazenda; não poderiam tambem in-
tervir nos processos de fallencia, porque ainda 
nestes a fazenda é interessada. 

Penso que a intellig'! ncia é erronea e a 
commissão proporà, dent!'O de breves dias, 
uma medida legislativa que esclareça o assum-
pt2t ponha termo e expunia essas duvidas e 
dimculdades , na sua execuc.ão. 

Foi o que me trouxe á tribuna para, na im-
possibilidade de respon:ier a cada um desses 
distinctos funccionarios,antecipar essa opinião 
essa del ibera~o e essa iniciativa da c::~mm·s
são de Leg1slação e justiça. (Mufto !Jem, 
muito !Jem f) 

Represenlafêl~s 

O SR. josE' At.vEs manda á Mesa duas re-
pesenrações : uma de h<\bitantes do districto ; 
de N. S. da Conceição do A atto Grosso, solicitan. 
do passagem desse districto para o futuro mu-
nicípio de Abbadia do Bom Successo e outra de 
habitantes de Abbadh do Bom Successo pe-
dindo a c reação de uma villa naquelle distri-
eto sendo encorpcrado ao futuro municipio o 
distrieto de N. S. da Concetção do \atto 
Grosso .- Vão á commissão respectiva . 

Comuw·. icoções 

O ~ H . NELSON n2 SJtNNA communica ..: ... 
Camara fica inteirada que o sr. Antonio Mou-
ra ausentou-se da c apital e faltará a algumas 
se3sões por motivo justo. 

0 SR. EDGARDO DA CUNHA \UStifica epaf-
mente a ausencia do sr • .Abeylard.-lntei-
rada. 

Rlj>resmlafão 
O SR. RÃur. D2 F A RIA envia á Mesa uma 

representação do sr. juiz Je direito e outros 
funccionar•os da comarca de Lavras pedindo a 
creação !lo logar de porteiro no forum da re· 
ferida cidade .- .'\ ' commisslo de Petições. 



APU;ENl'AÇIJ Da PAR2cnRaS DA3 C·)KMI :sOJCS 

O sR . H~txT .·R De Soo:;A, por parte da.com· 
missio d; Petiçõ..:::, apre:):nt-4-0S seg, .. intcs pa-
receres : 

rar« .... n. I 9 
(5.• kgis'atura) 

A commissilo d~ Repr.;sentações e Petições 
toma ndo co hecimcnto do requerimento em 
que J 1aquim Urias Pinto, profes.iur publ aco e:n 
disponibilidade:, pede, para os t ffe . tos da ap • 
sent adoria contagl!m d·> t empo em Que exer-
ceu o mag'isterio p=~.rti cuhr, e at1enJcncb q 1e 
essa preteoção é inattcndi e l em face oo ort . 
1: n. ;, lc:ttras a e h. da lt: i ad icional n. 71, 
de q de! a .!osto d e! '90~. onde es tão taxat:\•c~.
mentc:: en um(;ra~o; l1 nc.tur a d.ts fu nc;õ: s e 
os serviç 1s 4 po L m ;;;c r computado p ra 
aqudle fim · é d puecc:r que seja ind; fer ido 
e archiva1o oito rc!qu rimento . 

S3l.i das commi ~õ s, em 2! de iu iho de 
190 .- H c:: i~ r dc::Sou3a, r.:l tor.-C ·Jmposdo 
A:nara ' .-J;na.:io l'v\urta. 

Pare.:er pr.. ra 2. d :.Scuwlo do j>rojecJo 11. '9 
A commissa o de Rc::J re e11taçóes e P<! tiçô!", 

é de parc::cc:r 4ue o prujecto n. 89 ac t e 
ann . con.::edc. n JO l i cen~a ao coronel f elici · · 
simo jo. é r 'a i ·acan i de A bu~uerque . esc ri 
vão de r .-~ha • da c marca oe Rro Nl>VIl e ao 
profe-s0r .~ Jfr do \,n.imio .o de Olav c: ir~ j 
approv d , em 1. • di~cu - Ao, s~ j \ ubme tti:lo 
á l. • d . s c ~ s à > e app rovad com a meiml re 
dacçno . 

tia d a· co nmi-soes. 1 : ~e iulbo de 1910. 
-C.tmptJS elo Awlla'c~.l. - Hc!itor de ouza, reJa 
tor.-Jgnacio Mu: t :L 

Vão a i rr;p rimir~e. 

0 :\!ESM SR. DQPUtADO, por pa rte da Cfm · 
missão c:e Con; ti tu ição, Ugis ~çao e ju t iça, 
envia á me3a o seg u ir. te. 

Parectr par.J 2. a d S'Jt& ;slfo do proj:!Cl o 
do Senado 

( 5 . .. le gi~latura) 

11 I Ój 

A ommi sào d ; Constituiç o, Legi~l aç o e 
justi a, ten o em vi ta o pr_jecto n . 164, o 
S:na 'o, jl a pr~ v a pe la L amara c m 1 : 
di seu _á o. é de:: parecer qu _ elle se j t 5-U bmet. 
tido á 2. • dtscu ào c: ap t> rovado c m as emen-
das que propvránaquelle e nsej , . 

Sal uas co-n nis1ões, em lJ de ju lho d :! 
19 10 . - Hcit'Jr de :,o .za, presid;nte e relator. 
-Edu rj, OJ A ardl. -j .~r AI e . 

Pr v~ :e .:en 1o-sed J. l r.OJI1j , o t. rad ; r req rJer 
e obte di ·pen-a da~ form .lidai s re~ imen 
taes pa ra que o pr jc::c to a que se refere o pa-
recer que ·:: a:caba.. oe apresentar figure na 
or jem ao dia seg uin te. 

19 t '·· i i ap~ro ·ado em 1. • discussão, seja- suh-
mettadO. á 2. • c appro·1a::lo. 

Sala·das eommi sõ~, 23 de iulho de lQtO. 
- jay ne G:>mes, presidente.-Frcderic-.~ Schu-
maun.-A imprimir se. 

Não baven:lo pn, jectos, reqaerimentos, indi • 
caç3~s. interpdlaçõ!s e moçõ.s· a serem apre-
sei\ tados e continuand.J a falta de numero le-
gcsl para a votsç.io da~ materias d; discu5sáo 
enc::rnda, passa se 

2.• PARTE D.\ ORDE.\1 DO DI\ 
' · • mscu3. A:o DO PROJ2CTO ~. 162, DO Se. 

~ADO 

E' lido e posto em r . • di-cu são. que sJ 
en ·erra sem d ;:ba e, fi ;ando a votaçao aui<~da 
por falta oe numc:r legal, o p jecto n . t6l 
do Sc::mdo, auct~rizando o governo do Estado à 
fo a :Sar uma Colo1ia t;c.rrcccl)naJ. 

1 . • d&sct~ss4o do projuto n . 163, dtJ Senado 
Egualmem e é lido e entra em 1." discu são, 
u~ _e e ncerra •c:m debate, fi cando a votação 

t:.tda por f •tta de: numero legal. o proj elo 
n. tó ~. tarnbem do ... aad '· ~ouctorizand .) o 
gove rno do Estado a fundar nas imme1ia';ô:S 
J:i Capital, um A ·yJo para reco himento de 
mendigo;. 

1 "disctHs4o do projeclo n. 9 1 

D'spensada a leitura a requ rimento d) sr. 
·e.son de :nna . entra em 1. • di cu~sAo, que 
s~ e 1: e rra em debate, o p roie to n. 91. mo-
dilJc;,ndo a actua t divisão ad.nin s tsativa do 
Est ad . 

Por falta dt: n Jm '! ro fica ajiaJa a votaçü:- . 
1 . " disrutsão do pt'ojecto n. 93 

Finalment~ é lid e po~to em r. • di cus-
~ ru o projecto n. 91. irhtituind no E:- tado o 
ensino agrico!a amtulct ntc: e creando premias 
dc:: an:maçao á pomacultura. 

Ni nguem pe in~o a palavra, enc-~rra-!'e a 
dis m s "' o, fi cando a vot ~ç:\o adiad.l por falta 
de numero Je~a l . 

'ada mais havenc'o a tratar-se o sr. P resi-
dente dá para o d1a 15 du corrente a s ~gu i ntc 

ORDE1v\ DO DI .\ 
PRI:IJEIRA. PART2 

té um1 hora d" tarde: 
Leitora e a;>provaçà) da acta. 
Ex,J diente . 

Até duas horas da tar e: 
. present açi..J de parece es d •s co:nm issô~~. 
.\v re · n t c~Jt • ct ; pro j : ct 11~ , rc uerimentos, 

ia1 .caç .: , i.tlcrpe lloç :s u moç es . 
Dt.scus à >d ' req ueri ento, i ndi..:aç e.~, in-

terpellcl es e moçóes. 
App ovaç~o de reda eçó::s. finaes. 
Vo:açáo do j.la• ecer n. r 7, sobre o requeri-

c::ento dd p rofes o·a dJ cidsd t: de c arangola, 
d . Maria Genuína dt Co3ta Barbosa. 

O SR. F . ..,. cau:o.rAJ."'s. por parte da commissào 
de Furç1 Publ &ca, apr .::senta o seguinte . 

Votação do ele n . 188, opinando pelo arcbi-
7, vamento da p.;tiçAo do escr1vllo de paz de Di-

vina. do Cara ogola, ci.àdào Q11irino d1 Silva 
Bra~a, solicitandO revogaçã de:Jeis. 

Parero· para 2 ;' düctt. :ão do projec~ o n . 
(Força Pub ic4J 

(5 .• legishtura) VLtayo' em primeira d&s\ ussáo do proj~cto 
n. 91, 1DStituindo um premio de · viagem para• 
o1aJumno que mais s: disti:guir na Escala. 
Aig:rieola,;d4- Lavras. 

A C )m~issll de Forç1 Pub 'icaé de paree<r 
que o proJecto n. 7 d ::ste ann:>, bnn .lo a 
forç• puolica do E·Hctdo para o ex~cicio de 



Votaçil.') em prim~ira di!\:ussao do proiecto 
o. 162, do Sena,do, auetorizaolO o governo do 
Estm a fundar uma cotonia Correcional. 

Votação em prim:ira d> de n. 163. tambem 
do Senado, auctf)ri~n1o o govern·• do Estado 
a fundar, nas nnmedia'XIes da capital um 
Asylo para recolhimento de men1igo•. • 
· Votaçlo em pr•mcira do de o 91 modifi. 
çando a actual divisil.o administrativa 'do Es-
tado. 

Votaçlo em primeira do de n . 93. instituin-
do no Estado o ensino agri;ola ambulante e crc-
ando premias de animaçao da pomicultura. 

SJCGUKDA. PA.RTB 
Até 4 horas da tarde : 

:l. • discusslo do pro\ecto n. R6, crcando 
uma linha de tiro n., Gymmsio Mineiro . 

1. • do de n. 88, auctorizando o governo a 
concorrer com roo:oO<SXlO para a subScripç~o 
na.:ior.al em favor da acquisiçao do novo cc.u . 
raçado cRiach;1elo•. 

1.• do de D. QO, COncedendo I 5:000So00 
como auxilio para ser con. luida a orcoestr..ção 
qda o,Jera c1iratk,les-. do maestro Manoel Joa-

. R'glleriMtfiiBs 

Do cidaáao Carlos Firmino Tavares. pcdin·-
do a iransferencia de !'-Ua fazenda do municí-
pio da Pomba para o de Uoá.-A' commis-
slo respectiva. 

O sa. EoGAitD DA. CumlA passa ás mos do 
sr. Pr~idente, afim de ter o destino regimen-
tal, um requerimento do cidadil.o joào Pereira 
de Araujo, solicitando diver!Oi favores :....!A 
commissão de P.;tições. ' 

Commiuão tú Camaras Mu.,.icifJats 
O sa. GARIBAI.DI DJC MJCr.r.o pede a nomea-

ção de dois mc:mbrcs que preencham interi-
namente vagas existentes na com nissão de 
Camaras Municipaes. sendo nomea:los os srs. 
Te c:queville e Campos do Amaral. 

'ReqtUritnento 
O SR. NJti.SON ou SENNA m ~ nda á Mesa um 

requer.mentcJ de .!="ranc.::-co Nascimento e ou-
tro, officiae~ da 1-n prensa ()ffic ial, pedin o ele-
vação de vencimentos.-.\' cem nissão dv Pe-
tições. 

quim de Macedo . 
1.• do de n . t6t. do Seoa:lo, restabelec«!ndo APRBSJtNTAÇÃ> Dlt PARltCJtaas DA COMKIS-

a pasta da Agricultura. Sóus 
Levanta-se a ses il.o . 

17.• SESSÃO ORDIN AR I . .\, 0515 DE jUUI ' 
DE 1910 

PRJC!IIDJCNCIA DOsa. PaA.Do LoP.as 
SUIIMARIO :-Acta.-Expediente .:- Apresenta-

çllo de pareceres. -Apresentaçllo de projecto.-
Discurao do sr. Nelson de Senna.-2.• discussão 
dos projectos n1. 86, 88 e 90.-Discurao e emen-
da do ar. Heitor de Souaa.-2.• do de n. 16t, 
do Senado.-Discurao e emendas do er. Heit{)r 
de Sousa.-Ordem do dia 
Ao meio d;a. fc.: it.1 a chamada, ac am-. e 

;:-resentes o sr . Pra:1o Lopes, Argern iro de 
Resende, Ed . .,; ar da Cunha, Campos do ma . 
ral, Heitor de ou a. Nels n de Senna Gan-
baldi de Mello. J ã Velioso, Ca\te llo Branco 
Toe lUeville, Jayme mes. j ão Por6rio Sc hu: 
mann, Amtoteles Ourra, 16nacio Murtà e Af-
fons Penna Junior, falt!: njo,com causa partici. 
pa1a, os srs. avier Rohm, Miranda Junior. 
Pejro l.atx>rnc, Valdomiro de MagaJnã:: , Gal · 
dino Rios. Pat•li ello, 1\merico Lopes e Julio ::la 
Motta e sem ella 0." ma•s senhores . 

Abre -. e a se sào . 
Li:1a a a:ta a antecedente e não bavêndo 

quem <o~re ella fa a obServações. fica a mesma 
sobre: a mesa p&ra s t r approvada quaodo hou . 
ver numero . 

V SR. I 0 SKCilaTARIO dá conta do seguinte 

JCXPKDIX:NTJt 
Officios 

Do sr . Affonso . de Freitas, communicando 
ter tomado posse e entrado em exercício do 
cargo de delegado Gscal d Thesouro Nacional 
neste Est ado, em data de 10 do corrente mez. 
-Inteirada, agrad.:ça ,e. 

0'l 1 . o secretarto da Camara dos Deputados 
do Estado de Sáo Paulo communicando a con. 

· stituiçto da Mesa da re'feridl Camara.-lden· 
tico despac . o. 

A. C. -12 

O SR. IGNACI MuRTA, por parte da com· 
missil.o dt Petiçõ: • lê ~ manda á Mesa o se-

ui nte 
Parecer 11. I90 

CS. • le ::t islatura) 
A commisc:ão de Re pre entaçõe.- e Pe tições, 

tendo presen e • .. epr es:ntaça do-. funccio-
narit s admmistrat iVÇ> e judiciarios da comar-
ca de Ll.vra . • solic itando a c rea ·ào do Jogar 
de porteiro do audi c r io da mesma. é de pa-
re ..:er e requer que se p çam ao g verno do 
Esta:lo informações sobre o conteúdo dessa 
representação . 

Sala das co r mis õe<:, e rn 2 5 de ju lho de 1910. 
- H itor de Sousa .-Campos do Amu at.-
lgn cio i\\urta.-A' impri l:!i r-se. 

as~a ·se á 
APRltSENTAÇÃO Dlt PROJEL'TC'S, RltQURRIMKN • 
TvS, lNDICAÇ RS, INTERPELLAÇÕ23 K MCÇ .25 

O sr. Nel o n. de ennn. : - r. Presi-
dente, por pa: te :la l O nmi,sao de l nstrucção 

ublica, venh ler um r i ~ to que offereço á 
considera·Tào dos srs .. deputados, esperando a 
approvaçao plena d.t ~ 1 tas nelle concebidas 
porquanto trata-se de atisfazer um comprO.: 
mis formal to na o pe lo E"tado m duas leis 
succe. siva ~. preenchen o Jacu 1as Jament aveis 
da nossa orgaoizac;il. interna .:!e ensino em re-
JJcAo ás Escola Normaes . ' 

O pro jecto é o seguinte ( leJ. 
Serão muito ceves. :>r . Presidente, as con-

siderações que vou a duzi r em justificativa des-
se pro jecto que por si mesmo \á está Justifica-
do, t al é a utili:lade àa medida nelle consigna-
da, ede se estenderem pelas 4 póndpaes zonas 
ge graobicas do Estddo · s inst ituto normaes, 
d! que cogitou alei n. 4~'.l de 18 de setembrc 
de •Q06, q uan jo,auctorizand· o governo a re· 
formar o ensino prima rio n rmaJ e supenor do 
Estado, eguaJmente n seu artigo rs, n. 11 .. 
dava auctoriza;ão ao po:kr executivo j)ara cre 



•• 
ar e in ·tallar a escola normal mOdelo na capi · 
tcl do Estado e as escolas normaes regionlltS 
que 1u1gasse convenientes. 

No art. J7, n. 11 . da mesma lei n. 43q, o 
legislador p~e! viu a necessida:le do restabeleci 
mento do cosi .o normal em nosso Estado, di-
ftundindo·se o programma da escola normal mo· 
delo, da Cap tal por ou tros tar:tos institutos 
quantos o gover~o acbclsse de c nv<'niencia res· 
tabelece r na antigas~ édes de Escolas Normaes 
officiacs, di:semimd~s pelo Esta:!o até 1~, 
época da sua lamentada suppres:Jlo ou mutJla-
mento cem a lei n. :l8t, daquelle anno . 

O de c. n. 1. r:f:;o, de r6 de dezembro de 1906, 
que regulamentou a dita ki n. 439, iniciou· 
se Jogo no art. t. · com a declaração formal 
d:: que o ensino norwal seria dadiJ no Estad· 
em t co as norrnaes it.stal ladas na Capital e em 
outras cidades de Minas , conforme as necessi· 
dades corresponjentc:s ao ensino. 

Sabem v. cxc . e a Casa, sr. Presidente' 
quão gr a 1de t em sid o no~so de scnvolvrmc nt 
no epartamento do cn ioo prirnario, morto 
ma;s do que no ensino norma l e sc:cunjario 
(apoiaáos j; e qua .to ao ensin) normal, as diffi · 
culdade têm decorrido da não regulamentação 
d a•t. l. • da lc:: n. so r, de 21 de etembr•> 
de tCJ<.'9• que permittiu a concessão de regalia 
aos iNtrtuto de en inr1 secundaria que :;e 
ajustassem ao plano e· colar normal modelo 
da Ca i tal . A~socia~õc:s varias, bem como 
particu lares e algumas can aras ,'\\unicrpae 
tem, patriot icamente, S (; d=sve)ajo emcrear 
inst,tutús normaes nas édesdos seus res 
pe.:tiV( S n untcipio:; . \\"s, como a lei n . 
439 de 19 . , em seu artigo :u prohibia 
o governo de conc.;der regalias de equiparação 
a novo · estabdc: crm nto · de en ino normal, 
além 1os 1á cxi te ntc: s, .;egue-se que e5s~ ini-
ciativas das n unicipatidade , dos particula res 
e das ~sociaç" e:; que têm cread, inatitútos 
normaes no E tad::>, e~t livam JNr intt:iro CO!l· 
demnadas vrsto c mo nao as~istia ao Poder Ex· 
ecut,vo o direito oe, em contrario do que a 
lei n. 439 dispunha, s··tisfal cr a tâo justo · re -
c lamo ao e1. i1 o e a tao nobres aspirações 
des~ es iosti tutL S oriundo d:.1 iniciativa parti· 
culJ r. Ar redaao o obstscu lv pela le i n . 50 1 do 
anoo p a s~a1o , no art. 2. · Jã 1 e feriao, a fa lla de 
regulamentação desse disp1sit ivo i ·np<. d~ ain-
da a di pensa dos fav,Jres kgaes aos mr: ncro · 
nado in tituto, de creaçào não officia l. 

Eu não preciso, perante a casa, sioáo si.,ni-
ficar tres exemplos que tém o tc5temunho ae 
deputados, com a~scnto n~ata casa do con· 
gre~so, para corn .. b raro meu a serto de que 
o povo rnrneiro aspira a obtenção de ma.or 
nJmero de Escolas ~ormaes no Esta •O . 

A Camara Municipal de S. Pau lo do \\uria-
hé crcou um i~tituto normal fez o pr<...vimcn-
to das ca jeiras, esmera·se en'1 organizar al li o 
ensino pelo paradi5ma d :l ~utros institutos 
ex i tentes n E \a lo, assistindo, em fim, aquel -
le estabelec imento com todo o au ilio preciso; 
entrc: tan.o, ao poder exl cut•vo nao é h coto sa-
tisfaz~ r a aspira;ào da=tuclla 2ona da .\\atla, 
por quanto é t. ·rto que a nào regulamentação 
do art. l . • det ki n. 501 p-sitiva t.ente impe· 
pede que o governo conceda as regalias ce 
equiparação a outr s estab!lecimento· particu -
Jare· de ens ino normal, a:•'m dos iá existentes. 

Em juiz de Fóra, onde a iniciativa particu· 
lar rebenta por tant<ss u anifestações elcquen-
tes na industria. no ensino e em tantos outros 
emprehendimentos uteis ao Estado; em Juil~ 
de F6ra existem nada menos de 3 institutOB 
particulares, que sào: o Collcgio Stella Ma:u-
tina, de uma congregação rebgi~a. catholica, 
o Collegio Mine,rn, de uma ~~sociaçáo tambem 
religiosa, protesta te e o Collegio .Malta, si-
não me c:ngano, e que <> spiram a!> regalias da 
equiparação. 

t:sses tres institutos, oriundos de uma fe-
fecunda iniciativa particular, com pessoal 
adestrado para o ensino, com toda a appare · 
lhagem pcdagogica nece~saria á minist~o 
do ensino normal, seilundo estou informado, e!'· 
ses t res irust itutos vém-1>c na contingc!nc~a de 
errar tS suas portas ou então de manterem 

nm curso que sati5fará aos paes dos alumnos, 
porqua.nto r ào tê ,, validade official os exames 
prestado· n0s mesmos, para a acquisição dodt-
pl ma de normarista. 

A c;dade de S. ebastiào do Paraíso, no 
Sul de J\'\inas e poderia até invocar o teate-
mull ho do nosso co! lega, o digno r. deputa· 
d Can pos do Amaral tem~ por iniciativa par-
ticular do sr. padre dr· Ar•Stúteles Benatti e 
de cutrcs illustr~ professores alh residentes, 
r ma e ola n• rmal mantida com todas as exi-
gcncias drdacticas e pedagogica~ ; entretanto, 
todas es~ as escolas 1 ão puderam ainda rece · 
ber uma sancçào de ~ympathia por parte do 
poder publico, visto c.umo pe los motives jl 
expostos, e !'em aque J a regulamemaçAo. está 
1mpedido o Estado de estender as regalias de 
c: uiparaça0 a outros cstabcJ• cimento..<~. que não 
os existentes, acruaimente, e que tinbam sido 
qui parados antes c a lei n. 4 39 art. :11 • 

'ão repetirei o que, ne ta càsa, por mim e 
outros deputados 1á fo. dito: q ue era uma con-
qui ta feita, dcs e o lmperio, pela provi 1cia 
ele Minas Gc:• ae~ . a creação de escales nor· 
mies, que, nos 1-ontos n ais di<~ta ntes da terra 
mineira, foram verdadei~os fócos que derra-
meram luz benefi;:a e rntens<l, preparando a 
nos a n ocidade e armand ·a para os comba-
tes pr 6cu0s da iotell ·geocia taes como foram 
a!! esco.as de Paracotú, de Oi<tmamina, de 
r ·ampanba, de Ouro Pn:to e de S. João d'El-
Rei, as mais 4nti ga.:s qu e: se cre3ram em Mi-
nas. (Apoiados; 'nuUo tem!) 

A de Ouro Preto até foi a r.• deste genero 
que: funccionou, no Brasi l, si não estou em 
c::quiYOCO. 

Cir umstancias financeara prementes e do-
lon sas, lc:varam o legi lado r mineiro, em dado 
mamemo. a cortar essa- escolas, desde que 
por forçada economia se mutrlou a sua orga-
nização, em 1899 . 

As populaçõ!S que já gozaram desses bene6-
cos institutos ofbc ia~ s têm aguardado impa-
ci.:ntes o dia feJ.z em que devem retornares-
sas esco:as á suas turas, para, de novo, semea-
rem (j luz e a educarem, para o apostolado 
sem~re benefico do m2gistcrio, os n~sos jovens 
patr i cios dús dois sexos. 

Veiu durante o ~overoo d~ João Pinheiro, a 
lei n. 4 39, de 1906 que estabe le.::~ u nesta ca-
pita l a Escola Normal \o1elo, det.Xando, como 
disst no seu texto, (ar1s . 1 s e 17) a valvull 
que àuctorizava a continuação dessas espe-
ranças, de que se restabelece&se o ensino nor-



mal por tantos institutos quantos necessarios sores, revesa1os cada semestre ou cada anno. 
fossem para attcndc:r a um Estedo tllo grandc- , com grande estim•Jio para o magisterio. 
vasto e populoso como c, no~so. De fs.cto, sr. Prebidente, a 6scalizaçlo remu-

E' tea:po, portanto. co executivo acudir a es- nerada é da maior efficacia, como tem sido 
' sea reclamos (a~oi4dos), iá que nãt' tem podi provado na pratica, porque é a a~istencia do 
do ser equiparados os est•belecimentos nova- inspector junto ao professor assidua e conti-
.mente funlados por iniciatil a part icular. nuadamende, dando-!be c~ragem e animo 

Foi nesse sentido que a cornmisslo de l !t- dando-lhe licções e exemplos e ev,tando que o 
t~o Publica formulou o projecto d~ lei que Es• ado desperdice a sua já grande verba oe in-
já b e offereço ~ cc;msideração da casa. não suuccção publica sem prove:to efficaz para o 
creando tantos mstttutm quanto a.;; nossas povo. 
occessicJ.des reclamam. mas procurando atten· Por conãequenci<~, rematando e;; tas conside-
der à justtssima aspiraç!o do momento no Ji- raçõ!S, e~ pero que :1 Camara d JS Deputados 
mitcdM recurws do Estado. • approve, na, ai~cussões suc:ce~sivas, o presen-

Esses 4 institutos collocados sem se atten- te projecto de lei e que a illustra li:> dos meus 
der a interesses subalterno~ de qualquer es. distinctos collegas tra~a a sua coop:: raçao a 
pecie. em 4 cidades mineiras, escolhidas pelas esse mesmo projecto, cem aOJ entendas ou corre· 
suas condiç es conforto, de clima, de popula . çó ~ s que se fizerem de nece sidad~. (llfNito 
ção, de importancia rcooomica de centro de bem I Muito fnm! ) 
communicaçOes faceis na zona 'respectiva; es- ProjecJo n. 94 ses 4 institutos serão estabelecimentos fada· 
<bs a um progresso rapido, serAo viveirrs para (·. •tegislatura; 
a educaçAo dt:"tes abnegados mini trc.s do o Co . gr csso L~gislativo d 1 Estad) de .\ i nas 
alphabeto, que slo o; profeJt. ores prima rios. Geracs decreta: 

A suppressão do dispositiVO que manda que 
seja o er1sino só nente ministrad 1 ao sexo fc: · Art 1. · l· ica auctorizado o govern a ::li•.' :t:iir 
mini no ~ um" necessidade que perfeitamente o Estado em quat ro r g iões para dentro de caáa 
se impõe, em relação ás Escolas Normaes re- uma ddlas e na séde do município, que reuna 
giooaes; pois, ~abemos que ha varias localida melhores condi;ões de adeantamento e facili-
des remntas no interior d0 Estado onde as e5• dade de communicaçoeF, em rei a ão aos demais 
colas isoladas difficilmente podemo ser regi- rr.unicipios da mesma r g ião, po1er fundar att 
das por moças, por senhoras; e nó3 temc.s mui- ma1s quatro Escolas Normaes em cumprimen-
tas v o.; ações d :: homen~, de mi)ÇOs, que S! to do que d1 puzeram a lei n . 4 3Q de 28 de 
acham cortádls neste momento. por não oode · setembro de 19o6 (arts. 1 tn. 11 c tín. u) e 
rem os mesmo · cursar a escola n )rmal 'TIOde- regulamento n . 1.9bo. d 16 de dezembro de 
lo. da Capite. na qual só se admitte á ma- 19<)6 (art · ' · ·). 
tricula senhora•; sendu tambem certo que a Paragrapho un ico. 'eno . ixtas as re ferida 
ma ioria dos lleg ios equiparadcs não adopta Escolas Nr.:rmaes Region-aes e sómente nesta 
a matricula mixta. parte da admis:;ào dos dois sexos á matricula 

:::>abe.no · a circum tan .: iaspenosas ela · 3 do é que ellas de xarao de bservaro 1egim::n da 
intc ri0r; e sempr~ em Minas 0 ensino noz mal l' scola Normal M<.o delo da Captt .; do Estado, 
foi mixto, sc:m d!svantagens para a educzç 0 que em tudo o mais lbc:, servirá de para· 
em commum dos dois sexos. digma. 

Razóes de nrdem p!da~o.:ica attendiveis e Art. l. · Para ll nomeação de inspectores te-
respeitaveis. fi ze ram com "lU~ a Escola Normal c hnic s de en.,·r.o c directc. res e g rupos esco-
mo:ielo, des ta r·apit al. só ~eja cursada p :~ r se - lares será daú-:~ ah·oluta prefer ncia a . profe s-
nhoras; mas. a mesma medid 1 nilo se po eria r; res primarios, eliectivo: ou ~: m di ponibi l id~
esten~e r, .em l.! ra "e inju tiça, aos ou t ros esta . de, e que ten h m as melhores no tas de ap t· 
belec trn~nt que ~c e palbarem pelo Estado dio e capacida.d , c0nforrne constar d . qua-
(apotados) . :iros ri gurasamente apurados n Secretaria do 

Q Interior. ao fim de ca a seme: tre . 
uan~o aos ~rti gos do projecto, referentes á l'aragri! pho unico. F'ica ao crit erio do f!"O· 

nomeaçao dos tnspectores technicos, acham-se vcrno c afirmar ou não 0 prr f ~or que for 
\USti6ca:ios pe la ua si mples leitura. 0 est1 u\o q u:.: 0 legis la or quer dar ao pro- commissionado no ::e virçn pc: ri di co da fi ;ca-
f d lisa ão do ensino. no cargo effect ivo de in · 
essor prima rio, ignifican1o-o, dando -Ih;: a spector te bn; co. t endo . em pre em attençAo os 

po'iiçào social a qu ~ faz jús oelo eler,ado s a- resu ltados da fi >caliza~ão fe it<c. pelo commi sio. 
cerjoci que exerce, esse estimulo não será b ~ fi obtido si n1o :>e rep<Htir pela generalida1e do~ m do cc.mo . se paca s ua nc mea.,~o de niti-

. . · v a de in pector. 
in:tivtoucs mat:; ap to , os favores da lei. rt . 3 . e Revogam-se as disposições em 

P r comeJucncia, a nomeação dos inspecto - cont rario . 
res tecbnicos não deve ser de-d :: logo defi r:i- Sala d3S ses~õ :! • 2s e julho e 1910.-Nel-
t iva ~ sim ómente depais delles revelarem ca- sonde Seona.-Ca ' \ello BrancC1.-João Velloso. 
pacidade e apti :tào prova1a; no exerctcio da -A j ,r,p <t mi r- ~ e. 
missão que lhes se ja. dada. Não havendo numero I gal para se proceder 

Só então é que o Estado deve seleccionar, á votaçi!o das mate r ias de discus~llo encerrada, 
jo!irar dentre 05 m is capazes os opt imo . passa~se á · 
afim de investi! os definitivamente com es<e 
cargo de alta tmportan.:ia para o en ino pri - l .• PARTE DA ORDE \ DO DIA 
mari.;. Des1: que 0 Secretario do Interior :a.• DI.CU ' SAO D:l PJtOJKCTO N. 86 
não se ja obrigado a tornar definitiva a funcção Entra em 2 . • discu são, por art ig , o pro. 
do technic'l • .;ste cargo po:ierà se;- dado em jecto n. 93, creando u ma !in 1a de tiro no Gy-
commissio a muito maior numero de profes- mnasio Mineiro. 



·e. 
' Ninguem tomando a palavra, encerra-se a I Pretende. a CO!Jl.missão, sr~ . ~residente, r;jm-

discussão, ficando adia ·a a vctaçào por falta plafica.r o d•spos1tavo desse art1go, e, 10 mesmo 
de numero legal. ternpo, restrinair·lhe o pensamento. 

2 • discussão do {Jro;6cto n. 88 
··com as mesmas formalidades regimentaes é 

submettido á 2 . • di~ cussao, que se encerra sem 
debate, ficando a votação adiada, o pro;ecto n. 
88, auctorizando o governo a concorrer com .. 
too:ooo$ooo para a subscripçlo naçional, em 
favor da acquisição d ) novo couraçado cRia· 
cbuelo• 

2. • discussão do jJ1·o;6cJo n. 90 
E' a~nunciaja a 2. • discussão do pr jecto n . 

90, conce c:: ndo 15:0::l<'lioOO, como auxilio p.1ra 
ser concluidi a orchestração da pera cTira-
dentes», do maestro Manoe l Joaquim de J\la· 
cedo. 

Em discussão o art. 1 . o. 

O sr. Heitor de 8ousa :-Solicitei a 
palavra, sr. Presidente, para aJ:resentar ao art. 
1. ·, do prGjecto, cu ia discussão v. exc. aca-
ba de annunciar. uma emenda auctorizando o 
governo a mandar imprimir as composic,ões 
musicaes do maestro Francisco Valle, entran· 
do, para isso, em accordo com a família do no 
tavel m.neiro, que era uma dc.s glorias·do nos . 
so Estado. 

E emenda, que é tambem subscriptl pelo 
meu digno collega, o sr. Ne lson de Senna, 1us-
tifica.se pe a nec!ssidade de não ser deixado 
Do olvido e na obscuridade u espolio musical do 
genial music ista, tão cedo roubado pela morte, 
á terra mineira. 

Peço a v. ex ; . sr. Presid:! nte. que dê á emen-
da o an:iamento neces5ario , a fi m de que ella 
seja submett.da ao debate e d pois approvada 
pela Casa . 

Tenbo concluído . 
(Muito bem I Multo ó1 tn I) 

E tn nda 

Tal como foi acceito pelo Senado Mineiro o 
artigo não restaura ~ómerite a Secrcta:-~o da 
Agricultura, Commcrcio e Obra Publicas, creà-
dà: pela lei n. 6, de .6 de d~zembro de •89• e 
mais tarde supprimida pela lei n. 313, de 16 de 
setembro de H)OI, como ainj a auc1oriza 9 go-
verno a reorganizar as demais 5ecretarias de 
Estado. 

Send0. Sr. Preai dente, muito recente a re-
organização das Secretarias do Interior a das 
Finanças, que datará, no maximo, de quin~ 
mezes, a vctaçllo ao art. r. ·, ta1 como esta 
reditfl<lo importi4 em subtrahir ás leis R C!lta-
bilidade e a consagração, do tempc-, de que eiJIS 
tanto carecem. o SR. AFFONSO PllNlU jtJNIOR: (AjHJIIulo). 

<) SR . HEITOR DE Sc,uzA:-A commisslo 
entende restrmgt !O artigo 1.· do projecto uni-
eamente á restauração ao restabelecimento 
da Secretaria da Agricultura, idéa feliz, ini-
ciativa digna cos maiores louvores que teve 
no S c:: nado Minei r" o sempre bem in•p1rado se-
nador Mello Frésnco. 

Diz a emenda (li • : 
cSub~titua-se, por este, o art. 1°: 
Art. 1 o Fica res tabelecida, s ob a dénomina • 

ção de Secretaria da ARri ultur2, lndu~ tria, 
Terra~. Viação e Obras Pubbca!', a Secretaria 
da Agricultura. Commercio e Obras Publicas, 
creada pela lei n. C>, de t6 ck dezembro de 
1891 e supprimida pela lei n. 318, de setembro 
de 1901.» 

Sr. Presidente, aproveitando o ensejo de me 
achar na t ritlUna. vou justifi ar outras emendas, 
umas referentes a artigos do projecto e ou-
tras para serem accrescidas nel le em Jogar 
conv ... niente. 

Uma dellas é complementar da que apresen-
te. a o artigo 1.· e dâ. provic!encias q tJant('l á 
re rganizaçao do no·:o departamento de Esta-
do . 

1 
t\ commissão entec.d~ que o governo deverá, 

em regulam~nto que expedir para a eOeeti-
Acc re cente . se onde convier : v idade a lei que estamos dit\cutindo, avocar 
Arti .., o . .. Fica o governo auctorizado a man - para e ta n va Secretaria os serviços actual-

dar imprimi r composí ·óes musicaes do maes · mente pertencentes a outns e que. por sua 
tro Franc•s o V r i I e, entn, ndo para isso, em a c- natu n za e objecto, Jbe dc.•em pettencer . 

. I 

corda com a fam ilía do s audoso mineiro . Tam bem t ntende a commissão que deve llcar 
' al.:l das sessões, em :.z· de ju lho de 1910.- expre~ sa na lei a dtsposição que manda ~up-

Heitor de ousa. -1 'elson de Sen na. orimir os cargos desne.:e s~arios, á proporçAo 
Lida e apoiada, é a em oda posta conjuncta · que forerr. vagando. 

mente em discusslo, que se; eoc~ rra sem de::- A emenda está as~im redigida (/1) : 
bate, add•a ndc> se a v taçào por na o llaver nu- « ut strtua -se, por este, o art. 2° : 
mero legal. Art. 2° O governo organizará a referida 

Sem dc: b.tte encerra·s - ~ di ;cussão do art . Secretaria, com os serviços adminJblrativos que, 
l. · , cuja votação fica egualmentc adiada. j por s~u .objecto e ma teria lbe competirem, 

• . . suppnm.ndo, quando vaaarem, os cargos de~ne-
2 . ducuSJtJo do {Jro;ecto n . I Ó.4, do enado ce . ~ an c.,s e exped.ndo o regulamento Preciso 
E' annunciada a 3 . • disco . ão do projeeto pa~ a efTccti.vidad.: dt ssa organização : 

n. 164, do Senado, re tabcl.:cendo a pa ta da Otz a terce1ra cmen1a 11) : • 
Agricultura . c -\ ccr escente- ~ e o~de conv1er : 

E m discu ·ào 0 art. i .. Ar t. .. 0 3 S~cretanos de Estado . perceberã~, 
além dos venc1mento· ac1uacs, ma ts a quant1a 

O s r. Behor de Sousa.: - Sr. Presidente, ae treu:ntos mil réis (Jooioo) rr. ensaes, a qual 
a C9mmi. ~ão d; o~st i tu içao L~gi !ação . e se inc')r.porará áque lfes venci~e~IOS . ~ 
j ust.ça, pel rt: eu bum1lde orgao, propõe v ar tas Sr. Presidente embora se JUStificasse plena-
emendas ;:o projecto em discus sã o . mente a elevaçà'o de vencimento - desses iJJus-

Uma destas é relativa ao at tigo 1. · do prc- tre · func:ciooarios, na quadr ... actual em que as 
\ecto cll ja dL cussao acaba de ser annuociada despesas immed.atas e neces&adas absorvem 
por v . exc . quantia sup:rior, ou pelo menos egual, a que 



os di,...nos Secretarias recebem, a emenda nlo 
e leva vencimentos, ella visa substituir uma 
vantagen1 que att bo\e o Estado Jbes attri · 
buia. . 1 

1 E' saQido ou; os Sccretari s de Eshdo tJ-
nbam oare suas resiCten ias casa§ construídas 
pelo Estado . Exiger:: cia!i do serv iço publico, 
porém, determillaram o aprnveitameoto de 
duas casas em repa·rtiçõe · d·.) Estado. 

O sa. NJCL\ON Da S.NNA:-A terceira des· 
sas casac; deveria ser dcsttnaja ao Muse ! do 
Estado, o que seria um destm'J util e appleu -
diCJo . 

O sa. HJCITOR Da c:;nuzA: -Resta uma casa. 
Quando ella nao devesse ser aproveit&da, 

como parece que o será na installaçào da re· 
partiçao dê Hygiene do Estado e não viesse a 
servir para o Museu lembrado pelo nosso dis· 
tincto collega que me aparteou, ou se dest .-
nasse a qualquer outro serviço, n governo ver-
se·ia em difficuldades para indicar =1ua1 dO!I 
tres Secretaries deveria occupaJ .;,, com e:xcJU· 
aào dos demais . 

Nessas condições, a emenda visa dar .1os Se · 
cretarios um auxt lto pecuniario que compense 
a falta de casas e co re. p nda a•) alugud de 
um pr::: dio de relativo confvrto . 

A emenda não trata de augmento de venc i-
mentos, a liás muito \usto, mui to legitimo, por· 
que ha funccionarios su balternos que v~ncem 
quasi tanto como os Secretaries de Estado, é 
uma mediàa de compensação para aquella 
despesa que esses altos funccionarios terão, 
inevitaveJmenie. de fa ze r de ora em deant e. 

A t utra emenda diz ( /1) : 
c:\ ccrescente- . e onàe convie{: 
Art. . .. Os of6ciaes de gabin~te dos Secre · 

tario ; de E .. tado serã '> por es tes esco lhidos 
dentro ou ió ra do funccion ,J i mo publico do 
Estad:>. competin !o neste ult imo caso ~ pcs . 
S">a que for n1meada o vencimento mensal de 
quinnento• mil réis (sooSooo; • . 

Como vê v. exc .. :- r . Prt- si .Jente, a. emenda 
fixa os vencimentc•s dos of6c iaes de gabine1e 
dos Secretarir-s de Estado, quando a nomeação 
des~es auxili ares da administ ração não recabar 
em fun::cionarios do quadro. 

As lei vigente iá permittem aos ecre ta. 
rios a es olba de seus auxili ares de ntto ou 
fóra do fuo.;cional i. mo publico, mas nesse ul-
timo caso. no caso de recu hir a nomeação em 
p · ~óa ext:anha ao fu n cionalismo não esta 
fir.aoa a re numeri .;ào a que terán direi to . 
r\ emendada commi ~:v. propõe para esse fi m 
OS Vt:OCIOt: ntOS j e :; r,Q (0 meru aes. 

Parece que nãn ~e 1ra ta de remunera ·ã., 
-: xagerada. na o ~6 tt'ndo ~e em vi~ ta , . mu i 
tiplos enca1gos da fu ncçàn. cnmotamtem a ne · 
ce~s i dace que tia de serem nomeadvs. para o ex · 
ercicio della, pe~ eóas C(•mpetc:nt. s. capaze ... de 
subst ituírem os secretari s, em alguJlla!l de 
suõS auribuições e de aux il iai o. nos iffi cc.i . 
e comple xos serviços de !'eus carg !'. 

A ult ima emenda é assi m rt d igida (U) : 
cAccrescente-se Ollde convier : 
Art ... A present e le i entrará em vigor na 

data de sua publ ica~ão, ficando o governo. deS· 
de já , auctorizao:!o a abri r o credito nece~ario 
à sua execução.» 

Ella manda entrar, desde i1 , em vigor a lei 
que res ab~lece a Secre taria da Agricultura c 
abre redi to para a sua immcdiata r x . cuçào . 

; 
A conveniencia de dar execuçio immedíata 

ao restaoelecimento da pasta da .-gricu)tura e 
a necessid:de de dctar o poder executivo de 
meios para faze! ·O ius ti6cam plenamente esta 
ultima emenda. Á 

Nessas condições, a commisslo acredita que 
as suas emendas merecerão approvaçto dl 
Casa c fia do credito da Camara a sua tppro-
vaÇ1o . MuiJo 6em I Muilo 6ml! 

EMntdils 
I • 

Substitua-se, por este, o art'. 1. • : . 
Art. 1. o Ficarestab: JecicSa, sob a denómioa · 

ção de Secretaria da Agricultor&, Industrià 
Terras, Viaçãoe Obras Publicas. a &cretaria, 
da Agricultura, Commercio e Obras Publica, 
creaoa pela lei n . 6, de 16 de dezembro de •89• e supprimida pela lei n. 318, de setembro 
de U)Or. 

:1 . • 

.'ubstitua-se, por este, o art. :1. •: 
Art . .1 . • O governo organizará a referida 

Secretaria com os ser iços admanistrativoa que, 
por s u objecto e materia, lhe competirem. 
supprimindo, quando vagarem, os urg~ 'dt...'\-
oessarios e expedindo o regulamento preci-=o 
para a effectividade de s~a org-dninção. 

3·" 
Accrescente-se cnde convier : 
Art.. .• 0s secretaries de Estado perceberào, 

além dos vencimentos actuacs, mais a quant~ 
de trezentos mil reis (JooSooo) mensae!l, a quã1 
se encorporará âquelles venc•mentos : 

4·. 
Acc rescente se onde convier : 
A•t .... Os officiaes de gabinete dos secreta-

rios ac Estado serão por et. te" escolhídcs den-
tro ou fóra do funccionalismo publico do Es-
tado competind.> n~te ultimo caso ã peasôa 
que 'côr non eadn o vencimento memal de 
quinbc_nt s miJ réis (SooSocOJ 

5 .• 
Accresce nte se onde convier : 
At t.. . . A presente lei entrará em vigor na 

da ta ae sua publicação, ficando n governo. dés-
de ia , auctoriza dJ a abrir o credito necessario 
á . ua. ext cução . 

ala das Sessõ : s, em lS de julho d:: u}to.-
Hci tor de S us~ . -r.:du ardo Acr.arat - josé Al-
ves . 

Entr<t <.m d í scu!!~ào .:on j011ctamente com o 
art. 1 . o a e menda de: n . 1. ficando as demais 
obre a mesa p <t ra se::-:m opportunamente sub· 

mt: tt idas a debate . 
Ninguem mais pcda ndo a palavra, encerra-

~ a discussão. ficando adiaoa a votação por 
falta de numero legal. 

Annu nciad• a j js ussào do ert . 1.•. juhla · 
mente com a emenda n . :1, é el!a cncerri da 
sem debate, fi ; ando egualmente adiada a vo-
tação. 

juntamente com o art. 3.• sao sübmetti&s 
a detate a > emendas de ns. J. 4:: S· 

Não havendo quem peça a palavra, c nc~rra
se a disr.u~ sào, ficando arnda, pelo mc.tif o ci-
tado, adiada a votação . 



Nada mais havendo a tratar-se. o sr. Preai- t8.• SESSÃO OROINARIA, AOS ~ DF: JU-
dente annuncta para amanhã a seguinte. lHO DE 19 ·0 

ORDEM DO DIA 

PlliMltiKA PAR'l'E 

Até uma hora da tarde : 
Leitur'll e approvaçlo da acta : 
Espediente 

Até duas horas da tarde : 
Aprcsentaçlo de pare.::ties das con:midsóes. 
Apresentaçlo de proje.:tcs, requerimt:n.os, 

indicações. interpellações ou moções. 
Discus•llo de requerim:. qtos, indicações, in-

terpellações e moções· 
A.pprovação de re,11Çóes finaes. 
Votaçao do parecer n. 187, sobre o reque-

rimento d:t prc,fessora da cida le de carangola, 
d. Maria Genuína da 1 :os ta 8arbosa. 

Vota.ão do d~ n. t88. opinando pelo archi· 
vamento da peti(iao do escrivliO d: paz do Di-
vino do ' :aran~ola. cidadão Quirinn da. s.tva 
Braga, solicitando r .!Vogação de leis. 

v-otaçao em primeira di!'CUSsl.o do pro tecto 
n. 91. instituindo um premio de viagem par, 
o alumno que ma•s se dtstinguir na Esco'a 
Agrícola de Lavras. 
Vota~ em primeira di >cu~são do projecto 

n. Jó l, d Sen<td(' , auctorizando o governo d 
Estado a fundar uma Coloni~ Corrcccional. 

Votação em primeira do de n. t6J tambem 
do Senado, auctorizando o governo dO Estado 
a fundar, nas immed•ações da Capital um 
Asylo para recolhimento de mendigos. ' 
Vot~"àoem primeira do de n . 9 1, modi!Jcan-

do a actual divisão administrativa. do E tado . 
Votação em primeira do de 11 . Ql, instituin· 

do no Estado o nsino agriccla c.mbulante e 
crcando premias de an imação ja pomicultura. 

Votação ~m 2 • discussão do project n. 86, 
creando uma l inha de tiro no Gymna io Mi-
neiro. 

\ otação em 2. • do de n. 88, auctorizando o 
aoverno a con~orrcr com 1oo:oooSooo para a 
subsc r ipção naciona l em favor da acquisição 
do novo couraçajo cRiacltuelo-. . 

Votação em ~. • dl:! . de n. 90, concedendo 
tS:cOGSooo coPO auxtho para ser concluída a 
orcbeatração daopera c1ira:k::te;~ .o mae tro 
Mano=! Joaquim de Macedo. 

Votílçãoem 2."d de n. 164. do ena:·o, 
• e~tabeJecendo a pasta da Agricult ura. 

SEGUNDA PAR'l'E 

Até 4 ho ·a · da tarde: 

PaiSIDENCIA no sa. Puno LOPas 
SUMliARIO: - Acta. - Exoediente.- Apreaea-

taolo de pareceres.-DIIêlli!Jilo do parecPr n. 
190.- 2.• diacualo do projecto n. 87 .-2.• do de 
n. 89.-Adiamento.-Parecer n. 189.- Volta' 
commiullo.-Ordem do dia. 
A o meio dia feita a c h< mada, acham-a e pre-

sentes os srs. PraJO Lopes. Argemiro de Re-
sendr, Edgardo da Cunha, t-ampos do Amaral, 
Heitor de Sousa. Adolphn Vtanna, Castello 
B;anco, Jayme Gomes. Nelson de Senna, Val-
domiro de Mag;llhãe.q, TocqueviJie, Joi'l Anto-
nio, lgnacio Murta, Eduardo do Amaralt joio 
Purphiriol João VeJioso, Schumann e Atestolea 
Dutra, fa tando com casa participada ...s srs. 
Xavier Ru!im, Miranda Juni<,r1 Pedro Laborne 
Galdino Rics. Paoliello. Amenco Lopes e Ju lio 
da 1\\otta e sem ella os mais senburcs. 

Abre·5e a ~essáo. 
Lida a ::teta da an ~ecedente e nã"1 havendo 

quem scbre ella faça observações fica a mes-
ma sobre a Mesa para :er approvaji. qu1ndo 
houver numero . 

O Slt. t.' sEcREtARIO clã conta do seguinte 

EXPEDJKN'l'E 
Requertmen41s 

Do cidadllo Augusto Ccsar Moreira, collector 
estadoal do municipio do Pará, pedindo um 
anno de licença pari tratar de negocias em 
prorogaçào da de 1; de mez~s que lhe foi .:on-
cedida pelo governo para o mesmo fim. -A' 
commissão de Petições . 

no collector e d1 e! cnvão do municipío de 
< iuro Prct • pedin1o o restat-elecimento da 
gratificaçà::> a que tinham direito as co!Jecto. 
rias de accordo com sua classe.- ldcnticodes-
pacho. 

O sa. ADOI.PHO VIANNA envia à Mesa para 
ter o destino rqcimen;. al um requeriancnto do 
c•dadão \ tal iba Americano,sol•citando a decre-
tação d:: uma lei que •hc cnnc da privilegio 
para con11 t · ui r um pary no Rio das V c: lhas. -
A' c mmi ão. d ... Legnlaçà;J . 

COMmunicaçõo 
SR. EDUARDO no \MARAI. communica e 

Gca a Camara inte• rada que: .... r. Alves de Le-
rr.os tem faltado e faltará a •nais algumas se:l-
sõ es visto ter-se auc:entado da capital por mo-
tivo' de moles tia. 

APRESBNTAÇXO DE PARRCRRKS DAS COliUUSSÕKS 

Segunda di cus ão do pro\ecto n . 
força .>Ublicil. 

87, ·obre O sa. !ONACIO Mua'l'A por p t! rte da commis-
são de Peti~õe~. I e e1:via á M;sa o.; seguin-
t es pareceres: - ~. • do de n. BQ. concedendo licença ao co-

ronel Felicíssimo José Cavalcante de lbu:Juer 
que, e~ • i vão de orphaos da comarca do Rio 
Novo e ao profe sor Alfredo .Maximiano de 
Oliveit"d. . 

Discussão unica dopar'!cer n. r~. da com· 
missllo de Pettções. inde ferindo um requeri-
mento em que Joaquim Uria Pinto. professor 
publico em di. ponibilidade pede para os e f· 
feitos da aposentadoril, conta6em do tempo 
em que exerceu o magisterio particular . 

Levanta-se a sessão. 

Parecer "· I9I 

( s: legislatura) 
A commi são de Representações e Petiçóes 

a que foi enviado o req•1erim:: nto do cidadão 
Ernesto de Andrade e raga Fil no. orofessor do 
curso a nn~ xo do lntermtJ do Gymnasio Minei-
o, pedindo que seu;; ven.imentos sejam 

equiparados aos do3 p1ofessores e que lbe se1am 
pa'tOS desde a· data da promulgação da lei n. 
398, de setembfC\ de 1909, é de parecer e requer 



... 
que o referido reluerimtnto séja envia1o ao . Po~liw ~~ ~ i9.5 
governo para informar sobre o mesmo. • • . 

Sala das commissõcs, 26 oe julho de 191or 1 (S. Ieg,slatura) 
-lgnacio Murta.-Campoa do Amaral.-Heito. 1 A commis!lào ~ ·Representação e Petições~ 
de Souaa. de puecer e rfquer que sejam solic:itadla ·80 

P•ear "· 192 governo estaaoal infrm:nações :!>Obre o .requeri· 
memo de Fraocisc0 Nascimento .--Augusto ja-

(5.• legislatura) cob, pedindo elevação dos seus veneilllfDtoede 
A commissã:> ele Representações e Petições, funccionario da Imprensa OfficiaJ. . . 

a que foi presente a petição do .. cidadãos Per- Sala das commissões, em 36 de julho de 1qo1. 
minio candido dos Santos. Cas~iano Gonça.ves -Heitor de Soosa.-t..ampos do Amarai.-
Cumungham e Eugenio Oinar:1~. inspectores lnagcio Murta.-A irrprimir·!,e. 
de alumnos do Internato do Gymnasic• Mineiro NAo bavendt> pro1ectos requerimentos, iD-
pedindo augmeoto de seus vencimentos, pre.: dica~ões, ioterpellações e moções a sert m apre-
cisa e requer que sobre tal pedido ae peça sentados, passa-se á · · 
inforn ações ao gc,verno. o1~cussio Dll R.BQUBRIXB'l'08 

Sala das commissões. XJ de julho de 1910.-
lgnacto Murta.-Gampos do AmAfal.- Heitor Parecer •· 190 

de! Sousa. E' lido, posto t:m di~CUSSá(', que se encerra 
Parecer "· 1 93 sem debate, ficando adiada a votaça. , o pare-
(5: legislatura) cer n. 191, da Cl mmis·ã(l de Petições, solici-

tando do t-OVerno infurmaçlJes a respeito 'de 
uma representaçao em que tunceionarios ad-
ministrativr.s e juj.ciarios da comarca de La-
vras pecem a crea;au do Jogar d~ porteiro dos 
auditorio:> da mesma . 

A commissão d:: Represcnta;ões e Petições, 
tomandl conhecimento do requerimento do ci · 
dada, Mariano Ct sta aruanuense da A!'.si~ten 
cia a Aliendos de ~arbJcena, r.edinj• um au-
gmento de seus venciment s, 1-rccisa e requer 
que sobre o os umpto se pe!ja informações ao 
gove•no. 

Sal~ das c mmis~óes. l6 de julbode t9IO.-
lgnacao Murta. - (;ampos d·.l Amaral.- Heitor 
d:: Sou~a.-Vão a iu primir-se. 

Não se veri6:an:io numero legal de SJ&. de-
putados para serem vota:ja.~ as materia-. de 
discussão encerrilda, o sr. Presidenté annun· 
cia a 

l.• PARTE DA ORDEM OC A 
O s:a. Na:r.soN DB S2NNA em nome da com· 

missão de ln3trucçáo Publi'ca, 1 ~ c manda á l .~ DIScos:-Iono PR•,JaDTO •· c, 
Mesa o seguinte . Entt a em l . • di~ cus~. por artigos o pro-

Parlcer "· 191 JeClO sr. ~xando a fotça pub:ica do Estado para 
O exerCIClO de 191 I. 

)5.• Ie~islatura ) I Náo havendo quem peça a palavra encerra-
A co n mi . ão de lfhtrucçao J•oblica, a que se a disct.: ~sào, ficand ::> adiadas votação. 

foi pr sente o requerimento do oa..a)or j l sé 
Olymp.o de Oliveira ex-profe~ sor da cadei r..: d~ 2 .' discussllo do proj'ecloJ•. 89 
~eograpbia da extincta f-.scola Normal de S. 
jo!lo d't:l-l<'ei, tenoo na devida attençaoquanto E' annunciaia a l.• di~cussào do pro\ecto 
expõe o re:Juerente, uc faz acompanhar o seu '· 89, conceckndo licença ao coronel Feticis-
pedido de var1os do..:umcnto<, dos ql ae~, en. imo JOSé Cavalcante de Albuquerque. escri-
tretaoto, não e ' ta J.:n,vado 0 que alJ ga u 1e . vao oe orphãos da comarca do Rio No"o e ao 
querente em relação ao facto de ter, de motu professor Alflejo J\\aximiano de Obvc:ira. 
p,-oprio, aberto , :b das vant agens da d•sponi- 1 O sr.IGNAC•o MuRrA, em nome da comn:il5são 
bihdadc: remunera d, de que gosava ex-vi do i de Petiçóts, a ;>resentês o s : quinte 
de c. n. l. r 4t de. I Q9. I! de h ver ex ponta- I 
ocamente • equenoCJ yut lhe fosse desig nada 1 Requeri me 1tlo 

a segunda .ca:kira urbana de~· los~ o. Além Requtrc.- mos 0 ad•a mc nt(l. para a sesslo 
ParabybaCsexo mascuhnv). des,gnaçaos•mP ei · d:: é: manha d;s. 2 • • d•·cu •sàu do proiecto n. 
mente comtanL da Pc·rbria de 6 d:: agosto.~e 18<). • · 
1900, ~e~ m~nção de t<.:r 1do fe. ta a ped~ ·O I :)a!a da sessõe , l6 de jnlbo de IQJ0.-1 • 
do pehcaunano; e conl'•de~ando que. sem !" · l nacio Murta . - Heitor de: Sousa.-Campos t 
fcrmaçOes det;sJhad ,s da ecretana do Jntennr, . "'maral. 
vem esclarecendo este~ c outros p ntos do di- ' . . 
reito que possa assi~ti r ao requerente pafd o:; I Lido c po to em di : ~U 5fão o requeri~
tins, ahâs não bem precisado:- do qu .: :>olicit c~ to, é CJ .mes mo ~.em debot~ approvado, peloque 
do Congresso M.neirc'. oao pOdes á se pronun- é o pro)ecto rettrado da d•scussao. 
ciar com petfeito conhecu:nento ~ assumpto: Parecer "· 1a9 -é de parecer que: por antermedio da Mesa, 
se enviem a petiÇão e os documentos do major Finalmente é annunciada a discu~slo do pa-
josé o :ympio de Oliveira ao Executivo, para recer n. 18<). oa commissAo de P tições, inde-
que oe lá vellham convenientemente infor- ferindo um requerimento em que Joaquim Uiias 
madcs. Pinto, profes or publico em dispouibilidade, 

Sala das commiso;õrs '1i:J de iulho de 1910.- pede, para os effeitos da apóseotadoria. CO!l• 
N lson de Senna. celat~r. -Castello Branco.- tage!D do tempo em que exerceu o magis1erio 
jol.'o Yelloeo.-A imprimir-se. parttcular. 

O Sa. HIUT ·• DB Souu, por parte da com- O S:a. IGNACIO MunA envia á Mesa' por 
missão de Petiçõ.:s, apresenta o seguinte · parte da commissão de Petições. o seguinte 



Ref" ni."'!"'f .. 
R~queremos que o parecer n. 189 dc:asa 

commissio volte a ella . 
. Sala das sessões. 20 de julbo de lQlO.- lg-
oacio Murta. - Hc:itor de Souza. - Campos do 
Amaral. 

Sem debate é approvll:fo o requerimento, 
voltando. poi~. o parecer á commissào de Pe -
tições. . 
. Nada mais navendo a tratar se. o. ar. Pre-
sidente des•trf' l para amanna a se~tnte 

ORQEM . DO DIA 

s•GUifDA PAR'l'IC , 
Até .. horas da tard~ : 

cor.tinuaçl~ · da l .• do de n. 8:) concedendo 
riccn;a ao coronel t- elici~simo José Cavalcante 
de Albuquerque, escrivao de orphãos da co-
marca do Rio Novo e ao professor Alfrc.dc 
J\\uimiano de Oliveira . 

Leva nta-ae a ses~ão. 

19: SESSÃO ORDIN-\RlA., A S 17 ~E J LHO 
DE 19m 

PaJCsmJCNCIA DO sa. PitADO LoPJCS 
PaDDUIA PAaTa SUM.MARIO:-Acta.-Expediente.- Discursos doa 

Até uma hora da tarde : ara. Nelson de Senna e Arlatoteles Dutra. - A~r~ 
' aentaçllo de projecto.- Dlacurao do ar. Eduara? 

Leituu e approvação da acta. do Amaral.-Discu.ullo doa paree•nea na. 191, 
Expediente. 192, 193 o 195.-2.• dlacullllo do projecto n. 89. 

Até duas horas da tard:: : --Emenda.-Ordem do dia • 
.\gresentaçao de parecer s das commissóes. Ao meio dia feita a chamada, acham·se 
Aj)r.:scntação de prajec:os, requerimentos, pre entes os sr's.: Praoo Lopes Argemiro de 

i.Djic:a;õea, interpell~es úU moçõ.:s · Resencle Edgardo da Cunha, He'itor de Sousa, 
l.)i~ cut5ao :1e requê:rimêntos, indicações, in- Campos '00 Amaral, kaul de Paria, C:astello 

terpe ll -~ões e moçóes · Branco Nelson d:: Senna, Tocqueville, lgnacio 
Approvaçào de redacçõ:s fioaes. Murta, • Adolp o Vianna, Jayme Gomes Aristo-
V~.Jtaçao do parecer n. 1~7, sobre o reque- reles Outra, Garibaldi de Mello, Schumann, 

rjmento da profess ra da caddcle do Carangola Vald0<1~ 1 ro de Mag:. lhãeta, José lvc: • J o Por-
d. Mana G:nuioa da Costa Barbosa. phirio, João Ant on•o, r.duardo do .maral e 

VotiÇio do de n. 188, opinan~o pelo archi · Aftons Penna Junior, falta_ndo co.m causa p~r
vamento dapeti :ào do escriYão de pat do Di- ticipada os srs . Xavier Rohm. Mar~nda Jomor, 
vino do Carangola, cidadão Quirino da Silva Pedro Laborne, Galdino Rios, Paoliello, Ame· 
Braga, solic,tando revogação ae leis. ric LO,)t: . • julio da Motta e Alves de LelllOS 

Votação em primeira discussão do projecto e sem dla os mais c:nbores . 
n. 01, instituinj um premio de viagem para Abre -se a essào. 
o alumn que mais se distinguir na E cola Lid i a acta da antecedente e não havendo 
Agrícola de Lavras. .:juem sobre e lla faça (•bsen·~ções. fica ~ mes. 

Votação em primeira discu ão do pro jecto ma sobre a mesa pHa ser a ; provadJ. quand 
n. IÓ:ll, do Senado, auctorizando o govern "~ d h ::> ver nu .ero . 
Estado a fundar uma Colonia Co r ccional. ~xP~DIENTt:: 

Votação em primeira do de n . 16], ta bem 
do Se na~o auctorirando o govern') d Estado 
a fuojar, • nas immediaçõ;s da capi tal, um 
asylo para recolbim~nto de mendigos. · 

'otaça.o em primeira do de: n. 91,, moi•fi · 
cando a actual d•visão a mini trativa do Es-
tado. 

otaçã.o e m pr ·m~ ira do de n. 9 3. instituindu 
no Estado o ensino agrícola ambula nte e cr -
ando pre mias de ani ma ·o da pomi ultura . 
Vota~o em 1. • discussão do prn!ecto n. Só. 

creand , urna linha e tiro no Gymoa. i o Mi-
neiro. 
' Votação em l." do de o . 88, auctorizando o 
overno a ·oncorrer com too:ooo$:.oo pa a a 

subscripção nacional em favor da acquisi ão 
do novo couraçad cRiac hueb ... 

Votaçio em J; do de 90. concedendo ..... . . 
ts:ocolcoo como auxilio para ser conc luída a 
orchestraçllo da opera cT•radente"• do mae t ro 
Manoel J'l8quim de Macedo. 

Votação em :~.• do de n. r64, do Senado, 
estabelendo a pasta da Agricultura. 

Votaçã0 d > parecer n. 190, pedind informa 
ções ao governo sobre U!I'a representação dos 
funccionario administrati'!OS e judiciarios da 
comarca de Lavras, solicitao io a c reação do 
logar de p:>rteiro dos auditorios da mesma. 

Votação em aegund<~ dis:ussão d~ pro\ecto 
n. 87 sobre força publica para o exercício de 
IQII . 

Na o r a me ter ia de expedie nte SJbre a mesa. 
ommut~ícaçllo 

O SR. cauMANN, obtendo a palavra, traz .ao 
conhe ~imemo da Camara e fi a esta 1nteirada 
que o sr. Joio Lisbõa remfurtadoe continua-
rá a faltar a moi al ~umas r- c::.sões, visto tc;r · 
se ausenta ;l() da Capital por motivo justo. 
Creoção de mmz rompa zhta de Bombeiros na 

Capital do Estarfo 
O ••· Nelson de Senna diz que repre -

semando circumscri pçào eleitoral estranha á 
apitai d Estado, ma stndo habita~t~ ~esta 

formosa cidade desde quasi o seu lOICtO e 
tendo por conierraneos er:t Bello Horizonte 
mais 8 deputad • com assento nesta camara, 
ma re ,.. rcse r.tantes tambem, na sua maioria. 
de: discricto~ differentes, póje, \untamente com 
esses, talvez um pouco mais do 0,ue os se~s 
illustre collegas res identes em out_ras Jocah-
dades apreciar o en rme deseavo Vtmc:ntoque 
a Cap•tal mineira vae tendo nos ul timas annos, 
com cerca de 4. ~ predaos na sua are a urba-
na e suburbana . 

S. exc. e esses que aqui residem bem ~en
tem a necessidade 1:1rgente de serem aqu1 or-
ganizadO'l alguns dos serviços de a~aistencia 
publica e tambem os de soccorro e de defeza, 
não !iÓ das fortunas particulares · que térri em-
patado ocat!L cida:Se avu)taj'JS capitaea, como 
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do proprio patrimonio do Estado que aqui iã c! 
respeatavele se acha repre~entadl ne~sa gr~n
de quantidade de edi&cios pooficos qo: ernam 
as nossas praças. ruas e avenidas. • , 

De alg'\lDS annos a esta parte, a Capital mi • 
neira .te'm vi~to algut1S sinistros graves pelo 
fogo devorarem, em PQUcas horas, predios de 
altissim. valor. Não ba muito, o impon .nte 
edificio do Grand: Hotel. que se _rgue d'eaote 
da camara do, srs. D-pucad')S foi devorado 
inteiramente p)r um incc.. nJio que, em duas ho· 
raa, reduziu • um montã dt: e' combros o fructo 
do capital particolar, erub 1ra tambem favore · 
cido por um auxilio natu ral do Estado em ci· 
dade nova como esta ; c oucos annos noa se-
param de um oatro g r e sini&tro, qual foi 
aquelle que reduziu, por eompleto, a cinzas o 
quartel do I: batalhão d~ t:J ri~a a Polic .al, que 
teve d~ ser recon!truido quas i que totalmen-
te pdo Esta1o, o que im;Y rtou na duplicidade 
de uma despesa, que p , eria •er sido mino-
rada em· rarte, si já entao po uissemos um 
serviço de defeza contra s íncendios. 

Hontem. pela manhã, 15 jornaes communi-
cavam á população da Capital mais um grave 
sinistro, aqui provocado por vtolen:o inc ndto 
em uma c83a cornmercial da avenid:t Afionso 
Penna. 

Corre, portanto, grave risco aqui a propne-
da'.le patticular; e si o Estado não ter. . no 
momento, tão tolgadas as auas condiçõ:a fi -
nanceira;, de modo a p<Y.ler. dc:sd~ ji cüstear 
o pesado erviç•;> de um corpo especial 'de bom-
b:iros, não se acha, entretanto impedid de 
alargar um pouco mais a orgaoiza ào da 
Guarda Civil, adextrando uma parte do pes-
soal d<:sta no man .jo das bombas c:le iocendio 
e discipünaolo-a convenientemente porinstru-
ctores que pódem ser contractados, na Ca-
pital Federal ou na de S. Paulo, essas que 
possuem dois corpos d! bombeiros modela· 
res. 

Cidade edificada com todos os equisitos dà 
engenharia moderna, mas onde os predios, 
construidos em geral sobre alicerces de J:e-
dras e paredes de ti jolos, já têm oestes ma-
teriaes excellente propagadores de calor para 
alimento do fog·o acaso irrompido e que em 
minutos devora o inflammavol madeiramento 
de pinbo, mais frequentemente empregado 
nas obras de esquadria em noosas casas; l.seUo 
Horizonte já e um centro urbano de d:nsa po-
pulaçlo e ja entre 0 5 seus predios nào se nota 
largo espaç interme io que os posca isolar 
convenientemente em casos ae incendio -

BellJ. H r izonte e tá, sem duvidlJ, nos ca; s 
e cond1çnes ~e merecer a creaçao de u or· 
po de Bombetros, por todos e t es mot ivos da-
dos. 

O orador em,pois, não na qualidad! de depu . 
tado, p quanto mo tem a honra d serrepre-
sentante politico da circum cripçâo de ue 
fazparte esta cidade, ma" cocn'> filho do Esta-
do que deseja ver sua a C1 pital cada vez 
mais eng-randecida, ex r ~ r da illustre ommis . 
sào de Força Publica que, num bom movimen-
to, secunde e ampare es es gran:1es interes· 
ses que aqui p !riclttam, em on•ar por de. 
rnais o the ouro com d.spe as actualmente 
incompativei e tn nos;o orçamento . 

A commiss· o poderâ, .P<>rtm. augmen-
tar o pessoal da Guarda Cavil, elevando-a a 
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200 homeot e constituiocb com so guardas 
uma pequeGà companhicl. de bombeiros, COill 
o •fim de proteger ' não só a fortuna partiéu-
lar, miS defender tambem milhares de c nté:ia 
empregados pelo EStado e pelos partitufares, 
na consrrucção desta formosa cidade, que )t 
possue edi6cios que desafiam em imponencia 
e esthetica os melhorc:s das mais beHas ci· 
dades que conta a America do Sul. 

O orador póde afhrmar que as proprias Com-
panhias de Seguros Contra Fogo já temem de 
ac::eitar aqui OS seguros de' p(Cdios, ÍSSO em 
con~quencia dR falta, entre nós, de uma pe-
quena companhia de bombeiros. 

E~sas · companhias \~ cogitam de elevar as 
soas LaxaJ de seguro para aqui, difficultaado 
aos nossos proprietarios de predios a garantia 
destei em casos de sinistro por fogo; e tanto 
se faz sentir a organizaçlo de~ e serv lço que 
algumas d~llas estão mesmo· dispostas, segun-
do a imprensa local ba temPOS divulgou, 1 
ir ao eneontro do Estado, offerecendo a este 
ou á Prefeitura uma quot&: para o custeio do 
serviço de extincção de incendios. 

certa ou erraja a mudança da capital, ella 
é un 1 facto consummado; e mesmo os que a im-
pugnavam, ho\e applaudem tal iniciah a. 

Minas Geraes tem aqui o seu mais bello 
florào e o mais formosa attestado da pu i•nça, 
da energia e da a c ti vida de deste povo, quali-
dades estas que têm valido aos "mineiros qua· 
si que o appeUido de ya,.kee'i do Brasil con· 
temporaneo, no dizer de extrangeiros insus-
peitos. · 

E' bem de ver que devemos cuidar do desen• 
volvimento de todo o Estado, sem olvidar ne• 
nhuma de suas regiões; mas devem09 procu-
rar, com empenho impulsionar o progresso 
d!sta cidade, que é o nosso cSaliO de vasi· 
tas. de modo a transformai-a em uma ur!Js 
verdadeiramente encantadora e d;>taja de tudo 
o que possa fazer convergirem {i&ra ella capi .. 
taes, forasteiros e habitantes. 

Temos aqui, affirma o orador, elementos ca· 
pazes de con&tituirem uma metropole inveja· 
ve l não já no Brasi l mas neste ccntinentc 
sul:americano. ' 

E' preciso, portanto, que o poder legisla-
•ivo corra ao encont ro das necessidades e das 
lacunas que se têm notado até agora ~ têm 
sido reclamadas peta imorensa e pela opinião 
publica. · 

A Prefeitura, por si só, não possue rendas 
su fficientes para o custe1o de um corpo de 
bombeiro , 30brecarregada como vive eHa com 
os demais serviços municipaes, e a commissao 
de For~ Publica, d1z o o:-ador, concluindo, 
fará obra parriotrca e meritoria, appi{tudida 
por todos o habitan~es de B:Uo Horizonte e 
pelos mineiros em geral, i alar-gar um pouco 
o projecto de força publica deste amo, em 
relaÇão á Guarda Civil, augmentando o pes-
soal desta com ma1s 50 homens e auctorizan-
do o governo a contractar instructores e a 
adquirir o m01terial necessario, de maneira a 
possuirmos aqui um1 companhia de bombei-
ros que acuda e soccorra " propnedade pD· 
blic11 e particular nas horas de calamidade, 
quando a gente tem a vida. e a propriedade in-
teiramente á mercê de uma fagulha, qu.: le-
vada e soprada por uma corrente aerea pode 
f azer alastrar em turbilhões o fogo que vac 
destruir. em poucos moment~, o fructo do 
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muitos annos de trabalho. anniquilando ases· 
peraoças daquelles que vieram para aqui na 
certeza de que prosperariam e que véh redu. 
:i "!o a cinzas o producto de seus esforços, na 
fati lidade subita de um sinistro. 

AP~~NTAÇÃO D~ PROJICCTOS, RBQU~RIMBNTOS, 
INDICAÇÕ~S, INT~RPBI.UÇÕBS ~ MOÇÕBS 

O •r. Eduardo do Allla•al: -Sr. 
Presidente, venho submetter á consideraçlo da 
Ca~ara u.m P!Olecto de lei, que tem por fim 
satísfuer JUShSSlma pretençáo do povo de uma 
localidade do sul do Estado. 

(Muito 6em.' Muito 6et~~.') 

RePRSS~NTAÇÃO 

_,. sr. ArlatoteleiiDutra-:Sr. Presi-
dente, fui honrado pela laboriosa popul~o do 
districto de Bicudos, representada pelo dire . 
ctorio político local. com a incumbencla de 
apresentar ao ju.izo desta Casa, uma sua re-
pr sentação, pedmdo a c reação da Vitla do Cas 
ca. Mas ao ler, sr. Presidente, a JUSta as~;>iração 
do famoso districto cafeeiro de léste fu1 assal-
tad por uma l!mbrança que, conjunctamente 
Vc!nho trazer ao esclarecido julgamento de 
r..1em pares. E, estou certo, esta lembrança, viria 
a qua1=1uer outro representante do povo dados 
cs conhecimentos que cada um d: nós deve 
ter dos inextimaveis serviços á causa publica, 
pr-stados pelo benemerito mineiro filho e re· 
presentante do município a que 'pertence o 
di · tricto de 8icudos:-foi eUa sr. Presidente, o 
de ubstituir na representação que tenho em 
mãos o nome de Villa do Casca pelo o de cVil· 
la ntoaio ·\artins:.. E tou' certo que esta 
s~bstitu ição não ~ó será acceita, como enthu-
siasticamente recebida pelos filhos do futuro 
n;unicipio: E de ~utro m?do não poderiam for-
rar-se da ulexc:d,vel ded1cação de uma lon~a 
vida, inteira e unicamente consagrada a causa 
pubtica e em particular ao seu extremecido tor· 
rlo natal-o sympathico municipio de- Pon-
t Nove~.- que, em se separando para formar 

ma novacellula do nosso organismo admi-
nist .ativo, baptisarem se com o nome d.:ste 
g rande mineiro. 

Grande mineiro, s,m, sr. Presitiente, porque 
a modestia, o desprendimento, a abstenção de 
s a personalidade em beneficio do povo. vale 
bem esta pequena honra, para quem sómente 
legará ao3 seus a gratidao a que só faz jus os 
que inteiramente se consagraram a causa pu-
blica. 

Pela ki da antiga .Assembléa Provincial, n. 
l.775, de 19 de setembro de 1881, art. 1. ·,foi 
creado um di:~tricto de paz, na povoação e ca-
peUa da Pedra Branca, da freguezia de Santa 
Catharina, então pertencente ao municipio da 
Christina. 

Mais tarde, sendo creada, pelo art. 1. · § F 
do dec. n. lJl, de q de! novembro de 1890 a 
comarca de S&nta Catharina. composta do mu-
nicípio de Santa Rita do Sapucahy e da fre-
guezia de Santa Cathanna desmembrado do 
município da Christina, paSsou o districto de 
Paz, creado pela catada lei provincial n. 2.775 
a pertencer ao município de Santa Rita doSa~ 
pucahy. · 

Comquanto o referido districto não tenha 
ainda entrado a funccionar com os seus or-
glos de represemaçao -vereador á Camara 
Municipal, ;uizes de j:az e auctorid!dcs poli-
ciaes, embora che~asse a ter a nomeação des-
sas auctoridades, é fóra de d•vida acbar·se 
clle man•ido, por força do art. 1. · da lei n. 
416, de l6 de setembro de JC)05. visto não es-
tar comprehendit'o em quaiJuer das duas ex-
cepções previstas por este diEpositivo. 

Tratando os habitantes daquelle logar de 
comp!etar a o~~anização do distncto, prevêm 
um mconven,ente que dese1!m remoYer: a 
identidade do nome do logar com o de nma es-
tação de uma de nossas estradas de ferre e 
tambem com o da villa de Pedra Branca séde 
do município desse nome, situado na mesma 
zona sul mineia. 

A identidade de nome, sr. Presidente, traz 
necessariamente, além de outros inconvenien-
tes, irregularidade do serviço postal, pela con· 
fusão da correspondencia e enganos na expe-
dição de mercadoriss; c, é sabido pela Casa 
quanrlo reconhecida, tem sido motivo para mu~ 
dança de denominação de varias Jogares. 

Verificando-se o mesmo motivo no caso de 
que me t)CCupo, espero que a Camara dará a 
sua approvaçAo I'> projecto que ora offereço 
e v= tando assim os inconvenientes apontadvs .' 

E' este o projecto, que passo a ler, envrando-
o á Me!a, já apoiado peb numero de assigna-
tura!". 

(Muito beml Muito beml) 

Projecto n. 95 

(Quinta le@islatura) 
O Congrt s~o Legislativo do E!:!tado de Mi . 

na~ Geraes decreta: 
Art. 1 . · O districto de Pedra Branca, crea-

do pe la lei n. 2. 775, de 19 de setembro de 
r88r e pertencente ao municipio de Santa Rita 
do Sapucahy, denominar·se·á-Conceiç!o da 
Pedra. 

Art . l. • Revogam· se as disposições em con-
trario. 

r. Presid~nte, a futura Villa Antonio Mar-
t ins terá como séde o riquissimo arraial de Bi· 
cudos e mais cs districtos de Entre Rios e 
F ~rros. E é esta representação digna de toda 
a onsideração da c amara náo só por ser 38. 
signada pelos principaes homens daquelle dis-
t ricto, como por t r como primeiro aigna1ario 
o respeitavel nom do meu collega e amigo dr. 
José Cupertino T, ixeira Fontes. Sr. Presiden-
te, sóme ,lte a assignatura deste benemerito 
mineiro é penhor seguro do futuro f' que esta 
reserva a 'illa Antouio Martins. ha ta di-
zer que e um cu ttivad r de n.:.~so ~ól·J ab!D· 
ç ado e que com sua iniciativa e g•an: e t:ner-
gia to rnou ·se o maior productor do ~enero 
que fa.z. a riquez .l do Estade-o café. Termi · 
nando. pa o ás mãos de v. exc., sr. Prcsiden· 
te, ~ sta r pre entação dos agricutrores daminr.a 
circum crrpçào e fico certo ele qu~ dentro 
em po co o seu conteüdo, será uma reali Jade 
dado o carinhoso interc se que sempre desper~ 
tam nesta Casa as sua aspirações. (Muito 6em! 
um it o be,. ! ) 

O sr. PRBSIDBE'l'E manda que se remetta a 
r_presentação á ..:ommi suo respeetiva . 

ào havendo pareceres das Commi~sões, pas. 
sa- e ã 

Sala das sessões. 27 de julho de 1910.-Eduar-
d} do Amaral.-Frederico Scbumann.-Raul 
de Faria . -Campos do AmaraL-jayme Go-
mes. 
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Estando apoiado pelo numero de assigna-
tur.s, vae a imprimir-se. 

E' annunciad& a 
DISCUSSIO DK lllCQUKRIMENTOS 

Parecer n. I9I 
E' lido e posto em discussão que se encerra 

sem debate, o parecer n. 191, 'da co;ami:são 
de RepresentiÇôes, requerendo que seja en-
viada ao governo, para informar, uma petição 
de Ernesto de Andrade Braga Filbo, professor 
do curso annexo do Internato do Gymnasio 
Mineiro. 

Por falta de numero fica a:liada a votaç'lo. 
Pareter •. I9l 

Entra em discuassAo. que se encerra tam-
bem sem debate, ficand) adiqda a votação o 
parecer n. tQ3, da commissão de Representa-
ções, ~diodo informações ao governo sobre 
um requerimento de Permin: .. Car.dioo do6 
Santos, Cassiano Gonçalves C"!"" '."·;lgbann e Eu-
genio Dinardo, impectorcs de atumaos do In· 
ternato do Gymnasio Mineiro. 

Parecer •. I9J 
Sem debate é encerrada a discusslo do p&• 

recer n. 193, da commissio de Representa-
ções, pedindo informações ao governo sobre 
um requerimento de Mariano Costa, amanu. 
cose da &lsiatencia a AlienadOs de Barbacena. 

Por falta 4e numero fica adiada a votação. 

Parecer n. I95 
Ellualmente sem debate é encerrada a dis-

cusalo do parecer n. 195, da commissio de 
Representações, requerendo informaçOea ao 
governo sobre uma petiçio de Francisco Nas-
cimento e Augusto Jacob. 

A v ... taçlo fica adiada. 

3.• PARTE DA ORDEM DO DIA 
l." DISCUSSXO DO PROJKCTO N. 89 

E' annu~cia:Sa a continuaçio da 2. • discus-
são do proJecto n. 8? concedendo licença ao 
coronel Felicíssimo Jo;é Cavalcante de Albu· 
q~erque, escrivão de orphios da comarca do 
Rio Novo e ao professor Alfredo Maximiano 
de Oliveira. 

Em discussi·. o art. t • o 

~ sa. Ha1T .R DE SouzA, por parte da com-
rrussão de Peta;óes, envia á Mesa a seguinte 

Emenda 
Accrescente-se: ao artigo 1 o 1n-jine • 
Ao cidadão Augusto Cesar More•ra cÓllector 

establ do município cb Para , pJr tempo de 
u~ anno, em prorogação, para tratar de nego· 
CIOS. 

~ala das sessões, em 27 de julho de '9 '0.-
H~ator de Souta.-Campos do Amarai.-Igna · 
cao Murta. 

Posta em discussio cor.junctamente é está 
encerraaa sem debate, fil:ando a votação adia-
da por falta de numero . 
~m debate encerra-se a discussão do art. :J.•, 

cu 1a votação fica egualmente adiada. 
Nada mais havendo a tratar-se o sr presi-

dente designa para amanhã a seguinte" 

ORDEM DO DIA 
PRIKKIRA P.ARTK 

Até uma hora da tarde : 
Leitura c approvação da ac:ta. 
Expediente. 

Até duas horas da tarde : 
Apresentações de pareceres das commis~ :s. 
Apresentação de projectos, requerimentos 

indicações, interpeUações ou moçõ;s. . ' 
Discussao de requerimento~, indicações, in· 

tcrpellaçõ::s e moções. 
Approvação de redações finaes. · · 

SEGUNDA PARTE 

Até 4 horas da tllrde : 
Votação do parecer n •. 187, sobre o requeri-

mento da professora da cadaoe de Carangoia 
d. M~ria Genu·ina da Costa Barbosa. ' 

Votação do de n. 188, opinando pelo archi· 
vamento da petição do escrivão de paz do Di· 
vino do Carangola, cidadão Quirioo da Silva 
Braga, solicitando revoga~ode leaa. 

Votaçao em primeira dascussão do proiecto 
n . 9:1, imtituindo um premio de viagem para 
o alumno que mais se distinguir na Escola 
Agrícola de Lavras 

votação em primeira discussão do projecto 
n. t62, do Sen<:~do, auctorizandO o !!overno do 
Estado a fundar uma colonia Correccional. 

Votaçlo em primeira do de n. 163 tambem 
do Senado, auctorizaodo o governo do Estado 
a fundar nas imme:liaçõeM da Capital um 
Asylo para recolhimento de mendigos. 

Votação em primeira do de n. qt, modifi· 
cando a actual divisao a1ministrativa do Es-
tado. 

Votaçlo em primeira do de n. 93, instituin-
do no Estado o ensino agrícola ambulante e 
creando premi os de animação da pomic:ultura. 

Votaçio em 3. • discussão do projecto n. 6 
crc:ando nma linhe de tiro no Gymnasio Mi~ 
ncaro. 

Votação em 3 . • do de n . 88, auctorizando o 
governo a concorrer com roo:ooo$ooo para a 
subscripçlo nacional em favor da ac1uisição 
do novo couraçado cRlac/truk» . 

Votaçlo em :J. • do de n. 9), conccdeQdo •s:oooSooo como auxilio para ser concluidá a 
orchestraç to da opera c1tradente~• do maes-
tro Manoel joaqui lil de Macedo. 

Votaçlo em 3. • do de n. 164 d~ Senado res-
tabelece-ndo a pasta da Agricultura. • 

otação do parecer n. 190, pedindo informa-
ções ao governo sobre uma representação d~s 
funccionarios administractavos e judiciarios da 
comarca de ~avra; solicitan:to a creação do 1011. 
gar de porte1ro dos auditorias da mea~na. 

Vota !lo em segunda discussão do projecto o. 
87, sobre força publica parao exercício de 1911. 

Votação do parecer n. 191, pedinio ao go-
verno, afim de ser informado o requerimento 
jo cidadão Ernesto de An 1ràde ljraga Filho 
professor do curso annexo do Internato do Gy= 
mnasio Mineiro. 

\ otaÇAO do parecer n. 191, pedindo informa-
ções ao governo sobre a petiçao dos inspecto· 
res dw a lumnos do Internato do Gymnasio :\ i-
neiro, cidadãos Perminio Candido dos Santos 
cassiano Gonçalves Cumungbann e Eugenio 
Dinardo. 
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Votação do parecer 193, pedindo informaç6c:; 
'ao governo sobre o requerimento de Mariano 
Costa, amanucnse da Assistencia a Aliena-
dos. 

\'otalillO do pareeer n. 195, selicitacdo infor-
mações do governo sobre o requer:mento dos 
cidadãos Francisco Nascimento e Augusto ja-
cob. funccionarios da Imprensa Official. ' 

\ 'otação em 2.• discussão do orojecto n. S9, 
concedendo licença ao coronel Felicis!' imo jost 
Cavalcante de Albuquerque, escrivão de or-
ph!íos da comarca de Rio Novo e ao prc fessor 
Alfredo M 1ximiano de Oliveira. 

Levanta-se a sessão. 

20.• SESSÃO ORD!NARIA, AOS 28 DE JuLHO 
DE 1910 

PRESIDltNCIA D-'> sR. PRADO LoPes 
SUllMARIO:-Acta . -Expediente. - Dis urso do 

sr. Senna Figueiredo.-Ordem dQ dla. 
o meio dia, fei a a chamada, acham-se pre-

sentes os senhores: P1 ado Lopes. Argemiro 
de Resende. Edgardo da Cunha, C~mpos do 
Amaral, astello Branco, jo o \ ntODIO, Jayme 
Gomes, Tocquevi!Je, lgnacio Iurta, Senna Fi-
gueiredo. Adolpho Vianna,- Raul oe Faria, ~~1· 
aon de Senna Haitor de Souz João Porphar10, 
Scbumann, Edua•do do Am~ràl, Valdomiro d~: 
1\\ahalhães e Aristoteles Dutra, faltando cem 
causa participada c srs Xavier Rolim, li-
randa Junior, Pedro Laborne, Galdino Rio~ , 
Paoliel ~ o, Ame rico Lopes, julio da Motta, Alves 
de Lemos e João Lisboa e, sc::m ella, os mais 
senhores. 

Abre.se a seS5llO. 
Lida a acta da antecedente, e não havendo 

quem sobre ella faça observaçúes. fica a mes-
ma sobre a mesa para ser approvada quaodo 
houver numero . 

EXPEDIEN'l'lt 
Não expediente so'Jre a mesa. 

R epresentoçdo 
O !iil•. Senna Flguelreda:-Sr. Pre-

sidente, tenhv a ho ra de envtar a 1\\esa, para 
ser dirig idO á oDtmissüo respectiva, Ut"\ abai-
xo.assignado, contendo 250 ~s1goaturas, com 
firmas reconhecidas por tabelliào. de abitan-
t es de Capella Nova, munipio ce Queluz, soli-
citando a eleva~ daquellc prospero di:micto 
á ..:ategoria de Wla. 

Acompanha o abaixo assigoa~. um auadro 
tstati ti co, onde são descript o cbma, a pro · 
ducção, o n mero d~: habit~ntes e todas as 
condições de progresso matenal e moral . da_lo · 
calidade, que bem rneu ce ser elevada a V11la . 
porquanto já o foi no anugo regimen por uma 
lei que nao mereceu er baoccionada pe lo 
pre i dente da Provin ia . 

E ' uma localidade prv pera com uma la· 
v ura e commer io bastante' desenv Jvid , 
possuindo uma populaçao laboriosa e amante 
do progresso . 

A c~o muito justa a aspiração daquelle povo 
e espero que o Congresw attcnderá a tão justo 
pedido . 

( .11-luilo betn ! ) 
O SR . PRESIDENTE, man1a que se remettn 

a repr~ entação á , com11is~ão respectiva. 

Não havendo par~ceres, ' protect~, requeri· 
mentes, indi-cações, inkrpeUações e moções a 
serem apresentados, e continúando a falt1l c» 
numero para a vota~ das materi.as de dis-
cussão encerrada, o sr. Preaidente designa 
para amanhã a segui'nte 

ORDE~l DO DIA 
PllDCJURA PARTE 

Até uma boua da tarde : 
Leit· ra e a: provaçào da acta. 
Expediente. 

Até duas horas di tarde : 
Apresentação de pareceres das commissões. 
A presenta.;áo c!= projectos, requerimentos, 

indicaç·es. interpellações ou mcçóe.s . 
Di~cussao d: requerimentos. indicações, in-

terpellações e moções. 
~pprov1ção de redacções fiDaes. 

S .. GUNDA PARTE 
At~ 4 horas àa tard~ : 

otação do parec<:r n. 187, sobre o requeri~ 
rr.ento da professora ria cidade ele c arangola, 
d. Maria Genuioa da osta Barbosa. 

\ otação do de n. 1 q. op inando pelo archi-
mento da pet ição do e-crivão de paz d J Divino 
do ca raagola, cidadao Quinno da SilVa Braga, 
solicitan::Jo rev gaçt l) ae lei~. 

Votação em prim ira discussão do projecto 
n . 91 institutndo um premio de viagem para 
o alumnr> que mais se distinguir na Escola 
Agri cola de L'lvras. 

\'rtcção em primeira discussão ~o projecto 
n. s6l, do Sena , auctorizando o gcNerno do 
Esta o fundar uma colonia Corrrecciooal. 

Votaça. em primeira do de n. 163, tambem 
do Senado. auct rizaodo o governo do Estado 
a fundar, nas immediações da Capital, um 
Asylo para rt:col himento de meodigvs. 

V tação em primeira do de n 91, modiü-
cando a actual oivisão adm;nistrativk do Es· 
tad0. 

Vct açào em p rimeira do de n. 9 l. inti ~ uindo 
no Estado o nsino agrico a ambulante e cte-
aodo prt:mi()!; de animação da pomicultura. 

Votação em 1.• di cus"áo d11 prntecto n. Só, 
creando oa:a linha de tiro no Gymnas:o Mi-
neiro . 

\ 'otação em 1.• de. ele n. 8, au torizando o 
governo a cooco-rer com 100 : $ :oo para a 
~ ubscripÇão nacwnal em fa vor oa acquisição 
o novo cR1achueto.. 
\ otac;ão em 2 .• do d numero 9~. conceden-

d t :r.oo Cúm'J · u, ifio para . er concluída 
a orcbt:•tra<,.'ào da opera c Tz radtmles. do maes-
t ro Ma m ei joa::juim de Macec.o . 

'otação em 2 .• do de n. 164, do Senado, 
resta be l~ c t:ndo a pasta d:1. ..Agricultura. 

Vota ào d parc:ccr n. 19·), pedindo informa-
ões ao governo obre uma rc:pt esentação dos 

funccionarios administrativc:.s e JU:iicianos da 
comarca de L ·vras solicitando a ct eação ao 
lagar de porteiro do auditorias da mesma. 

Votaçãf) em l:' discussão do pro jecto n. 87, 
sobre força publi.:a para o exercício de 1911. 

Votação do parecer n. 191, enviando ao go-
verno, afim de ser infJrmado, o requerimento 
do c•dadào Ernesto d ~ Andrade Braga Filho, 
profc ~ or do curso annexo do Internato do 
Gymnas•o \ineiro. 
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Votação do pare'Cer n. 192, pedinc'o informa-
ções ao govemo s bre a petiçlo dos inspecto-
res de alumnos do Internato do Gymnasio Mi · ' 
neiro cidadâo!l Perminio candido dos SIOtOS; 
cassiano Gonçalves Cumungbmn e Eugenio 
Dinardo. 

Votação do parecer n. 193. pedinrlo infor-
mtções ao governo F bre Jectuerimento de 
Mariano C~ta, amanuense da Assistoncia a 
Aliena:tos . 

·oração do parecer n. 191. olia't•ndo infor-
maç(le do govc: rno ~obre o re-1uerimento dos 
cidadão,; Francisco ·aKcim(nto e Augusto Ja· 
cob. funccionarios da lmpreP&a OfbciaJ. 

Vouçà:> em 2.• discussao 1o proiecto n 89-
concedendo Ji cer.ça 10 coronel . F-elicíssimo 
José Cavalcante de Jbuquerq ·e, escrivão de 
orphàcs da comarca do Rio Novo e ao profes-
sor Alf1edo .Maximiano de Oliveira : 

Discussão u!1ica do parecer' n. m~. da c m 
mis~ão oe J..-,strucção PubJrca. opimm«Jo que 

·aeia envisd ' ao governo um reqaer1mento dO 
mai r jo•é Olympio ele Oliveira, ex-professor 
de ~ographia da cxtincta E11cola Normal de 
S. J _ão d'EI ·Rei. 

1.• Jiscut:S'áo do projecto n. 9;, danjo a d.:-
nominaçào d.:' «Conceiçà') da Pedrcb ao distra-
cto de Pedra Brnnca, du · muniCípio d~ Santa 
Rita do Sapucahy. 

Levanta-se a ses!!o. 

2 r.• SESSÃO 0~01 
r. a RIA. OS 29 , DE JU-

DE IQ'O 
PR~SID2NC[A DO SR. PltADO LOPES 

s• MMARIO:-Acta .-OI110ui8Ao do parecer n. 1!>4 
-1.• discli.S5Ao do projecto n . ~..l -Ordem do 
dia. 

Ao meio dia1 feita a chamada, acham-se pre-
sentes os srs . Prado Lope-.. Argemiro de Rc· 
z.cnde, Ed ardo da Cunha, Tocqueville, Castello 
Branco, Campos do Amaral, Jayme Gome~. 
:João Porpbirio, Adoloho Vi-anna . . loão Aotonio 
Tavares de Melto, Nclsr·n c!e enn•, lenacio 
MurtJ. Eduardo do A. ara I, José 1\ l"es. Aristo-
teles Outra. Scbu aon Raul de Faria Senna 
Fignei•edo e Heitor ú~ r.:o . za, faltando com 
causa part cipada os srs. X::J vie r ~ohm, Pedro 
~boroe, i\\i.randa juni9r, Galdino Rio . Pao-
liello, Amenco Lopes. julio da Motta, Alves de 
Lemo; e João Lisboa e sem ella os mais se . 
nbores. 

Abre-s a sessão. 
Lida~ acta da antecedente e nilo havendo 

quem sobre eJia faça observações, fica a mes-
mas brea mesa para ser approva:ia quando 
houver nume10 . 

Nã h a ma eria dé expediente sobre a mesa . 
Não havendo par ceres. proiectos requeri · 

mentos, indicaçõe~ . ioterpeUações e" mcç t s a 
seremapresenta~, pa~a . sc: á 

2.• r ARTE DA. ORDEM DO DI A 
C ntinuando a falta de numei'O para se pro. 

ceder ·1 votação d s matrrias de diflcU5880 en-
cenada, é •nnunciada a dis-:~áo do 

Parear n. T94 
E' lick> e pnsto em discussão, que se encerra 

ttem d~ bate, ficando adiada a votação. o pare-
cer n . 194, da commis~ào de Instruc ;Ao Pu-

blie:J, cpinaodo que seia enviado ao governo 
um requerimento do major j~é Olympio de 
Oliveira, ex-professor de geograpb1a da ex-
tincta Escola Normal de S. João d' El· Rei. 

r.• dtseu!s4o do projeclo n. 95 
Em seguida entra em '. • discussão. ,que se 

encerra tamben;t se n debate, o p_roiec.to ,n. 9;, 
dand a dell0l1Unação de •Cooce,çao da Pedra. 
ao:dilit icto de Pedra 8ra1 ca dO munic ipio de 
•Sa nta.. Rita c' o Sapucahy . ' 

fjca egualtn nte adiada a vota.çã{). 
Nada m ;.. ta bavc:o.cloa tratar -se osr :,Presi-

dente designa para amanha a cguinte 
ORDEM DO DIA 
PRIMEIRA PARTE 

Até urr.a hora da tarde: 
LeJtura e appróvaçào da acta. 
E.tpc:1iente. 

.\té duas hora - ca t&d~ : 
Aprc~emcção de: pareceres das commis-

~ õe • . 
. r\preseotacao de proiectos. requeriment~. 
mdicaçõe . . mrerpellações ou moçõe . 

i cus!'ao de reqoerimentes, indtcaç' es, in· 
terpellacõ: s e moçóes. 

A pprova ÇãO Ce rt:diCÇÕ~ S fioaeF . 

• EGUNDA PAR'rR 

Até 4 horas da tarde : 
Votação do parecer n . 187. sobre o requeri· 

me r. to da prof<:.ssora da c ida e d Cara.ngoJa, d. 
Maria Genuin.a da o ta Barb·sa. 
· Votação do de n. 188, opinando peloarcbiva-
mento da petição do escrivao de paz do Divino 
do Carangola. ca dad!l Quirino da Stlva Braga, 
s ::~ licata d revogação oe lei . 

Votação em primeira di~cos ão do projecto 
n . 92, •nstituiodo um pr emio ·ie viagem para 
o alumno que mais se d1stinguir na Escola 
Agrícola de Lavras. 

Vntaçao em primeira di~;: u~ão do projecto 
n . tó~. d Senad , auctr.rizando o goverao do 
Estlláu .a fuo:br uma cnlou.a correcc;onaJ. 

V taçJo em primeira tb de n. 163, tambem 
do Sena jo, auctonzando o ~overoo do Estado 
a fundar. nas immediaçõe da Capital um 
asylo p.tra recolbimemo de men igos. ' 

Votação e~ ~r~meira ~o. de n. 9 1, mcdifican-
do a actual davasao ad~am~ trativa do Estado. 

\ 'o:ação em prjmeira éo d! n. 93, instituin-
<!o no Estado o ensino ar;ricoJa ambulante e 
creando premias de arumação da oomicultura . 

otação em 2.• discus ão do prÕiecto n. 86, 
creando uma Ji.nba de tiro no Gymnasio Mi-

. ncir . 
Votação em :a.• do de a. 8 auctorizando o 

governo a concorrer com 100: s oo _para a 
·ubscriFçàO nacional em favor da acqui. ação do 
novo ccuraçado cRiachoek~. 

otação em 2.• co t1e n. 9~ , concedendo 
15:aooSooo c::omo auxt11o para ser concluída a 
c r~:bestraçào da ooera cT,raderues~ do maes-
tro Mano:: l Jc,aquim de Ma ced . 

V<,taçào em 2.• do de n. 164, do Senado, res· 
tabelecendo a pasta da Agricultura. 

Votação do parecer n. 190. pedindo infor-
mações ao ~overno sobre uma representação 
dos fuoccionarios admini!trativos e judiciarios 
1a. ccmarca de t...vl116 solicitanio a creaçlo do 
Jogar de porteiro dos auditorics. da merma. 
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Votação em segunà discuaslo do projecto n. 
87, sobre força publica para o exerc1cio de 
1911. 

VotiÇão do ptrecer n. 191, enviando ao go-
verno. a6m de ser informado, o requerimento 
do cidadlo Ern:sto de Aadrlde Braga Filho, 
professor do curso anncxo do Internato do 
Gymnasio Mineiro. 

Votaçã.o do parecer o. 19:a, pedindo informa-
ções ao governo sobre a petição dos inspecto· 
res de alumnos do Internato do Gymnaaio Mi· 
neiro, cidad:los Perminio Gaadido c:bs Santoe, 
Cassiano Gonçalves Cumunghann e Eugenio 
Dinardo. 

Votação do parecer n. 193, pedindo informa-
ções ao govefio sobre o requerimento de Ma-
riano Costa, aanuense da Assistencia a Alie· 
nados. 

Votação do parecer n. 195, solicit&n~o in-
formações do governo sobre o requerimento 
dos cidadãos Francisco Nascimento e Augusto 
jacob, funccionarios da Imprensa Official. 
Vot~o em 2.• discUSSIO do p:ojecto n. 13<) 

concedendo licença ao coronel Felicisaimo Jõit 
GavaJcanti de Ali:>uqu~rque. escrivlo de or· 
pbáos da comarca do Rio Novo e ao professor 
Alfredo Muimianc de Oliveira. 

Votação do parecer n. 194, da commisaão de 
Instrucção Publica, opinando que seja enviado 
ao governo um requerimento do ma\<)r José 
OJympio de Oliveira, ex·professor de geogra· 
phia da extincta Escola Normal d: S. joào 
d'El-Rei. 

Votação em t.• discussão do projecto n. 9S. 
dando a denominlção de cConceiçlo da Pedra• 
ao districto de Pedra i5ranca, do inunicipio de 
Santa Rita do Sapucahy. 

Levanta-se a sessão. 

2:a.• SESSÃO ORDINARIA, AOS 30 DE JU· 
LHO DE 1910 

PR.JCSIDENCIA DO SR. PJtADO I.OPES 

SUMMARIO:-Acta.-Ex~iente.- Apre~entaçlto 
de projeci.O,-Dlseurao elo n. Senna Figueire-
do.-Ordem do dia. 
Ao meio dia, fe1ta a chamada, acham-se 

presentes os srs. Prado Lopes, Americo Lo 
pes, Argemiro de Rez~nde, Campos do Amaral. 
Nelson de Senna, Be1tor de Sousa. Adolpbo 
Vianna. João Antonio, Tavares de Mello, Ed-
gardo da cunha, Schumann, joào Pllfirio, 
Eduardo do Amaral, Jayme Gomes, Aris'fteles 
Dutra, CasteUo Branco, aldomiro de Maga-
lblles, Tocqueville, JgnacioMurta, Senna Fi-
gueiredo e Raul de Paria fa}tando com ca11sa 
participada os srs. Xavier RoliD:', Miranda Ju-
nior, Pedro Laborne, Gtldino Rios, Paoliello, 
julio da Motta, Alves de Lemos e João Lisboa 
e sem ella os mais senhores. 

Abre·se a sessão. 
Lida a acta da antecedente e não havendo 

quem sobre ella faça observações fica a mesma 
sabre a mesa para ser approvada quando hou-
ver numero . 

sR. s.• SECRETARIO di conta do se-
guinte 

EXPEDIE NTE 

R.lguerimlntos 
Do cidadão Nel o Caetano da Fonseca, par-

tidor, contador e distribuidor da comarca de Pi-

tanguy, solicitando 4 annos de licença par1 
tratar de negocios, em prorogação.-A' com-
misslo de Petições. 

De joio Gonçalves Rios, pedindo relevação 
de multas que lhe foram impostas pelo juiz de 
direito da comarca do Sacramento como jura-
do faltoso .-A' mesmacommisslo. 

Do collector estadoal de Além Pa~~ba, pe-
dindo o restabelecimento da gratifi o a que 
tinham direito os collectores, de accordo com 
1 classe respectiva.-A' commissão de Orça-
mento. 

Não havendo pareceres das comm.issões a 
serem apresentados p~~ à 

APRE5EN'l'Açio DE PROJEC~OS, REQUERUOCN'tOs, 
INDICAÇÕES, IN'1'74RPEI.I.AÇÕES lS MOÇÕltS 

O sr. SeD.Da Fl&uelredo vem submet-
ter á considenção da Camara um projecto de 
lei, que visa estimular os illustres minearos, 
que f unJa~ em juiz de Fóra, a Academia 
Mineira de Léttras. 

Este instituto litterario tem par escopo zelar 
pelas nossas bellisaimas tradições litterarias, 
animando o presente e preparando o ~o fu-
turo inteUectual. 

Nãoé um facto novo no~iz. No Rio de ja-
neiro fundou-se a Academaa Brasileirl de Let-
tras ; em S. Paulo, a Academia Paulista ; e 
em outros Estacbs se têm creado associações 
congeneres. 

Amparando o nosso patrimonio litterario e 
procurando estimular os nossos •dignos patrí-
cios a se dedicarem com afinco ao estudo da 
Jitteratura, o E~tado presta um alto serviço á 
ll088a evolução mental. 

O Coqresso Nacional subvenciona a Acade· 
mia Brasileira ; o Congresso de S. Paulo sub-
vencioaa a Academia Paulista ; e como o nosso 
Estado não ~ fazer o mesmo beneficio á 
Ac!aaemia Maneira. vae ao encontro dos presti-
mosos cidadãos, fundadores desse instituto, 
procurando levar-lbes um pouco de alento, au-
xiliando a importante empreza. 

O projecto visa considerar de utilidade pu-
blica a Academia Mineira de Lettras e facul-
tar a publicação dos seus annaes na Imprensa 
Otlicial. 

E'--cootinúa s. exc.-um auxilio moiesto, 
insignifitante mesmo, em vista da importan-
cia da formosa instituição, que está de 1ecordo 
com o iaatincto dos ll'ineiros, amantes das Jet-
tras e dos progressos modernos. 

Feita esta ligeira justifieaçlo, o orador pro-
cede á leitura do pro\ecto, que e ass·m con· 
cebido: 

Projtcto n. 96 
( 5 . • legislatura ) 

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

Art . 1.0 E' considerada de utilidade publica 
a cAcademia Mineira de LettrasJ)-funUda em 
juiz de Fóra. 

Art. 2.0 E' o Presidente do Estado auctoriZI-
do a mandar imprimir gratuitamente, na Im-
prensa Official do Estado, annualmente, os an-
naes da citada academia. 

Art. 3 . o Revogam· se as disposições em con-
trario. 
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Sala das sessões da Camara dos Deputao 
de Minas Geraes, 30 de julho de 1910.-Senéa 
Figueiredo. -E' apoiado e vae a imprimir -se. 

Nlo havendo numero para se proceder á vo-
tação das materias de discuaslo encerrada e 
nada mais havendo a tratar se, o sr. Presiden· 
te declara que a ordem do dia r: de agosto 
será além da parte regimental : votação aas 
m~terias cuja discussão se acha encerrada. 

Levanta-se a sessão. 

23. • SESS.\0 ORDINARIA, EM I'. DE AGOS-
TO DE 1910 

P.RllSIDltKCIA DO SR. PRADO J.,()PltS 

UMMARIO:-Acta. --Expediente. -Diacuraos dos 
ara. Valdomiro de 1\iagalhl.es.-Aristoteles Du-
tra e Nelson de Senna.-Apresentaç&o de pro-
jecto.-Discurso do ar. Senna Figueiredo.-Or· 
dem do dla. 
Ao meio dia, feita a chamada, acham-se 

presentes os srs . Prado Lopes, Ame rico Lo-
pes, Edgardo d1 Cunha, Stylita, Heitor de 
Sousa, r:astello Branco, Aristoteles Outra, Nel-
on de Senna, To:queville, Valdomiro de Ma-

galhães, Jayme Gomes. Schumann, Senna Fi-
g-ueiredo. Pedro Laboroe, joio Porpbirio joào 

ntonio, Eduardo do Amaral, lgnacio Murta, 
José lves e Raul de F aria, faltanjo com cau-
sa participada o- srs. Xavier Rolim. Miranda 
Junior, Galdino Rios, PaoJiello, Julio d ~\otta, 
Alves de Lemos, Ant.:.nio Moura e João Lis-
bôa e sem ella os mai senhores. 

Occupa o Jogar de :z. • secretario o sr. Ed-
gar do da ·unha sup~lente do secretario. 

bre-se a sessão. 
Lida a acta da antecedente e não havendo 

quem sobre ella faça observações fica a mes-
ma sobre a mesa para ser approvada quando 
houver numero. 

O SR. 1.0 SECiil.ltTARIO dá con· a :!o seguinte 

ltXP2DmNTX 

O ./fiei o 
Do ar. Secretario das Finanças, traosmittin· 

do uma petiçlo em que os funcdonarios daRe-
cebedona de Minas solicitam augmento de ven-
cimento.;. - A • comroissão de Petiçõe'. 

Reguerimenlo 
Do collector e do escrivão da collectoria de 

S. João d'EI-Rei, pedindo augmento de vanta-
gem para os cargos que exercem.-A' mesma 
commi!são . 

Represettlaçbes 
Do presidente da Camara Municipal da villa 

de Santa Q11iteria. pedind'J a creaçlo de fõro. -
A' commissão de Legislação e justiça. 

O SR. SENNA F xcu:rtiR:rtDO passa ás mãos do 
sr. Presidente UQla representação, que as. ex c . 
foi entregue pelo seu collega Campos de Ama· 
raJ, em que o collector de~. Sebastião do Pa-
raizo reclama contra a ela sificação que foi 
Jada á respectiva col!ectoria pelo decreto n. 
l. rÇl, de 18 de fevereiro de 19!:>3, e uma outra 
do coUector de Ponte Nova, reclamando tam-
bem contra as porcentagens que sao actual-
mente taxadas aos coll~ctores.- ' commissão 
de Orçamento . 

O ••· Valdomt.o Baplhãee.-Sr. 
Presidente, passo ás mlol d.: v. exc., afim de 
ter o destino regimental, uma representação do 
promotor da comarca de Monte Santo, dr. Al-
fredo Pimenta de Padua. reclamando contra o 
texto da lei n. 456. de setembro de 1<)(9. que 
dá atribuições fiscaes aos promotores de iustiça. 

Sei que o meu collega e amigo. dr. Heitor 
de Souza, cuio nome declino com venia da 
Casa, ii trcUJ·e á C&mara varias representações 
de promotores nesse sentido, e, procurou .dar 
ao texto da lei referida a interpretação que a 
commissão de j11stiça entendeu ser a verda-
deira. 

Em todo o caso, espero que a Casa atten-
dendo ás judiciosas consideraçóes da represen· 
tação, prvcure dep:Jis de conveniente eatudo 
satisfazer os justos rec lamos dcs promotoreS 
revogando o texto da lei n. 495 que lhes deu 
attribuiçóes que competiam aos collectores 
attribuições que, m entender de.muit<.s iuizea: 
lhes probibern o exercício da advocacia . 

E' bem de ver que essa prohibição não en-
trou de modo algum no pensamemo do legis-
lador quando elaborou a lei n. 49Ó. 
Estabelc:: cen~o-se, porém, duvidas e Fend~ 

util e conveniente ao; interesses do Estado 
que essa fiscalização continue a ser fei ~a pelos 
collectores, com as suas respostas nos autos 
espero que a Casa e a comissão procurem es2 
tu jar e attender a representação do promotor 
publico da comarca de Ml>nte Sar.to, revogan-
do o texto da lei que dá attribuições fiscaes 
a os promotores de 1ustiça. 

Com i~to a Camara terá praticado um acto 
louvaveJ, justo e nenesserio; nece ~ sario por. 
que a:>s collectores, como funccionarios fiscae~ 
é que deve estar entregue a missão de fiscalizar 
o pagamento de impostos· lou\·avel e justo, eor· 
que não devemos crear obstaculos ao cxerc1cio 
da advocacia por parte dos promotores de jus-
tiça, que precisam de praticar em todos os 
ramos da scienda do direito. ( Jluilo betn 1 
Mufto bem I ) 

O SR. PREsm:rtNTR manda que se remetta a 
representação á commissão de Legislação e 
Justiça. 

O 8P • .&..lstoteles Dut•a: -Sr. Pre-
sidente, pedi a palavra para passar á Mesa, 
afim de ter o dc?stino regim_ent~l, uma repre-
sentação de bab,tantes do d,str,cto de Bicudos 
pedindo il creação do novo municipio, que de-
verá ser denOihinado cAntonio Martins•, com-
ponente dos districtos de Bicudos Ferros e 
Entre Rios. ' 

A representação é assim concebida (lt). 
Está assigoada. por 731 eleitores tendo corr.o 

primeiro signatario o nome do' importante 
agricultor dr. j05é Cupertin e como ultimo o 
oome do dr. Miguel Lana da Silva. 

Em seguida vem a representação, que deixo 
de ler para não caoçar á Camara, do districto 
de S. Sebastião de Entre Ri:s assignada por 
duzentos e t antos eleitores seg-Uindo -a a de S. 
Pedro de Ferros com cer.:a de 300 assisnatu-
ras. . 

Seguem-se, os attestados dos 1 •0 ~.0 e V 
juizes de paz declarando que Bicudos possue 
soo casas e tem uma população superior a 
ll.OOO almas. 

em depois, sr. Presidente, o certificado 
do escrivão de Ponte Nova e, para esse, peço 
attenção da c amara (lê). 



Sr. Presidente, requeiro que v. exc. man:ie 
publicar a repr-eseotacão, com os reEpectivos 
nomes, no jornal da c asa. 

(Muito 6e,. I ) 
O SR. PusroJCNTR:- Publique.se na forma 

requerida, enviando-se· depois á commissão 
respectiva. 

Representação dos habitantes dos distri-
ctos de Bicudos ou N. S. da Concei-
ão do Casca, S. Pedro dos Ferros e 

S . . Sebastião de Entre Rios, pedindo 
a creação de um novo município com 
a denominação de « Villa Antonio 
Martins» . 

ll lmo~ . exmos. sr!!. rep1esc:ntantcs do povo 
de Minas Gc::raes. 

Nó3, abaixo assigoaco3, habitantes do pros-
pero e ui:Jerrimo di:stricto d~ Nossa Senhc.-a 
da Cocceiçã:> da Casca, < u Bicudo~ 6rmajos 
no diretto oe reprc.st:ntaçao que noS assiste 
vimo· respc.. itosamentc perante essa corpora~ 
ÇiO Jegi~ lativa p..:Oir a elevação da sede 
deste da tricro ã categoria oe vil la ou termo 
co;n o n me de cVilla Antonio Mntins• com 
as regalias qoe as leas lhe concederem, formao . 
do-se a sim urn novo município composto co~ 
districtcs de Nt ssa ~enhora da Conceição do 
Casca ou Bacudos, como ~éde, ::5. Pedro dos 
Fenos e S. S:b~ s"L íb de Entre Rios, e< nser-
vando-se as áavis3s dos referidos districtGs as 
qoaes serão as dv novo municipio. ' 
Pas~amos á . mãos de vv. excs. as represen-

tações nas qu:>t:s aqueUes districtos pedem a 
passagem para o novo município mostrando 
a onveniencia e razões desse pedido. 

Esperam os signatarios das reprcs~ ntações 
que o patriotico Congresso Mineiro lhes at-
tenderá, concorren1o desse mojo para o en-
grandecimento de tão pr05p:ra zona e com-
promettem·se a dar o predio para à Camara 
Munkip::; l e cadeia, existindo ti na povoação 
o predio do artigo Conselho que, com algumas 
mojificaçóe e com o auxilio da Camara Já vo-
tado, se presta para o grupo escolar . ' 

A povcação é abastecida por dois mananciaes 
d'agua já canatisada, com distribuição :::g·uJar 
em tcdas a!' ru33 e casas. os quaes se prestam 
perfeitamente para os divetsos uso:. dos e ta-
belecimentos publi.:as. 

í.onvém pondera r· que 0' tres district<s sê-
tisfazem os requ is ito e condições que o art. 
1. · da lei estadoal a. l, de 14 de s~tembro de 
de t8~t, estabdece para. creação do nc.vo mu-
nicípio. · 

1. A população dos tres districtos é hoje su-
perior a lO . O j O habitantes. Pelo receoseameo-
to de 19 00. que é muato d:!6cicute, era esta a 
população: 
Bicudcs . . .. .. . . . . .. ... . . . . . . . .... . ... . 

. Pedro do Ferr s . .. ............ . . . 
S. Sebastião de Entre Rios ...... . .. . . . 

Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17. 344 
E te algarismo está muito á quem darea ida· 

de, porque só Bicuckls::leve ter hoje 12.000 ha-
bitantes, porquanto, alérn de numerosa popu. 
lação que se compõe de 400 casas . ha di versas 

fazendas de mais de soo mera4ores, com mais 
de, 100 Cll&!, c:m cada uma. de.Uas, para cwo-
nos. sendo que a população tUg nenta todos . oa 
annos, com a cntraoa de c:entt..Oa8 de pcs~q~a 
que. vindas do ,Norte do EstadO, aqui fixam 
residenc:ia, .atbahidas pela proaperadade csa Ja. 
voara ae café e éercacs. · 

Além 'Ciisso, é rcc:onbc c ido o cxceõSO da na.· 
talidade sobre, o pequeno obituario, de modo 
que não é exagerado DQS dez annGS de"orri· 
dos do ultimo réccnseamento dar se o aumento 
de 5 .oco habitantos nos tres districtO&e assim 
te'remos ll. 134 habitantes . 

11. A segunda condiçlo exigida pela Jei para 
creação do novo município esaà tambem pre• 
enchida. Existeocia de 'dilicios publicas pare~. 
ca ,a da Cam·· ra. cadeia, iastrucção pobtica, 
que os abaixo assignados se compromettem a 
oar. 

Como é de inteira opportunidade ç justiça, es-
peram os signatarioa aa represantaçào que o 
pa trio ti co e 'illo<.trado congr. ~so attenc:lerá ás 
representações .:)Ue lhe sao di rígidas e ficará o 
no\ o município <~ssim cooshtui.;o, d~sdica
dos os s us oistricto; em ordem num~ r•ca, SC• 
ganoo as d1stancias da rcspect,va séde (art. 
l. · da lei n. 37ç, de 19 de setembro de 1903, 
e art. z.· do regulamento e oecrcto r.6s8, de 
17 de outubro do mesmo anno) : 

1. • Districto da vüta ou Termo-Bicudos. 
2. · S·. Pedro aos fenos. 
3. · S. SebGs ~i&u de Entre Ri<.s. 
Os tres d1st rictos do novo municipiq darão 

muito mais d· :150 jurados, numero minimo do 
~ 2 . • do art. 3· · oa cit. lei n. 375, para c n· 
sti tu ir um termo f01 ense anni!XO a comarca de 
Ponte Nova. 

E' enorme a área do municipio de Ponte 
Nova e, pela sua popu•ação c desenvolvimento 
o município se deve desdobrar. 

O seu corpo eleitoral é muito superior a 1.700 
eleitores, numero mais elevado que o de alguns 
Estados do i':orte e a sua população é uperior 
a 8o .coo habitantes. 

Por estas considerações vê-se que pelo lado 
do terrirono e pcpulaçao o município de Ponte 
Nova nada soffrera com o desmembrameuto dos 
tres disttic tos-2icudos, Ferros e Entre Rios, 
sendo que é essa a vontade t!os habitantes. 

O municipio de Ponte Nova continuará a 
viver cem :.cus oito prosperas disttictos que 
são : Cidade, Serra, f<.ao Doce, ~anta Cruz, 
t-'iedade, Lru ú, Grótta e jequiry. 

O enorme desenvolvimento qu; vae tenoo a 
Usina Anna F'lorencia com extraord,na.riapro-
ducçào de assucar e caté, além de outras encr-
mes fazendas existentes no d1stricto oa cida-
de:, o augrnento das novas 1avour<as de caté, 
os bendicjos resultantes d.1 fabrica de ttc:i<bt 
que vão tundar na cidad: os recursos que re-
sultacao para os cofres municipae com o esta-
belecimento do farto e abundante abasteci-
mento a'agua e da luz clectrica, serviços to-
dos jl muato adeantados e em v1a de se in3U· 
gurarem, náo faland:> uo desenvolvimento oo 
commercio que vae resultar ao entroncamento 
do ramal da Leopoldina que se dirige desta lo· 
calidade para aqueUa cidade representam 
muito mais do que a pequena perda dos tres 
districtos. c ·O município de Ponte Nova ttT-
Jhará galhardamente a senda do progreES.J que 
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lhe está destinado pelas condições topographi-
ca social e economica. 

Àlém de todu essas comiderações em favor 
da creação dn novo município ha uma que pro-
domina entre todas, 6 a paz que resultara para 
esta localidade com ;rcreaçao de nvvas au-
ctoridades. 

E' sabi1o de todos que conhecem Bicudos a 
serie de desordens e tumultos ultimamente 
aqui havidos e a creação <!e Vi lia ou termo 
trarà a pacificação para c-:~a população e para 
uma zona uberrima e pro~ pera. 

E posto a sim o fondame•1to da justa pre-
tençào dos habitantes dos tres district s. os si· 
gnatarios da- presente rc pr~entação, esperam 
que seja deferida tão justa aspiração. 

Bicudos, ro de \ulho d: 1010. 
t Or. José Cupertiou T . F'.: ntes pre idente 

do directorio. ' 
2 José Firmino Vieira c'e Súusa vice ·pre-

sidente. ' 
3 Americo Vieira de · 'ousa Rabello, 2. · se-

cretario. 
4 1 osé Ribeiro da COStl, m .mbro do dire-

ctotio. 
5 José Faustino dos Santo , idem. 
ó José Miguel de Lama e Si lva, idem. 
7 ltagyba Martins Chaves, membro ao di-

rectorio. 
8 Antonio Lourenço Chaves. 1: iui z de paz. 
9 Geraldino Vieira de Sousa, 2 . • idem. 

10 José Pol ceno Coelho Braga, 3. · idem. 
r 1 'v\anoel Thomaz Pereira :::,algado, 1 • • 

subdelegado. 
12 Juscelino Coelho Unhare • 2. · idem . 
r 3 fheodoro d :! Sallcs Pereira, 3. • idem . 
14 José maneio de Resende, commerciante. 
t 5 Conego José • ' edro de Alcantara &mfica 

Scotti, vi gari o da parochia. 
r6 Domingos Cupertino Teixeira Fontes 

pharmaceutico . ' 
17 Malvino Gomes de Oliveira. commer -

ciante. 
r8 Arlindo Costa, negociante. 
19 Andr~ t-velino Gomes, agente do correio. 
20 Sebashào Gomes da Si lva, zelador das 

aguas. 
lI Altivo Alves da "ilva, n~gociante . 
2J José Vicente Ferreira, fiscal do di tricto. 
23 A!ltonio de , \•randa j nnior, negoctante. 
24 Ltndolpho Lourenç de Lima commer-

ciante. • 
l) B:lis~ri dos Santos Carneiro,negociante. 
2 .\ri~td s Marcondes arneiro idem. 
':l7 Belisario Gomes Pereirt idem'. 
2 F rancilco Lucas Mayrit1k idem. 
:.zq Joaquim Vieira de Sousa T rr s idem. 
30 Estevão de Carvalh.J, idem. ' 
31 OJminJos de Sousa Cnn lla, idem . 
Jl Vicente lves da Silva, jjem. 
33 i\\anoel \ lv-es da Silva, eleitor. 
H Fernando,' Martins áe \breu. idern. 
35 Anton io Mart ins de Miranda, idem. 
30 Tbeophilo Albano :\arte, idem . 
7 João Gomes da Sil'll idem. 

38 A.cca io Aleixo Brum, id m. 
39 Rayrnund 'Nonato Pinto, ideru. 
·10 Diauta> Cu :>ertioo ieira ijem. 

I j.>se L~an~ro da Silva idem. 
4l Sebastião Lama e Silva idem. 
43 . merico 1 \anoel do Nas:imeoto idem. 
44 Benjamin Jos~ de Sousa, idem.' 

A. C.- 14 

45 Frandsco Martins de Abrell, .idem. 
-46 Tneopb.i1o de SaUcs Pereira, ickm. 
47 Sertorio 1&rbas de Carvalho, idem. 
48 Aprigio Si!ve~ino da Silva. idem.,. 
49 uuarte 1-'ereira de Azevedo, idem. 
so Antooto Mort.ira da Silva, idem. 
5 t ]o~ é Mauricio da Silv <~ , idem. 
52 Antonio Edwige,. Q.lintihano da Silv~ 

ra, idem. 
53 Manoel Bicudo de • Alvarenga idem. 
54 1 :\anoel Marculino Machado, idem. 
5S Antonio sorio, ferreiro, idem. 
56 .-\ntonio Paulo de Sousa, idem. 
57 Antenor de Sousa Cunb.a, idem. 
58 Domingo.~ Joeé da Silva, idem. 
59 Raymundo juiiano Pere.ra, idem. 
oo José Roar.gucs aa consta, idem. 
ó1 gost mho Laldeira aa Salva, 1de •• , . 
o2 Amaao Romao de ,_;arvatho idem. 
63 Antonio de Sonsa Cunha, idem. 
64 João Lourenço r erra, Idem. 
65 ~ugen•o Gomes Robert , i.dem. 
66 Antonio lves de Laona, idem. 
b7 t.ario5 José de Anüraoe, idem. 
6~ ntonio Lourenço Turi:i, idem. 
6q José Maria do Nascimento, idem. 
70 João Antonio da Costa, commerciante. 
71 José de Sousa Pant0, eleitor. 

· 71 r.::varisto Thomaz Fernaocles, •idem. 
7 3 jo~é Alves oe Carvalho, ide111 . 
74 Ant nio Cahxto, idem. 
75 i:japtista Gari1no, coromerciante. 
70 Manoel Rodrigues Ooming es, idem. 
77 Alfredo Rodrigues Oomingues, eleitor. 
7'0 joao Vieira ae Sousa Raoetlo, idem. 
7? ~~lanoel TeUes. commerciante. 
8o João v ieira Ma rques, eleitor. ~ 
8 r jacob Lopes Gomes, commerciante. 

2 ntonio uintino Barbosa, fazendeiro. 
3 José de Lanna, commerciante. 

84 José Augusto de Oliveira, idem. 
Ss DermevaJ F rancisco de c arvalho, idem~ 
86 An•onio Alves de Carvalho, eleitor. 
87 Luiz Marcdlino Gomes, idem. 
88 José Ferreira da ilva t<amos, idem. 

joào Caetano Oomiogues, iaem. 
90 Arthur de Salles f ereira, idem. 
9 1 Francisco Motta, iaem . 
9l Paschoal Motta, idem. 
9 Allonso Motta, i :1em . 
94 i\lanocl e e li oerto a a Costa, idem. 
95 Raymundo ie1ra d ... Sousa, idem. : 
90 tanoel Feroan::les ieira,escrivào de paz, 
97 Olympio juli .Marti s, negociante. 
9 ' . T raj'4DO da Silva Ba tos, eleator. 
q9 J e Teixeira l:::lraga, hoteleiro, idem. 

ro.; c atixLO Cosmel de Campc.s, idem. 
101 F ranc1sco Gomes t- crei ra Salles idem, 
102 João da Silva uede~. id~m . ' 
103 Vtcente Ferretréa Taa1n, 1ctcm . 
104 otonio jacob. idem . 
105 F rancisco j acob, e leitor. 
1oó Claudio da •lva Reis idem. 
107 nastacio t>erei ra dos 'santos, idem. 
1c. J. Soutsa Cunha , idem. 
109 Kaymu_ndo Al_ves jardim, negociante. 
110 UlymP•C? M;.U"&annJ áe }:jarros, eleitor. 
I r r BernJrdmo Fernandes Tarça, idem. 
11J .\ ifredo Alves da.~i . va, idem. 
u 3 Joào Ferreira dos antos, idem. 
1 14 t<aymund~ Baptista Gomes, idem . 
r 15 José ~\arhns Machado, idem. 
1 I6 Procopio Xavier de Oliveira, fazendeiro 

' 
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t 17 Antonio Pereira Barbosa, eleitor. 
118 Faustino Antonio Eugenio, 1dem. 
119 Caetano Theotonio dos Santos, idem. 
1 o Antonio Cornelio, idem. 
121 1- ranc sco Al\res de Lanna, idem. 
112 1.,eraldino Ribeiro Barbosa, idem. 
1 3 joaq~o!m jose da Silva, idem. 
124 irgilio Romllo de Carvalho, idem. 
1 25 Apoll inario icente Ferreira, idem . 
r 2 )os é Me~sias, idem. 
l 'li \ntonio julio da Silva, idem . 
nS Alctor Paulino de Moraes, idem. 
129 joao Luiz de Faria, idem. 
1 3 João Paul ino dos Santos, idem. 
13 1 j ! o Rodrigues Mariano. idem. 
t J 2 c am llo de Siouza Machado, idem. 
l n Joaquim Gomes, idem. 
r 3..J lzael .Machado, idem. 
135 Raymt ndo Firmiaoo, idem. 
1 ,o Raymundo Severiano Pinto, idem. 
1 3i Leonel Costa, idem. 
13 ClemeotG da Silva idem . 
139 Manoel Pinto, idem. 
14 j oaquim Pereira, idem. 
14 1 ' icc:nte Candido Ferreira, idem. 
l tp Antonio ;,\arciano Soares, idem. 
I n Ari tides Lino Teixeira, idem. 
144 Raymundc \artins de ::,ouza, idem . 
1 - A.beilardo de Sr,usa Paiva, idem. 
1 5 J ão de Deus Barros, idem. 
1 7 José Fe rrei ra Brandão, idem. 
148 Antonio da C~ta Olivei a, idem. 
11 Erne to Jeronymo. idem. 
1 Antoni0 Pereira. idem. 
1 1 1\\odesto 1\\artins Soares, idem. 
1 r, 2 Pe dro 1\\ou• a, idem. 
1 ~ ., temente Thadeo, idem. 
1 'i Narciso Dominiquette, idem. 
1 5 J\1anoel Domingos Machado, idem. 
1 ,D J sé Luiz Gonzaga, idem. 
1 s 7 Antonio Pedro, idem. 
l..) José Carrara, idem . 
15 Francisco Maestro, idem. 
16 Augusto igoo, idem. 
161 Clemente Paulon, idem. 
162 Ernesto G1mes, idem. 
1f 3 Mi gu 1 Antonio da Silva idem. 
16 1 uint :no Roberto Alvell 'idem. 
1 6~ Autonio Corrêa, idem. ' 
1 6 t. dro Corrêa, idem. 
167 Jo é Corrêa, idem. 
t68 Geraldino ou la r t, ide r•. 
~ 69 1\lbino Vieira, idem . 
170 Antc.nio Alves da Sil va. idem. 
' i 1 lo.é · ilkla da Fonseca, idem. 
l i 2 ·anos Ferrei ·a da ilva. idem. 
17 3 jo:é IJH bO"a da 1 os ta Launa, ekitor . 
}74 Jnaqui .:-> uintao, ide-n . 
17) Anto .. io Gonçalvc:s Quintào. idem. 
1 7'-~ I· elippe Luiz Marqut s, 1ôem . 
177 1\\anoe l erc:i ra Chaves, tdem . 
17· Sl(lcero d.> Nascimento, idem. 
1 9 j o é l{ay mundo da Silveira, idew. 
t3 J .é T1burcio Padula, iderr . 
181 J aquim t•rancisco da Silva, idem . 
t 2 Raym unJo Ptres de Lim·•, idem. 
~~~ Leandro Pedro d• ilveira, idem. 
r8.J Danie l \ ar'jues da Silva, idem. 
1 ' ; uinti liano Barbosa de Oliveira, idem . 
1 6 ' ebas tiào Barbosa de Oliveira Sobrinho, 

1 em. 
1 7 Francisco Marques da Silva, idem. 

188 José o. Vaz, idem. 
18~ josé Rodrigues d s Santos, idem. 
190 Antonto Marcellino Gomea, idem. 
191 Joaquim Novaes Espindola, idem. 
192 Orlando Avelino Lope~, idem. 
193 Militão Avelino de Arruda, idem. 
194 Francisco Antonio da Silveira, idem. 
195 Vicente d~ Oliveira. •dem. 
IQÓ José· Bernardino da Si1va, idem. 
197 ntonic Benedicto da Cruz, idem. 
tQS Domin~os Pereira da Cunha; idem. 
199 José !gnacio Netto, idem. 
200 Joaquim Looes. idem . 
201 jo.c:é \ ictor de Paula, idem. 
202 Argt u Marcellino Gomes, idem. 
203 An·onio Romão de Carvalho, idem. 
204 João Barbosa Xavier, id m. 
l05 José Saturnino l'.arbosa, idem· 
lO:> Vicente Gomls de Figueiredo, idem. 
:107 Raymundo Go:ncs de Figueiredo, idem . 
.208 Francisco G me!> de Figueiredo, idem . 
30Q José Rosa do~ Santos, idem. 
liO Manoel ca::tantt Or.mingues, idem. 
lt 1 Antonio r:.s tevam Frade, idem. 
:ttl \arcian) An· .• nio Coelho' idem. 
213 ~anoel C:yriaco da Silva, idem. 
l t4 Luiz j. Dias, idem . 
215 Manoel lortins Pereira Filho, idem. 
216 Antonio Raymu ndo Gomes, idem. 
lt 7 José 1·yprian" da Silva. idem . 
218 F rancisco Solam de ndrade, idem. 
219 Alber to Wenceslau Moreira, idem. 
220 Sebastião Egydio Gomes, idem. 
121 Raymundo racun*> Gomes, idem. 
2:11 Antonio Pereira da Silva, idem. 
n Antonio José Gcn;alves. idem. 
224 José Gonçalves Barbosa de Carvalho, 
idem. 
2:15 Joaquim Alve-; da Silva, idem. 
:uó José Barroso, idem. 
217 j cão Ventura Caldas. idem. 
n8 Antonio Wenceslll.u Gomes. idem. 
219 José Martins Pereira, idem. 
230 João Martins de Abreu, idem. 
:131 Orozimbo Martins de Abreu, idem. 
:ap Sebastião Custo::l io No!rueira, idem. 
233 Raymundo Barroso da Silva. 
234 Antonio Sirnplicio Resa, idem. 
215 José Daniel da Silva, idem . 
2 30 lanoel Vitalício da Silva, idem. 
237 \anoel c ustodio Duarte, idem. 
22 .Joaquim Alves de Carvatbo, id~m. 
239 Francisco Braz. eleitor. 
1~0 Antonio Justinicno Gomes, idem. 
2.p ntoni0 Hibiano Gomes. iat:m. 
:142 Eleo:loro Franci;co d.t Silva, idem. 
243 J\\aooel Martins Pereira, idem. 
244 João \artins Pereira, idem. 
245 llidio Pio d.:: Sou a, idem. 
146 Ferna ndo Martins Pereira, idem. 
247 José Vieira Torres, idem. 
248 Antnnio Vieira Torres, idem . 
249 Gil Ramos de Castro, idem. 
250 Avelino Jo~é de Sousa, idf m. 
:15 1 Joaquim Firmino de Miranda. 
251 Antonio Cordeiro d Siqueira, idem . 
15 3 clemente Francisco Gonçalves, idem. 
254 José Zef~rino Boteibo, idem. 
:ass Domingos Levi no Martins, idem. 
256 rthur 13ibiano da Silva, idem . 
157 joão Benedicto dc.s. Sant_os, idem. 
258 José maneio d - tlva, tdem. 
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Manoel Joaguim de Sousa, idem.: 
EmyRdio V1eira da Silva, idem. 
Jost 'teliciano Cardoso, idem. 
Antonio Pedro Balbino, idem. 
Manoel Vieira Duarte Lanna idem. 
João Luiz Oeasto, idem. • 
Rodolpho de Lanna e Silva. ide'!Jl. 
J~ Marianno de Ltona e Silva, idem. 
jose Theophilodos Reis, idem. 
Joaquim Ru6no da Luz. idem. 
Francisco Marques da Silva idem. 
Ubaldino Pinto do Ccuto ictem. 
Manoel de Sousa Netto,' idem. 
João Euzebio da Silva, idem. 
João Lui~ Pereira, idem. 
AntO!iiO de Lann1 e Silva: idem. 
Romualdo Francisco Moreara. idem. 
José Augusto da Silva, idem. 
João de Sousa Bucela. idem. 
Josino Ferreira da Silva, idem . 
José Pinto d() Coutc, idem . 
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Antonio .Maria1no da Costa Lanna, idem. 
Luiz França das Virgens, idem. 
Jo;é Rodrigues da Silva, idem. 
Pedro Nolasco de Sousa, idem. 
Manoel de Lanna e Silv•, idem. 
José Pedro Ribeiro, idem. 
Joio Agapito de Almeida, idem. 
Vicente de Paula Costa, idem. 
Joaquim Ferr~ira doa S~tntos, idem. 
Antonio Teixeira de Oliveira, idem. 
Juscelino Ferreira da Rocha, idem. 
Antonio Rodrigues Milagres, idem. 
CUStodio Rodrigues Milagres, idem. 
BerDirdino José freire, fazendeiro e elei-

tor. 
Sebastião José Freire, idem, idem. 
BenJamin Freire eleitor. 
João José Freire: idem. 
Francisco Jost Freire, idem. 
Bernardino José Freire Netto, idem. 
José Pereira da Silva Tatá, idem. 
Antonio Barnabé Ferreirl, idem. 
José de So sa Falcílo idem . 
Jacintho Pires de Oliveira, idem. 
João Canistho Teixeira Fontes, idem . 
Militão Pereira dos Santos, idem. 
José 1\ari• Go 11es Vieira, idem . 

ntonio Feliciano da r.onceição, idem. 
João Luiz de Oliveira, idem . 
Francisco Martins de Bra~a idem. 
Antonio Vieira Rabello. idem. 
José Vieira de Sousa Torres idem. 
Joaquim Vieira Torres, idt ai . 
Joaquim Vieira de S usa e Silva. idem. 
Francisco Alves de Carvall"to, idem. 
Antonio Vieira de Sousa Torres, idem. 
Sebastião Velocino Gome . idem. 
Jo:é Alves de Carvalho Sobrinho idem. 
Pedro Felisberto Ribeiro, idem. ' 
lgnacio Pereira de Oliveira, idem. 
Silvestre de Lanna e Silva, idem . 
Manoel Augusto do Patrocínio, idem. 
José Martin' Lourei•o. id~m. 
João Martins Lout e• ro, idem. 
José AveJino de So:!sa , idem. 
Antonio Soares dos Santo~. idem. 
Leoncio da Rocha e ilva, idem. 
Francisco Neves da acha, idem. 
José Firmino de Deu , idGm. 
josé Raymulldo Barbosa, idem. 
Bemvindo Apollinario, idem. 

João Maria dos Santos, idem. 
Hygino Alves Martins, idem. 
Arthur Soar:es dos Santo>, idem. 
José caetaoo Monteiro, idem. 
Franci5CO Moraes da Silva, idem. 
Joaquim Soares dos Santos, idem. 
Joaquim Barbosa Sobrinho, &dem. 
Manoel Luiz Ferreira. idem. 
José Candido d.; Sousa, i-:lem. 
Fernando Baptista Braga idem. 
Gabriel ntonio R1beiro, idem. 
Sebastião Bubosa de Acypreste, idem. 
Hygino Gomes de Assis, idem. 
Manoel Pedro ptista, 1 em. 
Luiz Pereira Netto, idem. 
Antonio Pedro Baptista, idem. 
José Vicente Ro:irigues, idem. 
josé Martins Ro:irigues. idem. 
Mano:! B1ptista da Silva, idem. 
Manoel Estevam da Silva idem. 
José Pedro Bapti ta, idem'. 
Manoel &el1x' Blptista, idem. 
José · icente Baptista, idem. 
José Ferreira dd Silva, idem. 
Manoel Martins Loureiro idem. 
Jo~ é Martins Pires, idem~ 
J0!-é Gomes B ·Ptista, idem. 
Antonio Ferreira da Silva, idem. 
Pedro Lino Ferreira. id·m. 
José Antonio da Con eiçao. idem. 
Marciano Bernardo de Sousa idem. 
Pedro Baptista da Salva, i 'em ~ 
Latini Oomenico, idem. 
Angelo ieira Rabello. idem. 
Francisco de Paula Chaves. eleitor. 
Antonio Vieira Rabello. idem. 
Antonio Barbosa da Rocha, idem. 
Arlindo B1rbosa da Roché, idem. 
\iguel Archanjo dos Santos, idem. 

Manoel lgnacio Brum, fazendeiro idem. 
Santos Latine, idem. ' 
Fernando Gonçalves Mói, idem. 
Manoel Gonçalves Mói 
Hermogenes Salvact r Gonçalves, ide:n. 
José Gomes da Silva, idem. 
Aristides de Figueiredo, idem. 
José Alpheu Baptista, idem. 
Antonio Vieira de Souza Rabeilo, idem. 
Miguel lgnacio Ribeiro, fazendeiro, idem. 
Natal Borani, idem . 
josé Vicen1 e Soares, rdem . 
Antonio Alves Henriques, id m. 
Aristides de Figueire , idem. 
Oi nisio \anbàes de Oliveira. idem. 
Gui lherme Silvestre Chaves, idem. 
José Maria Gomes, idem. 
Sebastião Chaves, idem. 
Raymundo Caetano, tdem. 
Antonio \usqueir3, idem. 
João Mu-queira, dem . 
josé M~squeira. i em. 
Evaristo Sinpbronio de Castro, idem . 
joã Cypnano da Silva. id.:m . 
Paulino r·rancisco Ro ·a idem. 
Sebastião Alves de Car~alho, i1cm . 
Antonio Augusto Correia. idem. 
José Ricardo lves Junior, idem. 
Franciscco de Paula Vietra, idem. 
Randolpbo Vieira Duarte Lanna, i 1 m. 
Antonio Max·miano Mendes, idem. 
Augusto Ro a da cunha. idem. 
Clemente \brahl ), dem. 



4 02 Antonio Luiz de Faria, idem. 
403 Manoel Antonio Pracbedes. idem. 
404 Modesto Cypriano da Silva, idem. 
40 Antonio .ugusto da AonunciAçàO, idem. 
4 Ago1tinbo Lemos da Silvat idem. 
407 ntonio aptista Pereira, 1dem. 
4o8 .nton,o Oamaceno Procopio, idem . 
409 Elydio Leandro da Rocha, idem. 
410 Ernesto e Souza. Costa, idem. 
411 jo é Firmino da Silva. idem. 
41 2 José Mariano Gonçalves Chaves. idem. 
41 3 El dio J e Soare , idem. 
414 Etelvin jo•é Vieira, idem. 
4 15 Francklim Pereira ae r\Jmeida, idem. 
4 1ó José Mo1eira, idem. 
4 17 t-~austo j or(le Collares, idem. 
41 J 5é jale , idem. 
41 Francisdo emandes Velloso, idem. 
4lO .1 ' 5é C:aetano da Silva, idem. 
4ll F rancisco Dias da ilva, irem. 
42 2 José r.andido Leao, idem. 
4l ) IYla noel candid de Britto, idem. 
4:t4 otonio 1 .arvalbo de Bntto, idem . 
4l) jo~é da Cruz Hast ·• idem. 
4 26 J é Olympio de Souza. idem. 
41 F ranci co Jmé Raymuodo, idem. 
428 F irmino José Antonio, idem. 
4 • Fortunato Arcbanio RaphaeJ, idem. 
430 jGsé jafluariJ Dia idc::m. 
43 1 Faanc i::~co de PaGià Costa. idem. 
4 2 · Jo~é Rufino de OH v e ira, idem. 
433 Frmci co de Paul::~ Lino, idemg 
4 34 Fernando Sancho Rodrigues, idem . 
43 5 Antonio edro Baptista, idem. 
4 6 Firmino Henrique de St~uza, idem. 4r Augus o Vianna. idem. 
438 · J~é Marques da Silva, i em. 
4 39 Francisco Candid) de Britto, idem. 
4 40 Aprigio Pereira da Silva, idem . 
44 1 Felismino Pedro da Luz. jjem. 
44l l sé Barb0sa de Acypreste, idem. 
4-t Antonio Alves da Trindade. idem . 
444 Fernamloda Silva Verçcsa. idem. 
4 .regrrio iei ra de ca rvalho, idem . 
44ó _t ose Pereira S~ a n:s. idem. 
~47 :\ tonio Thomaz Ferreira, idem. 
44 ' \ ntonio i'ltrbcr to da Si va idem. 
44 'onçalo Carrélte, ijcm . ' 
4"0 João Moreira de ouza, idem. 
4" 1 Aug-usto Fclippe dos antt ·,idem . 
45l l v :::~ J\larc0lino, i~m. 
4 1 Galdino Ferreira da osta, idem .. 
4~4 jo5é Ver ino ela ta. idem. 
455 Aotont • J\lacoel oa Si,va, idem . 
4 ·o jo·é Gervasio, idem. 
4; 7 Franck lin, Antonio J a Silva, idem. 
45 Jc,sé Hc::nrique Pc::reira , ioc::m. 
4 ) ~ m onio Pej r Grme .. 
460 jOSt' da rlva \ c::r<osa . idem. 
461 g- !lin rrn rum da Silveira. idem . 
4 Ól H rac io ulcs Fecnand s, • dem . 
4{)3 jo c Camillo oe c ampos. idem. 
40~ jo~ é Gomc:s Ca rneiro, tdem. 
465 Alfrc:do de uza Pi nto, idem . 
4b J Ignaci Loy01a Milagres, icem. 
4ó-; J quim Antonio da Parxão, idem. 
46 jose illar Orumond, idem . 
4 Antonio Feliciano de SaUcs, idem. 
4 o Joaquim Cecilia Pcrc:ua Matbias, idem. 
47 1 Anacias Ant nio de Jiveira, i:km •• 
47.2 jo ·qui m custodio de l iv~ira, idem. 
-47 .\monio Angelo da i! v a, idem. 
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João Soares Martins, idem. 
ManeJ ntonio Carioca; idem . 
Joaquim Pereira. idem. 
Manoel Leonardo Slivein, idem. 
José Soares, ideDl. 

ntonio Angelo c ustodio, idem. 
Manoel Pedro da ooceição, idem. 
ioão Baptista d .: S ')uza, idem. 
Leandro Barbosa de Oliveira, idem. 
Anttnio Barbcsa idem. 
Joao Lucao, idem. 
Luiz Aoacleto da Silva, idem. 
.\ntooio Rtbeiro· Pinto idem. 
U.1iz Alves, idem . • 

ntonio Martins Vieira, idem . 
Lindolpho Sergio, idem. 
Joa o Monteiro Caldas. idem. 

lonso de Araujo Leite, idem . 
Lerdoro de Souza e Silva, idem . 
]tão Marinho iann • aelcm. 
Antonio Fortunato, iaem 
Ezequiel :\n tonio Ribeiro, idem. 
Tbeod miro P eira, eleitor. 
Ezequte J\lartir Loureiro, '<km. 
joa:tuim artrm. Loureiro, idem. 
joaquin. Julio d, iJveira, idem . 
Olympio Dias· I ode~. idem. 
Antoo io Ionoceucto Monteiro, idem. 
Lui?. \ana aryues Sobrinho, idem. 
Anronro Pedro oa Rocha, 1dem. 
Raymundo Ave,ioo da ilva, idem . 
Rodolpho Alves de Carvalho, idem. 
jose Vieira Coelho, idem. 
1\ntonio Ricardo da Conceição, empre· 
~ado no commercio. 

Haymundo utoni e~ Orummood, negoci-
ante. 

Joaquim Ft.lix de Sousa. e leitor. 
I ar. \ jeira coelhO, idem. 

ntonio Tunhol, negociante. 
jo~é Chave • eleitor. 
t:ouardo j caquim c aetanol ide.m. 
An r nio ]oao \arianno, iaem. 
J é ' abino do Santos, idem. 
Raymundo Angelo • .Marti03 de Abreu, 
i c:m. 

Custodio Vieira de Sousa RabeJ!o, pbar· 
maceu ico. 

Leandro L"urenço Ge Limai el itor . 
Pedro Paulo Gom s i em. 
João f?egin aldo Coe lho. i :tem. 
Affonso 1\1oreira da i!v· , tde m. 
Firmino j t sé da rJva, iaem. 
A1.t nio Ju~tioo dcs antes. idem. 
Paschoal Mott,a Frlho, •dem· 
J- 'au to Antonio do ' i r va~ idem. 
Leandro Alvim Macbad• . idem . 
E~tydio Antonio ugt:nio. idem. 
Jo~é 1-!arbo a da unha. idem. 
Jose Gomeq da SiJva. idem. 
Marco de Oliveira. idem . 
J c,~é CyriUo da ilva, idem. 
José J rge ~·ornes. idem. 
Antonio N\oreira Maciel Pinto Idem. 
Jo é Moreira da Silva, idem. 
eb~st:i ii o Pereira da Silva, idem., 

Cc:Jeatin Roberto da Silva, idem. 
J é Anton.o Elias. idem. 
r- rancisro Rom2no Lop~s. idem. 
Ovtdio Alves de Carvalho, idem. 
joão--Cyrillo da iJva, idem. 
Tbobi Gonçalv es Dias, ,idem. 
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542•, jos6 -Pedro:.da~ilv&; J idem~ . 614 Joaquim l\1onteiro de. More~ idem. 
~43 jo·é Alves ·d~ caw.-Jbo, idem. 6t'í Raymundo Alltonio. d:t. , Sil~a, •idem. 
544 Joactuim Alvea de Carvalho idem. 6t6 José ertdiano•da ,Rocha\ jdem 
545' · José Cyprjano aa- Cruz, idCm. 617 j~é Rufino:Gonçalv:s Junior, 'dem. 
5 6 Seba t.ào Florentino l'ereira, idem. 6t8 Ruy Rllfi11o r Gonçalves~ ideoro 
549' José Rufioo6onçalves Netto, idem·.· 619 Franciseo Xavier de.,Qliveira; idem. 
S48 Jos6,Aurclio da Fonseca,. idem 6zo joséili'drnande dos 1Reis. idem. 
549 Bemvindn Pereira de Azevedo. idemr Ólt joscn ManoeJ dos Reis. tdern .: 
>)ú José Ray.mumio Pereira, idem- · 6n úctaviano Pau-Jino Mayri k,.idem · 
55'' • JoloJt~mào de · arvalb .• idem: : 6lJ:. R02trodct:.do .Paula .Sa t i'ago.. idem . 
5 ·1 Jonatna Marti ns da ilva, idem. 614 Geraldo Rodri~ues e11 antos,!idem . 
• 5 ~ . Olyotho Au~ to.~.-os Santo • ickm 625 juHn Feroa:nc!ts: rins ReiSJ idem 
55 joséGom da.rooc:icão; - idem 616 ... ot~l'uoJ ~ ~z .t- Jrppo,idem ~ 
555 Appolimarip amparo Ribei ro. dem u~7 J !C. Maria etto, idem . .-
556 1 AgonOTde fPaola ·Sanüago: ridem~ ó28 Jo~é Antonio da Si lveü.a, e leitor. 
557 losé Floronciotdos Rd. , id m Ó2Q, Aleixo havc& da ilva .eleiton.· 

5 RaJ mundo: Alv.c3 .de <..:arva lbo.• idem J C>~o Raymundo. u.zebio .Bano a e leitor. 
55 Ambr ioJI?into r: Paula, •dom.-· 61 1 jooQU •treBa• a da ilveirs~ eleitor 
soo João A lbe.rto de Camp. ·s. i ::lem ó )l GUJÜleTme abino dc..s Santos eitcr• . 
5 ~11 jO&é J~.uim•de · Lacercb, 'dem. óH .\\inc:rv'Do \ ' aht;ooi /1\0t' ira,1eleitcr. 
;6:z f ranciseo AlellW da. bia, iaem. ó i4 Antonio Pio Xdvi-,r, re leitor :: 
563 ~raFJaisro HaplÍ!>ta Vi ir tdem 6 3 Lu •z Gera ld •. e le 1tor~ 
564 Julio Patricia. do Valle, idemc 6 ó \'icente Tht·odora da ilva \ tleiton 
~~ Sebasttã Lemo\ d " tlva,'dcm.· 6t7. MiguJ · · oci · co~e:P u la.~lei.l~. 
66 icente G nçalve Fontes, idem. h3 Lu•z \ a·ti1s de iveira . • eleitor. 

567 ; 'rank li,T• da Silva, idem. ó ~q ]o é .ilt~d·do era-Ida. eleitan. 
56M Felicio Ba ilio de P.ti'Va. 'd:m. 6 40 Fránci o ; ~nudo dá >Silva, eleitor. 
5Ó9 Luiz Moreira!da o uz, idem: Ó~ít Geraldo~ Ferreir:a d itva. eleitor! 
'7' José 1F elici ano' t\\áy rink. J idbn. ó 11 Alonso F cl ix ')nc;aJve&. eleitór. 
571 jol()J rne to de ' usa. avrador. óH J é Dia · Rcinan · el itor .· 
57 2 ]a 'ottio J\laa tins arbosa, e cito • 641 \anoet Ferreira Tnrr~~', ,eJeit . · 
573 Gal ino jose I:Salbino, iden ·. 64) . andid FetVeüa Torres, eleitor. 
574 Felipp tVieira A\arques,J idetln. ó 6 F:duardo oarzo daJ~i lva .. 
575 Lu iz Alves .da llva, iée . ó 7 Mano:.-! Gome!'. dil 1 nsoca eleitor. 
576 Paulin Monte iro, laYJada . ó 8 F ra· c i c F erreira Torres' eleitor. 
577 J F'iut.a:, idem. ó~Q Fred.rico.•Aento r' a rlva eleitor. 
77 ntonio Fau t\t'urdos·Sant : elei tor: • ó,-:> • F l'ancisca -Rangel ouzacia el itor. 
57 Joaquim Ruflóoda,t_uz. i em•. 6· , · ranc.~co .Gabriel Ferreirl', ;;elei tor. 
58 Satini OomenicO'. idem. 6 51 Antonio Scra6m d ~ Rd eleitor. 
s: 1 l::iigon A gusto, idem; 6· 3 Fian.c"isco Porto eleitor. ' 
5~2 Pacifico Pa lmi li. idem. 6;4 J sé- Rodri ..,uesJo '5 Reis, eleitor . 
s 1 Oav1d Depaoli, idenr: 1 6· o; los G~brjei ·Fem~i:a .~cleitar 

4 Roque de Deu Duarte. ict~m . I 6;6 ) )ão tl ~'~~é da Silva • e leitor. 
5 ; Felieio f'r:rr1Ciseo·oo Na clm nto, 'dtm. 657 \ancel li:rltiudo do Santos~ eleitor. 
5 6 Virgí JÍ!'l ' Baptista Pereira; Jav-tador. • 6;8 ] aqoim Franc:i co da Silva, eleitcr. 
s 7 Franci co 1oretro e FAria, idetn .• ú; José Q:aetano1Bercrra da ilva, eleitor. 
58 Antoni Bi~on. ' eleitor.-· 66 AJexandrinQo.Po ira da· Siiva. 
!i8Q joao Baptlst Ave • da~ Chagas{ iaem.: 61c josín.t» ~ei11a dar 'ilva. 
590 Vict>nte de Pà.tl • ost a, j jem. · 66 1 1 aJl· Pereira rda t Silva .: 
591 Antonio Norberto 'da ilva, idem•. Có3 Joao Cyrillo da Sil va. 
591 Antonio Alciáe!i de Azevedo. 'idc:m. A enor Smtiago: 
591 José F'rsncí éo Ludovin , idem•. 65" Jc~~ Banoso · 
594 jo é Xavici'oc: liv6ir ,"idem : 66f:J/ BenttVenuta aeta.notda Sil,va. 
595 Euzeb1l:J'da C6nceicào, idem•. j· !é ontuiro de1 Moraes. 
59ó Francisco l~i&eiro . tilmarães; idem !' 66 " A~u ioira Marques 
597' . Sebastild Custodio Nogut.ira :•idem . 6fx) Joaquim eciJio Pc:rrira . 
59~ Antonio lgncz ·• Rodri~ue , i em. I I:.J1f1 Augtl!rfi 'MontcirO' de> .Moraes . 
591 Americo Norberto de ousa-•. idêm. · ói i n o~rit> ianna. 
óoo Theodolino Elias Alv. ·s. i etn .. . 672 Josó Vianrur. 
ÓOI v .-cente (:anditlo Ferreir~ idem~ 6n, l.eandr'o de- Paula Martin·. 
6o:ll joaqutm Timottieo da ilva, "idem. 614' A'oWDro Norberto da Silv.a. 
6o3 Antonio Ana tac.io da ' iJv.a ; 1 em. 67 t; · c at-loS •r n ni Almeida'. 
6o-1 Joaquim Guilflerme Ferretra .· id~m . 676 S bastiã" C l:)ave!' . 
6o; Leaodro áa Rccllá e · íLva-, tdem·. 677 A thurPemo da SiTva. 
óoó Cu i0<1i<;.MU.$ins da S1lv , idem. 67 J~é Lizaroo-Martins. 
óo7 Gil Ray undo Qa Silva, idem. Ó7Q'- aulo Pereira á& ifva. 
6o8 F ranc1sco Candid? da ilva, 1dem. 6 o lé.àO'i>ehira da Silva . 
009 Ata ltba MGnteir~ d_, N on es, idem. 68 t Joãn Maria da Co t . 
6 10 Antonio Moot~iro de \oraes, idem. ó8:l · Raymuncto M 'nteiro da Silva. 
611 .João Cu~tino Vieira, idem. 683 C~Jos \. av:on:~ 
6tl Raymufldo,Moateiro de. M.or&e • jderr. 684 J o Sózi.ani. 
6q Manoel. Gomes.d Sousa\ . idem: • 685 Luiz' Rõ si. 



686 Antonio Bote ja. 
687 Artbur Pedro da Silva. 
6S~S Leandro de Paula Monteir'/. 
689 Jarbas Leotorio de Carvalho. 
6qó Arlindo Marcondes Carneiro. 
6c)1 Antonio Raphael ele nvellar. 
69:~ Angelo i eira da Silva. eleitor.~ 
~~ Manoel P10copio Ferreira, eleitor. 
~ Pedro Dias da Fonseca. eleitor. 
fxJ5 Benedicto Vicente Paula de Assis, elei-

tor. 
6c)6 Theodomiro Pereira Chaves, eleitor. 
fX;1 Evaristo jacintho Gonçalves, eleitor. 

6~99 Manoel Antonio da Silva, ele1tor. 
Joaquim Brum de Oliveira. 

7 o João Machado Ferreira da Silva eleitor. 
701 Pedro Rodrigues Nogueil"', eleitor. 
70:1 José Cupertino More: ira, eleitor. 
703 Manoel Portella da Silva, eleitor. 
704 João Luzia de Oliveira, eleitor. 
705 Francisco o ;ympio Soares, eleitor. 
706 João Estevão Caetano, ele1tor. 
707 Jos~ Delfino da Silva, eleitor. 
708 Francisco Cupertino Teixeira Fontes, fa-

zendeiro. 
709 José Eulario Fructuoso eleitor. 
71 o V aldomiro Cosme de càmpos, eleitor. 
711 Wenceslau Marcolino de Freitas, eleitor. 
7 n Luiz Au~usto, eleitor. 
7 I3 Ravanaru jose, eleitor. 
714 Joll.o Francisco Ferreira, eleitor. 
715 Raymundo Agostinho Porto eleitor. 
71 6 Antonio Rodrigues dos Reis e lei to r . 
7 1 7 Candido da Silva Reis . ' 
718 Jos~ Manoel dos Reis, eleitor. 
719 A rthur Cupertino Vieira eleitor. 
720 Francisco Jas~ Alves de sOuza fazendeiro. 
7ll José Raymundo Ferreira, ·eleitor. 
73:1 João Antoni lzidorio eleitor. 
713 Francisco José Alves' de Souza Sobrinho. 
724 Antonio Mendes Barbosa, eleitor. 
7lS Antonio Felippe dos Santos, eleitor. 
716 José Gonçalves Fontes, el. itor. 
727 Francisco Camitlo. eleitor. 
7:18 Pedro Alves dos antas, eleitor. 
7l9 João Barbosa de Oliveira eleitor. 
730 N~tivo Angelo da Silva,' eleitor. 
731 M1guel A. de Lanna e Silva, advogado. 

Por sobre o signal pubhco, achava-se o se-
guinte: 

Reconheço verdadeiras as firmas retro e su-
pra. Districto de Nossa Senhora da Conceição 
do Casca, . .. de julho de 1910. Eu, Manoel 
Fernandes Vieira, escrivão vitalício de Paz e 
Notas, as reconheço e assigno em publico e 
raso. 

Em testemunho de verdade estava o s1gnal 
publico. - Manoel ::ernandes Vieira . 

Reconheço verdadeira a brma supra e dou 
fé. ante Nova , ~~de julho de 1910.- Em tes · 
temunho d~ verdade estava o signal publico. 
Fr3:ncisco José Ferreira da Silva, tabelliào in-
termo. 

l tlmos . e ex mos. srs. represent:otes do povo 
do Estado de Minas Geraes. 

Os abaixo assignados, residentes no distri-
cto de S. Sebastião de Ení:re Rios, repres ;n-
tando todos os habitantes do mesmo districto, 
vem requerer a v . v . excs. a passagem eles. 
te districto para o novo município de rN . Se· 
nhora da C mceição do Casca ou Bicudos qu~ 
vae-se con"> tituir conservando as mesmas di-
vizas. 

U4 

Este districto dista de Bicudos apenas 30 ki-
lometros ao passo que dista de Ponte Nova 
8o kilometros . • 

S. Scbasti!o ele Entre Rios, 13 de julho de 
IQIO. 

Joaquim J~é de S. Pereira, pharmaceutico, 
ManC>Cl Francisco de Souza, agente do Cor-

reio. 
Joaquim da Costa e Silva, eleito . 
Luiz Teixeira Milagres, subdelegado àe po-

licia. 
João Domingos da Silvs, Juiz de Paz, 
t<omualdo José de Miranda, eleitor. 
Joaquim Milagres Sobrinho, vereador. 
José Dcmosthens Alves de Souza, eleitor. 
Francisco Afra da Costa, eleitor. 
José Avelino Chave~, negociante. 
Moysb; Ferreira da Rocha, eleitor. 
Emílio Jos~ Goulart, eleitor. 
Pedro Antonio da Silva, eleitor. 
Vicente Pereira da Silva. eleitor. 
Sebasti..1o Teixeira Milagres, eleitor. 
Francisco Gabriel da Silva. 
Altivo A!'!:iro da Silvt, eleitor e juiz de paz. 
Luiz Alves do Valle. 
José Adriano da Costa, eleitor. 
Manoel Luiz Pereira. eleitor. 
Vicente Martins, Alves. selleiro. 
Sebastião Roberto Cabral, ele1tor. 
José Barbosa de Acyprestes, eleitor. 
Januario t-erceira Braga, negociante. 
João Nogueira de Miranda. eleitor. 
Evencio José Gonçalves, eleitor. 
Aprigio da .lva Brandão. 
Scbastão Teixeira da Costa. 
Rufino Martha da Rocha, negociante. 
João Alves Torres, eleitor. 
los~ Maria da Silva, eleitor. 

Tásé Antonio de Britto. 
João Rodrigues dos Passos, sapateiro. 
Antonio José Ferreira. 
Jos~ Alves da Silva, eleitor. 
Do 11ingos José de Sousa. eleitor . 
Calixto Antonio rudencio, e leitor. 
Libera to G::llnes P1menta, eleitor. 
Francisco Bernardino Sennz, eleitor. 
Benjamin Luiz de Faria, eleitor. 
Izidorio Luiz de Faria, eleitor. 
José Luiz de Faria Sobrinho, eleitor. 
F irmino Martins da Silva eleitor. 
Sabino Leite dos Santos: 
Leonel Jos~ de Mello, eleitor. 
Ignacio José de S')Usa. fiscal. 
Sebastião Fidelis Cabral, eleitor. 
jos~ Mendes Cabral eleitor. 
Severiano Gonçalve's de ~ousa, eleitor. 
José Salviano Rodrigues. 
Artbur Salviano Rodrigues. 
Paulino \achado Vieira. 
José Francisco Xavier, negociante. 
José Nogueira de ousa, eleitor. 
Antonio Lourenço Rodrigues, eleitor. 
Francisco José da Silva, ele1tor . 
Francisco José Goulart, eleitor . 
Augusto Sal v i a no Rodrigues. eleitor. 
Sebastião Chaves da Si.va, eleitor. 
José Nogueüa àa Silva. 
J é Marciano Rodrigues. 
João Rodrigues de Moraes. 
Thomé Pinto de Oliveira, éleitor. 
Francisco Bernardino de Carvalho. 
Carlos lves de Oliveira, eleitor. 
c ustodio Luiz de Flria, eleitor . 
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Joaquim Candido de Oliveira. 
Joio Candido Ferreira eleitor. 
Francisco Li no Teixeira, eleitor. 
Josuc! Correia Lopes, eleitor. 
Raymundo Nonato Moreira, eleitor. 
Matheus de Assis Pere:ra, eleitor. 
Geraldioo Gonçalves Lima. eleitor. 
João Tc:ixeira Milagres, eleitor. 
jose Pio Valladarcs, eleitor. 
Augusto rrancisco da Silva, eleitor. 
Antonio Nasario dw Sampaio, eleitor. 
Reconheço verdadeiras as firmas supra e re· 

tro, do que dou fé. Eu. Francisco Afra da 
Costa escrivAo de paz e notas, a escrevi e 
assigno em publico e raz'l. Slo Sebastilo de 
Entre Rios, 25 de julho de qto. Emtestemu-
nho da verdade, Franci co Afra da Costa. Con · 
tinha o ignal do escrivlo. 

lllmos. e exmos. srs. representantes do povo 
de Mtnas Geraes. 

Os abaixo assignados, residentes no districto 
de S. Pedro dos Ferros, representando todos 
os habitantes do mesmo distncto, vên reque-
rer a v. v . excs . a passagem deste districto 
para o novo municipiÇ> de N. Senhora d'i C~
ceiçlo do casca ou B•cudos que se vae consh · 
tuir, conservanjo a.; mesmas divisas. 

Este districto dista de Bicados apenas 18 
kilometros ao passo que dista da Ponte Nova 
68 kilometros. 

Slo Pedro dos Ferros, 12 de julho de 1910 . 
Francisco Martins Pinheiro, presidente ao 

directorio. 
Francisco Alves de Sousa, professor apo-

sentldo e secretario ao directorio. 
Clementino Lopes de Oliveira, :~. · secreta-

rio do directorio. 
Joaquim amarg :Js Sobrinho, vice-presiden· 

te do directorio e l. · \uiz de paz. 
Theophilo Torres Telles, membro do dir -

ctorio. 
joio Martins Pinheiro, membro do directo · 

rio e 1 • • 1uiz de paz.. 
Theodolinjo da Silva Tavares, membro do 

directorio. 
Aniceto Vieir& de Sousa. eleitor. 
Vicente da Silvs Tavarea, eleitor. 
Domingos josé Goulart, eleitor . 
Francisco José Marianno Lanna. Junior. 
Francisco Aprigio Vieira de Sousa. 
LeopoHino Lourenço da Rocha, negociante. 
Antonio Amaral de Araujo. negociante. 
José Vieira dos Anjos Junior, eleitor. 
Francisco Felippe Dionysio, eleitor. 
jQão Laurin:io de 1\oraes, agente do cor-

reio. . 
Manoel Soares Torres, eleitor. 
. \ugusto Rodrigues Sette Ctr:::1ara, escrivão 

de paz. 
Joaquim lgnacio da Silva, eleitor. 
Adolpho Lourenço Alves, eleitor . 
Faustino Barbosa da Silva, eleitor. 
Custodio Bento da Silva, alfaiat: . 
Antonio Lopes de Oliveira, eleitor. 
José 1\~,atheus Moreira, eleitor. 
Antonio Baptista de Souza, eleitor. 
]o:~ Esteves da Silva, eleitor. 
Jo é de SaUes Pereira, alfaiate. 
Francisco José da Silveira. eleitor. 
Carlos Paeira da Silva, eleitor . 
Joaquim Ao onio Soares, eleitor. 

Antonio Lopes Vieira, negociante e elei-
tor. 

Benjamin Martins Ferreira, eleitor. 
Oscar de A.~reu Alves Torres, eleitor. 
Altino joeé Dias, eleitor. 
Alfredo josé de Souza, eleitor. 
Hermogenes da Costa Santos, eleitor. 
João )O! é Goulart. eleitor. 
Felippe Ferreira de Azevedo, eleit?r. . 
Raymundo Moreira de Souza Sobnnho, elel-

tor. 
José Silveira do Carmo Junior, eleitor. 
Antonio Procopio Mendes, ~leitor .. 
Eleuterio Raymundo Peretra, ele1tor e fis-

cal. 
Sebastião G'lnçalvas Fontt-s, eleitor .. 
jo>é \aximiano da Silva Ro:}ue, elet~or. 
Francisco Soares Torres, eleitor. 
Josioo Matheus Moreira, eleitqr. 
Belarmino Qaiotiliano Gomes, eleitor . 
Antonio justmiano Gonçalves Fontes, elei-

tor. 
Lucindo Vieira da Silva. eleitor. 
P~dro evero Rojrigues. eleitor. 
Age no r Gonçalves Fontes, eleitor. 
Raphael Far..ce. 
joa uim Teixeira de breu, eleitor. 
Raymun::lo ~'1retra de Souza, negociante e 

eleitor . 
Hemvindo Candido de Assis, e:eitor. 
jes:.: ino de Abreu Sotrinho. 
Candido Eugenio Rosa, eleitor. 
Francisco Lopes V i eira, eleitor. 
Manoel An onio Marques, eleitor. 
Joaquim Avelino da Costa Santos, eleitor. 
José Tiburcio Machado~~leitor . 
Sebastião Moreira de ;:)(lUza, eleitor. 
Hilario Moreira de Souza. 
Sebastião Bcmfica da Silva, eleitor. 
José ~alinares Rodrigues, eleitor. 
Custodio Martins Ferreira, eleitor. 
José-Thomaz da Silva, eleitor. 
Manoel Patrício Chaves eleitor. 
losé Nicolau de Souza,' eleitor, 
\anoel Basilio da ,~osta, eleitor . 

Joaquim Luiz Pereira, eleitor. 
João G1briel da Silva, eleitor. 
Guilhermino Silverio Thomaz, eleitor. 
Manoel Teixeira de Abreu, e leitor. 
Joaquim Caetano do Rego, eleitor. 
Josino Pereira da Silva, eleitor. 
Francisco de Paula Ferreira, eleitor. 
Antonio Braz Corrêa, eleitor. 
Joaquim Marcelino da Silva. eleitor. 
Basilio Pereira da Costa, eleitor. 
Aprigio Ferreira de Salles, eleitor. 
Antonio Emygdio Alves, eleitor. 
João Cyrillo Pereira da Silva, eleitor. 
João da Silva Tavares. eleitor . 
Francisco Antonio de Paula, eleitor. 
Antonio Silva de Oliveira. eleitor. 
João Raphael da Silva, eleit.r. 
José Martins Pinheiro, eleitor. 

ntonio Gomes da Silva, eleitor. 
Antonio Raymundo Alvc:s, eleitor. 
Vicente de Paula Menezes eleitor. 
]cão Faustino de Vasconcellos, eleitor . 
Manoel Marçal da Silt'a, eleitor. 
José Basilio de Mello, eleitor. 
Conrado Maximiano Eleuterio, eleitor. 
José Maria Eleuterio, eleitor. 
Jo!o Floriano de Souza, eleitor. 



Uuiz Bispo Vieira. elei't<?r. 
José Paulo de Souza. eJe,tor. 
c andido "de Souza Uamargos j unior, eleitor. 
Vitalino Matl\.ias de Oliveira: eleitor . 
José Caetano Pe:eira·da SifVa; eie~tor. 
Christiano Martms do Carm<?. ele&tor: 
FJancisco· Alves de·Souza F•lbo, •clertor . 
José Martins d~ fonsec~ . . eleitc;>r. 
Francisco Bastlt<> Peretra, elettor. 
jeào Evangeli ta da Fon eca, ele,!or. 
Sigefredo 1~\artins da Fonseca, eleltor. 
Donato José Gooqalv s., el ·tor. . 
Alfredo Vieira de .:ouza Rabello, elettor. 
P.edro Candido de ssis, eleitor . 
Francisco Morei . a d- ~uza, sub:lelega::lo 

de Policia. 
Antoni •Mamede d~ t1iran:l:l: eleitor. 
Raymun:l 1 Bento gueira; 'eleitor . 
Ant Í ') lgnacio de liveira . 
Norberto de ou za Cama-rgo . 
Antonio maro odngue<, d ei tcr. . 
Theodorico Au,.: usto de ' nt' ~na, elettor. 
Quimino Allve d~ c_.;a rvaiho, ele1tor . 
.\'\anoel Vicente Macedo; .eleitor. 
Antonio .Martins d~ Laca, eleitor. 
.\'\anoel \a; bado Ro:lrigues,~ Jeitor. 
. \1anoe1 Lourerç ) de As. i . 
Ca1los tB~rna rdl'll) Sevra '· 
Sebastião Raymundo F rade, e leitor. 
Mano:l justinoFrade, eleitor. 
Raymundo lementino 1end~, eleitor . 
jeronymo Mer.d s V eU o. 
Antonio Aug s ro Men::le!' . 
Antonio Ma)timiano •Mendes. 
.AE.ão i\\a:xiroiano de Oliveira. 
Raymundo \,acedo , eleitor. . 
:\ntooiú 1Bittencourt Mend s, ele1 tor. 
Olympio Ignacio de Medeiro , eleitor. 
Wantuci ugusto Gomes, eleito . 
jo:é Camargo3 Sobrinho, eleitor. 
João Baptista Ccsario, eleitor. 
Raymundo Rufino Gonçalves c:leitor. 
Antenor da.Silva T vares, efeitor. 

abino Basilio Pereira, eleitor. 
João Lucas Valladà:>. eleitor. 
joào Polycarpo da Silva, eleitor. 
Antonio Barbosa da ilva, eleitor. 
Antonio · José de liveira; eleitor. 
Simão d:> Carmo Macedo, :.eleitor. 
Antonio Teat ir:t L0pes, eleitor . 
José Teixeira.de Abr u, eleitor. 
joàs Maria Ferreira, eleitnr . 
Carlos de Abreu Bias \ fazendeiro ) eleitor . 
\anoel José Ferreira. eleitor. 
Moy~és Pereira da · ilva: eleitor. 
Jc.aquim Jacyot ho da Silva. 
Fernando· Bi ·po Corrêa. 
Honor ato 1\\a ~ imiano cfe"Carvalho. 
João Luiz Bucm'>. 
Sebastião· José 'Gonçalve 
Evencio· ~ugust ouza. 
josé Porfirio da ilva. 
J quim \artin · de Lara. 
Paulino Aristides de Oliveira. 
jo. é Vieira• de Sou r a Junior. 
Vicente Esperança . 
Antonio Car!Q.'l da Rocha. 
José da Silva Tavlfres, elt:ttor. 
José Valent im da Si lva l'avares: eleitor. 
C: leto Ferreira GonÇllve~. 
J~é Basilio d'~ sum::çi o, eleitor . 
joào lnnocencio da t!Va, eleitor. 

Pedro Morei r de .tSoosa. 
Antonio Barbosa dá Silva. 
Francisco Atv'cs Pcreua. 
Antonio \artins .:PioheiTO •Jtnivr. 

ntonio Martiniano -d~ Si l a. 
Raymundo Nonato de An-ojo . 
\ ngelo Martins Pinheiro. 

Manoel Martins P,nheiro . 
ntonio JV\artin •IPinheiro. 

José Hermogenes1da .os ta. 
A!.tonio Arves Pereira. 
Raymundo.•Gonqalo:tes da_ COSta. 
•Joaqui m F.erreira Martins. 
josé Maria Lis1lrdo. 
lgnacio Martins Pinheiro. 

.Sinaro l~nacio dos Santos . 
,jusceliao·josé Maria. 
J~é Liz.J rdo da ilva. 

. J.Ago tiobo Li ucdo Pereira. 
Joaquim de Sousa Rosa. 
Manoel os ta Chave . 
Antonio· Mart ins.da os ta. 
José jac.intho da Silva . 

. .Adalberto .Bermudo Vianna . 

. lo. é beadororico Dias. 
josé Maria P rocano . 
Manoel -Dias da ilva . 
j~é .Estevào Pereira. 
1-'-<artuoatp jot é de livei r a . 
juvenal Antonio Valladão. 
juvenato Pi •ts d!! Sou a. 

ntonio\.Basi lio da 'Costa: filho. 
Jo~é ·Basilio da Costa. 
jolo da Matta Alves. 
•Antonio joào de Sousa . 
Reconheço 'Vl:rdadeiras e dos proprios punhos 

dcs signat rios • as firmas supra e retro desta 
representação, pelo pleno conhecimento que 
de lias ..tenha sendo em numero de duzentas e 
sete ~ssignaturas, do que dou fé. 

Eu, Augusto Rodrigues · Sette·Carrtara, es-
crivão de paz e notas deste districto de-S. e-
dro de Perros o escrevi e assigno em publico e 
raso. 

Em testemunho ·de verdade estava o sig 1al 
publico. 

. Pedro ·de Ferros, 2& de julho de 19LO.-
Augusto ·Rodrigues· Seu e .(;amara. 

txós abaho .as ignadob, r.·, 2. • e 3. · juizes 
de paz deste districto _de Bic~dos. attesta l ?S 
que oarraial 01,1 povoaça de Bicudos tem ma1s 
ae soocasas e que a população do dilo.distri-
cto é supe ri~. r a u .cuoo .mil almas . . endo que 
ha fazenda:. de maiS' de , ; co habitantes . com 
ma.3 de 10ocasas e que os ,districtos de S. Pe· 
dr o dos Ferros e S. Sebast iao d: Entre Rios, 
têm mais de 12 . c..oo bab~tantes.. de modo que 
os tres dii>trictos reuo "O!> têcw.ruais de 20. ooo 
habitantes. 

E por vendade e nos seo pedi::bpaS5.alllOS:éste 
e juramos i pceciso.ior. 

Bicudos. 25 Ide julho de 1":)10. 
Antonio. Lourenço a~n s, 1. · juiz ·de •paz. 
Geraldú1o Viei~dei Sousa, 2. • jui~ de .-paz. 
Jo~é Poluceno Coe ho Braga, 3. · • juiz de 

paz. 
Por sobre o si~nal publeco~ acbava·se o •se-

gu .nte: 

I 
Reconheço verdadeiras- as firmas. supra. Dis-

tricto de Noss:t Senhora :da Concotçlo do O -
ca, 25 de jo 'ho de 1910. 
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Eu, Manoel Fernandes Vieira, escrivão vita-
licio de paz e notas as reconheço e assigno 
em public e raso. 

Em testemunho de verdade.-Manoel Fer· 
nandes Vie.ra. 

N63 abaixo assigna:ios, sub~legados de Po· 
Jicia deste districtn, 1. • e 1. · supplentes, at-
testam(.s que o arraial u povoa~ào de Bicudos 
têm mais ele sco casas e que a população de: 
todo o d istncto é superior a 12.000 almas. sen-
do que ha fazendas de mai~ d.: 500 habitant s, 
com mais <'e 100 casas e que o-; di!>tr •.:.to · cre . 
Pedro d s Fer:·os e S. Sebastião de Entre R:oR. 
têm mais de l:l.OOO habita r · s. dl' mo<l•) q e 
os tre di trictos reuni:lo~ tê.o mais de 2o.ooo 
habitante . . 

E por se r verdade e nos se r pedido passa :nos 
este e juramos i preci:::o for. 

Bicudos. l; de Julho de 19 1ú . 
Manoel Thomaz Perc:ira ::, .. gad0, su!:dclt'g-a-

do elo distri.:to. 
Juscelino Coe! h Linharos. 2. • su c.: !e-

gado. 
Theo:!oro de a li 

gado. 
Pereira. 3· · . ' . 

~ U D-- C · 

Por sobre o signa l r •1b i-:o ac hava-"c o se-
guinte: 
• Reconheço verdade i• :1· as fi ~mas supra. Di · 
tricto de No sa cnhu• c1 a Con c: içã do C4S· 
ca, 2) de ju lho de 1910 . 

Eu, Manoel Fernandc ie ' ra e cri ,·ão vita-
i..:io de paz e notas as recon he CJ c assi:;:1o em 

publico c: r: 60. 
Em testemunho de vetd l ':k. - :\\anoel Fer-

nandes Vieira. 
Franci co J é Ferreira da Silva, e criv· o 

encarregado do alistamento e le itora l du .u -
nicipio d : Ponte Nova, no ~nrrc:11te armo etc . 

ertifico a requerimento ·;crbal que rcv c: n o 
cs livros de a hstam:nto ele itora l dc ·t e mt: ni-

ipio. ve ri quei que o di tri to d ; B'cud . 
contem mil cento e cincoent e nove eleitores 
( 1 .1, ); o de • Pedro cbs Ferros. duzentos e 
setenta e nove (279) e o d&slri lo dG S . ::>c-
bast ião de Entre Rios duzentos e vinte e oito 
(22 ) e que o numero de orrlem de eleitores 
do munic rpio até a revisão deste anno é de 
eis mil cento e setenta e oito. O referido é 

verdade e dou fé. 
I or sobre uma estampilha estadoal do valor 

e 300 réis completamente inutilizada achava-
se o seguinte : 

Ponte Nova, 25 de iulho de 1910. --Francis-
co j~é "erre ira da ilva. 

O r. Nell!lon de enna:-S r. Presi-
dente, cor munico á Mesa, para oo uns con-
venientes, que o nosso collega, sr. campos 
do Amaral auswtou-se da Capital por motivo 
de molestia como é notoriamente sabi:io p x 
todos os srs. deputados e que, prcvavelmente. 
faltará a algumas ses~ ::s posteriore dc:sta 

asa, na presente legislatura . 
SR. PRESIDEXTE: A C~tmara fi..:a inleir da. 

O SR. NELSON na SEN NA: ·\ pproveitando 
o ensejo de me achar nil. tnnuna, transmitto 
a vossa exc . para ter o ~ç,tino regt mental . 
uma representação dos ha itantc. do districto 
de S. Sebastião do Hio Preto. comarca de 
Conceição do Serro, pedindo tran fercncia da 
5éde do mesmo districto, Ju arraial de e;.rual 
nome, para a povoação denominad cS. José 
do Passa Benu, por ser e ta, segundo aUebam, 
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muito mais cOQveniente ao progresso do rcfe ... 
rido districto e de maior commo:Hdade para OS: 
respectivos babitantt:s. 

Cento e trinta e sete cidJdil.os residentes 
nesse povoado, asseveram e compro·r)!m na re-
presentação que passo ã. mesa estar o mesmo 
em posição tooograpbica muito conveniente e 
saudavel, sendo dJtado de boas aguadas, pos-
suindo dezenas de casas regularmente edifi-
cadas, tendo installadas e funccionand :> uma 
agencia do correio, duas - escolas primari~ 
mantidc1 um apel ) Estado e outra pda muni 
cipalida1e, c ntand , alem d :S , innumaas 
ca sa" d . negc,cio e mai · de 15 c: leitorl S. 

E' U lll p::.voad , p i3, UG. pc:las · ·1a..; ~ondi
çõe. d top graphia. de cl ima e e fi rc::. ci-
memo commercial, bem erc:ce ~er c.. éJe do 
di-,trict de . Scoa tião do l<io Pre t0, orno 
d~. ep xpres~o de seus habit.antts, nu docu-

mento junto . 
E vian á .Me1;a essa rep r e~ e r, ta à t', s:>li · 

cito a v. exc., r . Pre ·idt nle, a bneza de ,·azer 
inseri I- a no orgao oíú-..ial. 

SR. PR~SIDENT~: -D:!f rin•Jo o r queri-
mc::o to do nobre deputa o, fa 1e o pubhcc1r a 
repre ·entaç:i.o, ue ser~ rcmett •da a commis·· 
são rc::- pectiva. 

O SR. Rr.so:o; DR SENNA: - Prev;,Jeço-me 
ainja oo factooc: achar me da t ri buna p:na C 11l 
nome dos meus collegas da m ioria d 'sta casa 
d r: (ln-;; re::-so i\\i neir , vir, nc:: te m(.mento, 
quanc já ~e pode di ze..t :::ercna a a g-rande 
campanha pr..: ·idencial que a~ ~ t ;)u o B: asd, e 
at:{it u , ~a tutarmente. no s .r.t .uo da edu cação 
c ,v.ca d no so povo, leva ta:~ ciJ úS ncs. o cre-

ito · de naçàCJ cu lta, que bem com;:>. ehende a 
democra cia vir, ne te momen tn. coo,rat ular-
rne com o Povo \ineiro p::lo reconh::cr: .ento 
: proclam<J ção, qu . a ,. z o ·r a n!l. o r.;on~ 

gre n Nacional, com ultima • tancia poli· 
tic·.1. do pa• z. vem de pronunci.u, dJ c:ois il· 
lu~ tre candidatos deitas no pleito de r: de 
março deste anno para occuparem a presiden-

ia c a vice -preside 1cia da Republica no fu-
turo quatriennio administrativo, de 15 de no-
novembro de 1910 a 15 de novembro de 1914, 
:;. rs. marechal H~" rme$ Rodrigues da Fonseca c 
dr. \ enceslau Braz Pereira Gomes. 

O pronunciamento soberanc do Congresso Na• 
cional, na sessão conjuncta das suas duas ca-
as, " l9 do mez _bontem findo· esse pronun-

ci<l.:nento, que veau allegrar os nossos cora 
ões de republicanos e de patriotas, poz fim. 

ao longo e atormentado período de 14 mezes 
de a., itaçào politica no paiz, traduzindo ao 
mesmo tempo, a serenidade e a confiança CO!Il 
que os brasileiros encararam a succe&ão cb 
governo presidencial , a1=6s a morte do inolui-
davel mineiro presidente Penna e após o inter-
regno preenchido pelo nosso notavel compa-
triota, sr dr. Nilo Peçanba. (Apoiados geraes. 
Mrâto b~m !) . 

Penso que a Camara dos Deputados de .\'\i~ 
nas Geraes não po:lia ser de nl nbum modo e:a:-
tranba a e se evento memoravel que, tradu-
zindo para os nossos corações de republ canos 
a formosura das institui ões e a continu idade 
do nosso systema politic , ao mesmo tempo re. 
ma1a e deve pôr um termo, de vez, ao debate 
partidario que conturbou o paiz inteiro. ver-
a e seja que numa reacçào salutar pdo va-

I r dos candi1atos disputantes a e ~ es altos 
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pmtos; todos, quer de um lado quer de outro 
quer dos que foram eleitos pela mairria do 
povo, quer dos que disputavam, como adver-
sarios nossos, as mesmas posições, todos do-
minados pelo mesmo espírito de alto patrio-
tismo, de serviços á atria e de bons uese\os 
de bem ser\'irem ao 13rasil e á causa da 
Republica (Apoiados). 

Nessas condições. eu, aucto risa:lo pelos meus 
dignos .:ollegas da maiona,r:csta r:amara, venho 
perante , .. exc , como n. sso iot rprc:: te, pe:tir 
que a \esa faça c be~ar as • ~ossas ct>.,gratula-
ç es ate a exmo . H. dr. \<Vence lau tDraz Pe-
reira Gomes. h Qrajissim presidente actual 
d:: '. i nas Geraes e d·gn.ssimo v i c· -presi. 
dent .· eleito e reconhecido da l~c pub : ica e até 
ao eminente patri ta, sr. ma rechal H' rmc:s 
Rojrigues da F'onseca, presidr!nte r~.: c • hec iJ 
e pr clamado da Republica os E:.t ado~ Uni 
j s · o Bras il e ora a uze te, no extrangeiro. 

E' pois, no so desej o, sr. Pre id;:ntc . qu~ a 
e•·a faça ch gar esses •;ot<'S de co.Jgratu la -

~- ):: s da camara dOS Deputado; as. s. e xcs . 
mani fl stan o d :~m os. p >r t :: Jcgramma ao se · 
gt:n o e comreun·caçã.o pe soai ao p rimein•. o 
jubil • que dos n•J o c rações ::.c apossa por 
\·ermos ne~te momenr-, "' Repub li c om o 
~:.: horizontes d!_am\,·iados ; por vermos ') 
.:ovo confiante na s e- i1Jran;a das i r s tituiçõ s 
e :1 lma naciona l cacta vez ma .s crente no or. 
vi dos dc: ~ tinos d.;ste Pa,:: . (V!uito bem! ) 

E ~rande. r. Presidente. é o confo rto Jra 
t)=o$ nós <o findar a a r dent · campanha pdo 
r . m ate legal des a lucta sale tar e g-lor,o.,;a, 

ua l foi o plc:itCI presidencial no Br, s il, pkito 
411e, em nos5o E~t a::to, po:le cro ' di ~ c: l · o com 
desassombro, correu com a ma i r liberdade •ms 
urnas (caloroso8 apoiados geroes . 1\\u;to bem ! ). 
com a maiGr honcstida - oos nosso · homl!n 
publicos e com o maior escrupulo e tole rancia 
dG governo que e teve á teo;ta dos d;: stin de 
Mina., Geraes. amc::s, durante c dep .. , · do mcs-
C'.o pleito, governo que levantou aind• mai~ , si 
t:~á i levantados pudessem ser, os creditas do 
r:o·so povo, nesta pugna mcmoravel, poque 
aqu i to::lo o m undo votou livremente porque 
a=ii.:. a opiniáo ublica se fez s entir num prc -
li isputado e livre :...apoiados) ; e a prova evi-
dente, o expoente maximo dessa lucta quedi-
gnilica o povo mineiro está ilO elevado numero 
de suffragios com que as urn:ts acolheram os 
r.omes não só dos candidatos reconhecidos e 
p ;uclamados-os srs . marechal Hermes Ro :lri· 
gues da Fonsec.a e dr. \Venceslau Braz Perei rci 
Gomes-mas tambe-u d?S dois não menos dignos 
b! sileiros, r.ossos adversarios. que. nt.;n prel o 
dlSputado, receberam avultadas votações de 
uma parte do eleitorad l mineiro . 

E: se pleito que dignifica a Republica e para 
··. ·, mrneirr s t em a maxima signiúcaçlo de 
u acontcciment 1 e o:: ra ico. peta prc..va que 
dl!u ja educação i·.· ic d·1 nr.ss pov ; e e 
p!l!i to termina nu na au .nra de b :: r.çãos porque 
auro ra de en ·à<'" ê, r. P es i:Jente, · vaz que 
s : traduz na pra ica du m •deal republ icano· 
uro ra de benç o- é e sa quf' se éc rrama s •. t:r ~ 

t d1~ nó:, ao enrirmo · a confiança egura que 
depo'>it am nos d ::H !n" a Patria q'Jcri a t od s 
0:-> · )n · pat riota" e dentre elles os qu:! fo ;am 
p3.tri archa d l gept! blica c ou • tendo á s ua 
rente a fi;;ura v nerand:!. d'! Qu intin Bocayu. 

va. a:abam e ouvir este pro e ir a sagração 

augusta do nosso decalogo politico, affirmando 
a vontade do povo brasileiro, expressa pela voz 
numerica das umas e declarando eleitos os 
srs. marechal Hermes da Fonseca e dr. \Ven-
ceslau Braz, para os a ltos cargos de presidente 
e vice presidente da Republica. (Apoiados. 
!\lttito bem;. 

E cresce de contentamento a nossa alma sr. 
Pn:sjjente, pelo fact desse reconhecimento 
dos nossos candidatos dv 22 de maio ter oc~r
rid ) em plena pa z e tranquillidade para hon-
ra do nosso P' v o, para dignidade dos' nossos cre-
ditos de na.;ão americana, que cada vez mais 
c eleva e a fú rma a ua cultura, no conceito 
a ~ s uas i rm- 5 'l ··: ont inente . ( i \r~i/o bem ! 

;\ \uito btm / O orodcr é calorosamente cumpri_. 
m•1rtc:do) . 

t :'R. PRE !DE NTE : T raauzinjo os sentimen-
tes cll m;.ncria da C 1mara , express s pelo no-
or e:wt adc:, d~ rei cumprimento ao pedido de 

. ..: e xc. 
Repre entação que fazem os habitantes do 

dis ricto de S. eh~stià•1 do Ri Preto muni-
ci r; io d·: Conc : içã do erre', pedindo· a tran-
f··rencia da sédedo n1-- m • districto, do ar-

rail ) e egual nome. P-•' ., ,ovoaçào denomi-
n"da cPa:sa b~m,. : 

«lllm ~.e exm . sr • . membros do Congres· 
so Legi~ lati oro de Minas Geraes . 

Nós, infra ass1 g-nados. habitantes do distri. 
c t o de S. e astião do Rio Preto, município 
de Conceiçã~.> d:> erro, Estado de Minas Ge-
raes, usando do d ireito que nos é conferido pelo 
codigo constitucional mineiro vimos com o de-
vi d:1 respe ito. re pre entar a v. v. excs .• cpara 
pedir a trans terencia da séde d referido dis-
tricto, do arraial de S. Sebastião do Rio Preto 
para a povoaçáo denominada cPassa bem•. ' 

lnnumera à ;.s vantagens que traz a tran. 
ferenc ia áa cileda té~e districtal para a eo-

voação do cPassa bem• :-o arraial de S. se-
bas{ião do io Preto, edificado no meio de es-
treitGs v.lles de grandes e invio3 morros. sem 
terrenos adjacentes para novas construcções, 
sito em uma das estremidades do districto, nào 
pos .ue quasi agua potavel, e a pouca que pos-
sue insuf6ciente ~ara a sua pequena popula-
ção; é impurissima, sobre ser um fóco de pa-
ludi mo, anchylostomiase e outras molestias 
propr'as dos chmas quente~ e aguas baixas e 
impuras, como as suas, ao passo que ~ pro-
spera pcvoação do cPassa bem• , situada em 
um bello e ameno planalto mais ao centro do 
territorio do dastricto, é dotada de optima clima 
possuindo abundantissima e puríssima agua 
potavel, e formada de artisticas moradas, fei-
tas de accordo com o estylo mcderno, progre-
dindo a passos agigantados. 

Accresce que é o cPassa bem• diariamente 
procurado pt:las pes>oas de fóra para nelle se 
estabelecerem, p0ssue duas escolas primarias, 
mantidas u a p::!o Estado e outra peh muni · 
cip~l idadc. ric a Cé. Sa para escola doada &o go-
ve rno. teir a d:: accc..rdo com o regulamento 
esc olar, u 11a cade ia grandes casas de nego-
c io, uma linda egreja, uma agencia do correio 
e, na povoaç o e seu~ arrabaldes, para mais de 
ce nto e cincoenta ~leitores e 40 a 6o por se 
quali6 ar, te n Jo vastos terrenos adjac.entes 
para ed ficaçóe• · e m quanto que o arraaal de 
S . Sebastiao do Hio Preto ! Ó possue urea es-
cola primaria. .-\ lé.n disto, é o cPassa bem• a 
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resi~e!Jcia de todas as auctoridades, excepto 1 51 j ;aquim Silveira Catharina. 
um JUazde paz, apena~, que tem a sua resi- 52 Antonio Ber~rdi r o Ferreira. 
dcncia no arraial de S. Sebastiil.o. 53 Antoflio Alves Guedes. 

0 nosso pedido t! tio justo, que, estamos cer- 54 Joaquim M?..tbeus Andrade. 
tos, nil.o deanrá de serreprcsentad.J pela excma. 5 s jo~é da Silva \ randa. 
Camara deste municipio ou pelo seu presi- só José .':icodemos d s Cruz. 
dente. . 57 José Fernandes Madur ;i ra. 

E' esta, exmos. srs., um::~ pr.~tens·'l arde•l· s8 lmé Vieira da Silva. 
temente afagada e ha muito desejada oelos '9 Manoel Fernand~s de Almeida. 
moradores da prospera fOvoação de cPassa 6o Antonio Basilio .Maebado. 
~e pela quasi total;dade dos habitantes do o r .José Auilusto de Andrade Filho. 
districto do Rio Preto. 61 joaqüim Lazaro dos Reis. 

E' confiados no patriotismo que preside as 63 Antonio Daas Ferrei ri~. 
altas deUbarações do Congresso Legaslativo do 64 Thef1dolino lgnacio de Araujo. 
Estado de Minas, que pedimos e esperamos seja 6; )' Jsé Oras de Almeida. 
a nossa \usta pretensão convertida em lei no 6:> José ~ :ves da Costa Sobrinho. 
mais curto tempo possivd. • 6- Gil G: nçalves d~ Oltveira. 

Passa bem, districto de S. Sebastião do Rio ó8 Joaquim Manoel Coelho da Silva . 
Preto, tS de \Ulbo de 1910. bQ .l~é Vicente d! Amorim. 

1 Barnabé Franc · .. .:. . . Vieira, subdelegado de -;o Jol)quim Fernanc:tes \onteiro. 
Policia. 7' Antonio Pinto dos Re1s. 

2 Joaquim Candido da ·o,ta, , . o c;upplente 71 Jo;é ::erreira da Co·ta Lage. 
do subdelegado. 7J Antoooo JoFé da l;c.Ma . 

3 Pedro Frauci~c~ t.:osta. insp ·ctor escol:~ r. 74 Theophilo Fernan:ic:s Gu•marács 
4 José Candido da Costa, ·upplente do i'lspc· 7:, Eloy Fareira de Almeida. 

ctor escolar. ; ó An~-!clu fet.:re•r de 1\lvraes. 

Ó
s Onofre Ribeiro de Almeida . ;7 jacyntho I :andido de AlmLida 

joil.o Antonio Ferreira. 78 José Ca.ndido •e -\1aujo. 
7 Domingos Alves. da osta . 79 José I· crreira de :\\c.rac:s. 
8 }oil.o Antonio de Lima . 8o João Ce so Ferrerra. 
9 joão Camillo Ferreira. 8t Emílio Fernandc- de Oliveira . 

to Antonio Francisco Dia L 82 Severiano Francisco Vieira. 
11 Francisco Alves da C ta. 8~ : g il>mundo Procopio de Alvarenga. 
12 Marcellioo Candido de t\ragão. 8t Jo~é Fernandes de Almeida. 
lJ Benedicto Affonso Peixoto . 85 J\\e sias José aa Silva. 
14 Pau!o juventino Ferrerra. 8'> Othelino F -:rnan:tes Monteiro. 
15 José Vicente Ferreira. 87 José Antonio Machado. 
tó José Au _ usto de Andrade. 88 Antonio Candiao de Menezes. 
17 )O!Lo Fràncisco de Araujo. 89 José Joaquim Sotres Catumby. 
18 Paulo Can:lidoda Costa. 90 Geremi• .. Paufo Coelho. 
19 0 ::-mingos de Araujo Nunes. 91 Raymun~ Ferreira dos Reis. 
10 José Ferreira Madureira Sobrinho. 91 Manoel .Monteiro da Silva.. 
21 Joaquim Francisco de Arauje. 93 J~é Alves da Costa. 
22 Joaquim José de Mendonça. 94 ]Jaquim Catbarina Ferreira. 
23 Antonio Martins da Cruz. 95 Raymundo Fernandes de .\lmeida. 
24 Antonio Barbo;a da Silva. 91> João Claro Ferreara. 
25 José Caodido dos Santos. Q7 Olympio Oamazio. 
26 .José Caodido Ferreira . 8 Sebastião Dias de Almeida. 
l7 Ponciano Domingos de Araujo. g:) Jerony 111) Dias da Silva. 
28 A:1tonio José Machado. to' Miguel Arcbanjo de Almeida. 
l9 Antonio Ferreira da Costa. 101 .Joaquim Pedro da Silva. 
30 Emili Fernandes das Mercês. 102 Manoel Ribeiro da Silva. 
31 Angelo Coelho Unhares. 103 Ramiro Fernandes .Mercê3. 
32 LeOncio Ferreira de Si. 104 J~é Soares Ribeiro. 
n Jo;e Luiz de Assis. 105 Raymundo Fernandes das ,\l:>:r ·~. 
34 João da Costa Lage. to6 João Antão de Araujo. 
3\ os é Claro Ferreira. 107 Raymundo Euzebio Ferreira 
JÓ Antonio Claro Ferreira. l 'o8 Antonio Bispo G 1mes . . 
37 Joaquim r:andido Ferreira. t C9 José Dias da Sitva . 
38 Manoel Gonçalves de Oliveira. r to ebastiAo Ferreira de Amori .n. 
39 Joaquim Cyrilo da ~osta. · 111 Augu ·to Baroosa e S i!•· a. 
40 Evencio ferreira de Almeira. 112 Antonio Jorge de Ara· jo. 
41 Manoel Ferreira da Co ta. 113 .Man e l Dias de Lacerda. 
4l Mathias Dias Ferreira. 114 Elidio _Fernandes cie Arauj . 
43 OtlCSino Ferreira de \lmeida. 11; Antoruo Ccelho ieira 
44 Jo~ é ferreira Madureira. tt 6 Melchiades de ,\lmeida "e Silva. 
45 Tbeophilo Dias Barbosa . 117 Joã<;> Fernandes de Almeida. 
46 .1\gostinho da co-ta Lage. 118 .Jose Euzebio de c br;sro. 
47 DOmingos Vieira de .r..morim. '' · juvenato Gonçalves de Men onça. 
48 José Alves da Cruz . 120 João Ara11da 1\la::iureira 
49 J aquim Alves Sobrinh:>. 12 1 João Moreira da ilva. · 
50 João Jc!l! d. Araujo. 122 Joaquan Raymundo Ferreira. 



"23 Joaquim Nunes dos S1ntos 
124 Clovis Brasilicnse Ferreira. 
1:a5 Antonio Fernandess Maaureira . 
n6 ntonio j rJEé de Am0rim. 
127 Antonio Paulo Ferreir•. 
1-:18 Ponciano Catharino Ferreira. 
rlq j va':luim Jo~é da Silva. 
qo Antonio Ribeiro de Almei 
1~1 Severiano Ferreira de Souza. 
131 ]o~ é Aranda Madureira. 
133 Jmê El ias Paulo. 
n4 Antonio A lv s da Costa. 
qs José Franci~co D•ana. 
136 Amancio Daniel de Oliveira. 
137 Raymundo Candido da Costa . 

Recon hecimento. 
Reconhc ço ser'em do prop i o punho dos res-

pectivos si::!natarios as firmas constantes da 
representação re tro - pelo pleno conhectmento 
qu~ de t das tenho. 

Em fé do q e me assigno em publico c ra7.o 
com o ~ignal de que u~ o. 

Em tempo :- A umas pelo pleno conheci-
ment o e a outras por t ~rcm st:lo assigna:las em 
minha presença , Em fé do que me assi!!no ~m 
publ ic,., l! rao com o s ·gnal de que nso. Em 
tes!emun~o de verda-:it estava o signal pu-
blico. 

S. S eta!'tiào do Rio Preto. 21 de julho de 
1910-Eu, S êt-astiü Teixeira dt Almeida, es· 
cri vão de paz que o fiz . 

N• ta: -Ao:. fi tma n:conhec idas são em nu -
met de «::c: n ro e trinta e sete» . -0 escrivão 
Seba t oã o Te ix i ra de: Almeida. 

N.io .ha\·en o parecaes da~ commissõ s, pas · 
s -se-a 

APRE >l!NTA ÇÃO DE PROJE CTOS. REQUERIMENTOS, 
INDICAÇ E3, lNTEXPIU,J.AÇÕES E lU C.. ÇÕES 

O sr . Senna Flguclredo: - Sr. Pre · 
sidente. v. u "ubmetter á con ideraçãl) da casa 
um prc. jec to que coocretisa uma medida que 
me parece neces-aria e que não pode ser jul-
gada extemporanea. 

Trata o C ngresso 1\J.; cional de reformar o 
ensino primari , s ecundaria e superior da Re· 
publica e, para es e fi m, está o assumpto sen-
do estudado capricbosamerote p ) r uma commis-
sào extra parlamentar, convidada pelo minis· 
tro do lnte ri r. 

Dessa com rn is•ão, sr. Presid:nte, composta 
de bom ns de experiencia, directorcs Ck: va . 
rios estabelecimentos de in trucçA.o secundaria 
e ·uperior pera o CQn rcsso Nacional um p ia 
no, ele re orm. bem fund:! do, ::te accordo c'lm as 
nece~ s i oa ·1e s do e ns ino m ·demo para cnrào 
po1er lq;i!'lla r obre " a'- umpro. ou ampli ~ r 

pr,• jec to uc: ia e ac a em estudo no Se-
nad 'l · ia a pprr.vado pela C:amara . 

1 i, r. PresiJt: 1te, qu t: uma da~ mejidas p ro . 
~ S t a , p r e·. a cornmis. ão es tabe k ce um pia o 
f: :r· l c: metho:lico de i n ... trvcçào c ~ue agi -

ao con iunc tame nte os E tados e a Uniã ) . 
l:.sse plan J . que: mé o)arece de todo ju~tibca . 

veJ. :send acce1 t0 pelo .ongresso Nacional 
m od ;ficar4. alg um tant . as actuaes condoçõ ' 
do cn i no publicc>, porque é sabido, que os pai . 
'P.e em q ue o ens ino tem sido mais provei -
(Oso e que po, suem mel hores escolas são jus . 
tamer. te aqu lles, onde ha uniformiJade de 
vistas no assumpto, e onde o governo central 

ta o 

!ama a si todo ou em parte. o emino primaria 
dando-lhe um cunho universal e lar~a · disse~ 
minaçã'J. 

Des!es paizes citarei a Suissa e os Estados 
Unidos, porquanto, nesses dois grand:;s exc:m-
plos da dernocrac•a. verifica-se que o ensino 
primaria prog rediu extraordinariamente, d! vi-
do nã ') ! Ó aos methodos adoptados como tam-
bem pela ftsca.izaçao que o gnverno f .dera! 
~ xerce. cu ando e pecialmente do ensino pri·· 
mario e prt ftssiona I elementar, tal é a pteoccu-
p;, ç;: o éos ~n:.vcmos desses paizes que cita· 
re i um facto, que me palcce verd'adeirc, pas-
~a::to na uis::a. 
Querendo-~e en -aiar um novomethod pro· 

curou se naquell~ paiz um anaJph'abeto, e, por 
maiores e~for~o~ e- mpregados. não se encon-
trou ~i quer u n ~·ó n• •ma pequena cidade. 

Mostra I!'SO, H. Pre:" rde11t:, que o ensino 
primario, cur~ co e Cl: . tt:ado na Suissa pela 
União, deu bons rc!>ulta - ~._ o que é fó a je du-
vida, qua~ • exti fl !! l!I U·se 1 analphebitismo na-
quelle pai z . ~ 

Ha, tambem na ~u i :; sa . uma di c: posição le-
gal que ohri ~ a o~ cantõ s a manter o ensino 
pri!llari g-ratu ito ~; co stante, forn(ccndo a 
Un::lo cs rec ursos quando ellc:s não t enham 
me i s para tal fi ll' , ou promovendo directa-
menlt: o e nsi no prrmario. 

1cs E~ t a dos-Unt · s, ~r. Presi ente, como v. 
e x . não d ::sconhec~ . m ontem a Un ião a supe-
ri~ tc r den c ;a rr r ai do ensi no pr mario, que 
tem a seu cargo a frs caJ,zação e disseminaçlo 
dn cn; !no prim, r i , dr.: ixando o secundaria e 
·uperic. re , ás uniVers idades 

Si na Suissa, s r. Presiaente, o povo conhe-
ce · s seus direito ; e os exerce com inteiro 
conhcc·mento de causa, é isso d vido á dis e-
m1naçã o do ensino primaria e a sua uoiformi-
2.2Çilo em todo paiz, onde se exerce a verda · 
deira democracia. 

Affi rma o senhor Buissen, director da in-
~ trucçáo primaria da França, que as .melhores 
escolas d muodo ~ão as aos E. tados Unidos 
e i~s::> porque a Uaiào procura estcndcr seus 
bene&ci •S por to:lo paiz. 

Qual a consequencia disc:o. sr . Presidente 1 
E' o de envolvimento das indust ri as e ar-

tes que na quel!a g rande nação é n rrais pros-
pero que se pode desejar, o ma is ad: antado e 
aperfei oado que pode ser irr.agmado. 

Em nosso Estado, sr . Presidente, depois da 
remodelação do en ino. depoas que . e levantou 
o cspi rito public. levandO coaj samente o 
tncitamento ás c:- madas p pular-!', houve tal 
rev· luçà pela ca t1:: a da tnstruc~ o primaria 
que, po c tempo depois da reforma sabia-
m. nte; in•cia?a n , , ovr rno d· saudoso dr. João 
PIOhetrO, CUJa m~ mor . a e por todos nós be:l-
dira, a frequenc ia escolar elevou ·se de modo 
com ide r..1vel. 

Ent r tan to. sr . P:c iden e, devo dizer a v. 
exc. qut: e!' a l rcqur r>ci . e a:ha muito aqucm 
do alga: ism atting i pelos paizes ha p uco 
citad . s . 

Vé se pela ultioa e~ota t ist ica e colar haver 
no nossll E tado ~ppto.,imadamente ro6 .coo 
c reanç s matricul;; d., s nas escolas rublicas; 
mas, sr. Presid~ nt e, ~ sse numero t barxo 
..:Juan::lo t-e sabe que ~ i nct s tem quasi 5 mi~ 
Jhões de habitant<.:s , 



tat 

O passo dado \á satisfaz ; por~. fica muito J 
aquem da rea lidade e do indispensavel pan t 
elevar esse algansmo á porcentagem notada 
em outros pai:res . 
· E' preciso c !!f . rço, sr . Presidente, afim de 
que as matriculas escolares !e elevem e todos 
aprendam a ler. adquirindo 03 cooheci:nen~s 
indi!pensaveis á vidd, 

O Estajo de Minas, sr. Presidente, que tem 
uma popl!laçào de cerca de 5 milhões de habi· 
tant:s, devi~t ter, pelo menos. 9;o.coo alu-
ll"Dos em suas esc las. e, como ha pouco diss ::, 
a matricul~ não passa de tcó.coo. 

E', p:>is, nece_sario, r. P residente, que o 
Estado. uma vez que a União vae cu1dar co 
a .. sumpt , vindo s~u auxilio do de!!envol vimen· 
to de tao bella cc. u ·a. vá ao enc ntro do go· 
verno r~ cteral, procurando eotrarew em accordo 
para, juntamente darem a neces .aria expansa 
ao ensino prima rio entre oós. 

s~ ja dito d passagem, sr. Pre idente, o en· 
sino primaria tem sido obj .. cto de: constante;; 
cuidados de tcd os os govc::mos. e, si h uve 
algum que çe visse na c nti~cocia de parali 
zar um p )UC J o seu dc:!- envolvi rnento, é conhe-
cido o n ot v , just•fi ... a 1o fico~ o _cu precede r. 
que foi 1.0r1 ad 1 ni ~ a e xclu iv amente peJ<:s 
circu r11!- tancia fina nceiras da occa ia o . 

Poi ;; b"' ll' , r. Prr ·identt·, pan:cc ndJ·m ! que 
ceve cr cumu ia tiv ntr a Uniao e Estado 
o cu. tei elo n i no prima rio, venho ut.Jmettc r 
á consid::rac;ào da ,a a urn pr 1 cto que vi a 
aproveitar a ubve çao q c , P' r ventura, 
governo fc::dera l que ara proporcionar p:tra o 
custe•o de:. e r mo do :-e1 vaço publ 1co. 

meu pr jecto está assim conccbicb. (L~) 
Póje parecer, sr . Presi ente, que ce• ta 

disposí ões do pro jec possam ferir precon 
ceitos \.utr· t ll nto nao lcnbo a velle idadc úe 
aprese'ntar á CóJsa' um trabalho qoc venha mo· 
les tar a este ou · quelle, o que dese io apenas e 
a coadjuvação de todos. afim d :! que possa o go-
verno a gir co• determinado momento, dando-
lhe para isso o~ necessarios meios. 

O SR. Hlu'l'OR DE SousA :-A iniciativa de 
v. exc. é muit louvav~-; 1. 

O SR. SENNA FIGUEIREDO:- Muito agrade-
cido a v. ex. (Mu1to bem! tn11ilo !Jetll !) 

Projeclo 11. 97 
(5. • legislatura) 

O Congresso legislativo de Minas Geraes 
decreta : 

Art. t . · E' o Pre sidente do Estado auctori • 
zado a entrar em acc rdo c m n goverr.o da 
União. afim de que c: j •m applicadas á disse· 
minação da. in_ trucçáo primaria as su vencões 
e auxilias que forem d~.. cre tados pelo r. ngres-
so Nacional, em v.rtude da refo rma d 1 eosano 
em ela oraç:J r\ estabel~cendo as clausulas q.Je 
auctorize n o ~ov:: rno d' Estado : 

1 . o a dar o conveniente d slino ás subven-
ções; 

1. • a manfer, quanto po ~i veJ, a actual rlota-
ção orçamentaria, estabelecida para o aerviç 
de instrucção primaria ; 

1· o fazer c m que frequentem a~ escolas pu-
blicas os me~inos e meninas de 7 a 14 a•lno.;, 
cujos pae!t, tutores ou protectoaes não \Ustifi-
quem os mo ti voa da escusa ; 

4. • a permittir que o governo federal &aca-
lize, por meio de seus d:lega~cs, a appJicaçlo 
'Jas subvenções coacediaas. aell', enltetlnto, 
intervtrem no met r odo de ensino adoptado pelo 
Estado. 

Art. 2. 0 Revogam-se as dtsposi,õcs em ccn-
lrerio. 

Sala das st's•ões da r.amara dos Deputados, 
1.• de agosto ce 1910 . -Senna -Figuei•edQ.-
1-leitor de- S usa.-E' apoiado e vae a impri-
mir-se. 

Não bavendo numero legal para a votaçlo 
da s materias de discusslo encerrada, constan-
tes da J. • parte da ordem do d1a e nada mais 
havendo a tratar-se. o sr. Pres dente di para 
a ord m do di a de amanhã , a em da {>arte re-
gim nta l : \' (J t ;:ça o das materias cuja ciscu~sào 
>t! :Jcha c::ncerrada. 

Lt.. o nta - ~e a _ cs~ ão. 

:14• ESSÂO OI DIN A RI A, O~ 1 DE AGOSTO 
DE l9tO 

PRF.SlDENC lA DO Sll. PilADO LOPBS 

U~DlARlO: - Acta. - Expediente. -.-.rn. 
curso do s r . Rttul de Faria-Apresentação de 
parecor.-Ordcm do dia . 
Ao meio dia, feita ... chamada. ~ cham-se 

presentes o s : nhores: Prado Lopes, Ame rico 
Lopes, Edg · rdo da Cunha, Silveira Brum, Caa-
llho ranco, Tocquevi lle. A ril>tc.tcles Outra, 
·tyl ita, !'ie l.son de Senna. Hei tN de c::ou:za, 
Raul de Faria. ]o o Anton·o. j3yrre Gomes, 

a ldomiro de i\\a galbáes. eona Figueiredo, 
Eduardo do Amaral, Schumann J ào Velloso, 
lg nacio Murta José Alves, A&t ho Vianna, 
João Porfir o e' Pedro Laborne. faltando, com 
causa partic ipada o srs. X avier Ro:im, Mir: n-
da .Junior, Galc~ino Rio~, Paolael:o, julio ~ 
1\ ot ta, Alves de Lemos, João Li5boa, Antonao 
Murta e Campos do Amaral e, sem ella, os 
mais ~ cnbores. 

At re·se a SCSSIIO 
Lida a acta da antecedente e não havendo 

quem obre ella faça cbse1vações fica a mesma 
sobre a mesa para ser approvada quando hou-
ver numero. 

O sr. 1 • o secJetario dá conta do seguinte 

EXPEDI.QNT:E 

Rtquerzmenlos 

Do promotor de \ustiça da c marca de Pal-
myra provan:Jo que: a gratificação c·mcedida 
pela lei n. 75 para serviço de iury nos ter-
mos annexo~se ja reunida ~ os respectivos ven-
c im~ntcs.-A • commissao de:: Legislação e 
jus tiça. 

Rej>resenfaçllo 
O _ R F.NNA FxouEuutDo pass<> ás mlos do 

!'r . Presidente urna rcprcsentacao da Camara 
Na cional de bre ampo pedindo t:e\am de6-
mctas os Jimit~i entre cs e município e o de 
Caratinga.-A' commissAo re~p ctlva 

RtttUrit,.~nlo 

OsR. RAUl. DB FARIA envia á Mesa um re· 
querimento da cidadão Jdelfcruk.o José Te~xeira 
ex- coUector de Tres Corações :10 Rio Verde: 



pedindo abono de um alcance verificado em 
suas contas c que sejam essu regularizadas 
na Secretaria das Finanças. 

S. exc. mostra que o alcance na importan-
cia de 13:5ooiooo é proveniente de ordc;ns pa-
gas pelo r.:ferido ex-collector e que, devora-
das pelo incendio havido em sua casa em abril 
de 1899, não puderam ser registradas nlo 
advindo por isso pre)uizo al~um para o Esta-
do.-Rt:metta-se á commissãt de Pdições. 

APRJtSJ;;N'l'AÇÃJ Dl;; PARJ;;CJtRJ;;S DAS COMMIS. 
SÕES 

0 SR. }GNACIO MORTA, em nome da commis-
!i\0 de Petições, Jé e manda á Mesa o seguinte 

Pareeer n . .196 

(5. • legislatura) 
A commissão de Represe:ttação, Requeri-

ment~ e Petições, tamanco conhecimento da 
petição do collector e cscnvlo de S. João 
d'EI-Rei, pedindo augmento de vantagens para 
os cargos que exercem. é de parecer e requer 

·que sei'i a referida petição remettida à Com-
missão de Orçamento a cujo estudo se acham 
affectas mat l!rias identicas. 

Sala das commissões. :a de agosto de 1910. 
- Ignacio .Murta. -S. Styüta. -Heitor de 
Souza.-A imprimir-se. 

Não havendo pn.jecto, requerimentos, indi-
cações interpel!ações e mo;ões a serem apre· 
sentados e continuando s falta de num !ro le· 
gal para a votação das materias de discussãu 
encerrada, o sr. Presidente designa para ama-
nhã a seguinte 

ORDEM DO DIA 
PRIMEIRA PARTI;: 

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

Até duas horas da tarde : 
Apresentaçlo de parccares das commiasões. 
Apresentação de projectos, requerimentos, 

indicações, interpellações ou moções. 
Discussão de requerimentos, indicações, in-

terpellações e moções. 
Approvaçào de recllcções finaes. 

SllGUNDA PARTll 

Até 4 horas da tarde: 
Votação do parecer n. 187, SQbre o requeri-

mento da profess')ra da cidJde de carangola, 
d. Maria Genuína da Costa Barbosa. 

Votação do de n. 188, opinando pelo archiva-
m: nto da petição do escrivão de paz do Divi-
no do Carangola cidadão Quirino d• Silva Bra· 
ga, solicitando reVO)!ação de leis . 

Votação em primeira discusslo do projecto 
n. 92, instituinjo um premio de viagem para 
o alumno que mais se distinguir na Escola 
.\gricola de Lavra . 

Votaçao em primeira discussão do projecto 
n. só2, do Senado, auctorizando o governo do 
Estado a fundar uma Colonia correccional. 

Votação em primeira do de n. 163, tambem 
do Senado, auctorizancto o governo do Estado 

a fundar, 011 immediaçOes da Capital. um 
Aaylo para recolhimento de mendigos. 

Votaçio em primeira do de n. 91, modificao· 
do a actual divisão administrativa do Estado. 

Votaçlo em primeira do ae n. 93, instituin. 
do no Eatado o ensino agrícola ambulante e 
creando premios de animaçio da pomicultura. 

Votação em :a.• discusaão oo projecto n. 86, 
creando uma linha de tiro no Gymnasio Mi-
neiro. 

Votação em :a. • do de n. 88, auctorizando 
o governo a concorrer com 1oo:oooSooo para a 
~ ubscripção nacional em favor da acquisiçào 
do ne-vo couraçado cRiaduel~. 

Votação em :a." do de n. 90, concedendo . .• 
r5:oooSooo como auxilio para ser concluída a 
orchestraçlo da opera c1i.-admtes. do ma~tro 
Manoel Joa11..im de Macedo. 

Votaçlo em :a . • do de n. 164, do Semdo, 
restabelecendo a pasta da Agricultura. 

Votação do parecer n. 190, pedindo informa-
ções ao governo sobre uma representação dos 
funccionarius admi .. istractivos e 1ttdiciarios da 
comarca de Lavras . olicttando a creação> do 
Jogar de porteiro dos auditorias da mesma. 

Votação em segunda discusslo do projecto 
n. 87, sobre força publica para o exerci cio de 
1911-

Votação do parecer n. 191, enviando ao go-
verno, afim de ser informado. o requerimento 
do cidadlo Ernesto de Andrade Bnga Filho, 
professor do curso annexo do Internato dó 
Gymnasio Mineiro. 

Votação do parecer n. 19:1, pedindo informa-
ções ao governo sobre a petiçao dos inspecto-
res de a1umnos do Internato do Gymnasio Mi-
neiro, cidadãos Perminio Candido dos Santos, 
Cassiano Gonçalves Cumunghann e Eugenio 
Dinardo. 

Votação do parecer 193, pedindo informac;oes 
ao aovcmo sobre o requerimento de Manano 
Cesta, amanuense da Assistencia a Aliena-
dos. 

Votação do parecer n. 195, solicitando in-
formações do governo sobre o requerimento 
dos cidadãos Francisco Nascimento e Augusto 
Jac:ob, funccionarios da Imprensa Officaal. 

Votação em :a." discussão do ·projecto n. 89, 
conceden:fo licença ao coronel Felicíssimo jost 
Cavalcante de Albuquerque, escrivlo de or-
phãos da comarca de Ric Novo e ao profes-
sor Alfredo ft!o:..,;imiano Oliveira. 

otação do parecer n. 1<)4, da commissão 
de lnstrucçã Publica, opinando que seja envia-
do ao governo um r:querimento do major José 
OJympio de Oliveira, ex·professor de geogra-
ph~a da extinctaEscola Normal de S. joào d'El-
ReJ. 

Votação em r.• discusslo do projecto n. 951 
dando a denominaçio de cConceição da Pedrb 
ao districto de Pedra Branca, no município de 
Santa Pita do Sapucahy. 

t. • discussão do projecto n. 94. auctorizan-
d) o governo a fundar no Eata<lo até mais 4 
escolas nor maes. 

Levanta-se a sesslo. 
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:as.• SESSÃO ORDINARIA, AOS 3 DE AGOS· 
TO DE 1910 

PRI&SIDRNCIA oo sR. PRADO LoPas 
SUMMAFIO :-Acta-Expediente- Discurso dos 

ara. Nelson de Neuna e Senna Figuelredo-
Apresentaçlo de projecto- Discursos dos srs . 
Heitor de Souza e Senna Figueiredo- Parecer 
n. 196-1.• discussllo do projecto n. 94-0rdem 
do dia. 
Ao meio dia, fe,ta a chamada, acham-se 

presentes os srs. Prado Lopes Americo LO · 
pes, Edgardo da Cunha. Heitor ' de Sousa, Ne l· 
son•de Senna, Aristoteles Dutra Stylüa 'as . 
tello Branco, Tocqueville, Silveira Brum ' Sen· 
na Figueiredo, José Alves, Igna::.io 1\'lurta', Edu· 
ardo do Amaral, Adolpho Vianna, Schumaon, 
Jayme Gomes, aldomi r~ de \agalhães João 
Porfirio, Pedro Laborne, João Antonio c' Raul 
de Faria, faltandr>, com c :~usa participada. os 
sr!-. Xavier Rolim, .Miranda Junior Galdino 
Rios, Paolicllo, julio da Motta, Alves' de Lemos 
João Lisboa Antonio Moura e Campos do Ama -
ral e. sem ella, os mais senhores. 

. \bre-l;e a ~essão. 
Lida a acta da antecedente e não havendo 

quem sobre ella faça observações fica a me ma 
sobre a mesa para ser approvada quando;hou-
ver numero . 

SR. 1.0 SECRlt'l'ARIO d i conta do se-
guinte 

E XPEDIENTE 

Requerimetlto s 
Do collector e do es:rivão do municipt de 

Mar de Hespanha, pedin::lo o restabelecimento 
da gratificaçã a que te nham direito as cl k -
ctorias de 1ccod o com as respectiva classes.-
A' commissão de Orçamento. 

Telegr11mmas 
Do cidadão Izidoro Penna e cutros commu-

nicando que o fôro do districto de S. Pedro 
do Suassuby, reunido em cmeetio~ protesta 
solemnemente contra a creaça:o do municipio 
de S. João Evangelis•a e declarando que será 
enviada nesse sentido uma representação ao 
Congresso.-A' commissão respectiva. 

O t!lr. Nelson de Senna-Pede a pala-
vra para enviar á Mesa os tres telegrammas 
que passa a ler, pedindo a sua publicação na 
acta. 

O primeiro, firmado pelo sr. tenente-coro-
nel Ani'O?~O Borges .do Amaral,. prestigioso 
chefe pohttco e prestdente do duectorio do 
Partido Republicano Mineiro de S. João Evan-
gelista. 

O segundo, firmado pelo distincto sacerdote 
revmo. padre Alexandrino Cordeiro da Luz, 
que, na ausencia do revmo. vigario Levy Pires 
de liveira, rege os destinos da parochia de 
S. Pedro do Suassuhy. 

O terceiro, firmado pelos membros do dire-
ctorio politico e princ:ipaes chefes locaes e 
eleitores do districto de São José do Jacury. 

Todos esses telegrammas affirmam a solida-
riedade dos habitantes desses tres prosperas 
districtos com o> sig na:arios das representa· 
ções já trazidas pelo orador, em sessão ante· 
rior, ao conhecimento do Congresso, no sen-
tido de se traduzir em realidade a aspiração 

lfaquelles districtos para constituírem uma 
nova circumscripçlo administrativa, desmem-
brada do opulento e vasto territorio do actuaJ 
municipio do Peçanha, passando a formar o 
novo município de S. joll.o Evangelista. 

Essas representações dirigidas ao Congresso, 
constam dos Annaes da Camari e do jornal 
official e foram enfeixadas em folheto pelo 
orador que as fez largamente distribuir não 
só entre os seus dignos collegas desta .casa, 
como entre os honrados senadores do Estado. 

Portanto, pedtndo a publicação dos referidos 
telegrammas, que envia á Mesa, o Jrador nada 
mais faz do que aguar:Jar o justo deferimen. 
to das legitimrs sspirações daquelles l'iist rictos 
situados na op...J;:;.:lta. região da mat~·:· .. o Pe-
çanhl. · 

Sã João Evangelista, :;n de julho.-Depu. 
tado Nelson de Senna-Bello Horizonte .. -Em 
nome povo lhe enviar.:Jos parabens apresenta-
ção projecto de reforma administrativa. inclu-
ind villa. Grande regosijo. Saudações.-An-
tonio Borges do Amaral. 

São joào Evangelista, 31 de iulho de 1910. 
Deputado Nelson de Sc: nna-BelJo Horizonte • 
-Vigario . Pedro do Suassuby, ausente, af-
Grmo acceit açilo sua. de muitos parcchianos 
e chefes locaes, incorporação aquelle districto 
á V1lla de S . joilo Evangelista. -Padre Ale-
xandrino 'ordeiro da Luz. 

!:>. João r::vangeli ta, l4 de iulho. Deputado 
Nelson de S no a-Bello Horizonte.-Jub•losos 
acceitam incorporação n v o município S. 
João Evangel ista. Saudações ,-0 directorio de 
S. jo é de:: Jacury. Evati~to Motta. Antonio 
Brilga, Seba t i!o Campos, ntonio Pedro. Ma· 
noel Costa, j osepbi no Rcdrigues, Cesar Car-
valho. Eleitores : Ro:irigo ( osta, Antoni<' Al-
ves Giovanni 0 0 •a, Gladstooe RamGs. Antonio 
Dama ceno, Levy Ramos, Deolindo Gomes, 
Joa:}uim Braga, Vicente Brandão. Gustavo Go· 
mes. Antonie Pedro Junior e Jo é candido.-
Publique-se e remetta-se á commiS!ão respe-
ctiva. 

UQ\mRn.i,eN'rO 

O sr. Senna l •'lgueiredo:-Sr. Pre-
sidente, passo ãs mãos de v. exc. um reque-
rimento de Hortencio Pericelles Pereira, pe-
dindo, para os effeitos da aposentadoria, con-
tagem do tempo em que esteve fóra do ma-
gisterio. 

Esse illustre professor conta 33 annos 9 
mezes 24 dias de serviço, tendo apenas n'es-
se bngo tempo, requerido l licenças,' uma 
poqo dias, no anno de 1879, e outra, por egual 
tempo, em 1899· 

De 1&}:1 a 1894 interrompeu o exercicio do 
cargo, como professor em Cachoeira Torta. 
porque o povo de Abre Campo convidou o a 
se remover para aquella cidade. 

Nlo accedendo elle a tal convite, os habitao 
tes de Abre Campo vieram buscai-o em Ca-
choeira e isso prova o criterio, a dedicação e 
esforços que elle empregava na diffusão do en-
sino. 

Pelo facto de t er abandonacto a sua cadeira, 
foi elle p rosessado disciplinarmente, tendo a 
sat isfação de ser absolvido p~ lo Conselho Su-
perior de Instrucção Publica, presidido pelo 
saudoso mineiro dr. Silviano Brandão. Mando 
á Mesa o requerimento, espero que a com. 
mi são a que elle fór affecto o tome em con-



sideração. (Jiuüo !Jtml)- A' commissão de 
Petições. 
APRSSENTA'jiO DE PARECERE5 DAS COMMIS-

SÕlU 

O sa. TocQUEY'li.I.lt, pela commissão de 
Obras Publicas e V iaç'lo, lê e manda á Mesa o 
seguinte: 

Project(J n. 9 
( ;.• legislatura) 

A commis"ãO de Viaçllo e Obras Pu:,Iicas. a 
que foi pre;entc..: o requerimento co· dr. AU· 
gusto carlo> da SllVa Telles. pedi n u privile-
gio, com garant i:.~ de juro; de 6 ·f. ao an~o 
sobre o cap1tal empre,. ado, para construcçao 
de uma c traja de ferro de bitola :le um me-
tro entre trilho que, cartindo d ·pomo ter-
minal da Estrada de Ferro do P0rto .>e . e· 
bastião, !is raia. de Mina . . dec:)nces~ã., esta d) 
Estado de S. Paulo, và à Abbadia do Porto 
Real, na Estrada de F. de Goyaz, vcr::1 d~ r o 
seu (J8recer . 

julga a cocr missão esse traçado ex.e:l entc 
poque. Hgandu cite o alto S. Franc is::o, na E. 
F. de G'"~ya,., ao Porto de . S. ebast iào. o faz. 
pelo caminho mai · curto, 1sto e, pêla normal 
á linha da carta marit1ma, considerada esta 
em grande xte são rae~mo e m prolo Jg-amen-
to da linha Rio -Santo~. egue, :~ !ém disw. a 
directriz da c:strada, objecto do r q ~ crime to, 
as margens do rio Sapucal:ly, margens d ter-
renos ferti lis•i mo~. q e seulo de tutu ro a lo· 
calisação d~ uma popula ão den ·a, com varia-
díssimas producç · !S agro pecuarias. 

dir ctrit :.lo traçado segue a mugem do 
Rio Sapucahy d sJe suas na c~ntes, proximo•a 
S. Bento do apucahy, até as proximi ades 
de sua confluencia com o Rio ra nd~, atrave 
sa este e vae galgar o divisor de agua1 c::n'-n: o 
valle do Rio Grande e o S. Francisco, che· 
gando ru;sim ás mageos deate rio, em f'orto 
Real. 

Servirá mais esta eatrada á seguintes im· 
portantes cidades, não se devendo contar aquel -
las que se achem dentro da zona privi legi ada 
da k ede-Sul-1\\ine ira, que a estrada cortará 
em Pouso Ale re e Fama: S. José do Paraizo, 
Carmo do Rio Claro e Piumhy. além de povoa-
do~ pro peros c de seguro desenvolvimento, 
como sejam- Ouros, Volta Jrande, Sant' An-
na, Retiro, Douradinho, Carmo d~t Escaramu-
ça, etc. 

Nll.o existem sinào princit>ios gerae;; que re-
gulem a preferencia do traçados de estradas 
de ferro, sendo certo que os caminhos se es 
tabelecerão em todus os sentid s, desde que 
a-nece~sidade do transporte as im o exijl; 
porém este de que se ocçupa a commissão e 
de nature1.a a merecer a attenç:lo da Camara 
pela sua excellc::nte disposição em relação a 
um fertil issimo valle da zona Sul- ineira .:: a 
um não menos cxcellente p rto de mar o de 
S. Sebastião, (J ue t e rá mais tarde papd im-
portante no nos o commercio internacional. 

A estrada a que a c mmissão pro iecta con-
cejer privilegio atravc:: sará dois ramae· im-
portantes da Ré •e Sul · Mineira: um a antiga E. 
F. Sapucahy, e ·n Po~so Alegre, e outro a an-
tiga E. F. Muzambinho, no município de AI 
fenas; mas fica resalvado a essa rêde o direato 

que o seu privilegio lbe dá na faxa de sua 
concessão. 

Na parte relativa ao pedido de garantia de 
juros, que é naturalmente substanc1al na pe· 
tição de que trata a commissão entende esta 
traduzindo aliás idéa assente nà dir~cçAo aos 
negocias publicas de .Minas, ncs ultimas go· 
vernos, que o Estado lláo pode tomar esse en-
cargo, que pesaria em extremo nas despesas 
publicas, pois, concedendo ess '! garantiõ aos 
petic10naraos, teria de tazel ·o a trPçadus de 
egual nece~s i ade actuaJ, com enorme kilome· 
tr:~ gem. 

cun10rme ma is os dizeres de uma petição 
ad itiva d m mo peticiooario, pede e te 
eguaf privi legio para um ra mal que, pa rtindo 
da linha tron o, em S. josé d Paraizo, vá a 
jaguary. 

A cvmmisã':', tend em vista a zona a que 
e~te ra. Hl aproveita. <X ten e e-ta conces·ao 
ate S1nta Rita da Extrema, fi .llnd'l assim mais 
uma por~lo da mes a zona :.ervi a pela estra· 
da d! ferro projectada. 

I las con::.i oeraç cs expost a-; c0nclue a com-
m~sào pc:: lo pr j:!cto d~ fea que s st:gOe, es· 
pe rando a approva:;ão do mt smo . 

O Congresso d) Estado de Minas G· raes 
decreta: 

:\rt. t. F .ca o governo auct:>rizado a con-
tractar com o dr. Augu to 1 .arJo da Silva 
Tdle., ou empresa que estt: organizar, e den-
; rodop rate de se1:> meze· dd promulgaçao 
de ta lei, a construc;ao d uma via lem:a, de 
balola d um metrn ent re t rilhos, que, par-
tindo do ponto terminal da co:1ce sà.o pelo Es-
tado de S. , aulo para a via ferrca do porto 
de . S-bastião ás raias de Minas, pr ximo a 
S. Bento do Sapucahy, vá á Aobaj ia elo Por-
to eal, passanoo pc1a c da es de S. José do 
Paraizo, Pouso Ale . rc, séde do districto dO 
Carmo do Escaramuça, cUa::! s do Car.no do 
Rio Claro e Piumhy. 

Fica auctorizado · o governo a contractar 
tambem a co01trucção de u m ramal que, par-
tindo de S. j .~sé do Paraizo, vá á Santa Rita 
da Extrema, passando por Cambuhy e Jaguary. 

Art. 2. · O governo pojerá conceder os fa• 
vores que, em eguaes contractos, são previ~
tos pelas leis que regulam a concessão de pn-
vilegios em onus para o Estado . 

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

Sala das commissões, 3 de ag0Sto de t9tO.-
J. Tocqueville.-joão Por6rio.-r\ imprimir-
se. 

APRESENTAÇÃO DE PROJECTOS, REQOKRIMltN• 
TOS, INDIC.o\ÇÕRS, INT2RPEI.I.A.ÇÕE3 R MOÇÕES 

O i' r. Heitor de Souza. -Sr. Presi-
dente, reclamos insistentes que nos vêm de 
toctos os pontos do Estado c que a minha ex. 
pcriencia fo:-ense auctoriza a cons1&!rar Jegiti-
mos e justo~, êlo uma das dete r inaote do 
projecto que tenbo a nonra de:: • ir ubmetter á 
considera ~o da r amara e .:}Ue e á tambem 
subscripto por muitos do; nossos distinctos 
collegas. . 

Refiro- me aos rec lamo3 relativo;; a uma dis-
po ição da Jei n. 171, que instituiu o impos· 
to te rritorial no Esta jc, a qual encerra emba-



raço grave ao exercido de um dos mais im· 
portantes direitos inhercntes á propriedade 
territorial. 

E' a disposição que exige, para o julgamen· 
to de quaesquer causas que derivem de ck>mi · 
nio e de posse, o pagamento prcvio do terri-
torial de todos os condominos. 

Em outras palavras: essa dispr.sição traz um 
obstaculo frequente e, por assim dizer, irre-
movivel, • que possa o titular de um direito 
dominical, o senbor de uma propriedade ex-
purgai-a do vicio, do inconveniente resultante 
do estado de communhão. 
._Si, sr. Presicknte, exemplifi•n:io, descenáo 
ao detalhe, si, em uma propriedade, em corn-
mum, cuta divisão ou demarcação seja reque-
rida por um ou dois interessados existirem 
coodominos impontuaes com a faunda do Es-
t Ido, na cootribuiçào do imposto territorial, o 
embaraço no proseguimento dessa divisao, ou 
o embaraço ao seu julgamento, ~-si nlo com-
pletamente irremovivcl, ao menos de difücili-
ma remoção, C'lmO passo a demonstrar á Casa. 

E asa impontualid·,de deriva, és vezes, ck> ca-
pricho, da obstinação do contribuinte; ma~. as 
mais dll vezes, eiJa deriva da de: proporÇIO en· 
tre a divida c o valor do terreno, da circum-
stancia de ser devedor um espolio cuja succes· 
!ào ainda nlo está liquidada, da incerteza do 
direito do proricdade, e ainda, sr. Presidente, da 
circumatancia de ser insolvavel o devedor, que, 
assim, nlo tem imeresse e;n libertar-se da sua 
obrig1 çãopara com a fazenda do Estado (A~oia· 
®s; ,.;,o IJeml) 

Deante dessa _ ituação, só restaria-dada a 
disposiçio vigente-ao promovente o recurso 
de antec.par, de adeantar, de pagar pelos com-
munheiros remissos o imposto então devido. 

0 SR.IGNACIO MURTA:-Como se tem dado. 
O SR. HJtiT( a DJt SúUSA:-Mas,si v. exc.,sr. Pre-

~idcnte, a.ttender que na maioria dos casos e e 
adeantamento t impossivel. porque todos sa-
bem as difficuldades com que luctam os pro-
prietarios territoriaes na sua quas\ totalidade 
lavradores que só têm recursos muito limita-
dos em certa época do anno; si v. exc. atten-
tar que, muitas vezes, o montante dessa divi· 
da, a somma d1ts ct:ntribuiçõ:s em atrazo ~ 
realmente muito avultada e, portanto, inacces-
sivel aos recursos do lavudor, do proprietario 
territorial; e ainda si v. exc. tiver em vista 
q~..e, muitas vezes, o pequeno valor do terreno 
mio assegura ao_ promovente : o reembolso da 
quantia despend•da ..• 
, O SR. EDUARDO DO AMARAI.: - Sem falar 
em quanto tem de despenaer para rehavel-a. 

O SR. Harroa Da SousA . ... sem falar nas dif · 
ficuldades inherentes á execução, como POf!· 
dera com o seu costumado bom senso e Juc•· 
dez o nosso distincto collega, H. EduarJo do 
Amaral; v. exe. chegará ã convicção de que 
essa disposição crêa um embaraço gravissimc, 
paralysa por completo a mHcha dos proces-
sos divisorios c impede que o proprietarío ter 
ritoriaJ, que o senhor da pn priedade em com · 
mu~ saia do cabos da communhão ( ApMa-
dos). 

O meu pro1ecto visa remediar esse inconve-
niente, remover esse err.buaço, sem. entretan-
to, deixar a fa1enda do E.,tado, o üsc(\ desar-
maio :Se providc:ncia acautelatC'rias !'ara o re-
cebimento do imposto. 

A .. -lG 

Demais, sr. Presidente, o fisco está sempre 
armado da faculdade de promover em qualquer 
tempo, desde que eat-:ja vencida' a preataçlo. 
o esecutivo, para haver o iDJposto devido. 

. Além das5;0, na providencia. do meu projecto 
sa nlo se extge aos communhearcs a prova pre-
v.a do pagamento do imposto para o julgamen-
to da causa, faz-se, entretanto, depender o exer· 
ci~io do direito que deriva da sentença, a pro-
pna execução, em summa, da sentença, do seu 
pllgamento. 

Em outras palavras: o meu projeeto restrin · 
gc essa exigencia actual á pessóa do prúmo-
veme; c, em reJação aos demais communhtiros, 
ellc adia a prova do pagamento para depots que 
a sentença seja proferida, depois que tenha 
cessado, ju~idicamente, a comm~nbão, para que, 
ness: enseJO,- não gose o contnbuinte remisso 
oào gosc o communheiro impontulll do; bent:: 
ucios da di vis lo, sem previamente cumprir o 
dever social, a obrigação jurídica de pagar o 
imposto que é de lei . 

E' a conciliação dos interesses do contribuin-
te com os da fazenda estadoal. 

A medida por mim proposta está consub· 
stanciada nc.s dois seguintes artig->s: (1!) 

Tomo a liberdaz de recor:iar á cemara 1 
similaridade de uma disposiçlo legal que \á 
votamos e que tem dado, na pratica, os melho-
res resultados . 

Quero referir me ã pena de revalidação que 
outr'ora obatavao anC",amento das causas. 

A ccllectoria de!~ ta capital tinha se conver-
tido em tribunal revisor das collectorias de 
todos os municípios do Estado. lli ac::.u u-
lavam·se centenas de autos dependentes. para 
andamento, do pagamento ·de revalidações as 
mais das vezes muito avultadas. ' 

T1ve a fortuna de propór à Camara. em c oi-
laboração com muitos dos eJltào membt os desta 
C~~uma modificação do rigor da let üsca I, per-
mtttmdo o andamento dos autcs at~ a ~ enten
ça, mas orovidenciando oara que, d pois desta 
proferida, nàu se pudc:sSe dar, não !e lbe 
desse execução, não se pudessem extranir do· 
cumentos, nao pudessem, emfim, as partes go· 
sar do minimo favor, sem o effectivo pagamen-
to da revalidação. 

Dabi o facto de t~rem sido todas ellas effe-
ctivamente pagas, porque, depois da sentença, 
o titular do direito victorioso não tinha a me-
nor difficuldade ou duvida em desembolsar 
um:1 quantia, que a'" ·eriormente, no período 
do litígio, na phase anterior ao reconheci-
mento do direito de um dos pleiteantes, era 
perigO'Io e incerto. 

E o fisco não ficou desprotegido porque eu 
estabeleci esta restricção:-que não seria li-
cito ao interessado, ao litigante executar a 
sentença (U della tirar proveito sem cumprir 
a obrigaç!o legal de pagar a revalidaçio de-
vid1. 

Eu me permitto de lembrar essa disposiç~o. 
que tem sido a mais tfficaz na pratica, por-
que ella tem perLita identidaje com a es-
pecic do meu pro1ecto. 

sa. EDUARDO DO AmARAL :- Outro caso 
similar é o da adjudic3çâo, em que o imposto 
territorial é cobrado na respectiva carta e nllo 
antes da ~eotença. 

~R. HJtxToR D~ SouzA: - Tambem ncorda 
o meu illustrado collega que, ainda hojt> , em 



ta8 

Yelação á adjudicação se dá a ~sma eou~a : 
bio se expede a carta, que é o titulo com 
que o adq~irente póde fazer valer ó seu ,di· 
reito, sem que elle cumpra o dever de pagar 
<15 impostos inherentes, decorrentes ou perti· 
nentes ~ ad(udicsção. 

A segunda idéa capital do meu projecto en-
cerra o desempenho de um compromisao assu-
mido solemnemente aqui ha dias, na hora do 
e xpediente. E' a pwvideneia interpretativa 
que eu antecipei para expungir as. dnvidas que 
a execução da lei n. 496, c!oanno passado, tem 
provo:ado na sua pratica. 

Dois são os fund e? mento:i invocados, :~té 
agora para a inte rpretação, a que ha dias 
agora' a Iludi, dada pelos honrados juizes do E.s· 
tado, na sua quasi totalidade. como li h( ntem 
em um auctorizado periodico da. cidade de Oli· 
veira . 

Qua.: i todos os juizes do Estado têm inter-
pretado com excestivo rigor o art. ~ · · da lei 
n. 49Ó e têm probibido, assim, qu~ os promo-
tores de iust iÇl exerçam a advocacia em ca, os 
que não t inham sido comprehendidos na sua 
prohibição Ja lei n . 375· 

Os fundamtntos dessa interpretação conhe· 
cidos, invocados, publicos, notorios, são, cc.mo 
dis~e, d i!' . 

O primeiro--a inconciliabi lidad~ da fJncção 
de fiscal dos interessec; do Estado com a de 
patrono d in teresse de uma das partes em 
um só feit r., numa dad1 causa. 

Essa inconciliabilidade é mais apparente do 
que real. 

Em primeiro 1ogar, ~r. Presidente, r.ào ba 
col i são de!'sas funcçõe~ . 

O p~ nsamento da lei n. 496 foi dar aos pro· 
motore de just iça ape nas a faculdade de fis-
cali •ar o ffecti o pagamento dos sel!os e dos 
imoostos cevi úS em dad< s feitos . 

El 'es nãr, têm. absolutamente, a att ribuição 
de dizer !'Obre o mer ico da-cau a, não pod: m 
mesmo em•tti r juizo a respei to da cspecie ju · 
ri dica que a I. se controverte; e e_s facul 
dade e esse dev~r de fiscalisa r os impo tos que 
nll1 é ar\-lit raria porque as leis fiscaes ão 
taxat1vas e inampliaveis. tem cO!reetivo, para 
o caw de não ser exercida impar ialmen -
t e, na fu nc.; o fisca lisad ra que a lei n. 375 
conferiu ao"' juiz. de di rei to. 

De fac n, o art . :lll, n . 74. da lei n . 37·, 
attr ibu _ :.. juizes de direito essa funrção ú · 
ca lizadora , cc mmina-l hes pena para o seu 
exe cic io, can o, pf' rtanto, correctivo ao pos 
sivel, ma. nao provavel abu o que um prom · 
t 'J r d-: justiç qu fos e ao mesmo tt> mpo advo-
~1l jo da parte, em daco feito pudesse com-
metter. 

Por fim lembrarei á Camara que a inte rpre -
t ação do di .t nns magi trados m inei ro , fun-
dada na inc nciliabi lidade de funcções a q e 
fiz referen ·ia conduz ao ab·u rdo de • pedi r 
os prom• ton ' de exercitau~m a a lribuiçõe 
do ,eu cargo em proce.. crimin e de parte 
e -n tutela . curatela·, fa llencias, nas «cçõe.s 
ciwi e c, ue ejlm inter~ ssados orpbãc u 

m qua r. qu~ r cau a • onde a ~ ua audie ncia 
ck repre, entante do mini te rio publico é ne-
cessat ia, mas nde h a impostos e sellos a pa· 
g ar . 

e!ntn o fun amento, s r. Presidente, a 
-st: gundc~. causa ou o egundo fundamento de-

riva da di~ posiçlo do art. 124, da lei n. 375· 
Nuse di~p. aativo se estabeleceu que é vedada 
aos membros ckl ministerao publico -a advoca-
cia nos feitos em que tenh~:m de intervir em 
raz.lo de seu cargo . 

Ta bem 1mpqcede- e5ae fundamento porque 
a disposiç~o qu~ o projecto visa interpretar, 
que o p10)ecto·vtsa explicar nàt> revoga a pro-
bibiçAo da Jei n . 26~. 

O meu projeoto d iz que· continua defeaa aos 
promotores a advocacia naa causas civeia em 
Que sciam i nter~Mados menores nas causas 
criminae:-:,nas causas de tutela c cJCocuratela, em 
summa, naquellas que, em face da lei· n . 375. 
elles têm de intervir no. exercício do cargo de 
reprecentantes do ministerio publico1 V. exc., 
sr. Presidente, que é jurista auctorizado sabe 
que nAo ha elell'l~nto melhor para expr'ic.ar e 
interpretar uma lei do que o elemento histo-
r ico. onde l'e apura e ve1 Hica a mente do le-
g islador. E. sa recorrermos aos Annaes do 
anno passa :1o, verificamos que, justificando essa 
med ida do Senado Mir eiro, os notaveis iuris· 
consaltos. senad lr s Mello F ranco e Levindo 
Lopts, não tive ram· o intuito de restrin· 
gir ou prohibir a advocac;a do promotores . 
Ao eovez di. s<', a causa :.: netriz da disposição 
do a1 t . 3·' foi a <l ita conv ~oienci~ de retirar 
ao col lt cto es, de su bt rat:,r- Jhes a condiçol 
de funccioAario auxiliares da ju tiça, com que 
imp• opri amente elles haviam sido en olvidos 
na le i o . 375. 

Foi ~ :sa a gene ~ i ~. a causa mate r, a deter-
rn ina nte da disp0 ;çao que agora 'l. meu pro-
jecto visa exp:ica r . 

Assim sen • sr. Pre•identc, entrego as idéas 
do meu pro jr cto ao es tude\ á med,taçào e ao 
criterio da Cama ra . pedindo descu·pas de rou-
bar I e o t mpo prec iw co.n um assumpto 
tan a rido cc•mo estr .. . 

0 R . JGNA CIO .\\URTA : -V. exc. diSCUtiU 
bri hantemente <apoiados geraes). 

0 R. HEITOR D E "'<. U l A • • • e pero que eJla 
t raga a:..~ meu proj t , to a collaboraçào i nd i~ pen
avel para que e l le não se resinta da ob6cu-

ri~de .cuja cessaçlD, foi,em parte, o moti vo que 
O InSpirOU. 

Na primeira parte o proiecto encerra grande 
ut tl idacie, attend.: aos reclamo dos proprieta-
rios te rrito riaes de \inas. attende a essa alta 
conveniencia ue o Estado tambem tem a d~ 
1.âo continuare m ~s as cúmmunhõ s, as com· 
munhões d s grandes lati fundio•. tão con-
demna:i:J.s por todc.s o, econ mistas. 

Na s gunda parte elle tem o pensamento de 
expurga r. de escoimH a lei de obscuridades 
u~ e tão CO'l>prr mett r ndo a ua execução. 

( Jlfrúto bem I 11m "to bem I ) 
Projecio n . 99 
(5.• legislatura) 

O Congresso Legislativo do Estado de Minas 
era s decr ta : 
Art. t.0 Para o ju lgamen•o das c:iiUS:l' de 

divisão e demarcaçao de terras particula re!'l, 
sóme nte do5 promvvcntes ou reque•ent es se 
exigirá a prova de e tar pago o im sto te r-
ritoria l pelos m sm s dev1 l!O, até a data da 
U1tirua ar rc cadação . 

Art . 2.0 H mologad ~ a divisão ou d=mar-
cação nll.o &eJão eurahi os dos re~pectivos au· 
toe, documentos ou cc rtu:!õe.. de qualquer na· 



tureza em favor. dos demaia.coojominoe, aem 
que estes provem haver pago .tqudle imP,OSto 
devido, até a dJta época da ultima arrecada· 
çloo. · · · 1o ·nr · · ta d' 1u,z ou escnv que 1 rJngtr es aspo. 
sição incorrerá nas penas comminadaa pelos 
arts. 8. o e 9· o da lei n. 27 '• de '· • •!e selem• 
bro de 1899. 

Art. 3.0 A d~posiç.io do a ·t. 3.·. da. lei n. 
<4QÓ. de r 1 de setembro de JQC9 não veda aús 
promotores de justiça o txercicio da advocacia 
nas causas em que estes tenham de deaemp.!" 
nhar as at.tribuições. que aq\}eJia disposição 
lhes confeuu. 1 

Art. 4· • Para os. demais casos em que: te .. 
nham e--scs funcci' narios d :: intervir em ra 
zão d~ seu c ,. rgo e mantida a probibiçf.o dt 
adv g r que s::contém no att. Jl4,Jettra-B-
da Jej n. 17 ~, de 19 de. sctcmbro.de 1901. 

Art. 5.~ Revogam se as disposiçõ:s.. em. com 
tr ... ri'l. 

Sala das se sões. em 1 de ag..: sto ce J9JO, 
Heitor de Souza.-J .sé Alves.- Castello Btan ~ 
co.- j : Tocqueville.- Vatdcm•r=> de Maga· 
Jbã::s. - Eduardo do Amaral. - jaymes Gome~. 
-S. Sty lit;;,- c;;Jveira Brum.-lgnacio Murta. 
-Estando apoiado, vae a imprimir-se. 

0 ·81". li\enn11. Fl•uel•edo:-Sr. Pre· 
sidente, voJ ter a hr nr·a ck: submetter a comi-
dcração da r amora aos srs. Deputados um 
proiecto de k i, no qual se acha envolvido um 
pro lema Que l d"s os paizes adeantaJo pro-
CU I"dm rewlv r, em proveito da humanidade. 

Esse pr ... jr cto estabelece medi .es s que, uma 
vez adaptadas. cc.nst•tuirão ce tamente obsta· 
cuJo â propaL!3Ç'cl O. no E tado, da tubercu ose, 
mole tia com·i· era1a h ie mats um fl<~gell 
social d· que, propriamente, u a c:•f rmidad! 
pes O.il. 

Os gov rnO'\ dos paizes m •is adenntados, 
::orno a Allema nha, a ui ~. a França, os Es· 
ta s UnidO". a Rus ia e cut o de ionegavel 
pro rc so, têm pr ... stado ao a~sumpto a maxima 
attenc;ào. 

03 s cient istas d.; tod s esses paizes têm 
prccurado, com empenho, reso ver o problema 
do tratamento e da cura da turbecukse, lan-
çando m"o do l1l ios que e lbes auguram 
m ais ( ffi ; azes para consegutr esse rc: s ltado. 

Em no S ' l paiz alguma cousa tem e feito 
no mesmo s, ntidc· mas muito ha ainda por se 
fazer. 

Eu affi mei, r. Pre idente, e parece-me que 
não erro rc:p - ti c'o, que a. tub~ t culr.. c é ma i 
um na~el o so.: ial do que propriamente uma 
enfem •id de pe ~oal . 

[)e f<> ct0, el la avas a lia todúS cs centr.:s; 
ella existe em tndJ a parte: desde o palacio 
dos ricos até á choupana cos pobres . 

Sem a ma rcha ruij ·sa dos grandes flagello~ 
epidemic s, que ap vo:am as populações no 
seio das quae irron- p m, el la é in i iosa e 
traiçoe ira. e egu ·a em seu effeit s fune~tos, 
produzindo um codfi:ient~ de m .rtalidade u -
perior ao de todas as outra molestiac;; co ffi · 
ciente que, ao e nvez :1e accusar dim! nuição, 
ten e a au o~ m ntar cad 1 ve-z ats, p r 1 so que 
a lucta cont 1 a a di. S.!mi naçi!.o do ger Tlen m r-
bi:l tem id '· na verd aje pouco efficaz, não 
se tend consegui :1o ain a obstar sua marcha 
destruidora . 

Estou bem seguro, sr. Presidente, de que 
para a obtcnçJo de result~dos compeosadorest 
em nc.ssopaiz, _~J~ ha·lerá uma au:dJda a tOIDir: 
a bovpittlizaçáo dos tuberculosos. 

O Estado dé Minas Geraes. fadado pela Natu. 
reza a grandes. emprebendimentos, dotado de 
super!or clirna, ,possue localidades em coodi-
çõ'es verdeiramcnte excepcionaes, onde poderá, 
com proveito, ser instituído o tratamento d& 
ti.lrbeculose otltendo-se &.té mesmo a·sua cura, 
quanto in-ciP,iente. 

V. exe , sr. Presidente, não desconhece .os 
esforços do nosso incansa~el e eminontc.. patrí-
cio, dr. Eduardo de Menezes, ele juiz de Fóra, 
no sentido de, como doutrinador e como apos-
t(Jl do bem, lançar as raizes da defesa da 
sociedade contra a inclemenc1a desse fl•gcJio. 

Esse distincto medico que exerce gratuitaa 
mente o cargo de direct r de hygicne do 
município de juir de fó ra fur.dador. alli da 
Liga contra a tuberculose· e· do Insti tuto Paa-
teur, tem se dedicado esforçadamente, com 
toda a sua alma. á resc.luçao desse: importante 
problema, iá estu~andó os meios que pO!Isam 
impedir a· inveao do ma'; \á estudando climas 
apropriados. a:>s quaes pos~am ser enviados 
doentes· iá. final ente, estuoando localidades 
que se prestem. por serem verdadeiramente 
estrate icas, á installaçAo de sanatc.r.os para 
o tratamento de turbecu losos . 

A primeira vista, o me'J proj~cto poderá 
parecer contrario ao nos~o t<egimento, que 
prohibe a apresentação de proiectos de interes-
se individual. 

E-u minado, porém, c m mais attenção o fim 
que elle collims, verifLar se á desde Jogo a 
improcedencia des ·a cbiecçâo, porquanto nin-
guom ousará affirmar que a fundação de um 
sanatorio de tuberculosos é me ida de interes-
_e individual; ao contrario é uma medida de 
intere e geral e colle · tivQ. E tanto isto é 
certo que, em todas as partes do mundo, n61 
vemos voltadas a at enç ::s de t odCls e dos 
governo5 contra esse l.t rrivd f tagello que 
c0nstitue uma das maicre calamidades que 
affi •gem a humanidade. 

Dito isto, passarei a expOr á Camara o fim 
do meu projecto. 

O dr. Eduardo de Menezes, tendo feito estu-
d s especiéle • observayões completas de um 
pe~ueno territorio pertencente à CatT.ara Mu-
n•cipal d~ Lima Duarte, na Serra da lbitipoca, 
che ou á conclu ão de que aquelle p nto se 
presta admiravelmente á fun:lt~çJo de um 
sanatvrio de tuberculosos, ond~ e~tea po:lerão 
encontrar um t ratamento Yantajo o, sob a 
direcção de um pessoal competente e conveni-
entemente educado para isso, de modn 1 ver-
mos d ntro em pouco, em Minas Geraes, e 
me mo no Brazil diminuído o coe fl:iciente da 
mortalidade e reduzido ao mínimo o perigo de 
contagio desse tremendo morbt s. 

[)e facto sr . Pres id~ nte, nenhum Jogar se 
encontranà em condições ma is vanta\osas do 
que a se r• da lbitip ca. iusumente ct gnomi-
nada, por alguns, em canto d .1 parai o. 

V. ex • c alguns dos m us i! lustrados col-
legas conhecl! m de certo, si nao d" vlJu, ao 
menos per t ra:iiçao. as bell zas naturaes dequel-
le recanto de Minas, onde a vista se perde 
num h rizonte de mais <le 100 teguas, divisan-
do de um lado a erra dó Mar, ae outro os 
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mais altos pincaros da Mantiqueira; extasian· 
do-se na conternplaçl:» dos vallea onde cot:eam 
riO§ grandiosos e onde csplendem. entre o 
verdor das suas culturas. fazendas importan-
·ccs. 

Segundo scientistas abalizados o solo da lbi· 
tipoea é formado de quartzito. em alguns pon-
tos cortado de veios de quartto aurifero. 

Em consequencia de sua altitude e da con-
formaçD:o de seu solo o ar é completamente 
destituído de poeiras sempre nocivas c tão con-
demnadas pela hygiene. como sendo vehiculo 
seguro de germens pathogenicos. 

Pois bem, sr. Presidente. aquelle 1ügar. onde 
a vegetaçlo dos campos se confund:: com a 
vege1ação das mattas. dotados de grande nu · 
mc:ro de corregos, cujas aguas crystaUioas são 
consideradas de primeira qualidade ; possuindo 
um clima sem par e verdadeiras maravilhas 
da natureza. tat.s como cavernas pro f. ndas eu lei. 
gene~is,-al..um catacJysmo universal-se per· 
de, segundo gcologos eminente • nas brumas 
da edade preni ;torica ; aquelle Jogar foi estu· 
dado por uma commi&!lO medica chefiada pelo 
dr. Eduardo de Menezes. que chegou á con· 
clu5âo de que aquelle recanto de Minas. pela 
sua altitude. pela sua vegetação, peJas sua-; 
cond.çõ~s climatericas, hydrographicas e tel · 
luricas, se presta, mais :lo que nenhum outro 
ponto, á fundaçlo de um sanatorio onde s..: 
possa, com efficacia, dar combate a maior cala-
midade social. terrível em suas desv ~stações 
-a tuberculose. 
Mas~ sr. Presidente, como todas as empre· 

sas ·em paizes novos precisam do apoio dopo-
der publico, é justo que uma empresa como 
esta digna nilo só do Estiei • corno do paiz in-
teiro, conte tambem com o auxilio da parte do 
Estado. 

Até hoje, sr. Presidente, era um dos maiores 
embaraços á reali ::ação aesse grandioso em-
prehendimento as difüculdad~ :te communica· 
ções. 

A serra do lbitipoca esse ponto predestina· 
do a ser o centro de combate ao rraior flagello 
social, dista, do ponto mais proximo <D estrada 
de Ferro Central. 8 a 10 leguas i agora que o 
governo federal acaba de deterllllD8.r a constru-
cçlo de uma estrada de ferro que, partindo de 
juiz de Fóra, vá a Bom jardim, no município 
de Lima Duarte, levando. portanto, a estrada 
qoasi que às raizes da serra, é tempo de ser tra· 
tado o assumpto . 

Eis, portanto, sr . Presidente, dado o pri-
n'eiro pa~ so para a realização desla tstande 
obra, que reputo indispensaveJ, salvadof!. e. de 
alto interesse para o EstadO, dando ass•m •m· 
pulso á nossa viação e valor inestimavel ao 
nosso clima. 

Sabe v. ex c., sr. Presidente. que o cJima é 
um capital e digno de ser explorado, como já 
o são as no sas aguas minerae.s. 

O SR. Nax.soN DE SENNA: - A Suissa expio · 
ra o clima em proveito da communbão. 

0 SR. ~ENNA fiGUlUR.EDO : - E' justamente 
o que devemos fazer : explorar o clima em be· 
neü~..io da hun anidade ffredora, em proveito 
da communhio, dando-lhe meios de encontrar 
lenitivo a seus males . 

O SR. VAr.noMIRO .\\AGAI.H~:-Pelo laoo 
economico. 

0 SR. SENNA fiGUEIRaD::>:-Pelo lado econo-
mico, como diz o meu collega. procurando as-
sociar o beneficio desse clima saluberrimo como 
meio therapeutic'l ao jcsenvolvimento da la-
voura e o commercio do Jogar onde taJ estabe-
lecimento for installado. 

Sr. Presidente. não é a empreza org:lDiza-
dora de tal emprehendimento que muito tera 
a lucrar, serão os Jogares circumvizinhos que 
verão a sua lavoura, a sua industria desenvol-
vidas em consequencia do grande numero de 
pessoas que procurarão o Jogar. 

Sr . Presidente. emb::>ra nlo queira cançar a 
at teDÇiO da Casa, requeirO a V . eXC ., Se digne 
consultar a Gamara. si me conc -:de mais to 
minutos. afim de terminar a justificação co meu 
pro,ecto. 

( CMUUllada a Casa resolvi ella ajfiNnativa • 
menle, pelo gue contintla com a palavra o sr. 
Senna Fi'~iredo.) 

Agradecendo a meus collegas a prova de 
benevolencia, coneedendo·me permissão para 
concluir ·as considerações. que venho fazen-
do. declaro que farei, em rap,da analy~e.a syn-
thcse. elo m~::u prol(cto, afim de que a Clll~. 
procurando estudar o pl:tno que teDho em vis· 
ta possa resolver a questão com sabedoria, o 
que será para o nosso Estado de beneficios e 
vantagens ineontestes. 

Dizi: eu . sr. Presidente, que em paizes novos 
emprehendimentos dessa ordem nlo podem ser 
levados avante sem auxi lio do Estado. 

O pro\ecto visa eooccder garantia de juros 
ao dr. Eduardo de Menezes, ou á empreza que 
organizar. sobre o capital maximo de ~ . ooo 
contos de réis, para a construcçào de um sa-
natorio de tuberculosos . 

Devo. sr. Presi:lente, dizer a v. exc. e á 
casa que, em these. sou contra as garantias 
de juros, porque muitas das conce55ões feitas 
pelo governo não produziram o desejado fruc co 
e mais ainda com pr:juizo dos outros. 

Entretanto. sr. Presidente. lançando as nos-
sas vistas para o passado, vemos qu ;:; o desea-
volvimento de nossas via'\· ferreas t, em gran-
de parte. devido a concessão de garantias de 
juros, não seria elle tio rapido como foi. si o 
governo não o incrementasse com o auxilio da 
cooc:~ão de juros. 

O cnso presente é excepcional; e eu pro· 
curo. dentro d:> pro jecto, dar ao governo os 
recursos extra-orçamentarios para fazer efle-
ctiva a concesslo da garantia de juros, caso o 
pro jccto transite victorioso por esta e pela ou-
tra casa do Congresso. 

Agora, sr. Presidente, mesmo que eu não 
tivesse tido essa previsão, consignando no pro-
jecto meios de que o governo poderá lançar 
mãos para a eflectividade da garantia de ju-
ros, creio que se trando de empresa tão justa, 
aquella que procura combater um Oagello so-
cial na defesa da vida de nossos filhos, estou 
certo de que. me&mo sem procurar essa ren-
da extraordinaria, o meu projecto devia e deve 
ser recebido pela casa por cogitar de assum· 
pto de utilidade e necessidade para nosso 
paiz . 

F arei uma rapida leitura do projecto e, em 
sua 1• discussão, caso elle se ja impugO.OO, 
apresentarei as razões que me levaram a con-
feccionai -o . 



Diz ellc (/1) : 
Sr. Presidente, si for usignido o contracto 

a arrecldlção do imposto ad:licional só aerà 
feita na occasiio em que se tomar 'cJiectiva 
a garantia de \uros, que ~ apenas concedida 
para maior facllida:1e 110 levantamento de ca-
pitacs na Europa. 

Mas, ar. Presidente, os lucros 9ue dlo esta-
belecimentos deS!a ordem cuj üm é a cura de 
uma molestia temida por 'todos são taes que, 
talvez, dispensem·o amilio pr~jectado e pe-
di1o. 

Aoresento o projecto ao criterio de meus 
collegas, Cf'rto de qlle todo.; tém bva vontade 
e dcse1o de ver o Estado de J\\inas, \á nao 
digo bvre, ao menos impedindo a inva!;ào 
duma mo estàa que maior numero du victimas 
!em feito até húje, e que ameaça propagar-st: 
1 ntenaamente. 

V. exc. Sld>e, sr. PrcsUente que a tuter-
culose. . . ' 

Sinto-me acanhado por entrar ncs~ a .-
sumpto telldo assento n:t. casa distioctO:i me· 
dicos ... 

Os. VA:t.DOMIRO 1\ ' A CAI.BÃ~s:-V. exc. é 
mutto competente n j c. :- uropto ( t'lpoiados ge 
rus.) 

Os. SHNNA FIGUElRE D .•• é uma molestia 
que reclama de to.io o inJi' i uo p r ella ala· 
cado, certa bygiene e educac;ào, de modo a e vi. 
tar a invasã'l e propaga;áo do mal . e, por is<o 
entendo que o projc:cto é di ·rno d.= estudos ~ 
da collabora~o de todos, afim ele que pos;amos 
votar uma l:a que, na medida d e no.• as f• r-
çaa, possa dar combate a esse grande mal ~O · 
dal-a tubuculose. 

Tenho concluído. ( Muito óem • tlfuito bem ; 
m14il o !Je,, I ) 

Projedo n. 100 

( S • legislatura ) 
O Cõ:1grc:sso l.c1J1slativo de Minas Geraes 

d~cret:J. : . 
Art. 1°. E' concedida IIJ cidadão dr. Eduar-

do dt: Menezês, ou a emprcza qu-: organizar 
pelo prazo de 20 annos, a garantia de iuros 
de 5°/o ao anno, sobre o capital maximo de 
dois mil contos ( 2: ~oo:oooto:>o ) .. p_ar_a fundação, 
na s erra de lbtttpoca, muru 1pto de Lima 
Dua~: te, neste Estado, de um Sanatorio mo. 
delo, Cio systema mais moderno e aperfeiçoado 
em seus detalnes, para tratarcento da tuber· 
culose, sob pensão. 

Paragrapho unico. Dentro da maxima quan. 
tia de que trata o artigo anterior, fica o con-
cessionario obrigado á con trucçào de uma es. 
trada de rodagem, ligando o Sanatorio ao 
ponto mais proximo da proiectada estrada de 
ferro que demanda Bom jardim, concedend . 
s.e·lhe o direito de d:sappropriar os re pectivos 
terrenos. 

Art. 2.0 • Levantar-~e-á, pre liminarmente a 
planta geral das obras, que podc1ào execut3r:~e 
por ~artes, segundo as exigencia~ da concur· 
renc1a publica, sem preiuizo da inauguraç!J d 
t;_Stabelecimento, uma vez que preenchi os 
Jns a que se destina. 
. Art. 3°. O prazo da garant ia de iurcs conce· 

dtdo correrá do dia da inaugura~o official do 
estabelecimento ou da data de obras novas 
con,tantes do plano gerat, computando-se o5 
juros sobr.: o capital eflectivamente desp, ndi-
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do, tendo em vista os orçameatos . e as obra.ll 
apresentadas. 

Art. 4°. Os plauos. plantas, perfis e orÇCl• 
mentos das obras serão, préviamente, appro• 
vados pelo governo, e sua exe,uçao fiscalizada 
por quem o mesmo nomear, para que assirn 
ae torne exãgivel a garantia de juros. 

Art. 5°. O gl)vc:rno concederá, gratuita-
mente, Da serra de lbitiFoca. os terrtnos de-
volutos que, p. r ventura, ahi c:x1stam suffi· 
cientes poua o proi:.:ctado ::;e llatolio 'c suas <Jc-
pc:ndenctêlS, bc:m cumu solicitai a oo governo 
f.:deraJ ibençlo dos impo tos aduaneiros para 
os objectoa ou materiaes Clestinaoos ao 
mesmo. 

Art. Ó0
• Com ossaldos que poS:.am ser apu-

rados, ou oulros.rtcursos que aa.,.entlam a em· 
preza, o conces:.ionario irá reatizanao, duranle 
o prazo aa c:oncessao, as seguintes in~tituiçoes 
complementa!es: 

1•-c.asinnas ou cc;. akts• (villas) solitartos, 
se~undo os nio:i.:los do dr. Ga.tmette, em \.vnt-
gny, ou outros m..is ap.:rfeiÇOILdOS r 

4•-SanatOttO popular, a preÇOS mooicGS, 
com tabc:llas approvadas pelO Moverao ; 

) -EscolAS cprimatias ou secundano.s•,- ao 
ar livre, sob o re~imen anti-tubcrcuJosu pu-
cre.tlll;as tub~culosa~ ou tuoercuhsa v eis, bC~ 
gunoo Oi o.ode us generali7ados-americauos 
ou ing te.:es. 

4" -..;ol~·nias agric~las sanitarias sob o regi-
mc:n am.-tubercul~o, segunCIO ali moe1elc.:s no 
No1vy !e Grand, ] rcnuHy c ae Arcachon; 

>"-C Jon1as zootc,hn,cas e respc:cl!vas PlU· 
togens com lratameuto anti-luoercutoso do 
gi>dO para fornecimento de lactic10ios e ca.ne ao 
cstabclçc.ment, , confvrme ~c prattca nas fa-
z ndas annexa:s aos Sanator.<..s ac f a tkesteins c 
Brebmer, na Alle uanha; 

6•-Preparo dca. m tta virgem com arrua-
m~nto ~ilra cura ao ar livre . tloreslnd c: pas-
SeiOS; 

7•-Casinhas de madeira esparsas pela matta 
para regimea sanatorial florestral; 

8·-Cobertas ou barracas abertas por todas 
os lados, em varios pontos da area do Sanato· 
rio, pata cura ao ar livre; 

•-Installaçóes para exercicios de bicycletta 
pat inações e outros jogos hygieni.cos; ' 

10•-Parque com casino para diversões; 
11"-HoteJ para veranistas; 
Art . 7°. No contracto que o güverno cele· 

t ear com o concessionario, este ~~ obrigará : 
a) A abüter 30 % em suas tat:eJJas vigentes 

de preços em favor de empregados publicv3, of· 
ficiaes e pr aça3 tle sua policia que tenham de 
recolher·se ao Sanatorio; 

b) A reembolsar o governo dos juros que ti· 
ver pago, em virtude da garantia pelo excesso 
da veoda liquida da empreza, depois de pagos 
os juros do capital respectivo, á razão de 10°}. 
ao ann ; 

c) A .oultas por infracção do contracto até o 
maximo de: um conto de réts cada uma e, no 
casv da reinclCiencia, a rescisão dellc pelos 
meios de direito. 

Art. o . O contracto com o governo dever4 
ser assignado dentro do prazo de dois anoos, a 
se contarem da data da presente lei. 

Art. 9°. Para fazer fcce aos serviços de ga-
rantia ue juros 'Ja presente lei, é creada a taxa 
de 2~ % addlcionaes ás Qo consumo de bebi~ 



das alcoolicas, inclusivé 1 de 6o réis por litro 
sobre o consumo de cerve\a, cuja crrecac:ação 
ser:i feita d;; data da assignatura do contracto 
em deante e durante a duração do mesmo. 

Paragrapho unico. A eseripturação da arre-
cadação dessa taxa ser! feita em separado, fi· 
cando em deposito-sob o titulo-c Taxa Sani 
taria• . 

rt. 10. R~vogam-se as disposições em 
contrario. 

Sala das sess ~es da camara dos Deputado~ 
de J\\inas Geraes, J de agosto de I9JO .-Senna 
Figue1redo. -Silveira E:srum.-Heitordt. Souza. 
-Eduardo do Amaral.-:-Americo Lopes. -Es· 
tando apoiadc, vae a idiprimir-se. 

Parecer n. I96 
E' lido e posto em discussão. que se _encer-

ra sem debate, ticando a votaçao ad1ada, o 
parecer n. 19~ . da commissão d~ Represen ta-
<,ões, requerendo -..ue seja remettida á com· 
mi~são de: Orçamento uma petição do colJe-
ctor .e esc• iváo de S. João d'El-Rei. 

Passa-lie a 
2: PAR TE DA O R DEi\\ DO DIA 

Não se verifican:lo numero para a votação 
das materias cu\a discussão se acha encerra:!a, 
o sr. Presidente anouncia a 

I. • discussllo do projecto n. 94 
E' lido e posto em 1. • discussão o pro je-

ctv n. 94· auctonzando o g:"verno a fundar no 
Estado até mais 4 escolas normaes. 

Ninguem tomando a palavra. encerra·se a 
discussao, ficando adiada a votação. 

Nada mais havendo a tratar-se. o sr. Presi-
dente annuncia para amanhã a seguinte 

ORJEM DO DIA 
PRIMJURA PARTE 

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

Até duas horas da tarde : 
Apresentação de pareceres das commissõ:s. 
.\presentaçào de projectos, requerimentos, 

in1icacões, interpellaçõcs ou moções. 
Di~;..ussão de requerimentos, indicações, in-

terpellações e moções. 
Approvação de redacções finaes. 

SEGUNDA PARTE 

Até 4 horas da tr.rde : 
Votação do parecer n. 187, sobre o reque-

rimento da professora da cidade de carangola. 
d . J\\aria Genuina da Costa Barbosa. 

~ ·t açao do de n. t88, opinan:lo pelo are hi-
vamento da petição do escrivão de paz do Di· 
vino do Caraogola, cidadão Quirino da Silva 
Braga, solicjtando revogação de leis. 

\ 'vtaçào em primeira ducussão do proiecto 
n . 92, instituindo um çremio cie viagem para 
o alumno que mais se distinguir na Esc0la 
Ao-ri cola de Lavras . 

Votação em primeira discussão do projecto 
n. 162, do Senado. auctorizando o governo do 
Esta1o a fundar uma Colonia Correccional. 

Votação em primeira do de n. 1 3, ta.ubem 
do Senado, auctori?ando o go\'erno do Esta '.lo 

a fundar. nas immediJÇões da Capital, um 
Aaylo para recolhimento de mendigos. 

Votação em primeira do de n. 91, modifican-
do a actual divisao administrativa do Estado. 

Votação em primeira do de n. 9~. instituin-
:1o no Estado o ensino tgricola ambulante e 
creando premies de animaçlo da pomicultura. 

Votação em 2. • di~cussão do projecto n. 
86, creaodo uma linha de tiro no Gymnasio Mi· 
nearo. 

Votação em 2.• do de n. 88,auctorizaodo o 
governo a concorrer com 100:ooo$ooo, para a 
subscr:ção nacional em favor da acquisição do 
novo couraçaJo Rúrchuelo. 

Votação c:m 2 ." do d:: n. 90 concedendo 
15:00ofooo como auxilio Dara ser concluida a 
orchestraçào da opera 1irantktlles do maes-
tro Manoel Joaquim de Macedo. 

VotaçAo em ::. • do de o. 164, do Senado, 
restabeJecenan a pasta da Agricultura . 

Votação do parecer n. 190, pedindo infor-
mações a' ~ cverno sobre uma reprec;entaçAo 
:ios funccionari, s administrativos e judicia-
rios da comarca de Lavras, solicitando a crea~ 
ção do Jogar de porteiro dos auditorias da 
mesma . 

"otaçào em segunja discussão do projecto n. 
87, sobre força publica para o exerc1cio de 
C9tl. 

Votação do parecer n. 191. enviando ao go-
verno. afim de ser informado, o requerimento 
do cioadllo Ernesto de Andrade Braga Filho 
professúr do curso annexo do Internato do 
Gymnasio Mineiro. 

\íotação do parecer n. 19l, pedindo informa-
ções ao governo sobre a petição dos inspectu-
res de alumnos do Internato do Gymnaaio Mi-
neixo. cidadãos Perrnioio candido ck>s Santos 
cassiano Gonçalves Cumunghano e Eugeni ' 
Dinardo . 

Vo1ação do parecer n. 193, pedindo informa-
ções ao govegj)o sobre o requerimento de Ma-
riano Costa, al\lanuense da Assistencia a Alie-
nados. 

Votação do parecer n. 195, solicitãndo in-
formações do governo sobre o requerimento 
dos cidadãos Francisco Nascimento e Augusto 
jacob. funccionarios da Imprensa Official. 

Votação em ~.· discussão do projecto o. 89 
concedendo licença ao coronel Felicíssimo José 
Cavalcanti de Albuqu~rque. escrivão de ·or-
pbàos da comarca do R10 Novo e ao professor 
Alfredo Maximiano de Oliveira. 

Votação do parecer o. 194, da commissão de 
lnstrucçào Publica, opinando que seja enviado 
ao governo um requerimento do major José 
Olympio de Oliveira, ex -professor de geogra· 
pbia da extincta &cota Normal de S. João 
d'El-Rei. 

Votação em 1.• discussão do projecto n. 95 
dando a denominação de cConceiçlo da Pedra; 
ao districto de Pedra hra~a. do município de 
Santa Rita do Sapucahy. 

Votação do parecer o. J(}Ó, da commissão 
de Petições, opinando que se envie á de Orça-
mento, uma petição ao collector e escrivão do 
município de São jcão d'El-Rei, pedindo aug-
mento :Je vantagens para os cargos que exer-
cem. 

Votação em 1. • discussão do projecto n. 94. 
auctorizando o go\·erno a funjar no Estado at ~ 
mais 4 escolas normaes. 

Levanta-se a sessão. 
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35.• SESSÃO OROINARIA, AOS4 DE AGOS- I E' um pedido justo esse que pedem os ha· 
TO DE 1910 bitantes de Campo Mystieo, e que consiste na 

PaasmJtNCI4 DOsa. PuDo LoPas. sua elevação â categoria de município. 
Campo Mystico, sr. Presidente, possue Ja-

SUMMARIO : Aeta-Expodiente-Discurso do sr. voura e commercio bem desenvolvidos, tem 
Simello Stylita-Apreaentac!lo de projecto-Dis· territorio bastante cxten<~o, ·com população 
curao do ar. ValdomlroJde Magalhlles-Ordcm do muito densa, e. além disso. possue outros ele· 
dia. mentos de pro!peridade que aqui nao os enu-
Ao meio dia feat1 a chamada, acham· se mero para não caoçar a attençao de meus dis-

presentes os ara. Prado Lope Americo Lo- di:Jctos co1Jegas. 
des, Edgardo da Cunha, Castelio.Branco, Hei- 1 _Acho, poi~ , que é muito \usta a r~presenta
tor de Souza, StrJita, Tocquevalle, Silveira ç~o dos ha.batantts de campo Myst•~o e, en-
&um, AdoJpho Vtanna, jayrre Go.I1e!, Valdo- v1ando-a a v. exc .• peço que ella se1a remet-
miro de Magalhães Eduardo do Amaral, Scbu. tida a commissão competente, afim de ter so-
mann, Joio Antonio lgnacio Murta Sc:: nna Fi- locão o pedido daquelles no~scs patrícios. 
gJeiredo Nelson dd Senna João Ve1Jow Pe- (ll1uito bem I muito bem I) 
dro LabÔme, joio Porfirio e José Alves,. fal- o sa. PRE•IDENTE:-Vae a primeira re-
tan~, com causa participada, os srs. Xavier presentaçao a commi~sao de Obr~s Publicas 
Rohm Miranda Junior Galdino Rios, Paoliello e a segunda á commassâo respeetava. 
Julio da Motta, Alves de Lemos, joáo Listóa: l'iào havendo pareceres d.as commissões a 

. .-\Otonio Moura e Campos do Amaral e, sem serem apresentados, pass&.· se á 
elJa. os demai sscnoores. 

Abre·se a sessão. · 
Lida a acta da sessão antecedente e nlo 

havendo quem sobre e lia faça obserV"açóes fi ca 
a mesma sobre a Me-:a para ser approvada 
quando houver numero. 

O sr. 1 • o sccret1rio dá conta do seguinte 
EXP)CDIBNTE 
Teltgratllmas 

De babitlntes de S •.. Sebastião dcs Pinto~. 
aceeitando com jubilo a elevação a di :: tricto 
de p<z, incorporado ao novo município de S. 
João EvangeJiata.-A' commisslo respectiva. 

Do <iirectorio poJitico de S . }Gão Evangelis-
ta, representando os sentimentos da J:Opula· 
çao, deClarando .eceitar com enthusiasmo a 
creação do municipio de S. João Evangelista 
e que grande maioria de S. Pedro e ja:ury ap-
plaudem:a ideia.-A' mesma ccmmassão. 

Repre&entaç~e& 

O ••. 8baeão lltylha :-Sr. Presiden-
te solicitei 1 paJavra, para ter o prazer de 
enviar á Mesa ttma representação do cidadão 
Sebastião Pires Ribeiro, empresario da «Com-
panhia TeJephooica de Ouro Fino•. solicitan-
do favores para a organiza;ào de uma em-
presa, cujo fim é a unificação d,.s actuaes 
linhas telephonicas do sul dO Estado. 

O sul de Minas, sr. Presidente, já tem mui . 
tas dessas linhas, A:'1ediante accordo d~ grande 
numero de municípios, e o que ped~ o reqce 
rente nlo vem de modo algum afiectar esse 
accordo, visto que o intuito deJJe é a organi-
zação de uma ~rande empreza abm de que, 
unificando todas as I nbas, possa melhor :.er-
vir a01 interesses daquella zona. 

Enviando á Mesa essa repre:entaçàc que v. 
exc. terá a bondade de enviar á commi sàe 
respectiva, espero que ~"Ssa mesma commis · 
são, com as suas luzes e competenc a, Jesol-
verá a questão do mo<h ma i:> conveniente . 

Sr. Presidente, aproveitando a oppcrtunida-
de de catar n1 tribuna vou tambem mandar á 
Mesa uma representaçã J dos ba batantes do 
prospero .districto de Campo \ystico. 

Esq representação vem assigmda pe lo ve-
reador especial daqueJie districto, que e o or-
gio mais legitimo da sua representação . 

APRESENTAÇAO DO PROJltCTCS, REQUJtRliONTOS 
J!'iDlCAÇÕ.ItS, INTJtRPltJ.I.AÇÕJti Jt MOÇÕltS 

O 11r. Valdomlro MaKalhãeB:-
Sr. Presidente, solicitei a palavra para apre-
sentar a consideração da Camara dos srs. De-
putados um projecto de Jei que. devido ao meu 
estado de saude\ justificarei rapidamente. 

Aguardo, porem, a sua entrlda em 1. · dis-
cussão para mais amplamente, mostrar a jus-
tiça, a' conveniencia e a necessidade de sua 
approvação. 

H a muuo tempo, sr. Presidente, tem vindo 
frequentemente a esta casa reclamações dos 
funccionarios e operarias da Imprensa Ofhcial 
solicitando favoref! do Estado eguaes aos que 
e1 e anteriormente concedeu a outros funccio 
nari s. 

A constancia e pertinacia dessas reclamações 
mostram a convicção sincera que elles tem e 
de que estavam impetrando do poder publico 
um acto de justiça e equidade. 

Desde logo, sr. Presidente, manifestei-me 
favoravel a P.ssas pretençõcs, e fique i DI es-
pcctativa de que á ommissão, a cujo estudo 
foram ellas':. submettidas, no seu parecer de-
rerisse tão \Ustos pedidos. As~im não aconteceu; 
mas commigo mesmo. assumi desctç então o 
compromisso de, em tempo pportuno. apre. 
sentar á camara dos srs. Deputadcs um pro-
je ~ t'O de lei, no sentido de serem attendidcs os 
iustos . recla nos dos empregados da Imprensa 
Official. 

Hoje venho, sr. Presidente, Jesempenbar· me 
desse compromisso e: f ;:ço o com toda a al-
tivez. nlo lemendo que o meu preceaimento 
eei• taxado como um acto de interesse pr prio. 

SR. ]GNACIO \uRTA:- Ninguem é capaz 
d~ fazer esse juizo de v. exc. (apo1tJd(ls geraesx 

sR. Nar.soN DJS SENNA: -V. exc. pe o 
·eu caracter e ta lento está acima disso (apoúz-
dos ). 

u SR. \ .AI.DOMIRO MAGAI.B~s :- Agrade-
ço aos meus nobres collegas tão generosa de-
monstração de l!prer;o com a bondade dos seus 
apartts. 

O SR. IGNACIO MuRTA: -justiça apenas. 
(Apoiados). 

O SR . AI.DOMIRO MAGAI.BÃJtS : - Sr. Pre-
sidente. falo sem o temor de que acoimem o 
meu procedimento, com a apresentaçlo do pro-
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1ecto como a re~ultante de uma ca~sa nascida O Estado para preencher os seus fins, não 
com o 6.n de servir a um interesse proprio; pode descurar desses problemas. 
impulsiona-me e determina-me um interesse Esforçando-se para attendel-as, deve o go-
mais a lto um nobre sentimedto de justiça ; verno fa:rer votar as despe~as aecessari~s e in· 
sati faze; os . interecses de uma cl~sse :Hstin- adiaveis; silo ~sas de~pesas fataes e justa 
cta e laboriosa. que tem residencia forçada que justaficam o onus dos impostos. 
r.a capital do Es tado. E' uma utopia sonhar se com uma perfc.Jçf.o 

Nem ao menos sr . Presidente, :.em a ' 'efe · tal. que o ind iv iduo possa :lispcnsar a tutella 
sa deso;a rr edida pod ... m attribuir me o intento juridica do Estado. 
de captar :ympatnias eleitora s . pc,is, t · n.ho a A propria cvoluçAo des ente esse sonhe- : as 
minha rl' sidencia em outra zona de Minas . grandes coareot~ que agitam a :iedade mo-
em districtodiv: rs:'l do da Capital. oerna clamando pelo imperio da \ustiça. em 

E. quando porventura alguem quiz~· !'e d s - t dc.s 'a._ manifestações, como un ico me;o de 
virtuar a ~inba inlençã ·, na serena cad~ da alcé!n,a r·se a f ' licidade bumaoa, pr.·c ram 
minha consciencia, que é como uma fonte lu seus repre~enta n t es cada vez m:iis, auomentar 
trai, on :'e . empre pr curo me inspi rar pora .o a a:çà do Esta o. 
cumprim nto ae meus devere•, encontran a Não h ·. p is. razllo para . e temer o au -
f rças e energias. para desa ;som ra amente g m n 1 de de esa~ . quando ellas ~ào uteis e 
defender a minha opinião. cor.victo de que neces~anas, rcverteno em beoebcio da colle-
clla na cede um Ja rg ~entimento de i~stiça. c ti •idade : '-Sa , t~ dições estão as peque· 

Passo rapidamente a ju. t •ficar o pr Jecto . nas de pesa • . q e ~ .. , recisas para a execu-
Como acab i do dizer, a : é á Camar3: t e a~ v in- ç · o 1o pro ectn q •c n apresento á Camara. 
do frequentc:::- r c lamações de:: funCCIOOan o ...-: r. Pr.esi Lit.: J. t t . c rro prazo que ~eobo pelo 
operararios d, Impr!nsa Offici al. 1mpetn.ndo regimento pa ra fundamentar o prc.jecto está 
do poder publico, fa' 'O• es e aux ílios afim de qu .. si (tndo, rogo a v. exc . consu tar a casa 
p derem levantar ne~ta Cap1tal, um t ccto , e me ccnced.: mais 10 minutos para eu ter-
para abrigo de seus hlhos, uma c~ sa para uas minar as minha consideraçõ:s. 
resid ncié! S. a Consultadt a Casa resolve dia affirmati· 

Sr . Presidf.nte. o Estado por oc asião da amente. pelo que conti ú :t com a palavra o 
mudanca da Capital, f z cons truir casas para sr. aldomiro Magalhães.) 
tuncciona io pnbhcos . Antes de cont tnuar, sr. Presid ~ nte, agradeço 

O SR. ASTELI/l RANcr :-Mau precedente. a b ndade de eus collegas, concedendo me 
SR . VALDOMIRO : -Não pos•o compre- ma is alguns minutr s para terminar a justifi· 

hender, sr . Pres,dente, q u= se ten ·o mudado cacão do meu proiecto. 
a rapital com a cons ta uc ilO de ma v a C•· m:> dizia, s funccicnatios da antiga ca-
dade. que 'honra o nosso e. pirita de ini ciativa, p ita! tiv er<~m fav re do Estado para se im tal-
niio t ives e o governo e ·se movimento de iUS· !arem ne ta cidade, favores. al iá iustbsimos, 
tiça construindo pare os funcci narios do s · por ne é bem de se ver a difficuld~de que se 
tado c:.sas para su·s moradtas. encontra t m uma cidade nova para se ter uma 

Tratava se de uma cidade constru 'da espe- babil ação hygienica e modesta. 
ci '•lmentc para a Capital e on:ie não havia Sr. Pre idente, si em qualquer parte de Mi· 
habitações. . . . nas iá são enormes as despesas que o funccio· 

ra os fun::cionams empregaram a achvt- nario, principalmente o op~rario, tem para a 
dade no serviço do E tado, na antiga capital, sua manutenção. es<:as aq ui sót:em de vulto, 
sl!de do governo; logo o Estado para mudar a tendo-se em vista os e l evado~ preços de atu-
Çapital1 tinha ob•igação de construir casas guel de casa, que tornam d ifficil, quasi im-
para oa'seus funccionarios. possível. a vida nesta Capital. . 

N!lo fci, portanto, um mau precedente, como A ccresce que com o desenvolvimento da 
di <se o meu illustre co !lega; o Estado cum- cidade, ha sensível falta de predios de a lu· 
p iu a sua obrigl' ção e qualquer procedi- guel. 
mento em contrario seria uma clamo a in1us- Acsim sendo sr. Presidente, eu acho que o 
tiça. Estado deve conceder favores e auxílios ao~ 

O SR . CASTELLO BRANCO:- E as consequc:n- fu nccionarios e operari s da lmpren.a, com 
cias de e facto 1 residencia forçada na capital, que precisarem 

O SR. \ ALDOMmo MAGALHÃES:-Como p~- de construir casas para abrigo de suas famílias. 
deriam esses funcc •onarios passare,w a r e Idir E' claro que esses auxílios serão posterior-
na nova r:aoital : em o .. auxil i~s do -~do 1 mente pa~os ao Es ado. 

C<?m o vrnc:-nentos que tc:m podenam con-
1 

o SR. CAST.Er.r.o BRANco:- Como foram GS 
strutr casas de concessõe:- ante riOJes. 

r:erta'?enre que _nãiJ • . O ~ R. \ 'ALDOMIRO MAGALHX:tts:- Si os ante-
Eu set. sr. P~ esadente , e em palestra tenho riores não f ram totalmente pagos não é isso 

verificad . que o eu c !lega, rep~esenta~tr. da motivo para que 0 Congresso do Estado não 
zom da \atta, está . ertam~nte Impres. IOnado pratique u n a c to de justiça .•. 
c mas ~e pe • do Estado. . o SR. CAST:ttr.Lo BRANCO:- Pela reg ra do 

. 1as na o é 6 s ex c . que a~stm pensa . precejente 
Nó t d procuramo red zir as despe~ as do · · · 

orçamtnto. votand s mente as indi pensa - O SR. ADOMIRO MAGAt;HX:tt'i . .. concedendo 
vei para o regu lar funccionaru ento da ad- os favores 1ue acabo de propor á Canara dos 
ministra · o. srs. Oc:putados. 

1\\as dabi a ne ar e medidas justas. que pro· Pelos apartes do ~eu collega est9u certo 
curam resolver problema wciaes, que preoccu que em algu~• das dtscu~s~es do pro,ecto te-
paro a attençao dos escriptores. como ca ~ as reu os occasrão d .c ver o bnlho do seu talento 
para operarias, vac uma grande distancia. e o fulgor da sua p:llavra, co batendo-o; Ou 
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então, melhor reOectindo sobre a iustiça cia 
medida, virá juntar as auaa palavras, o seu 
prestiwioao c ncurso, os impu~ os genero s 
dé seu coração em favor deste projecto que, 
Jouge de ser um a c to de überaliaade, é um acto 
de justiça, um acto de equ.dade. 

Sr. Pn::sid nte. pelo art. r.· do pro\ecto 
fica o governo do Estado auctNizado a conce-
der aux ílios e favores ao~ ~unccionarios com 
rcsidencia forçada na Capital e "OS operarias 
da Imprensa Official, para a construcção de ca.> 
scs de moradia . 

Votada a auctorizaçào e~tá o governo ar-
mado de; meros. para attcncic r ás ju tas r e · 
clama ões d funcci oncrios . E' c laro que: isso 
em nada irá pezar nos cofres pub icos. porque 
a s benc.fici ad s com os auxilias, fica estabe · 
Jecido no regulam~: nto que forexpedid , a abri 
gação de pagai -as ao E tado, mc:aiante um des-
conto mensal nosvencimenttst~cct iv . 

Alem isso os proprios pn.:dio po:Jcrào er 
da o em garan ia aa aivida. caw os auxi li s 
se1am em dinheiro; com a auctorização amp a 
do a rt. l. ·• r61e o governo. !oi julgar conve-
niente, em r ar em accordo cc. m um;. compc- nhia, 
que e organize e prcponha fazer as constru· 
cç eP. 

Nao n•ro em d;: talhe . . 1 ostra rapi am ·n· 
te serem illusori s r.s ceei s de que: taes au-
xilios, venham aggrav r a ituaç o únanccira 
do E tado. erio tam t em concctliao fav rc:s 
sem pre juízo ao r.ario p b! ic1 e de diver,; s 
m do : concessã <.'e te r r . nos. i ~ençao de im· 
po tos, etc . 

As vantagens . o pr jecto são relevante' . 
pojer publico nào çóJe ser ind1tlC:rente á arte 
dos funccionario& do E ~tad : cumpre-lhe e 
fo1çar-se em compensar os eu se1viço·, m~ · 
lhoraodo as uas C'Jn:1i ões de:. vi da. 

Actualmente é o maior beoefici que se p . 
de fazer a os servidores da a mini tra Ao: pres · 
tar auxilio· para que po3sam co:1atre ir c sas 
de residencia. 

Oepoi!', ão incalcu laveis ac; vantage ns ma-
tcriaes do projecto. contribuinc!o oderosamen· 
te para o desenvolvimento da ,apitai. 

To:los os m in iras devem trab . ..Jbar par:: que 
e!ota cidade progrida j eJ"a consumiu grande 
somma de dinh. i os publicas; repre cnta a 
victoria do nosso emprehendi rr ento. 

E' preci~o que &llo Horizc nte prog rida sem-
pre, tornando- e não só 1 c pital fficial do Es· 
tado, c mo ta bem o centro convergente da 
sua vida economica e intellectual. c om a 
appr.nvação do projecto, muitos erufi ios mo-
destos e elegantes, virão embellezar a ci · 
dade. 

Sr. Pre idente, antes de te rminar devo di-
zer ao meu ill u.<~ tre c Jlega que e honrou com 
os seu · apartes contra rios ao pr jecto, q ue a in· 
tervençao em favor de !unccionari· s e prin-
cipalmente operar ios . por parte d E tado. é 
um facto que se verific sempre em paizes cul -
tos e com seguro apCJio na auctoridade de gran-
des escriprores. 

Na França, n : sse grande p . iz, que é co~o 
uma grande escola domund , concedem-se ta-
vores idcnticos aos que propugno no projecto. 
Quando o socialismo em altos brados, reclama· 
va.na sua linguagem energica como um protes-
to, uma nova organiz.açao ociaJ, sem prc:cisar 
os termos em que dia d~ve ser ~eita foi um 
dos espíritos c'Joservadores e altos da actual 

ger:1ção de e5 ta:l ~sts fréõnceze . que em pleno 
parJ .. mento disse es~a verdade: entre o indivi-
dualismo econ mico e o collectivisn:o é preciso 
e rabelecer-se um meio termo c m o int~.: ito de 
evitar-se a de~ignaldade e injustrças sociaes. 
T nha ou não - o so: ial•sn o a ap i ar-lhe as as-
piraçõe ... :-azào.rectaman o, radiante como num 
sonho, nevo"' dia de felicidades aos nomens, é 
certo que não ~e póde negar que com a sua 
acçào. tem pod ro~arrente contribuido para 

edificar a ntigas i.éas e tbeorias sobre 
ajministraçã n publica. 

E'. hoie, uma idéa victoricsa : o F!'tado de-
ve a xiliar os operari ~ . dar melh r or·•aniza-
çào ao trabalho. ev rtar as injuf>tiças e ppre~ 
~õe s0ciars : 

Sr. Pre i enre. o g rande scriptnr p litico 
queacabe i c:. citar. n fJ St U livro L c rganisa-
tio de la D mocrati r •. ois e: centre o indivi-
dualism ecunomico e a tbeoria c llectivista, 
ha I ga r para u a utra doutri a q u<>, sem 
a ater as b ~ c:. s da ordem s c1&l ~ctua l. quer 
abi auenuar a de. igual <:.dte , ~ta be lece um 
l<ç otre cs frac s e o<~ forte e faz ;ntervir 
o Estajo para a protecçào do frac 1 Elle 
a co se lba a interv nçãn dn Estado, de um mo-
dn pr s it i,·o, parJ prrrege r o. fracos. E' es!:a 
uma tbeona verdaaeira e ju•ta, que ccnvence 
rapid2mente pe!o ~eu lado sympath·co e hu-
mano. 

As im, as nessa s condiçõ~ s financeiras per-
mitt os. em, que eu a largaria a esphera .d pro· 
iecto, para a lcar çar a t do o operanado de 
Be llo Honzc nte. 

\as elle é muito mais moclesto: visa apenas 
ux iliar o. feneci r:ar ios e operarias que pre-

~tam serviços an Estado .· Quero unicamente 
a tten : er á- iu ta r a pir- çõ.;:~ d:Js operarias da 
I:n pre sa ffi ci I. a e~se s obn~i rrs t nazes , 
~ue desccnbecicos e modestos, collaboram no 
progre~so e civilização do Esta::lo. 

Com a provação do projecto te rá a camara 
tra balha para o progre so d!sta idade, pra-
ticado um acto d!: !U:>tiça e c:quioade satisfa-
zendo a legit imas e nobre as pirações de uma 
cla!l·C di. t incta, qte tl!oabneg~ d e leaes ser-
·tiços presta á adm;nistração publica. 

ou ler o pro\ec:o e pass· r ás rr ãos de v. 
ex c., sr. Presidente, para que elle tenha o 
de tino regimental. (ll). 

(MUlto !Jeml Muito !Jeml O m·ador t muito 
cumprimentado p tlos seus collegaJ ) 

Projet to n.0 10 1 

( ).• legislatura) 
O Congresso Legisla t ivo do E tadl) de Minas 

Geraes d~:creta: 
Art. t.' Fica o governo do Estaeo autorizado 

a conc..:d r II OS funcci nari s e operarias da 
!mpre1 sa Officia l, aos profe•s res publicas da 
Capital, beru como a outros funccionarios do 
E tado com res•dencra forçada na Ca ital, auxi· 
ios ou favores que iulgar convenientes para a 

construcçào de casas de moradia. 
aragrapho uni co. O ~ovcrno do E6tado expe· 

dirâ r gulameoto, estabelecen:lo os favores e 
auxilies concedidcs acs funcciorarios para a 
construcção de suas casas e o meio gelos 
=~.uaes farão o pagamento das dividas que con-
trahirem para tsse fim. 



t:U 

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

S. R. 
Sala dasSessõ es, 4 de agosto de rQro.-Val-

domiro de Magalhães.-João VeUoso.-José 
Alves.-F. Schumann.-Heitorde Souza.-To-
cqueville.-Edgardo da Cunha.-Jayme Gomes. 
-Adobho Vianna. 

Estando apoiado. vae a imprimir-se. 
Não se verific ando numero legal para a vo~a

ção das mate rias, cuja discussao se acha en-
cerrada e nada m;lis havendo a tratar-se, o 
sr. Presidente declara que continúa para ama-
oh 1 a mesma ordem do dia \á annunciada. 

Levanta -se a sessão. 

l7.• SESS -0 ORDINARIA, AOS 5 DE AGOSTO 
DE 1910 

PR!tSID~NCIA. DO ~R. PRADO I.OPJCS 

SUMMARIO:-Acta.- Expediente.- Discursos dos 
srs. Ignac1o Murta e Eduardo do Amaral.-Apre-
sentaçilo de _projectoa.-Discurso do ar. Senna Fi-
gueiredo.-Ordem do dia. 
Ao m~iu dia, fei ta a chamada acham-se pre-

sentes os srs. Prado Lopes A'merico Lopes, 
Edgardo da cunh1, Heitor de Sousa, castello 
Branco, Nelson de Senna, Tocqueville Stylita, 
Aristoteles Outra, Silveira Brum, Eduardo do 
Amaral, João Velloso, Senna Figueiredo, lgna-
cio Murta, João Antonio, Jayme Gomes, V aldo-
miro de Magalhães, Schumann, Pedro Labome, 
João Porphirio, José Alves e Raul de Faria, 
faltando, com causa participada, os !lrs. Xavier 
Rolim, Miran:la Junior Galdino Rios, Paoliello, 
julio da Motta. Alves' de Lemos, João Lisbôa, 
Antonio Moura e Campos do Amaral e, sem ella, 
os mais senhores. 

Abre-se a sessão 
Lij a a acta d1 antecedente e não havendo 

quem sobre ella faça observações, fica a mesma 
sobre a mesa para ser approvada quando hou -
ver numero. 
O SR. 1° SF.CRF.TARIO DA CON't.~ D!) SEGUINTE 

F.XPF.DIJCNTF. 

1ekgrammas 
De uma com n i ~ são, em nome do povo do 

~istricto de S. Miguel do Jequitinhonha, pedin· 
do a ebvação desse districto á categoria de 
municipio.-A ' commissão respectiva. 

o sr. lgoaclo Murta:-Sr. Presidente, 
pedi a palavra para enviar á mesa telegram-
ma identico ao que acaba de ser lido pelo sr. 
t. · secretario. 

Mais de dez mil patricios nossos. !:eunidos na 
povoação de S. M1., u~l do Jequitinhonha, no 
meu município, por occasilo da visita pastoral 
do eminente sr. a rc ~ bi po-bispo de Diaman· 
tina, áquella lo.: < I idade, en: um impulso 
patnoti o, em a5piraçào nobre de emancipar-
e . . . 
O S R. NEL'SON D I! SF.NNA: -Muito bem. 
O SR. lGNACio Ml1RTA ... no sentido ::Je ter 

a sua admini tração municioal, aquelles nossos 
patrici JS se Jirigiram á representação norte-
mineira como a toda casa pedindo com torJa 
just iça ' a elevação daquellà prospera parte do 
territo1 i o de Minas à categoria de municí pio. 

Distando 30 legnas da ctdade de Arassuahy 
sc!de do municipio, dotada d_ terras fertilisst, 
mas para todo geoer:J de cultura, especialmente 
de canna de assucar, cacau, café ~ cerca~; fa-
bulosas riquezas mineraes, com a mdustna pas • 
toril bem desenvolvtda e commercio impor-
tante aquella localidade reune todas as condi-
ções precisas para se constituir em prospero 
município da grandiosa terra miodra (Apoia-
do• . ) . 

Eu desempenhando-me da confiança em mtm 
depositada como o mais obscuro e humilde re-
presentante da 6• circumscripção eleatoral do 
Estado ... 

VozJCs:-Não apoiado. V. exc. representa 
muito digna e brilhantemente a zona do n rte 
de Minas (Apoiados get"aes.) 

O sa. IGI•aCio MuRTA ... vou mandar á Mesa 
o telegramma aue recebi, afim delle ter o des-
t ino regimental compromettenjo -me tabem a 
mandar á Mesa,' em occasião opportuna, um 
projecto de lei concretizando a justa asparação 
daquelle nobre povo. 

Tenho concluído . (/J-/t~ito bem; mr~ilo bem !) 
O sr. Presidente ma'nda que se envie o te-

legramma á commissâo respectiva. 

Represe~o 

o sr. Bduardo do Amaral:-Sr . 
Presi.dente, do districto de Sant' Anna do Sa-
pucahy contemplado no projecto n . 91, deste 
ann'J, pàra ser elevado á ~a~egoria. de villa: 
com a denominação de cStlvtanopohs•. me fot 
remettida uma representaç i o, que trago para 
ser apresentada á Camara dos srs. Deputa-
dos. 

Assignada por grande numero de pessoas 
das mais gradas ~o. lo(far, versa e lia . sobre. a 
projectada linha d1vtsona entre o futuro c.ias-
tricto do Eepirito anto do Dourado e a futura 
villa cSilvianopolis• . 

contra essa linha reclamam os signatarios. 
indicando outro rumo para ser observado, de 
certa parte em deante, constante da nota que 
acompanha a representação; e assim _fa~m en-
tendendo que, desse modo, serão satasfe1t1S as 
aspirações do povo do Espirito Santo do Dou-
rado sem comprometter a existencia da séde 
do futuro município. 

Entregando a v. ex c., sr. Presidente, para 
ter o destino regimental, a repres~ntação en-
viada por meu intermedto, tenho a1nda outros 
deveres a cumprir. 

E' meu intuito deixar consigcado que o ii-
lustrado auctor do projecto n. 91 .. para propor 
a creaçào do districto de Espmto Santo do 
Dourado e traçar-lhe divisas, não te-.:e outra 
fonte de informações a não ser o pro;ecto so-
bre medidas de e!\tatistica, e:xiste~te .no Sena-
do e que deve ser cons iderado pre,ud.ca~o •. em 
face do disposto no art. 44 da Conshtutção 
do Estado . 

Penso que dentre os documentos que ser-
viram de base á commissão mixt~ ?rpnisa~o
ra do projecto de creação de mu_ntc_tpros e d1s-
trictos nào se encor.tra outra mdacação para 
as divisas do districto do Espírito Santo do 
Dourado a ser creado, além da que acompa-
nhou a ~presentação dos habitantes desse po-
voado e entrada nesta casa durante a sessão 
legislativa da anno de 1905. 
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Regi$tro esse facto com muita satisfa~o. 
afim de que o povo do prospero e culto dis-
tricto de Santa Anna do Sapucahy, ao ter co-
nhecimento das palavras que IC&bO de profe-
rir, comprehenda quanto foi }usto, quando, na 
excansão da sua alegria pelo reapparecimento 
do pro\ecto n. 91, destinado a cooverter e·m 
realidade a sua ardente e justissima asr- iraçlo, 
acclamou enthusiasticamente o nome do depu-
tado sr. Senna Figueiredo, que se tornou cre-
dor da estima e a gratidão desse meamo povo. 

O s.a. Sa•NA Fxcu~nucno:-E' excessiva 
bondade elo povo de Sant'Anna do Sapucaby. 

O SR. EDUARDO DO AMARA.r.:-Sr. Presiden-
te, outro dever qu.e preciso cumprir é o de ex-
ternar, com a fránqueza que costumo ter, o 
meu modo de pensar, relativamente á repre-
sentação que vou passar ás mllos de v. exc . 

O (uturo districto de paz do Espírito Santo 
do Dourado vae ser formado sómente de ter-
ritorio actualm(nte pertencente ao districto 
de Sant' Anna do Sapucahy. L? as ta isto, sr. 
Presidente, para demonstrar a alta conveni-
encia de ser constituído o novo districto sem 
dissenções nem rivalidades com aquelle de 
que se desmembra. 

Identificado, como estou, com a justissime 
aspiração de Sant'Anna dO Sapucahydo e do 
mesmo modo com o legitimo dese\O s ha· 
bitantesdo Espírito Santo do Dourado, sei que 
da parte do primeiro, peles orgãos ~ sua re-
presentação, nenhum obstaculo tem havido ã 
eleviÇlo do segundo desses lagares á catego-
ria de districtu de paz. 

Acredito, portanto, que a tal attitud~ saibam 
os habitantes do Espírito Santo do Dourado 
corresponder, acceitando o que parecer razo· 
ave! á commissào e facilitando a esta a sua 
tarefa que, estou certo será a de conciliar os 
.nteresses dos dois logàres. (.lluito 6em! muito 
!Jint ). 

O s.a. P~smaKTE manda que se remetta a 
repreaentaçlo á comrnisslo respectiva. 

Não havendo pareceres das commissõ s a 
serem apresentados, é anuunciada a 
APR ESE NTAÇÃO DE PROJJCC'l'OS, REQU~RUlEN
'l'OS, INDICAÇÕ~S, IN'l'E UPJCI.I.AÇÕE S E MOÇÕES 

O er. Senna F'lguel•edoa-Sr. Pre-
sidente vou paa;,ar ás mãos de v. exc., ahm 
de ser submettido á discutsão, esperando que 
merecerá o estudo attento da Casa, um proJe-
cto que procura estabelecer melhor fiscalisa-
ção da cobrança do imposto de industrias e 
profissões. 

Grande parte àa arrecadação desse imposto, 
como sabe a camara, é frustrada, por isso que 
muitos individues que deveriam pagal·o fur-
tam-se, por qualquer modo, ao pagamento. 

O procedimento dos indivíduos que assim fa-
zelil deixando de cumprir os seus deveres, con · 
corre para avolumar a divida activa do Esta-
do, que, em grande parte, torna-se incobravel 
(Apotados) . 

O meu projecto visa tornar a arrecadação 
do imposto mais prompta mais rapida e melhor 
fiscalisada. ' 

No art. I • · elle declara que o prazo para o 
pagamento do imposto dej.ndustrias e profi -
São vae até o ultimo dia do mez de fevereiro 
de cada anno, quanto á primeira prestaçl1o· e 
até )I de agosto, quanto á segunda. 

O art. 2. • diz que sempre que o pagamen-
to fôr feito fóra dos prazos mencionados no 
art. I.· ficarão os contribuintes su\eitos á mul-
ta de 30 °/0 sobre cada prestação. 

Estas disposições, sr. Presidente, têm por 
fim fazer com que se\a considerado Jogo divi-
da activa do Estado o imposto que não fór pago 
nos prazos determinados, porque, pela lei vi-
~ente. é neeessario que termme o exercício 
financeiro para que isso se dê e a cobrança pos-
sa ser feita executivamente. 

Acontece, porém, que, por e~sa occasião, no 
geral, alguns contribuintes têm mudado de re· 
sidencia e outrcs liquidaéo seus negocios, al-
guns até sem possuírem meios para effectuar 
o pagamento da divida pela qual são respon· 
saveis; ao p~o que, r.o correr do 
exercício, quando elles têm ainda casa com-
mercial podem pagar,com maior ou menor dif-
ficuldade, ou então, entrar em qualquer accôr-
do com o fisco. 

O art. l· · dis(:õe que será multado no do-
bro oo imposto a que estiver sujeito para cada 
prestação, o individuo que fôr encontra&> exer-
cendo industria ou profissão, depois de expira-
oos os prazo~ de que trata o art. r • •• sem 
ter daoo o seu nome a lançamento ou requeri-
do a re~pectiva liçença. 

E' essa uma disposição que visa evitar abu-
S?S que se dão, frequentemente, na pra-
t1ca. 

Os outros artigos estão ~ssim concebidos 
(lê): 

Art. 4. • O contribuinte multad:l nlo POde-
rá defender se sem previo deposito da impor-
tancia da multa ou de valores equivalentes. 

Paragrapho unico. As multas serão pagas 
no prazo improrogavel de 48 horas, cabenoo á 
parte o direito de restituição, no caso de im· 
procedencia. 

Art. 5. · As auctoridades policiaes auxiliarão 
a fiscalisação do imposto de industria e pro-
fissão quando se tratar de mercadores ambu-
lantes de qualquer especie, de mascates e em-
prezarias de diversão publica, dos· quaes po-
derão exigira prova do pagamento do imposto, 
lavrando no caso de infracç!o, o auto que de-
verá ser remettidu á auctoridade fiscal do mu-
nicipio para imposição da multa. 

Art . ó. · SI o competentes para imposição da 
multa por infracção das disposições que regem 
a cobrança do imposto citado:-os fiscaes am-
bulantes, 0.1 collecto.es, os escrivães de colle-
ctoria&, os agente~ fiscaes ~u qualquer funcc!o-
nario da Secretar1a das F1nanças em serv.ço 
de fiscalização. 

Art 7. · Haverá em cada collectoria do Es· 
tado um livro destinado á escr.pturação da 
divida activa proveniente do imposto de indus-
tria e profiss!o, no qual serão lançados os r.o-
mes dos devedores, findos os prazos do paga-
mento de cada prestação, e de onde serão ex-
trahida:; as certidões para a cobra'r.ça, sem pre-
juízo do re0 istro da divida na Directoria de 
r"iscalizsção. 

Actualmente. sr. Presidente. o registro da 
divida activa é feito na Secretaria das Finan-
ças-na Oirectoria de Fiscalizaçãn. 

Dahi são extrahidas as certidões para que os 
agentes 6scaes possam effectuar a cobrança· 
mas, pelo que dispõe 0 projecto. o processo 
será mais abreviado, pois a escripturaçã:> da 
divida activa proveniente 'do imposto de in· 
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dustria e profissão, serã feita nas collectorias, 
independente :ia escripturação regular da Oire-
ctoru.: de Fiscalização. 

Dizem oa outros artigos (lê) . 
Art. 8. · A'JS collectores, üsc11es ambulantes 

ou a qualquer o~tro funccionario designado 
compete a cobraflça executiva de cada presta-
ção do cita;lo imposto, quando o pagamento 
nlo for fe1to dentro do prazo do art. 2. o. 

Art. Q. • O> coltectcJres não percc:berlv por· 
centagem alguma pela C)brança desse im-
posto, qua.ldJ feita no exerc ício finaoceirose· 
guinte. 

Art. 10. • O fun.:cicll4rio encarregado da 
cobrança da oivida a.:tiva tem o direito á por-
centagem de 10 ·t .• independente de gu ia. 

A disposição deste art. tc;m por lim e~·itar 
constantes e frl!quentes rcclamaç es e ottritos 
que se d4n entre os agentes li 5 ~~aes e a Secre · 
taraa das finanças e que serao assim ev&ta-
dos. 

Os Clemaas art igos declaram (!!): 
Art. 11 . As ccoprezas de bonJcs de tracçào 

electriea 6cam sujeitas ao impos o da tab;:Jla 
A -da 8. • classe. e as de tracçao anima) ao da 
5 .• elas:- e da n.-..:~ma tabella. 

Art. ll . As emprezas telepbonicas ficam 
sui c:àtas aoimp ·Sto n. q da S • class~. salvo 
os que se pr0puzerem a fazer ~atu i tamente o 
serviço do Estado. 

Art . 1 . As am· stras das c a-..as commer-
ciac:s fi : am i ~ entas de impos~o e de qual:tuer 
taxa até so kilos e bem assi · 1 as de café ou 
outro qualquer ~enero até 1 kilogramma. 

Art. 14 . E' o governoauctorizado a rever o 
regulamento do 1mposto d.: indu ·tria e prc·fJS. 
são consolidando as disposições legaes espar-
sas' e as da presente lei . 

Art. ') . Revogam-se as disposições em con· 
trario. 

O proie to está datado c assignajo. 
Além das medidas que elle estabelece, ou· 

tras podl! rão ser suggeridas por meus n~bres 
collegas ten~t:ntes todas a procurarem zelar 
m~lhor àa interesses do thesouro, pois, é sa · 
bidJ que a arrecadação do imposto de in:ius-
trias e profissõe:; effectuada pelas municipali-
dades é muito c;,uperior a que faz o E~>i.41u 
isso devido, naturalmente, a defeitos da arre: 
cadação. defe1tos ess~ que desconheço m~s, 
que, provavelmente, ex1stem. Muito !Jem! 

Prevaleço-me da opportunidade, sr . Pcesi-
dente para sub:netter ainda á consideração 
da càsa am outro pro jecto, pois . o tempo que 
resta para os no;sos trabtll:os iá vae se tor-
nando esca!::so e necessario se tucna aprovei · 
tal -o. 

Esse proj -:cto não e uma _obra perfeita; mas, 
em l." discussão os meus 1l!ustrados· collegas 
poderilo meltloral -o, com emendas, ou mesmo 
substituil-o por um outro que reuna idéas 
melhores, r."'l ais praticas, e tuail proveitc.sas. 

Eu pretendo, sr. Pre idente . r!guratü.ar em 
nosso Est ado, a assisten ia publica a alieml· 
dos . 

V. exc. bem sabe que existe, em t~\in~s. 
um estabelecimento desti r.aclo exclusivamente 
ao recolllimen'O dos loucos.' ' 

A tli, ficam en;errados e ses infelizes. suiei. 
tos, é verdade, 10 tratamento que lhes é mi-
nistrado caridosamente. pela alta administra-
ção do Estado, sem que, entretanto, lhes se-

jam fclcultados os meios mais modernos tP 
tratamento dessa molestia, que, desgraÇ8da• 
mente, vae se tornando frequente em IlOSia 
sociedade, alonpnoo.se sensivelmtnte. 

Encerrados entre quatro paredes, tenckl d:-
ante de 11 as altas muralhas que circumdam 
o estabelecimento e as sombrias grades de 
ferro que guarnecem as jan·eJla:5. os louc:c11 
sentem o cspirito }i enfr:rmo, inv4dido por 
uma melancolia e uma tristeta que lh'!S ag· 
gravam, ain:!a mais, o estado em q'"e se 
acb :~m. 

Afantados da fimilia, afastados da sociedade 
em que viv.iam. perdida a liberdade e rodead'ltt, 
apenas. de melancolia e de tristeza!', os po-
bres loucos teráo, dia a dia, mais melindroso o 
seu estado, até cabirem em pleno período de 
demencia estad:> incuravel. 

E' certo que o Estado já prestou ao publico 
serviço relevantissimo com a c reação do esta.-
bc:lecimento situa:1o em l:$arbacena. p:>rquanto 
os nossos patrícios que tê no infortunio de se 
tornarem loucos, ao em vez de ficarem expos-
tos ás inte .-nperies morrendo pelos ruattos, ou 
entregues á chacota da plebe, encontrarao alli 
um t t eto que os abriga, um asy ~o cari~boso 
que os recebe e que lbes proporciOna a lamen-
to e r~lativo conforto, procurando !der revi· 
ver em seu esparito a luz da razllo. 

jà é, sem duv.da, um serviço relevan~e pre· 
stado pelo pcder publico; mas esae serv&ço não 
está completo. 

E' preciso remodelal-o, de•mcxto que os casos 
de cura tios atfectados de alienação mental 
elevem·se a um algarismo superior, attingin· 
do mesmo á maxima porcent1gerrJ prevasta 
pelos especi&li tas, que affirmam que os caso; 
de cura das psycbopathias podem attingir a 
8o 0

/ • • 
E' verdade que no instituto de Barba.::ena tem 

se verificado curas numerosas, simplesmente 
com a separação dos doentes do meio em que 
viviam e com o conforto eto carinho que se 
lbes prestam. 

Não tenho em mãos a estatística, mas pos· 
so affi.rmar que essas curas tê.n sido numero-
sas; mlo attin~indo, porém, ao eoefficiente que 
se ~eria esperar, por não ser aquelle estabe-
lecamento dotado dos meios ·mais modemo3 de 
tratamento, e simples recolhimento . 

Urge, portanto, r..:modelal·~. transformandl·O 
em um a y lo no qual o infel tz louco encontre 
todos os meios que possam concorrer ptra 
fazer voltar a razão ao seu espirito, JUlgando-
se alli entre os seus amigos, consideraildo·sc 
alli como em sua propria casa. 

E' o que visa o meu projecto, procurando 
organizar, iunto á Assistencia a al ienados, de 
Barbacena, uma colonia únde setam interna .los 
os doentes q , tendo deixa:1o de ser agitados, 
tornaram -se tranq illcs, pod..:ndo, portanto. re-
ceberem, com proveito, um tratamento mais 
conveniente e maia apropriado ao seu infdiz 
e~tado. 

E' sab.do sr. Prt~ sidente Que na Allemanba, 
na Suecia, na Hollanda, nà Russia, na França, 
nos Estados Unidos, na Republica Argentina, 
emfirn, em qua3i todoS cs paizes civ.Iiza-ckl8, 
desappareceu por completo esse isola m~nto dé 
lou co~ tran1uillos. entre as quatro pnedes de 
um cubiculo,tendo del\nte de si as grad:s de fer-
ro de uma jaoella, o que concorre grandemente 
para que o seu espírito tenda para a tristeza e 



para. a hypocondria, aioda:mais, para o completo 
anni~uilan:cnto moral, si bem que o ~eu phy-
sico esteja ;mparado pela subsastencia e pelo 
abrigo. que lhe proporciona o ecto hospita · 
l: iro da Assistcncia. 

Naq elles paizes os asy.loa de alienados trans-
formaram-se em verdadeiras viU , em ver-
dadeiras cidades, em que o louco, ao lad:> de 
um grande confo(to, encont ra divcraõcs, en 
contra diversas officinas nas quaes elle pode 
exercitar a sua a::t ivicüdc, encontra, em6m 
to :los os mei s, todos os recursos de uma thera-
peutica a de ~uada a seu estado. 

O SR. PRP. IDENTtt: - Com. unico a v. exc. 
que o tempo está es .,.otad . 

O SR . SE )I NA Ficuenmo:> : -Nesse caso, re-
queiro a v . exc. se digne consultar á casa, 
s i me concedi! mais uns 5 ou 10 minutos para 

. concluir. 
( é' approt:ado o 1·equertmet~lo ) . 

O SR. PRE;IDF.NTP. : - OJntioua com a pala · 
v ra o nobre rador . 

O ~ R . SaNN.-\. Ficu~IR P. D:> :- Agradeço 
aos meus nobres collegas a a ttenção que aca . 
bam C!e ter para commigo, e prometto s : r 
bre\ e. 

Dizia eu, sr. Presidente, que o louco nos 
paizes q e c itei. encont ra todos cs m!ios 'the-
ra peut icos a o :-~sel hados pela sciencia moder-
na para o t r.a tamento das mole tias men-
taes . 

Scl.o ess:s meios q e cu pretendo se ado-
p e entre nó.;, de modo a ser dado ao louco 
certa lib. r jadc re lat i\'a, a fi 1 d;; qu;; clle pos-
SR entreg ar-se a jr;go5, a dtue. s es e 8 ) t ra -
balho, occupand se dos rnist te: da profissão 
que exercia ante riormente. 

Esses m1~ ios têm dado, a pratica, excel-
Jent s reu lta jo , cbtenco c c m cllcs o ma-
ximo d:! cu ras po:s ivel . ' ' 

Veiamos ag ra o lado e co:1o r. :'"o, que tam· 
b! m é important íssimo . 

p!!r igo soc ial da l.b:!rdadt! do louco, va-
g ando p las tuas, pela'i est ra j as e p~Jos mat · 
tos, o p~ri0o que co·rem as famíl ias com essa 
liber Jade c: a pertu :-boções co sta ntes que 
cll a origina nas loca lidades, pó:ie ser evi ado 
com o recolh mento d.l ah::nado mas, isso im-
po ta em grande des ~,t ::sa para ~ a:iministração 
do Estado. 

S::ndo a5sim, é natural que se procure fazer 
cúm qu ;; o doente, que t raz t'·se onus, possa 
tambem prestar alguns serviços, que concor-
re ndo para o seu Je ·t abelecimento 'vão aUi -
viar um pouco as despesas da m amitenç!lo do 
e.; abelec mento . 

Fun jada uma co!onia onk o louco. ca1 p' n · 
t eiro por exemp lo, possa entregar-s ao> mis -
teres' da ~ua arte, assim co -r.o tamb::m o do-
ente que tenha sid:J al fa 'ate ou lavrador, é 
certo que 01 trabalhos nella en·ectuados p r 
esses infelizes, concorrerão, nuo d·go para 
saldos da receita, mas p1ra compensar, mais 
ou m-: nos. as despesas dJ estabelecimento. 

A cultura do café, a cultura do chá. a cul· 
tura dos fructos. es·as que eu classifico d! 
permanente ; e tambem as culturas annuaee, 
como 1 do milh'J a do trigo e outras, a engor-
dade cevados e a' industria pastoril em suas dif-
ferentes manif• s t a ;õ~s ; todos e~ ses ramos da 
actividade humana pojerão ser cuidados pt)r 
esses pobres homens, dando uma producção 
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que será, sem duvida, suUi.:iente para o abas .. 
tecimento do asylo onde encontram abrigo ~ 
carinbo. · 
Ex~toe assim de um modo geral as mi· 

nhas idêas e o fim que tenbo em vista, pa•o 
a proceder t leitura do projeto. 

Diz o art. 1. · (le): 
A assistencia a alienado' no Estado de Mi· 

nas Geraes será ministrada pela actual cAl• 
sistencia a Alienados de lhrbacena~ que por 
esta lei, passa a ser denominada cAsylo Cen-
tral da A-;si;tencia a Alienados de Minas Gc· 
raes~. e por uma colonia annex1, denominada 
cColonia Mineira de AlienadJE~, ticando o todo 
sob a denominaçãl} de cAssistencia a Aliena· 
dos de Minas Geraes•, w b a mesma administra· 
ção. 

Antes de proseguir na leitura, direi a • • 
ex c., sr. Presidente, que a Assistencia a Alie· 
nados, de Barbacena, está repleta de CJlfCr• 
mos. 

Ao espírito perspicaz de v . ex c., que, co:n 
tanta sab?doria e criterio a:lministrou, por al· 
gum t empo, o Estado de .Minas, não deve ter 
passado despercebida a necessidade de serem 
dad s áquelle estabelec imento maiGres propor-
çõ::s, porquanto deviam t er c hegado até v. 
t XC . pedidoS cons tantes para a interna ;fio, alJi, 
de desventura jos patricios nossos e informa-
çõ~s tambem constantes de não haver Jogar 
para recetel os . 

P r ahi v. t:xc. bem pó je calcular o desen-
r olvimento que a ahe llllção mental vae ten1o 
entre nó, , pois, na~u u~ estabek cimcnto, tão 
VJsto, com proporçõ.s para receber cerca de 
300 doente3, existe ou se nota, de frequente, 
fa ta de accommo1aç · ... s para novos. 

Urge, portanto, co11 ca r em uma co!onia os 
doentes tranquil los, aquelles que pódem pres• 
tar serviços, aquelles que podem produzir. afim 
de dar commodo aos loucos agitados, á.:tuellcs 
que, por falta de acomodação na A~sistencia, 
jaz em, impiedosamente, no fundo das ca jeias 
de .Mims, ou no seio das familias, as quaes tr&• 
zem em con;tante sobr:c;alto (Apoiadoli muUo 
bem!) 

continúa o projecto (lê): 
Art. 2. • O Asylo C ntral é destinado ao 

tratamento das forma- agudn de loucura, das 
manifestações desse caracter que apparecem 
no curso das psycho~athias chronicas, das 
molest ias inter,urre nte~, dos d. bilitado3 e de 
qualquer caso que exila vigilant:' ia constante. 

Art . 3· • A colonia é dest inada aos enfer• 
mos tranquillos, aos t rabalhadores e aos conva-
lescentes. 

A: t. 4. · A colonia será fundadl na fazenda. 
denominada cU~ ina•, de proprie jade do Estado, 
cont igua á actual Assistencia a Ali enados de 
Barbacena, adaptando o systema mais mod!l'QO 
e completo, cujos cff .:itos \á estejam sa :~cciona
dcs pela experiencia. 

Sr. Pres1 :1ente, o Estado de Minas possue, an-
ne:u á Assislencia a Alienados, de Barbacena, 
u r.a fazenda cuja extenç!o territorial é supe. 
rio r a 1'20 alqueires . 

Essa fazenda, dotada de terrenos de primei· 
ra qualida:le, servidos por aguas abundantes, 
d: optimos cffeitos therapeuticos, está mesmo 
de ·tinadaase transformar em uma c:olonia. 

Parece me, poi'• muito \Usta 1 dispotiç.lo da. 
art. 4. •• 
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Os dellllis artip dizem (la): 
Art. 5. • Estabelecido o plano ger.al da CO· 

loaia. o governo o irà executandO por partes, 
adoptando o systema de ccbalc:ts• separados 
distantes uns âos outros, pelo menos, cinccenta 
metros dispersos em ordem e rodeados âe jar-
dins, com galerias exteriores em vez de corre-
dores interiores. com capacidade cada um para 
6o enfermos, podendo ao todo a colonia com-
porhr óoo. 

Paragrapbo unico. Em pontes convenientes, 
serão construidos-o pavilhão d• administração, 
a cosinba a casa de machinas, lavanderia, 
capella, tneatro, p!\vilhlo ce hyclrotberapia, 
leiteria, creador de aves e de cevajos, casas 
para o airector, para os medicas e para os em-
pregados. 

Art. 6. · O estabelec!mento será fechado por 
muros que o circumdem, de rLOcb a realizar o 
asylo de portas abertas. 

Tendo feito a apologia da liberdade (Jiberda· 
de relativa. bementendido) que deve ser conce-
dida ao louco. parecerá, talvez, uma contradi· 
ção que eu enha determinar no art. 6. · que o 
estabelecimento será fecbaoo por muros, qu11n 
do eu \á affirrnei ue esses muros levam ou pro-
durem no espírito éos doentes o sentimento de 
tristeza e da melancolia e de reclusão. 

Não ba, portm, nenhuma contrad1ção. 
Penso que se visa no pro1ecto a fundação 

df! uma "'-==-~sdl!::a !lcspedaria, á semelhança de 
uma villa o:::i..:.ca: a. 

})a toaoitação do doente, ::ollocada ao centro 
de bellos 1ardins nllo se avistarão esses muros 
tristonb , edi fi cados á distanci1, mas indispen-
saveis, porquanto o homem destituido da razão, 
a qualquer mo11.ento, póde ser levado, ou im· 
plllsionado a fugir. 

O t; Stabelecimento de capei a, i:heatro, pavi-
lhão de bydrotherapia etc. é plenamente jus ti · 
ficado peles fins mesmo que terr. em vista o pro-
jecto. 

Eu t ra o um plano que s.;;;.-a. e>:ecutado p::.r 
partese que se tor ,ará com..,ie4G al.• !i;n de al-
gum tempo. 

A edificação de uma capella parece-me ne-
cessaria, p is os nossos patrícios quasi 
em geral são catholicos e torna se necessaria 
a existencia de um legar onde possam pres-
tar culto á essa religião que nao sendo offi-
cial,é entretanto, a da maioria dos brasileiro . 

Os outros artigos do projecto estão <Ssim 
redigidos {l!): 

Art. 7. o Além de officinas ce carpintari~s. 
alfaiatarias e outras, ceramica, etc.. havera o 
cultivo do campo, d ve.r1do ser prefe• ida, além 
da cultura habitual apropriada aos terrenos. a 
do chá, do trigo e outras que a pratica venb.a 
acons lhar. 

Art. 8. o Para organização de~ e serviço fica 
ao govern aberto o credito que f0r ne"ces a· 
rio, tendo em vist a o plano que adop ar, e, 
nel le basea o, fará a r::~ pe ctiva operação d-
credito . 

Art. 9. o No regulamento que expedir para 
a execução desta Ie.i, consolidar-sc-ào as dtS· 
posições em vigor. restabelecendo-se os venci-
mentos da administraçã o do:; medicos c dos 
demais empregados, cuja' tabella deverá ser 
apresentada expressamente ao Congresso, para 
a devida approvaçào. 

Art. 1~. o Revogam-se as disposições em con· 
trario. 

Sr. Presidente, c:onfe880 a v. exc. q~;e as 
idéas concretizadas neste projecto são pro-
prias, e. por isso, muito incompletas, filhas, por-
tanto, da minha inexpcricncia no a~tsumpto. 
Slo. pois, justificave11 u Jac:unas que porven· 
tura nelle ae encontrem; ~dO, porém, o 
mesmo ser sub3tituido ou transformado pela 
sabedoria dos meus ülustrados collegas, na l" 
discussão. 

Eu o entregq ás luzes d1 camara, certo de 
que a fundação"de uma colonia de alienados vi-
rã trazer grande allivio ao tbesouro do Esta· 
do, prestando relevantissimos serviços á soc•e-
dade mineira. 

Tenho concluído. 
(M•ilo !Jmrl Jl11ilo !Jem! 
(o owsdor e caiorosat~~mle am•Prlme,tado) . 

Projuto "· roz 
Cs: legislatura) 

b Congresso f .egislativo de Mina Gcraes 
decreta: 

Art. 1 • o O prazo para o pagamento do im-
posto de industria e profissão vae até o ulti· 
mo dia do mez de fevereiro de cada anno, uan-
to a primeira prestação; e até 31 de agosto, 
quanto á segunda. 

rt. 2. o Sempre qne o pagamento for feito 
fora dos prazos mencionados no art. 1. o, fica-
rão os contribuintes sujeitos á multa de 30 ·f . 
e sobre cada prestação. 

Art. 3·0 Será multado no dobro do imposto 
o que estiver sujeito para cada prestação, o in-
viduo que for encontrado exercendo mdustria 
ou profis!ão, depois de expirados os prazos de 
que trata o art. 1. ·, sem ter dado o seu nome 
a lançamento ou requerido a respectiva licen-
ça. 

Art. 4. • O contribuinte multado ào pode· 
rá defender-se sem previo deposito da impor-
tancia da multa ou de valores equivalentes . 

aragrapho unico. As multas serão pagas 
no prazo improrogavel de 48 horas. cabendo 
parte o direito de restituiiàO, no caso de im-
procedencia. 

Art. 5. · .. s auctoridades policiaes auxiliarão 
a fiscahza;ão do imposto de indu5tria e poGs-
~ào quando se tratar de mercad r s ambulan-
tes 'de qual~uer especie, de mascates e empre. 
zarios ce diversões publicas, dos quaes pode-
rão exigi r a prova de pagamento dt) imposto, 
lavrando no caso de infracção o auto que de-
verá ser' remettido á auctoddade fis cal do 
município para impo:;ição da multa. 

Art. 6. · São competentes para imposição 
·a multa por infracçào das disposições qt~e 
gema cob:ança do imp ~sto citado:-os fis-

ca s ambu .antes, 03 collectores. os escrivães 
de col!ectorias, os agentes fiscaes ou qualqu r 
funccio ario da Secretaria das Finanças em 
serviço de fiscalização. 

Art. 7. · Haverá em cada collectoria doEs-
tado um livro destinado á cscripturação da di-
vida activa proveniente do impo to de indus· 
tria e profissão no qual serão lançados os DO· 
mes dos devedores findes os prazos do paga-
mento de cada prestação. e d'onde serão ex-
trabidas as certidões para a cobran,a, sem 

re\uizo do registro da divida na Directoria de 
Fiscalizaç!o. 
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Art. 8. • Aos eollectores, GseiCI atnbulantea Paragrapbo unico. Em pontos convenientes 
ou a qual~uer outro funceionario designado, serlo CODitruidoa-c pivilblo da administra-
compete a cobrança executiva de cada presta- çlo, a cosioba, a casa de mtcbinas levaoderia 
çio Cio ci~do imposto, quando o pagamento . capeUa, theatro, piYilblo de hydrotbcrapia, Jei-
nio for fe1to dentro dO prazo d:l art. ~ . · teria, éreador de aves e de cevados casas para 

Art. 9· · Os collectore . .; nio perceberão por- o director, para os medicos e para 'os empre-
centagem alguma pela cobrança desse imP95to, do1. 
quanio feita no exerci cio financeiro se~inte. Art. 6. • O estabelecimento será fechado por 

Art. 10. • O funeeionario encarregado da co- muros que o circum1em de IDOdo a realizar o 
brança dl divida activatem o direito i por· asylo de portas ab:rtas.' · 
centagem d: ·10 •J., independente de guia. Art. 7· · Altm de officinaa de carpintariu, 

Art. 1 r.· As emprezas de bondes de tracção alfaiatarias e outras, cer.:.mica etc. baverã o 
electrica ficam sufeit• ao imposto da tabella A cultivo do campC' dc:vendo ser'pr:fcriJa alán • 
-da 8. • classe e as dls traeçào animal ao da dacultura habituà1 apropriada aos terrenos, a 
-classe ela mesma tabella. do cba. do trigo e outras que a pratica ve-

Art. 12. • As emprezas telephonicas ficam nba acoruelbu. 
sujeitas ao imposto n. q da s.• classe, ~alvo Art. 8. ·Para organização desse serviço fi:a 
as que se propuzerem a fazer gratuitamente o ao govern' aberto o cre:iito que for necessa· 
serviço do Estado. rio, tendo em vista o plano que adoptar, c, 

Art. •J· As amostras das casas eommer- neuc: baseado, farta re!pccti"a operação de 
ciacs ficam isentas de imposto e de qualquer cred1to. . 
taxa att 50 kilos e bem assim aa de café ou Art. 9. ·,No rc~lamcnt~ que expedir ~~ra a 
outro qualquer genero até r l<ilogrammo. execuçio acata lc•, consohdar-se-ào as ii1spo· 

Art. 14. E' o ~vemo auctorizado a rever o siçOes em vigor, estabelecendo-se .os venci-
regulamento do 1mposto de injustria c profis- mentos da administração, dos medicos e dos 
siv, cor_c;f'Jlidando • disposições Jcgaea espar- demais empregados. cu,a tabella deveri • 
sas c as da p,es:.n•e lei. . apresentad~ expressamente ao consresao 

Art. : ;. Revo,.,am-ae as disposições em con· para a dev1da approvaçlo. . • 
trario. Art. !o.· Revogam-se as d.spos•ções em 

contrar1o. 
Sala das sessões da Clmara d~ peputados' Sala das sessões ~ Camara dos Deputados 

4 de agosto de 1910. -Sm,a FtgMftreü. de Minas Geraes s de agosto de 1910.-Senna 
Figueircdo.-São apoiados e vão a imprimir-Projedo •· roJ se. (s.• legislatura) Não se verificando numero legal para a Vvtl• 

O r. Le • 1 • .a. M" G ção das materias cuta discussão se a~ha en· Jongresso g11 atlvo w;; ln&S eraes cerrada, o sr. Presidente declara que continlla 
decrc.ta: para a sesão de amanhA a mesma ordem do 

Art. 1. • A assistencia a alienados no Esta· dia de bote. 
do a-; Minas Geraes será ministrada pela Levanta-se a sessllo 
aetual cAssistencia a Alienados de Barbacena• 
que. por esta le•, paMa a ser denominada 
c &.sylo Cer trai da Assistencia a Alienados de 
Minas Geraes•, e por uma colonia annexa, 
denominada cColoaia Mineira de Alienados•, 
ficando o to:l 5ob a denominação de c.\esis-
teneia a Alienados de Minas Geraes., sob a 
mesma administração. 

Art. :1.' O Asylo Central é destinado ao 
tratamento das formas agudas de loucura. àas 
manife:;tações desse caracter que apparecem 
no curso das psychopatiaa ebronicas, das mo-
lcstias intercorrentes, dos debilitados e de qual-
quer caso que exija vigilancia constante. 

Art . .,. • A colonia é destinada lOS enfermos 
tranquillos, aos trabalbadúres e aos convale· 
scentes. 

Art. 4. • A colonia será fundada na fazenda 
denominada cUsina•, de propriedade do Estado, 
contigua i actua\ Asaistencia a Alienados de 
Barbacena. adaptando o systema mais mo:ler · 
no e completo, cutos effeitos já estejam sanc-
cionadoa pela experiencia. 

Art. s. · Estabelecido o plano geral da colo. 
nia. o ~vemo o irt executando por partes, 
adoptando o systema de ccbaleta• seearadoa 
diataqtes uns oos outros, pelo meoos, cmcoeo-
ta metros, disperiOS em ordem e rodeados de 
tardios, com galerias exccriorcs em vez de cor-
redoreS interiores, com capacidade cada um 
para 6o enf'Cl"'DDO, podendo ao tooa a colonia 
comportar 6oo. 

ACTA D \ REUNIÃO, PARA A 28.• SESSÃO 
ORDINARlA, AOS 6 DE AGOSTO DE 1910 

PnstD~HclA DO sa. PaADO LoP•s 
Ao meio dia, feita a chamada, acham-se s>re-

presentes os srs. Prado Lopes, Amerieo Lo-
~. Edgardo da Cunha, Ignacio Murta, Gal-
dino Rios, Pedro Laborne, joio Porpbido e 
Jayme Gomes. f,dtando, com causa participada. 
cs sra. Xavier Rolim, Miranda Junior, Paoliel-
Io. julio da Motta, Alves de Lemos, joio Lis-
boa, Antonto Moura e Campos do Amaral e, 
sem eUa, os ma•s senhores. 

Nio se verifi:ando numero legal, deixa de 
haver sesslo, pelo que continua para a sesslo 
seguinte a ordem do dia dada para hoje. 

28." SESSÃO ORDlNARIA, AOS 8 DE AGOS· 
TO DE 1910 

PuSID~NCIA. DJ sa. Paa.oo LoP•s 
S MIIARlO:-Acta.-E:r.pediente. - Repreaenta-

ções .- Dl.lcunoa doa ara. Bclgardo da CUDha e 
Nellon de Senna.-Apreaentaçlo de parecerea.-
Ordem do dia. 
Ao meio dia, feit• a chamada, aeham-•e pre-

sentes os sra. Pndo Lopes, Americo Lopes, 
Edgardo da Cunha, Stylita. Heitor de Sousa, 
juvenal Penna, ClltcUo Branco, Nelloo de 
SeMI, Jayme Gomei, Raul de Faria, joio 



Antooio, Aristoteles Dutra, EduardJ do Ama· Silv•, jeeé Luiz da Silvs Jcsué Coelho de O li v 

ral, Galdino Rios, TocqueviJle Garibaldi de vcira, Semcão Luiz d'>S ~antos, João candido 
Mello, Martins da Silva, Valdomiro de Mag~- · de Oliveira Sohinho, Candido J\1artyr da Silva 
lhlcs, João Porphirio, Pedro Lraborne, lgnac•o Antonio de Almeida Padilha, Olyll'lpio jsé Pi~ 
Murta, José Alves, Pericles e ... chumann. fal· menta. 
tando, com causa participada, os srs. Xavier Publique-se c rcmcaa-se á. commifsâo re-
Rolim, Miranda juni r, Paoliello, julio da spcctiva. 
Motte, Alves de Lcm<s, João Lifltóa, Antcn~o . Regumnaento 
Moura e Campo3 do Amaral e, sem cUe, os m11s 
senhores. 

Abre-se a sesslo. 
Lida a acta da antecedente e não havendo 

quem sobre cUa faça observações, fica a mes· 
ma ~obre a Mesa para ser approvaJa quando 
houver numero. 

O sa. 1.0 s~cnr.uuo di conta do seguinte 
J$lPJ$Dl2N'l'lt 

Offi io 
Do presidente da Camara MuDicipal de 

Sant' Anna de Ferros, fazendo um appcUo ao 
Pcder Legidativo, nc. sentido de ser mantida a 
integridac:c desse municipio, guardadas as di· 
visas que lhe foram assignadas pela lei n. 
}. 195, de 23 de dezembro de &884.-A' commis-
a4o respectiva. 

O sa. Nar.<< N DK SKNNA envia á. Mesa, pe-
dindo eer publicada n:> orgão official antes de 
ter o destino regimental, a segui':ltc 

~epresentação de habitantes de Santo 
Antonio de Guat1hâes applaudindo a 
idéa da elevação desse povoado á ca-
tegoria de districto de paz, como parte 
integrante do futuro município de S. 
João Evangelista. 
imos por meio deste manifestar no~~o con-

tentamento á. commissio d~ Estatística que 
apresentou no congresso Estadoal o projecto 
de lei n. 91, que eleva este Jogar á categoria 
de di~tricto de paz, parte integrante do novo 
municit>io de s. João Evangelista. 

Agradecemos â. dita commisaJ.o e nomeada-
mente ao exmo. sr. dr. Nelson de Senna os 
esforços empregados para converter se em lei 
aquel!e projecto. 

Santo Antonio de Guanhãe8, I. o de agosto drJ 
tQlO .-Vigario, monsenbor Antcmio Pinheiro 
Brandão Sebastião Antonio Anselm~ Scalbei-
ro Andrelino Fernandes Soalheiro, jOAo Lucio 
de' Oliveira Costa, Raymundo jc,~é '-antes, Epi-
phanio Sette c!e Abril] joaqui"' da Silva Leite, 
Sebaatiáo Soalhei:-o unior Elidio Pereira do 
AmaraJ Thiago Fernandes' Scalheiro, Manoel 
Gonçalves da Cruz. Cypriano Luiz de. &uza, 
José Marques da Silva, Antonio Luiz da Silva, 
Virgílio Francisco de Guimarães, J~é Pinto 
da Silva, Manoel GoJCalves Sant~, José Muia 
Braga, Mana Stael d' Araujo, prof~ora publi-
ca; Sebastião candiclo de Oliveira, João Gon-
çalves da Silva, José Pereira do Amaral Junior, 
Modesto Romão de Sousa, Fr8ncisco Theodoro 
da Silva Pinto, O:ozimbo Pereira da Silva, Ja. 
nuario Ferreira Barboss, Badlio Fcmancks do 
Nascimento, Pedro Luiz da Silva, ~o; é Gonç•l· 
vcs de Oliveira, José Cesario da Silva, j<lsé 
Anton:o dos Santol, j06é Affonso de Mirand•, 
Thom~ Felippe da ~ilva, jOáo Pereira Candido, 
Candido Codhodc 0liveira, Ercilio Msrqac1 da 

O ~•. CAS'l'Hr.r.o BRANCO, obtenóo a pala-
vra, lê e manda á Mcs:1 um requerimento, em 
que o dr. Francisco de Sallcs Marques. col-
lect('r das rendas cstadoaca do municlpio de 
A'ém Parahyba, solicita do Congresso uma 
lei que auctorize o gc.verno a r stituir 20 
requerente a quantia de llt!ooo, que o mesmo 
recebeu em n tas fal~as- uma de 2Ct$ooo e 
outra de 20Soc0. · 

Diz o crador que. attenta a honorabilidade 
do petic'onario, não hesitou em trazer à Ca-
mara o pedido do collector de Ném Para-
hyba, accre~ccodo ainda a circumstancia de 
\á haver •1ma lei votada pelo Congresso Mi • 
neiro para um caso idcntico.-A' commrssão 
de Petiçõe!. 

O 8r. Bdgardo da Cunha:-Sr . Pre-
sidente, sou pcrtador \Unto á Camara dos srs. 
Deputados de uma r~presenução. do povo do 
e..rar.d! e futuroso districto de Santa Maria de 
S. Felix, pedindo a elevação desse districto 
á. cate~oria de villa, formando,. com os nllo 
men~ futurosos districtos de ;::,. J~é do Ja-
cury e Santo Antonio da Colurnna, um nc.vo 
município na margem esquerda do Suassuhy 
Grande. 

Esse novo município terá com o de Peça-
oba suas d:visas traçadas pelo rio Sul!suhy 
Gran:ie qt:e se1 á a linha divisoria natural en • 
tre essàs d.1as circumscripçócs administrati-
vas e c.om os municipics circumvizinhos terá. 
as mesmas divisas sctuaes. 

Sr. Presidente, esta representação se acha 
em meu poder na bastante tempo e dexei 
para apresentai a á consideraçlo da Camara 
em occasião opportuna. motivo porque agora 
a envio ás mã'Js de v. exc. 

E lia sr. Presidente-, não é mais do que a 
manifestação de uma velha aspiração daquelle 
p. vo ordeiro e progressista. Espero, pois, que 
a commissão quo sobre clla tenha de emittir 
o seu parecer, se pronuncie favoravelmente e 
qJe o Congre~o Mineiro, reconhecendo a \US-
tiça do pedido nella contido o defira, conce-
dendo ao povo daquelle pros~ero districto a3 
regalias pedidas. 

Enviando a repn:sentação ás mães de v. 
exc. ,sr. Presidente, requeiro que se\& 1 mcs· 
ma publicada O'l \Ornai da Casa. (Jlt~ilo 6nn I 
N11ilo lienal). 
-o sR. PR~tsiDEN'l'E manda que s~ remetta 

a representa,ão á commissão respec.tiva, de-
pois de publicada. 

Representação dos habitantes de Santa 
Maria de S. Felix, município doPe-
çanha, pedindo ao ~o~gre , o Minei~o 
a elevação õesse d1stncto a. categorta 
de iLa 
Exmoa. srs.-0 districto de Santa.Mirla de 

S. Fclix, parte mt<gtante do municipio do 
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PeçanhP, representado, em união de . senti-
mentos, por r Ól.abaixo asaignadcs. vem pela 
terceira vez, tespeitoso e confiadarrente pe-
dir ao illustrc Cooçresso Mineiro a crcaçã'J 
de um novo municapio Delta 1ona futurosa e 
e riea das maltas do Suufuhy. f01madú pdo 
districto de Santa Maria de !::1. Felix, stde 
elevada 4 categoria de vi li:>, e mais os distri · 
ctGs de S. jo5é do jacu1y e Santo Antonio da 
Co!umna. dc:smembradc,s do município do Pe · 
çanba, tomando se por linha divisoria notu-
ral o rio Suassuhy Grande e guardadas as di· 
visas actuaes com os vizinhos municípios de 
S. joio Baptista e Minas Novas. 

O actuaJ munícip 'o do Peçanba, attentas as 
clrcumstancias da vastídAo do s~u territ rio, 
desenv Jvimeoto dos ,seus dez díst1 i c tos e for 
mação constante do novas povo2çõ~s, que vão 
prosperan1o, nao ~· absolut'\mente altender 
t to:tas a ') cecellsadade~ p blicas e sati~fazer 
as varias e continuas reclamth;ões do povo, 
que se julga, aliás acertad;smente, com direito 
'o goso de b: neücio.~. co .o ctns~uencia lo· 
gica c'a sua contribl.içào para os co. ~:es muni-
cipacs . 

. ~ falta de exa:çã) no cumprimento desse 
dever por parte da municipalidade prc.duz, no 
espírito publico o de~g<.sto, o descontenta· 
mento e a descrença. 

Exmos. srs .-Quando em 1900 dirigimos a 
primeira represcDlação ao illustre Congresso, 
ti\•ca:oa a grata sat1sfação da boa nuticia, de 
que as nossas aspir2ções foram tem acol hi · 
das peJa digna Camata ~os srs. Deputados, 
qual não foi, porém, a nossa decepção quando 
uma emenda do respeitavel Senado, \'eiu sus-
tar de c h fre nossa tão lisongeira cspectati · 
va. riscan:lo do projecto de estatística a crea· 
ção d) novo municipio I.. . Nào !icamos por 
isso csmorecijos, porque o esmorecimento é 
dos fracos I 

Em 19 s. 6zemos novo .ap;>ello á bene7o · 
lencia do patriotico Congresso e desta va 
mais se a ccen uou a nos&a viva c.Jegria ao re-
ceb~rmos impres o o parecer favoravel á no~ · 
aa pretenção, la\·rado pêla mu 'to digna com · 
misslo mixta, co:DPC1t:l dcs exm~. srs . L e · 
vindo Lopes, j mé Álves, j. Pc:dro Orummon , 
c. Vaz. de Mello. Antonio \\ e lersc n, j uve-
nal Penca. Alves de Lemos, Afranio de k I o 
Franco e Honora to Alves. Nàn era i somo-
tivo a t xpansão da alma popu ar em assomos 
de regosijo? Se-n duvrda alguma I Entre-
tanto, por mctivc.s, que ign ramcs e que sa 
bcrcmos respeitar, o il uste Congres~ o fez ar-
cbivar até hoje, na pasta dos projectcs in~·ia
veis, talvez, o luminoso parecer da muito a:-
gna con mi '>t ão. 

Exmcs. senhcres I E' den cessario levar-
mos ao conhecimento do patriotico congres 
so Mineiro as ruões ponderosas que patro· 
cinam a nos~a : outras razões mais auctori-
zadas, se levantarão, estamC'6 certos, no seio 
de~se illustre Congresso d:c;crevt:ndo as r i-
quczàs das nossas mattas, o de~envolvimento 
progre5sivo da nossa lavoura, a firmt za e 
actividad:: dono~so corrmer~ io, a abundancia 
da no:sa producção e exportação, a grande 
população, a elevéda estatística esccl r, IC· 
crescendo ainda mais a appr(ximaça.o da Es-
trada de Ferro-cVictoria a Diamantina.. 

Seria longo demais ennumcrsr os factores 
do prosresso, de que facilmente dispomos e 

as n~sas fontes de C(Oda, com teudc ncia ce~ 
ta a maiGr augm~nto, uma vez <!ccretada a 
creaçào do novo muuicipio. 
E~ crupulos de soppcsta infracção da Con-

stituição tem activa:lO, quiçá, no el'pirito de 
alguns nobres congre~ sistas, ( ppondo embar_gos 
á realização do momer,toso projecto, que JUI• 
gam inopportuno e antagooico. 

A consti~uiçàC', arca s~o grada da nossa li· 
befdaje e cav i ~m , fomenta e quer o p~res
so, permittin jo que se ala r~uem selDpre mais 
as es ;,~ heras do r. o~so qu<rtdo E~hdo, á som-
bra das fr n:Juias munic.ipaef:; seria mesmo 
um Eacrilegio t:olitico·S'.cia'l [)Í a nvssa Con· 
stituiçào trancasse as portas do magestoso 
templo da luz e (:.r.:grcsso ao povo. q e bate e 
a~pira ser grande pela honra e pelo trabalho, 
FOb o beneuco infhxo ~as Jiberd3dcs, protegi-
das pelas leis, que nc.s regeiT'. 

Exmos. sts. PeJa terceira vez appellamos 
para vossa esclarecida compre hc nsào dos di-
reit s, que ncs assistem, pedindo in_tantemen· 
te a creação do novo município, para fcrmar-
n:oi mais-- cu ma celulla do organi mo admi· 
nistratiro em contacto directo com o povo e 
sob a sua immediata fi scalização•- no convi-
vão dos a ~6 o unicipios, de que se com~Oe o 
Estad , pisando o terreno util e fecundo dos 
progressc.s reaes. em cau~ a commum para o 
bem e t:t r social. 

•J::' no eX{ rcicio da pr pr ia liberdade que 
um povo aprende a ser livre e é praticandJ· 
a neste circulo mais restricto, que elie saberá 
exercei a crr. seu E!!tado e ser cidadão livre 
em sua Fatria I • · 

G·Jiado- por c[)te ensinamento p111tico phi-
los phico- ' cial, traçadJ pelo e~pirito lucido, 
patH( tico e liberal do no.~so dignis~imo Pre-
sidente do Estado na sua brilhante mensaqem, 
esperamos, firmemen te, que nlo recusareia be· 
neve, o a co: himento e a sancção Jr gal das nos-
sa- tao justas a piraçõcs . 

Permi tti cxmos. sr . . , que frizemos ainda ai· 
guns pontos de a:ta relevancia em analy~es 
si!llp es e d .... pret ociosas. 

Si encararmos peh Jado financc :-r., a oppor· 
tunidadv da cre~ ção <!o novo município, nós 
que ataavess~mos na actualidade uma tpoca 
de profunda cr.st" podemGS &f6rmar sem receio 
de co· test1çào, que serâ de vaatagem para o 
erario publico pelo augmemo de renda, proce-
:1e i:e do maior desenvo vi ' ento ainda da Ia· 
voura , industria e ccmmercío r e~ta zona fera-
ciss:ma das mattas do Suas-u , y. 

Actualmer,t e, só a pro:lucçao e exportação 
do toucinho. fumo. café e ce r~ aea do districto 
de Santa Maria de S. Felix ncs auctorizam o 
caJcu •o de seiscentos contos de réis por anno; 
S. José do Jacu ry e Santo Antonio da CO• 
Jumoa não ticam muito a=Iuem, pelo g~nio tra-
balhaJor e progre~s i ~ ta dos stus babitantes1 os 
quaes procuram com afan o maicr desenYOIVi· 
mento pcssivel da sua lavoura e out111s fon• 
tes de renda. Está claro que os tres districtos 
reuni:tcs formarão um vasto município á mar-
gem esquerda do Su,~suby Grao:J~. municapio 
de um futuro brilhante pela grande soa.ll'a de 
elementos de riqueza ~ prosperidade de que 
di~ põe. 

Enc a·cmc s o nc sso idéP 1 fe io lado da instru-
cção. Hofe que a~iltimos com desvaneeimen· 
to e appJausos ao surtfÍn ento real da i~tru
cçào primaria em toco Estado, pela cffcctivi-



dade pntica do novo programma do ensino, 
lamentamos, c:Jm tristeza, a desventurada con-
diçã'l de tantas c rc:aoças, que crescem no com-
pleto analphabetismo nessas povoações. tantas 
que nos rJdc iam e que outr'ora jã tiveram 
~ ue s escolas r UI aes . 

A Camara U. lic.ipal, por boa vontade que 
te ha. n '·' çó !e remediar tam nho • 2], crean-
do ::scoJa:; e rnamcnd:- as como fa zem outras 
camara . 

Exarr.i· -=mos ainda o n ·sso pro;ecto pela es-
tati~tica c. • i minai e pela acção do policiamen-
to e mais \Usta -e imperio. a se impõe a divisão 
co actu I municipio do P. çanhs. N!lo é mistér 
ap c. entarm -t • s provas de um facto de fa-
cillirua intuição: dividido o ac tual mu cicipio, 
tvrna-: e mu ito mais fac il, agil. prompta e e ffi-
caz a ac ao d:i ju tiça na repressao e punição 
do crim .. , q c:, des~raça damente, tanto se alas-
tra pe·o vas •o mu nicipio do Peçanha I ... 

A juntarr.os um quadro estatístico, orgP nizac!o 
p r portaria d (, exmo . sr . juiz de direito, 
... H de: dezcmbr dc 190:>. 

Por tO:las c~ ta, razões c muitas outras, que 
fécilmt:nte co~ op.ehenéereis, razõ . ~ de urgen-
cia· e de gra c:. int.. res5es publicas. respcito-
!'amen:e p dm:os a creação do futuroso muni · 
c i pio de; Santa Maria de S . Fclix (séde), S. José 
do J scury e Santo Antonio da Columna, deS· 
membrados estes tres d.strictos do vasto mu· 
nicioio do Pl çanha. servindo de linha' diviso· 
1 ia natural o rro Suassuby Grande. 

Aguarj amos com inteira confiança o vosso 
cveredictum» em uma causa tão justa e santa, 

ue l'ynthetiza as aspirações de um povo brio-
so e trabalhador, o qual neste momento esten · 
de para vó,; má s supplices, em attitude de 
auem, usando d:.: um d;reito. pede um bendi-
cio, a parado c protegtdo pela justiça da causa 
e pela convicção consoladora de quem cum-
pre um dever . 

S&nta Maria de S. Fdix, 14 de agosto de 
1907 . - Vigario José Maria dos Reis, .Mar.:Je1 
:\lve r.atb:~ri na , 1 . 0 juiz de paz; Domingos 
Penedro· autta, ergio Godinho juvenato F. 
de Paula Fr ire, 2 . 0 Juiz de paz'; Olympio de 
Paula Freir • subdelegado ; Francisco de Pau-
la Freire, Honorio Ferreira da Fonseca. 
josé d ' Aguilar, Virgílio Motta Garcia, João 
tJatbarina, JQao Ncgueira Gcdinho, tabellião 
de nota!'; Joãf) Rcberto de Lacerda, j oâo Al-
ves éa Cruz Rci!:S José de Andrade . . :Jmara 
Jfla lUim J\\Jguel Moreira. Rodrorco Patrício de 
Loccrja, Marcioni lio C~sarino Temp:mi, • eci-
lin Antunes .esar. Francisco c!os Santos Perei-
ra, Salline S:! b~, Marcellíno Queiroz, José Avila 
G'l rCi<>, icent~ de Paulo ce~ ar, Camillo COr· 
ác rro e Oti c.ira . j J:.t . uim da t{ocha Freitas. 
Proc0pro jo l: Pt:r '\ to, Victor I etrocolle, ,José 
d.: Qucirr.z , cent t> s, Joaquim Soa:-es duCar-
m'•, Hc: rm <>t' :les A v.:s c!os Santcs, Carla; 

Leopoldo DayreU, Egydio Ferreira de Sousa• 
Goebb:u Evangelista Coelho. Pedro Frandsco 
can•ão, Filogenia Lopes Temponi, Antoaio 
José de Figueiredo, Ru6no Francisco Trindade, 
Francisco Ferreira Temponi, Antonio Amaro 
da Sitva. Desiderio Felippe da F'onseca, Joio 
Amaro da Stlva, Lincoln Venancio da Trinda-
de, João Rojrieues dos Santos. José Joaquim 
do Nascimento, João Gomes Di· mantino, Ma-
noel Ferreira de Se usa, Antonio Cordeiro Fer-
reira. Hy~polito Cordeiro d~ Oliveira, Pedro 
d s Santos Lima, J sé Dias 1e Aguilar, Euge-
nio Cordeiro de Oliveira, jo;é Mathias Lol::o, 
josepbinu Alves dos Santos, Manoel Fortunato 
Bngança, Amadeu Punaro Baratta, Cherobim 
Maximo de Siquein, josé Alves da Fonseca, 
Rodolpho da Silva Lima, João Maximo de Si-
qu('ira, jo:;é Marçol Martins, Sebastião Harl::osa 
de Oliveira, L3fayette Go:1inho, joa=luim de 
Oliveira Freitas, Manoel Jo~ é da Silveira, Theo-
doro Caetano Neves, Silvano Alves .Matcellinc, 
Nicolau Temponi, Alpheu Cesarino Tem~oni, 
Francisco Antonio Costa, Salatbiel de Sousa 
Ribeiro. \1anoel P.arbosa de Paula, Artbur Lo-
pes de Sousa, José Alves da Paixão, Manoel 
de Oltveira Gomes, Antonio Patricia de L1-
cerda, Genesco Alves da Cruz. Caetano Fer-
reira Gandra, .l.ntonio Temponi, josé Lourenço 
Lopes, José de S:nna Lopes, Antonio Mame-
de de Sousa, Felippe Ferreira dos Santos, 
Francisco B·nto da Fonseca, Lconidio Satur-
nino, Clarindo Marino de Siqueira lzidro Gon-
çalves do Nascimento, Angelo Puna: o Baratta. 
Laurindo Ferreira dos Santos, Santos Cordeiro 
de Oliveira, Manoel de Seu a Si lva, Mareei· 
lino jose Ramos, Rolle Ribeiro Jequitinhonh-
Francisco Aive:; Dupim, Joio Teixeira Ottone, 
Boaventura Moreira de Mello, Augusto Feri, 
re ira da Costa, Pacifico Ferreita Cammbos-
Antonio Pereira de Araujo. Felicíssimo Fer, 
rcira da Costa, Antonio José Fernande~, Domin-
gos Tcmpooi, lnnocencio de Oliveira Rocha, 
Placido Antonio de Sousa, João Coelho Barro:o, 
Sebastião Timotheo de Araujo, João Guima-
rães, joio de Paula Freire, Antonio de Freitas 
Sampaio Sobrinho, Jldefonso Alves de Oliveira, 
Antonio da Costa Guedes, Gabriel Evange-
lista Coelho, Laudelino José de Sousa, Fran· 
cisco Mares da Silva, Quintino Alves da Sil· 
veira, Liborio de Arauio Guimarles, Quintino 
José de Aguilar, Antonio da Fonseca Miians, 
Elias Alves da Silveira Antonio Pedro Fer-. . rena. 

Reconheço serem verdaderras as lettras e 
ürma~ cupra e retro, por ter da'i me as pleno 
conhecimento; em fé do que me assigno em 
publico e raso, com o signal de que uso. 

Santa Maria de S. Felix, 18 de agosto de 
i907. 

Em testemunho da verdade, estava o si o-nal 
publico.- j cão Nogt:eira GodinhC', tabelliào. 



Ca rtorio ~o es~rivão privativo ~os processos e execucões criminaes ~a comarca ~o Pecan~a 

~ertifico, em cumprimento á portaril do exmo. sr . dr. Juaz: de direito da com1rca, datada de 12 de dezembro p~imo passado, que. revendo em meu cartorao todos 01 auctos crimes, orgaoiui o quadro 
qne abaixo ae vê, teodo em vista o que foi recommencladJ na mtsma portaria: 
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E' o que consta dos referidos autos, a que me reporto, pelos quaes organizei 1 prCl.ente certidão, da qual dou fé. 
Cidade do Peçanba, 2 de janeiro de •90• . - Eu, Antonio j. t{ibeiro, escrivão, que a escrevi e assigno. 
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o ••· Nei&OD de IJe-:-Sr. Pre· cada um de nós, com cllc damos-lhe a acauin· 
sidcnte, pa.a ainda mais robustecer o pedido te resposta: 
que emsesdo de 9 de setembro de 19()8, desta Nós blbitantcs deste arraial do Jacury, ap· 
camara, os habitantes doi districtos de S. plaudimos e approvamos a alta icéa da c:rea-
joio Evangelista, S. jost do Jac:ury e s. Pe· çào de um novo munic:ipio com sédc em São aro do Suassuhy fizeram ao Congrcsao Legis· João Evangelista. e decJaramos-Jbes que, dan· 
lativo do E~tado, por intermcdio do obscuro do se a creação do novo municipio, nós com 
orador, no sentido de se constituir, naquel a muita aatisfaçao acceitamos a incorpo~açlo 
opulentissimae v~ta região de Mina Geraes, deste di~tricto ar no\'O municipi,o creaao. 
-que é o actual munictpio do Peçanha-um De v ... s ... amigos ob. 01 e c r. cs. - Antcnio 
novo muni c• pio com sc1e em S. joào E unge de Queiroz Braga, negociante ; Antonio Pedro 
lista ; para ccrroborar os instantes pedid, s que de Almeida, idem; Rc.dri go de Olivc::ira Co:.ta, 
nos têm vindo desses trcs districtos, no sen- idem, Antonio Pedro de Almc:ida Junior, Ful-
tido a que me rcbro, ja traosmitti á Me>a, ba gencio Pedro de Almeida, negociam.: ; Fran-
bem poucos dias, diversos tclegrammas de ca· . casco Rodrigues de úli era C sta, Jo: e <la·Skl· 
loroso apoio e de applauso aincero dos habi· va Fe•reira negociante; C;.r os A rc. a ~or dos 
tantes daquelles tres districtos de paz, confir· Santos, Pedro Ferreira Penna, Cr sccncio Dia· 
mando c reiterando as suas anteriores aspira- nisio de Almeida, negcciante, Evaristo Fer· 
ções, que con tam dos nos~os annaes legislati- rt:i ra da Motta, Quintu:o de Mcdtiro; Lima. 
vos de 19c.8 . Vicente de Paula 8"candão, Simão ·.ugusto \'az 

Tambem. ba tempos, como o meu illustrado \ourão Joaquim de Queiroz Braga, neg ciante: 
co. lega residente na cidade do Peçanba e pre- Antonio Erneeto Damasceno neeociante: J sé 
sado companheir.l de districto, tenho em mt u Ramos d' Assumpçào, Gusta' o Gomes d :. O li· 
po:Jer um outro documento cGmprobatorio dos voira, ne~ociantl!; ;\\anoel Jo~é da Casta, Lev~· 
desejos dos habitantes do Jacury, no sentidc da Costa Ramc.s, Gla ~ tone dd. Co~ta Hamo~, 
de se constituir o novo municipao de S . jcao jose Amador dos Santos, nc rro:: i ~ n t~: Jacin · 
Evangelista; e tão sórr.enre obri '"'.tdo, peJas tho Polydoro Monteiro, Jatu ... iJO; Levy Gemes 
pal4vras que s. exc. acaba de !'Jroferir-neste de Oliveira Sobrinho, Victor Alve$ l: erreira. 
recinto, é que remetto Á Mesa, para ter o eles · Henrique Penna do ' maral . .lo~ é Pereira da 
tino regimental, ecsa representação a qu~ me Silva, Giovanni de Oliveira Co ta. 
refiro e cuja publicação solicito, ce accord 
com os precedentes estabelecidcs nesta Casa, 
antes de v. exc ., sr. Presidente, encaminhai-a 
á commissão rn ixta que tem de se formar para 
tomar conhecimento dessa p:ilpttante e i 1a a -
ve! med\da da refórma administrativa de li· 
nas Gerat:s. (Apoiado6). 

Penso sr. Presidente, que essa refórma, a ém 
de vir perfeitam:nte consultar aos interesses 
da communhão mineira, ao mesmo tempo v1 · 
satisfa zer ã mais 'legitimas aspirações do~ 
no~SCIS o~t ric i o~ . as quaes são. de regra, a e~ 
pres ão da vontade do povo e â qual todCis te-
mos de nos curvar, como sendo a caracterís-
tica a mais expressiva e limpida de um1. de-
mocracia bem or,.;-anizada. (Muito bem!) 

Publique -se e remetta-se á ccm:nis~ão re · 
spectiva. 

Represen tação dos habitantes do arraial 
de Jacury applaudinclo c approvaudo 
a idéa da creação do municipio de S. 
João EvaugeEsta e da incorporação 
daquelle di tricto a esse novo muni-
cípio 
·. José do Jacury, l8 de julho de Hj<.8 . 

lilmo . s rs. Vicente Alves Ferreira, Antonio 
Pedro Gonçalves Cornelio José Pimc:nt:~, Ar-
thur B rgcs do 'manl Pedro Ferreira de An-
drade Brant. José Pedro Gonçalves, Stb~stiào 
da Costa Rocha. Jnaquim B~ nto d.! ndrade, 
Antonio Borges d Amaral, Vicente Lu iz da 
Rocha, José Augusto Leão c João Gualberto 
Gonçalves. 

Presados amigos c sr ... 
Cordiaes sau:taçOes. 
Em resposta da carta que v." s.•• dirigi-

ram ao cidadlo Rodrigo de Oliveir<l Cost1, da-
tada de 26 do corrente mez, na qual lhe pe-
diam para intervir puticularmente com com 

APRESitN'l'AÇXO DE PARECERES DAS '::0 :\.I:MIS!iÕES 

SR . EDUAilD.) DO AMARAL, per J:arte ca 
commissão de ConstilUi..,ac•, Legislação e Jm>· 
tiça lê e maoda á Mesa o seguinte 

Parecer 
(5. • legislatura) 

Põra o parecer da commissào de (';Grutitui-
ção, Legisl2çào e jushç~ , lhe foi aftecta a pe-
r.ção do dr. Alfredo P1menta df~ · ·aoua, pro-
motor de justiça da ccmarca de M ;nte Santo, 
repre en ando sobre a convenienctc. de ser mo-
dificada a lei n. 4g6, de 11 de se mbro d~ an -
no p~sado. 
~áo GS s~guintes os fuGdamcn os da repre-

sentação: 
a . Inconciliabilid~de ~ i~terver.ção ol-rigato· 

ria em to:1os os feit r s tVeas, en· craaos no 
act. 226 n. X, da lei o . ·p;, de 19 de setem~ 
bro de t9o1. com o e.·ercicio d~s attribuiç.ões 
que a cilada lei n . 4<,6. a rt. 3. , te o do r~tara
a a comp~tenci<l dos collectores, confenu õo; 
promotores. . . . 

b ) Imper:.imento que a rcfenda k 1 ve1u tr::-
Z:!r para 05 promotote d ::. ju ~tiça funcci<. narem 
IH "causas não comprehcndt das n a rt. 22t>, 
n X da lei n. 37·, c0 ,o advo~ado ·, por te-
rem de int rvir me mo ne ~ a' acçó~ í' . para • • 
cumprimento dos dever s .:eco. rente da lei n. 
496, art. 3°. 

eonsid ;::;.nc!o que pende de de l i b~ração do 
ongr s o Lq;islativo o proi c to n. 99. inicia-
o nesta c~ sa e basea:io no çensamentn que 

deu Gr1gem á lei ja citada n. 466, isto é, .o de 
excluir cs collectores da cla~se dos aux•l!ares 
da admin stração da \Ustiça ; 

Co!lSlCierando que o projecto n. 91 t·i5a es-
clarecer que aos p1omotores ée justiça não é 
vedado o es.ercicio da advocacia nas causas 
em que tenham de intetvir em razão do car. 
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go: é a commis;ãode parecer que se}a arehi· 
vada a petição da ~ual se o;cup"l e:itc: traba-
ba:bo. 

Sala das commis!Õ! S, 8 de agos to :le 1910. 
-Heitor de Sou3a, presidente. -Eduardo Go 
Amaral, relator .-Valdom iro de .Mag<> lhã s. 
-Jos.~ lves. -Pçricles de 1\lendonça.-A' im· 
pram1r·se. 

Náo havendo projectos, r querimento, indi· 
cações, interpellações e moções a serem apre-
sentadas e cont inuando a falta de numero para 
a votaç'io da~ matai as de discu;.sll.o e ·lce rra-
da o sr . P .-esijc:nte dá para aman~l1 a rr.:sma 
ordem do dia de hoje. 

L e{tanta·S- a sessllo. 

29.• S ESS- ) ORO!~ \RI\, AOS 9 DE AGOS· 
TU DE 19 :0 

PRltSIDENCL-\ D~ SR. PRADO I.OPKS 

SUM:\IARIO: - Acta.- ExpeJientc.-Projecto n. 
1135, do na o.-Di>curso do sr. onna Fi..,uei· 

r. redo.-Aprcsentaçii.o de p rcceres.-Aprescnta-
çlio de pr ~ cio.-Disc rso do sr. Senna Figuci· 
redo.-Urdem do dia. 
Ao meio di3, fei.ta a chama:Ja, acham·'le pre· 

sentes os srs. PraJo l pes, Amc1 ico L ' pes, 
Edgard) da Cun 1a, Silveira Brum. j aya1e Go· 
mes j uve ai f'çnna, Castello Branco, Pedro 
I.abÕme jt ão P rphi1io, Aristote:es Dutra, Pe-
ricles, d u iba lde de: J\\ell , J\l trtins da Silva, 
josé Alve., Heitor d:! Sousa, Vai miro d.! Ma· 
ga.ães, Tocq evi L , Styhta, chu :1 ann, Eduar· 
do do Amaral, Galdano L~ios , Senna Fig-u·.ire-lo, 
lgnacio 1\\urta e 'e s n de S- nna, faltando com 
cacs1 part i : ipa:la os sn . Xavi . r Rolirn, Mirao 

·da Junior, PJCtlid lo, j uli da . \otta, Alves de 
Lemos Jt ilo L 1s ô 1, Antonio M ura e c a .• [:O' 
do A'Dàral e s ::rr lia s m1is s.nhores . 

Abre· se a sessão 
Lija a act,l da a !1teced~nte e ni\o havendo 

quem sobre ella f ça obs : rvaçõe . li;:a a n.cs ma 
sobre a me a p ra ser approvada quan hc,u 
ver numero . 
O SR. 1° SE CRF.T A RI DA CI) NTA DJ SEGUI::'\TE 

E:XPE DI~NTE 

Qfficio 
Do sr. 1. · secret: r io do S :na o; enviand:> o 

, segui nte. 
P rt'.}1clo 11. 165, do Sena!lo 

O Congress'J dJ E ta :lo de linas G raes de -
creta: 

Artigo unico . Ficam ~ di a as as e feições as 
Camaras 1\\unicipaes. de juizt.:s de paz c dos 
membros dos C(Jns lho; D lib~ r tivo q · e de-
veriam ter 1 g r em prim iro de novemoro de 
do corrente anno, para o dia qt.:e o governo d.:-
s ignar loo-o dc.:pois de feita a rcvisáo da divi-
são ajmínistractiva elo Esta 'o, pror gados até 
á nova eleição o · mandatos das Camaréis, dos 
agentes executivos munici pacs, dos prwsi entes 
e membros dos CO'lselhos e d s }uizcs d:... paz; 
revogadds a - dis::os ·ções em contrario. 

Pzç dJ :Senado d E ta'.Jo de Minas Geraes; 
B! llo Ho-izonte, 8 de ag. sto de 19 10.-Chris-
pim j . u::Jues B1as Fortçs.-josé Pedro Drum-
mond. - Gomes F re ire d ' An1ra je.-.\ impri · 
mir-se. 

ReJMJerttaflo 
O ••. Senna lll8uelre4o: -Sr. Pre-

sidente passo as mãos de v. cxc. uma repre-
sentação do povo do districto de &rr.ineo 
Alto, pedindo a sua passagem pua o muni· 
cipio do Carmo do Rto Claro. 

Envio aio :la, i .Mesa uma rcpr esentação dos 
habitantes de Mattosinhos de Congonbas do 
C-s mpo, districto do Redondo. ped.indo q:Je c:sse 
povoado sc\a elevado a catbegoraa de ::)astncto 
de paz . 

Esse districto, sr . Presad!nte, foi creado pela 
respectiva Camdra Municipal no tempo em que 
á css:;s entidades administrativc.s cabia essa 
attribuiçãc; ni o foi installad , porém, em vista 
da tei add"ccional que impe:iiu a creaçào de 
distdctos por parte das Camaras .Municipaes. 

Acompanha a rep esentação a lei votaja pela 
municipali ad:: . 

O SR. Pn:sxo~tN'tK :-.Manda que s ... rem!t• 
tam a, rc: presentaçõe!l á com nissio respe· 
ctiva . 

O . R. SF.NS.-\ Ficuera~too :-App:oveitando. 
sr. Preside te, a opp rtunidad- de 0 1e achar 
na t ribo o . r queiro a v. ex c. a nomeaç.to de 
uma co:nmissã co u posta de representantes de 
cad.1 uma dJs ci rcu mscripções elcitoraes afim 
_e conhecerem e studarem o proj ~ct de di-
v ~sã administra tiva do E~tado, cu 1a l .• discus-
ào já se acha e ncerrad.t e, apenas, pende de 

v·,t açã . 
Pe nso que a c~mmissão deve ser co:nposta 

Je m mbros de todas &s b3.ncadas afim d Qlle, 
m is sat '·factoriamente, se atteoja aos intc:re-
s~s das diver. as zonas ao Estad~ . 

O sr. I r . c i ente attendendo ao p~dido do 
n bre orad r , convida os senhor.:s d ~pu t a::ios 
a se reuni rem e combinarem sobre os n Jmes 

m que devem recahir as nomea Oes para a re-
ferida c . mmissão. 

APRlt ~F.~TAÇÃ ' D it PARitCltRES DAS CO:.DUSS' ES 

O R . I c~ACI 1\\oRTA, em no11e da commis-
sào :1e Petiçóws, lê e envia á .Me a os !!eg uin-
tes pareceres : 

Parecer tz. I9S 
(;• lcgislftura) 

A Commissi o de Representações e Petições, 
afim de poda se pronunciar sobre a petição 
Jo cidad o 1t ef nso j sé Td xeira, ex collector 
::le Tres · raçó:;s d.o io Verc!e, pedindo que 
o Congre ~o ;,uctoraze o governo a mandar le· 
var a credito de s ua5 c~.~ntas a quantia de 
11: ·9t S 4 3. é de parecer e requer seja a mesma 
pet"çao env;ada ao governo, at·m d; info:mar 
s~ bre d m sma. 

Sala das Co mt'.issões, 9 de agosto de 191 0. 
-lg nacio J\\ 'rta. -S. Stylila. -Heitor de 
S.?usa. 

Parecer •. 199 

(;. • Legislattirl) 
A co nmis:.io de Petição e Representações 

a que foi presente a petição d:> cid:.dão HJr• 
ten io Peritelle i P.:reira, prefess'Jr publico da 
primein cadeira do sex'l m1scu1ino da cida~ 
de Abre Campo, solicitando, para os efleitos 
de sua apoJentadoria, a contagem de 6 mezes 
de masisterio interino exercido na metmallo· 



... ., 
c:alidade e mais o tempo em quo esteYe em 
di1ponibilidade, de abril de a89a ate setembro 
de 18Q4, é de parecer e requer que sobre. oas-
sumpto se peçam informações ao governo .. 

Sala das commi~s. 9 de agosto de 1910. 
-lgnac o Murta. - "· Stylita. - Heitor de 
Sousa.-Vao a imprimir·se .. 

APRJUl!NTAçXo DF. PROJltCTOS . JtF.QUJUtnr~t•· 
T.>S, JNDICAÇÔES, IaT.JitPF.I.J.À~Ocs F. MOÇÕCS 

O 18P. 8~nna Pl,r;u•hedo: -Sr. Pre-
sidente. venho submettcr á consideraçlo da 
C1mara um pr \e c to que nlo ve~ trazer ma-
teria nova á nosea legislação, antes procura 
dar a verdadeira e mai ampla interpretação à 
lei n. 145, de ~ ~ e tuJho de 1895. 

V. txc. está bem lembrado, sr. Presidente, 
que,togo no inicio do regimen republicano 
quando ent rou em execução a )ibcrrio a lei n.' 
l, de 14 de s tem ro de 1891, que estabeleceu 
a autonomia municipal, terrível epidemia de-
vastou a z na d t\latta, forçando as munici· 
da I idades daque la regia a lançar mãos de em-
prestimos para melhorarem ~ s suas condições 
de salul;ridar.:!e e hygiene, e impedir a propa . 
gação do devasta JOr mal, o que fizeram algu-
mas com abono do Estado. 

Ess1 medida. sr. Pre iden t~, visou dar áquel· 
la Ca mara!' meios segures para que pude sem 
realizar, de prorupto e com exito opecaçóes de 
credito, afim de tornar eiJectivos os melhora-
mentos que tive .. sem per úm sanear seus mu. 
ntcipics e livrai <S d s garras do tcrrive Qa. 
gello . · 

O sa. JuvF.NAJ. P F.N. A : - E o saneamento 
deu o melhor re. ulta . 

0 sr. F. XXA f iGUEIRED ~ : - C mo diz 0 i!· 
lustre deputado, deu o san ament o melb r 
resultado, sendo a c a ara .Muoic ipa I de S. 
jo~é de Al ·m Parahy6'1a, lagar de residcncia do 
mt u digno collega, um das que apro7eitaram 
da. medida cons igna~a na lei n . 145 , i w com 
CXJt(. 

0 SR. Jo E="AI. EN~U;- ll i q e a epide-
mÍl fazia consideravel nume r d~ vi timas 
desappareceu d.pois do a ea n en tu, to·oand:J · 
se a Iccalidade sauda ~e I. 

O sR. S F.xN.\ F IGUIRJ·: o ): - Sr . Presi ente 
o rcunicipto de j uiz de Fóra, um dos mais 
prog re5sitas do Estado, ta be m se fTreu consi-
d:: ravelmente com a in·ra. ão da pidemia que 
por al f:u m tempo, tetardou a sua marcha pro· 
gressiva no caminno do d::senvolvimento que 
alli s: opera a . 

Sr. Presid: n.t . . . a C~mara Municipal de Juiz 
de f óra. que 1 ttoha Jan ado mão do seu cre-
dito para F mover, logo llO inicio d l regi-
men republicano, os melhorament<s de ue 
ho\e e tá dota o o município, teve t ambcm ne-
ce~s i dade de recorrer aot favores da lei n. 145, 
para po:ler aar combate ao flage!lo epidemico. 

Sr. Presidente, o meu proiecto ccnsigna 
uma medida justa e razoavel porquanto, acau-
telando s inter sses do.murucipio de juiz de 
Fóra. zela tambem pelos do Estado porque, 
como é conhecido e o Estado res~onsavel por 
grande parte na divida de sua municipalidade 

As dividas do município de juiz de Fóra fo-
ram contrahidas com pesados onus; seus 
empreatimos feitos em época calamitosa e de 
orgent.: necessidade, a 10 e 11 111· e isso quer 
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dizer que a importancia de juroe que aDDDal• 
mentct pesa DO orç8'DOnto muDicipal, que, 
se\& dito, com os devidos louvores, vae acDdo 
pontualiDCQtc paga, atlioge t considuavel 
quantia de 218 contos. 

E' um ponto muito importante para o qual 
peço a attenção da casa, por ser muito sipfi. 
cativo o seguinte: ca importaneia paga pelo 
municipio de juiz de Fóra exclusivamente com 
os \uros de sua divida eleva se a 218 contos 
dl! ré·s .• 

O \uro menor. sr. Presidente, que o munici· 
pio paga é de 7 o 1 o• que, como v. ex c. sabe ~ 
ex<>geradissimo para uma municip1lidade ' 

Oito isto, sr. Presidente, me pergutará v. 
exc.: como é que a Camara Municipal do Jo-
gar da residencia do ora!lor paga tambem 
7 % !obre o emprestimo realizado1 · 

Respooderei a"'. eec.: que o \uro de 7 °/0 
que paga a Camara Municipal de Barbacena 
equivale mais ou menos 5 °/0 , porque o seu 
emprcstimo foi feito ao par tendo eu a satis-
fação de dizer á Casa que os títulos !ào pro-
curados com agio, tal o escrupulo cem que oa 
pode' es municipae · da terra d~ minha resickn-
cia, prccuram re~olver todos os problemas que 
lhe sa:o afíectos . 

O SR . VAJ.ooMIRO MAGAI.HXEs:-Esse facto 
muito honra a a ministração municipal de Bar-
bacena. 

O SR. lcNACIO MuRTA~ -Apoiado. 
O SR. SF.NNA FIGUtURKoo:-Pela minha par .. 

te, c1m0 \'e read r naquelle município, agra-
clcço a bondade de meus collegas. 

O SR. IGN.\CIO Mua-rA: - justiça, apenas. 
O SR. S~NNA fiGUKIREDO:-Esse facto quo 

venho de declarar, muito honra a todos os ci-
dadãos que têm sido administradores daquelJe 
municipb. 

Dizia eu a v. ex c .• sr. Presidente, que os 
nossos t ;tulcs são procurados com agio, . e, si 
o município onde recidJ tiver necessidade de 
lançar mll.o de outro emprestimo. tal é o seu 
credito, que elle será tomado ao par . 

Sr. Pr si dente, v. e :x:;. me releve u dizer 
isso de passagem, porque.: assim tenho a oppor• 
tunidade de dizer o que se paasa no muoici. 
pio da minha resideocia, algumas vezes accu-
s1do inj•Jstamente. 

Direi mais, sr. Presidente. que no municipio 
de Barbacena a lei n. l t religiosamente obser· 
vada, ·3eu orçam~nto é executado com toda 1 
regularidade, não se despendendo uma €Ó 
quantia que não seja prevista pelo legislador. 

Tudo que se disser contra o mu01cipio do 
Barbacena, toda a accusaçAo que fôr levantado 
contra a administração municipal é infondada, 
é calumniosa. e a prova disso é a cotação 10 
par de seus titu las com extr1ordinaria pro~u-
ra. (Apoiar/os. Jft&ilo lmn.) . 

Vou. sr. Presidente, continuar a \ustiGeaçto 
do pro jecto. 

Logo a primeira vista, vê-se que as condi· 
ções clos emprestimos lançadal pela camara 
1unicipal de Juiz de Fóra não fonm bois, poit, 

que sendo elle de tres mil e muitos contos. o 
crçamento municipal este'. seriamente compro-
cr ettido, bem como os interesses do tbesoaio 
do E:.tido que é garantidor dos emprestiiDOI· 
si b:m que nlo se e5tendem as rcsponaabili! 
dades do Estado a todas as operações que f~ 
ram realizadas. 



O que o projecto agora visa fazer com o ma- que, pelo pro jecto, á semelhaaça do que se deu 
uicipio de juiz de Fó~ é o mesmo que já se fez, com os municipioa de Altm Parahyba e Ca-
no quatriennio passado, com as camaras de S. rangola, o Estado passará a a1 recadar directa-
josé d' Além Perahyba e Santa Luzia do Ca- mente a importancia do compromisso que aot-
rangola chamando o governo a si, por auctori- sume e que é de .ars:oooSooo annuaes. 
zaçao da lei de •89s. esses emprestim~. sob P06So informar a v. es:c., ar. Presidente; 
~arantiaa directas de impostos municipacs. que a camara de juiz ele Fóra, att4!ota a IDI· 

O SB. Juv~NAI. PRNNA:-c onsolidou as divi· neira criteriosa e sabia por que é feita a sua 
das, apenas. A camara Municipal de s. j06C administração ; attentas as condições de flo-
d'Aiem Parabyba tem pagt~, com a maxima reacimento d1que1Je município, que. pela sua 
pontualidade, a sua amortâíação e juros na im- riquera industrial: agricola e commercial. pelo 
portancia de 53 contos annuaes. 1 genio emprehendedor e progressista de seu 

O SR. SRNNA FIGU~lRRDC1 :-E' exacto o que povo, é sem duvida alguma, um dos mais im· 
o nobre deputado acaba de dizer: a municipa. portantes de Minas; tem recebido do estran-
lidade de Além Parahyca tem sido tigoros~ no geiro propostas psra emprest1mos externos 
cumprimento desse dtver. com o fim de converter as dividas actuaes na 

Sr. Presidente. estan:lo terminado o tempo base de ; % de juros. prazo de 50 annos e 
em que me era pennitticiO justificar '> pro\e- typo liquido de 8), sem outra exigencia a não 
cto. requeiro a v. e~c. se digne consultar á ser a da garantia dos impostos municipaes. 
Caea se me concede mais alguns momentos Essa operação. que. dadas as condi~ 
para terminar as minhas considerações. actuaes do municipio, seria excellente, sensi-

(ConsultadtJ a Camara. f"esolve ella a{firmaJi· velrrente melhorada :s:rá no caso que o pro-
l!anunte PtlrJ que contint1a com a palavrtt o Jr. jecto ugura. po;que o typ~ da transac:çio se Se"'"' Figueiredo. ) elevara a ponto mais a1 to e ficará e'' itado o 

perigo das incertezas do cambio; alt'm de 
Sr. Presidente. o caso do meu Dt jecto já é que. não se firmará um precedente, que repu-

conhecido entre nós, como se 6 ie verihcar tarei nocivo. de ser contrahido por municipa-
dos Annae : procuro dar vc.:rda:Jeira e mais !idades emprestimos externo3, com os quaes 
ampla inter retaçàú ao art. 8.0

, lettra b, da lei iria de envolta, virtualmente, a responsabili-
n. 356, de 1902, b1seada ua qual o governo co dade do Estado e até da Nação. 
Jebrou a t ransacçào relativa aos empresti a:.os E' bem de ver, sr. Presidente, que reclama-
de lém Parabyba e arangola.. ba f ·1 · Sr. Presidente. 0 pr 1·ecto que trago á Casa ções e em riÇOS ac1 mente apparecenam no 

caso de não po:kr uma camara Municipal sol-
é acompanhado ae diverso documentos; i ver de prompto os compromissos a sumidos no 
elle tiver a fortuna de ser approvado em a ro- sentido de serem feitas as amórtizações e o 
t:as as casas do Congresso J\\ neiro c ~ governo serVIÇO de juros. 
quizer se utilizar da auctoriza ão n lle cone, - Uma operaçi.') qualquer que se fizesse no es· 
dida, paramelborar as condições do empresti- · nd' õ f ff ·d mo de juiz de Fóra, muito lucrará esse impor- trangetro, nas co •ç :s que oram o · erec1 as ao município de juiz de Fóra, seria vanta\0-
t nte município de Minas. b~:m como o Estado ·issima; porém. repito. 0 Estado póde fazei-a 
que não soffrerá pre\uizo algum. em condições ainda maistvantajosas. 

A divida actual do município d: juiz de Em umma: o projecto que tenho a honra 
Fórà traz ao seu orçamento. que é de 500 e de offerecer, não acarreta para o E t ado o me. 
poucos contos, um encargo annual de 218:ooo$, nor pre juizo, por qu:mto, os interesses do 
e convém notar á Casa que esse encargo é mesruo Estado bcarao perfeitamente resguar-
exclusivamenL relativo aos juros. não se f ai- dados pela arrecadação que elle fará de impos-
Jando na amorti.:ação que será feita dentro do tos especializados per aquella muoicipalldade. 
prazo de 30 annos. Assim, penso que a Camara fará justiça á 

O projecto que submetto ã consid!ração da pretenção daquella municipali ade, votando o 
Casa visa a 1ealização de uma operaçã:> de cre- projecto que ora submetto á ua esclarecida 
dito que r.ormali ará. em um prazo r !ativa . crJnsi eração e que, repito mais uma vez. res. 
mente curto, as finanças daquelle rn nicipio . gua rdando o interesses do Thesouro do Estado 

De facto sr. Presidente, rea lizaja essa ope- garante tambem os interesses do florescente 
ração, o serviço da . nova dividà, não a oenas município de juiz de Fóra. 
q.uanto aos juros, mas tambem qu~ to á amor- o projecto está assignado pela commissão 
!•zaçào ~m 50 anoos. não exc~der2.. p:.. r anoo, de Orçamento e é em n 1 e ·desta que eu o 
a quant1a de li):oooSo<>c, sens1velmente men r apre ento á c amara . E com , sr. Presidente, 
que a de 21 _:o::: oS •. paga a tualmente, e que é projectcs oriundos de commiso; õc podem h· 
apenas re lattva a JUres. I gurar na ordem do dia seguinte áquelle em que 

Conservada a ituação actu3l, o município sao apresentados. cu sohcito a v. exc . a fine-
pagatá todos os annos 218:oo Sooo e no fim e za de mandar incluil ·o entre o nossos traba.-
30 anno a di vida continuara intacta. ·nsact ;:~ s lhos de amanhã, determinando tambem a sua 
p:rmanecendo tambem a ~ responsabi lidades do impressão, afim de se tornar bJm conhecido da 
Estado . Casa. 

Essas ligeiras considerações bem demon-tral'!l Eile é ass im concebido (l!) 
a convenicncia que resultará pua o muni:ipio (Muito óem; muUo óem !) 
si a operação projectada se converter em fa; 
cto. 

Poderão. talvez, bjectar: -quaes as garan. 
t ias que offerece o município de Juiz ae Fóra 
ao Estado 1 

A esses eu responderei : - O Esta1o não 
correrá risco algum presente ou futuro, por-

Projecto n . .104 
(5. • legislatura ) 

O Congresso Leg1slativo de Minas Geraes 
decreta : 

Art. s. o E' o governo do Estado auctorizado 
a entrar em accordo com a C amara M ·nic:ipa 
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de juiz de Fóra, para o fim de consolidar a di.: 
vida do município, observado o seguinte : 

1 • o o juro minimo do novo emprestimo sert 
de s "/. ao anoo, resgatadas as dívidas Ktuae, 
de sete e dez por :ento, nlo excedendo de ~o 
anoos o prazo para amortização ; • 

2.0 A annuidade constante de ,uroe e amor. 
tização nlo poderá exceder da qaantia de . •.. 
215:ooo$ooo, lim•te maximo, em serviço ao· 
nua) de juros e amortização, para a quantia a 
emprestar, a juizo do governo ; , 

1· o A arrecadação de impostos do município 
sufhcientes para cobrir a importancia acima 
referida. !lerá feita mediante contracto com a 
Clllllra Municipal, directacnente pelo governo 
do Estado. 

Paragrapho unico. Nas operJÇões de credi · 
to necessario ao referido fim, h quaes fica o 
frOVet no egualmente auctorizado, o prazo e u 
1uroserlo o constante don. 1, de artigo pre-
cedente. 

Art. J. 0 Revogam-se as disposições em con· 
trario.-

Sala das sessões da C amara d'Js dos Depu-
tac:los de Minas Geraes, 9 de agosto de IQIO.-
Senna Figueiredo.-Heitor de Souza.-1'\elson 
de Senna. 

O u PJUtSID~N'liC manda que se imprima o 
projecto, que de accordo com o pedido do sr. 
Senna Fagueiiedo, será dado para a ordem do 
dia de amanhã. 

NAo havendo numero para a votação das 
ma terias de discussão encerrada. o sr. Presi • 
dente designa para amanhã a seguinte 

ORDEM DO DIA 
PKIK~IRA PA.R'l'~ 

Até uma hora da tarde: 
Leitu1a e apprc:wação da acta. 
Expediente. 

Att duas horas da tarde : 
Apresentaçlo de pareceres das commissões. 
:'.presentaçào de projectos, requerimentos, 

indicações, interpellações ou moções. 
Discussão de requerimentos, indicações, in· 

terpellações e moçóea. 
Approvação de redacções finaes. 

S~GUNDA. PAR'l'a 

Até 4 horas da tarde : 
Votação do parecer n. 187, sobre o reque-

rimento da (>rofessora da cidade de carangola, 
d. Maria Genuína da Costa Barbosa. 

V0tação do de n. 188. opinan:j() peJo ar<"hi-
vamento da petição do escrivão de paz do Di· 
vinü do Carangola, cidadão Quirino da Silva 
Braga, solicitaixlo revogaçlo de leis. 

Votação em primeira. discussllo do projecto 
n. 92, anstituindo um J:'remio de viagem para 
o alumno que mais s.: distinguir na Esc0la 
Agrícola de Lavras. 

Votação em primeira discusslo do projecto 
n. t6:a, do Senado auctorizando o governo do 
Esta1o a fundar uina Colonia Correcciooal. 

Votação em primeira do de n. 163, ta.nbem 
do Senado, aoctoritando o governo oo Estactl 
a fundar. nas immediiÇÕCS da Capital, um 
.Aiylo para recolhimento de mendigos. 

Votaçlo em primeira do de n. 91, modi&can-
do a actual divisao administrativa do Estado. 

VotiÇio em primeira do de ri. 93'""~natituin; 
do no Estado o ensino ag ieola amoulante e 
creando premiG& de anima~lo da pomiculture. 

Votaçlo em 2.• discussão do projecto n. 
86. creando uma linha de tiro no Gymnasio Mi· 
neiro. 

Votação em 2, • do de n. 88, aactorizando o 
governo a CO!lCorrer com roo:oooSooo, para a 
subscr:pção nacional em favor da acquisiçào do 
novo couraça1o Rlllchuelo. . 

Votação em 2. • do de n. 90. conced~ndo 
ts:oooiooo como auxilio oara ser concluída a 
orchestração da opera 1iratld4ttles do maes-
tro Manôel Joaquim de Macedo. 

Vota;lo em :: . • do de o. 16<1, do c:: enado 
n:stabele':endo a pasta da Agricultura . 

Votação do. parecer n. 190, pedindo infor· 
mações ao 1· overno sobre uma repre9entação 
:los fucccionarios administrativos e judicia. 
rios da comarca de LaYras. solicitando a crea-
çào do logar de porteiro dos auditorias da 
mesma. 

Votação em segunda discussão do projecto n. 
87. sobre força publica para o exerc1cio de 
1911. 

Votação do parecer n. 191, enviando ao go. 
verno. 161:1 de ser infonnado, o requerimento 
do cida:jllo Ernesto de Aadrlda Braga Filho, 
professor do curso annexo do Internato do 
Gymnasio Mineiro. 

Votação do parecer n. l<)l., pedindo informa-
ções ao governo sobre a petição dos inspecto-
res de alumnos do Internato do Gymnaaio Mi-
neiro. cidadaos Perminio Caodido dos Santos, 
cassiano Gonçalves Cumunghann e Eugenio 
Dinardo. 

Votáção do parecer n. 193, pedindo informa-
ções ao govemo sobre o requerimento de Ma-
riano Costa, atnanuense da Assistencia a Alie-
nados. 

Votação do parecer n. 195, solicit~n.'o in-
formações do governo sobre o requerimento 
dos cidad<los Francisco Nas imcnto e Augusto 
jacob, funccionarios da Iruprensa Official. 

Votação em 2.• discOS&~ do projecto n. 8<) 
concedendo licença ao cor<Jnel Felicíssimo Jõit 
Cavalcanti de Albuquerque. escrivão d: or· 
pbãos da comarca cb Rio Novo e ao professor 
Alfredo Maximiano de Oliveira. 

Votação do parecer n. 194. da commissão de 
Iostrucção Publica, opinando que seja enviado 
ao goverho um requerimento do maior jost 
Olycnpio de Oliveira, ex professor de geo_gt:a· 
phia da extincta EscoJa Normal d~ S. João 
d'El-Rei. 

Votação em 1.• discussão do proiectp n. 95. 
dando a denominação de cConcciçlo da Pedra:. 
ao districto de Pedra úraoca. do município de 
Santa Rita do Sapucahy. 

Votação do parecer o. 196, da commissão 
de Petições, opinando que se envie á de Orça-
mentc,, uma petição ;:lO collector e escrivão do 
município de Slo Jcão d'El-Rei. pedindo au•-
mento :!e vantagecs para os carg011 que exer-
cem. 

Votação em 1. • discussão do projecto n. 94. 
auetor.zando o go\•emo a funl1ar no Estado até 
mais 4 esc o lu normaes. 

Discussao unica doparecer·n. 197, ooinando 
pelo archivamcnto de uma petição de Alfredo 
Pimenta de Padua. 

Primeira discussão do profecto n. 100, con· 
ceden1o ao dr. Eduardo de Menezes., ou á em-
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'Presa que organizar, garantia de \uros para a 
fundação de u m Sanatorio de tubercu~osos. 

Primeira do de n. IOl, estabelecec.clo medidas 
para arrecadaçlo do imposto de industl ·as e 
profissões . 

Primeira do de n. 103, creando uma coJonia 
annexa á . l'Sistencia de Alienadotl, de Barba-
cena. 

Primeira do de n. r04, auctorizando o go-
verno a entrar em accordo com a camara Mu-
nicipal de juiz c.!e Fóra para o fim de conso-
lidar a divida do mesmo municipio. 

Levanta-se a sessão. 

30.• SESSÃO ORDINARIA, AOS 
AGOSTO DE 1910 

10 DE 

P!UlSIDHNCIA. D) SR. PRADO I,OPlti 

SUMMARIO :- Acta. -Expediente. -Discursos 
dos srs . Eduardo do Amaral e Heitor de Sou-
aa.-RepresentaçOes.-Apresentaç!lo de parecer. 
-Apresentação de projectos.-Disoursos dos 
sr;~. Juvnnal Penna e Senna Figuei.redo.-Pare· 
ceres ns. 198 e 199.-Votaçõe .-Parecer n. 197 . 
Disour o do r. Valdomiro de lagrlhães.-1.• 
discussão do projecto n. 100. -Discurso do sr. 
Senna Figueiredo.-1. • discussão dos projectos 
ns. 1 2 103 e 10·1.-0rdem do dia. 
Ao meio dia, feita a chamada, acham-se 

presentes os sr~ . Prado Lopes, Americo Lo· 
pes, Edgardo da Ct:nha, Heitor de Sousa, Ju-
venal Penna, Mart ins da Siln, Aristoteles 
Dutra , Garib3l j i de Mello, Cascello Branco, 
Sihra Fortes, Tavares r e J\\tll0, Jayme Go· 
mes. Nelson de Senna, Pericles, João Porphi· 
rio, Silveira Brum, Raul de Faria, s~noa Fi-
flU ir ~do. St y lr ta. Eduardo do Amaral. João 
Antonio, Schumann, Jgnacio Murta Galdino 
RiGs . José Alve$, aldomiro de J\\agaJhães e 
Pedro Laborne. faltando, com causa participa-
da "S srs. Xavier Rolim, 1\'lrranda j un1or, 
PaoJiello, juho da Motta, AJves de Lemos, João 
Li boa, Antonio Moura e Camp s do Amaral 
e sem ella os mais senb:>res. 

Abre -ae a ses~ll.o. 
Lida a acta da antecedente é a me~ ma dada 

por approvada e bem assim as demais que pen-
diam dessa formalidade a parti r do dia lt do 
mez p . tmdo. 

O SR . t: S:~tcRJt'rARto dá conta do seguinte 

do 6 mezes de licença em prorogaçao para tra-
tar de eua saude .-A' commissào de Peti· 
ções. 

Do coJlector do municipio de lavras, pe-
dindo a decretação de aposentadoria para os 
funccionarios ~e sua cJasse.-A' commissão 
d: Petições. 

O SR. joVHNAI. P~NNA mauda á Mesa dois 
requerimentos de Manoel Cassimiro da Silva 
e outros e de Geraldo Carlos Simões e outros, 
pe ' in9o transferencia de suas proprie:Jades 
para o município do Pomba.-A' commi~ào 
respectiva. 

R~Pt'esenla,ões 

O sr. Eduardo elo Amaralz-Sr. 
Presidente p:di a palavra para enviar a v. 
exc. afim' de: fazer cbegar á commissão de 
Orçamento, urna representação assignada pe-
los srs. Luiz Pinto de Carvalho, Herculano 
Arthur Nunes Leal, Alfred Gomes dos San-
tos, Francisco de Castro Filho, Calão Pedro· 
so c: Antonio Alves de \ze•redo. viajantes de 
casas commerciaes das praças do Rio de ja-
neiro e S. Paulo. 

Fundados em argumentos que parecem pro-
cedentes, pretenjem el les a ise n,ão do impos-
to de industria e profissões oara cu1o paga-
ITento têm sido lançados na collectoria de 
Pou_o \ le )>! re. 

A occasiào me parece a mais opportuna, 
porque occupa a nossa attençã o pro1scto n. 
rol, estabelecendo medidas rehtivas a arre-
cadação do imposto des a natureza . 

Espero que a commissllo que tem de tomar 
conhecimento da represem ção atteoda ás 
considerações nella fe1tas. fMuzto bem). 

O ~R. PRa ID:SN'r ~t manda que se rc:metta 
a representação á commi : ão de Orçamento . 

O SR. ENNA FICUE rREDO pa. sa ás mãos do 
sr. Presidente. pedindo eja publica ·o no orgão 
olltcial ante_ de ter o destino regimental a se-
g-uinte 
R epre entação da Camara Mun icipal d 

Ferro , sobre a com·eniencia de se r 
~a~t~da a int gridad do r eferido mu-
mclplO 

Exmos. rs. membros do Congre so EstadoaJ. 
A Camara .Municipal de Ferros. pelos seus 

vereadores abaixo as:!>ignado • vem dingir um 
a Fello ao poder legislativo mineiro no sentido 

Officios ae ser mantida a mtegridade deste muni ipio, 
~· . . . guardadas as divi~as que lhe foram 33signadas 

Da 0~1d~de AcadeiJl rca, per 1ntermed10 de pela lei de sua creaçào u. 3. 19s. de :.;~ J de se· 
u~a comm1ssáo, conv1dan~ a, Garoara para a tembro de 1 4• e para esse fim pede á cama-
se:.sã_o ~olerrne que _se reahzara na Fa~uldade ra a revogaç1 0 do art. 13 da Jei 319, de 16 de 
de Dm~tto, aman.ha as 7 1/ l horas da nc1 .e, em setembro c!e ,901 • 
con:t~em ração a_data d.a fondação dos cursos Tem a c amara esperança fun:Jada de que os 
Ju ndicos no ~rasr l. . merr.bros o Congresso Mineiro attenderão ao 

O sr. Prestdente nomc•a p~ra represeota.r. a pedido, restituindo ao município todo o gqm-
Camara os srs. Raul de Farra, João Porphar10 de territor1o actuaJmente denomina1o clpane-
~ José Alves. . . I ma• e que esta Camara, pela!lei n . 36, de 

Do sr . Affonso Penna Junt~r. r:enunc•a~c.lo o 7 de novembro de t8Ql elevou a districto, sob 
ma!ldato de deputa1o pela 5. c1rcumscn~o a denomin:~çào de Sant' Anna do Paraizo. 
eleatoral~e apresentando aos seus col!e~s a E assim esperando, subscre,·em-se os seus 
segu!Bn,.a de seu eleva:lo apreço e dlshod}l membros 0 elevado ~pr ço. 
consaderação.- A' coauntssêlo de CooshtUJ· c m 
çao e Legislação. 

Rtguw:,enlo$ 
De d. Rita de Casaia de Sousa Lima pro-

fessora do r. · grupo escolar da Capital, pedin. 

Pat' • e Cr. os 

Sant'Anna dos Ferres, 7 de junho de 1910. 
-José da ()Ktl Lage, presidente; Norberto da 
Costa Lage. vice-presidente; jOEé icente Fer-
reira da Costa, dr. Antonio 1-'into da Fomeca. 
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joEé Th:>maz de Almeida, João Luiz Rodrigues 
de Moura, Euclides Machado, Domingos de 
Miranda ca Jdeira. 

P1.1blique-se e remetta-ae á Commissão ré· 
spectiva. 

O er. Heitor de Sout~a a - s~. Presi-
dente, o collector e o escrivao da colkctor-ia do 
Rio Preto mandam, por meu intcrmedio, 8 Ca-
mara dos Dc:putad suma r(preseotaç ío ~m que 
solicitam o re5tab :lecimemo da gratific2çáo 
que outt 'ora percebiam ; e fundam essa pre 
tençAo, que me parece legitirima entre outra; 
razó!S na de terem-sido recentemente privados 
de u .,.,a parte de su<~s ren:1as. 

Encamiohmdo á Mesa essa prctençã ~, peço 
a v. ex c. fc~ zer publicai-a no j1rnal da casa. 
remettendo-a depois á commis.ão ce O ç •· 
meoto; e estou certo d: q\!e esta attenderi 
áquelles dignos fuocciooar.o ·, si na:o em tod. , 
pelo menos em gran:1e p1rte; podendo mesmo 
accrescentar que acba-~e elab· rado um pro 
jec:to da mesma commissào que altende. quanto 
possivel, a e~ses justos reclamos. ( MuUo ~ttll l) 

Representação do c llector e do escri-
vão da collectoria de Rio Preto, pe-
dindo o restabelecimento das gratifi-
cações que p rderam em drtude do re-
gulamento qne baixou como dec. n. 
2.1 2, de 8 de janeiro de 1908. 

Exmos. srs. membros do Congre~so Mineiro. 
Dizem Frar.cisco Augusto Furtado collector 

estadoal neste município do Rio Preto e Sutt-
gardes Mell , escrivto da collectoria que, ten-
do ficado privados das vantagens que g»avam 
com a percepção dos emolumentc.s pdas res · 
postas em autos e em pet ições, bem como da 
porc-:ntagem que percebiam pela ellectiviaade 
da cobrança da di~rida activa do Es•a:io, em 
virtude das dispcsições d.a lei n. 496, d~ se -
tembro de 19' 9. que passou para os pro mo O· 
res essas attribuições, que até enta:o cabia(ll 
acs collectores. são s riamente prejudicado-
em seus intere~ses, tanto mais que, os servi · 
ços da r ·partição augmentam dia a dia e toda 
a despesa, não pequena, c.om o mat-: rial ne-
ccssario aD expedicr:te, aluguel d-::. casa etc, 
corre por conta dos supplicaotes, vêm mui res 
peitos ame nte requerer a v . v. es:cs . se dignem 
de, attendendo as raz es ts:p06ta~, re!tatele-
cer 1 gratificação. a que, de accordo com a sua 
classe, recebiam as collectorias do Esta~. cu\a 
gratificação lhes foi supprimida com a appro-
vação d regulamento que baixou com o de 
ereto n. 2 .181, de 8 de janeiro de 19')8. 

Nestes termos e por ser de inteira \ustiça . 
P. deferimento. E. R. 1\l. 

Por sobre uma estampilha estadoal do valor 
de quatro centos réis (400) devidamente i nu-
tilizada. achava-se o seguinte: Rio Prete>, 6 de 
agosto de IQIO.-Frandsco Augusto Fu•tado. 
Suttgardes Mello. 

Publique-fe e remetta se i commissilo de 
Orçamento. 

APRKSKNTAcXO DJt PAUCKRS DAS COIOU;IOes 

O aa. Sllxlu FtcuaiRKDO, tm noa:e da 
ccmmialão do Orçm.ento lê ti ~anela i Me· 
aa o aeguitate 

p,ojecto n. ;os 

( S • • Legislatura) 
A comn:i1são de Cryamento. tendo em vis· 

ta a mensagem ao Presidente do Estado, en-
viada ao Congresso. em data de 18 de \Uiho 
do corrente anno. é de parecer que se adOptc 
o seguinte projeGto de lei: ' 

O Congre~so Legisbtivo do Eatado de Mi· 
nas Geraes decr ... ta: 

Art. 1. o E' aberto. desde ia, ao Presidente 
do Estado, o cr.:dito supplemeotar de dllzen-
tcs e vinte cinco ccnto3 de 1éis ( :us:o:xSooo) 
á rubrica d:> n. VJJ, art. 1. • da lei o. 499, cJC 
de 11 de ~etembro de 19c 9 para occorrer ás 
despesas com a construcção dJ palacio da jus-
tiça, resta Capital, visto rer sielq in·ufficiente 
a quantia já decretada. 

Art. :~. · Revcgam-se a: disposições em con· 
trario . 

Sala das commissões da Camara dcs Depu· 
tad: s, 10 de a~ to de qto.-Senna Figuei-
redo.-Heit r de Souza.- Nel~on de Senna. 
-A imprimir-se. 

APRRSKNTAÇIO »a:PRO]ltCTOS, RllQUJ!RlVENTOS, 
INOICAÇÕ&S, INTKRP8I.I.AÇÕ83 K MOÇÕKS 

O s• . .lnveoal Penna: -Sr. Prcsi· 
dente, venho apresent.r á con iderl'çãO da Ca-
mara um proiec.to de Je i, con ~ eden:1o 2 annos 
de ii ença ao escrivllo de orphãDs da comar-
ca de Montes Claros, c i adào Antonio fran._ 
celino Lafetá. 

Estou informa. o por pessoa d'! alta respon· 
sabi lida : , que iá de empenhou com muito 
brilho s cargos de dt pulado e senador doEs-
tado e que, com o me'>mo bri lho, occupa ho· 
je uma Cl!kira na camara Fede ra), da neces-
sidade urgentíssima da conccss!o dessa Ji-
cen;t. . 

Auctorizado por essa pesso1, posso assegu-
rar á Camara que o funccionar,o de que se 
t rata e q\Ae tem p annos de bons serviços 
Prestado ; ao E~tado, acha-se gravemente en-
fermo e quasi que na contingencia de perder 
o cargo que tem exercido coru tanta compe-
tencia, porquanto~ havc.n:!o solicitado u ,.,..~ li-
cença ao governo, està a mesma quas1 ex· 
tine ta. 

Esp=ro, poi~ . qoe a comrr. issão a que tem 
de ser affecto o pr iecto, rorr a à o mesmo 
na con iden;ção devtda e coocordará com a 
conce•sllo dessa Jic nça. que é de urgente ne· 
cessidade. 

O projecto é o seguinte ('é) Muito ~em/ 
'Projedo n. 106 

(S. • legislatura) 

O Ccngre~so Legislativo do Estado de Minas 
Geraes, decreta : 
Arti~o unico. Fica o Presidente do Estado 

< uctonzado a co'lceder dois a o nos de hceoça, 
em prorogaçlo, ao cidadão AntC~nio Frsncelino 
Lafetá, escrivao de orpbãos do municipio de 
Montes Claros, para tratamento de aaude; re-
vogadas as disposições em contlar.o. 

S. R. 
Sala ou 6essões ca Camua dos Deputados, 

em Bello 1-fc.ril<.-at~, 10 ~: tgosto de 1910. --
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Juvenal Penna. -Pericles de MenckmÇI.-Hei-
tor de Sousa. Netson de Scnna. - Ec:gardo da 
c unha. 
E~tanjo apoiado pelo numero de asaignaturas 

vae a impromir se. 
o i-r. Se nna Fl3uelredo:-Sr. Pre-

;;idente , ao e5tudo da Commissão de Orçamen-
to têm v • n- o divcrsés representações de col· 
Jecw re dO E tad) e. c:ntre ellas, as dos en-
carregada-. dó s C:.l llectorias de Al~m Parabyba 
l\\ar de ~~ ~ ~ anha. Abre Campo, S . Sebal>tÍIQ 
do .Pa raizo, Ponte Nova e Poços de Caldas e a 
Commissa • empre solicita em e itudar a lO · 
dos cs p·•pc•s l!Ue lhe ~ ao distribuídos, achan· 
d1 as. re~ 111 maçõe:- e u sua grande parte. ral;oa · 
v-= i:. e di :! na!' oe at rençilo, oois que consultam 
n} ~. ~ó o ; interess .:s áes~esfuncctonarios.como 
tarnb:::n t. do t ru:. souro; fez meditado estudo 
~c..brc elas. cond u indo peJa elat:or~o do pro-
jcctr,, qu-: ho\e t rago á consideração da casa. 
mc.doficand . em porte, do dec. n. l.I8l. 

Na \usti ficaçào deste r.orejeCtC', que melhor 
consulta os interes•es do Estaoo e regularisa 
melhc.r I) servi;o da; coiJectorias, não me es 
tenderei muit• . porque ehc terá de ser im · 
presso e di~M•bu,do, e os colleg1s, estudan-
do o assumpto. p:>derào apresentar oovas me· 
d dJs. ou supprim1r aJgumas, afim d: ser com· 
p etado o intuato ela CvmmissAo de Orça· 
mento. 

Antes de lêr o pro\ecto, cuia \Ustificação fa-
rei em sua 1. • discusslo. caso se ia. isso pre-
ciso, direi a v. ex c. sr. Presidente que a 
Commissão melhora as porcentageDs dos col · 
1ectore~ . n ,o como pedem; mas, em parte ele-
va•:do as quantias em cuias bases foi caicado 
o d: creto n. ~ . I l. 

A. despesa que actualmente se faz com a 
arreea::taçào é em globv de ro •/o mais ou m~
Il()S . sob:-e a arrecadação, e pel$1. disposiçilo do 
pro1ecto o Esta:so passará a despender com 
esse serviço talvez 1 J o/ •. 

E' p::>~ sivel q\Ãe algum collega se lembre de 
cutro alvitre para melhorar as disposiçõ::s do 
proiecto, e, assim sendo, peço a Casa que es-
tude o assumpto, afim de que sei• decretada 
uma lei que faça, d:: uma vez. desapparecer 
essas reclamações dos collectores do Estado. 

Diz o artigo do proi-:c•o que se refere sobre 
porcentagens ( /4) : 

cPelo serviço da arrecadação os collectores 
tC' rào d;reito as seguintes pnrccntagens : 

I. • classe - 8 °/0 até l oc.:oooSooo e 4 °/0 so-
bre n excedente . 

l . • c:Iasse - 9 °/0 até too:oooSooo. 
3· • c lasse -to ~, o até 8s:oooSooo. 
.;.• elas e- 11 °/ , até 7o:oooSooo. 
S. • e la se - 11 o 1 o até s ;:ot;.o$ooo. 
ó. • classe -• :- f o até 40:·.>0o$ooo. 
7 . • classe - l o "/0 até ~s:oooSooo. 
8.· classe-22 1{2 °/o at~ rs:oooSoco.• 
Out ra reclam :: çào cos col'ectores é a refe. 

rente ao mo:1o pc:lo qual retiram as suõs por -
centa;.!t:ns ; actualmente dividem as porcen-
tager.s c:m doze partes e, mensalmente reti-
ram uma, advind dah. a desvantagem 'de, em 
me~c d:: pequeno ~end imento, nào poderem 
rel• ra r a" ~ uas graltfi :êções. 

N;> tas ccndições a commisslo resolveu o 
211sumpto pelo mojo se~ui nte (I!J: 

«-'s porc~ntageos d:: 9, 10, u, 1), 17,lO e 
11 1/l • 1. aoonaC:as aos coJJectorea e ~se ri. 

vles, de conformidadé com a classe da colle-
ctoria, serlo deduzidas mensalmente na despe-
sa do respectivo balancete observando-se 
quanto ás COIJ'!Ctorias de 2 . • classe, O disposto 
no art. 20, do de c. n. l . 182 e quanto ás ou-
tras, o disposto nos paragràphÕs 1 • · e l . • do 
mesmo artigo do citado decreto.~ 

Ainda outra uclamação, sr. Presidente, ~a 
q~e se refere ao I'Y'OCIO pelo qual é feita a clas-
Stficaçlo das coJiectorias ; a commissilo estu-
dando com todo intere5se o assumpto resolveu 
estabelecer oo pro;ecto a seguinte disposi-
ção (/IJ : 

cVenGca se a somma total de uma coUe-
etoria até 31 oe dezembro de cada anno cseter-
mioara ella a classe • que a collectorià per-
te~ce para cs e~eitos c1a . porcentagem deter-
m,nada pelo arhgo antenor, continuando, po· 
rém, oa mesma classe att que se proceda á. 
nova classificaçao, de accordo com ·o art. 1R, 
da lc!i n. 5.10, cse 22 oe setembro de 1909.• 

A comm1~~ão tambem revogon o concurso, 
porque pensa que esse systema nao tem dado, 
na praticll, bons resultadOS. 

O SR . HEIT.:R DB SousA dá um aparte. 
O SR. juvsNAI. PBNKA: - E' uma questao d~ 

honestidade que o concur:~o não traz. o SR. SBKNA fiGU2IRBD) :-Diz o art. s .• 
do projecto (U ) : 

cOs collectores serão ouvidos em to:ias as 
acções e actos judiciaes, afim de fiscalizarem a 
percepção dos impostos e custas pertencentes 
ao Estado, revogado o art. 3· · da lei n. 490. 
de 11 de setembro de 19~ 9·• 

O SR. NJU:.-s< N DB SENNA: -As reelamações 
vêm de toda parte do Estado para que se pas-
se aos collectores a funcção6scalizadora. 

O sa. S~NNA Fxcu:t;;~Do :-Frequente· 
mente os promotores reclemam que se de uma 
interpretação mais ampla a essa disposição, ou 
aesmo a sua revogação. 

O SR. H2ITOR os SousA :-Não pedem are· 
vogaçào, querem a interpreteção verdadeira. 

O sa. SENNA FtGU2IRJCDO :-Querem inter-
pretaçlo mais ampla, o que não consulta o in-
teresse dothe~ouro e nem delles. 

Acho, portanto, que apczar da divergencia 
do nosso illustre col!ega, o sr. Heitor de Sou-
sa, cuio nome declino com a devida permis~ao 
e que assignou o artigo com restncção . . . 

O SR. HaiTOR D2 SousA :-Darei da trib1JDI 
as razões. • 

O SR. SKNNA FxcuEIR~Do . . . elle consigna 
uma medida que deve ser acccito pela casa. 

Dizem os demais artigos do projecto ('I ) : 
cArt . 4. · . Os collectores tendo agente de-

vidamente nomeado e \Uramentado, ! e rA este 
o seu substituto legal em quae!quer in·pedi-
mentos temporarioe salvo nos casos de in-
compatibilidade ou suspeição, fuga, abandono 
de emprego ou suspensão ; nos casos de vag-c1 
por fallectmento, bem como nos casos das ex-
cepções mencionadas, o subStituto legal do 
collector' tendo este aiudante juramentado 
será o respectivo escrivlo. Não tendo o col: 
lector a\uda~tte }uramentado, deve o escrivao 
substitui}. o em todO e qualquer impedimento 
e. nos casos aqui expost()s, deve ser feita in-
dependente de designação. 

Paragrapbo unic:o. Os escrivães em seus 
impedimentos temporarios, deverão ser sub-
stituídos por seus ajudante;, pelo proprio col· 



lcetor ou por seu aiudante. aeeumulando o eol-
lector as obrigações e vanuacns cbs dois car-
gos, até que a Secr~taria resolva a respeito. 

Nos casos de vaga por falleeimento, suapen-
slo. evas::to ou aban:lono de emprego a sub-
stituiçlo se fará pelo eollector ou per' seu aju-
dante na fórma preseripta. 

Art. 5 . • • As despesas e0m editaes, annun-
cios e moveis das colleetorias scrl!o pagas pe-
las collectorias c peJo Tbesouro do Estado, em 
partes eguaes-seod() a metade abonada aos 
collectores em vist• da conta acompanhada 
dos jo1naes em qqc se tiverem feito a~ pub1i-
cações. 

Art. 6. • • Aos eolleetores agentes cu ' s 
ajudantes será abonada a aiudà de COito de .•. 
8Sooo diarios, quan1o em diJigcncia para fóra 
da séde do municipio. 

Art. 10. Os collectores e, em geral, quaes · 
quer representantes da Fazenda, perceacrao, 
nas cauJas de3ta, custas de advogados, conta 
das pela lei n. 105 e pagas por dois terços e 
nos inventarias. mesrr o nos admi nistrativos, e 
em outros a c tos as do art. 76 da mesma lei, pa · 
gas por dois terços sen jo que, nos arrolamen 
tos de valor inferior a 1:000$000. serão taes 
cus·as por metade, salvo nas causas em que 
decabir a Fazenda, quando não terão direit o a 
custas. 

Art . 11 . Os collectore requisitarão de 
qualquer tri bunal ou repartição publicas os do 
cumentos que julgarem convenientes GU pre-
cisos para a defesa da Fazenda do Estado, sen -
do-lhes forneddos taes documentos, sem des-
pesas. inclusivé os que forem dados pelos car · 
totios Cle escrivães ou de tabelliães . 

.\rt. 1 J. g-overno do Estado expedirá o 
neces ario re 1Jamento para execução desta 
lei, consolidando as disposições que não forem 
c.u tiverem si ·· o expressamente revogadas por 
esta e outra · leis .• 

Envio á Mesa o pro jecto acompanhado das 
representaçõe que estão em poder da commis-
sAo de Orçamento. (Muito lJetll ,· muito bem !) 

Projecto n. I07 

( S • • Legislatura) 
O Coo i,J' res3o Legis lat ivo d~ Minas Geraes 

decreta: 
Art. 1. · Ao p10vimento dos cargts de 

colkctore e escr,vães das collectoria , po · 
de rã o conc~ rrl! r. não só o:. collec tore e es · 
erivães dJ to a' as classes inferiore!l como 
quae~que r outras pec;soas, observadas 'as di · 
{losições do art. 20. da lei n. s w, de l l de se· 
tembro de 1909 e outros que regem o as-
sumpto . 

Paragrapho onico . As ·;agas de collectorec; 
que tem aj •J dantes. poderão ser preenchidas 
por estes, a juizo do govemn . 

Art. l. · s collectorias do Estado fun-
cciooarão todos os dias uteis, das 10 1/2 horas 
da manhã ás 3 1 f l horas da tarde, podendo 
prcrogar a horas do expediente, s i aasim 
exigir o serviço, revo~ado o § 4 . •. do art. 4 . • 
do dec. n. 2 . 18 l de 8 de \aneiro de 19o8 . 

. rt. h' ÜJ collectores serão ouvidos em 
todas os 3-J:Ções e acto; judiciaes. afim de fis · 
calizarem a percepção dos impostos e custas 
pertencentes ao Estado, revogando o art . J. · 
da lei n. 490, de 1 r de setembro de 1909. 

Art. 4·' O, c:ollcetore:s, tendo agente de-
vidamente nomeado e jUramentado, serã este 
o seu su\:lslitu~o _legal em quaesquer impedt-
mentos temp:>ranos, s;;Jvo nos casos --cte in-
compatibilidade c.u suspeição, fuga, aban-
dono de empre~ou ~uspensão: nos casos ãe 
vaga por fallecamento bem como 1 os ea~os 
das excepções' mencionadas, o substituto leg~ 1 
oo collector, tendo este' ajudante juramentadc 
será o respectivo escrivão . Nao tendo o 
collector &\udaote jufa!Dentado, deve o e:scri-
vio substituil-o em todo e q •.Ja 'qu r impcd\. 
mento e. nos casos aqui Cllpm lus, deve ser 
feita independente de d:si~naçào. 

Paragrapho unic:o. Os Cl'-crivile!':, em s : us 
impedunentos temp::,rarios, dcve1 ao ser · suo. 
stituidos por ::.cus. aiudantes. ptl orop rio cvl· 
lector ou por seu aju:JanLe accumuían 100 co! · 
lector as obrigações e vantagens do; dois car· 
gos, até que a Secretaria re:>' lva a respeito. 

Nos casos de vagas por fal ecimento. ::.u.;. 
pensão, Clf3.5ào ou abanjono de emprC! 1!<' , a 
substituiçAo se tará pelo coJiector u p~.; r seu 
ajudante na fórma prescrip1a. 

rt. 5· · A-; de"spezas com editaes, annuõl - . 
cios c moveis das colbctori as ::erao pao!3S pe -
las collectorias e pd o Th;;sot: ro do Est ad 
em partes eguâes - sen 10 a mC! tade c. bonada 
aos collectores, em vista da c nta ac. o:. panba-
da dos jornaes em que ~ e t ive r~m f dto as pu-
blicações . 

Art. 6 . · Aos coUectores, agen~ ou GS 
a judantes será abonada a aju <1 c'e cu ·to de 
8Sooo diarios, quando em otl igcn ; ia par <~. fóra 
di sfde do município . 

Art. 7. · Pelo serviço de a rrecadação os 
collectores terão dire,to ás seg uintes porcen -
tagens: 

1. • elasse-8 ·; . até 2oo:oc( $.:o:> e 4 ·t. 
sobre o excedente. 

2.- classe-9 ·; . até 1oo:oo Sooo. 
3.• classe-to ·;.até 8; : S oo. 
4 . • classe-n ·;. até 70:ooo$ooo 
5.• classe- 13 ·; .até s;:oo<Soco . 
6. • classe-17 ·f. até 40:ooo$o-: o . 
7. • classe-20 '/. até 25:ooo$oc . s.· classe-::u 1 /~. ·j. até 15:0 c!!> 00 
Art. 8. · Ver ificada a somma t td de uma 

collectoria até 31 dl! dezembm d- cada anno, 
determinará ella a classe a que a co!iectoria 
pertence para GS efl eitos da porcentag:: m d..: · 
t crmínada pelo artigo ant erior, continuando 
porém na mesm·i classe até que e proceda !i 
nova classificação, de accordo com o .art. t8. 
da lei n. 510, de 22 de c:etembro de 1909 . 

Art. 9· · As porcentagens de 9, 10, 11. IJ, 
17, 20 e 2J r ;~·; .. abo~adas aos co lectores c es-
crivães, de c l·form,da:1e com a classe da col-
Jectoria, serão deduzidas mensalmeme nades· 
p~ za do respectivo balancete, obs-: rvahdo.se 
quanto âs collectorias de 2. • classe, o dispos-
to no art. 20 do dec. o. 2.t8 l, e. quanto ás 
outras, o dispcsto nos §§ 1. · e 1. • ao mesmo 
artigo do citado decreto 

Art . 10. Os coUectores e, em ger, J, qua~s
quer representantes da Fuenda, perceberão, 
nas causa~ de~ ta, custas de advoga~os. con-
tadas peta lei n. 105 e pagas por d-:>is terços 
e nos inventarias mesmo nos a jministrativos, 
e em outros actos, as do art. 76 da mesm1 lei. 
pagas por dois terços. sendo que, nos arrola-
mentos de nl ~r infericr • r:ooolooo, serão 



taeJ custas por metade, salvo nas ca~as em 
que decab<r a Fazenda, quando oáo terão di· 
reito a custas. 

Art. 11 • Os collectores requisitarão ~e 
qualquer tribunal ou repartição pub!ica os do· 
cumentos que tulgarem convenientes ou 
precisos para a defesa da F1zc:nda do Estad~, 
sen1o-lbes fornecidos tacs documenta., .sem 
despezas, ioclusivé os que forem dados pelo 
cartorios de escrivães ou de tabelliies. 

Art. 12. O gove1 no do Estodo expe~iri o 
necessario regulamento para execução desta 
lei, consohd1ndo a3 di~pcsições que não for~m 
ou tiverem sido e"pressamente revogJdas por 
esta e outras leis. 

Art r 3. Ficam revogadas as disposições 
em contrario. 

Sala ctas sessões 1a Ca:nara dos Deputajos 
de Minas Geraes, 10 de agnsto de rqro.-Sen-
na Fi gueire o .- Nel•on de Senna. -H~itor de 
Sousa, cem restric;óes quanto a'l arr. 3· · A 
i ... primi r :. 

Parecer"· 198 
E. lido e posto em dis u ·são, que e encer-

ra sem debalc, seudo apprc,vado, o pare ce r n. 
198 da coromi são de t<epresentaçõc, rcq C · 
rendo q •Je seja en•,iacta ao governo. para in-
forro r, uma petição de lldefonso Jos~ Teixeira, 
e:t collector d; Tres Coraçõ.s do Rio V rde. 

Farecn· n. 199 
S em debate é egualmente approvado o pa-

recer n. IQ ~. tambem da com.n issão de l{e-
presentaçêíes, solicita.nd1 informações do 8"'?· 
verno sobre u ma pet•ção de Horteocio Pen-
ceUe· Pereira, professor pubJ:co da 1.• cadeira 
do sexo masculino da cidade úe Abre Campo. 

Pas5a c:e á 
SEG NO .\ PAR TE DA ORDEi\\ DO DtA 

VvTAÇÕES 
com as formalidades regimentaes, ~ã') ap-

provad : · 
O parecer n. 1 7, sobre o requerimento da 

profc.s:>ora da i ade ào c arango!a, d. tV.:Uia 
Genuína da Co. ta B1rbosa. 

O de n. 188, opinando p~lo archivamento da 
petição do escrivao de paz d) Divino do ca-
raogola cid dão Quirino da Silva Braga, soli-
Cllan:lo 'rev gação de leis . 

Em p:imeira discussão o projecto n. 92 in-
stituindo um premio de via!!"em para o alumno 
que mais se disting-uir na Escola Agrícola de 
Lavras.-A' co omissão d~ Instruc ão Pu-
blica. 

Em pri a1eira discussão o pnjecto n. r62, 
do Sena jo, auctori -zando o gove tDO do Estado 
a fu ndar uma col n ta coriecci nal.-A' com-
missão de justiça. 

Em primeira o ce n . 16 , tambem do Sena· 
do, auctonzando o gc.vernodO Estado a fund 1r 
nas imme:liações d1 Capital, um Asylo par~ 
recolhimento de men:iigos.-A' commissão de 
Saúc'e Publica. 

Em primeira o de n. 91, modificando a actual 
divisão "dmin•stractiva do Estado . -A' com. 
missão respecti \·a. 

Em primeira o de n. 9J1 instituinc'o no Es-
tado o ensino agrícola .ambulante e c rcando 
premies de animação da pomicultura.- . ' 
commis: ão de Agricultura. 

1 Em 2• discussio o pr tecto n. 86, c.retncb 
JJ~a linha do tiro ao Gymnasio Mineiro. -A' 
commhaio de Orçamento . . 

Em 2• o de n. 88, auct >rizandv o governo a 
concorrer com JC0:0(0$000 para e, auoscripção 
nacional em favor da acquisiçlo do novo cóu-
raçado cRiacbuelo•. -A' commis5ão de Orça-
mento. 

Em l", com a emenda n. 1, o de n. 90, con-
cedendo J ;:oooSJoo, como auxilio para ser 
concluida a orchestração da oPera cTiraden· 
tes•, do maestro Manoel Joaquim de Macedo. 
-A' commissào d~ Orçamento. 

Em l•. com 5 emendas, o de n. 164, do Se-
nado, rest~be lecendo a pasta da Agr,cultura.-
A' commissão de justi"'a. 

Continuando as·votações, são tambem ap· 
provados: 

O parecer n. 190, pedindo informações ao 
governo s bre uma representação dos fun~
cionarics admmistrativos e judiciarics da co• 
maca de Lavras, solicitando a cr(.ação do Jo-
gar de porteiro dos a~ditvrios da mesma. 

Em segunda discussão o projecto n. 87, so-
bre força publica para o exercício de 191 I .-
A' comm·s~ão de Força Publica. 

•) parecer n . 191, enviando ao governo, afim 
~e ser informad", o requeri~ento do) cijadão 
Ernesto de Aodcaja Braga F1lho, professor do 
curso anntxo dJ Internato do Gymnasio Mi-
neiro. 

O parecer n. 19J, pedindo infc.rmações ao 
gc.verno ~obre a petição dos inspectores c!e 
alumnO:i do Internato do Gymnasio Mineiro, 
cidada.os Pc:rminio Candido dos Sat.~tos, Cas-
siano Gonçalves Cumunghann e Euge nio Di· 
nardo. 

O pare er n .. 1113, pedindo informaç: es ao 
goveruo sobre o re~uerimento de Mariano 
co~ta a, .anueme dJ. Assistencia a Aliena· 
dos. ' 

O parecer n. 195, S')ficitando inform<ÇÕ!s do 
g(vemo sobre o requeriment'> dos cidadllo 
Francisco Nascimento e Augusto jaco~:>, fun-
ccionarios da lmprer.sa Official. 

Em l• di cussào, com a respectiva emenda, 
o projecto n. 89. concedendo licença 20 coro .. 
nel Felicissimo José Cava lcante de Albuquer-
que, ~crivào Je crphãos da comarca do .Rio 
Novo e ao pn fessor Alfredo Ma:timiano de Oli· 
v eira. -A' commissão de Petiçóes . 

O parecer o. 194, da commis!ã1 d!! Ins ru-
çl.o t'ublica, opinandJ que seja envi ado ao go-
vano um re.:tueu nento do major José Olym· 
pio d..: Oliveira, ex professor de gf ographia da 
exti ncta. Escola Normal de S. j vão d'EI-Rei. 

Em 1 o discussão o pro·,ecto n. 95, dando. a 
denominação de « onceiçilo da Pedra., ao d•s-
tricto de Pedra Branca. do m~oicipio de Santa 
Rita d.J Sapucahy .-A' commJSSãO de cama .. 
ras Municipaes. 

O parecer n. 196, da commissão d~ Peti-
ções. opinanjoque se en~ie á Orçamento. uma 
petição do collector e escrivão do municipio ~e 
S. JoA:> d'El-Rei, pedindo augmento de vanta· 
gens para os ca.rgos que exercem. 

Em ,. discussão o projecto o. 94, auctori. 
zan::So o g-overno a fundar no Est~do· at~ mais 
4 cs:o!as normat s.-A' commis~ão de lnstru· 
çcio Publica, 
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Parece,. "· 197 

Dispensada a Jeitun a requeri~t~ dO sr. 
EdUardo do Amaral t Posto em discusslo n pa· 
r,cer n. 197, da cornmisslo de legislaçlo c 
.)t.l~tiça o;.inan.:lo pelo arcbivaaiento de uma 
petiçlo' do dr. Alfre, o Pimenta de Padua, pro-
motor de justiça :!a comarca de Monte Sar.to. 

mais lliDCU'OS 1gradeeiment01 dáa (leri'ÇOca 
futuras pois, prccul'8m01 attendcr a interea. 
aes os mais e& grados, quaea os gue se pren-
dem á def~a directa da Pode publica e da. 
aociedade. (M11;1o !mlll ••ito Mfll I) • 

Ninguem mai~ tomando a palavra encerra.se 
a discllas!o, sendo approvado o projceto, que 
t rerr.ettido á r ommisaão de Orçamento. 

r. • dism11ao do projedo ", roz 
o ••· Valdomlro de ala1Jatllle8:-

Sr. Ptc atdente, .tendo sido porhaJr da repre· 
seotaçlo a que aJiuje o parecer n. 197, nas 
pouca a palavras .qúe então proferi, 6~ ve,r A A requerimento do sr. Heitor de Sousa, t 
Camara qu seua de t~a a convenaeot~ a dispensada a Jeitt:ra do projecto n. 102, cstabe· 
revC'gaçãodo te:~.to da lca n. 49Ó que probi~ Iecendo medidas para a arrecadação clp impostQ 
ou por outra que ai~~ cnt~uc:Jem .Q'?e prubt . de in ~ ustrias e pr fiseões. 
aos pr_omc.torcs d: 1ustaça o exercacao da ad- Po-to em a. • di!!c·Jssào. encerra se esta sem 
vocpacta .. t 'Jl strado campa debatt-, sendo a~provado o projtcto, que vae á 

~steraorrr eo ~· o meu 1 u. • ccmmissão de úrçamento. nbearo de commtss!o, sr. Heator de Sousa, 

I.• discussllo do projecto n. I03 
apre3entou á Camara um, projecto que c~tem 
d >is artigos interpre tat.vos da citada Jea n. 
"96, nesse sentado. 

com a interpretação dada p r s. exc. eu es O ~R. S~tNNA Ficuamao:> requer e obtem 
tou 1e pleno accordo e me conformo inteira- dispensa d~ J itura do proi_ecto ~· 103, c:reando 
mente porquanto náo vejo. em absoluto, mo- u ma cd mta aonexa á AssJstencta a Ahena::Jos 
tivo al~um de incompatibalidade entre o cxer-, de Barbacena. · 
ciciodã advo~acia e as rcs;>Ostas que o pro· Annuneiada a r. • di cussão, ningoem peC:C 
motor dão nos autos, como mér..> fiscal do paga· a pa ra·,ra, sendo, em seguida, s"bmettido a 
mento dGs impostos. 1 votos e approv;do o projecto que t remetti:io 

O•a . H~tiTOR D~ S'U:A:-Folgo muito com á commissãode Orçamento. 
a auctcriza j a o::>iniao de V. ex: . 

O sa. VAI.OOll.na'l na MAGAI.nXe, :-A. esse 
rroiecto, que tem Se di;CUtJOO .nctta C~a, eu 
dcs1e j\ byp'ltheco o meu ap , . ; e cr:10 QUe 
ass1m esta perfeitamente attcnaa a a reclama· 
çã.o do promotor de justaça da comarca c!e 
Monte Santo, que é tambem de: todos os orgâos 
do ministerio publico. E assim, q ler a Ca· 
mara v te o proj-·cto do meu illustrad. colle~a. 
quer vote a revogação do t ( xto oa }, 1 n. 496. 
chefZarelr.os ao mesmo resultad. , ccmoante 10 
deae j'l de tod Js os r.o':>res eolk~as : facultar o 
ex~rc i:: ·o da ad.,ocacia aos pr motores de jus · 
tiça, de a cem d J com a l:gistação em vigor. 
( .Jiuito bem I ) 

Ninguem r:1ais toman lo a pa a·1ra, encerra. 
se a dis ·u ,~ã , ~enjo approva o o parecer. 

I ." d1scussão do pro;à.lo n. l oo 
Disoen~a Ja a k t ura a requerimento d'l sr. 

jo:é Alves, entra em r•' di cussão o prc j! cto n . 
roo conceder.do ao dr. Eduard d J Meneze~, ou 
~ empresa que Or~pDiZir . ga rant ia de j•JfOS 
para a fuoda;ã? de um Sanato io de Tuburcu-
losos. 

o sr. Senna F:guelrNlo:-Sr. Pre. 
si ente, nada terei ce accre ce tar á justifica-
çAo do pr jecto n. roo, ar, c:;~u e . já disse p' r 
occasilo c!a sua aprescntaçao a Cama. a dos 
srs. D!potados. 

Os meus i! lustrados cc JlegaP, certan:ente. 
terão observado que a opi üiAo publica, muitas 
vezes guiad; ra do> n~so actt s, nesta Casa, 
recebeu com mais decici:lo e si ncero app\aU"O 
as icéas contidas no me~ mo prL j~cto : applauso 
que foa tradu2ico, sem res rva~. não só ptla 
imprensa do H io de janeiro, como peJa cJ:> E~
tado de Mi nas. (Apoiados) . 

Estou bem seguro pois, de que a Camara 
cks Deputados, votando o proiecto, terá dos 
nossos patric:ics u benç!oa q~;e n-.erecem os 
benemeritos; tornando se tarr b::m credora do~ 

A. C.- 20 

I. • discussllo do prr jecto n. IOtf. 

com as formalidades regimentaes, é posto 
em 1. • di!cu~são o projecto n. 104, auctori· 
zando o governo a entrar em accordo com a 
Cttmara Municip<~l de J JÍZ de Fóra, para o fim 
de con_oJidar a divida desse municipi . 

Pede a palavra o sr. Senna Figueiredo di7.-
que tem a se~uin_te recti fi cação ~ ~~ zer n~ ~ro
jccto em discus ~ ao:- nde es ta;uro mmm1o, 
diJ?a se j uro mexlmo. 

Ninguem ma is vind á tribuna , encerra se 
a discu ;são !'cndo approvado o pr i :c to, que 
\'Oita á commi~sào de Orçame to. . 

Nada mais hõv n .:'o a tratar, o sr. Prestdcntc 
designa para amanhã a seguinte : 

ORDEM DO DIA 
PRIMEIRA PARTlC 

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

Até duas horas da tarde : 
\ presentação de pareceres da3 cornmi~sóea, 
Apresentacac de proiectos, requerimentos 

in jicações, ir. terpella ões, ou moçõ:s. 
Di<cossão de requerimentos, indicações, ·n· 
rpe \1 ões e moções. 
ApprovaçJ.o de redacções finaes. 

SEGUNDA PAll'l'~ 

Até 4 h r r~ s da tard~ : 
1. • di~cus~ão do prc·jecto n. 99, modificando 

e interpretanjo as le is n . 271 e 49~. 
a.• do de o. ré5, do Senado, adiando as c!ei ... 

ções muaicipacs. 
Levanta-se a sessão. 
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31.• SESSÃO 'ORDINARIA, AOS 11 DE AGOS-
TO DE 1910 

Pa.ICSmJCNcu. DO s:a. PilADo LOPas. 
SUMKARIO:-Aeta.-Expediente.-P.rojeetos ns. 

166 e 167, do Senádo.- Representações.- Dis-
cursos dos srs. Simello Stylita e Senna Figuei-
redo.-Renuncia do ar. A.ft'onso Penna Junior. 
-Diacurso do sr. Heitor de Sousa.-Apreaenta· 
cão de pareceres.-Apresentação de projecto.-
Diseurso do sr. Senna Figueiredo.-! • discus-
s!lo do proleeto n. 99.-1.• do de n. 165, do Se-
nado.-Ordem do dia. 
Ao meiv dia, feita a chamada, acham-se 

presentes os 5rs. : Prado Lopes. A~erico Lo· 
pes, Edgardo da Cunha, Heitcr de Sousa Ga-
ribaldi de Mello, Jay '!e Gt1me , Stylita, Silva 
Fortes. Galdino Rios, PericJes, Ignacio Murla, 
Castello Branco, juvenal Penna, Tavares de 
r- ello, Mart1ns da S ilva, Eduardo do Amara! 
Raur de Faria, Nelwn de Senca, Senna Figuei~ 
redo, Silveira Brum, João Porfirio, Schumann, 
Pedro Laborne, Ariscoteles Dutra, Valdomiro 
de Magalhã .... s, João Velloso c José Alves, fal-
tando com causa particira1a os srs. : Xavier 
Rolim, Miranda Junior, Paoliello. Julio da Motta, 
Alves de Lemos, jollo Lisboa, Antonio Moura 
c .Campos do Amaral e ~em ella os mais &e-
nnores. 

. bre-se a sessão . 
Lida a acta da antecedente e nã0 havendo 

quem sobre ella faça observações é dada por 
approvada . 

SR. 1. o Sec~ARIO dá conta do seguinte 

2XP2DlltNT~ 

O .!fiei os 
Do sr. 1. o Secretario d ~ Senad envia:1do os 

se_uintes projectc.s : 

Projecto n. r66, do Senado 
( 5 • a 1 ghlatura ) 

O Congresm do Estado de Minas Geraes de· 
ereta : 

rt. 1.0 :5alvo o disposto no art. 4· ·, § 1.·. 
da lei n. 509, de :2:2 de agost de :909, a sub~ 
stituição dos membros do Tribunal de Contas 
será feita pelos substitutos nomeado pcla.fór-
ma ·stabelecida no art. r.· da mesma lei. 

§ 1.0 Os substitut ::~s, desde que entrem em 
exerc ício, perceberão a gratificação que os 
substitu ídos perderem, e 03 vencimentos inte-
graes quando estes n!to os perceberem. 

.l. o s primeiras nomeações para 03 car-
gos a que se refere o § l. • da citada lei n. 
509, competem ao Presidente do Estado. En-
tre os nomea ios por esta fó rma, as vagas que 
occorrerem, se pr~ ncherão por acceo;so, e as 
seguintes mediante concurso. 

§ 3. 0 Alérn do requis ito essencial do diplo-
ma de bacharel ou doutor em dire ito para o 
cargo de secretario do Tribunal de Co t as, é 
in:! i pe:nsavel a prova de capacidad- ~ rc Lissio-
nal e moral, adquirida no exercício da ajvo ... a-
cia magistratura, administração ou cargcs de 
eleição popular. 

rt. 2.° Fica creado o cargo de cartorario 
encarregado do archivo de papeis deposita:Ws 
e claf>silicados concernentes a negocias findos. 
processados no Tribunal ou a elle submetti-
dos pelas Repartições Publicas. 

Seus vencimentos sio os de scgunjos cscri· 
pturarios, conforme a tabella a que se refere 
"' art • 2 • • da citadl lei. 

AJJ nomeações de cartorario, porteiro c con-
tinuo sio da compctencia oo presidente do 
Tn'bunal. 

Art. 3. o Para iDStallação do Tribunal de 
Contas, compra de mobilia, livros c mais per-
tenées, fica o governo auctorizado a despen-
der a quantia que for necessaria, n1o exce-
dente de cinco cc.otos de réis. 

Art. 4· o Esta Jei entrará em execução logo 
que seja publicada pelo Orgão Official dos PO· 
deres do Estado. 

Art. s.o Revogam-se as disposições emcon-
trario. 

Paço do Senado do Estado de Minas Geraes, 
BeUo Horizonte, 10 de agosto de 1910.- Chris-
pim Jacques Bias Fortes. -José Pedro Drum-
mond.-Gomel Freire de Andrad:. 

Projtcto n. I67, do Senado 
(S. • legislatura) 

O Congresso do Estado de Minas Geracs 
decreta : 

Art. r • o Nos recursos civeis de appellação 
_u de aggravo, nos casos controvertidos, sen-
do vacillante a iurisprudencia, cs juizes de 
superior instancia podem tornar o feito t in-
ferior, convertido em diligencia, para corri-
gir·se o erro de sua interposição, e proseguir 
o recurso que for competente dentro do prazo 
legal, observados os respectivos tramites. 

Art . .l.0 Nas acções e execuções hypothe-
carias, si os bens hypothecac:b! forem insuffi-
cientes, depois de executadas, para a soluçAo 
da divida, cabe ao credor a acção regular c 
c'.mpetente para, em irtude de sentença, ha-
ver seu pagamento sobre outros b"ns .o de-
vedor. 

Art. 3. o Revogam-se as disposições em con· 
traria. 

Paço do Senado do Estado de Minas Geraes, 
Bello Horizonte. 10 de agosto de 1910.-Chris-
pim Jacques Bias Fortes.-José Pe::lro Drum-
mond.-Gomes Freire de Andrade . Vão a im-
primir-se. 

Um officio do sr. Secre•ario do interior, 
remettendo os requerimentos do alferes João 
Pereira da Silva, do :~. • sargento Americo de 
lacedo Varella da Fonseca sobre contaiem de 

tempo para effei to de reforma e do cabo de 
esquadra A!cides Natal da Silva, pedindo in-
demniuçii.o por serviços prestados como car· 
cereiro da c deia da cidade de Palma. - A' 
commissão de Petições. 

Com missão de Camara..s Municipaes 
O sR. GARIBAI.DI DR Mer.r.o pt:de a nomea-

ção de dois membros tnterinos para a com• 
missão de camaras Municipaes que se acha 
desfalcada. 

São, pelo sr. Presidente, nome a:ios os srs. 
Heitorde Souza e Schumann. 

Repr1untaçõu 
O l!IP. Slaleào StyHta:- Sr. Presi-

dente pedi a palavra para ter o prazer de 
enviar t Mesa um pedido do cidadlo An~ 
Avelino de Figueiredo, pedindo a transferencia 
de sua fazen:fa denomtnada, cBarreira., do dil• 
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tricto da cidade de Tres Pontas para o futuro 
municipio de Francisco Salles. 

Os motivos allcgados na representaçlo jus . 
tifiellll perfeitamente o pedido, e por isso, es. 
pero que · a commissio, estudanio-cs devida-
mente, dê parecer favoravel. 

(l111ilo bem.) 
O SR. PusmaNU manda que se rem:tta 

a reprentação á commissão respectiva. 
O ••· 8t'JDD& FIKDelredo:-Sr. Pre-

ai dente, solicito de v. exc. ma:tdar corrigir c..s 
seguintes erra5 oecorridos na impressio cso 
protecto n. 107, p'Jr mim ho tem offerecido a 
esta Camara (/!). 
O SR. PRJCSIDJCN'ra: -S:rá a !tendido o nobre 
ceputad'J. 

O SR. S:~tNNA Fxcu:~tmaoo: -Uml commis-
sio de alumnoa da Faculdade de Direito desta 
capital. remette ao Congresso. por meu in-
termedio, uma represent~o no sentido d~ ser 
votado um pequeno auxiho para erigir-~e no 
jardim da mesma Faculdade, uma h: rrna em 
homenJgem ao saudoso brasileiro, conselhearo 
Affonso Augusto Moreira Penna. 

Gostosameüte, sou portador da representa . 
çio dos dignos mr.ços que procuram Lomena-
gear a memoria do seu extincto director que 
foi um mineiro illustre, ao qual o Estado' deve 
incstimaveis serviços (A}ouldos). 

O director da Escola de Odontologia da Capi· 
tal tambeGl solicit~ do Congresso a decretação 
de~uma lei que conceda áquella escola 30 apo-
lices, destinadas a constituírem o respectivo 
patrimonio. de sorte a poder ser a mesma re-
conhecida pelo poder competente, achando 
justo o pedido, peço para o assumpto a atten-
ção dl cua. 

Enviando á Mesa essas duas representações 
peço a v. exc. dar ás mesmas o destino re.: 
gimental. -Remettam-se i commissiO de Or-
çamento, depois de selladas. 

Ren11tteia do sr. AjfOf&So Pe"..a J•,.ior 
O er. Heitor de Soaza:-Sr. Presi-

dente, v. exc. bouve por bem remetter á com · 
missão de constituição e Justiçt, que tenho 
a honra de presidir. o officio em que o illustre 
dr . Affonso Penna Junior communica á Mesa 
a renoncia do seu mandato de deputado pela s. • circumscripyão eleitoral do Estado. 

Ha dois annos, sr. Presidente, a camara fir-
mou, mcd:ante inici .... tiva da comm.s ,Ao de Con-
stituição, a doutrina de que a ren:mcia do 
mandato legislativo, como acto unilateral in . 
depende de delibera;ão da Casa do Congresso, 
onde tenha assento o renunciante. 

I~so se fez, quando tivemos o desgosto ele 
perder a coliaboração do nosr;o tambem dis · 
tincto companheiro, sr. Sebastião Augusto de 
Lima. 

Hoje, com'J naquella occasião, a commiS!ão 
de Constituição entende que esse officio iade-
pende de parecer. 

Só resta á ca!T'ara, verificando a authentici-
do.de de que vem revestida a renuncia, lamen-
tar como fazcmo3 hoje seguramente com to-
da a sinceridade (opoiados gtrus), que o po-
der legislativo íiliiC privado com a resolução 
do ar. Affonso Penna Junior, de um dos seus 
mais cultos e illustrcs membros. (Jl•ilo 61m)l 

E' esse o sentimento da commissio e pela 
manifestações geracs, parece.me que do toda 
a Camara. 

Devolvo. pois, a v. exc. esse officio de re-
nuncia, aúm de que a Mesa frovidencie, de ac-
cordo com a verdadeira intelligenc1a do art. 
~~da Constituição e do art. 66 do Regimento, 
sobre a eommunica~'à.o que nos dirigiu o nosso 
distincto ex·collega (M•Uo bem). 

O sa. PusxoeN're. traduzindo o ~entir da 
Camara, registra. com pezar, a perda que aca-
ba de soffrer esta corporação legislativa com 
a renuncia ao dr. Affonso Penna Junior e 'man-
da 9ue, ne!õ te ~entido, se faça ao governo • 
d ~v•da commun.caçào. 

Passa-se á 

APUS2NTA; Xo DR PARRC2RltS. DAS CO:i\UUS-
SÕR3 

O SR . F. ScHUMA.NN, por parte da Com-
mis:io de Fo•ça Publica, apresenta o seguint~ 

P.1ncer para 3•8 discussão do fJroj'eclo "· 87 
A commissio de Força Publica é de parecer 

que o projecto n. 87, do corrente anno, seta 
submettido á 3. • discussão e approvado. 

Sala das Commissões. 1 1 de agosto de 1910. 
Jayme Gomes. presideote.-Frederico Scbu-
maon, relator.-Pedro Laborne.-A impri-
mir-se. 

0 SR. jUVltNAX. PENN~ pela Co::nmissão de 
Agricultura e lndustrias. apresenta o seguinte 

Parecer para 2. • diuuss4o do pyojedo 11. 9J 

(S. • legialatura) 
A commissão de A~icultura e Industria, a 

que foi presente o protecto n. 93, deste aooo. 
\á approvado em 1 • • discussão; 

considerando que o cosiDO •gricoia ambu-
lante de que cogita o alludido projecto, é uma 
necessidade inadiavel, por isso qt1e nem todos 
os lavradores podem, no momentc difficil que 
atravessamos, visitaros campos de demonstra-
ção ou alguma cF'azenda-modelo•, existente 
n'l Estado, afim de conhecerem os instrumen-
tos modernos e systemas aperfeiçoados de cul-
tura~ 

Considerando que o ensino ambulante levará 
a todas ás zonas · do Estado o conhecimento 
que o agricultor precisa adaptar para. com 
pequeno trabalho, colher grandes resu ltados 
da sua actividade; 

considerando. egualmente, ser 1e grande 
utilidade o projecto na parte em que consigna 
premi os de animação que virão fomentar a in-
dustria da pomicultura, aliás \á bastante dt· 
senvolvida em alguns pontos do Estado, care-
cendo apenas de estimulo para maior incre-
mento:-é a commissi~ de parecer que se\a 
elle dado para segunda discussão e approvado, 
com as emendas =1ue então o fTerecerá . 

Sala das commissões. 11 de agosto de 1910. 
- Juvenal Penna, presidente e relator.-Edgar-
d'> da cunha.-José Galdino Rios.-A impri-
mir-se. 

o SJl. SJCNNA F'xcuaxuoo. em nome ela com· 
missão de Orçamento, envia à Mesa os seguin-
tes pareceres : 
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Parttfr lafW J. • diMWSJão do jrojtelo ,., 89 
A C()mmiss!o de orçamento é de paree(J que 

o proj~cto n. 86, já approvado em 2. • discus 
aloJ sej1 aubmettido á 3.• e approvado, guar-
daaa a mes., a redacção. 

Sala das Commis: ó~ dt Cé>.rrara dos Cepu-
ta:t.s, 11 de •gosto de 1910.-S nna Figuei-
redo.-Nelson de Senn1.-Heitor de Sousa. 
Pare> e,. ;a,.a J. • discu11ão do ;rojedo •· 88 

(S. • legislatura) 
A Commisslo de Orçamento, examinando o 

pro;~cto n. 88, já approvado em l.• di!CUfsão, 
considerando que a beUa iniciativa l.la cLiga 
Maritirna• é digna de applausos. 

considaando ma i!'. que o povo mineiro sem· 
pre esteve ao la~o das causas patrioticas e que 
nlo deve negar o ~eu concu Se> ao grande e m-
prehendim( ntO que dla tem em mira, qual o 
de se perp tuõr e ' um novo vaso de • uerra 
a beroaca bata ha do Riaehuelo, homenagean . 
do assim cs gloriosos soldados que heroica-
mente pugnaram pela causa do Brasil, contra 
13 r rças de Sola no l.opez. 

Considerando, ainda. que ã Eubscripção na-
cional nenhum brasileiro recusará o seu nome, 
e que, finalmente, iá s~ tendo manifcstadJ os 
repre~entantes de Minas no Congr~so de Es-
taco em 1. • e 2. • discussõ!s, é a commiesã.j 
de parecer que se ia submettido á 3. •, reser-
vando-se o dirdto de apresentação de emen· 
das no co:rer da di: cussão. 

:sa!a di s Commissões ca Camara dos Depu-
tados de l\\iras G~racs. tr de ago!lt . de 1010. 
-Senna Figueiredo.-N .lson d~ Scnna.-Hei-
tor de St usa. 

Pa,eccr n. 200 

A Commifsão de Orça.nento, tendo em mão 
o requerimen•o do eolJector de S. João d'El· 
Rei, p d.ndo vanta cns para o car5o que ex~r
ce, co si_derando que o assumpto é captado 
pelo pt 1ecto n. 107 é de péuecer e reque r 
que s : i o dito requ!riment appenso áquelle 
proiecto. 

Sala das Ccmmissões da Camara dos Depu. 
tados. 11 de a!:: os~o de 1910 .-Senna Figueite· 
do. -N ls n de Senna. -He!t(;r d~ Sc,u a. 

O 1 esmo r . dept t ajo pe ·c e obtem dispen-
sa dJ:. formalidades r.gimentaes para que as 
JT a terias co sta tes dos ~arecc res que acaba 
de apresentar fi gurem oá crdem do d1a de ama-
nhã. o ~R . t\ELSCN DF. SEN~A,em llO'D C da c om-
micsã de O ç m nto, envia a J\lcsa vS s • 
guintes pareceres: 

Parecer pnra a terceira discusJão do ;roje.:to tz. 
90 

(5. • :eg islatura) 
A Co:-nmis ão de Orçamento é de parecer 

que pas e á terceira discussão e seia ap;>ro-
vad pela camara o p o1ecto n. 90, com a se-
gui nte reJacçáo: 

O Coogre.< so Legislativo do E~ tado de ~li nas 
Geracs decreta : 

Art. 1. o Fica des:ie i3. aberto ao Presiden-
te do E!>tado '.> credito de quinze contos de 
rtis ( 1 s :oooScoo ', para que, dentro ceste limi-
te, pr ste auxilio para ser conclui da a crches. 

tnção da opera Jyrica cTiradentee•, do maatro 
Manoel jcaquim de Macedo. 

Art. 2. • t'i::a egualmcntc auc:tcrãzado o Go· 
vemo .a mandlf imprimir a; c:omPc&içOea mu-
sieaes ~ o mac&tro F•ancisco Valle. ent:ar.do 
para. esse 6m em ac:corclo com a familia desse 
saudc.so artista mineiro. 

Art. 3 .0 Revogaíll·~e asdisposi;ões em con· 
traria. 

Sala das CommissOes. 11 de ago ·.to de 191c,. 
-Nelson de S(nna, re)qtor.-Heitor de Sousa. 
-Senna Fi8uciredo. 

P<~reur para 2. • di&cuuão do prsje#o " 91 
A Comrnissão de Jnstrucçlo Publica, a que 

foi subme ttido o p1ojtcto o. 9~. apprcv•do pela 
Camara, em I . • dascussão, é de parecer que 
seja o a: e . mo dado para 2. • discussão e appro-
vado, nos tera:os em qt:e c&lá coocebidC\, por-
quanto, encerra o me~mo projccto medidiS al-
Umente v anta j:l~as ao progresso inteUcctual do 
Est1do, vem completar a nossa organização 
do e nsino r.ormal e ~.stimula o pr fessorado 
primaria para, cada vez mais, se "f rvorar no 
stu nobre magisterio 

Sala das Comr is õe!l, 11 de agosto de 1910. 
-Nelson de enna.-Raul de Fana.-Cat>te!-
lo cranco.- J Ao Vellcso. 
Parecer e 1'edarçtto ;ara 2. • dlscressão do pro· 

jecto n. I04 

(5. • Legisla~ ura) 

A commi~são de Orçamento, a que foi pre· 
sente o prc.1 ~ cto n. 104. desta legi )atura, e Já 
approvado em r.• discus s ~ (i: considerando que, 
si pelo lado constituc.onal tfl) vi ~s dis{l<si-
çõcs combinadas doart. íS . ns. 11, e VI e art. 
79. da Contitu iç o M1reira, defeso não é aos 
municípios ré •i1arem operações de credito e 
c.utras transa ,õ::s e con ract d~ seu pecu-
liar intere~ st: . de ntro ou fôra co paiz ; toda-
via ossiste a Estado o direito dr, pelos meios 
legaes ao seu alc·nce, proc, !rar en::aminbar a 
v.da fi nan;eira dós rnunJcipa lidad s existentes 
em seu t rratcrio, hcilita.a o-lhes qt:anto pos· 
Si\·eJ, em dadJs circumstancias de reciprocas 
garantias, o enseio de contrah irem crnpresti-
roos destiood~ s á app~icação de manifesta uti-
Jijade p ra o município; ma\ on~iderando q ·e 
a boa pratica da nc!;sa J.istorao úoancci1a: acon-
selha que s~ c vil em inconvenientes dos em-
pre tirr.os ex ternos contrahid s elas munici • 
palidades dõs qu ae~, em summa, é sempre o 
t.stad o 'gara tador moral, quando nlo o seja 
por JUriúrco endos~o previamente concedido, 
em face d credores c.-xtrangeiros ; e ainda. 
finalmente, c:msiderando que, p )r mais van. 
taio:os que se j1m os termcs da operrção de 
creditas, que a Csmara Municipal de juiz de 
fó:a pretend r(alizar, numa praça euroréa, 
preferivel será auctorizar se o Estado a en-
trar em accor .. o directo com a d1ta municipa-
lidade pa r<:~ que e:::ta consiga, mediante soli-
das garanti as dadas ao tbesouro estaéOal, ot-
ter os recur~os dese1ados para o recommenda-
vel fim de consolidar a divida daquelle muni-
cipio C( m real diminuição cos tncargos an-
nuaes do servjço de an ortazação e jur<l6; e 
tendo muito em •iata a con missão que nlo 
sóo projecto . n. 104, nas bases que foi cooce· 
bido, como cs termos e ckclarações com que 
foi justificado perante a Cfmara doe Deputa-
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dos pc:o seu ~ prtseptante e J:residente d• 
commí!!:ão ~c OrçameLto. çor.vtncem da con-
veniencia d) seu 1 bjecto; sendo tarr.be~ cer 
to que se 'trata de ' tJma .,peraçllo em que o 
Estado ~e sentirá perfcita~rente gaorantido 
pelas comp-:nsações cffectivas. que lhe s· rào 
dad<-s na anecadlçào de uma parte das rcn-
óU do opulento, aaeantado e pc p. l so muni . 
cipio de juiz de fóra: E.' a comrr.i·~ào cc 
pareccrquesc\ad do para 1.• discussão e ap-
provado o d.to projecto. C(lm a s guinte re 
dacçào. 

O Congresso Legislativo do Estado de .Mi· 
Dls üerac:e decreta : 

A1t. J,° Fica o govuno do E&tad.> aucto-
rizado a entrar em acc<. rdo com a camara 
Monicipal de juiz de fóra para o fi m de con-
EOJidar a divida éomcsn o munrcipio, median. 
te a operação de credito que fur uccessano 
e deba11o das eegcintes c mh~õ!s: 

I O {tro do novo empr stimo não ço'kr:l 
exceder de cinco çor cento (5 ·t.) ao "-nnn, 
de•cndo ser de tine enta ( \O) annos, no n.l· 
:rimo, o praz para a sua arnortizaçã ; 

li A mnnici palUaJe proceder â a> immedi;.-
to rcs~ate dos actu1es empr .stim0s, qce a one-
ram, Sl.b a taxa ck. sc;te e dez pCJr cento ao 
aDO l • 

111 'O limite maximo de caja annuidade do 
empr stimo será de duze r . t~ se quinze contt s 
de réis .. (llS:our S on, corr prc:hc didc.s nc ~ ta 
importan_ia os encar os annuacs, do ~:rviço 
de juros e a n ortiza ;2o ela quantia a emp jes · 
tar ao municip;o rt:fe rico; 

IV O g verno do Estado celebrará, directa 
mente, com a Camara Municipal de juiz de 
de Fóra, o nece a rio ;; ju::. te para Hrecadaçào 
dos impos tos e rendlmentGS municipaes, que 
lhe con venham e ta~tem para cobrir, anoual-
mente, n ~ er v iço de \uros e amos t•zaçào do 
emprestimo. 

Art. 2. " f ica eguamenre auctoriz.adoo f!O 
verno a rea tza r as opeu ç s de c re:Mo ne 
ce,sa ia á e:xe uçào da pre crte lei e centro 
dcs li mi tes pr scnptos r o n. l co artigo pre-
cedent e, ques to ao ~razoe iuros dos op ra 
çóes qu~ fize r . 

Art. 3. · I e vogam-se as :li j:osições em con 
traria . 

Sa la das o·vt missõe~.rr d~ ~g~tode_ r Q JO . 
-Nel on e S ~ noa 1ela10r.- Hcatt. r dt. '-'ouza. 
-Sc:nna Fig ueiredo. 

O me mn sr. dt: p t ;.do rcqu r e ottem dis-
pensa da forma l.id a. e ~ rtgi~r,tn l es p,ms ' e 
os pro jec tos, a que se referem' dois uttim0s 
pareceres, que acabl d ! apresentar. se jam da · 
dos pata Cirdem do dia de ama nha . 

0 8R. HE ITOR DB $( UlA, pc:J t commis~àl 
de Orçcsmento, apresenta o segu 'nte 
Pcrtccn- para ugunda discu .' sà:; do proj t c!o 

n. I Oj 

0 142SMO SR. DHP'OTADO, em DOU: e da COm• 
missto de Constituição, .UaisJP.çlo e jllftiÇt, 
envia á Mesa o s~g•ziote 

Pllrtrtr fHI"" in-rdr• distriSJilo 'do fwrljedo "· 
164, do Senado, com a redaq4o das tMnfllas , 
A ~c mmis.~ào de C:<. ostiÍuiçlo, Legialaçlo c 

Justiça, a q~.;e f, i plc:!eote o projecto n. 164, 
do Sc:na~o. já ~pprovado em segunda discus-
são com v ar ia!' t mcnda~, é de parecer que o 
n esmo se ja wtmeltido á terceira discuuão 
e o.pprovado. 

(.'fie, ece as ea:.endas redigidas conforme o 
v~nciéo. · 

êala das commis1 õ: s. tr de a gesto de 1910.7 He1tor de Sou1a, presidcr.te e 1 elator .-Pcn-
cles de Menconça. Eduardo do Amaral.-Vaf• 
domiro d~ .Mcgalbães. 
Emendas da cc,tnmisJã o d1 C onsltl~,·ça o, ltzis-

loçáo e. Jull ra ao prritclo 11. 164, do Setzado, 
ojj,rtc:das e approvadtu tm 2,• d~&cwsào. 

r.• 
Subst itua se por estt-, o art. 1.0 : 

A1t, 1.0 fica restabelecida, sob a denomi-
naçà "l c'e Secre raria ela Agricultura. lndustria, 
Tcna!.', Viação e O.:>r as Publica<:, a Secretaria 
ela AgricuitUJa, L ommercio e Otras Publicas, 
crtada pela lei n. 6, de 16 de dc2embro de 
r89r, e l'u pprirr.ida pela lei n. 318. de setem· 
tro d; ' 90 '· 

Substitua- se pc r este o a. t. 'l,0 
: 

Art. 2.• O ~overr.o organizará 1 referida Se-
cedi lia co nu; S• rvi ço,. administrativos que, 
por . eu t-j-:cto e materia, lhe competirem, 
: upprim•n<lo, quan~o vagarem. <.s cargos dcs-
n c: ssar i s e c::xpc din~o o regulamento preciso 
para dkctivida<le dessa organização. 

3·· 
Accre~cente-se on je convier: 
Art ... Os Secrete.ri s de Esta~o perccberllo, 

ai m de s v~ nciment1 s actuae~. mais a quantia 
e tre zent o 0111 réis ( )Ot$coo) mensaes, 1 qual 

se enc c,aporatâ àquelhs vencimentos. 
.; .• 

Acc re ccnte s_ onde convier : 
Art. . Os < fficill ( s de gabinete dos Secreta-

ries de E::. tad se rão por estes escolhidos den· 
t to ou r ·ra. do l unc ·sonal isn:o publico doEs· 
ta o, competindo n ste ultimo caso, áJçessoa 
que for nomeada, o ve ncimento mensal ôe qui-
nhent<.s mi l réis (;o~s co). 

s.• 
:\ ccr~ce nte se onde convier : 
Art . .. A p resen te lei entra rã em vigor na 

data de ~ ua pub icaçà0, fican:io o governo, des-
de ( , auct1 r i7a:lo a abrir o credito neccssario 
á Hra tX!! CUÇàO. 

Sa 'a da. c.•õ s. cm l; de julhode 1910.-
Hei tu de ou~a. F.: Jua_ao Amaral.- ]05é AI· 
ves. - Imprimam se. 
APRB~ 'ENTAÇÃO DB PR JHCTOS, RBQUJtRlliltN'l'OS; 

INDICAÇ E , INTERPJU,J.AÇÕJIS B llt"ÇÕ~ 

A ccmmi~s~ odé Orçamento, ten ·'o em vis· 
ta o pr, j c to n. 1 J, deste annc-, que t:ncerra 
modifica óes no serviço estadoal d..: sssisttncia 
a ahenadcs e crea uma co·onia annexa á ac-
tual Assisten . ia d ; Alienados de Barbacena, 
e •ttendendo qu ~ o me ·mo cc,ntem salutare~ 
me~ida ~ . - é c'e parecer que se\a submettido 
á 2.• discussã o e approndo. O flP. Senna Figueiredo :-Sr. Pre· 

Sala das commissões em 11 de a~sto de ~idt nte, pedi a paJa . ra para envilr á Mesa um 
1910.-Heitrrde &,ou2a:relator.- s~ npa Fi · proicc.t~ •. cuj:l {ustitic~çãoacho des.oeccaearia, 
gueiredo.-Nelscn de scnoa .-lm;mma se. I till a utihd~ de dO mcc1ld8 oelle CODtlda. 
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Trata ' pro\ecto de conceder, a quem maio· 
res vantagellS efferecer, uso e goso de uma 
estrada de ferro que, partindo de Amla FIO· 
reacia, na E. F. Leopoldina, na linha de Ponte 
Nova a Bicudos, vá á séde do districto de Je-
query. 

Está concebid.:> nos seguintes termos (/1). 
(Muito bem). 

Discussão de requerimentos, indicações, in-
terpcllações e moções. 

Approvaçlo de redações 6naes . 

S2G'ONDA PAR'l'2 

Até 4 horas da t cl rde : 
t.• discussão do protecto n. Q7, auetorizando 

o governo do Estado a entrar em accode com 
Projecto n. IoB o da Uniãc, afim de serem applicados á diasemi-
{ s. • legis latura) mção da instrucção primaria os auxi!ios que 

. . . forem decretados pelo Congresso Nacional. 
O Congresso Legtslatlvo de Manas Geraes de· r.• do de n. 1}8, auctorizando o governo a 

ereta : I contra:etar com o dr . Augusto Carlos da Silva 
Art. r.0 E' concedido a quem mais vanta· Telles a construcção de uma estrada de ferro. 

~ens offer~er o uso e goso de uma. estrada de r.• do de n. 96, considerando de utilidad~ pu-
ferro, de Ie1t0 d~ o,m7>, a qaal, parllndo da es- blica a c Academia Mineira de Lettras• de juiz 
taçao - -\ nna Florencia-da Estrada de Ferro de Fóra ' 
Leopoldina. na,Iinha de Ponte Nova a Bicudos, :~.• do 'ce n . 94, auctorizando 0 governo a 
vá á séde dl d1stricto de Jequery, podendo ser ' 
utilizada a estrada de ferro da usina-Anna fundar no Estado até mais 4 escolas normacs. 
Florencia- iá e ::n trafego. :~.• do de n. 104, auctorizando o governo 1 

Art. ::z .o Ao concessionario fica livre a esco· entrarem accordo com a r.amara Mut.icipal de 
lha do melhor traçado entre Je:tuery e o ponto juiz de Fóra para o fim de consolidar a divida 
inicial da Estrada de ferro Leopoldina, sendo· do meamo município. 
lhe conceJidos to:fos os favores geralmente 3: do de n. 90, concedendo rs:oootooocomo 
facultados ás emprezas de vias-ferreas para auxilio para ser conclui da a orchestração da 
trafego publico. opera cTiraoentes•, do maestro Manoel Joa-

Art. 3-0 No contracto que se firmar aerão quim de Macedo. 
estabelecidas as clausulas que obriguem o con- 3.• do de n. 86, creando linha de tiro no Gy-
cessionario a construir a dita estrada e as mui- mnasio -'Hneiro. 
tas em que possa incorrer. 3_. do de n. 88, auctorizando 0 gov~o a 

Art. 4·o Revogam-se . as disposições em eon- concorrer com roo:cooSooo para acql!isi do trario. 
Sala das sessões da Camara dos Deputados novo couraçado cRiachuelo•. 

de Minas Geraes, 11 de agosto de 1910.-Senna Discussão unica do parecer n. 200,mandan-
Figueiredo.-Tavares de Mello.-Americo Lo- do annexar ao projecto n. 107 o requerimeDto 
pei.-Silva Fo1tes.-Antonio Martins.-Nel- do collector de S. joâo d'El ·Rei, pedindovan-
son de S:: nna.-Aristoteles Datra. tagens para o cargo que exerce. 

Estando apoia:jo pelo numero de assignatu- Levanta-se a sessão. 
ras, vae 1 imprimir-se. 

Passa·se á 

:.~.• PARTE DA ORDEM DO D'A 
1.• DIS CUSSÃO DO PROJ~C'r() N. W 

Lido e posto em t.• di cussão, é sem deba -
te approvado e vae á commissl"l de Legisla-
ção o projecto n. 99. modificando e intepre-
tand') as leis ns. 27 1 e 496. 

I."' discussão do proje.:to n. I65, do Senado 
Finalmente é lido e posto, em r.• discussão, 

que se encerra egualmente sem debate, o pro -
1ecto n. t6;, do Senado, adiando as eleições 
municipaes. 

Submcttid a votos, é o projecto approvado 
e remett iJo á commi~ ::: ão de camaras 1\\uni· 
cipaes. 

Nada mais havendo a tratar -se, o sr. Presi-
de nte designa pata acr.al bá a seguinte : 

OR DEi\\ DO DIA 
PR.IMJtiRA. PAR'l'. 

Até t hora da tarde: 
Lei tura e approva<',ào da acta. 
Exoediente. 

Até duas horas da tarde : 
Apresentação de pareceres das commissões. 

Apresentação de projectos, requerimento, e 
injicações, interpella;ões ou moções. 

3:1."' SESSÃO ORDINARIA, AOS u DE AGOS-
TO DE 1910 

PJUCsm2NCIA DO SR. PRADO I.OP2S 

SUMMARIO :-Acta,- Expediente .-Dl!cUl'SO do 
ar. João Lisboa .-Apresentação de pareceres.-
!.• discu.ssllo dos projectoa na. 9-;, 98 e 96.-2.• 
dos de ns . 9.& e 10&.- 3.• do de n . 90.- 3.• do 
de n. 86.-Dlscurso e emeuda do sr. Senna Fi· 
gueiredo.-3.· do de n . 88.-Parecer n . 200.-
Urgencla.-Redacção final do projecto n . 88.-
0rdem do dia . 
Ao meio dia, feita a cbamadaÀ acham-l'e pre. 

sentes os srs. Prado Lopes, rue rico Lopes, 
Edgardo da Cunha Stylita, Schumann, S1lveira 
Brum Jaym.: Gomes. Garibaldi de lello, Nel· 
son ciC Senna, Castello Branco. Silva Fortes, 
Ignacio Murta Pericles, Eduardo do Amaral, 
jo!o Lisbôa, 'juvenal Penne, João Antonio, 
Galdino Rios, Senna Figueiredo, Valdomiro de 
Magalhães, Tavares de Mello, .Martins da Silva, 
josé Alves, Pedro Laborne, João Porphirio e 
Raul de Faria, faltando com ca~sa participada 
os sr3. Xavier Rolim, Miranda Junior, Paoliello, 
julio da Motta Alves de Lemos, Antonio Mou-
ra e campos dÕ Amaral e sell' ella os mais se-
nhores. 

Abre-se a sesslo. 
Lida a 1cta da antecedente e não havendo 

quem sobre ella faça observações é a mesma 
dada por approvada. 
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O Sll. 1• s~c~AJUO dá conta do seguinte 
JCXPJCDJJ&N'tJC 

R•P,es~ 

De habitantes de S. Romão pedindo conces· 
são para cultivarem uma ilha existente no rio 
S. Francisco e de propriedade do Esta~. -
A' commissi o de Agncultura. 

O/feios 
Do sr. Secretario do Interi r enviando uma 

memagem em que o sr. Pre~idente do Estado 
pede um credito supplementar para o exerci-
cio vigente. -A' com ni:sáo de Orçamento. 

Do mesmo senhor enviando papeis referen · 
tes ao augmento de cust<.s iujiciarias apresen 
tadas pelo contador distribuidor e parttdor da 
comarca de S. joào Nepomuceno. - Identico 
despacho. 

Ntp,ese,.taç!o 
O sr. .João Ltsboa : - Sr. Presidente, 

vou enviar á Mesa uma representação dos fun-
ccionarios não remunerados do fôro de Bae-
pendy olicitando retevação da prescripção do 
paga ,;ento de custas \u1iciarias, relativas ao 
1.• t rimes tr · do ~> nno de 1Q<.9. 

Por uma circu lar do t:xmo. sr. Secr.etario 
do Interior, foi d .. terminado aos jui1es de di-
reito da con rcas que os mappa para o pa-
gamento de custa'> judici arias fossem envia. 
dos :i.qu lia Secrl·taria no p:-azo de 90 dias. de-
pois d;: terminado o 1 .O trimestre d- cada anno. 

Es a c'rcular. porém, publicada. no jornal 
offic'al, sahiu, por engano occorrido na re-
spectiva revis o, referindo ·Se a l'emestrre em 
vez de referir·se a trimestre ; de sorte que 
aqueles fu ncciooa rios. não tendo o devido cui -
dado de confrcntar a circular pu ':llicada com o 
dispositvo que fixa a ~poca da pres:ripção, en-
ten eram qu o prazo para a remessa dos map-
pas !e minaria ao fim do semestre. 

D'ahi o facto de terem os funccionarios não 
remunerados d fôro de Baependy organizado 
o map;:>a das cu tas judiciarias relativamente 
ao 1.• trimestre de 1909. 11110 dentro do semes-
tre conforme, por engan·\ determinava a cir-
culàr publicada, mas dentro de 91 dias ; dan-
do-se,porta'lto. a prescripç!1o pelo excesso d~
se pequeno espilÇO de tempo, ou se1a de dois 
dias . 
Al~m dis o. houve agglotr.eração de traba-

lho no fõro de Baependy, de sorte que a re-
spectiva commi!J!ão que tem d~ estudar os pa-
peis para dar despacho á petir;ão dos recor· 
rentes ponderalrlo todas essas circumstancia' , 
saberá' eu e tou bem certo, praticar. mais uma 
vez. um a c to ~e equiàade e \USt.iça defer~n "O 
o citado requerimento, que é asstm concebtdo: 
(Lê ). 

( Muito bem ; muito bem ! ) 
A' commi são de Legishtcllo e justiça. 
O sa. SENNA FIGUBIUDO devolve 11 Mesa 

a peça protocollada sob n. 1 .187, que em"ora 
com o despacho para a commisslo de Pc:ti-
çõ:s, foi entretanto remettida a de Orçamento. 

Oommuni&açao 

O SR. josa' .\ r.vu communica e a Camara 
fica inteirada, que a commisaão nomeada pelo 
sr. Presidente para represental-a na sessão 

commemorativa da fundação dos cursos \Uri· 
dicas no Brasil promovida pelos academicos de 
Direito, cumpriu o seu dever. 

O ••. Schuma-.n: -Sr. Presidente, pedi 
a palavra para ter a honra de passar ás màos 
de v. exc. uma r ;:prescntação Qa Mesa Ad· 
mini~trativa da Santa Casa de Misericordia de 
Villa Braz, solicitando do Congresso Mineiro, 
uma subvenção em beeneficio daquella pia in· 
stituiçào. 

Sr. Presidente o hospital não se acha 
ainda installodo, mas brevemente será iaaugu-
rado e eu esto;J certo que presta1á reaes ser-
viços á população daquelle pr~pero e futUrO!O 
municipio. 

A representação vem acompanhada de uma 
photographia do ediúcio e bem as, im dJS re-
spectivos estatut s "'!Ue fcram publicados no 
Mmas Geraes n. 274 ee 18 de novembro de 
19 .8, tambem junto. 

Sr. Presidente, convencido de :}Ue a hon· 
rada commis~ão de Orça ento atteo:2erá 
ao tusto pedido, mesmo porque, uma institui · 
ção dessa ordc: m nlo pode:: prcciadir do auxilio 
do Bstado para manter-se, cu pa~so ás mãos 
de v. exc. cs r ferid~ s papeis para que te-
nham o destino regimental e rc: ueiro que a 
a representação seta publicaja no \Ornai offi-
cial da Casa. 

0 R. RESIDENTE:- Publique- e na forma 
requerjja e remetta-se á coma,issão de Oiça-
manto. 

Reprcsetztaç4o 
Illmos. e exmos. srs. Presidente e mais 

membro do 'cogrcsso .Mintiro. 
Os abaixes as ignados, membros componen-

tes da Mc!sa Administr"'tiva ~Santa Casa de 
Misericordia de \ illa Braz, em perante vv. 
excas. !eguros do e pirita c!e justtça que pre-
side a2s actos de~sa patriotica corporação, so-
licitar m favor da instituição que dirigem, 
a consignação no Orçamento do Estado, da 
verba do costume votada a todas as institui-
ções semelhante. ' · 

A Santa Casa de Miser\co:dia desta Villa, 
não se acha ainda installada, mas seu hospi-
tal será em breves dias inaugurado, satisfa-
zendo a3sim uma necessidade, de par cem o; 
aohelos do populoso município, achando-se já 
concluído o espaçoso predio, construido pro-
positalmente para o caridoso firo, como se vê 
na photographia inclusa, bem como adquirido 
jà o material necess~ario para a manutenção 
das enfermarias, ficando sua conservaçllo ga -
rant ida por numer sos associados. devtm'o a 
imtituição ser regida pelos E:.ta tutos, que fo-
ram approvados em assembléa geral, os quaes 
foram publicados n::J jornal official, conforme os 
exernplares egualmente inclusos. 

Certos do' que ser-lhes-á feita justiça. os 
abaixo assignaéos P. P. a vv . ex c a:. . deferi-
mento. E. R. R. 1. Villa Braz, 5 de agoslo de 
1910 . -A Mesa Admini. trativa . 

Provedor Francisco Braz Pereira Gomes. 
Vice Joaquim de Jmeida Ca mpos e Silva. 
Thesoure•ro J~é Serodia . 
2.0 secretario. Mónoel Antonio Salgado. 
Procurador José Alfredo c;.mt s. 
1.0 seaetano, Seraúm M. dos Santos Lima. 
Villa Bra:r. 5 de agosto de 1910.-f rancis-

co Braz Pereira Comes. Estavam collocaras e 



devidamente inutiliu.ias dual' estampilhas no 
valor de oitocentos r~is. (rs. 8.o) 
APJUCSJCN'l'..&.;Xo 'DJC PAREC8~JCS DM CvliDirrõJCS 

O sll. EDUA .. DO DO A MARAI., por parte ·da 
commissilode Legislaçlo e Ju,tiça, Jé e mmda 
t Mesa o s .guinte 

P4Wt!n" "· 201 

(Q11inta legislatura) 
A commissão de Con~ti u ·çâ-1, Lt'gisl2~o e 

juJtiça, tendo estudado o assumpto oa p.;trção 
dO sr. Artbur Longobudo de Salles. actual 
chefe de secção da Repa•tiçào dJ. Policia, ve u 
emittir sobre elJa o seu parecer. 

Pretende o requerente que lhe se\a contadv, 
para os effeitcs de sua aposentadori•, o tempo 
de um anno e um mez, durante o quaJ como 
professor publico que fci da c:sc, la de S. jo:é 
doParaizo e, por u :timo, da d:: Itaiubá, rrt:eu 
cumulativamente as aulas noctumas, então 
existentes nessas duas cid"d~ s e creadas pela 
lei o. 2.913, de~ de outubrod~ 1882. 

Restaurado o inst ituto da aposentaduria pela 
Jei addicional á Constitoiçàr-, n. 7. de 14 •e 
agos·o de 1919, fó em f:: cc de ~ uas disposições 
póde ocaso ser r-= solvi1o. 

Ora, a citada l~i a ldidc.nal, depois de ter t'S· 
peci6cadoos func~iooarios publicas sos quaes 
aproveitam os seus di~pos &tivos (art. 1.0 n 
IV) ; de haver d!ünido o; servi que p :1t m 
ser computad s p~ra o bem 6cio que d a inst i-
tuiu (art. 1.0 n. V); de ter es tabelecido reg ras 
para a liquiiaçào do t empo de se1 viços pres-
ta005 (art. 1.0 o. VI); prescreveu oue as suas 
di5poSJÇÕ!S quanto ao requisit0• para a apo-
sentadoria 110 t empo de s rviço .. . só p ,derão 
ser alterados ob5erva nd se <. s arts. 121 r a 
constituição 'e 4 da lei adj C'ional n . 6 de 27 d~ 
julho de 19)s, art . J.0

, n. xr. ' 
Logo, toda a tenta ti v a p;a ra a cnmecuç:to da 

aposentadoria ou melho• ia de vantag·ns, não 
encontrando apoio na !: i adj icic.-na l n 7, 1á· 
mais se firmará em lei < rdinaria po~terior, qu : 
nlo pode ampliar r u alterar cs d•s~ositivos da· 
quella lei constitucir nal. 

Opina, por i .so, a commis~à o p:la reme ·ca 
ao governo dJ re:tuerimento obre que versa 
este parecer, afim de q.:e, r pportunamente, 
tenha a pretensilo do requerente o resultado 
que pc:rmittir a Jegis laçã, vigem e . 

Sala das commi· ~õ :s, u de! eg ~to de 1910. 
-Eduardo dJ Amaral, relator.- Pericles re 
Mendonça.- Vai 'omiro de Magalbãe- . - H.itor 
de Sousa, presidente.- -\ i .primir se . 

O SR NEI.SON na SEN~A. em no e da c'>m · 
missilo d: Orçao:e:tto, apresenta o seguinte 

Parecer pa,.a z.• discussão do projecto "· 1 0 0 

(Quinta l::gislatura) 
A commissão de Orç&mento é de par ecer que 

se\a submett ido á :~. • discussão e ap r vado, 
co1servada a mesma rcd dccã , o pro\ ·cro n . 
100, que consigna d i•posições altaa:ente re · 
commendavci para em nos~o E~tad • se empre-
hender, com efficacia. ~grande campanha scci.al 
contra a tuberculo~e. 

Este é o problema que emp·! a a att. n l o 
geral dos centro• civihzado•, e, para se attín 
gir, com bom exito, o obiectivo visado no pro 
1e<:to n. ror, oã ' ba C?mo traduzi~ em lei o 

plano on tnçadc e que cogita, de modo ampto 
e seguro, da soluçilo c dos mtics de combater 
a phtisica. sob o tríp lice as~cto de uma. 
cPmpanha propbylactica, tneripcu~ica e bu-
manitaria. 

Sala das commieaões. tJ de ag~to de 1910. 
- Nc bon de Senna_ relator. -Senna Figueire-
do.- J-.ão u~boa •. 

0 MK MO SR. D · PO'l'AOO. por parte d" COm• 
missões reunidas de! ln-lroeçlo Publica e Agti• 
cultura, envia á Mesa o sel!!uinte 

Pt~rece,.. para z.• discmsão do projeclo "· 9" 
(Quinta legish tora) 

' commis•ões corjuoctas de lnstruccão Pu. 
blica e Ati!'ricu ttura st.o de parecer :tu e o pro· 
\ecto n. 92, desta k g rslatura, passe a l .· dis· 
cus&ào e sc:j~ a oprov.ado. C'lm a mt' sma reda-
cçào, reservando te o aire1tn c!e &i)res '!ntar as 
emendas, que forem n Cl!ssarias, opportuna-
mente. 

Sala dJs commiS!Ões. 1 J de agosto de 1910. 
-!llelson d~ Senna, rel ator .-Castello Branco, 
Juvenal Penoa. G1ldíno Rios . -Edi!fllrdo da 
Cunha.-Vao a imprimir -se. • 

Não haven jo pr jc:ctos, r c: querimentoq, in· 
dicaçõ·s, interpel laç)es e;: mo;ões a serem apre-
;entados, ?a . sa ·se a 

SEGUNDA P . RTE DA ORDE\\ CO DIA 
I • • DI~ COSSXO DO PROJltC'l'O N. 97 

Lido e posto em 1 • • discussão, encerra-se esta 
se . .o d. bate, sendo approva 1o e remettido a 
commissa0 de In trucçào Public• o pro\ecto n. 
97, au~torizando o govrrno do Estado a entrar 
em accordo com o da União, afim d · serem 
applicados á J. semi na ao da inst· ucçào pri • 
ma• ia os auti lios que forem dec etad.:s pelo 
Coogrca ~o N:1cional. 

1. • dtSCIISsão do projecto "· 98 
Disp- ns.ada a leitura. a requerimento d> sr. 

Jost Alves, entra em 1.• discms \o, ~ endo sem 
debate a pprvvado e remc: tti c!o a commissào de 
Obra- Publi a~. o pro;ecto n. 9S, 1uctorizando 
o gover.no a controctar com o dr. Augusto 
Carlcs da Silva Tt:Jies a consuucçáo de uma e&-
trada de: ferro . 

1 . • discussão do projeclo " . 96 
Entra em r: di~cussão, depoi d~ lido, sen!o 

a~provado sem deoare e remetti l O á commis-
~o de lnstrucçao Publ ca, o proiect n. f/J. 
cmsiderando d : uriJidade publica a Ac d;mia 
,\ .ineira de Lettns, de ju.z de Fóra. 

2.' disctlssão do projecto "· 94 
Submeltido à l . • discussão o proi :-cto n. 94• 

auctorizaod o go erno a fund •r no Esta:lo até 
mas 4 e~ co' a' norm2es, é o m ·smo approvado 
sem acbate em to lc.s os ~eus ar tio<Of:, c re-
me. ttido á commissl~ de lnatrocçào Publica. 

2 .• dfscusJÕo do p,.oje ·to "· 1 0 4 

Oispens da a Jdtura, I rquerim~ r·to do sr. 
Jmé Alves. é post<J em 3.• lrscu são, por ar-
ti goF, o pro;,t cto n. 104 auct rizando o go-
Ycrno a entrar e n accoroo com a Camua Mu-
aicipal de Juiz de Fó:-a para o fim de coosoli· 
1ar a dívida do m .smu municipio. 



Sem debate 6 approvado o projecto em to- · tes.-Jayme Gon~U.-Gildino RiG~J.-fln<kri· 
doa os seus artigos e volta á c.ómmissao de co Schumann.-jolo Lisbof.-joYenal P'enaa. 
Orçamcoto. -Edfarc'O' dl Cuoba. 

3.• disCNr~io do Jroj'Cio n. 9o 
Lido e poato em 3.• discussão, é approva:fo 

sem debate e vae * eommisflio de Redacção o 
pro\ccro n. 90, conccdc:nJo as:oooS_o:), c<..mo 
auxilio para ser conclu da a o~chcstraçA.o da 
opera c11'iradentest, fjk> maestro Manoel j aluim 
de Mace'o. . 

3.• tllscusslo ~o #ojeclo n. 86 
Entra em 1-• di' eusslo, depois de Ji:Jo, o 

projecto n. Só. creando uma hnba de tiro no 
Gymnasio Mineiro. 

O • r. Senna Fl8uelr do :-Sr. Pre. 
si dente, pedi 11 pa:avra pa~ a apresentar uma 
emenda aaditiva ao projecto em discusaã.o 
emenda essa que tem por objectivo restabeJ;~ 
ccr a disposiç•o do art. 11 da lei n. 14 J, de 
2lde julho de 1895. 

Em virtude dessa lei a cadeira de portuguez 
do Gymoasio Mineiro (Extern. to e Jnteroato) 
é divadi::la em c uas, s .ndo urna, de gr •mmatica 
de&Cllptiva e outra de gr1 nmatica historiei e 
litteratu ra nacional, sendo que á esta no lntcr-
nat0, actuahncnte, se acha annesada a de lo· 
gica. 

A emen:la que apresento co!Ji .. a s :Jbdividir 
esta cadeirt em beneficio do ensino. 

O numero'de alumnos existentes no Interna-
to do Gymnasio Mineiro é muito elevado, de 
sorte que o ensino de (:ortuguez não pó:te, ab-
solutamente, ser feito nas condições rigorosas 
que seriam para se d~ejarec po·quanto, t im· 
possível aos lentes fazer frequemcs e c ostan -
tes ariuições a tantos moços. 

A emenda consigna, (X.Ía, uma medida de 
ordem e de intere::se do ensin ·, a qual me-
rece a apprc.vação da Casa, afim de que - ão 
se prejn.:!ique prepar.> intellec: tLal da mocida· 
de miueira, que,, d~viC:O ao mr.tivo allegaJo. 
não ficará conhecedora, como deve sel ·o, da 
no sa lingua vernacula. 

O SR. Nar.soN Dll SuN.-\ : -Tanto mais 
quanto no Gymnuio NaeioD.ol e em outros es-
tabekeiment<.a coogenere; tâ se acham di vi· 
didas eseas cadeira•. 

O !R. S•NNA Fxcuauao~ :-0 aparte do 
meu nobre collega rc::torça a minfla argumen-
tação e vem em apoio da emenda que !Ub· 
JlletlO á C00!1Ídc r&çà 0 dI Cíl(J)Qf8, CertO de que 
sera a mesma approvada. (t\luüo !Je"' !) 

Eme11da 
Art. Continua em vigor o d is~osto no art. n, 

da lei n. 141, de lJ de \u1hl de 18Q5, combi· 
na:io com o art. 19, do dec •. n . 859, de 17 de 
setembro di> rr.esmo aono, uc1n:!o revogada a 
disposição que no lnt~ rn to, reuniu a cadei ra 
de Log1ca a de Grammat1ca Historica e de 
Litteratura Nac.onal. po1endo o provimento 
ser feito a juizo do governo, sem pre\uizo dos 
actuaes lentes. 

Sala d3S acssõu da Camara dos Deputados 
de Minas Geraes, u de ag ato de 1910.-Seo-
oa Figueiredo.- Antonio Martins.- Silveira 
Brum.-'Iavares de Mello. -J A.o Antonio.-
Igoacio-~ urta.-Aaacrico Lopes.-Silva For· 

. A.-21 

Em discUMio. cooiuncttiD'ent6, encefia• 
esta stm debate, sendo appronddl o protettc; 
e a emenda qúe vão 4 c<imm.Saão de Redacçlo. 

3. a .distussao tkJ lrojeelo ,. • 88 
Com as mesmas formálidades t posto em 1·' 

discuseil.o. qu-: ~ sem debate encerrada, o pro-
jecto n. I.S8, au~torizando o governo a eoncor· 
rer com roo:oooSooo para a acquiaiçlo do DOl'O 
couraça<b cRiacbuek•.-Vat: á cc.mmisslo do 
Redacção. 

Parecer n. zoo 
Fina:· mente é lido, posto em discu'Sdo, ~ ap.. 

provado, sem debate o parecer n. 200, da COID· 
missao d: Or.çamént'o, mandando ann(xar ao 
projecto o. 107 o requerimento do c:ollector 
de S. joil.o cfEI Kei, pe1indo vantagens, p~ra 
o cargo que exerce. 

(]', ge'lt&i a 
O s•. EDUARDO DO AMARAl., pela ordem. 

obtendo urg:eocia, apresenta em nome da cOal• 
missão de Redacçlto das Lei!l, a seguinte 

Redarçao .find do projtcto n. 88 
A coma i >são de Redacção das Leis a que foi 

pre!entc o pro\-!eto o . 88, approvlldo em ).• 
clitrcusEà '>. é de parecer que se adopte cOIDO fi· 
nal a mesma redac ào com que transit<..U em 
l · o turno regimental. 

Srla das sf.ssões u de agosto c!e 19to.-
Eduardo do Amàral, presid!nte e relator.--
júS~ Gald no Rios. 

0 Mlt3M ~R. DltPOTADO pede C Obtem cfil• 
pema d~s fonnahd:t.des rtgimentaes para-que 
a redacç~ o final que acaba de apresenur seja 
discutidJ. e,votad.. inconr.neotr ... 

Lida pois e p ta c :n discu~são é a referida 
re:tacçào appn.va::la sem d::baCc e r .:mettida ao 
SenadO. 

Nada mais ha ven:lo a tratar-se, o sr. Presi· 
dente designa para amanha a s eguinte . 

ROEM DO DIA 
~21WltlilA. P .U.TK 

Até uma hora da tarde : 
Leitura e approvaçã~ da aeta. 
Expediente. 

Até duas ho••s da tarde : 
Apresenta ão o e pareceres da• ~ommii.sõel. 
Apresentação d:! p roject.;s, requerimentos, 

indicaçõ ... ~. interpellações ou mo;ões. 
Oi cussão de re:Ju rimento!', indicaçõ:s, in· 

terp~llaçõ~s e moçõ :s. 
Appro ação de red ?cçõcs finacs. 

SltGUNDA PARTlt 
Até 4 hora da tarde: 

3. a discussão do projecto n. 87. aobre força 
publ ica. 

2. a do ce n. IOJ, modificando O s:rYiÇO Cita-
doa! da Assistencia a Alienados e creando uma 
colonia 1n ex 1 á actual Assistencia a Aliena-
doe, em Barbacena. 

3.• do de n. 16-t, do Senado, l'Cõtabelecend? a 
pasta da Agricultura •. 
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·t.• do de n. toS, concedendo a quem mliores 
vantagens offerecer o uso e goso de umr es-
trada de ferro que partindo de A.ona Floren-
cia. na Estrada dl;' F erro Leopol:lina, vá a stde 
do districto de jequcry. 

1 • • oo de n. to6, auctorizando o governo a 
conceder Jicença, em prorogação, ao cidadão 
Antonio Francehno Lafetá,escrivlo de orphãos 
do municipio de Montes Claros. 

Levanta·se a sesslo. 

33.• SESSÃO ORDINAIUA, AOS 13 DE AGOS-
TO DE 1910 

PllltSID~NCIA DO sa. PRADO LoPJC~ 
SUHMARIO:- Acta..- Expediente.- Representa-

çoea.-Apreaentaçlo de pareceres.-Apresenta-
çlo de projecto.-2. • dlscusaiO doa projectoa 
na. 87 e103.-3.• do de n. 164, do Senado.-
Adlamento.-1 • dilcullllo do projecto n. 108.-
1.• do de n. 106.-0rdem do dia. 
Ao meio dia. feita a chamada, acham.se 

presentes os srs . : Prado Lopes, Americo Lo · 
pes Edgardo da Cunha, Heitor de Sousa, Silva 
Fortes, Glribaldi dl: MeUo, Senna Figueireoo, 
Martins da Silva, Tavares de Mello, Aristote-
les Dutra. Schumann. Stylita. Pedro Ltbome, 
Eduardo do Amaral, Juvenal Penna, Abeilard, 
joio Lisboa, Pericles, Castello Bcanco. João 
Porphirio joio Antonio, Galoino Riós, Silvei-
ra Brum, igoacio Murta, Nelson de Senna. José 
Alves e Jayme Gomes, faltafxio, com causa 
participada, os srs. : Xavier Rolim, Miranda 
Junior, Paoliello, julio ::ia Motta, Alves de Le-
mos, Antonio Moura e Campos do Amaral e, 
sem clla, os mais senhores. 

Abre-se a sessão. 
Lida a acta da antecedente e não havendo 

quem sobre ella faça observações é a mesma 
dada por approvada. 

O SR. 1 , o S~cRUARIO dá conta do seguinte 
ltXP~DiaN'l'~ 

Offiçio 
Do sr. Secretario do Interior, enviando uma 

representação das professoras primariaa da ca-
pital, pedindo seja auctorizada a construcçlo 
(le casas para suas residen~ias, inclemnizando 
ao Estado as despesas por meio de deducções 
meosaes em seus vencimentos.-A' coaimis-
sao de Petições, depois de sellada. 

Memorial 
Da directora do Hospital de Carid:>1e de 

Abre Campo solicitando utu a xilio p~cuniario 
para o custeio do mcsmo.-A' commissio de 
Orçamento. 

O sa. EDGARDO DA CuNHA envia á Mesa, 
pedindo sejam publicadas no orgão official, ao · 
tes de terem o destino regi .nental, as seguin-
tes representações : 

Representação de diversas senhoras. mà s 
de familia residentes em S. Pedro do Suassu-
hy protestand contra o proiecto de c reação 
d()' muni c i pio de S. João Evangelista. consti-
tuindo-se com o territorio daquelle districto, 
desmembrado do município do Peçanba a que 
pertence . 

Ex mos. srs. Membros do Congresso Mineiro: 
Nós abaixo-assigna1as, mães de familias re-

sidentes neste districto de S. Pedro do Suas-

suhy, vimos perante v. v. exca. protestar con· 
tra o projecto que crea o mun1cipio de S. 
Joio Evaogelista com o desmembramento dl:s-
te districto do município do Pcçanha, para 
fazer parte do referido município por se crear. 

Muitas slo as desvantagens que occorrem 
comesta medida. O município do P~anha, 
que era a então comarca do Peçanha foi pela 
nova organização judiciaria supprimiaà e an-
nexada á comarca de Guanhães. 

Como agora fra~enta.-ae este municipio 
afim de fazerem-se dois ~ Pois si um muruci-
pio unido nlo podia manter a comarca dois 
municípios deste infeliz termo é 9ue Põderão 1 

Accresce ainda que este distncto, que li-
mita-se com a cidade do Peçanha, dista 24 ki· 
lometros desta., ao passo que dista de S. Jolo 
Evangelista 30. 

Além das JDJil desvantagens que adv&u, 
estas são ponderosas. 

Pelo que, confiadas no patriotismo e distri-
buição de v. v. excs., pedimos que seja este 
distrícto conservaoo r.omo fa%Cildo parte oo oo 
Peçanha, porque não desejamos fe~zer parte do 
de S. Joáo Baptista, por crear-se. 

S. Pedro do Suassuhy, 30 de julho de 1910. 
-Anna Electo de Que1roz, profeasora; Amao-
da Vieira d:1 Silva, Emília Antonia da Silva, 
Maria Seraphina de carvalho, Maria Ferreira 
Vilarino, Amazile Ferreira Vilarioo, Sebas-
tiana Sardinha Vieira, Maria jcsé Carvalho, 
Josepbilll .Maria de Jesus, Rosalina Bernarda 
de Oliveira, Modestina de Oliveira Pimenta, 
Rosa Coelh:l de Jesus, Gabriella Maria Ferreira, 

·Rita Rodriguesde Alvarenga, Caetana de Al-
meida Sá. Maria Augusta Gomes da Silva, 
Arabella Gomes de Almeida, AntoQia da Silva 
Leite, Elisa Gomes da Silva, Rita Elisa 
Barbalho, Maria Elisa Barbalho, Aracy Gomes 
de Almeida, Joaquina Flora de Jesus, Izaltina 
Ferreira d')S Santos, Amenca Soares do.c: Santos 
josepha:Maria Ribeiro, Maria Joaquina de Jesus. 
Francisca Firmina de Carvalho, Ragosina Ma-
ria de Jesus, Raymunda da Concei~o. Maria 
Nazaretb de Jesus, Maria Emilfa da Conceição, 
joanna Pacheco ae Andrade, Horacia Bapt1sta 
008 Reis, Maria Pinto de Jesus, Rita Lopes 
Orante, Firmina Maria do Jesus, Maria Can· 
dida de Jesus, Maria Augusta do Nascimento, 
Orlandina Augusta Pimenta Marill Balbina Pi-
ment~ Auretelia Pimenta Madeira, Emestina 
Maria de jesu~: Celineria Gandida do Espirito 
Santo, Maria ll'l&rtes dos Santos, Maria jost da 
Costa, Ma1 ia da Cooceição, ldalina do Espírito 
Santo, Maria Ferreira da Malta, Maria Bonifa-
cia de Sousa, Maria Rita Penna, Candida Ro4& 
Penna, Maria Manoela de Jesus, Augusta Sal .. 
vina Vieira e Umbellina Bessa de Jesus. 

Representlção dos habitantes do districlo de 
S. Pedro do Sua5suhy, protestando contra o 
projecto de creaçlo do novo muni:ipio de S. 
J .Ao Evangelista, com a incorporação daquelle 
d i~ tricto, desmembrado, para tal fim, do mu-
nicípio do Peçanha. 

Exmos. rs . me::nbros do Congres~o Legis-
lativo do Estado. 

constando aos abaixo-assignados que se pro· 
jecta a c reação de um novo municipio, desmem-
brado do de Peçanha e que ee pretende de· 
saggregação do nosso districto de S. Pedro 
do Suassuhy, pan ser parte componente do 
município , crear-se, nos apr~os em vir 
perante vós declarar que essa medida proje ta-



da de fórma alguma consulta aos D0810S inte· 
resses. 

Assim, confiantes no eapirito d~ \UStiça que 
tem sido ~empre o eriterio de vossos actos co-
mo legisladorea, voa pedimos e esperamos que, 
attendendo 101 no!IOS deseios. interesses e 
commodidade, deixareis o nosso district" con-
tinuar coT-o parte integrante do futuroso mu-
nicípio que tem por séde a cidade do Pe-
çanha. 

S. Pedro do Su:11suhy, 10 de agosto de rqo8. 
-lzidoro Gonçalves Peuna, subdele!!~do· Cc-
cílio da Silva Guedes, eacrivac; .Jo~ ~ Vieira 
Horta negociaQte; Liberalino Lima PemaDdes, 
Antonio FranciSco de Figueiredo, Manoel Eu· 
zebio de Carvalbo, José CUp~rtino, Emygdio 
Fernandes Madeira Selleiro. joão Go~lves 
Ferreira. Custodio Pereira~ Sil~a, lzador:o 
das Chagu Maia, Tbcodomaro Baptasta de Mi-
randa, Jóeé doa Santos Calixto, Francisco Dias 
da Silva, Ernesto CU~rtino, Salastiano Anto-
nio da Silva Samuel Umbelino t<ocba, Sebas-
tião Corr~ de Mello, Jacintho Pedro Dias Vi-
lella, Pedro Lazaro de Miranda, Hilario Gon-
çalves Passos, Fraacisco Gonçalvca Nunes, José 
julio c<.ibciro Joaquim Alves Nunes, Tristão 
Cyrino de 'Andrade, Joaquim Nogueira de 
Arauio, M1110el Bento do ~aacime_nto, Mauoel 
Francisco de Sousa, Antonao jose de Paula, 
Joaquim Miguel Perein, Antonio da Costa 
Coelho C&riuade, João Eugenio da Paschoa, 
Pedro Calixto dos Santos, Vitalino Caetar.o 
da Silva Ao~ to Rodrigues da Silva, Silverio 
Dias da Silva Bernardino Lopes Arantes, Aris-
tides Antonio' cb Nascimento, Pio Cordeiro de 
Macedo, José Pereira dos AnJos. Felician:> 
Gonçalves Ferreira, Antonio Go~lves Fer-
reira, Sebastião Rodrigues da Silvt, Zeferino 
José Souto Qaintiliano Jo~ Souto, Elidio Jost 
Souto, Origenea Cupertino de Aguiar~ José F'er-
~!ldes Leão Maximo das Chagas tt\aia, joiO 
dos An\08 COelho, ~abricic Tim<?th~o da Ro-
cha Emygdio Sardanha de Ohve,ra, Manoel 
Leonado de Almeida, Antonio Candido de 
Sousa Sebastilo Taveira de Queiroga, Slint-
Clair Ferreira Horta, JclliDOdos San~os Mo~s, 
Augusto Calixto dos Santos, Antonto da Stl~a 
Souto, José Antonio da Cruz, Antonio Ferrea-
ra Fróes, Garbino Antonio do Nascimento, Mo· 
destino Pereira do Amaral, Olympio 1\\arcellino 
de Soosa, João Gonçalve da Serra, josino A~
tonb d1 Silva, João José Fagundes. Octavto 
Custodio Corrêa, Salustiano Gonçalves Ferreira, 
João Francisco de Moura, João Candido de Me · 
deiros, Cassiano Honorio da Silva, José Liberio 
Gonçalves Ernesto juino de Sousa, Joaquim 
Simão Goulart, Vicente Lucas da Silva, João 
Gouvêa da Silva e Jzidoro da Silva Guedes. 

Reconheço as firmas supra e retro por serem 
dos proprios punhos pelo pleno conhecimento 
que dos mesmos tenho e dou fé. 

s. Pedro do Suaasuhy, t; de u osto de 19· 8. 
Eu Cecilia da Silva Guedes, escrivão, que as 
re~nheço, assigno em publico e raso com o 
a:gnal de que uso. Em !estemun~'? de er~de 
estava o signal pubhco. - Cecdto da Sdva 
Guedes. 

O SJt. PR~IDJUfTB man.ja que as repr~scn
taçõcs sejam publicadas na fórma rc:quenda e 
enviadas á commissào respectiv~t. 

APRBSBIITAçXO DB PAll.ClCJUCS DAS COJOliHOBI 

O &Jt. Sn.v.&. Foua. por pute da commis-
são de Petições, fll e enna t Mesa osscguiDlca 
pareceres : · 
Pawcw jJtW4 J.• discussão do projedo •· 8], 

fk I909 
,\ commissio de Representações, Rcqnc1i· 

mentos c Peti'"Oes oftcrece para 3. • diacUaslo 
o pro\ccto n. SJ, de 1909 e pede sua rejeiçio,· 
portratar·se de materia vencida, pelo gOEO 
que tem o requerente da licença ccncedida pelo 
governo do Estad.>. 

Sala das commissõcs, 1 J de agosto de IQIC. 
-Silva Fortcs.-Hcitcr de Sousa.-Martana da 
Silva.-Simelo Stylita.-lgnacio Morta. 
Ftz,.ecn- e redacfllo para 3: ãt.Scvssllo do pro. 

jeclo "· 89 
(s.· legislature) 

A commisslo de Represcntaçtses, Requeri-
mentos e Petiç e~, á qoal foi presente o pro. 
jecto n. &). approvadO em 2. • di.scuaslo com 
um1emcnda,offerece-o para 3· • discusslo com 
a seguinte redacção : 

O congresso Legislativo do Estado de Minas 
Geraes decreta : 

Art. 1.• t-·ica o Presidente do Estadoaacto-
rizado a concc;;der as seguintes licenças : 

a.•) de 4 annos, para trat~JP.,.ento de ~udc,IO 
escrivão de orphAos da comarca do R1o Novo. 
coronel Felicissimo José Cavalcante de Al-
buquerque ; • 

2. 0 ) de 3 anoos e sem vcnc&mcnt~ para 
trat ~mento de saude"-~ profcasor pubheo do 
districto ela Vargem uraude, munic:ipio de Juiz 
de Fóra ; 

3.•) de um anno, em prorogação, pare. tratar 
de negocios, 10 collector cst.a~ do PanL 

Art. ,.• Revogam·SC as dispoaações emcon-
trario. 

Sala das commiasões, 13 ~agosto de_1910. 
-Silva Fortes.-Heitor de ;:sousa.-Martinl da 
Silva.-Samelo Stylita.-Ugnacio Murt~. 

Pa,.ear "· 202 

( 5 • • legial•tura) 
A commissão de Represc!ltações. Requeri. 

montes e Petições, á qual fot pre~nte a do ~ 
Carlos Nogueira Sallcs. carcerearo da cade~a 
de Baepen:iy, é de J)a!CCer e rcq~er que sel-
a referida petiçlo envtada á cODliDlssão de Or-
çamento, que tem consignado verba para os 
serviços desta ordem. 

Sala das commis8ÕC!s. 13 de agosto l 'e .'9IO. 
-Silva Fortes. -Heitor de Sousa. -Marttns da 
Silva.-S. Stylita.-lpcio Morta. 

Parec•r "· 203 

(5. • legislatura) 
A commissão de Representações. Re::Jueri-

meotc.s e Petições, a qual foram presentes as 
dos carcereiroa de Barbacena e Pouso Alegre, 
pedincb gratificaçõca: 

Considerando que o motivo das rl!clamaçõca 
dos requerentes não subsiste mais em vista do 
disposto no art. 7. · § 1. • n. Xlll da. lei n. s ao, de 22 de setembro de 1909; 

r:onsidcrando que: a continuação dt sta dis-
posição depende do criterio que a commiasé& 



de Orça.:pento tcri de -suggerir á camara, para 
cquilibrio tfo o'"'amentn de: s 9J 1 : 

Por «tas e outras ruõe6 ~de pare c: r e Sfquer 
que ee;am archivados 05 requtrimentos dos ca-
rcereiro5 de Bartac na e Pouso Alegre, por tra-
tar-se d:! assumptos sobre os quaea o Con-
pc:s&o jà se pronuncic.u. 

Slla das commis~ões, 11 de agosto de H}JO. 
-SiJ..va Fort~s.-Heitor de Sousa. - Martins 
da SiJva.-Simcão StJl.ta.-lgnacio Murta. 

Parecer n, 204 

(s.• legislatura) 
A commissão de Rt'presenlii(,Õe!', Requeri-

mentos e p, tiçõe~. á qual fGi presente a do 
cidldAo João Antonio de Amorim, pedinda in· 
demnizaçao pelos pre1uizos que scft,eu e con· 
tinua a soll"rer com o desmoronamento da ca-
deia de Palmyra que destroç· u seu predio 
contíguo, vi ctimanao uma família, composta 
de um íilho. nora e netos: 

Considerao :lo que o Estado nlo póde esca • 
par á reparação e indemnizaçA.o ~os prquizo .• 
que possa Ú<!terminar a pa•tkulares; 

COnsiderando que opportunamente foram rc-
quisitad3s do Estado providen .. ias oecessarias 
para estabilidade do ed•íkio publico, · que não 
ofrerecia garantia ac s preso~; 

Consijerando que o requerente pc de inde · 
mnizaÇio dos prejuízos materiaes, e facil serâ 
ao Estado entrar em ·accordo com o requeren· 
te, independente de qualquer recurso judicia-
rio. que só acarreta despesas para quem pó:Je 
defender seus direito> e oppres~ão para os fra· 
cos· 
C~nstderando que ern face da \Urispruden· 

cia modema, o Estado deve indemnizar, e que. 
em virtude de accordo, ao Legislativo só com-
pete decretar-verba-para que não se esta-
beleça confu.ão nas attribuições dos poderes 
constitucionaes : 

Por estas e muitas outras nzões, a com· 
missão é de parecer e requer, seja a petiçllo 
do cidaüão Jcão Antonio de Amorim rcmeth-
da ao sr. Presid!nte do Estado, para os eflei · 
tos de direito . 

a ta das commisw!s n de agosto de 1910. 
-Silva Fortes.- H. d~ Souza . - ' ntonin Mar 
tins. - S. Stylita . -Ignacio .Murta. -Vão a 
imprimir· se. 

O SR. GARIBAI.DI Dlt Max.t.o. pela c Jmmis-
slo de Camaras Municipa:s, aprese ta o se-
guinte 
Partc4r parti segunda discussão do projecto 11. 95 

( 5 . • lef{islatura) 
A commissão de camaras .Municipaes e Ne-

gocias Jnter-Esta:Joaes, a que foi presente o 
o prot~cto 9' de ~ 7 de \u lbo do correo te anno, 
\1 approvado em ' . • discus!lão, é de parecer 
que seja o mesmo submettjdo á l. • discus~ão 
c approvado. 

Sala da s commissões, q de agosto de 1910. 
-Garibaldi de Mello.-H:: itor de Sc.uza.-Fre · 
derico Schumano.-Imprima·ae. 

0 SR. EDUARDO DO AMARAL por parte da 
ccmmissão de Legastação, aprc:;enta o seguin-
te 

Parecer ~nz z.• ducussão do projeclo n. 99 
(5. •legislatura) 

A commis~Ao de Ctnstituição Legislação e 
Justiça é a e parecer que o projecto n. ~. já ap· 

provado em r . • discusEão, set• sul:-mett "do l\ 
a. • e approvado, tal co:no está redigido. 

·Sala das comrnif\F:Õts, em 1 1 de •gosto de 
1910.-Hcitor d:: Souza.-Eduardo dJ Amaral, 
relator ,-Periclcs ~ MendclD;t. 

O waswo sa. ORPO'l'ADo, em nome da co-n-
mifsã:> de Rcdaeçlo, envia á Mesa á seguinte 

Rldacção final do ~Mjtclo n. 90 
(; . •. legislatura) 

A c0111mis ão de Rdacçlo das Lei~ a que 
foi presente o pro;ecto n. 90, approv8do em 
l • discussàfl. é ce parecer que se ia • doptada, 
como final, a me ma rcdacçáo com que transi-
sitou naquella di! cussão. 

Sala das commis~ões. 13 de apto de 1910. 
-Eduardo do Amara 1. presidente e relator.-
José G,.ldino Rios.-\ ão a imprimir-se. 

O SR: Sa ' NA FxGoltiREDO. pela commis~ io 
de Or~amento, envia á Me!• c seguinte 

P12rectr ~ara ter .eira disctuJão do projecJo •. 
.104 

A commi!'s'!o de Orçamento ~ d~ parecer 
que o pro\ecto n. 104, ·,á apprond> em se-
gunda discussão, eja submettido á terceira e 
approvado com a me~ma redacção. 

Sala das cornmissões. 13 de agosto de 1910. 
-Senna Figuciredo.-H ; itor de ~ouza.-Nel· 
sonde Senna. João Listoa.-lmprima-se. 

0 Mlt~ l\10 SR. DEPU'l'ADO, tambem ,ela COm-
rnissàO de Orçament , apresenta o seguinte 

Parece,. •. lOS 

A commis~ão dtO çamento ~ d: parecer e 
requer que a petição d > collector e escrivão 
d: Rio Preto seja anoeudt ao protccto n. 
107, que cc gtla do as umpto de que trata o 
supplicante. 

S1la das scs: ões d 1 Camara dos Deputado3, 
q de agosto de 1910. -Senna Figueiredo.-
Heitor d! Souza. -Nelson de Senna. - João 
Lisbo1. 

O orador pede e obtem que e!Se parecerseja 
submettido immediatamente á 1iscussão, in-
dt'pendentemente de impre~ são . 

Li:io, po~. e pcsto em disl!u ,são ~ approva-
do sem debate o ref rido par cer. • 

O sa H~ti'l' R DE SouzA, pela commis. ão de 
Orçamento, dferc:ce o segdnte 
Pa,.ectr para 2 . • discussão do ~rojeclo n. roz 

(5. • legislat~ra) 

A commis:ão de Orçamento, a que f~i pre-
sente o pro jecto n. 101, iã approvado em 
primeira dis u são, é de parecer que o =nesmo 
seja wbmettido á 2.• discusElo e approvad1, 
reservaodo-s:.: a faculdade de offerecer emen-
das ne!se enHj regimental. 

Sala da ,. cmmis~Oes. em 13 de agosto de 
1910. -Heit• r d~ Souz•, relator.- Nelson de 
Senna.- nna Figudre::lo.-J<ão Lisbol.-
A imprimir·se. 

APRESltNTAÇIO DJt PROJBCT.:s, REQUJtRlWJtN'l'OS 
INDICAÇÕES, INTltRPEI.LAÇÕJtS Jt WOÇÕJti 

O sR. SRNNA FJGUJtlREDO, em nome da 
comm•ssão de Orçamento, envia i Mesa o se-
guinte prC'j ':cto : 



. ' A. Commiaslo de Orçamento e Contaa, a que foi presente a proposta da receita e desp .... 
Bltallo para o u.ereleio de 1911, apreaenta como baae d e dlse:tssllo o seguinte 

PROJECTO N. 109 
ORÇAMENTO 

O Congresso Legislativo ào Estado de Minas Geraes decreta: 

OP ÇA~~IENTO DA RECEITA 
Exerc!.cio de 1911 

CAPI1 ULO I 

Art. 1.0.- A rece!la do Esta rio d Mina Gera os para o e:tercicio de 1911, fica 
22,485:1 ~$996 o se comporá dos seguintes titulo~ : 

!l f . • Ueuda Ordlnarla 

N. 1. Imposto do ex por taçilo .. .. , . . . . ... . . ........ . ............. . 
N. 2. Idem do sello cusl~ts judtciarias e emolumentos .•. . .• . • . .. 
N. 3. ' ovos e Velhos Direito ...... . . ... . .... .. . .... . .. ...... .. 
N . .J. Trunsmiss o inter--vivo ·. quota de 3 °i~ ao Estad ......... .. 
N. 5. 'I'ransmi · o causa·ntort1s ... ........... . . ........ ......... .. 
N. G. Pa sa,. ns em estradas d ferro ............. . ..... . ....... . 
N. 1. M tric uln e an nuidatl em cs1nb lecim ntos oftlcia s de en-

ino :?5:000' 00 de p•msoes pa a á A.S;~i.:ltencia de Alie-
nados ............ .... . . .... .. ..... . . .. .. ................ . 

N. 8 . Im posto sobre exportação de ouro tliD.mant s ........... . 
N. 9. Im posto territorial. .. ... .. .. . .. . .............. . .. . ....... . 
N. 10. ld m d con~umo de behi a.s alcoolicus, a<> uas mino raes ar· 

tifici aes c vinhos artificia s ............. ...... ..... ..... .. 
11. Jtl m d Indu trias c profl b s ... .. ... .. .. . ... .......... .. 

N. 1t. T axa uddicional de I OJo sobre :\ovos e \' lltos Direitos, 
transrni. Il.o causa-mortis, passa" •n em es tradas de ferro, 
industrias o profl oes c n3umo ti bcbid s a lcoollcns . ••• 

N. 1 • Cobnnça da div 'du ac tiva orçament r ia. . . ..... ... ...... . . 
N. 14. unta r1 {) calizaçilo p1,r pa r to d em presas ou insti tutos 

fi s alizudo' pelo g Vt rno . . .......... . .... ..... .... .... .. . 
N. 15. Renda da lmpren ~~ Ottlc•al. .. . . ....... ....... .... . .... . ... . 
N. 16. Renda dos \ orr n liamanUnos ... . .. . .......... .. ..... .. 
N. ll . Renda d t erra devoluta ...... ...... ........ ... ........ . 
N. 1 . Juros de 23 ap li cs f!!deraes p rteneon tcs :, o Es tado .. .. . 
N . 11 • Rcnd' s d aguas min era s ri ra de gado .... . ..... .. .. 
N. 2 . Juros am rti7 çilo dos l!lll{Jt'SLÍI o a Ca maras Munici-

pa mpr sas di\· r as . .... . . ... ........... . . . ......... . 
N. 21. Ar renrlam nto da t rada.deF r-ro Bahia o Mi nas ... ... .. . 
N. 22 . Juros d 3 a polic s doadas ao Eslaflo de.t~tinadus a subven· 

çOes e prontios . . . . . . . . • . . . . . . . . . • . . . . . . . . . ..... . ....•.•.•• 

§ z.o Rendn EJ~tU•aot•dlnnrla 
N . 1. Rend a eventua l : 

a) obr taxa do café •... .. ••......• 
b) Mu tas . ......... ...... ....... ... . . . 
c) lndemnizações . ..... ... ......... . .. 
d) R nda do patr imonio ....... ... . .. 

N . 2 Repo içõcs e re litui.;ões ................................. .. 
N. 3 Renda de {) acça -crimes ... . .... ... ....... . . .......... . ..... . 

11 5:000 00 
'loo:ooo~ 

1. 000:000 

650:000, 
1 . 700:000$000 

23 :.J35S900 
40:000$ 

1:60 

Art. 2 .o Fico. o I?Overno auc1orl7arlo a r ece r r c a rea1ituir os dinheiros proveDieJl1 .. 
emprest.ímo do cofre de oryhlo . d bens de defuntos e aus ntes, e de outras origens. 

Para:trapho umco. O saldos ou excessos ntrc os r c b!mcntos e as rest!tuiç~s:podoe 
rllo ser empregados em despesas do Es tado, e serão levados ao balanço do exercicio. 



Art. 3.0 Durante o mesm~" exereicio flea o governo auetorizado a realizar a eobranoa aml· 
··gavel ou judicial da divida aetlva, podendo entrar em accordo com os devedores7 transigir e alll-

viar multas, elim.lnando do quadro os devedores lnsolvaveil, resguardados 01 mteresaea do Bl-
tado. 

Art. 4.0 E' auct~rizado o governo a modificar o systema de arrecadaçllo do imposto do 
cxportaçllo do café, de modo que o pagamento deste se faça na mesma occasillo que o da sobre-
taxa. 

Art. 5.0 Serllo escripturadaa sob o titulo clndemnizaçOes• as rendas dos exercicios ante-
riores que, no anno corrente, foram arreca<!adaa, excluidos os impostos de lançamentos, que serlo 
classificados em •Cobrança da divida activa•. 

CAPITULO 11 

Orçamento da despesa 
Art. ô. • Durante o exercício de 1911, fica o Presidente do Estado auetorizado a despen· 

der a quantia de 23.573:617$478 pelas duas Secretarias do Estado, com os serviço11 especificados nas 
seguintes rubricas : 

§ 1. · Set>retarla do Interior 

N. I. Subsidio ao Presidente do Estado •••••..•..••.•••. , •••••.••. 
N. 2. Despesa com o custeio do Palacio e suas dependencias .••• 
N. 3. Secretarie. do Interior : 

a) Pessoal ..........•..••.•.......... ·······~~···· .......•••••..... 
b) Expediente e telegrammas, inclusivé 3:000$000 para a guarda 

do Palacio . •........•. .••.............................•.... 
N. 4. Subsidio aos Senadores............................ . •••.•• 
N. 5. Pessoal e expediente da Secretaria do Senado ..••...•••..• 
N. 6. Subsidio aos Deputados •.••.••...•..••.•.•••••....••••.•.•. 
N. 7. P eaaoal e expediente da Secretaria da Camara, apanhamen-

to de debates e 4:300$000 para um official bibliothecario 
N. Ajuda de custo a Senadores e DeputadCis.. . .•.•.•••••.... 
N. 9. Magistratura e justiça do Estado, inclusivé gratitlcaçllo 

de ro o/. aos magiatradoa que contam mais de 30 annos 
de serviços . . . . . . . . . . . . ... • . . . . . . . . . . . . . . . . .............. . 

~. 10. Pessoal e expediente da Chefia de Policia, Gabinete de 
ldentiflcaçllo, 5 delegados auxiliares, ajuda de custo aos 
delegados, inclusivé collaboradorea •.•..•.•.•••..•••....•..••. 

~. 11. Carcereiros das cadeias do Estado, inclusivé mais 30$000 
mensaes a cada umdos carcereiros das cadeias de 
Juiz de Fóra, Barbacena, Uberaba e Pouao Alegre e 
mais 50 000 mensaea ao administrador da cadeia da 
Capital .......•......•. ...... .......................... 

N. 12. Sustento vestuario e curativo1de presos pobres .•..••••••. 
N. 13. Diligencias policiaes e estatistica criminal, sendo 4:000$000 

para custeio do Gabinete de ldentificaçllo e suas ftllaea •..• 
N. 14. Força Publica: . 

N. 15, 
N . 16. 
N. 17. 

a) Pessoal •••••.•.....•.•.•...••••••••.•..•• ···· •.•.•. ·•· 
b) Etapa para 2.000 praças a 900 réis na me'dia ••• . ••.• 
c ) Fardamento para 2.000 prao;aa •••.••• , •••.•....•.•••• 
cl) Gratificaçao a reengajados a 200 réis •. ....•.•.•••..•. 
e) Forragem, ferragem e medicamentos para os animaea 

e forragem para os dos officiaea montados .••...•.. 
f) Ajuda de custo a officiaes em commissllo ........ .... . 
g ) Remonta dos animaes do esquadrllo e dos animaes dos 

oftlciaea montados ......... • . .. .....•.......... .. . . 
h) Compra e concerto de armamento, munição e equi-

pamento .... ........ .....•..• ... .•.•••.....•••.••. 
i) Aquartelamento, enterramento, expediente, luz e 

1:0005;000 ,.. 1ra conservação da Linha do Tiro ..... . 
i ) valçado para :2.000 praças ..•..•.. . •....•............. 
Guarda Civil da Capital. ..........•..•.•••.. •.•..••••.•..• 

occorros Publicos ..........................•............. 
Assistencia a Alienado , incluaivê doia contos e quatro-

centos doa venciment~s de amanuense •••. . ••...••• 
~. 1 • lnstrucçllo Pu bEca : 

a) Pessoal ........................•...................... 
b) Fornecimento de livros e mobillario escolar .•.....•.. 
c) Construcçllo, reconstrucção e limpeza de predio ••.... 

N. 19. Escola Normal da Capital : Pe..c:aoal e expediente .. ••.•... 
N. 20. Internato do Gymnasio Mineiro : 

a) Pessoal. ••••. ..••• .. •....... .•...•.... . .••..•..• · • ·• · • • 
b) Pessoal contractado .......... . ..... . ...•.••...•..•.•• 
c) Expediente e propaganda, inclusi vé a gratificação de 

20$000 ao economo { 5.o do art. 1.0 da lei n. 498) 
d) ustento de alumnos e pessoal interno, sendo 3:~$000 

para o custeio do gabinete de aciencias phys1cas e 
naturaes ....................•.•. ..•.. • · · · · · ··· • • · · · · 

e) Ora ti ficaçllo ao delegado fiscal. .•..••••••.....•••••.. 

30:000$000 
6:000$000 

154:880$000 

33:0008000 
88:320$000 
62:2008000 

176:640$000 

69:300$000 
36:000$000 

1.558:560$000 

86:000$000 

41:440$000 
4HI:000$000 

3t:000$000 

1.521:221$500 
657:000$000 
200:000$000 
30:000$000 

20:0009000 56:ooos(i()O 
20:000$000 

3:000$000 

51:00l$000 
60:0005!000 

153:000$000 
50:000$000 

!00:000$000 

3.476: sooo 
100: $000 
200:000$000 

57:560$000 

108:100$000 
9:000 000 

2:000$000 

33:601' _ooo 
3:6w~ 



N. 21. 

N. 22. 

N, 23, 

N. l·t. 
N. 25. 
N. 16. 
N. 27. 
N. 28. 
N. 29.1 

N. 30, 

N. 31. 
N. 32. 
N. 83. 

188 

Externato do Gymnasio Mineiro: Pessoal, expediente e 
grati1lcaçlo ao delegado tlacal ................... .. 

Escola de Pharmacla : 
a) Pessoal ............................................ .. 
b) Expediente e custeio de laboratorlos ........... : .. .. 
c) Remonta da bibliotheca e acquisiçllo de livros e 

e revistas scieni. ficas ............................. .. 
Archivo Publico Mineiro : 
a) Pesaoal e gratlftcaçAo ao director para os fins do art. 

8.• da lei 12G,de 1895 ............................. . 
b) Acquisiçllo e copia de documentos •...•..••••••••...• 
Expediente com eleições estadoaes ........•...••..•.•.••• 
Sellos postaes para a correspondencia offtcial .•.••..••.•• 
Custas em processos crimes ••.••••.•........•...•.•••.•. 
Expediente do jury ..................... . ............... . 
Exames geraes de proparatorios ou de conjuncto ......•• 
Eventuaea ........................... . ............. , •..•• 
Auxilio• e subvençOea : 
a) Aos hospitaea de Ouro Preto, Queluz, Grilo Mogol, 

Carangola Itabira, Diamantina, Sabará, Pitanguy, 
Santa Luzta do Rio das Velhas, Barbacena S. Jollo 
d'El-Rel , Lavra~, Caldas, Marianna, Passos, Aras-
suahy, Serro, CurveUo, Mar de Hespanha, Sete 
Lagoas Pará Turvo, Bomftm, Rio Preto, Campa-
nha, Ponte Nova, FQrmiga, Rio Branco, Leopoldi· 
na, Jui:r. d,e Fóra, Dores da Boa Esperança, Dores 
do Indaya, Minas Novas, Uberaba, S. Gonçalo do 

apucahy. Oliveira, Itapecerica, Montes Claros, 
Cataguazes Theophilo Ottoni, Ouro Fino, Muzam-
binho Itajubá, Baependy Araxá , Bom Despacho, 
Poços de Caldaa, Palmyra Rio Novo Varpinha, 
Guaranesia, S. l:iebastiAo do Paraizo, Caete San-
ta Rita do apucahy Villa ·ova do Lima, 'fabo-
leiro Grande Piumhy, S. João Nepomuceno, Pou-
so Ale •re. Pusa Quatro Ch ristina, Viçosa1 Monte 
Santo ao h o. pita! d!" S . · Ivador em S. Jose' de 
Além Parahyha. e ÍL Casa de Caridade de Alfonas, 
a 2:000::!0 O e à de Bello Hori1.0nte a 5:0008000 .... 

b) Auxilio para a construcçllo do recolhimento de laza-
ros de Barbacena 15:000$000, e auxilio para a 
construcção do pavilhão de tuberculosos da Cam-
panha. 5:0 0$000 ................... , .............. . 

c) Ao hospital de Lazaros do Sab rá, aos Asylos de Or· 
philos de Marianna Barbacena e Juiz de Fóra; ao 
Colle •io Maria Auxiliadora de Ponte Nova. ao re· 
colhimento de S. Jollo d'El-Rei e ao Asylo de S. 
Francisco da mesma oidr.de, e ao Asylo de N. S. 
da Conceição da cidade do Serro a 2:000$000 cad.a 
um; á Pia UnU\o de Santo Antonio e Asylo deSan· 
ta Izab I de Ouro Preto a 1:0008000 cada um .... 

d} Aos Asylos de Macahubaa, de Diamantina, de S. Luiz 
de Caete' e de Itambacury, a 4:000$000 ........... . 

e) Ao Lyceu de artes e offtcios da Uniilo Operaria de 
Diamantina. .. .. . .. .. . . .. .. .. . • • . • • ............. .. 

f) Ao Lyceu de Artes e Offlcios de Ouro Preto sendo 
1:8008 para subvcnçllo á cadeira de inatrucçllo 

u> su~~:O~~~:·i~ · F~~t;ici~dà. ·Li~~~· d~· 'D.i~eit'o·::::::.:::: 
h) Ao Asylo da \ elhice Desamparada de Ponte Nova. 

ao Recolhimento e ao Hospital de Saude de Dia-
mantina, ao Asylo de Orphans da cidade de Con-
ceiçllo do Serro a 3: 000 ; á Associaçlo Amante 
da Instrucção e Trabalho, de Bello Horizonte, e ao 
Asylo de Invalidos de Carongola, 2:000$000 a cada 
um ....... . •. · ..• . ... . . . ... · ..•......•..•.. . . .•.•... 

i ) A' Escola Livre de Musica da Capital ...•.•. . . . •• .. . 
j ) A' A~sistencia á pobre1.a da Capital para a con tru-

cçllo de predioa . . . . . • .......•..•. . .•.. . . . ...••.... 
lnspecçllo technica do ensino ....... . ..... .... ..... . .. . .. 
Curso Fund!lmcntal de InstrucçUo Secundaria ..••.••••.•. 
Directoria d Hygiene- Pessoal e expediente, sendo de 

6:000$000 os vencimentos do secretario . . . .. .••.••. 

Som_ma ...•... .....•...............•....•..•. . ........ .. . . . 

§ 2.• Secretaria da8 FJoaoça• 
N. 1. Secretaria das Finanças : 

a) Pessoal da Secretaria ............... . .............. . 
b) Expediente, passes e tclegrammas ......... . ........ .. 

121:260$000 

38:060$000 
11:400$000 

1:000$000 

26:4008000 
3:0008000 

10:000~000 
9:000$000 

264:000$000 
10:000$000 

8:0008000 
23:000$000 

135:0008 

20:000SCf O 

18:000$00 

16:0008 o 
2:000$000 

3:0008000 
50:000$000 

W: 00~000 
3:000$000 

10.794:751$478 

262:190 000 
40:000$000 



i'JO 

N. 2. Recebedoria de MiiWI na Capital Federal : 
a) Pessoal.. . . . •. . . . . . ..................•...•••.........• 
b) Expediente e aluguel do predio .................... .. 

N. 3. Serviço da divida fundada : 
a) Interna ..... . . . ... ..................................... .. 
b) Externa............................... .. . . ........ . 

-4. Gratificação a collectores e escrh•ilea .................... . N. 
.N. 
N. 
N. 
N. 
.N. 

5. Dírectoria da Fiscalizaçlo de rt>ndas .... : ............... . 
6. Pessoal das recebedorias e pontos ftscaea .......... .. 
7. Aluguel de caEaa para recebedoriaa e pontos fhcaea .... . 
8. Porcentagem a estradas de fe rro ...... ...... .. ........... . 
9. Juros de emprestimos de orphiloa, de dP.poaltoa da caixa 

economica c da fianças .. . ............. . ........... .. 
N. 10. 
~. 11. 
N. 12. 

·· N. 13. 
N. U. 
~. 15. 
N. 16. 
N. 17. 
N. 18. 

N. 19. 
N, 20. 

N. 21. 
N . 22. 
N. 2:l . 
N , 2-L 

N . 25. 

N . 26 . 
~ - 27. 
N. 28. 

N. 29, 

N, 3. 
N . 31. 
N. 32 . 
N . 33. 
N . 34, 

Imprensa Ollicial · pessoal e material .. . .... . ........ . ... . 
Restituições e r eposiçOrs . ............. . ........... . ..... . 
Aposentados e reformados ............... ~ . ....... ....... . . 
Impresano de talõea .... . .................................. . 
Exercícios findos ... . ........ . ............................ .. 
Custas em causas da Fazenda...... .. .. . .. . . .. . ........ . 
Eventuacs . ..... . .............. . ........................ .. 
Empregados em disponibllidarte ......... . ............... . 
Gratificaçilo de 10 % a fun ccionarlos de uccordo com a lei 

425 ••••••••••••...•.••.• . •• . ..•. . •••.•.•.••....••••••••. 
Passes e tel egrammas ...... . . .. . ..................... , ... . 
Pe~oal da Uirectoria da. ViRçào, Obras Publicas e 1:-:dus· 

tria, inclusive g ratificação addicional aos en~enhei
ros fiw ea das c~<tradn s de ferro e a <>uas mineraee ao 
pessoal da secção technica e industrla mine ral e aos 
Prefeitos de Caldas e C~txambu' ................... .. 

E::.:peJiente e e\•enluaes .... . ........................... .. . 
}'~iscaliza çll <? de fe~ras de gado .... ... .. ................... .. 
1 errenos d1amauunos . .. . ... . ...... . ............ . .... . 
Obras publicas, lnclusi\·é 10:000;5!0CO A As ociação Benefi· 

cento Ty po.-rra phica para const rucçao do predio . . ... 
Pes oal da Uircctoria do A ..,. ricu ltura, Com mercio , Ter-

ra.,; e Colonização dois auxilia res prons iooaes do La· 
l•oratorio de Analyses ........... . ...... . .......... . 

}j;xpedieote ............. . . . ..... . .. . ...................... . 
Pessoal e expediente dn Junta Commerclul. . ....... . . . 
Representação do Estado j unto á Commisslio de Limites 

dos Estados visinhos . ............................ . . 
Introducçilo de immigrante e cus teio das colonias exis-

t entes .......... . .... . ...... .................... . ....... . 
Colonias lnlligenas ......... . .. . .......................... .. 
Med ição e de1narcuçilo de terras ........... .. ........... . 
Di tricto de Terra e Coloni?.açlio ...................... . 
Compra de vacclna anti-carbunculo~a ............. . ... .. 
Propaganda do cnfe', subv E> nçao e premioa âs cooperati-

vas agrícola., exposições. premio• agricolus e pastoris 
introtJ ucçilo de reproductore~. enaluo a~ricola e zooto-
ch nico, fazendas mod lo, subvenção ao Instituto Po-
Jytechnico de Juiz de Fóra , m d•ante com promisso de 
admittir, por eon1a da mesma cioco alumnos l! ratui-
tos ext rn s, c mais serviços c ncernentea ao d sen· 
volvimen to ecunomico do i:!:stauo de Minas ........ ... . 

Somma •••••••.••• . •• . •• . • • •••••••••.•••.•••••••••••..•.•.• 

rrotal .•.•....•... .. . 6 •••••••••••••• 6 •••••••••••••••• • •••••• 

Art. 7,0- Fica o Presidente do E tado auctorilado : 

156:600$000 
20:~00@000 

8 :0~000 
367:18(};: 

20:000SOOO 
536:2366000 

6:000~000 
tiO: ~ 
l G: 008000 
11:50 8 
!.li:SSOSOOO 

20:0008000 
531: 0$000 

ül0:000$000 

26:7GO~OOO 

1 50:00t1~0 
];' ; 00~· 00 
2ti:OO ~000 
<:o ,o;ooo 

2o:~23.§ooo 

I . A a brir credites snr p ementa res com as formalidades prescrip1aJS no a rt. 1 da lei n. 2.314, 
de 11 de j unho de 18:6, observadas ns d1 positOes •los pn ra,..raphos do art. :l." da lei n. UI de 26 de 
novembro de 1 91, ás e"uintes rubrie~os do a rt. 6.V ela presente lei, caso se vori tl ue não terem sido 
auflicientemente dotadas : · 

Ao 1.0• n 12.-Sustcnto, vestuario o cu ra tivo de pr sos pobres; 
lw n . 16 do mesmo pa ragrapho - oc·~u r· ro v ubl co~ : 
.Ao n . 17 do mesmo pa ragra pho - A " ' Lt' n ia a alienado ; 
A.o n. 20 (letra d) do mesmo parag ra!JhO . - ~~~ · tento ulunrnos te .; 
Ao n. do § 2.0.- ' erviço da di\'1 a fur rúada; 
Ao n . 4 d o mesmo pa ragrapho .- Porc nta ::!e lll a collectores, te.; 
Ao a. 9 do mesmo p:~r~wra!Jho.-Juros tio en pre ti mo de orph&os, etc.; 
Ao n . 14 do mesmo pa rug rap~lo.-Exerc t .: ws Jlndos. 
li. A realizar operações de credito para c bd r o cle(<cit que se ve rific:~.r , caso a renda orçadA 

do sej a. aufficiente para ns despe as ord iua rias; 
U[. A realizar operações de er dtto pa ra occorre r ás despesas com garantia de juros e aub-

YeDvões a. e mpre as que de taes favore j!Ow rem, ca so seja insulliciente a renda ordinarla; 
l V. A realizar overaçües de credito liq uidaveia dentro do exercicio financeiro, como antecipaçl() 

ela rocei ta., n!lo excedendo á terça parte da rccei1a orçada; 
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V. A continuar a aubatitulçio daa apolices ao portador, de · accordo com o dec. n. 1.972, de 17 
de janeiro de 1907, fazendo-a exienalva aos tltuloa emiUidoa na forma do dee. n. 774, de 25 de agosto 
de tP94; podendo fazer o resgate doa titulos cujos portadores não acceitom a cubatituiçao, ficando. 
lhe aberto, para este fim, o necesaarlo credito. 

Art. 8.0-Aa despesas de exercicloa anteriores que forem pagaa pelo e:tereleio de 1911, aerao es. 
erlpturadas sob oa titulos .:... Deapesaa de exerciclos encerrados • e " Exeroieloa tlndoa •· 

Art. 6.0-Ficam mantidas aa olspoalçOes dos arts 17, 18, 19, 20, 21, :l.2, 24, 32, 33, da lei n. 510, de 
22 do setembro de 1909. 

Art. 10.-Revogan;-ae as dlaposlçOe• em contrario. 
Sala das commisaOt's da Camara doa Deputados de Minas Geraes, 13 de agosto de 1910.- Senna 

Figueiredo.- Jono Llaboa.- Heitor de Souza.- ~el3on de Senna.-A imprimir•se. 

Passa-se á 

~· PARTE DA. ORDC: \ DO DIA. 
z• discuJiào do projetto n. 87 

Dispensada 'a leitura, a requerimento do sr. 
SeDna Figueiredo. é ~;>osto em ~· aiscussil.o, 
que se encerra sem d bate, .en o •?provado 
e rem.:ttido a Comm•-.:i\0 de: Redacçé\o, o pro· 
jecto n. 87, sobre força r:uolica. 

~· disCUI.fÕO do projtclo n. IOJ 

Dispensada a leitura, a rcquerirr ento do sr. 
jo~~ Alves, entra em ~· discussão o projecro 
n . 101, rnoiificando o serviço estadoal de a;sis-
tencia a alienados c creando uma colon1a an · 
nexa á actual Asaistencia a Alienado$, de 
Barbacena. 

Sem debate é approvado o proiecto, que vae 
ã commis!lao de Orçamento. 

3• discussão do frojecto ,. . 164, do Smodo 
E annuncia:la a 1" discussão do projecto 

n. 164, do senado, restabelecendo a pasta da 
Agricultura. 

O sw. HEIT-R na SouzA, fazendo ver ter a 
Commissào de L~gisJacAo medtdas a pro(:ôr e 
que pr~~i~am ainda ser estudadas, envta á .Mesa 
o segumte 

Reguerinunto 
Requeremos o ad'amento, por 4~ hora5, da 

terce.ra d tscu~ào dO proJecto n. 164, do 
Senado. 

Sala das Sessões, ~m tl de agosto de 1910. 
He:tor de Scuza.- Pericles de .MendoDça. 

-E:!uardo do Amaral.-Jos~ Alves. 
Lido e posto em discuss4ú e! se requerimen· 

to é o mesmo sem debate approvado, sendo, 
pol- Lso, retirado o proiecto da d•scussão. 

r• disct~ssão do projeclo n. 108 
Lido e posto em t" discussão, ~ sem debate 

approvado e vae á commissàn ~ Obras Publi· 
cas o pro\ecto n. 1o8, concedendo a quem 
maiores vantagens cfferecer o uso e goso de 
uma Estrada de Perro que, partindo de Anna 
r orencia, na E. F. Leopoldina, vá á a~de do 
di&tricto de jo query. 

1" discwsão do projecto n. 106 

Finalmente é lido. posto em 1" discussão e 
sem debate approvado, sendo remettido á com· 
missão de Pettções, c• projeeto n. 1c6, autori· 
saneio o .governo a conced~r licença. em pro· 
rogação, ao cidadão Antonio f rancelino Lafe-
te,escrivão :1e orphãcs do município de Montes 
Claros. 

A. C.- 22 

Nada maõs h:-.vend a tratar se, o sr. Presi· 
der,te designa para o dia t6 do eorrcr.te a 
sc:guinte 

. OR DEl\\ DO DIA 
PRlM!tlltA PARTE 

Até urna hora da tarde: 
Leitura e .spprovação da a.;ta. 
Exoedit nte. 
A t~ duas horas da tarde: 
Apresent PçAo de pareceHs das commiuões. 
lo pre~tnt2 ção de pro,ectos. requerimentta, 

i ndica çõ~~~. tnterpellações ou moçõ:s. 
!)a~ cus!'ã'l de requ; r.mentos, indacações, in· 

terrdlaçô~ s e moções. 
Apprv•·ação de reJaçõ:s hnacs. 

~ EG NDA PA.TE 

.-\t~ 4 hot a, da tard: : 
Q,scus5ãO do parecer n. l Ct, opinando p~Ja 

ren.essa ao governo de urna peti~ãv de Atthur 
Longo bardo de Salle s. 

~· discus~ao do projecto n. 91, instituin~o 
o premio d! viagem pJra o alu. no que mais 
se distinguir na Escola A~ricola de Lavras. 

1" do de n. 105, abrindo credito para cccor• 
rer ás de~pezas con a coa~trucção do Palaeio 
da justiça, nesta Capital. 

1• discussão do proiecto n. 85, creando o 
municipio da Conceiçàú do Rio Verde. 

Levanta- e a s ssão. -34·" SESSÃO ORDINAR IA. AOS 16 DE AGOS. 
TO DE 1910 

PRltSIDENCIA DO SR. PRADO ~P!CS 

SU MMA RtO: Acta -Expediente- Discurso do' 
ara. Ignacio .M ~; rta e Nelson de Senoa-Repre'" 
aentaiJea-Apresentaçllo de pareceres de proje• 
cto-uiscurso do ar. Garibaldi de Mello-Pare· 
cores ns. 202, 21 •3 e 20-l-Redacçllo final do pro· 
jecto n. 90 - Parecer n. 201-2. • dl1cussao do 
projccto n. 92-Discurso do ar. Nelson de Sen· 
na-Emenda-I.• discu•eilo do projcc"to n. 105 
-1.• do do n. 85 -Discurs-> do ar. Jollo Lia, 
boa-Ordem dia. 
Ao meio dia, feita a chamada, acham-se 

presentes os srs. Prado Lopes, Americo Lo-
pes, Edgardo da Cunha. Silveira Brum, Heitor 
de Sousa, Castello Branco, Pericics, Garibaldi 
de Mello, Nelson de Senna, joio Lisboa, Jos~ 
Alve!, lgnacio Murta, EduardO do Amaral. Ju· 
venal Penna, Martins da Silv•, Galdino Rios, 
Scbumann, ·aldomiro de MagaJhéles, Stylita, 
Jayme Gomes. Pedro laborne, João Porpbirio, 
Aristoteles Outra, Abeilard. e Joil.o Antonio, 
faltando, com cauea participada, os at nho· 
res, Xavier Rolim, Mtranda Junior, Paoliello, 
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Juho da Motta, Alves de Lemos, Antonio Mou-
ra e Campos do Amaral e sem clla os d:m1is 
senhores. 

Abr.:-se a sessão. 
Lida a acta da antecedente e rão havendo 

quem sobre ella ~·aça observações é a mesma 
dada por aprovada. 

0 SR. I. " SRCRETARIO dá conta c!O St:'gUinte 
EXPE:DIENTE: 
1'elegramma 

D-.. eleitores e membros d) Directorio de S. 
Pl!dro de su~S!Uhy acceitaado a incorporação 
desse di tncto ao tuturo município de S. João 
Evangeli:Sta. -A' commiss:lo respectiva. 

· ·Mensagem 
Do exmo. sr. Pre:idente do Estado pe-

dindo um credito upp ;ementar as diversas ru . 
bricas do orçamento vigent:.- :\ ' coa miss!o 
orçamento. 

O SR. JAYM!t GoMES envia á Meco, pedindo 
que seja publicada no jorml da casa, a se-
guinte 
REPRESENTAÇIO DE HABlTANTES DO DI;TRI · 

CTO DE S.MIGUEL DE PIRACICABA. MUNICI · 
PIO DE SANTA HARBARA, PEDL"i'DO ELE:VAÇÃO 
DESSE DISTRICTO A' CATEGORIA DE VILI.A. 
Exmos. srs. Representantes do Povo Minei · 

ro ao Congresso de Estado de Minas. 
confia Jos no v sso esclarecimento e iucido 

espírito de \ustiça e certos de que patriotica-
mente cuidaes com zelo do progresso e en· 
gran:kcimento do nosso glorioso Estado de Mi-
nas, vimos a presenç1 do vs. excs. solicitan-
do o decreto da elevação deste districto a villa 
e séde de um município. 

Para justificar com inteiro fundamento es-
ta nossa antiga e justa aspiração cre-
mm sufficiente a seguinte e.sposiç!o veridica : 

O districto de S. Miguel do Piracicaba um 
dos mais antigos d'!sta zon1 do nosso Estado, 
pois a sua fur.dação data dos primordios do 
seculo X lll, é o maior districto do municipio 
de Santa Barbara. Pelo recenseamento de 
18qo,a su::~. população já exc::dia de IJ.ooo almas 
pelo que é iocontestavel que hoje ella não ser~ 
inferior a 1 5 . oco. 

Parece qu:: a divina Providencia quiz de um 
imodo carinhoso beneficiar este nosso querido 
torrão natal, divi:iindo em duas gleb: s chstinc-
tas os secs terreaos, sen:lo marco divisorio des-
sas glebas o poetico e bello Piracicaba, que lam-
bem serpeando por entre as ruas da ~éde do 
districto, divide o povoadu em duas metades. 
Os terrenas da mar~em direita do Piracicaba 
•ão festeis e produ:tem com reaes vanté'gen•, 
canoa de assucar, fumo, e café. E •ses terre. 
no confinam com os terrenos uberrimcs de 
S. D.:>min!50S do Prata e com as de A!v"no-
polis. sendo que todos elles estão situados nas 
cr ntra-vertentes do mag stoso Rio Doe~. 

Os terrenos da margem esquerda lim; tam-
se com terras de Ita b1ta do .Matto Dentro e 
outra de Santa Barbara, sã~ n quissimas em 
mineraes de ferro, ma : gane:t e ouro. O ferro 
abunda entre nó; em uma quantid.1de estupen-
da, e a sua qualidade e a ~uperioridade do 
noss:> minerio de ferro sobre todos os outros 
conhecidos, fcram c nstatadas de um rrodo 

brilhante e irrespondivel, em parecer apre-
sentado ao Congresso no correr da sessão ao-
nua c!e IQOQ. Nesse parecer o iJlustrado depu· 
ta~o sr. Alcindo Guan<>bara affirma, fundad:> 
em analysc:s feitas. que o melhor minerio de 
ferro ate hoje conb~cido é o de S. Miguel cb 
Piracicaba, que contém 75 •t. de ferro puro. 

Funccionam e.ntre nós varias pequenas fa-
bricas de fun j ição de ferro, que reclamam me-
lhorea installaçóes. 

Neste district0, que conta oit.> prosperM 
povoados, está situada a Usina Monlevade, que 
para sua regular actividade espera tfto Eó-
mente a facilidade de importação de machi· 
nismos que a completc:m e o barateamento 
ce dispendios para a importação de elementos 
necessaric:s para o aperfeiçoamento de seus 
productos e exportação do!i mesmos. 

E parece que agora. felizmente, comegui-
temc.s esse grande desiderawtn, pois que em 
breve, si não nos faltar o auxilio dos a tos po-
deres governamentaes, ouviremos com indrsi· 
vel gaudio, ás margens do n05so patrio rio. o 
silvo retumbante do carro do progresso-a lo-
comotiva. 

1 'ão se pode calcular . a grandeza e valor de 
nossa riqueza mineral. Estamos circumdados 
de montanhas de ferro, esta é a verdade. So-
m.,s co ccrpo de ferro cem um coração de ou-
ro•, na phrase do eminente director da Escola 
de Minas. 
B~m perto de nossa s~de, a menos de l ki-

1 metro~, e~ tão situadas as lavras do Diogo 
de Oliveira, cu io minerio produz 40 grammas 
de curo por tonelada, na m~dia. O leito do Pi-
racicaba é muit :· rico em ouro; e tanto isso é 
verdade reconhecida que já foi iniciado entre 
nós um serviço de dragas. 

A béde do districto contém cerca de 500 fo· 
gos e uma população superior a l.soo almas; 
tem boa e vasta m~triz e mais 3 capellas, 
dentro do perímetro da séde; l pbarmacias, 1 
boteis, varias casas de coiillllercio, predios de 
boas construcçõcs e diversos scbrados. 

Tem o di'stricto grande numero de engenhos 
de cylindros de ferro para moagem da canoa 
de assucar. 

A renda do districto em anncs anteriores, 
attingiu a onze contos an u1lmente e. actual-
mente. não é inferior a esta somma, uma vez 
que sejam devidamente arrecadadas, apesar dos 
effeitos terríveis da crise eeonomica que a tu-
do empolgou. 

O districto tem o;:>timas pastagens, onde 
cria gado muar e bovino. 

O que agora ardentemente solicitamos aos 
n sscs dignos representantes é uma antiga as-
piração rio nosso povo, que desci• a sua auto· 
nomia ~dministrativa o seu self got1nnement, 
para a melhor app!icàção de suas rendas. 

O município de Santa Barbara, ao qual nos 
prendem as melhcres relações d: solidarieda-
de, será o primeiro a reconhecer que é justo o 
nosso reclamo. 

Chegou o tempo de nossa legitima eman-
cipação, mas continuaremos unidos ao mesmo 
município, pelos laços da mais effectiva con-
fraternidade e da mais intima communhlo de 
idéas, na grande obra do progresso n"acioml. 

Creado o novo municipio, com os elementos 
julgados nece!sarios, e ta1 á realizada a nossa 
:lese jada autono.n i• e, com eJJa, podeis contar 
com o no~o melhor esfJrço, secundando-vos 
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na patriotica cruzlda do engrandecimento de 
Mina!', desse g•orioso Estado que é a mais ful-
gurante estrella da grmde cooatellação da 
F cderação Brasileira • 

Esperamos benigno deferimento li nossa op-
portuna petição, porque sebemos que as vos-
sas decisões são patraoticas e consultam sem-
pre os verdadeiros interesses do POVO minein 
altivo e progressista. Ka~as affectuosas au: 
daç1cs. 

S. Miguel do Piracicaba, ó de agosto de 
19 10. - José Maria de: Morats Ba rro~. Antonio 
Saturnino Figueiredo de Freitas. Jo:lo Anto-
nio Bittencourt, Antonio Eziquiel Ferreira, 
Tertu]i!lno Domingos Leite, Antonio Acc:lcto 
Leite. Manoel Gonçalves. jo•é Raymundo Va-
Jamic:l, Antonio Augusto Silve~tre, Thomaz 
de :\quino e Silva, José Fernand: s de Abreu, 
Vicente de Oliveira Gomes, R2ymundo G<·n-
çalves Dias, Cassiano Vieira ~~i nencourt, Ge-
raldino Gentil Pinto Coe· ho. Cyprian-. Pau() 
de Sousa, José Baptiata Leite. Antonio Alve! 
de Oliveira, j<.sias Lenc Mont,.iro, jc~é Prc:-
testato Leite Joaquim José d10 "olta, jose Go 
mes de Anctràde jaão l-'c:rreira da f:• sta Ru-
fino Ferreira da· costa, l{aymund~ Teixeira ae 
Abreu, Manoel Fcrrdr<~ da Costa Netto. João 
Rodrigues Ferreira. Fr<~ncisco . Ferreira da 
Costa, José Ferreira da C< sla. jcào Rcdrijlues 
Ferreira Junior. Antonio Au _us o amo-, Ma-
noel jcsé de Ramos, The dor. ir.1 jo~ é de Oli. 
veira, José Ribeiro de Freita!', Amamo Gomes 
de Pinho, jo. é Mauro Pimenra, j .r quim ~~os
tinho Alves Torres, Ant nio f-'i rmiano de Oli-
veira, Ber_jamin Soares, Peoro Cruz Anasta-
cio 'Theodoro de Araujo, Du• ai & Barros, 
jcsé Martins Quintão, Anastac1C1 An:onio Sil -
va Pessoa , Ben\amin C rrea P : s oa . Antonio 
Vieira da Silva, Jonathas de ohv ir;;, .f~é 
Paulo de Sousa, Geraldo jose Qua re~ma , José 
Maria da Co3ta, Franklin Theophi lo de .Ma-
J ?lbàes, Augusto Arac jo C<>h::!eira, Joaquim 
Antonio a lamitl, Fortunato Caldeira rant. 
Francisco S turnino 1\.a tra . ho Fir, .ian da 
COsta, Anton·o Ferrem• Mer.d::s, jo é Maria 
Vieira da Silva, Joaquim dti Cr uz L~ i te, Ca-
mil lo Theodoro dos So .n t~, Franci co Ma~tins 
do Carm , Manoel Fen::üa da Costa, Gerva-
sio Carl s de Magalhães. F'e rnardo \ureira 
Leite, j ose Pedro Ferreira Junio r. Francisco 
Leite Lsraga, Marco ; jcrony o dos S3t1t s, dr. 
Paulo Larche, José 1\'~odesto juniür, Beni•min 
Valamiel. Pedio ugusto de Araujo, Nico-
medcs e pal>iano Polycarpo, José B::nto ela 
Silva, j :ão Evangelista da 1 ;osta, AO'onso 
Balbinu \ eiga,Pio Moreira da SilYa, Benjamin 
Vieira de Assis, Satucnino, Pedro Alforuo Vi-
lelta, José Oomingues da Si 1Veira Marccs 
Fernandes Oiorz,Themistccles de Vasconcello.> 
Antonio Antunes de . rau jo, Theopbilo Bar-
ro:;o. Me seno januario de A1a u jo ,Antonio Fer-
nand :s Diniz, Joaquim Fernand!s Diniz. loJé 
Ferreira Pinto, Antonio Ferreira IJiniz, E ly · 
dio Tans de Paiva, Gabriel Archanj do Car· 
mo, Joaquim Libcrat dos ~antes. Jrão Ven -
tura da S•lva Adelinl Gomes e Silva, J 1M! 
Thomaz Fernàndes Diniz, José de Olive ira Ba · 
p tista , Henrique Candi:lo da ilva, Higyno Et-
pidio de Lacerda. j )~ é de Seu a. Rayrr undo 
Gom~s da Silva J0aquim Theodoro Gc-mc!', :\n · 
tonio joa:tuim' "-oare~. Man el F'ernand: s da 

ilva, José Dias E:!icalho. · 

Publique se e remetta·se li commisslo res-
pectiva. 

COMm 'ss4o dl I.stf'llqão P~lica 
O sr. CA$'l'Jtr.x.o BRAKCO, fazendo ver ter 

elaborado um parecer da commissao de Ins-
trucção Publica e achando se ausentes alguns 
membros da mesma, pede a nomeação de dois 
senhores deputados que preencham interina-
mente as vaga:~. 

ão nomeildOS os srs. Pericles de Mendonça 
e Pedro L3borne. 

O SR. jUVENAL PE~NA diz que no começo 
da prc~ente::e-~ ào aptesentc.u um requeri-
ri. ento do cidadâu Alfredo J\laxim1ano c' e Oli-
veira, professor primar.o em Var.:em Granoe, 
sohc ttantlo licença para ttatar de sua ::.;,ude . 

Aquc:Ue t'unccJOnarro para it Mruir u rt:feri-
d:> 1 querimento juntou atte!>t&dos, não só c1o 
in~pec10r e.scolar c mo do sr. pbarmaceutico 
f!: uardo Macha=~o de: Castro, que foi lc:nte da 
E~cola de ~barmacia e CUJa tompeteneia é 
notona:nente conhec.da. 

O SR. SILva F RTIB. presidente da com-
mi s~ ã de Pc:tiçõcs, defenu esse t:e~rd(1, . ele-
b. rando um projecto que já foi submett&do a 
1. · discussão. . 

Tendo, porém, v. exc. declarado ser uma 
irrel!lularidade nao se achar o attestado firmado 
por facu ua tiV<', o orador comprornc:ueu se a 
s ti :- fazer eEsa exigencia. o que Ord faz, er:t· 
vi ando á 1\\esa um attest<1do ao sr. dr. Martt-
n bo da Rocha para ser encaminhado á respe-
ct rva comm i s~ ao . 

Rc m:tta-~e á co:nmissão de P.:tições. 

Fallecimenlo do conselheiro A11drade Figueira 
O sr. lgo.nclo 1\lurta (movimento de 

allmçt1o ) : - Sr. Presidente, segundo os 1ornaes 
do l~ io de J•nei , fallt:ceu ante -hont r: m na-
quet )a capital, victima de uma syncope car-
::liaca, um dos vuJt')S mais proeminentes e de 
des taque notavel na p~ litica do antigo regimen 
e que cambem, com o adven o da Republica, 
c ntinuou a prestar reaes serviços á causa pu· 
b:ica. 

f:{efiro -me, sr. Presidente. ao C'>nselheiro dr. 
Do -ningos Andrade Figueira, varão illuetrl!, de 
caracter JD:juebractavel, inconfundivel, de il · 
h stração pouco commum. (Apoiados). 

O Estado de Minlls, bem como todo o paiz, 
deve a tsse eminente brasileiro os mais rele-
vant(S seniços. (Apoiadt.s). 

Como secretario da entáo província d~ 1\\i-
n:is Gera e~, e, depoi ~eu . pre;ide~te,. aquclle 
i tlustre patricia nosso d:a&cou .se &DteuarLcnte 
ao serviço publico. (Jif'üos apoiados). 

Pre tou s rviços inolvidaveis na calamitosa 
épocba da g uerra do Paraguay, concorrendo 
pata o augmcnto do extrcito naci na I, com le-
vas de voluntarics que foram desaftrontar cs 
bric s dél nação ultra 1ados pelo t y ranoo para. 
" uayo. (Mwto 6etn !) 
" A morte do d1~tincto brasil iro enluctou • 

'ação inteira . (Mu ito bem ; apoiar/Qs). 
A1versano do rel!imeu actua l, caracter in-

tror sigente, de fina tempera, ero, entre tar:tto, 
um patri ta nu nc· recus<ln:io cs ~eus serv&Ç'llS 
quando "C t~atava do bem da Patria e assim é 
qu:-. conv1dado para coJJabor a r nu pr jecto do 
L ·digo Civil, el le derxcu ccmu profunao cul-
to. das sciencias 1uri11cas. traçcs inde!eveis 



da sua competencia, do seu extraordiaario ta-
lento I (Jit#ftos apoüzdos). 

Foi uma perda sc:nsivel, sr. Pr~Fid:nte, a 
morte de tão i llmtrc brasileiro e, nós minei-
ros, que primamos pela }ustiça, a elle muito 
devemos. ( llpoi4dos). 

Assim sendo, penso interpretar os sentimen-
tos da casa, rcquerenjo a v. exc. fazer consi. 
goar na acta d: Dt. ssos trabalhos um voto de 
profundo pezar pelo desapparecimcnto do emi-
nente bruiltiro que tantos serviços pr:stou ã 
Patria. (Muito !Jnn ! muito !Jem l m11ilo hem l) 

O ~R. Paa ·IoaNTK: -Jnterprc:tanoo cs 6tn 
timentos da casa defiro o requerimento do 110· 
bre deputa:io. mandando que se consigne ns 
acta o voto de peur proposto. 

RtjJrescntaçlJes 
O SR. AlmT.:.TEr.as OuTRA manda f. \tesa 

uma rtpresentaçto d.: habitantes da povoa-
~o d~ 5. j3Sé dos o~atorios, pertencente ao 
tistricto ao Serra. sc.iicitaodu el: v ação á ca· 
te~oria de districto.-A' comm~sao respe-
ctiva. 

O ••· NeiBOD d~ llenna :-- Sr. Pre 
sidente, por honrosa delegaçáo do oovo e da 
Caman Municipal de viJia Bras lia, venho 
passar ás mã0S de v. e.a:c. para que tenham 
o destino rc;!imer.tal, send • tam~em publica-
das no }'lrnll official da c:asa. du11s rapresen 
tações: uma as ·igoada por 340 c•d1dlos alli 
reaid:ntes e outra por tojos os me'llbros da 
respectiva munici .. ali jade, traz:ndo ao Con-
gresso Minei o um ~uatissi :no pedi r, qual o 
d~ se der ãquell: rnunicipio, ao meco;, a or-
ganização mo:ies•a de um te mo fôrense, que 
fi }Ue subodinado á comarca de Montes ' la -
roa. quando se cogitar de revêr a di .,isão ju · 
diciapa do Estad), o que, p nso eu, é uma 
necea idldc :JUe estii no sen:ir de to:ió o povo 
mineiro e no tent1r de tou os srs. deputa· 
~. (Apoiados praes). 

Aquelle municipio, pelo seu vasto territo · 
li o, de cerca de 250 leguas quadradas, pe la sua 
p pul1;ão, maior. hoje de 40 mil habitantes. 
p~ la di-taocia em que' cs ·á da séde da actual 
comarca de Montes Claros-18 Jeguas. f .ita 
a cavallo, por maus caminhes-, e pelas gran-
des distancias que separ111 os seus dis!rictos 
da re :eriaa cidade de Montes Claros que dis-
ta H le~a~ dt: S . João da Ponte, 23 de f óa 
Vi;ta e 30 de Campo Redondo; aque lle muli· 
cipio bem merece, sr. Presidente, ser atten· 
dido nessa justissima. pretcn;ão de seus I a· 
bitantes . 

just1fi ;am el'es a sua supplica, -direi sup-
pli a sr. Presidente, porque se trata talvez, 
da regi o do Estado mai f rida pela lei n. 
r c;. d; 1qo3 ... 

O SR. GARIBJ.LDI DE ~ ELI/J : -E t1mbem o 
T riangu 'o que foi com o lXtremo Norte as 
duas., nas do Estado que mais soffreram 
com essa lei. 

O SR . 1'\ELS':I~ DE S!!NNA :-0 Nort! e o 
Trill ngÜlo. como bem d1z o meu illustra o cc 1 · 
lega. reside nte no Prata, foram IS duas zonas 
ooE rajoq emaissoflreramcomadi,i~oão u -
diciaria e,. tabelec ida nes ·a lei d.: 1903; é sa · 
b• ··o que nellls as .:1dades se a:ham en rme 
mt nte afast adas um;s da outras por grandes 
distanc ia<.., accres;;idas Dela• difficuldade s da 
f a. ta ::te vias de co:nm P ·cação rapida, por 

isso que a ferro -via não esiflte servindo senlo 
• pequenos tr: cbos do cxtciJIO tcrritorio des-
sas reiJiOcs de Minas . 

Basta dizer. ar. Prcsi .tente. que dos 1 5 mu-
nicipioa da circumscnpçao que tenho a bonra 
de representar nesta <.;aman, Eóment~ 8 slo 
sédes de comarcas; e desses municipios al-
guns delles, conforme se tem feito senti r a:Jui 
n~ camara, \4 de outraa vezes. si.~ tão vastos 
-:omo a·guns Estados da Republica. O muni . 
cipio :!e Araasuahy, por exemplo. t mai r que 
o Estado do ~crgipe. e ··1 su .:er6ci~. e o ter-
ritorio d: Januaria é de uma extensão im· 
mensa ... 

Poi!l bem. sr. Presidente, todes cs!es mu · 
nicipios se acham randemeote distanciados uns 
dos outros; as viageni alli !e fazem por cami · 
nh~ abertos a ca co de bur~o. por~ue. para .os 
habitantes da extrema rcgJAo norte min!tra 
ainda não ra iou a au•ora feJi.t do, mel hera-
ment01' materiaea que, elib. por md bor que 
se ;a a toa vc ntade dos governos, nl.o podem 
chegar depre!l~a até lá, '.lll'a vez que nos fal-
ta a via ferna e a cdse economica nos asso-
berba. 

Oi2ia cu que os habitante3 de Villa Bra~ilia 
}ustiQcam 1 sua suppli ca, allegando a vast idlo 
do territorio d1quelle município, su ;:erior a 
3)0 leguos quadradas; a tkgando a su1 grande 
p pula.:;ã , de mais ele 40 mil almas, segundo 
o cadastro r •g'lrosamente levantado pela C a· 
mara Municipal; alleg1odo ainda a riqueza cfa. 
quella região comorebendida entre os valks d? 
Rio Verje e d, Gorutuba. 

o municipio de Villa Drasilia, em 19;8, sr." 
Presidente, exportou para. o sul dO Estado 
cerca de :ii,'JOO cabeças de gado vaccum, 
:a8.ooo 1rro',as de toucinh .... 2o.ooo litros de 
arrozj 400.000 litros de milho, 100.o :Jode fei-
\àO, lS:n.<Jeo rapaduras, a l~m de in . um~ros ou-
tros produc:os. como ~ola, cJuros, torracha. 
al ~odão, crystaes, etc. 

Um cutro argumer to n ais p:>deroso ain1a 
para }uc; tifica r a opportunidade do pedi:Jo feito 
pelos povos de 'illa ljra ilia é o de que a co-
marca de Montes Claros, abra nge actua 'mente 
1 municípios : o d~ séde. o d: Bocayuva e o de 

illa Brasilil, sendo que este nllo tem ne-
nhuma organiz<ção ;udiciar.a. ao passo que 
Bocayuua é um termo for.:nse; entretanto, do 
município de ViiJa 83silia se aliment1 a co · 
marca de \ nte Clarr s com o maior numero 
de fei tos civei~ e orphanalogicos dalh vindos, 
conforme conf ssam as aucto! idades da refe ri· 
da coma r a, em seus rei . torios ao governo. 

O SR. j o E' Ar.vE·:-S este argum- nto é 
de toh vak r ~a ra o caso. 

O sR. NP.r.SC.N DE SKNNA: -Per feitaJTiente. 
E quan;io não bista-sem as con jições allega-
das de dist;ncia ri l U C za e vast idão de ter ri-
torio, basta ·ia ·c-sê a rgumento decisivr, de 
que o munici ?iO de Bra~i ria é capaz de ustc:n . 
tar • m termo for.!nse sem onus para o E!>ta· 
dn p:Ha bf' m iuqifi : ada fi car a a. piraçã da-
quelle povo. ( Apoiados ; muito !Jmt ! ) 

PHa provar ainda que se trata de um dos 
munic ; ~ics 1 a is import<nt(S da 6 .• circum-
!Crip ã) e teito· a I, Gir~ i a v. ex .. s r . resi-
dt ute que Villa jjrasi lia, pelo ultimo a lista-
mento conta 1 . cq ele1t res, tendo q ai fica-
dr s :a6l jurado • ~ómente na éde do districto 
da\ Jlla, e se'll in; luir 0> quali ficados nos ou-



tr01 districtos de S. joio da Pont~. Boa Vista circumscripções, em que Miras está r('partida 
o Campo Rcck,n !o. e que 11fficunam a representaçto lt>gitima dtls 
~lo ar~umentos to:ios tsses que convencein municipi<Jsde Minat, porque •~ d!ffcr~ntea zo-

dl ;ust iça <b pedido qlle dirige ao congr'esso nas que as comJ:O m, não uuto conjugadas 
Mine:ro. por meu inLerned •o, o povo dóquelle entre !Í nem geographica. nem economica· 
municipio do Norte d'l EstadO. Tente; e ao pas· o qae csAt divi~ao clertt r .. I em 

O &R. (GYAClO MtJRTA:-Apoiado. Muir.o snsenormea csttn ô;s ae territ<.. ril) fui feita 
bem. pcl1 rd e : ida Jei o. 100. de ~l d: ju lho de 1894; 

O f: R. NJtMON Da SBNKA:-E~ses reclames jà a divisão municipal, a ult1ma em vigor, fGi 
peJa reforma adminrstrat,va e judiciaria vên feita em virtude da lei n . J ), de 1ó de f-C 
de todo o Estado; e o art. r u da Crjnstituir;do tembro ce 19 '' e a di., isao Jud:ciaria viHente 
Mineira .tem &ido,.,. Pusidente, pa•a os fct· CClnsla da !ti n'. n;. Cl~ 19"3· 
cbistas du no •Fo testo constitucional o impe · E as•i n fica d~monsfra ·o cabalment~, H 
cilbo pua se cogitar, antes oe 19tl, de uma Presidc. nte. pel sim Jes c' nfrorJto dos ~ •garrs · 
metJioa opportuna e inadil'·cl co-ro t a que se mos d::.s ar.r o; em que foram ('f:Sas lo:. Y• ta-
refere á re forma iud 'ciaria do E••ado, instan· das, q e r.no houve c incidcnc•a da d ivisao 
terotnte reclamada, nAo só pelo N~rte e pelo elei ltral c • ma j..adiciariíl e ntm de5o ta cLm a 
Triangulo, mas quero cr ê r q tJe pc.. r 1o1as as ad nininnnrva ou mun:cipal. (ApúiodoJ). 
outra& zona~ de Minas, c nforn e p')dem atttS· E, p ·. r consq:~tlmte 'e as~ i 1 o entendem es· 
taros a.eua di~nr>s cr~llega~. que 11! n as!ento piritos esclarcci uos tO I quacs tenho com ui-
na r a~a . ( Ap01at1os LeTneJ). t1do) é uma questão c berta e~s l'. de poder ~e 

O SR. jlX) lnn~.~: -T11mlxm o Sul ac.ffreu reatar pc.r lei c.n1inaria d= cada uma das re · 
com a re1ucção das comarcas. fórmos de que cogitam taes divisóc:s, qu! to-

O SR. i'IEr.~ N DE SBNNo~: - Dizia eu, ~r. dds di ze m rlspc:ito, intimamer t e~ ar s inrer~s
Pr .. si:le nu·, quees~a interprcuçâorc-strictado aes maislla~rad•~s da tcua m .ncira . lJI•ito 
arr . rll, nào pójc:: perdur~tr, porquc.n•o o lc:~is - ~6mz. Apoiados) . 
ladc.r rr indro Já bo n.u ito pt 'I de parte esse A re rorma oa divisão rnu nicipsl virá ao~ n • 
modo de interpretar o occennio, i o adamente :nnt ro das aspi raçà.{ s de tod s os di5tricto• de 
tomado para cada div is3o, co nf• rme numa ra- Mina, qur.! t · ndJ capa c da de de vi .1a prupria. 
ptda enumerac;ao de k i ~,C tem que rer to:na.r á pOd; nCO SC emé> OCÍ.JBI da tutela, náo di•ruto Sr 
Casa m ·siúr ten po, eu pn:tc:~do d:: mon t tar a ·a 0 1.1 má, dOs mu i;::iprCJs d~ que :dzt:m partr, 
v. cxc . q 1erem se gc.va o;,r a so rr es . os. e por 1S~u 

Diz. o art. G7, n . J, da Constituição Mineira. disputam essa emancipcç lo come• enthusiasmo 
q co a divi~lo \Udicieria deverá coinci:tir. tanto de q ue d ; o ~ 1oquen e le~tcmunho as te?rc -
quant 1 possiveJ, com a divisã, municipal; e sent ações c ns tant e vin 1as an Congresso dCIS 
o art. 1 tl, da mesma C:oostitu ;ção, de termina ponros m a i.; afa~tados deHe E,tado. em cu jo 
que, só no termo de cada deccnnio, se ultcrará va!'l tO territorio ora existem ta · t o.> d is t rict s 
a tripl •ce dtvisáo eleitoral ou poliri:a iudic;a. pr spe r~ e popul!',sas. ro: cl •m~ ndo com t odo o 
ria e ad.nini~trat iva ou municipal. ' dir: 1to a SU ll ema:;cipa ã o pdra o g rJvcrno m u-

Ora, er. I rcsideut r , na o tem MdO a· .. opta 111 nidpal. ( Apoío d. s) 
pelo lcga·Jadr.,r m :neiro--como stn~o obs·aculo A reforma aa div rsão judicia r ia é um" O" " 1 

ou mo~ i vo imped ente para s e cogitilr de um r paraç20 .._u ;: se vcw da r acs fun Jv:o ~v J ~c:s, 
reclamo d povo, c~.mo eja o que s e refere á qce um rr omcnt11 d •lnro·o t: • r:>"' lCOt ,omi : a 
divi ~ào ju :i;iarja e adrnint:trativa do Estado, no E~ t d 'o d ! c : n.i Ou que , c d • r, C hêsS~ m 
a interpretaçllo es t e •ta d artn 112 poq •:c é con ~ a innum r ·S mu, ,i..; i iúS rn·neir<. s, det. tre 
da tríp li ce coincid ncia d s tres rliv i: 'õ.:s que e os qu :. e peço li cc:cça para sa ien ar a guns d .s 
deve começar 11 cr,ntar o decenn i c~ assev ra ue te nho a honra de rc prcst.ntar n : tt a C osa. 
uma grand:: cr rrer.t de i'lr erpretes e herme- Bana dizer á Camõra que o municip10 de 
muta do ncs otexto const itu cional . Salinas, e x e nw e prcspew, es tá congregado 

Cada uma das tres d ovi:ô:!i deve ter o de- como s im ple · •ermo a Corr2r;a de Grão i\lo-
eennio d .corr i J ;;ara ~ e pod.:r trat r da refor- g' ; o de S. Pranc is o s i i to á c n ~rca de 
ma, di z um outra corre nte de exegetas da Ja nuaia ; omunic ip·o dl T1e01da l, va!'tiss irr o, 
Coa. tltuiçào de 15 de j'Jnho de 18 r. p referindo unido a comarca do R to Pcrd ; o de . J. r.o 
eu, entret anto. sr . ._,e iclente, a lrcçàodo" qu e 8aptista un id á ::o:narca de; ,\ 11 n . s Nov s ; o 
mai ~ la t e ralmente mandam conta r o decenoio mur.i ipio du p, ça nh <~, essa i a " ' ui nt~ da 
a partir da coiocid:ncia das tres div i:oões po· bacia do Rio D ct> , l iga 1n a C• 1 " r a de:: Gu a. · 
titica . mu r.ic ipal e jt1 d ciaria. n r à : s. ue lhe é di iTcJc:nte a· é 1 a Í '' i · ào ele:.•· 

compul:;an:Jo-se o , c \ nnaes• da no sa legis- tora l, poi qu ~ e te pa eoce a s.• c: él qu el k á 
laçA' ', vem s :}Ue a prim t:i ra div isão jud ciaria 6 .• Ctlcum · c r ip~õe es ta 1 b t. ~ . Mndo u Pt ça · 
e adninist rativ:t o f. ta:i, depor;; da Repu- n a d ;. 0 ~l istn c lO fl den l eGua Gh e ao 1.0 

blica. foi feita pel le i o. 11, de '3 de n ::.vem · di l:1c to .. . 
b ro de 18') r , poucos mezes dc poi~ ae promul - n SR . Et:UAR DO no AM .... RAI,:-Nr. ssas con-
g adl a c:onst i tu içao do Estad fedendo de diçr)~ esta o mL ni ri pio ao Mac hac, . 
Mina erae.·; vemos q ;e ctata de 1894 (lei C'\ ) . R . VALDt MIRI) Dlt \ 1AGALHAE ' : - S. se. 
ta1 ai n. lO<', de 23 c'e julho', a p tJ meira di· ta ti 1 do Para rzo ~ muitt lJU tro~ d oi minha 
v i>à•' elci tcnlques-: fez e ntre nó:, divisão es· c ,r,um·cripça o e q ueixam da Jrt t ~cna . r ju • 
ta. õ:J iiá ·, ~r. Pr'-sidl!nte que clama por uma tiça. 
r:for m . p r 4ue ella co. spira contra a de n:o- ( SR . N Er.< í N n n ~ EXN .... : - Eu Sélimro ns 
crac ia (<!u t c:: nbo ú d: assombro de o diz ~ r e ffill llJCo pi r.s "lue ttl •h a ltlo c• •a Je rle 1cpn S<"n-
pens ue to ~Oi úS rn . us nobr .!s collegas as im c, r ne :: t . Ca a, pvr c n hccc r 1 c: lho• a CJ rg•mi-
o pc: n.- am. e ; uilmente ) . Poi c a divi~à o e le i za ào p• rtinent a\J) me::- ruo ; m a!> ve '"· P' I s 
t oral u e kva ntf)u Ct nrr& a dcmo: racia ts!la a parh:. do · 11 t U · pr ·ad collel!ll 1 que. a 
mu ra lna que sã1 B sei 3 actu a s e enormed refor,r.a da d i , ·sào ju j i.;t ~ t i a é um p · b: ma 
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instante, que está no tapete da discussão, re· 
clamando solução immediata d:- f-oder Legis-
lativo. ApoiadoJ). 

Quanto á divisão eleitoral, é crença minha 
e velha affirmada desde os tempos 1e obscuro 
collaboràdor do jornalismo em no5S.:. terra, que 
a actual divisão em seis enormes circumscri-
pções não conesponje ao verdadeiro idéal de-
mocratico, pois que e lias, como disse, não repre-
sentam. nem gecgrapbica, nem ecooomic• 
mente os interesses harmoni-:ns do3 munici· 
pios que deveriam estar pela_ mesmas vin-
cu ladas ; essa divislo, por gloria das nos5as 
trad1ções democraticas e por correcção dos 
noss s costumes político~. c:ar :ce de ser mo-
dificada para melhor . (.Mt,ito 6em !) 

Pen"O ~ ortanto. que não é l bstacu I l o ara 
que Lão' se ja attendidoo povo ~ e ViiJa tirasilia, 
o dizer-sr;: que o wt. 1 u da C nsti .uiçào ·' i -
n::i ra impede de se trator, no momtnto, de 
assumpt · palp itante como é esse que diz r:s-
peito a di•isào iud ciaria e á aivislo municipal 
ou administrativa, assumpto que constitue. 
s m duvida, um problema posto em d.scusslo 
para ser p oxirnamente resolvido, com as Juzes 
da Cama.a c: do . t nado, em prudente barmo-
n,a com a altJ adm i1 1istraçà co Estado. 

Envían:t. á 1\<le,;a as duas representações dos 
bab ,tantr ::. c!essa nca circum>cripção do norte, 
que é o município de Villa Hra.;i h ~ , e~ per o que 
v. exc. 57. Presi:lente as encaminhará a 
c'- mrni -_'ão comrv tente: fatendo as publicar 
antes no jr rnal da c asa, l:fi:u de que aquella 
popula~áo ve1a ~ue a Camara ~·o; Deputados 
"c lhe ~ cmpre, com p~triot•smo e calor, to as 
as .edijas que di<em rc peit ao progresso e 
ao cngrandc:ci menco da terra mineira. (11'/u!to 
bem ; muito 6em ; muito bem /) 

O SR. PR~t: IDENT!t :-0 pedido do nobre 
d::puta o será at :en:iido e vã.o as representa · 
ç es á co:nmissã':l de Legislação e ju. tiça. 

Re ·resenta.;ão de habitantes d~ Villa Brasilia, 
pedin jo a elevação desse munictPJO á cate -
goria J~ co narca ou :1e termo judiciario. 
lllmos. e e mos. srs. membros do Con-

gre~so Mineiro. 
Os abaixo assignados, habitantes do municí-

pio de Vi lia Brastlia, certos de que v.v. excs. 
repre~entam e atten1em aos legítimos e ins -
tantes int c: resses dos mineiros,se dirigem a v.v. 
e:rcs . no intutto de reclamar da sabedoria e 
patriot ismo cessa illustre corpora~ão uma me-
dida do mais levado alcance para o bem pu. 
blico e 3ra c ·:mm0didade de tv1o este muni-
cípiO que e vê qua i divorcia:13 dos ben d i-
cio> que ! esulta~ da distribuição da justiça, 
pela grande distancia a que fica da sede da cc.-
marca. 

Com effeito, de t a Villa á cidade de Montes 
C l aro~ h a 1 lcguas f i tas a caval lo por cami · 
nhos que. c o to os os do sertllo, foram acer-
tos de vizin' ·o · vizi nho e pelos cascos das 
montada d s via j1ntes . 

Si se contar a d i tanc ia que vae da . uella ci -
dade ao ~ outros districtcs aec; te m·.micipio, te-
remo , :u Jegu~ a S . loJ.o . a Ponte, ~3 a Bca 
\i- ta e 3 a Campo Rdondo, e isto de sé e a 
Séde ; á raias JS districtOS a distancia é 
muito mai r. 

B3sta a expo içao deste facto para se vt r 
qu~ este povo lu : ta com as maiores :MiicuJ. 

dadcs para ter tustiça e soffre cc m isto todas 
as consequencias desorganizadoras que dahi 
resultam. Assim é que os crimes se reprodu-
zem e &ão dif6ciJmcnte punidos, por que. pua 
se fazer um processo criminal, as testemunho, 
em geral muito pobres, como é a quasi tota-
lidade do sertane\o, s4o forçadas a percorrer 
graod:s distancias !em comer c a permanecer 
na sé te da comarca dias e d·as em lasr.imavel 
penuria. 

Dest'arte. em vez de ser puni:io o criminoso, 
o.lUe na maior parte das vezc:s não é capturado, 
!'ào as pobres tec;temunbas iS attingidas pc.r 
ua,a pena afflictiva. E isto sem contar que. 
emquanto ellas camir.ha-u dia!i e outro; mais 
permanecem na cabeça da comarca aguardando 
serem ouvicl3s, <.a ~eus affu.er: s, a ua f.,milia 
e ..l pou=tuis::-imo ue possuem, tudo está des-
amparad e t:xposto aos azares ele quem vive 
no desate, tendo por guarda unica a Pn vi-
denci•. 

E~ te facto reprt !'enta uma das face! e pe-
nas do !'Offrimento do povo peque r.ão tem, 
como deve ter todo povo livre e civilizado, a 
ju~tiiça proxima e, ta.,.to quanto po~ sivel, ba· 
rata. 

Um outro grande impressi "namc: nto to cue 
apresenta o problema das succe. sões por he-
rança, quan: o a justiça tern. que 1ntervir. Em 
regra t.s poucos haveres deJxados peJo mono 
del!appar.:cem nas despesas da viagem á séde 
da comarca, em forçadas permanenc•as alli e 
nas custas 1egacs, de modú que, na hy~o- othese, 
a ju!> ti a admin1strativa é nma vc:Jd~~..Jeira des-
graça para o povo que tem tanto medo della 
como de uma calamidade, não por ser ella ma 
em si, mas pela impos~irilidade ée 5er coa 
nas condoç es em que é administrada. 

De tal mo:lo, exo,os. srs., ue :.quil!o que 
era para os outrcs povos morivo de be.m estar, 
para os habitantes deste municipi:>é causa de 
sobre!'altcs e penurias . 

O Estado pó:Je, entretanto, r eme iar tudo 
com um s<erifido pequeníssimo de Euas ren · 
das para as quaes muitissimo concorrem os 
abaixo a signados : basta que se crie neste 
município o Jogar de juiz municipa l e os outro!~ 
carlfOS necessarios para que funccione o fõro, 
na impossib:lidade aoscluta de não poderem 
conseguir a immediata elevação da \ ' illa a ca-
tegoria de comarca, para manutenção da qual 
o m~micipio conta os elementos necessario::, 
como po:1em provar com dados officiaes E nos 
tem v.v. ex ~s. que aquillo que acima ficou oito 
nllo é sina o a m:nima parte do muito que po-
derão dizer e que é facto notorio e sabido de 
muitos dos illus.tret membros do c )ngreaso, 
que vivem nos sertões e conhecem de visu a 
v,da diffi.:il, a l dos os respeites. do sena-
nejo. 

Appdlam os abaixo a signadcs para v.v. excs. 
como o un,co recurso de que podem Jançar 
mão para o remeJio c'e que precisam e seria 
uma cruelcad:: regai o a quem delle tem mis-
tér comu da propria existenc1a. Ju t 1 a, dignos 
e honnd s representantes d povo mineiro, 
eiso queav.v.cxcs. ped-.m os ignatarios 
dc: sta. 

Vi lia Bras;lia, 1 • de julho de IQto.-jovino 
Rodrigues Trindade, negociante ; S inval Pe-
reira Passos, empregado publico ; José S1móes 
Junior negociall'e ; jo~ é de ~Jrr,eida .\maral. 
fazm:iciro; lcnocencio . pcstok Je Moura e 



Manoel Luiz da !«lcha, artífices ; Agnello An-
tonio d~ Alme ida, negociante; Gregorio Fran· 
cisco da Silva e Mala:tuias Rodrigues de Al · 
meida, lavrc~.dores ; Aá.:odato Cunha, artífice: 
Luiz Vclloso Junior, ne~ociante; Gil F.:rreira 
de S usa. fazend'! iro ; Oliverio Gaia, Mala· 
quias Ramos da Cruz e Manoel Lui~ Cardoso, 
negocia tes ; Joaquim Pereira Soares, empre· 
g~do pub i cu ; Francisco Antunes de Sousa So 
brinh ·J, c: t ctante; Gregorio Alves de St.usa, 
fazendt:i r l ; Elpidio Rodrigues áe O.ivdra, ar. 
tificc ; Joll J Ferr..: ira de Oliva, err· prc:~aJo pu-
blico ; i\ acud G·;nçalves de Oliveira, negcci· 
ante ; : r~ 1 :i C'> Rolrii{Ues Pigo, lavrador; Al-
fredo j vl>e d é Carvalho Torres t: jolo Martin-
de Olivc:i ra, artífices; Valamiel Gaia, lavra1or; 
Bibtano Xavier de castro e 1\\elchiades Ftan-
cisco d s S;s htO!=, fazendeiroi ; J< ão Nunes de 
Pina, <utifice ; Arnal.1o Pereira d! b usa, Ti· 
burc•o d : Almeida Amaral e Luiz Affünso Ruas 
f1Vra1o res; Antonio ParreJ ia Juniur, negociao: 
te ; Antonio Lopes da ~ilva, Izidro Gonçalves 
de Olivei ra c: j oeé Ribeiro da S•lva, lavradores; 
Raymundo José de: Almei ~a Sobrinho, artificc-; 
Horac~ Artbur Pinto Coelllo. a ·.{ricultor; Jo~ e· 
pllino Ro lrigues Costa, e Guil erme Ferreira 
lbrbJ~a. lavra · ore~ ; pl r mim c: por meus ir-
mâOJ Franci~ co e Joà.> Machado-Antonio Ma-
chado Filbo,j .-sé Simõ:s de Oliveira, lavrado· 
r::s ; J )âo \v c:s da Silva, neg'lciante João Alves 
de Oliveira, fazendeiro; r.nrispim r·erreira d~ 
Oliva, Javra-::lor; José Matveira do Nascimento, 
artiGce; L·•íz Velloso, e mpregado pubhco; Luiz 
Alves da Silva, n·gociante; Ambrosino Fc:rreira 
de Oliva Francisco l'onano de Oliva e 
Arthur Ferreira Coelho, artífices ; Fran 
cisco Rodr igues da Costa e Joaquim Fer · 
reira de Aguiar, fazen:ieiros; Francisco Go· 
mcs· de Sousa artífice; Braz dd Cunha MelJo, 
lavrador· Henrique Francisco d i Santcs , e 
Pedro GJr.çalves Soare!!, artífices; Joaquim 
Antunes de Sousa, José Gonçalves de Oliveira 
e Thomé Alves da Silva, nego:iantes: Ray-
mundo Gonçalves de Oliveira, Vicente Fernan-
des da Silva Joaquim Mendes Ferreira, Lin 
dolpbo Mendes Ferreira, Lu1z Ferreira da Sil· 
va, Jorge Marttns de Oliveira, Pompilio Fer-
reira d:t. Sdva e Domingos Ferreira d1 Silva, 
lavradores; Camillo Luiz de Aquino, artífice ; 
Antonio Proença, empregad.> publicc; JoAo 
Men:tes Ferre1ra e Euzebio Ramos Ferrei r a, 
lavradores; Marcelino Rodrigues dos Santos, 
Eloy Rocha e Preci liano Luiz de Carvalho, 
artífices; C<!;ario Soares dos Reis, fazendeiro; 
Pejr .Macdoc e Sevia, A'fredo L pes Silquei · 
ra, Antonio Vieira de Araujo, faz : nd.:iro; Jos~ 
Franci$CO d.:>s Santos, D mingm Ro:lriguc:s da 
Silva. Ma oel Fran_isco de Oliva. JavradJr; F.s· 
tephanio Mendes de Olivei .a, artífice ; Tbeo· 
pbilo Lop::s d- Siqueira, Ramiro Looes, José 
Pereira da ,osh e Felix Francisco Vieira fa · 
zen:ieiro~ · Rufino r.ardo o de J ~sus anifice ; 
Francisco Mendes Ferreira. negociante; joiL"J 
Ferreira &rges artífice; Fidelis Luiz t- errei· 
ra, J s~ Luiz Ferreira, Zderino Rodriges Cos-
ta. cas~iano de Almeida Amaral, Pedro Fran-
cisco dl. Motta e Martinho de Almeida Ama· 
ral, lavra-ores; Venerando Mendes de Qliveirae 
Zacharias Francisco dos Santos. artifice~; An· 
tonio Affonso Pc:reira,Lourenço Affons-, Pe~eira, 
Alexandre Gonçalves de Oliveira, Dejtl•Caante 
Aatoni, Mende; Ferreira Faustino José Rodri-
gues, Jos~ de Alcantara, 'FernandO Grc:gorio do 

Nascimento e Domingos Soares Dias, artífices; 
João Baptista Ferreira de Oliva, negociante ; 
Luiz Augusto Marques, Pthnoel Gonçalves Pas-
sos e Joaquim Mendes Soares, artifices ; Tra· 
jano dos Santos Leal e Joaquim Mendc:s Ca-
mello, lavradorel"; Tiburcio Francisco Barbosa, 
negociante; Yigario padre jose Viei ra da Sllva; 
João Frd n::•~co da Rocha, agricultor ; Braz 
T .u r ; Jla, empregado publ •co; jbão Rodri gues 
de Sousa, Sant s da Costa O!ivc .ra. José An U· 
nes de Sousa e Sevenno Nery d~ Ca tro. fa-
zendeircs; Navarro de Andrad:: e J ... nacio Ro-
drigues Cardo~ o. artHices; Lucre c ·(I G:1ia. Se-
veraao.:> Nunes Cerdoso. Tra i<llio A ~ s Gzi" . 
Manoel Cardoso ae Moura e re..:• 1iJ F · rre1ra 
de Sou'la, lavradores; Antonio Vir":ol• n r<" -
beiJo. ne~Oc1ante; Mano:l J sé G mes, art •íice; 
Manoel Chaves da Cruz. Fraocis · e Paul t 
Antu:-aes jo<so Rodrigues Pcg • ~i • · ão Alves 
Prccopio Horacio José de Arau \J. Gervminho 
MencJea 'de Arauj , Ant nio Teixe,r; Catao, 
Lisandro Mendes de Aqu ' r .o, jl) ~ ~ •; rreira de 
Sousa Pio Ferreira d! Oliva ,\.1 d H •) Ferreira 
de Sousa. Lourenço Augu. to Mf! quc s, Feli -
ci~simo Ferreira de Sousa Pri: n , l·rancisco 
Antunes de Sousa e Napo!e·· o l:iaptista de O.i · 
veir.t, Iarrad res; José Luiz d . COtl eiçtlo, ar-
ti6::e: Eduardo Joaquim r errdra, tazenceiro: 
Florentino jo ;é Nepomuceno. lavrador; Ludge-
ro Ramos Pereira e Aprigi'-1 Ferreira de Al-
kmio artífices; Tito Gome · F r rreira, lavradcr; 
.\dio'Aives &telhi e j~é Fernandes Barb.1sa, 
negociantes; João Gomes Ferrei ra, lavraoor ; 
Germano Rodrigues de Oliveira Pinto, fazen · 
deiro; Abilio Francisco de Va ,concellns e Mar-
tini Lopes de Sant' Anna, lavradores; Se~astiào 
Gonçalves de Britto. j 1st Antnoio Panel1a e 
João Gonçalves de Britto, artiüces; joiquial 
Domingos Ribetro, fazendeiro; Antonio Pereira 
de Barros e Joaquim Martins ae Oliveira, arti-
fices: Tertuliano Alves Dia~J, agricultor; João 
J sé .Malveira, artífice; Emygdio Pereira da 
Rocha e Quintino Soares . 1ves, negoci;;.ntes; 
Cypriano de Mede•ros Paiva. arrifice; Bruno 
Alves Dias fazendeiro; Antonio Damião Ra-
mos e João' Soares VeUoJo, lavradores; Mari-
nho Francisco de Mattos, artífice; Antonio 
Martins do Nascimen.,to, Antonio Dias de cas-
tro e Manoel Pedro de Sousa, lavrodores; Jr.ão 
Ferreira de Sousa, fazendeiro ; Saturnino Ra-
mos da Cruz e Manoel Pereira dos Santos,la-
vradore'; Affonso Ramos Pereira, a8ricultor; 
Paulioo Ferreira de Oliveira, lavrador ; j01e 
Francisco da Silva, 6scal geral; João M~ndes 
r.•rdoso tazendeiro; }os~ V•eira da Si1•1a Al-
kmin, artífice; ./1·\anoel Vieiu da Rocha e João 
Antonio Pereira da Fonseca. fazen eira~ ; josé 
Rib~ iro da Silva e Manoel José Arau jo, lcovra 
dores ; u ·ysses Gonçalve~ . Antonio Pc: eira da 
Fonseca João jo~é de Almeida e Lindolpbo 
F. Carvàlhn, faz::ndc:ir s; Pedro Gonçalvc:, ce 
carvalho, A~Jgusto Jos~ Gonçalvcs,joao V c Ileso 
da RCJcba. Raymundo Pereira de Sous ·,Joaquim 
Soares Pereira, Antonio GJnçalves Amacor e 
JoAo Ramos da Cruz, lavraJ ns; Augusto Fcr· 
reira C elho anitict; José Bap'•sta de Mattos, 
lavrador; jost Vello~ o de o .ivdra, ar •ifice; 
João Vieira da Silva Alkmin. Theodor ico Go-
mes de Arau\o. Eufr. sino Go:nes Ferreira, 
Jos~ Antunes de Souza. Marlini&no Ferreira 
de Souza, Inr ocencio Apostolo Evangehsta, 
João José de Mattcs, Domingos Pereira Hamos. 
Victorio Fernandes de Oliveira e Marcelino 



Pereira Ramos. lanadorcs; Basilio Pereira dl Gomes Ferreira, MarcCJJino Alves ~tart n~. An· 
Fonseca, M.ucian~ Pereira da Focsc:ca e J~é tooio Alves .MartiQS e Oomingos jo~é Nepomu-
Pereir.: da Fvnseca, fazendeiros; Altico S o~ cen J, Javra:ilres ; Ar.tonao Aves Ferreira. va-
Ouvein, 1av:a:tor; Ocinic:l Bapt.sta do 1\ ta queirq Adio Ba&Jl ~ta da Conceição. lavrado'; 
r&l, ~rt ilrcc:; r\1iguel P.reira da Silva. Oo:nin- Pedro Alves Fcrrci•a, Evaristo E.atrcmo «H. 
gu~ Fernan al s c!e Alme1da, Germaco Fernan· Rocha e Francisco Ho1ri~tuts Se arec: f a zen . 
oe3 de J:neiJa, April!lio Fr11ncisco Soart'" A'D· deir.s; F'elippe Gunç . Jves FerreirP, jo'.o Ritta 
hr~io I:Kp. a . Na Comtnto, ~ranch co o· . .,._de dos Saa.t lt, F•anciiiCI) A· t ... n. s de. • Í-lUelrl o s )Ul3, G~ ldtn) Lua~ de ~arva t hn •. !\' a·colll o J se ~" Jvc:s d• SiiVI, la .1 aac.rcs; J ~ é A ntonio 
Luz. e Cc~.~ \ a: i'í o, Ar.tunao Jn•é li n . <~I 11 G• e 1 dos ar tos, va.:,uetr<; S tdpilo Oomtn-Los Rio 
J Jo O jo e l ~t rca o. lavrHior~s; M.t t• I l'e.eua bctro, Ma~"oel P~reira d .s Santo' ea pre~ado 
,je J\\ell , m~rrga .o pubi•C'•; r ran.;asco •. a • publico; Domingos Nepo-nuceno Berns rdine 
d ~o e 1: ce ttOll, lavrador: Vasco Dt mlls Panto de BarrvS, foz : nd. ir• • Feliciss•mo !-t-rreir1 de 
< ; .. d ·.o, f z~!u- ·r o; O~t 1váano J sê ~odrig1.1e!l, Se uzil Pria,<•, nego~iante; Fl0renci !\une a 
Ja. ·~ ad I ; J<<:h> ca dt!O da ç ru7, 81la6ce; Ma~- CardOS!', lavr4do·; Antonio Mc:njes C>n:c:lln e 
n '•'Kl J :.é l < mr•gu ~s. ~ergao Franco de Oh ,\1anocl da o;Hva ·~aia fazendeiros· Luiz Ri· 
' ira c· J .:,.é ,\\ .!n : a Ferre ,ra, la':'r• :!ores; Ari~ b iro da Silva, negoci'ar.tt ; Epaminondas Zo. 
t o - 1-',.n • o, fn ende ru ; R~m•ro jo·é Rodn· z: imo Ri:)Cif(l agric • t vr · "ugu to R1b ·1ro da 
gu ·!< , ;, p fi ; J· ·é •1e Ol iveira s- nt~:;:, nr ~•· Silva. negociàntc:. · ' . 
c a~1t ::: : I . 11 .1 ~e .nçolve:s, fazr:nd 1ro; 1 cr • 1-leconbcço verJadeira9 1t firmas da represen-
t uha m .. L . pL . l f!,l l llo \\er dê .. . . a h:ccha, L(Ju- t<çao rdr.a em numero de H umas ._,or co-
~nç•l r I .J· <!' a .• · o•ta e ~~rr.a n h• • L~·z d~ nhccim!nto pesscal e out,as i>or confront~çáo 

r r<~nça, I " r • r s; J) • 1 Teaxcua dos ~antol', c m a · L nçadas nr s livro:; de a)i ,t•mento dei· 
E- • t o tiC~ i j 1 q ~~ m !{ rigues Cnqa, arti~ta; tora t; d . que dOU f~. 
Euq~&e l .:;nt. .• •·J ·•e :-ouu, Jav t a or; C•c:· ViJla Bra , jJia, ~de agott:> de 1910.-Err tes. 
mcnt •n G nçotv es 'e Q ~ 1ruz. e I :: qJi~ Tno tcn .unho de verdade estava o r-igual publico. 
mé d.: Ul ,vcu·.>, Lí.c: ,d;10m: Ana~tac o Ro· -Joaqu1m Po . ba e cnvao de piiz e tabelliao 
c!r igu s R a . ( s. e mor r- <~ i o pub i o; F di~b.:rto ' ' 
~ o1• i~ur.s a . C ~ta e Germ no t- c:~reira .de R~presentação da Camara Municipal da 
ca.va h o, l' I h I ICe.• ; Mol ·tào jo~ é. lalvr,ra •. Lm· ViU a Brasília pedindo elevação desse 
d lphr• Ferre.ra da I .ruz e \\o htào Ro~nguc s • • • , . 
de ~ k'll r , tavra:jores; ' ntonb Rodrigues da muntclplo a categona de comarca. 
Cm t,, c.tl tice; J a1uim \ icto rino da Si va. 
e . ntào F rre, , a dei Sil"a. f.azc:ndeirO": J sé 
1 :ac tar:o Ha rbo a, arhlice; S rapião Martins 
CarlúS e Andre Alves da ~ iln, fazcn eirc;s; 
Luil Fra c .s o ~e S,lles. lavrador · J sé Ba-
pta~ta ele M t :os, Lano Gomes F rretra, Luiz 
Gomc::s Ferreira e Grel!orio Gomes Ferreira, 
razendc::i rc.s ; J~o de Deus Figueirdo e U ys 
sc:s Oé :é de S ouza, artífices i João Rodri ~ u· s 
da Salva S brinho e H itor Koorigucs ~e AI · 
lduia, fazend:: iro:: ; Servulo Ferre1ra G 1i ma 
rJes, ;. rt •fice; :\ bel Le c1dio dt Cu nha e t<.e r · 
tholdo f'creirct da ilva, lavradores; [)aniel 
FerreHa de Araujo, aze nr1ei ro ; ,\ a• oet Mar· 
t •ns Braga, Conqantin Fc:rre trt e Buro!l, 

irgi :1 o GooÇêtiVc S da Si lva e \ ' icente t<odri · 
gucs Chaves, lavra 1ores ·• fl oz :n o Ferrei1a da 
Kocha, empregado pub'i .. o; ,\\anoel ~ar~iva 
c'a Sdva e Francisco ·\ntonlO Rapcso, fazen-
deirc" ; Jr·ào Jo· é :ie i\\ e I :o. c e a rio Joaquim 
de ')uc ir .z J• ão N, rberto de Arau ·,o c . ngelo 
Per< ira da G• arda, lavrado es; F'ra cisco Ra-
rnrs da 1 .ruz e An!Celit o r\lv~s de AlmeiJa, 
faz : nce i ro~ · F. I e terio Frar6sco Nepomuceno, 
A nt nio J ~é i ira e J ão F-.:rnand::s Neve§, 
la •t r~H1 1 ~ : J ~é Soa (S da .. ons(ca e Joa.:juim 
Pc:· e r ;~ l.ltn ll , fcz:!nde ir "~s: OomiogoJ i\ntonio 

os a11 t · . • J· vrad(.r; Emyg::lio Or~ini C"e AI· 
m i ja, a z ncci r ; Cas~em•m Leal .1\'\on te. ro. 
J .. vra w ; J( ;, quim Lu cio ~ua s. fazencieiro · 
H.: m ne~il1n R dr i ~ u e s de Carvalho a: t .6et · 

imao da t O" ta Umà, Amaro de Scuzà A~u ; ar, 
Fraa CÍ!' CO r lvcs d s ::id l h .s . J J<quim Ferreira 
, . .k Ar u j'l e Antonio Auto da ilva, a vr& iore!-; 
F'austõnu J o·•quim de G••smão, agriC8It· r ; . C · 
!lar o José J\\11tveira. artista · r.ar·os Paulino 
C Jrdr.su e jolo Srares dos l<.cis, fazendeiros; 
J ao oa Rocha Ar<~ Ui '\ lavra1or ; Mano~l jose 
f iuzl, Francisco Alvc:s Ferreira, G'.li l h ~rme 
J "e de: Me ll.J, Z.:charias Ferrdra de Sc,uu e 
Hcnriqu: Pereira da Silva, fazen:Sciros; jac "~b 

Exmos. srs. rrcsidt ntc e mais mcmb·os do 
Co1J8re~so Legislati\·o J\\1neno. 

Ol abaixo as!igna1o • representantes dire. 
c tos da oovo :I e te municipio na Cama r a Mu. 
aicipal de que "'30 membros e, poi•, C( nbe;e• 
doi cs. como devem ~ c r, ~ suas immediataa 
oecc:ssidad:, vêrn, re•peitosoç, ante v. v. excs. 
suppt;car o ~lto ben~6c io que julgam juni6:ar, 
cc m us mouvos q•Je passam a c:spt,r : 
Co~idcrandl que é tamanha a difficuldade 

com que IJc;ta a popul.çao deste vastiasimo 
município, no to :ame à distribuição da justiça. 
pelo fa . tCJ de, ~endo a sék da co::: arca a c:i. 
ade de Montes Claros, distanciar-se da villa 

108 kilometro3 precisamente, quando dt:: OU• 
trc.s pont os ao município esse numero attin-
ge á mais; 

Considerando que, dos muitos municípios 
de que ccmpõe o Estado, esre é um do§ que, 
já pelo seu vastissi n,o territcrio que é uberri. 
mo em todos os seus pontos. ji pela gran~ 
populaç& que o habita. nã :> det.samlnt(, mas 
até em povoadoi que os ha em grandt:: nume· 
ro e po;Ju!ost.s, onde atnda csi. te.n ermidas o 
muito asisti ::hs, todos em movimento de ver· 
d odd r o prc·gre~. o. C•Jm e• colas t m alguns de!· 
les; . 

Ccnstderan::lo qu ... a ~ua producção ncs di· 
versos ramo. do W1balho humano. tc:m-se ro. 
· e.aj() uma du melnoret' do§ munacipios cir· 
cun~vizinhcs oos Qr.acs, t<XJotl, f .. rnece vantl• 
jos•m(ntt' , r omo é s<bidn, tojos os pro:luctoo 
de: Eeu solo fc:rtili ssia:o e em al.ta e-cala, como 
se po ie prvvar com dAdOS ofllcaae ; 

ccnsidc:nndo que a co) ectnria estackla, lo. 
cal li~uidoJ quantaa super1or á cXi!{ida para a 
comv cuçào do mclbora~nento á supplicar-se ; 

Consi1crando mais que a populaçào do mu· 
nicipio attinge á cifr• para mais de quarenta 
mil almas e que ~6 nente e6te distd~to, por 
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Hsta confec ·ionaja no anno proximo passado. 
pelo iuiz de pu f rnecera á séde da comarca 
duzemos e sesSenta nomes de cidadáos O i S 
condições de servirem como jurados, afóra mui-
tos outros que estão na altura de sei o. mas 
·: ue seus nomes, de prompto, não poderam 
ser lembrados ; 

Consi je ran mais que até a ultima revisão 
eleitordl eJu. tecn no muuicapio mil e nove alis-
t odos, bavcn1 p rúbab1 tidad~ d; triplicar ou 
q uadrupl icar 1 esmo esse numero ; 
Consid~ ranoo ma1s que o n s o municíp io, 

proàuctor por excelleacia, tem · S~ feito o tl-
leiro de mutt s zt.nas, aponto de, sómcnte n > 
anno tle 19, • ter e~pona:io p u a o sul d Es -
tado c ~ rcl de 2 ooo car ecas de gajo vaccum e 
<>Utr~ s ae genercs Cliffac:ntes éJe que nao se 
pod- prec1sar o nu:nen ; l . o ar tobas d.: 
toucinh •. 2u.ooo litros de arroz, 4 o .ooo de: 
milho, 30o. oco de fc: ijão, 8oo o o rapaduras, 
etc. etc , não sendo éllnda computadas out ra<> 
e diflerentes riquezas existentes no ub·~olo . 
por não terem sido explora .las p r pr (issio· 
naes competentes, ma 4ue das mesmas ja se 
tem, ent retanto, en 011-rado esp: cimc:ru; Oi· 
ver!IOS e ae valor incoutc:Stovel ; 

Consid: rando ai!Ua que o tórv da séje da 
comarca mantem-se QUitbi que cx :lJsivamente 
dos fei tos e CitU!oU onundas dçSte municipio; 

Comideraod bnalmtnte> que:, deante cta ex-
posiçao feita, franca e lealmente, nenhum prc-
iUtZO p::> :1 ; ra acc l:. rretar para os cofres doEs· 
tado a creaç-lo <.•u e lcva çáCJ de~ ta 11la á cate· 
goria ;e comarca, v i:. to como conta c m e le · 
mcntos proprio ·, vem, pois. os &baixo assignot-
dos imp'oral o d: v. v. t xcs •• na cert :za de 
que, sempre soli itosemattender os reclamos 
ae um povo que s ffrc e c ji>S au eatos de fen · 
dem. terAo em breves das a satr).faç 10 desse 
seu desideratum, que se faz ncce~~~.rit-, que 
urge me mo para o b:m estar óe um povo or· 
dciro, trioalhddor e hone~to. 

Sala da~ sessõ s da Camara Municipal de 
Villa Brasi)ia, ~'de tulho de 19 1'>. 

jovin Rodrigues Trindade, presidente. 
Manoel Luiz Ca rdoso, vereaoor. . 
joao Bapt ista Ferreira de Qj jveira, id m. 
J aquim Antunes de Sou_ a. idem. 
Antonio ieira de Araujo, idem . 

Requerimento 
O sa. ScHUMANN lê e manda á f-1esa um 

requerimento dO cidadclo Custo:iio BernardiDG 
de Toledo, collectCJr estad()<d de: .axambú. pe· 
din lo relevação do pag•mento da quantia de 
:l: ; oSooo que deduziu em 1 Q 7 Pl r ordem dl 
entlo Secretario dl!S Fioarças como porcen. 
tagem a que tinha direito prvveniente de mul-
tas por infracçào do regulameuto do seno, vis . 
to ter sido mais tarde julgado tumultuaria o 
processo 1en1o o infractor absolvido e tendo o 
supplicante recebido orde:n de TCcol her aos 
c ·)fr~ a q 1antia acima referida. -A' commis· 
sAo d: 0lça8:Al0, dcp.:-. de acUado. 
APRit~ B!ft'A.'; I:'> DB PAIUtCBUS DA~ COliU.lU· 

s as 
O sR . EDUARDO D> AKARAt., por pute da 

com 11issào d.: Redacção. apres: nta as se-
g uintes reda.:ç«J.:s ünaes : 

R-tdacç~ ftn2l do projecto n. 86 
A commissào de Redacção das Leis, tendo 

recebido o projec:to o. Só, approvado em 3. • 
A. ·.- 2'J 

discussão, co:n uma emen:fa, offerece para o 
me~mo a seguinte redacção final. 

O Congres.iO Legislativo de Minu ~Goraes 
decreta: 

Art. 1. · Fica creada desde fi. em ca ja se. 
cçào do Gymnasio Mineiro (Externo to e In· 
teroato) uma linh'l d~ Tiro, aberto ao PreSt• 
d:ote do Estado, ?ar • sua Cf)nstrucção e ins· 
tallação, o credtto que for prectso até .•.••• 
IO: >JO<.S >t O • 

. rt. :o~. · Continúa em vigor o disposto no 
art. 11, da. le i n . 14 3. de 23 oe julho de 18~5. 
combina jo com art. 18, co dec. n. ;Q. d: 17 
e s~ tc.:mbro dJ mesmo anno. ce Sl nd.) no In· 

te t nato a anoc: xa~ào da ca ei ra oe g r a nmattca 
historica, linercalura nacioPal e Jogica. po-
dendo o prov1mento ser fe1to.> a. \tl t• o do go· 
vc:rno sem prc: j.11ZO dos a tllaes lentes. 

Art. 3. · Revogam se as disposrçó!l em 
contrar,o. 

Sala d 's commissó::! , 13 d:: •gosto de 1910. 
-Eduardo do Amaral, p esideute e relator.-
jo.é Galdtno Rios. 
Redacção jlnl do projecto n. 87 ( Fqo,ça Pu6Jica) 

(5• Legislatura) 
A Commissão de Rcdacção d. s L•is tendo 

em vi ta IJ proi .:.:t • .~ no 87, bun~o o. força pu-
bl ica o Estado p<na o ex ::rcicio d~ 1911, iá. 
appr<•VldO em 3• d1 cu~sAo, ê ele parecer que 
~ e adoptc para o mesmo a r dacÇG o final que 
offerc:ce . 

Prlljecto de ld 
O Congrcs o Lc:~i ~ lat i vo do Estado de Mi· 

nu G-: raes decreta: 
Art . 1° A 1:1rilada Policial do E..,tado de 

Minas Geraes, no exercido oe 1911, constará 
de 2 oco praçds oe pret e 114 officiaes, forman-
do quatr.., b:ttalbões sob ns. 1, J . 'i e 4. subdi-
vidiaos em 10 co t~ pannaas, com os estados 
matores e menores, de accordo com o qua<110 
anncxo. 

Ar t . 2 • Fica o go7erno suctorizado a des· 
pender com a maoucc:nção d~· torçd publica até 
a quantia de dois mllaeiicentos e ciocoenta e 
nove contes s.:iscent s e vinte e um mil e 
quinhentos reis, ( l.6SQ:6 ll$)oo} de conformi-
dade com a tabella a.nne1a. 

Art . 'i · O pessoa) da força, sempre que o 
governo jlllgar necessario, p6Je ser d ev.tdO a 
4 .ooo praças de pret e respet iva offic,aJida:le 
podendO o governo contract::r .dlstructores 
mi litares para as ditas pra;as. 

Art. 4 · No caso do artigo a'nterior, o gover· 
no abrirt um crelito extraorl inario para fazer 
r~ce ás mesmlsdespe~ as. 

Art . s· 0 ~overno, quando julgar nccessario, 
poderá encarregar a um bacll&rel em direito 
de exe~cer j\lllto aos batalhões, com séde fóra 
Ja Capital, o cargo de auchtor da Brigada Poli· 
cial, mediante a grat.ficaçao mensal de 200$000. 

Art . 6· A guarda civil da Capital do EstadO 
no . exercido de 191 1, ser a con p .. sta oe uo 
guarda•, sendo 50 de ,. c !use e ']{) de a ·; de 
um i!Upector e de um ad}Wlcto, c:om os aeguin-
tes vencimentos mcmae~: guarda de 1· claut, 
rlO::ooo; guarda de 1 · classe. IOO$JOC; inapec::· 
tor. 3SO$Jüo; adjuncto, 200$)()0. 

Art. 7 • Revoi!Çam se as disposições em cone 
trario. 

Sala das Commis~ ões, 17 de agostoce 1910. 
-Eduardc. do Amaral, pre;idente c relator • 
- j csé Gald no Rios. 
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lJ'abcUa da fix ação da torça publica do Etltado ele Minas Geraea 
para o exerelelo de t8tt 

Classificação 
• f 
4) 

8 ::s z 

a} Pesaoal da Brigada Policial : I 
1 Coronel commandante • ..•.••••.• ••.• •..•.••• •. • . • 
1 Tenente-coronel sec-retario ....... . ... . . . .. . . .. . .. . 
4 Tenentes-coroneis commandantes de batalhões .. .. 
5 Ma i res sendo um assistente . ... . ... . ... .. ... . . . . 
4 Capitães ci rurgiões ... .. .. . .... . . .. .. ... .. .. ... .... 
1 Capitilo auditor . .... . .... . . .. ..... . . . ... .. . . . ... . .. 

22 Capitiles, sendo 4 ajudantes e 1 encarregado do 
material .... . ....... . ..... . . . ... . ..... .. ....... . .. 

21 Tenentes, sendo 4 secretarias de bat.alhilo ........ 
55 Alferes sendo 4 quarteis-mestres de batalhllo .• . 
4 l§a rgentos ajudantes ........ .. ....... . . . ... .. .. ... 
4 Sargentos quarteis-mestres .. . .. .... ... . . .. . . ... ... 
4 Corneteiros-mores . ........ . .......... . ... . ... .. ... 
1 Director de musica, que póde ser paizano , .• •• . 
2 .Mestres rlo musica ... . . .. ... . ... . .. .... , . ... ..... . . 

20 1\lusicos de 1. • classe .. .... . .. .. .... .. .... . ..... . . 
20 Musicos de 2.• classe ..... ... . . .................. 
20 Musicos de 3. • classe .... .. . .. . ........ .. ....... . .. 
li Primeiros sargentos . ......... .. .. .. .... . ...... . . .. 
84 Seg~n~os sargentos .. ... .. ... .... ... .. . .. ..... . .. . . 
17 Forriei.S .. . . •.... ...• • . . .. .. .. . . ... . ... .. ... . ... . ...... no Cabos de esquadra . . .. .. .... ..... .... .... . .. .. . .. . .. 
3-& Co rneteiros e clarins ...... .. ... . .. . . ..... . .. .. . . . 

1,604 Soldados .. ... . ... . ......... . .. ...... .. ... ... . . .... 
b) Etaga para 2 .000 Er~, a $900 .... .... 
c} Far amonto para . praças ......... . . . 
d) Gratificação a reengajados, a 8200 ... .... 
e) Forra~em, ferragem e medicamentos para 

os am.naes da Brigada e forragem . para 
os dos otflciaes montados .. . . . . . ... ...... n Ajuda de custo a officiaes, á razilo de 4$000 
diarios, quando em commissllo fóra da 
s6de do! batalhlles, quer em desem penho 
de Cuncções-policiaes, ~uer em dil~en· 
cia do serviço publico art . i8 do eg . 
n . 2.656 de 14 de outubro de 1909) .. .. .. . 

~) Remonta dos animaes do esauadrllo e dos 
offtciaes montados, inclua Yl!l 8:000$000 
~ara melhorar-<;;e o arreamento .... ....... 

h) ompra e concertos t\e equipamento, ar-
mamen'.o e muniçllo ..... .. ...... . . .... . ... 

t') Aquartelamento. enterramento, expedien-
te e luz sendo 1:000$000 para conservaçllo 
da cLiiha de Ti.ro• ... .... ... .... . .. . ..... 

j) Calçado para 2 .000 praças ...... ...... . ... 

Som_ma •• • ••••. ••.. •••. .•. . . • 

Vencimento• 

o 
aS a:l 
:a s:l 

cS .. .. o ~ c.. 

- -- -- 5:300$000 - 4:300$000 - 4.200$000 - 4:200$000 

- 3:6008000 
- 3:000$000 - 2:400$000 
2$400 -
2$400 -
1$800 -- -
28400 -
2~; -
18 -
18700 -2S:l00 -
2$000 -
1$900 -
18800 -
1;3100 -
1$ 600 -- -- -- -
- -

- -
- -
- -
- -- -

- -

I 

Total 

8:000$ 000 
5:300$00 o 

000 
000 
000 
000 

21:200$ 
21:500$ 
16:800$ 
4:200$ 

19:200~0 
63:000 

132:0001 

00 
000 
000 

3:504 000 
3:504$000 
2i>28$000 
3:600$000 
1:152$000 

14:600$000 
13:1408000 
12:4 1~000 
13:651 000 
61 :320$000 
11:189= 111:690 000 
21:097 
936:1~000 
657:000 000 
200:000$000 
30:0001000 

20:000$000 

56:000tooo 

20:000$000 

3:000$000 

51:= 60:0 

2.65~:6211500 

Sala daa Commiuõea, 16 de agosto de 1910. - Eduardo do Amnral, preeidente e relator. - Jooe' 
Oaldlno Rioa. 



Quadro annexo do pe&&oal da torça publica do Eetado para o exerclclo de t9U 
- - - ---------· - - - .. - -- - -- - - - - . --· -

Estado maior da Brigada Batado maior Offlcines Eatado menor Inrerlorea Total doa BatalhOes 

.:, ~ o 8 .. ~ 

G.> .. -.: o ; ... ::s 
Q) .!1 "' l: i 8 

: Q) .. ... • "' -~ 
G.> ~ d () o • G.> G.> "' • • as G.> 1 • l o 8 ~ "' o o f! -"' "' .!!1 

~ 
·c d .. • ... ... ... 

Claasificn\'AO 1:1 Q C!) Q) 

~ 
oi as ~ G.> Q) d d "' .! as ~ ... Q) d d :! "' .t: ... Q) G.> as () 

s 1::1 = o ... 
::! ~ 

as ::1 as • o tiO tiO ::s ... ... 8 o 
Cl) .. 

5 ::1 "' ª 
õ1 ::1 Q) ... ... O' Q) 

8 ... 't: ;a x !: :::1 ~ O' a .. as :1 "' o o ::s d ·;; j "' Q) .. 
":i y • o 2 () () as Q) (C C" • s • • ... "' ., 

d> o o o Q) 

~~ .s oi ~ 
., .. .s 3 o "' 

.. '4l • 'G) as o 

Cl) 

Q) .... - • ... "' o .. f "' ., d d d o 4) "' 'é) ~ 
G.> 

d ~ d !! 1::1 G.> ~ d G.> "' as = = ... ... 41 

Cl) 

G.> 
Cl)r 

1::1 "' ~ 
Q) 

o 41 o ·a~ Q) o -a a G.> 
~ ·a Q) ... t:D ~ ~ d- 8 ::s -.: o 1:1 ü Qo ... s:: ·;; -a. d 

~ 
1:1 d ~ ... ... a -.: t:l) ... ,Q 

~ 
... e .. 

8 Q) 
~ as •.> ~ ~ 

Q) 
~ G.> < "' "' as 8"' Q) o ~ 8 ... 

E-< :li (.;) E-4 e-. < E-4 :IJ UJ UJ a. r:n er. o c.. 

. . . .......................... 1 1 1 1 1- -- -- - -- - - - -- - - - - - - - 5 ... 
'J) 

- -- -- -- -- -- - - - - -- --- - -- -- -- -- -- -- - -· - - - ... 
Esquadrilo de cavalaria ...... - - - - - - -- -- - 1 1 3 - - - - - 1 4 1 10 82 2 5 

- - -- - -- -- -- - - - - -- - - - --- - - --- -- -- -- - - - -
1. 0 Batalhl1o...... • .• - - - - -- 1 1 1 1 1 1 .. 4 12 1 1 1 130 4 20 ( 40 490 8 26 

- -- -- - -- - - - - - - -- - -- - -- -- - - -- -- ---- - - - -
.!! 2.0 Batalhlo . .. . ...... - - - - - 1 1 1 1 1 1 4 4 12 1 1 1 130 ( 20 4 40 4!l0 816 ... Cl) .. - -- - - -- -- - - - - - - -- - - - - -- -- - --- -- -- - -- - - -d 
.! 3 .0 Batalhao ......... - - 1 1 1 1 1 1 4 4 12 1 l - 1- 4 20 4 40 221 8 21) s - - - 300 

- - -- -- -- - - - - - - -- - -- - - -- - - - - -- - - -- -
4.• Batalhao .. . ....... - - - - - 1 1 1 1 1 1 4 4 12 1 1 - I - 4 20 4 40 321 8 26 

-- - - -- -- - -- - - 1- -- - - - -- -- - - - -- - - -- - - -
Somma . ••••..•• ...•.•.. 1 1 1 1 1 4 .. 4 4 4 4 17 17 51 4 4 2 4160 11 84 17 170 1.604 34 H 2. 

I 
000 

Sala daa Commlaaõea, 16 de agoato de 1910.-Bduardo do Amaral, presidente e relator.-Galdino Rioa.-Vllo a imprlmir·ae. 
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0 li E: MO Slt. DEPUTA DO, em nome da COm-
missa o de Legi&laÇAO, aprc~enta o ~eguinte 

PrDjedo • ·. uo 
(). • lesis!atura) 

A' cc mmiasão de Constituição, legislação e 
justiça foi ~r~s~nte . para interpcraeu ~are~er, 
a petição dlrrgtda ao Congresso Leg.slattvo 
do EstadoJ por João José de Arau\O. 

E impetrado ao Congresso o p::rdio d1 p~na 
de sete mezes de prisáo, imposta a Franc1sco 
José de Araujo, pae do peticionarão, e carcerei . 
ro que foi da ca:'eaa de ltapccerica, por sen 
tença do dr. juiz de direi r o d~ssa comarca. em 
processo por crime de responsabilidaJe pre-
visto no art. 1 p do Cod. Penal. 

Motivou a denuncia e o consequente pro-
cesso a fuga, occorrida no dia :~.ó c;te dezembro 
de r9QS. do reu João Paulo dos An\0!', • conde· 
moldo pelo ju1y da comarca da Formaga e a 
quem h avia sidO. pelo juiz relator :ia seuteoça, 
designada a cadeia de ltapl':cerica para o com-
primento da pena. 

Instruiu o pedido de in:lulto cutidão au 
thentica do ret-pectivo processo. chegando por 
ultimo. ao poder da commh.sào, um d')cu :r ento 
comprobatoriodo recolhimento do ex carce-
reiro á cadeia, em cumprimc nto da sentença 
que o condcmnou . 

Considc:rando que o estudo da prova f<~ z certo: 
a) Que deu causa ã fu a do s ntenciado o 

re_imen excepcional em que elle vivia: acda-
va~ des~ companbado pelas ruas da cidade e 
seus arredores; trabalhava sern vi $? ilancia, ora 
em serviços proprios •. ora dos delegados mili · 
tares que então exerctam o cargo. ~ó compare-
cenct> à cadeia para nella pernoitar; 

ó) Que essa situação illegal, de que gorou o 
referi elO sentenciado, não foi adopta a pelo car · 
cereiro par1 favorecei-o ou para facihtar lhe 
a fugs; 

Considerando que o ex-carcereiro condtmna· 
do, no conceito das auctoridades signatarits 
dos attestados offerecidos pelo reu, em sua de-
fesa. ou summario de culpa, e no das teste-
munhas, que depuzeram em ju tHica lo re gu-
larmente proce~sa1a e ju lgada, é tido como 
pessoa de boa fé e apor.t!\d.> como tendo sido 
bom empregado : 

E' a commi5sào de parecer que se adopte o 
S?guinte projccto de lei : 

O c ongresso Legislativo do Estado de .Mi-
nas Geral s decreta : 

Artigo unico. Fica. desde ~' data desta lei, 
perdoado o reu FranciscojOFé de . Arauio, ex-
carcereiro da cadera de lt~tpecenca, do resto 
da pena que lbe fd impoHa, em v irtude de 
processo in• taurad') nes a cc marca, por crime 
de resp nsabilidade. usll taote da fu ,. a do 
sentenciado José Paulo dos Aoio~ ; revogadas 
as di · posições em contrario. 

Sala das commissões, tó de agosto de 1910. 
-Hcitorde ouza, pre5idente.-Eduardo do 
Amaral, relate r.- Pericles de Mendonça.-

1Jdomiro de Magalhães.-José Alves. - A' 
imprimir se. 

O SR MAR'l'IN> DA Su.vA, p::>r parte da com-
missão de ••c:tiçó::~. envia â Mesa o seguinte 

Parecer- pa,.a uguntltJ di1cussão do projec.to •· 
ro6 

( 5 . • legislatura) 
A commis!.Ao de Representações e Pctiçõ:s 

a que foi presente o projecto n. tc.6, de~te 
•nno. 1pprovado em 1 . • discussão, é de parecer 
que "e ia dado para 2. • e approvado. 

Sala das commissOes. 16 de agosto de IQIO. 
-Martins da Silva.-Jgnacio r.\!lrta - S. Sty· 
lita.-Heitor de: <.:ouza.-A' imprimir-se. 

O SR. CASTI!Lr.o BRANco, por parte da com-
mi~ã> dl! Instrucção t>ublica, apresenta o se-
guinte 

Paree~r partJ 2. • tliscussllo do proj!clo 11. 96 
( ~ . • legish. tura) 

A commi~slo de Instrucção tendo enminado 
attentamcnte o pro\ecto n. ~6, é de parecer que 
o mesmo seja submettido á 2. • discvs5ão e ap-
provadO. 

Sala das commissões, da camara. t6 de agos· 
•o de t91o.-ca~tello .. ranco.-Nelson de Sen· 
na. - Pericks de Menoooça.- Pedro Labornc . 
-A' impri.,..,ir-ae . 

O s•. H E ITOR DE SouzA, em nome da com-
missão de Orçamento, apresenta o seguinte 

Parecet- para tercetra discussllo do prfljecio "· ro3 
(5. • legislatura) 

A commissão de Orçamento e Contes, a que 
f0i pre~cnte o projecto n. 10~. desre anno, já 
approvado em l . • discussão, é de parecer que 
eUe se}a ~ubmettico á 3. • discussão e appro-
vado com a red&cção com que transitou na-
quclle termo regimertal. 

Sala das cOf!lmi' sõés, em t6 de agosto de 
19ro. -Hei or de Souza, relator.-J .lào Li~ boa. 
-Ne'son de Senna.-A' imprimir ·.e. 

0 ME'MO SR DEPUTADO, pela commiSSiO de 
Camaras Municipaes, envia á Mesa o seguinte 
Parecer para 2. • discussi!o do PrDjtclo n. 165, tio 

SenarW 
(S. • kgislatura) 

A commissão de Camaras Municipaes e Ne-
g')cios lnter ·Estadoaes tende., em v1sta o pro-
\ec.to n . r6s, .d~ SenadÔ, sobre adiament<? ~u 
eleições mun•c,paes, e atten jendo que e tn-
combativel a ~ua constitucioralidade e mani-
fe!'lta a sua uti li:l ade. é de parecer que se\a o 
mesmo subrnettido á l. • oiscus:>ão e appro-
vado. 

Sala das commissõec: em 16 de agosto de 
1910.-Heitnrde Souza: relator.-ç;a~ibal~i .de 
Mello.-f rede rico Scbumann.-A Jmpr•mtr· 
se. 
APRESEXTAÇÃ, DE PROJECT0>1 R:HQUERll\IKNTOS, 

INDICAÇÕES, IN'l'ERP:HLLAÇÕE' :H MOÇÕES 
O sr. Garlbaldl de Mello:- Venho. 

f r. Prc sidt nte. como r c: presemante de uma 
zonaonde a industria pa~toril e a agricultura 
representam os ractores prep ndera~tes da ri-
queza publica apresentar a esclarec1da e be· 
nevola attençâo dcs meu illustres collegas ur;n 
p1ojecto de lei. qu~ tenh~ cs ~elhcres moh-
vos para crer trans1tará v1ctono: amente pelas 
duas Casas do Parlamento Mindro, tiCS as me-



drdiS ·proveitc.ns, iustu c -opportunas que <eJle 
c:on .. ubstancia. 

E' este .s r.. Pr.:&id:ntc, .D projc.cto a .que me 
rc6co (/1). 

•As duaa•c'IJI(IIiçêa :pecuaria§. tSr . .Presiden-
te, t-&ect~das ·nesta l:.Pital, .têcn ..demoos.tra 
do -de maneira t:lo.Juente -o .amgnificu r : su 1ta , 
do ·delau certame r s do tr&balbo. que. a .ém d ; 
att• starem o no~so d:scnvn vimcnto ., cano 
mi. o, os f-tC.dia-i08<;& elementos de ri 1ueza da 
noua tem, avigoram a •riiciahva daquc:Jles 
que, emprc~an~o na e:splor~o •da , indu~• ti• 
pastoril c da.agricu•t~r• tojo o !;CU r.sfo•ço c 
toda a sua dedica ão, coop:!.ram •p. deros• mente 
pua a propria grand za ( O Estado. 

0 SR C:c.ãUKANN: -Apoia"'. 
O !R. GARIDfoi.DI DB ~·Er.r.o :-Si essas ex 

p;aiçõec;. pela nric:dade e pc:J{eiça o dos pro 
duetos expo to~. _pelo T•Umc~o d:: c xpositores 
que a c llas cuncorrera01, a toJos torpr hendeu 
e .mara vi.b u, hão c1e conv.r no en.tant . os 
meu i l lu~tres Cúlle~as. que os rcsultad ... s te -
riam sido, innt'ga,·e !mente, IT'ais vant: j"Sr s e 
co.nfortajores si. na zona onde mais 1Dl ma 
mente t! e xphrada a industria P•StC'ril e a 
a_g •" cultura, e não na r.api t~l ( O E. t:;do, 1ã • 
afasta .• a do.; ccu•ro.; pas:ons e agtJtola.c, !- e 
tave.asem rea lizado esba& exposiçõe • 

<::em meios Caceis e rapidc.s de ·tran~p rte 
dJ Sul, p rinc ipal mente, CIO Trial"!gulo M•ne ro . 
pou:os, mu ito pouco.; criadores. arrcstando a~ 
maiores diffi culdaJell, ~e .animaram • ·trazer ã 
CXP' sicõ ~s da Clpilol os bdlos specio c ns de. 
gado cri~do 1 aqucl,a zona. 

A per pectiv a de ua a longa e peno~ is i ma 
viagem q ;e m""kstaria extcaordin: riame•.te o • 
animaes, ~.acrifican :o - os talvez, afast u a con· 
currencia brilbant~ e num~ro ·a do criadc . r~ s 
da zona onde: a injustria ~as• ril t mais larga 
e vant~> r SJo ent..: < xptcrada, onde a c• i ~ ç:\ 
de ga1 rr prcsenta a mnima p • e~'c r. u a(ão 
dO!i bomen- de: t r ba lbn e &e de ·ta .:a. cvanta · 
ja ·.amente, cem uma d1~ melhore:. font c: 
rc:ce1ta do Estado . (/lpoiadoJ) . 

. E.' por esc:e n otivn H Presidente, ue se 
me afiglll a justa e de incalcutave . prc.v itos 
para o Esta1ó. e, principalmente. para a vaHa 
u;gião que tenho a honra de repres _ntar ne!' t a 
ca::.a.. a rc:al t'%1Çãn, em • beraba. r'a ( xpo~i c;à 
lgro pecuar.a de que cr gita (• ptoiec. to . 

A 'ém de estar l' ituada nn ce• l• O da zc.na 
t'a!ot r i I e a~ric• J ·• a irrop r :antc: cid de d .. 
Triangulo Mi eiro ne. õustamcnte ncy-pr• xi11 •o 
anno. commemt róf o p rjmci ro cent t nado d 
s:.a fundação é. da h i i. iac•l prever se (S rra-
gni6co· resultad s pra ricos d::s~ a fest a do t ra-
t:albo, que u meu p:ojectu que r que se torne: 
dJectiva . 

Para isso porém, é impreFcindivel, .sr P re· 
dtnteute. o aux• lio do gove rnr , a xil ;o -que 
corrr sponde mas c.u rr en s á importancill 
que o Estado t 1 ria de de pender com o tran 
11porte .dos f,r\l u .tos ~gr· colas e pa toris da 
guella znoa ãs e. posiçOes da Capitttl. 

Demais ar. Prel'idGnte si t dos os fact .s 1á 
enumeréd. s não b·staa;cm para ja~tificH p le· 
namrote a a<bpçào .do pr. r ctt; si to:k.s os 
motivos ~ue allt'guei nâl r~clamasse.m •ettsa 
m~dida - compensadora, eu po:tcria ap,el'ar 
p.ara os sentirrtntos de justiça dos meus m brcs 
cdleflllc:. Jembrando-'lbts a !Omma .enorme -de 
c&Pit.aes c de c~forços que a iniciativa parti· 
entar, com o 6t de met ··orar . s 01 ~s raças 

i:te gadr>, tem dt~pendido com a impomçlo d: 
repro:iuctores •d.ts meltores •r;- ças c.uro(.;.e&~ c: 
adaticas. 

Essa kuvavel iniciativa, e~ se t rabalho pt r . 
sevuante dos noaS< 8 compatnciO!l, que . ~e r. 
vindo tão intelliflenteOlente .1-,os ~ eus p ropno~ 
intuesael', trazem ~ o Est&do novos c p. derc.~os 
etemc-ntC!a de-pro•repidade, um merece o cs-
timu tn. os l!oiJ.V(lt'~ e o amparo d s r.oderes 
puhJic:os de Mioas Geraea (ApoitrdoJl . 

E.' CS!!'e, sr re&idente, o (.'btectivo do meu 
projecto.. , 

Approvando-n, O Congrt'!'!'O prat"cni em 
acto dt: patrrot•smo e de ju~H?. e, ao me:.mo 
temço, envtdara a in c i' 11 ~iva daquellce que, 
~raças a esse e out ros estímulos do ,govocno, 
serão cs su6t-entacu lo' dd nrs·a gr•nOt:za e rs 
mais efhc;. zes conpera 1t:l res do r <hS'l de~ envd · 

imento ccooc mico. (Muüo !Jem!-,nuilo llrm .') 
Pr,.jecto ,. • u r 

(S. • lcgislatui'J) 
O Cc.ngrcsso legis ·-ativo do Es ·ado de Mi-

nas Gt: raca decreta : 
Art. 1. · Fica conc!di :h 1 sut-.vcnção de 

I trinta ccntr s de réis pora a t ffe:;tivida·.'e da 
,expos•çàOJI' g ional :>g•o- ; ecua 1a de Uoeraba, 
a reaJ1zar se r o cor.r : r do anr o vif'dóur o. 

Art. ::~. · A ém d• s~a stt bverção c ~reci;,J 
. serà: con:edi( os o a• x•hc e os p•emic.s de que 
t ra ta a J:..i n . 45l. deó ck setembro d ICJI7. 
ar.ts . :; . · e 3 v . 

Ar t. ~ - · Fica d!!~de ji fbe •too nec, s! ario 
credito pa ra a cxr cl çào d: ~ta lei. 

t. 4 · · R-evogam-~e ;, s d"spcsi Õ ! ' em 
contr:. rio . s. la dl$S s :·ll ,ões . r6 de a~o · to Cle rQt(I.-
Gan bal i Met ro. Va1 1t .mir o Masralhac:s.-
Hei tt r de S u a . -jtse G ·ldin t<io!l.-jay 
a .• e ··c..mes . - +:dutrd • do Am -ral.- freckrico 
-~buo ann. Esta· do ap i;,do vae a impri-
mir se . 

Farecer n . ;n~ 
E.' l ido e p to em d :scus~ão. q 1e s.e c: n~ er

ra ~ e .debate, o parece n. 20, dA coa.mis • 
sao de ep .esent c, ções . rl! qucrendo que ~eja 
envt l$ da 3 r'e rçamc: nto u·t a p. çiçào de r a -
lo ~ Nr (lut:ira Sa •'e". c· rc · e irg da cade•a de 
Ba -,p ndy. Pur falta d .:: numc:.r Ji .;a adiada a 
vota ão. 

Pare er n. 2 03 

Entra e m ic:ccs. ~o. que se encc rra t ambc m 
sem deoate ficando a V(Jtacáo adiada. o pa-
r, c r n. 203, da co-::. m. s~o de Rep ·es-nta-
çl'les, ,·eque rend a tare i v:ameuto das pet•.çócs 
do6 cucereiros de Barbacena e Pouso Alegre. 

Parecer n. ~04 
Sem dt ba~, c egual rr ente en:t'l'md•, a dis-

cussão do :parecer n. ~· 4. ·:: mbem• a com· 
mis54o d~ •Repr~A ntaçõ s, eque1 endo q e ·!e 
r• mt tta•ao Pre• idc;nte do Estai:l uma petrçlo 
de João Ant nio•de Am<..nm. Fica ad1- da .a 
VOliÇãO. 

Redarção final t/Q p .-oj«<o n 90 
E' li~a e p.ost a em ~i!\Cuw'lo. a redac, Ao fi. 

nal do PrCl jedo n. 90. abnnda o crtd to de . •• 
r;:~ot $ or, . orno auxdio para ser cor.cJL'ida a 
o· cbestMI~O da rp~ r 'a lynca cTira-!cnte· • , do 
macst'r'o 'Marr.'C'I :Joaquim de !'tta .edo. 



Sem debate encerra-s;e a discussão, ficando Sem debate encerra-se a discussão dos arts. 
a votação adiada por falta de numero 4· • e 5· ·, adiando-se egualmente a votaçlo. 

Passa se á 
2.• PARTE DA ORDEM DO DI .-\ 

PAJlltCltJl N, 201 
Entra em discusslo, que se encerra sem 

debate, ficando adaada a votação, o parec:r n. 
201, da commissào de Lcgisl~çio, opinando 
pela remessa ao governo de uma petição de 
Arthur Longobardo de SaJJes. 

2. • discuss4o do l"ojecto "· 92 

E' annun:iada a 2. • discussão do pro\ecto 
n. 92, instituindo o premio de viagem para o 
alumno que mais se distinguir na Escola Aerri-
co1a de Lavras. 

Sem debate encerra -se a discussão dos arts. 
1 . · e 2. ·, fi~aodo a votação adiada. 

Em discus·ão o art. 3. o. 

O sr. Nelson de Sennoa-Sr. Presi-
dente, no art. F do projec~o que v. exc. 
acaba je pôr em discu5sáo a commi;são que o 
rejigiu e apresentou usou' da palavra crelato-
ri J», querendo assim designar · a ligeira expo -
si;ao que deveria o alumno premiado, quando 
de retorno dos Estacbs Unidos ou de algum 
outro paiz, apresentar á Directoria de Agri· 
cultura do Estado. dando conta do que, no ex-
tran,l!e iro, tive~ se visto e ob~ervado de mais 
interessante com applicaçlo immediata á 
nossa agricultura e á nossa industria pastoril. 

Como e~a palavra. entretanto, relevem-me 
dizel-o, dá idéa do det-,stavel regimen do pa-
pelorio, em que vivemos, por herança da bu · 
rocracia colonial, e o que se quer e que o alu-
mno faça, de preferencia, uma exposição bem 
singelJa e muito abreviada do que observou 
de mais pratico, com applicação ao nosso 
meio, ~ que á Mesa eu mando, em nome da 
commissao, a seguinte emenda ao art. 3. · ( 11). 

Como v. ex;. vê, sr . Presidente, a emenda 
procura tornar m:lls claro o pensamento da 
cornmissão e mais pratico o pro1ecto. evitando 
esse regime n em que o pape lo rio se accumula 
e muitas vezes no meio de bellas tbeorias na-
da se apura para a pr tica, que é, justamente, 
o que mais desejamos nCJ. educação technica e 
pro6ssicnal dos no sos jov ns patrícios. (Muito 
óem !) 

Emtt~da n. r 
Aoprojecto n. 91 

No art. 1;·, onde está: ce exigi•á destes a 
apresentação de um succinto e singello relato-
rio à Directoria de Agricultura do Estado, 
etc .•. diga-se : ce Jogo que cada alumno pre-
miado retorne d ') extrangeiro, fará por escri · 
pto á Directoria de Agricultura do Estado uma 
breve e sinulla exposição do que de mais pra-
tico e applicavd ao nosso meio tenha vis:o e 
aprendido, quanto aos processos e conheci· 
mentos da agricultura e industria pastoril, em 
geral.» 

O mais como está redigido. 
Sala das sestões, 16 de ag:sto de 1910.-Ju-

venal Penna. -Ed;(ardo da Cunha.-castello 
Branco. -Pedro Labome. 

Em dio;cussão conjuntamente encerra se esta 
sem mais del.Jate, ficando a votação adiada. 

r.• diSCUIS!o do projlclo 11. I05 

E' lido e posto em r.• discussão, que se en-
cerra aem tebate, adiando -se a votação o pro-
\ecto o. 105, abrindo credito para occÕrrer ás 
despesas com a construcção do palacio da jus-
t!Ç& nesta Capital. 

r: discuss4o do projecto ": 85 
Entra em r .a discussão, depois de lido. o 

pro\ecto n. 8~, creando o municipio de Con-
ceição do Rio Verde. 

O ~tr • .Joao Ll~tboa :-Sr. Presidente, 
quando tive a honra de !Ubmetter á conside-
çào da Camara <.los :srs. Deputados o pr.:>jecto, 
que tomou o o. Ss. creand(l o município de 
Conceição do Rio Verde. assumi o compromis-
so de demonstrar á Casa que elle. não colli-
dindo com os interesses geraes do Estado, era 
essencial ao desenvolvimento ae um districto 
já por si prospero e grande. 

Desobrigando- me, sr. Presidente, neste mo-
mento, dessa missão, que a mim te oh:> por gra-
tissime, porque \ulgo assim ter mais üma op-
portunidade de interpretar a vontade do ele i-
tarado da l· • c&rcumscripção do Estado, venho 
dizer aos meus nobres colkgas que o projecto 
é conveniente e necessario. 

E' necessario e conveniente o pro\ecto, sr. 
Presidente, porque, antes de tudo), vem ao en-
contro da aspiraçl.o do pov:> de um dos mais 
importantes districtos, que, elevado á catego-
ria de município indepen:J:nte, ha de sabe.r 
honrar a grandeza do Estado de Minas. 

Parecerá, talvez, estranho. sr. Presidente 
que eu venha defender a autonomia adcninis: 
trativa de um dos districtos d(J município d! 
minha re·;idencia. concorrendo para a diminui-
ção deste ; eu entendo, entretanto. que cumpro 
lealmente o meu dever, porque, amigo da liber-
dade, acompanhando com interesse as evoluções 
naturae::, acho que nl.o devo me oppor, antes 
devo acoroçoar, â aspiração do povo que se ccn-
~rega em torno de uma idéa elevada que tem 
por principio a sua independer.cia ; e ao repre. 
sentante dO E&taoo deve haver amp·a liberdade 
para propugna or qualque.· a11eaida, attinja 
esta qualquer tona. 

O SR. V AX.DOMillO MAGAX.BXlts :-Ninguem 
melhor para defender essa i~a do que v. e:1c. 
que conhece de perto a localidade e pode dar' 
Camara informações prec•sas a respeito. 

OsR. N:ar.soNn:aSJtNNA:-E ISSO~ uma das 
bellezas do re~imen repub!icano. 

O sR. jo:to LISBOA:-Posso affirmar aos meus 
nobres collegas que o districto de Conceição 
d:~ Rio Verde, conforme demonstrei quando 
tive a honra de apresentar o pro\ecto. ~ um 
districto pro>pero de vida industrial com accen. 
tuad() desenvolvimento, de população densa e 
territorio vastissimo. Altm disso, eu sou dos 
que pensam que as prefeituras de agua.~ mi-
neraes devem ser limitadas á s~de, nào só para 
melhor ser concentrada a acçAo dos reapecti-
vc:.s prefeitGs, como para se evitar a comple-
xidade do regimen tributaria e das posturas 
municipaes. 

Por outro lado, sr. Presidente, eu acho que 
na formaçlo de novos municipios deve-se tam-
bem ter em vista o pheoomeno observado na 
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vida das sociedades e das familias : quando 
attingida a maioridade e 1ulgados os filhos ca-
pazes de se dirigirem por si, nunca se lhes 
eleve embaraçar a liberdade de acção. 

Outras ra:zóes, sr. Presidente, poderie eu tra-
zer a favor da creaçlo dease municipio ; re-
servo-me, porém; para a segunda "iscussão do 
projecto, si, como ~spero, neste primeiro turno 
regimental elle merecer a approva~io da casa. 

Termino, pois, estas ligeiras considerações, 
direndo que. ao lado dos motives que apresen-
tei no d1:1 em que submetti o projecto t con-
sideração da camara, o districto de Conceição 
do Rio Verde pos.• ue aguas medicinaes de pri -
me ira ordem, as quaes, pelo seu valor thera. 
peutico, têm merecido a visita de grande nu-
mero de enfermos que alli têm con.~eguido 
completa cura. 

C-:rta de que, ar. Presidente, o município 
assim form~aclo poderá ser. de futuro, uma no~·a 
e importante prefeitura de 1guas mineraes, a 
Camara dos D:putadoa. com a approvação do 
projecto, terá cdncorrido para a fundação d: 
mais uma grande unidade administrativa que, 
em muito ha de c::operar para. a prosperidade 
de Minas Geraes. ( MMito bem ; muüo bem I) . 

Ninguem mais toman:lo a palavra. encerra-se 
a di ·cu. sào, ficando adiada a votação. 

Nada mais havendo a tratar-se, o sr. Presi · 
dente designa para amanhã a seguinte 

ORDEM DO DIA 
P.RIMJURA PARTK 

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

Até duas horas da tarde : 
Apresentaçao de pareceres das commi es. 
Aprescntaçao de projectos, requerimentos, 

indicações, interpeUações, ou moções. 
Di; cussão de requerimentos, indic ções, in-

terpcll<•ções e moções. 
Approvação de redacções finaes. 
Votação do parecer n. 201, opinando pela 

remessa ao governo de uma petição de Arthur 
Longobardo de Selles. 

Votação do parecer n. 202, mandando que se 
envie á commissão de Orçamento o req·; eri-
mento de Carlcs Nogueira Sallt s. 

Votação do parecer n. 201, mandando que 
se\am archiva1as as petições dos crrcereiros 
de Bubacena e Pouao Alegre. 

Votação :1o parecer n. 204. mandando que s e 
remetta ao governo o requerimento de João 
Antonio de Amorim. 

Votação em l.0 discusslo do projocto n. 92, 
iQStituindo o premio de viagem para o alumno 
que mais se distiopir na Escola Agricola de 
Lavna. 

Votação em 1." do de n. 105, abrindo credito 
para occorrer is desresas com a cooatrucção 
do palacio da \Uitiça. nesta CapitaJ. 

Votação em 1.• discuasio do projecto n. s,, 
ereaodó o município de Conceição do Rio 
Verde. 

Votação da rcdacçl'l liDai do projecto n. QO 
sobre auxilio para coneluiiO da orchestraçio 
da opera 4Tiradentes-. 

S.GUKDA PAllT. 

At~ 4 horas da · tarde : 
2.• discussão d'l projecto n. 95 dando a de-

nominação d:: cConceiçlo da Pcara• ao distri-
cto de Ped.a Branca. 

2. • discus~ão do projecto n. 99, modificando 
e interpretando as leis m • 271 c 4cp. 

3·".dó de n. 8J, de 19: 9 concedendo licença 
ao reitor do Gymnasio de Barbacena. 

3·" do de n. ~. concedendo licença a di?er-
sos funccionarios. , 

3." do de n. 104, auctorizando o governo a 
entrar em accordo com a camara Municipal de 
Juiz de Fóra para os fins de consolidar 1 divida 
do mesmo município. 

Levanta-se a sessão. 

35." SESSÃO ORDlNARIA, AOS 17 DE AGOS· 
TO DE 1910 

PRKSIDE;NCIA DO SR. PRADO L t PKS 

SUMMARIO :-Acta.-Expediento.-Discursos dos 
sra. Heitor de Souza e Aristoteles Dutra.-Re-
presentaçlles. - Apresentação de pareceres. -
Redacções finaes dos project.os ns. 86 e 87. -
Votações.- 2.• discussão do projecto n. 95.-
2.• do de n. 99. - Discursos e emendas dos srs. 
Castello Branco, Eduardo do Amaral e Valdo-
miro Magalhães. -Adiamento. - 3 .• discussllo 
do projcc to n. 83, de 1909. -Discurso do sr. 
Senna Figueiredo.-3.• Jiscussno do projecto n. 
89. -3.• do de n. 104.- Discurso e emenda do 
ar. Senna Flgueiredo.-Ordem do dia. 
Ao meio dia, feita a chamada, acham-se 

presentes os srs. Prado Lopes, Americo Lo-
pe5, Edgardo da c unha, Heitor de SGUZa Mar-
tins da Silva, Silveira Brum, Pericles Senna 
Figueired·\ Abeilard, CIStello Branco' Jayme 
Gome=, Garibaldi de Mello, João VeJJoso, João 
Antonio. juvenal Penoa, Galdino Rios, Eduardo 
do Amaral, João Lisboa, Jgoacio Murta, Joio 
Porphirio, Pedro laborne, Stylita, Nelson ele 
Senna, Aristoteles Outra, Valdomiro de Maga-
lhães e Schamann, f Jtanjo com causa parti-
cipada 03 srs. Xavier Rolim, Mitanda Junior, 
Paoliello. julio da Mona, Alves de Lemos, An· 
tonio Moura e cam?os do Amaral e sem eUa 
os mais senhores. 

Abre-se a sesSio. 
Lida a acta da antecedente e nlo haver.do 

quem sobre eiJa faça observações, é a mesma 
dada por approvada. 

O sa. 1.0 SKCRlt'l'ARIO dá conta do seguinte 
E;XP.DDCN'l'JC 

Jlnut~pm 

Do sr. Presidente do Estado, pedindo a con-
cessão de um credito supplementar da quantia 
de »7:56~ 3l, conforme a demoostraçio apre-
sentada pelo sr . Secretario do Interior. - A' 
commissão de Orçamento. 

O..fliçios 

Do sr. Secretario do J.nterior, enviiDdo uma 
mensagem do sr. Presidente <b Estado, 101ici· 
tando um credito aupplementar de 25:25otooo. 
i rubrica do n. IV da lei n. s•o. de 22 de se-
tembro do anno prOKimo fiocb. - A' mesma 
commiuão. 



Do m ~s .no senb· r. de.v<.Jv~ ndo inf rmado e 
req ·c:rimcnto do c o daj~O ,\ a~i , nu octa, a ma. 
oucn e c•a Ass &. n et a a • • ~na jos ,jc ha rtla 
ée rta Hbrc aog nt:nt o ac; \' nc,mento~. - A' 
C, fi1 lOISl>aO de 1-'eri.;Ol.S. 

Te 'tg.,·amm:zs 
Do d rec rio pol íti co e S. P dro de Suas 

s uhy , prol~ t an ·o c t ra u dc:s ·ncmb amentu 
ce:.s:: O• •r ict • elo •lln 'c'i .J• O Pev 11a. 

Do sr. pa Ire Alt xa u r1no c 1lir.uando o mes 
rno p r:. teMo . · 

O .s au .: to ri lades locacl!f t · mbem f 1•· ndo 
idc.n t1CO p1ot.:. to . - A' com nis ,-: o r . P= n v· . 

o l!lr. ll .. ho..- d., !!.4ou:&a.: - ·r. P e• 
s id ~ nt<", sou p .na r ce umtt r~ p1esenttç (~ _o 
(leito rad-' c do tr- c l o~ . o p ltt1 co o mumc1 
p io dJ Carmo o Parana byba. em q lê oe pc: d:: 
ao 1 ;ong.re . o " tr ;. n~ ferc: uc i a ?a ~:ede d qu~l le 
m t 11 ic•pio para o p ros ;_~e r J d 1 ~ tn .: to d .; Sào 
t'ril n . i~ co •JeS 1 ;ha •as. 

Ht: pre:.cuta úd ' · r. l-' 1es i de1lt~. zona b>m di ; 
ve1sa aa~u la que m t JV.íl c:s a .prete ÇiL:J, eu 
na o. P" u d ze r a e viw á G . a soore a jus~ eza 
e J..-~it 'miJ· de oe, ta a ' P ra, à J ma$, cornpul 
~a-nj. , a :; d JC ument S' d :: qu~' sou i n er ejia 
r io perante · v . t x.:: .• eu· pu ..!e con · a ~ a r q 1e, 
peJ .. s c n lições d: a .k cnt . m :: mo. 1 1 pn ~·. ·r fll 
d•str.i_to de :;Ao Fran_ isc . ~ue f iJi out . ' , ra 
sé.k d J term... e diJ n.un1cipio d:.. C$lt mo ah 
Pct rana· yba e ainda1 mais peJos grandea. e ·va. 
li~s· docum~ntos que e:.tciam e. .. sat pretc:n-
ção. que a-c Jmmist.ào·incumbidlr•de elaborar r:. 
pro\· c tu o-; reforma a;:sm,nastratJva do Estado 
não lnc ~ó1e <kiur de dar boa aco1bi.Ja. 

J\'\ .. Ddo. a v tx· , :.r. P•es idente, a 1epre~ 
sentaçA • sc.licitaolw a pub i cação da mes:na no 
j. rnal ela Casa. 

( JJ/u ilo 6em ; 11114ito bfm ~ ) • 
t 1 :.t. p,·esidcnte manda -~ue se publtque a 

reprcsen[açao, e 1V1ando ~e dt:pois á cu om.:.sào 
respectiva. 

~tab!'ecimentn dt ·cn.il)(l secun1ario c.tirjg!do 
por c•:tlldlos de • reconlieci::Sa compctc:nc.ia.; 
pe~os sc.u~ melhoramentos mater.ae11, ta..:a 
c Jmo a~ua potavel para o abastecimenio da 
populac,ã ·, prdio destinado ás escoias de ib· 
· trucçao pri. , ária. mlu& ou mcnq1 ad•; ptatdo aw 
func i .na nento de um gru~~ esc.olar ; edificjo 
es tio j~, á ca€kia, o qual s : ra con. truid, de 

ac:urdo com a p anra Lrnecida pt 1. govtrno 
CIO F~-.tado e pa L cuio um c: :<i:.te '-m ca ixa. 
q 1an tia superaor a. quanze cont(l~ · d~ r é i ; b • 
~ ç o tele p onica. ara. a el r, ç Jo d~ o q~o.~>&· 
La. Ct '8d.: do Ar · . e s·. G Jl1ard J-rrelhora-
'T' :: l t :. c:.tc::>rcl . viJos a intc•ot ,va patticu lafl-
Sao r·rancusco du ;ha~s e sta lalhodo para. 
em futuro proximo. tornar. se uma bc:Jla e pros-
perll cj dadc. 
~ ~ ed~ ílctualmentc em Ca•mo do ParanJ-

hyba nao oHcrc .:e . antag( m alguma 103 hatii· 
tartle." do munic ip o; antes ·concorre- pc.d: ro· 
sa:ncn•e para qu:: em brevts dias dei e ute 
de t x.s · ir, ratalnaJos os s,.vs distr i c tos c·incor-
..!0 a:t .s a: s munic•P cs vizinbLs·. 
1 Os a : tua ~ d' • inamcs-dc:vados »o gOYer-
no munic1pal p .r in - ignific~o~te numero «C 
votos- nao repr ·sen t"•m a von aje <n ! leito· 
r'a j t , qu ; a:·e· c r tao se cntrct! ara· a D • · ~ .,_ 
so luto tnd ffc:rcnti ·mo. d llranJo t4e Je var r s 
seus otos a ,; urnas e de cscoth!:r c s deus le· 
t:Ç• tirros reprc:sentame3. 

O Parti 1o Republicaoo Muni·.:ipal; sern •&a · 
rantias crm a fé 1e. d • mun1ci roem Carmo dO 
Parl!nahyba, on::le i pera• o absolUtismo cao, 
mandôe!;, tem. a. sua!> Je~timas ~p . r;, çOes e 
eMas ~ãJ a transferencia da sé 'e, medrda re· 
_ Jamad~ pela maioria e qua•i total dadc: do 
elettorl·lo, rr.ed.da patrioti :a que vi á 5al~ar o 
municip•o de tnevital dt sappareoimento. 

Eievad . é o numero de ciaadaos re~iétentu 
n s d1strictos de S. Franc s.:o: S . Gothadoe 
S. J~r')nym~. qu d;•xaramdese qualificarelei-
t') ' e!', \á Feias dts tanciaa que os separam da 
séck. 1á porqut> , deswo§tUSO• com a. adminie-
traçlo mumcipal e. com a . p litica· se~uida. pe· 
lo a::tu11es vcrca:1ore5, fo am u.>.trariameDie 

dos btbitante s do Carmo dO Paranabyba; S·. n:cusados peta.éo nmi!>Slo.de alistamento •. 
GothardJ e outros d·~tnctos, pedtn:JOa t ran:.- · 0 mun·c,?io do ( armo elO p.,ranat.yba pre · 
ferencJa da ~éi;: do muoi ; ipio parq o ill' · c·s ~acu ir o pesajo JUgo q• rc ha longos an-
uial de s. FranciSC') d s cn. ga~. nt.S o .op prime. para P' ( greair e. ver em seu 
Irlm s. e ex:nos. srs. n cmb·o · do Coogres· te •it 11 oinici :~dos oa mc:: ltlorament s matc-

so Le~i 1. tivo elo Eitado d;; ,\\i nas Gcracs : riaet\ de qu ; tanto car< ce- e entrar em regi· 
O e ei :orado do munici:;>io dJ Carmo ~oPa men d~ p. z. de ord:m e Je l tberdade. 

ranahyba, profun:iamcnte de~go.)toso com a O cti rect ·rio dó Partido Rc:publ c ano Munfci· 
a :lmin•stuçar · e c m a poli ica seguida pelo. pat e · ~.-s e h. itores ar.a ix assignados, esperam. 
actuaes· da ri gentes do municipio-a dmini .tra- p•ois. que O'~ eu· pedF:Io ~\a t .. mad:J em consi · 
cil. J e tc:nl e pr ; JUd.c•al aos ontcres es gerats - ckrr. c;ã" pells srs. repre1Jé!ntantes4 com <Y que 
polit·ca :fsso. vente:~t:m· r•entação,dc cppoiçan presta1 ào <o n~·so. q1Unicipio e an · sr~:to de 
sy~tematica a toJos os l!:'overru!'- vc:msnlici .. ,\'tina~ Gen.ts o mais rele.,artc, s rviÇf'; 
t.sr d•í patri• t .cu Congn.S50 ,\\joeiro a tnmsfe· · J\\uoi.:.a pio do Car:r o do/ Pit!'anllhyb ·, 10 de 
r . ncia·d · sé ;edomDSinomunici~IOCdJtériDO \ llh·, d.: 19 10.-fl d.rec.türio do P~trti1o.R:
para s·. Fran.:.isco du: Cba~as~ cu; <l) Jo ~ ali.nd • , .. u.~li ~ano J\lunicipaJ: Cin:inato Ferrcira de 
que ja f .r a arttiga i C te . po,s~ todos~ ele· A~u . ar. Cas·ianu t :yritl. dCís ~:is, jpao All-
m~> nt s t'BU rec .. nqua tar ·a posiÇão que• p -:r- g••sto ae ~uui , joaqu1in OinJt I ca Roelfl, 
deu. por um a.t , , dlc~a orial nos ómk osJS t-~ranklin j...st de Ca,tro, [) ~enes AliÚmio·Ra-
tc:'Dpos dot mona~.:hia, quanjo ilrpcrava o rc- b j ro jo~e :-:un~ de- Ol.ll't'ira. Antonio• Lc;pca 
lt'imen d aba c Lt iJmQ\ quando -. povo e<~crav,i. l Font~ - Bda!. J.~él ~o1tijrú,~ tdb ·iro .. ~raiJdiKo 
u.i nao poclia oc.fender lS seus dtre tos e pa<~ . .onçalves d1. Resei'Kte: P d b' Jfenr;qu~ Bou-
s -v.mle-ntb se sutlmatti& án ontai..k' i prcpo- glt!\.X ct .t\! l~ undceJC~ Netto. 
teroc .•Eiat mam~ts ~lll:1cia• l 1 - · • 

P c lo c:u cluo• a"cneuoJe salubre,.por·IU\IPO· lllrros. e (:< .nos. crs. presidente c~~ 
Siejãa geographica c t pr grapbi•. 1>0•• qw::esrâr dall :t• ngre~ MiCJ&ir~. 
situa 1u no :entn~• elO munltip1o;. pCjO'SCU' arle n. ao~ttso.a~al'i~ e'4iterea1dp : da.fl'if.'O 
antamcnto moral e intc:IL c 1 oJa). c.?DUlndo um • de São jerooymo :o P.~a~~ ~ lll~Gjp~ 



carmo do ParanabybiLrecoohtcendo a necc .. 
a idade de s:r transferi ::a a t~de d6 mesmo para 
a stde de SI<> Francisco das Cbàgas, coafor· 
me demoflltram os ponder0101 motiftl& Ionp-
mente dXpendidos na petiçlo que neste senti· 
do vos dirige o ditectori~ municipal e eonfor · 
me vém solicitar ·de v. v. e.rca. a ô ... cretaçao 
deala me:fida ainda n• presente JepJetul'a.-
Olc~ario G'>mça!Yes de Resende. eaeator ; Per· 
c:ftio Drmaso Ferrar•, idem ; Joio lllvcs de 
O .i r eira, í!Xm; Vigilato Brasilcir.t, idem ; jofé 
Clemente da s.Jva. iJem ; Olympio (j'oB;atYcS 
de Resende, idem • E.ti~••• i o G-,oçai•e• c1e 
Resende, i~m ; Fnnc:iseo [.rarenç • YdhO'. 
idem ; HermenegildO d~ Auis Ladeira, ic:bll-; 
Limirio Rodrigues Pcrernr. idem ; ffol'lcio 
G mçalves ldc: R'c:sendc, idem ; lgnacio Gon;ll· 
vca ae R<:seode, ícScm ; Percítino tiOoçal•ca de 
Resende, i~ m ; Antoaio PerreÍQ. .Marques, 
idem; joio Fernaades lio~IVes. idem; p.·r...n-
c:isC'l Alves Ferreira, i1em ; F rcd'eri.cO' lll\re& 
Franco, ij :m ; Frmciseo O. de R~cnd!. idem; 
Antonio Ferreira Solrcs, e :ertor; j r.>ftymo 
Feüx d~ breu, id ;m; F'ran:.isco Aotouro de 
Abreu, idem; Man ea de Almeida P1rea, id:m; 
jo1qaim Anton o Ribeil"f', idem; Joaquim Ma-
riano de Matto3, idem; Franc11 co Gonyalves 
<1e Resende, idem. 

RcCO'lhcço as Lirmas sopra em numero de 
vi ate e c•nco, serem do pr. prí() pllnbo, entre 
eotru, algumas de p1eQ> conbecim- oto- e as 
demaiS p()( ab 031;1.0 do sr. tenenre Oiecario 
Gon;~ lvcs d ; Rettcncb c capitl.o A'lt'lflio Nu-
nes de Carvatbo, pessoas de fé l } referído- é 
verda1e e d qo~ dt o fé. Eu, José Nun.:s de 
Ori•e•ra. escrivao d~ pa~ dJcct ,vo. o e crevi 
e IS!Jgao em publico e rJso. ~. Gottl&r.Jo, 3 
de agosto de L9 IO. 

Em testemunho da ver j l d:. -Jos! NuneS' de 
O iveira. Estava o signal dO es ; rivao. 

Ill no>. e ermos. SrS'. presa dente e mem · 
bro> do Congresso Mineiro. 

Os abaixo-a:;signadal, eleitores do Ca.rm~ do 
PJrall tby Ja,reconbecenJo a n ~ c c:~sidade O! ser 
trao•f.:rida a ! tde d;s :e, pant a. ~éd~ do dbttr· 
,to de S. F'ran :isC•"l da'i Ctll _fas . des te muni· 
cipio, C'J•1~ rme d:mmutra-n os po:t ;oros08 mo · 
tivo:; longamente expen tidos na petição que 
neste scati do vo5 dirige o directorio municipal 
e con. o qual s..: conformam, vem solicitar de 
v. v. ex c .s. a decreuçao dessa med,da ainda 
na p res ;nte le.(•Sfatora .- Antoni Nunes de 
Carva lhO, Ale:< . n Ire c ard }80 Nétto, Ariath.:u 

aetano de Lima, partidor-c ntador e distri · 
b.1ido ; S alathiel Soares d'e Siqu ·ir J , joio f:ia. 
p ista d Couto, J a tuim Cl.t Si lva Mace .10, 
,ngenbeiro-•g ri memor. 

Reconbeço verdad :i ras a lcttra e fi rma SU · 
pra s c: n:m do proprao pun 10, scncb u ma dc:l · 
las ' oor ab na ã 1 de f>! ssoas de fé, e as demais 
( ;-. c"i n OJ de pleno ;onhec ímenlo do que dou 
fé . E. eu J Jsê Nunes d ; O VG'i ra, s :rivão 
e ffectivo de paz. a es ; revt e ass iguo em pu-
bl ico e cas J . São Gotaardo, 3 de agosto de 
l 910. . 

Em t:stemunho d t verdade.-}O!é Nunes de 
O .ivc:ira . E~taTa o s ignal do eacravào . 

Pf!DLICA FOillfA 

I limos . e ~ n .s ~ srs . president~ e mem-
bros d> Co 01grcsn ~aneirJ. 

O 1 abaixo-ab igna 'Gs el· it eres do cfis tricto 
de S. F'ran: i ;o das Cbaps, do muoicipiodo 
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carma do Paranabybe, rtcGn&ceencb a accea-
sichde de ser tranat'crfdl. 1 a~ do mamo mo. 
nieipio para ai céde cbte. diAr,eco1 _ _e6~ 
demonslrmt GS ro !ermt.s mo.lif!OI -~·• 
apendido8 lia pettçlo que neaae sentic.fb. YCI 
dirige o dí~orio muoiei,al ~ eom o qaa) ae 
COI)(ormam, vem solicitar dlt v .. • ~ ~- a 
decretat'o d!UO medida lliada' na pr.acme r. 
g•slatura.-joao Trismo de Ruendl', d~ifor;
rínni ro Ne9fll da Siln, idem; Ar.tóni& o. .. 
m:l!-o Ferrein, idem, Corbtimda R:cxb& Prd-
ta•, id:m; t.inJolplilG- Dias l:fie&J-.a • .o. iU~m 
r.bri5pí aiano Gonça-.ea 8..-.eatura, idelllo; 
Miguel Antonio Oiu, id:m; , l.:eme 
rerreira Ratlciro, idem; Jnnoccncio Goa· 
yatves & OJi•eira, idem, ADfO• ío Pereira da 
~·lv~t, idem; João Si,vlflO. da COA;ci,lo,iacm; 
joáo Alves- Oit Rocha, idem; Joaquim' ck Sou• 
aa 8uro•, idem, J lé R'it3e•ra Xavitr Srbfi.. 
oho, idem; Aogusro . ntoruo da Rccb1, iJem; 
Sevcriano Perdra da Silva fclrm; Praociaw 
J ·•luim de Arau\", idem; Ffldci«o- J .aquim 
de Arau\0', i:!em; Francisco F"elix de Ablea 
i:km; jose Luitoe Araojo,iéem; LuizCerdaiÔ 
Donep, idem; j::Jâo Pedro de- AbreU, rdem;_ 
Joao Oomingoes- dos Reis, idem; fl'8 cisco~ 
f1, ,,~:1 e Silva, iderl'l';' j1!é JlotcJnio d' $11••• 
idecn; Franc:isco Bemardír:a de Atmc·id. , idem; 
An~oio Silve ri-o da Silvf, idea:; joao oa~bo&a 
de Oliveira, ide!T"; Fírmino Rodrtfr• ea dos Pra .. 
.zeres, ídem; Jcào 8arbc.s'l .JC H•rro·, i~m; 
Mareaano Joaquim da Si l,~, i ~em; Pedro An-
tonio Ferretra, idem; M•guel kodripes era 
F"reital, Lem; Eloy M~nJc:s de Carvalho, 
i~ m; Gonç Jvc:s jo é Hciaventura, idem; jotb 
Frauci JtO da Rocha, idem; Fraocu~co Antoaio 
Pimenta, i :!em; j()áL Lima de Abreu-, idem; 
Pedro S lvero ele Souu. idem;Cfa.ian:ndo Vi-
cen•e 1e Abtea. jjcm;- Jo:é Pereira da Siht, 
iclc: m; Joat Li . a d ! AbiTu, id ;m; Franci-Seo 
Antonio de: Paula, idem; Ru0c.rt J~é da Sil'--
va, idem; Augosto &rnarde:~ de Macedo, 
id:m; Antonio J~é Marcos d.t Stl98, idem; 
~iguel Antonio de Resende. idem; Cy(lria.no. José de Soosa, idem; Luiz Rioe ir'> da Cosra. 
adem; jost Rilleiro ae. P.:t~VI, idem; Aotooio 
Pircníaoo da Silva, idem; Lafoyeue Barbota de 
OliYeira, icfem; J .sé Maurrcio Kodrigo~, r:km; 
Jos" Valent im ae Sou.;a,idem; Horacio ]6aquí11l 
de Araaio . idem; J Jaquirn ~ilver~ ela Silva, 
idem; João Ptuno Moreira, idem; Pedro 
Thiago ele Souza, idem; Rcb-rtO' José do 
S l OZa. a~m ; Franc~co v.:tal da s .tva Junior, 
idem; Vic~l"lte Caetano. de Paul._ idem; }li~ 
de S .Juza R ldri ~ cres-. i:tem; Mano! l. Demin-
gue.s Rib.:~•o. idem; J .tSé de SoJza Barros, 
idem ; Amad •r BernarJcs COei .o, idem; E'ug.e-
nio ·je Souza Barro:a, i1em; f "r.1ncisco . An 
tOniO' da' c onceição, ikm; nl()oio de Sfl uta 

astr , idem; ~tu lio Ram 181 de Ara:uio ide-rti; 
Antonio Mendes c ar Jbso, i :!em; Dlffilll-Jo PIO 
da Costa. i:1Cm; Joa:}Uim Satu·rmoo M~s. 
i1em; Jlonorro Sabino da Sillfa. idt:m; jolO.. 
Jo.e di S•ln, íd ! ll') jo!ê Candid ) c:la Sitva, 
idem; Gustavo José da Silva, idem; B~rnardtdO 
J l5é da Si lva, aáe(ll.: ~icardo j oaqaim. da 
Silva, iê ::m; Joaquim Lope' da ~ilva, idem; 
r.assiano Alv-es Sobr.nho, idem ; J 100 
Prancisco d: Rc:sende, i<fem; rrancillCO v •• 
fe ntim de- So 1sa, itferr ; Eduatdo Ra ;nalho. 
i:Sem; Tbeopbi lo M .retra de ~usa:, id m; 
PrancílcO Augu'lto o~ Pau i~J, 1dem; Mano!l ~ 
R'o;ba Freitas jtJnior, id-!m; Leon:io Go JÇal· 
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vea Boaventura. idem; Manoel Gonçalves Boa· dney Ribeiro Xavier e Silva, eleitor; Manoel 
veatun idem, joiO GreJOriO da CuDba, iwm; Silvcrio Ribeiro, eleitcr; Paultno Pinto de O li· 
Maooel'Antonaodos Santos, idem; Miguel Gon- veira, eleitor; JOio Dias dos Reis, eleitor; An· 
çalves de Oliveira, idem; José Gooçalr.!a de tonio Pedro dO Nascimento e Sousa, eleitor; 
Meno idem; Joio Frasio de Moraes, iderL; Jco~uim Moreira de Sousa, ele1tor; Domiciano 
Franc'isco jost de Besaa, idem; João José de Antonio da Costa, eleitor; Americo Antonio da 
Bessa, idem; Antonio jeronimo de Borbl,idem · C<lflta, eleitor; Bernardino Luiz da Cruz, ele i· 
Emygdio Luiz Vinbal, idem; 13oaventura Gon- tor; Joaquim j st de Figueiredo Filho, eleitor; 
çalves de Oliveira, idem; Albino José Gonçal- Joaquim OerneiJa da Costa, eleitor; jcse \nto-
ves idem; Raymundo Antonio de Sousa,idem; nio de Amorim, eleitor Jos~ Faustino de Ma-
Guiibermino Pereira da Silva. idem, Cbristia · galhies, eleitor; Manoel ntonio Moreira, elei-
no Nunes de Deus, idem; Jacobs Pereira da tor: joa~uim Antonio da Costa. eleitor; João 
Silva idem; Laurindo Gaetano da Purificação. Vicente Alves, eleitor; Honorio Teixeira de Re 
idem; Paulinojosé de Barros, idem; Aotonil zen:le, eleitor; Emilio Alves de Ab.eu, el itor; 
José Fernandes, id.!m; jos~ Esternilho de Pedro Alves de Abreu, eleitor; Aprigi Alves 
Bessa, idem; Olympio oa Silva Porto, idem; d.! Abreu. José Narciso de Oliveira, eleitor; 
Aprigio jose Fernandes, idem, Torquato da r:oroelio Antonio de Oliveira. eleitor; Vicente 
Silva Por to. idem; j oiO Barbosa Lagafés,ide"ll; Ribeiro de Ba3to~, eleitor, José Moreira de Sou-
João Gooçalv s de Oliveira, idem; joio Del- sa. Thobias Jolé de Campos, eleitor; J J2quim 
fino de Arau io, idem; Antonio Man::~el da Silva, Feliciano de Se usa, eleitor; Saiu ti ar. o Alves 
idem, Antonio Gonçalves de Oliveira, ide ; de Toledo, eleitor; Leandro En(.!ncio de Amo-
Lucindo Gonçalves de Mello, ~dem; Jesuíno rim, eleitor; The philo Damaso Ferreira, dei-
Pinto da Silva. idern;Aioino José Ferreira,idem; tor; Limir:o J . s~ de Sousa. eleitOr; Antonio 
Francisco Alve Barbosa, idem, Francisco Pereira Sobrinho. eleitor; Israel Ribeiro da 
jose Ferreir1, idem; João D mingue:s de Arauj :_., Costa, eleitor; jcsé Meriano dt! Camargos, elei-
idem; Frederico Pereira da Silva, idem; ter; Adolpho José da Silva, eleit-:·r; Francisco 
Joaquim f rasão de Moraes, Manoel Albino J sé do Babos, eleitor; El ia•ar José da Silva, 
da Silva, e!eitor; Manoel Luiz da Si lva, eleitori eleitor; Eugenio Rodrigues de Sousa, eleitor; 
Eduardo Augusto de Medeiros, eleitor; jose José Sdverio de Rezende, eleit r; Francisco 
Franci co Ferreira, eleitor; Antonio Dias Bi- José de Paula, eleitor; Candido Teixeira de 
c1lho, eleitor; Francisco da Rocha Freita~. elei Rezende, eleitor; J sé Dias Moreira, eleitor; 
tor; José Marcos da "ilva, eleitor; Augusto Prudente jo-e de C; rval ro. eleit r; José Anta-
José da Silva, eleitor; !· rancisc • R Jdrigues dos nic G .. briel, eleitor; r.ustavo Chris tiano Ri hei-
Prazeres, eleit r; joJquim Antonio Ribeiro, ro, elei or; Antonio R1beiro da ·osta Bicalho, 
eleitor; Anto io t>edro f"erreira. eleitor; eleitor; Manee i s~ vero Ri beiro, eleitor; Anto· 
Pedro da Rocha Freitas, eleito•; Cassimiro nio Manoel ca Cost ::J, eleitor, Atbanaslo José 
Lopes da Silva, eleitor; Antonio Manoel da Gonçalves, eleitor; Camill Francis o de: Pau· 

ilva, eleitor; Antonio José da Silva, e!c:itor; la, eleitor; l: rancisco Co ta Pach--co, eleitor; 
Antonio Miguel da Silva. eleitor; João Mi~uel Jo~ é Cotta Pacheco, eleitor; jo;é Alves da Sil-
da Sdva, eleitor; Miguel José da Salva, eleitor ; va, e!eitor; Martinho Alves Sobranbo, ele ito ; 
Antoni Lasaro da Silva, eleilor; Fraociscu Manoel Felicio da Silva, eleitor; .Manoel 
Balbino o Nascimento, eleitor; José Theodoro Alves Toleéo, e!eitor; Manoel Augu to de 
Braga, deitor; Francellino A gusto do Nasci- Oliveira . eleit•. r; Comelio Furtado c e Oli-
mento. el c: i or; . m..: rico Ribeiru da Silva, elei· veira, leitor; . rtbur. Alves de \ ura, ~ :ei
tor; Po ido 10 de Sousa R11rros. eleitor; João tor;, Cherubino Rodngues Chaves, t:le1tor; 
José d-: Rezende, eleitor; João José Monteiro, Tris tão r U I tado de O.iveira, eleit r; F e. 
eleitor: Francisco cas Chagas e Sousa. eletor; licio Alves Filho, eleitor; Jo3 1aria Bom· 
Francisco ·\ntonio da Silva. eleitor; j )à o josé tempo, eleitor: Antonio J aquim de Sousa, elei-
Januario. eleitor; Braz José da Silva, eleitor; tor; Antonio F rancisco Ferin • e.'eitor; Fran· 
Antonio José da Silva, eleitor; Francisco Anto- cisco Alves de Moara, eleitor; Francisco Hyla-
nio da Rocha. el~ itor; Manoel F'rancisco de rio de Gouvêa, e leitor; Vincohno Alves Barba-
Azevedo, eleitor; Jo é Antonio Ferreira. dei- sa eleitor; jOio Eduardo Filho. eleitor, Cancti-
tor; Alcides Mendes Ferrei ra. eleitor, Jo~ o An- =!o' Alves Pinto, eleitor, Antonio José de Sousa 
tonio Ferreira eleitor; Candjd Rodrigues Es · eleitor; Manoel da Rocha Freitas, eleitvr; José 
terninho. eleitor; Pedro Victalino da Sirva, elei . Mathias Ferreira, eleitor; Matbias Ferreira 
tor; Leandro Mendes Ferrejra, eleitor; vlym· Marques. eleito ~, Augusto Caetano de Li-
pio Ribei ro Xavier, eleitor; Leandro Antonio ma,deitor, J se' 1\\iguel da R cta, eleitor·i 
Ferreira, ele1tor; José Borges Homem, cleitcr; Candido Alves Sobrinho, eleitor Danie 
Autonio Francisco Gomes, e\eitor; José Fran- Alves d1 Rocha, eleitor; Franci co Ribeiro de 
cisco Gomes, eleitor; Antonio José Maria, elei · Freitas, eleitor; Fraocisco Th:motheo de Oli· 
tori José Darnella Sobrinho, eleitor; Francisco veira eleitcr; Antonio Manoel Boaventura, 
jose da Silva, eleitor; João lnnocenc,o dos Reis, eleitor; Atthur Cornelio Men:tes, eleitor.t, Pa· 
eleitor; j'JSé Saturnino Mendes. eleitor;. Anto- tricio j sé da Rocha eleitor; Christir.o KO:!ri-
ni Severino Dias, eleitor; Polycarpo Honorio gues d: Freitas. elei'tor, José Soares co Ama-
Teixeira, eleitor; Mario H.norio Teixei•a. elei· .ral eleitor; Antunio Honorio Teixeira, eleitor; 
tor, José F irmino da Silva eleitor; EliazH joa'o ~ugusto de Araujo, eleitor ; Ci rc•-
Jr sé da Silva, eleitor; João Rodrigues de nato Ferreira de Aguiar, eleitor ; casssiano 
Freitas, eleitor; Manoel maro da R'lcha, Czryllo dos Reis eleitor ; João Barbosa de 
eleitor; João Amaro da Rocha, eleitor, r arros, eleitor ; 'Antonio Caetano da Silva, 
Francisco Antonio da Silva Gabriel, eleitor; eleitor ; vigario padre Domingos Vicente 
Fran~isco J~st da Roc~a, eleitor; Manoel Alvc:s Cimino, eleltor; Ant:-nio Augusto d~ Araujo, 
Moretra, ele1tor; joaqutmjoaé de Rezende, elet· eleitor; Cynllo candido da Rocha, elettor; DtO· 
tor; Sebastião Damaso Ferreira, eleitor; Sy , genes Antonio Ribeiro, vereador da Ca:- . ra; 
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Pedro Henrique Bougleux. 1. • suppleate do 
substituto d., }uiz eccir nsl; Misael ~ de 
Carvalho, eleitor; Percilio Oamaso F'"erreira 
eleitor; Miguel Antonio Dias. eleitor; José Ma~ 
ria da Silva. eleitor; Anton o Floreocio da 
Cunha. eleitor; Jolo Luciano de Macedo. elei-
tor; Pedro Antonio Ribeiro, eleitor; Joio de 
Paula Resende, eleitor; Manoel F loreocio da 
Silva. eleitor; Israel Percircl da Fonseca. ele i · 
tor 1 Ba~ il .o Rabeiro de Sousa, eleitor ; Sincero 
Jose da Silva, eleitor; Otympio Joeé de Babo, 
eleitor; Luiz jo!é da S•lv•, eteitorl Domingos 
Ribeiro C:e ca~tro, eleitor; Joio Jeixcira de 
Rezende, el~itor; Anaoias J~é de Andrade, 
eleitor; FránklinJosé de Castro, eleitor; Ale-
xandre Ferreira da Silva, eleitor; Joaquim Ro-
drigues Miranda. eleito~; J >sé Rodrirues Mi-
ranJa, eleitor; Vicente Ribeiro de Paiva, elei-
tor ; Salustiano Ribeiro Xavier, eleitor; José 
Joa:JUim Ribeiro de Clstr.l, eleitor; Joaquim 
Lasaro Ribeiro, eleitor; José Ribeiro Xavic:r, 
e Silva. eleitor; Francisco Ribeiro Xavier e 
Silvt, eleitor; Anton o Ribeiro de Paiva, elei · 
tor; Tbophllo Antonio Ribeiro, eleitor; Joa-
q_uim Ribeiro Xavier, eleitor; Antoaio Qui 
nno Carneiro. eleitor; José Ribeiro d~ Paava, 
eleitor; Bernadioo f'ereird Marques. eleitc,r; 
Augusto José da Silva, eleitor; Henrique Ri-
beiro de Sousa, eleitor; Olympio José Teixei · 
ra, eleitor; Manoel Ribeiro de Araujo. eleitor; 
Francisco jOEé da Silva. eleitor; Elysario Be-
nedicto Ottoni. eleitor; João ll(nacio Ribeiro 
eleitor; Antonio HibCiro Xavaer Sobrinho' 
eleitor; Olympao Antonio Ribeiro, eleitor; 

jdlo Oeus dOS Reis, eiGitor; Candido José da 
Silva, idem; Eduardo José da Silva idem; Ge-
nario \lves Pereira, idem; joeé de 'Paiva Ri-
beiro idem; Urbano Bernardc:s Carneiro, idem· 
Sebastião J~e de Almeida, idem; Ananiaa jos~ 
de Andrade. ideiP; Joaquim Cassiano de Sousa. 
ideül; joio G1briel da Silva, idem; Honorio de 
Paula Teixeira. idem; Tobias Teixeira do Re· 
zende. iden.; Cyr•llo l- into Ribeiro. idem; .)osé 
Antonio de Sousa, idem; João Antonio Ribeiro 
idem; Limirio Teixeira de Rezende idem; ]"a; 
quim Daniel da Rocha, idem; AugÕsto Barbo· 
sa de Oliveira, idem; Arthur Pereira d.:: AI · 
cantara, idem; Agostinho José de Sousa idem; 
jeronymo de Borba Fagunde!l, idem; Àntonio 
Ribe1ro de Sousa, idem; Cassiano Alves So· 
brinbo, i~em; Ma~ocl.Alvea da Silya, idem; 
João da Salva Pereara, adem; j~é Rabc:iro de 
Soust, i:k~; j\:ão Generoso de Rezende. idem; 
A~ll?bO R1b71ro X~vier .e Silva. ide~; Quirino 
Rabeuo Xav1er e S1lva, ademiJoão Rabeiro X•· 
vier e Silva, id-: m; Au"usto Pereira Brandão 
idem; J~é Manoel Ribeiro. idem; Zeferino Pe: 
reira Borges. idem; joao Ferreira Braga. idem; 
jeronymo José da Silva. idem; V.rgilio Ribeiro 
Xavier e Silva, iJem; Geraldo Luiz da Cunha, 
idem. 

Era o que se continha no dito clocumento que 
me fo1 apresentado para ser rc:pro:tuzido em 
cópia legal e authentica. a qual me repor to; 
tendo do mesmo bem e fielmente extrahido a 
preseote publica fórma que depois confer• e 
concertei com o original ; e por achai- a con-
forme em tudo, a subscrevo e assigno em pu-
blico e razo; entregaodo-a ao portador junta· 
mente co.m o dito original ; do qu~ dou' fé. em 
S. Francas co das Chagas, aos Jt do mez de ju-
lho de 1910. Eu, Vicente Caetano de Paula, 

escrivão de paz, a escrevi, auhscrevi c asaigr.o 
em ·publico e razo . 

Em testemunho da verdade-Vicente Cleta-
no de Paula 

Estava o signal do escrivão. 
Certi&co que as ümas dos eleitores cooatan-

tes da publica fórma retro estavam todas re-
conhccadas devidamente por mim escrivão de 
paz deste districto de S. Francisêo ctas: Gba-
gas, do que dou fé. 

S. ~rancis~ das Chaga.c:, 31 de \ulbo de 1910. 
Eu, V1cente CaetanodePaula, que a escrevi. 

lllmos. e cxmos. srs. Preaidente e membros 
do Congresso Mineiro. 

Os abaixo assignados. eleitores do districto 
de S. Gotbardo, c:k> municipio do Carmo do 
Paranabybl, r'" conbecendc a ~·· dade de ser 
transfenda a aé~e do mesmo para o arraial de 
S. Fnnciaco das Cbacu. conforme se demon-
stra na pet~o que a este in•tlúe e acompa-
nha, subscnpta peloe membros do· directorio 
municipal e c~ o qualae cooformam v~m so-
licitar de v. v. evca. a dccreteçto dessa medida 
ainda na presente legislatura. 

Eleitor Antonio Lopes dl Silva eleitor Je-
ronymo de Pauta Gomes, eleitor }oaquim, joK 
d& Silva. eleitor Rntonio Lopes d• Silva Ju-
nior, eleitor Antonio Augusto da Silva eleitor 
o :onisio J~é da Silva eleitor Manoci Lopes 
de Carvalho, eleitor Firmino jos~ de Moraes 
eleitor A~tooio ~nardes R.:.drigaes. eleitor 
José D.omtngos Valiosa. elcatcr Horacio Bernar-
des ROdrigues eleitor Juvencio Faiia de Oli. 
veira. eleitor joe~ Firmino Muricio, elêitor 
Paula no Domingca Lopes. 

Illmos. e exmos. srs. Presidente e membros 
do Congresso Mineiro. 

Os abaixo assignados, eleitorea do districto 
de S. G >tbardo, dó município do Carmo do Para-
nahyba, reconhecendo a necessidade de ser 
transferida a séde deste para o arraial de s. 
Franci~co das Chagas, conforme demotlstram 
oe ponderosos mot.vos longamente expendidos 
na petiçlo que acompanha. e inatrúe a este e 
outros documentos, vêm.aolicitar de v.v. e:a:cs. 
a decreto~çã dessa medida na present: legisla. 
tu· a. 

FranciS\:.) Eulalio Mendes. Fraoci~JCO cesario 
de Camartços, Ovidio de Oliveira Bueno Ma-
tbias Pereira da Costa, Francisco RQbert:> Nu-
nes, Joaquim Luiz Ferreira Junior. · Francisco 
Docr•ingos Lõpes, Antonio l..op< s de Camargos, 
Miouel Alves de Carvalho, Antonio Luiz. ~ 
Silva, Romualdo da Silva Prado jose Miguel 
Dias, Eliziario de Rezende. • 

Illmos. e exmos. srs. Presideotc e membros 
tio Congresso Mineiro. 

Os ebaixo assignados. eleitores d:~ districto de 
S . Gothardo, do municipio do Carmo do Para-
nahyba, reconhecendo a necessi::lade de ser 
transferida a sécfc': do m~mo para o arraial de s. Francisco das Chagas, c0nforme demon-
scramos pooderosoe motivos Jongarrente expen· 
did'Ja JJa petição que neste s~ntido vos dirige 
o directorio municipal e com o qutl•se confor-
ma • vêm solicitar de v .v. excs. a decreta-
Çll' dessa medida ainda na presente legisla 
tura. 



Frederico r.oeJbo Duart~. jo!é Nunea de Oli-
veira, 0 1ympio do Couto, Reoorato ~ Olivei-
ra Brag1, J1 ào Lopes da Silva. &rtaío Lopes 
da Silva, tobia-l <k Oliveirl RIIIO', jol4 Fer-
reira da Silva Junior, jo~ Femirl da Siln 
Netto, joio Franci· c:o da Cruz. IJDJC:io Lopes 
da SiJn, Belchior Frwnei co Roduguee, Tibur 
cio Ferreira Mendes. Joêo Ferrdra .ele Ctmlt-
I()IS, J~o Martioa XavJCr, jotê Marti::lll dl Sil-
va, Cyrillo Paulino d~ Silva, joAo Pluli.no da 
SiJn. joio Gonçalve~ de Oliveira, Jõl~ lnno-
een(h AJves, ]Oit Alvea de 1;.. rvllbo, Mari-
nho Augusto da Silv•. jo: é Pc:reira dos S•ntl s. 
Joaquim Luiz d1 S·lvJ, M01sts Pereira dl Silva, 
Berc:bior j ·et de Almeida. M1rc:olino Pires de 
Andrade, joet Francisco de CamU'gO!I, V;cen 
te de Paula Guim1rtes, Joio Lopes dl Silva 
Sobrinho, Azar&• Auausto d:: Artujl Antonio 
Vreira de Salve, Otympio Corrét de sàusa. jol-
quim Feust in > jufli«, Antonio A~ea da ~ata, 
j.ol? Luiz Rost, W.!nee6lau Bernardés Fer-
reira, Miguel Femaniet de Flria. Francisco 
Luiz de Ca ll&f'IOS, jtc:;ntb'o Milseço ele Andra-
de, ()lrlos Jos~ Matqoe,, Antonio .f<* Feman-
dU, Antomo Aa.ta Rodrigues. 

Jllmos. e ex~O'. ~rs. presidente e mais 
membros dO ' ~ onrre · so Mmeir • 

OA abaixo auignad01, o'eitlirta residentts 
em P.:robas, di~Jricto de S. Gotllardo e muni-
cjpio do carmo d · .Paraoany~.,_ reconbccendo 
a necessidade de ~ tran5fcriaa a ié~ deste 
muoicipio da cidade de seu nome paia o ar-
raill d~ S. Francisco das ' hliaa, conforme 
podeJs ver dJS potlero!OI motiva. Jq&nente 
e1peo:ii ·os na petiçto que a ·cate e outros do-
c:ument< s acompanha c inttrue, a v. v. ex~. 
dirigida pelo directo• io municipal e com o oual 
se conformam, vem S:Oitcitar-vos a decrctaçto 
du .. a medidt aind1 na presente kgislatura . 

Os ~ignaUrios ~ta CXCUI&Ill·Se d: addJ · 
z·r a a r.uóes tusti6ett•YIJ de aeu cdeaideratum•, 
visto como "lo igroreee, por certo. a triste e 
Jonlftl historie óeate infehz municipio, desde 
muito constituído em propriedade feudal, de 
que temos sido humilde:• aubditoe ~visa
dos, sem direito nem v011tade. E' eaaa a 10a 
I!Uprema aspiraçlo, unica capaz de reatituir-
Jhes a liberdade de que desde tüt~ se acham 
privados. 

Francis::o ])St Pimenta, jQ!I~ Pereira da Sil-
va, Chri~tslino Peteira de Sousa. Lefayette 
j01quim de S:>usa, Antonio Theodoro de Car-
valho, Aprigto Pedro da Silvt, Rufino Caetano 
de Sousa, Romualdo 1...1\p(s da Silv• Sebl"· 
tito Lcp ~ s Fonte Boa. te•iodo U1pei da Sil-
n . Franc:sco Lop~s Fonte Boa. Chriatiano 
Carloa Ottoni, Jcao José de Car•alho, Joaquim 
Lopes de r.arvalho. MMlOel Joaquim de O li. 
veira, Leoçoldino Pereora dO§ Santos, Carlos 
Caetano d~ -'lmei:ia. T. Corrêa da r.O&tl, An-
toni G ,nça lves Guimarl.t's, Ta&u Virgilio 
B•1ga, Ged ão de Arauto brag·, Antonio 
r,andi :io de Oliveira. jollo ~é da S.Jva Melh. 
J,cnaeio da Cunba Rtbeirn Anton o L(IJ>CS da 
S ilva BesSI, Jsaiaa Jo-t' de Moraes An 
tonio José Mr raes, bomiotfOS Antooio de 
Olivetn~ Sebastiio Gotlçalvea de Mello, F'o 
rísbe r to Pereira de Sou&a, Paulioo Anto, 
nlo Jcronymo. Ftaocisco de Pju)a Mendon-
ça, Gustavo Lo;>ea da Sil•a, Francisco Lo· 
pes Rodrigues. Manoel j flf é G:>nçal•ea. Anto. 
n:o Marciano de Souza, ] l àO Antonio do Ama-

ral, J.lo Ribeiro da Si'va, José Rodrigues 
Duarte, Jo.quial Manc.el de O iveira, Joaé Lo· 
pes Rodriauea Sobr;nbo. jOf.é Lopes Fonte 
8(le, joio Lopes da Silva Sobrinho, José R i· 
beiro da S1l•a. j-JK Candido de Sou~• j011é 
de Cutro, Libar,io Tbeo:1oro de Carvelbo. 

llJm:>S • .e exm s. ar•. prelidellte c mais mem· 
broe4J co. grcsao Mineiro. 

Os i~xo asaigtlldo3, eleitores residente, no 
dit tricto C:c S. Gotbardo, do município de Car-
mo dO Paranabyba, r~c:onbeeendo a necessidade 
de eu tra~ferada a !.éj: deatl" da cidade de 
seu OOIDC para o arraial de S. Fran isco das 
Cbap,a, eonf< nne vere s dos pond.:rosC~s meti-
''<>' Jopgamente expendidos, na ~tiçlo que a 
este e a c.utrns documentos instrue. subscripra 
pelo -<Jirectorio municipal c com o quel 1e 
c:onfor:mtm, vem solicitar-voa a d . cretaçAo 
d. s~a medida na prCEente Jegislatura.-Anto· 
Dio Rodrigues Ribeirl', .Jna~u'im Antonio de Sá 
Junior. Manoel de Almeide Pires, Anton'o Ri-
beiro dA ~ntoa, José c!c O~Jveira Campos 
Satumino Pereira.oa SiJvil joio Fmnino Ri; 
beiro, Leorardo ~usu~ lo da SilVI, J<:fé F er-
f •ira Palb~res, ~dlo )<.st ROdrigues, Fnn-
ca~co da SilVI, Marciano Rodriguea C.l•Ao, 
CyriJio jolé Rodrigues Luiz Lopes da Silva, 
Joáo JiD&CiO GalvAo, thtophUo ftUIZU ~ tO dl 
SiJva, jolt Roclrigues G •lvlo, jOf t O Jm.ingos 
de Oliveira, Sitvàano }o!é de Medeircs. Joe~ 
Moreira. ZaebatJas Goocalves de Almeida, Joio 
Paula Netto, Fnn;ii'CO Vie•r• da Silva. joào 
Roberto Vie~n j~t Francisco Viein, Mjguel 
Oiaa Ferreira, }>Sephino J~ é de Almeida I...au • 
rindo Jué ,<Je 1\Jmei.:ta, Fr•ociseo José de Al-
meida, Moy~Q Antonio Ro1rigues. 

fllmoa. e CX!DOI. 1ft, 
Oaabatxo assi5l1'1doa, cJcitoret ~ai dentes ao 

distrieto de S. <:icJtbardO, do maoic:ipio do car-
mo do Paranabybe, reccnhtcendo a neeeui. 
dade de eer t , ansferida a téJe do mesmo da ci-
da::le -de eeu nome para o erraial de S. Frao-
ciaco das Cbaga•, conforme vereis c:loa ponde .. 
ro80I motivos lonpmente expendicks na peti-
çio que a .este e outros documentos acompa-
.obl e instrue, a v. v. excs. dirigida peJo di· 
f'edorio munic:ipel e com o qu•l se coLJformam 
vem 1olic:itar-vcs a decretaçlo de'lsa medidà 
ainda na preaeote ltgisJatara.- Beroardo /osé 
de caatro. Olympio Alves Franco, Pe«o A vea 
Franco José Bemtrdo de Ca~tro, Franei.-co 
Mac:bRdoRodriJues. j01é Gonça ves. Verissimo 
'-\ac:llado Ro1ngues, Mano:J Baptista Pinto, 
Sebbtilo Anlonio Gonçalves joat VictoriDo da 
s;}va, FraneiEco Dias f'errean, Joaquim Ro-
drilroet de SoOSI, Joaquim Manoel CardGso, 
jos6 Mauricio de Sousa, Franciac:o Pau la Vtr-
triniss mo, F• anc.sco Candido Alves. 
Jclt Caouto de Beu1, Jofté Oomiogues Rodri-
tlUe&, Pedro M guel da Rola, joio Gabr:d da 
S ·Jvs, Antonio t~vid Pereiu, Antonio Teixei-
ra do Carmo, l='arnt ze Dias Ferreira. Francis-
co Machado Rodrigues. Franci8en Luiz Ma-
cr~J, Antc.n10 Joaquim de SA Sobrinbo. 

Jllmoe. e exmc.s . J&rs. Presad:ntes e mem-
brcs do CGngre~S,J Miocho 

Os abe·zos assianados, eleitores do di$tricto 
de S. Golllardo, do município do Carmo do 
Pannabyba7 rc,nnbecendo a necesidade de 
ser tnm!enda a 3tde dute da cidade dl seu 
nome para o amúal de S. Franc,sco dls Cba· 
sac, conforme dcmonatram c.s poderosos mo-



,,. 
tLrca looaamcnte cxpediJGs na pttiçlo ..que a · eleitor:· Jr ão Qbriel da· Stlva. t-itorel; .HGor.cio 
o.a1e ~ out.ru documentes ac:ornpuha. c)oauue • au.a Teiseir,a.eleitor; Tab\a" Te1~c;iaa de Rc-
c C'>m o qual !e conformarãl', visto estar sub· 1 zende. deito ; CyriUo Pinto Ftit:ei o, CJCitc '' 
a~ripta pek s u:enbros do dircdOiio municipal p 6 Al-tooio de ~L e•,.ito•; Joio Antonio 
ve .ac.Jieihr-vu .a dec:rctaçto dcr.aa me<tdl Rit:eiro, deit:>r ;Lin irio Tti.X ira de Re~endr, 
aiDJa na prueDte Je~i:Ja1Uta. c.'.lc .t...J; Jnaquim J)anicJ da Rotha, eleatc.r: 

Dioeenea Ca· dolo, .. S1W1 jC;E6 1\& D"t 1 Ro ~u.cuato S.r006a de OJavein. eJeJICIJ; Artbur 
q~ j~m 9odripcs 'da 'Silv• Evaria· Pereira de Alcan•an, cle _t91 ; .-Agu.tinho JO.é 
1t1 Pereira da Salva. jo:é Jacintbo L. pes da 1e Se·~· eleitor; Jero! y~ ~ Hc·rt:-a F•~· 
Si.ln l'or6rio Pereira <Ja Siva Lcci81 o L& dcl', eJcator; .'\nt• nao Raoc.aro de SGua. dcdor; 
~ d: ~ilv•.Jo4o EYIDfJeliara da' Silva, Mtuiu Casa a r o. · J• es S.. brinbn. e.lr. i toa; _Marnd ~l · 
Alyes da ~!'"~· pé •VJeira d8 Silva, pé Re> Vt s da. Sa~v.a • .cJutoq j A~ d• ~Jwa Pereua, 
drape. Rabtarr j. A, Bapt,t ta ae Ql'Yeôn Jc ~~ RateaJO de Souza. ~leator; JClà" l.eoerr iO 
jceUia:- B~~f!ittà ae Ojrerra. Gabrid Bap-iatà JC ~ezulde, eleit.c?•; .Aoolobo. l<ábti':O X.e ~i va 
d: Oliveira, Antonio José Corrc!a . .ln•oruo Pe ek!t!'r; A.~OI:WO N•bt~o X•v!er e Silva. ckator, 
dro A vu J<lK jcauiooPerdra Uri• Ferrtin Qumoo Ribearo Xavaer e Sa.va. elcalO'; jOio 
Palbara Páulino Carcluo da 0-r.ta Anto'lio Ribei~e X•vier:.e Silu, dri•o•; Augusto Pe· 
Darfe4·Cardo&o Weoec>tau Ct d. so'dl "Costa nira &andào, ele.tor; j1té MaDel tlit::ciro. 
j'lio Caraoso dà f' ..c» la, Ma ocl Domioguee Lo· eleJt9r; Zd'uino ~creira f'orgr "• dt'itor; jc~ 
pe ju ior jué M:.roel da Silva Gu tavo Luiz Pertll a Br: ~. elt ato' .i ktOLY~ jt sé oa Sil-
4~ Qtiwei~a • ..&oto!Uo tte.rnarcka 'o;u. u .. eJc. itc.r.; Virgih~ t<&bcirc. X•\·ier . e Silu, 

R· conbr ço serem vcrdadei ·at as firmas em ! eJcilor; Gc r .. Jjo Lua& da CUnlla, tleitcr; pr r 
numero de dountas e dms. que 'Pftcednn a!' oro : u~IÇio de O.~il'o Augcato dt' Andra~. 
oato petições ;antas, oor.forme atrat , e v é, ta.b:•liio dO r..&Jmo .do Paaaoüyba. .Antoc.ao 
por pleno co.obt cimento que du mUtm s &rma!o Caetaro da Sil ·•. 
tcn o. O reFefld'l é vudade e de, q"e dou fé , Reconheço rerdadtirs~ as 6rmaa Fupra, ':m 

E11 José Nunes de O iveir•, cseri,Ao de croz 1 nua.tro ,de seSStnta e Atas. Mrem do prrpr•o, 
servinJO d~ tabetl te dilotrict~, que (8crevi e · par ~bonação dos srs. tcn~nte coro~l ~ro 
I!S(in eu pubhco e r s ~. Heartgr~ts 1:X uglc:ux e. caor>•tlo Aotona~ NUDC.8 

S. Gotbardo. ~de iuJbO de IQIO. Em te•· · de C'~valbo . u Jc,fer•c!O é ve~da~ •. o que 
tcmuntlo da verdadt, jOEt Nuacs de Oliveira. deu f e F.u. ~o ~ Nunes !2e Oli_vtu-a, tSCr·vif> 

btava o f ignal-<lo tat:ell.ilo. de paz dlcctJVCl. a escreva e asste;no em pabh-
lu-~ IDOI p ·..&.. •• mb c:o e raso. -.-. e c1 . · ."n. .esa~- em l'Of Si> liútbardr>. 3 de a~co&to dr 1910. Em t(S• 

do ConpCIIO ~JDClt,O. • • • temunho tia verdade. }c.!é Nuacs de Ohv~ara. 
Cs aba-xo _aaargoe~ c kitt rca do .~ ~oto Eatava o si anal do t ~ cri v? o. 

de S. F~ daa <.:bagas do munacapiO do O aa. c &NNA F'lCUKIRBDO envia á Mtal 
~do Paraaabyt»,_rcccobccCJldo a DC:cca duas repret-cnt" ~ôe~: uma .Je fnen~eins e lo· 
... ~.df ser traaafChc& ~ ·~ do. mesmo vrnt1or~ s rlo d 'strit, de r.o qua u. município 
muoac•pwo, oara a téie doda,lrt:toaarr 1 r.:fe- de hú a pedindo iocn•pnraçao de suas pro-
~do. con·e:r~ d.:IIIODSt~m cs J)(K'ero!IOB ~ pric:ctad: s' ao futuro muokipifl do r.Jaudio. e 
tavos ~~pcadict?' na t;'Ct•ÇIO .a~e net-tc SCD11 ~ outra tambern ·~e p·opridarios rrsidt'ntt:s no 
~ ~e o dírectorao .a .ooaopaJ com a qual :ii~ r c to do Carmo da Matta, !olic.tao.Jo eguti· 
~ confOf"'llam. Yem t~tC:Jl~ c e vs. esc . a rçente in.;orporação de scas propd.edadcs 10 
dccrch~tiO dcaaa mediei& al.llda na presente n ferido municipio. 
loJislatora. . . . O orac.'or peJe que as rt fcr:daa reprcvnt• 
~nodre. Ferrerra da SiV1', e!~atGr; J a çõrs. antrs de -erem enviadas a ccmmissan rc-

quuD. Ro:irJIUCS ~ M raoda •. eleator;. Jo ~ ,pcctiva, se ia~ publicadas r o orgao óf&cial, 
Roclrt8llCS de Miranál, eleat r; v.ceot"G sendo ~sse reqoetim\oO.lo dettridr> pelo sr. Pre-
Ribein. fk Pai •. elcator; Salust•l'lO R beiro sid:nte. · · 
Xtv•er. el: itori.. J to Riteiro Xavier. e t i o ·; José jOI.)Oim l<lbeiro de car.tro. t kito•; jlll· Crnlltlfisslc lÚ Obras P,lJlioas 
quim La!far R1beiro. é'c:ito1; j-lf.t R ibt i u Xa o sa. j vlo Pt llFIKIO pe te a nomcac;l" de 
•aer da ::,ilva. e cito : f'•aoci•co ttibeiro a· membrts interinos para a comrrissáo de Obraã 
•ier e Silva. c Jeiu r; .>\nto ~io Ribeiro :1e p . iva PubJica.c, ~en to m.meadtl! os srs. VaJdomilo 
ele1tor; Ttlcrpbilc. Antonio Ribeiro, eleito ; de Maga hãts e Scbvmann 
Joaquim Ribeiro . avier e S•l"a• r Jcit, r; ALto o ~ R . ]uva!' AI. Plr:::-."NA pas!la ás mã • dosr. 
aio Qucrino carneiiT', ele itor; JD! é Ribei• o de Prtsidente um att~ lado medico para i Bit ruir 
Pain, eleitor; Beroardino t>trella Maqoet~, um r. qoerin:ento de licença pedi"- pelo sr. 
eleit••r; A·JgotlO J afê da SiYI c~tor; Hc:nri· cap'tao Antonio F'raaci~co Lafctá. C!Cf',rio ·de 
que Rioeiro de ~za. eleitor; Olympio jOfé orpb!cs de Pt\')lltes Claros.- jonto"se ao pro· 
Tdxcira.t. el itor; Mano. I Ribei•o de Araujo, ieclo n. 1r.(l. 
cJcitCir; rranciaet. j.1 ~ da Silva. dcitor; Eti· o ~1l [DCARD'\ n .-\ CuNHA pa~1 ás o los 
Jiario H: r eoi to Ottoni. el ator; jnllo lgnac.io do ~r Presi er.te uma ar ta d l pu!re Ale· 
Ribeiro, eleitor; Anto,io Ritxiro Xwicr "o nndrino e coia' term•s ·~m er4l6rmar o tele· 
briobo. tldtoq Olymp·o A.ntooio Ribeiro. elei- ~; ~mma ba pot C'> 1 oo ·no upe-Jicnte. -A' 
to·; João O as de! Rei!! eleitr.r; Cindido J l é ccmmi~ào rctapccti•a. 
da Silva. e lei~,; Eduud.., José di Silva. eaei· 
toa; r.on1cio Alvt s Ferre ra. eleitor; j rJSé :ie 
Paiva Ribeiro. eleit.u; Mcaaias 1\\an<>el Rib· iro. 
UI bano :jermrd.:a r.ameiro, t l:ito'; s wt:ao 
José de 1 JGaeida .e.leoiOJ; A..aruu J ~e de An 
dra~e. eleitor; JoaqUim cassiano c!e s usa. 

COtJUitiJIIicaçliiJ 
f ta. V At.oo:~~nao np; MAcAr.aXxs cornmo. 

ni.ca e a r.an ara ti• a rnteiJ.~da que ou. Ar-
.JrCnum de R.:focnd: tem faAtact» .e taltart a 
maia algumu sc~Oes p<.r mt t .vo ju!lo. 
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O er. Arletotelee Dutraa-Sr. Pre-
sidente vou passar ás mlos de .,. • exc. uma 
just l rcpresentaçtQ da mesa administratin da 
Santa Casa de Misericordia de S. joãe d'El-
Rei, pedindo ao Congresso um aux·lio de ..... 
2o:ooo$ooo para a reconst1 ucçlo do actuaJ 
hospital daquella importante cidade mineira. 

julgo desnecesaaria qualquer justificativa da 
representação e do projecto que dentro de al-
guns instantes apresentarei á consideraçlo es-
clarecida desta Casa. dado o fim meritorio 1 
que se d~ stinará o pequeno al1Diio pedido. Nlo 
se trata, ar. Presidente. da construcção de 
mais um hospital, mas da reconetrucÇlo de 
uma casa secular. que vem. presta~clo.os mais 
assignalados serviços á soctedade mtnetra. 

A Casa de Mi~ericordia de S. 'joio d'El-Rei 
~ um destes estabelecimentos que honram as 
tra:tições da caridade e da philantropia do5 ha-
bitantes daquella ci~ade. 

E' um hospital regional, p::>rque para as 
suas enfermarias amuem as victimas do sof. 
frimento de um grande numero de municípios 
que circumdam a btlla princeza do oeste e ahi 
geraçOes e gerações têm achado lenitivo para 
as !UIS dores. 

Fico Cel10 de que o congresso MiDeiro at-
ten:lendo á justiça do pedido da mesa ad-ni-
nistrativa da Cesa de Caridade de S. Joio 
d El-Rei o t;-ansforme em lei. A representação 
q · e peçÔ licença aCesa para ler é assim con-
cebida : (/1) . 

Peço, sr. Presidente, que v. exc.. antes de 
enviar a representação á commissào de Orça · 
mento, mande· a publicar no jornal da casa. 

Em occasião opportuna. na presente sessão, 
apresentarei . um projecto relativo ao auxilio 
pedido pela direcçao daquelle estabelecimento 
de caridade. 

O SR. PRBSIDEN'l'•: -Publique-se e remetta· 
se á commissão de Orçamento. 

Representação da mesa administrativa ~ 
Hosoital de .Misericorjia ce S. João d'El·Ret, 
pedin.!o um auxilio para a conclusão do novo 
hospitel que está construindo. . 

Exmos. srs. membros do congresso MI-
neiro. 

A mesa administrativa da Santa Casa de Mi-
sericordia de S. João d'EI·Rei, vem solicitar 
do poder legislativo do Est:!do um auxilio para 
uma obra q•Je tem iniciada, e para a qual os re-
cursos proprios sll.o insufficiente . Trata se da 
construcção de um novo hospital, obra recla-
mada nll.o só pelos modernos preceitos da hy · 
giens hospitalar, com:> tambem pelo continuo 
augmento do numero de enfermos ~u~ procu-
ram o estab!lecimento. 

Essa obra exmos. srs., que vae tornar o 
hospital de'S . João d'El Rei um hospital mo· 
dela, está orçada t.m cerca de cem contos de 
réis. quantia muito acima daquella de Que a 
mesa administrativa pode dispor; graças aDeus, 
porém ainda desta vez em que estão &endo 
postos a prova os sentimentos altr :sticos 
dessegenerosopovo, tem elle confirmado mere· 
cer o seu tradicional renotDe de esmoler e ca· 
ridoso, tendo já a mesa edministrativa em cai-
xa mais de metade da quantia necessaria ao 
fim almejado. 

Muito falta entretanto, para completar a 
i mportancia precisa; e a demora na conclusão 
das obras vem prejudicar os enf~rmos pobres, 

nll.o aó desta cidade como de uma vasta zona 
a que esta. cas1 de misericordia presta servi· 
çosA. d.. . daS 1 mesa a mtrustrattva anta casa teso • 
veu. por isso, se dirigir ao CongreSso Mineiro, 
solicitando o auxiho de 't'inte contós de réis 
(lO:ooolooo), para a construcçlo do novo hos-
pital certa de que para fim tio meritorio o po-
der legislativo a attenderá pr:ssurosamente, 
amparando assim o Estado com solicitude ea<;e 
serviço de assistencia que tão bõa Kolhida 
tem merecido doi particulares. 

Slo Joll.o d'El·Rei·. 6 d: agost'l de 1~10. 
Eduardo de Almeida Magalhães Sobrinho, pro · 
vedar. 

Odilon B. Mertins de An:trade, secretario. 
-Alberto de Almeida Magalhães, thes'lureiro. 

Estava sellada e devidamente inutilizada 
uma estampilha de 400 réis. 
ARBSJtN'l'AçXO DJt PAKJtCJtll.M DAS COJOUSSÕJtS 

O sa. NBNSON :DK SaNNA, pela commissão 
cb Instrucçao Pub!~~-. apresenta o seguinte 
Pareew para segundc dúross~ do projecto ,. • 

97 
(S .• Legislatura) 

A commissão de lnatrucção Publica, tendo 
em consideraçlo o pensamento que ditou a 
apresenteçlo do projecto n. 97, de se alargar 
quanto possível o aumero de escolas primarias, 
cu\& manutenção deve ser custeada, simulta-
neamente pelos cofres da Unilo e do Estado, 
conforme'e hoje idéa asaentada pelos que co· 
gitam, noseio do Congresso Nacional, da re-
forma federal do ensino; e tambem attendcndo 
a que é na disaeminaçlo da instrueção prima-
ria, gratuitamente dada ao povo._ como bale da 
edllcaçlo e cultura da nossa naciOnalidade, que 
repousa o engrandecimento· da Patria e do Es · 
tado, convindo accentuar que pelo texto coa-
stitucional mineiro (Const. Min., art. 3· ·, t 
6. · e art. 3 t n. s. ·)tem este Congresso cnm-
petencia parà legislar sobre a imtru~o pri-
maria, adaptando-se no Estado os methodoS de 
ensino que mai11 se comparecerem com as nos · 
sas tradições, indoJe e condições mesologi-
cas; e, finalmente, enteaden:to a commiss.lo 
que o projecto, no seu n. 3. · do art. t.•,vtsa 
ante·1 e Eobretudo o alto escopo social de, por 
meios brandos e suasrrios. convencer o povo 
da fundamental nece~sidade de levar seus fi-
lhos á escola pub!ica, sem que isso. entretan-
to im lorte num con!traogimenlo odioso de 
obrigatoriedade pessoal, que mesmo par~ ~m 
fim elevado como o da instrucção, ~ dtretto 
muito contestavel por pa~ do Poder Publico, 
segundo opinam os espíritos maia liberaes dó 
seculo ; 

E' de parecer que passe o projecto á 2• 
discussão, com reserva para emen:Ja!, n~se 
turno regimental, caso se façam necess:Jr•as. 

Sala das commissões, 17 de ago~to d~ 1910. 
-Nelson de Senna, relator .-castello Branco. 
-João Velloso.-imprimir·se . 

ApresenJação de projectos, requerimetfto&, indica-
ç~s. ltiÚrpellt~ções e moçats 

O sa. AJU!'l'O'l'Jtt.lts OuTRA envia ã Mesa o 
seguinte 
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ProjetiD ta. u:a 
(s.•legislatura) . 

Art. 1. • Fica o presidente do Estado au-
etorizado a conceder o auxilio de :zo:oooSooo á 
Santa Casa de Miscricordia de S. joAoii'El·Rei, 
para a c:onstrucçao de um oovo hospital-mo-
âelo, ~ referida c:idade. 
A~t. 2. • Revogam-ee as disp:Jsições em con-

trano. 
Sala das sessões, 17 de agosto ~ 1910.-

Aristotel~ Dutra.-Val.i:.miro de Magalbles. 
-.Fredcnco Schumann.-jolo Velloao.- Joio 
Lisboa.-Estando apoiado vae a imprimir-se. 

Redacçlo final do projedo n. 86 
E' ~ioo e. posto em discussao e sem debate 

approlfada a redacção final do pro}ecto n. 86 
abrindo credito para a creação de uma linha ciC 
tiro no Gymnasio Mineiro.-Ao Senado. 

Redacfão fi114Z do projecto n. 87 
E' egualmente lida, submettida á discussão 

e approvada sem deb3te a redacçlo final du 
proJecto n 87, sobre força publica.-Ao Se· 
nado. 

VOTAÇÕ~S 

Submettidos a votos são apprc.vados; 
O parecer n. 20 1, da commissão de Legis-

lação, opinan:Jo pela remessa ao governo de 
uma petição de Arthur LongobarcJo de Sal-
lc~. . 

O parecer n. 202, da c mmisSilo de Repre-
sentações, mandando que se eüvic á commis-
sào de Orçamento o requeriment..> de Carlos 
Nogueira d~ Salles, carcereiro da cadeia de 
Baependy .. 

O parecer n . :ao3, da commissão de Repre-
senta;Oes, mandando que seiam ar:hivados os 
requerimentos dos carcereiros de Barbacena e 
Pou o Alegre. 

O parecer n . .204, tambem da commiss!o de 
RepresentaÇÕes, mandando que se remetta ao 
governo o requerimento de João Antonio de. 
Amorim . 

Em :z• discussllo com a emenda apresentada 
~art. 3:0

, o projc:: cto n. 9~'. instituindo o pre-
auo de v1agcm para o alumno que mais se dis-
tinguir na Escola Agricola de Lavras.-A' 
com issão oe Instrucção Publica. 

Em 1. • o de n. 105, abrindo crelito para oc · 
correr ás despesas com a construcção do pala-
'c:io da justiça, nesta CapitaL-A' commissão 
de Orçamento. 

Em 1. • discussão o projecto n. Ss creando 
o munici?io de Conceição do Rio Verde. - A' 
eommissão respectiva. 

A redacção final do projecto n. 9 , sobre au-
xilio para concluslo da orchestraçao da opera 
c Tiradentes•. -Ao Senado. 

O S!'. Presidente annuncia a 
:a• PARTE DA ORDEM DO DIA 

2• disctulão do projecto n. 95 
E' lidoc posto em :a• discussiO, que sem de-

bate se encerra, o projeeto n. 95, dando a de-
nominacão de cConceiçlo da Pedrb ao distri-
cto de Pedra Branca. 

Procedendo-se á votaçlo ~o projecto appro. 
vado, em ambas os seus artigos, e remettido 
á c:ommisslo de Camaras Municipaes. 

3• ducuuao do proj1cto n. 99 • 
E' annunciada a :a. • discusalo do projeeto 

n. ~, modi&cando c interpretando as leis ns. 
71 r e 4f!J. • 

Em discusslo o art. 1 • • 

O ••· C&•tello Braaeo:-Tenho as se· 
guintcs emendas a apresentar ao proJecto em 
aiscussão (U). -

Sr. Presidente, a lei n. 37S, de 1903 que 
reformou a nossa d•visão e organizaçao ·judi-
ciarias, conferiu aos juizes de direato do Esta. 
do competencia para a nomeação dos escrivlcs 
de paz. reproduzindo assim o que já consigna-
vam leis anteriores. 

A meu ver, porém, essa disposição ~ verda-
deiramente injustificavel, porquanto, pela n:lssa 
propria Constatuiçào, I nomeação doS funccio-
narios publicas é acto da compete cia co po-
der executivo. 

E nem se comprehende, sr. Pr~sidentt" que 
possa o juiz de d1reito n:.>mear um funcclona-
rio que não troibalh•. que nlo exerce o !;CU 
cargo perante a directa e immeGiata auctori . 
dad~ do pro?rio juiz, que não póde entre: tanto, 
nomear os escrivã::s que funccionam perante: 
elle. 

Par ce que üso não ~ ntsolutamcnte regu-
lar. 

Tão po"co; a Relaçao não nomeia c.s ~scri
vães que funccionam perante clla. 

O legi la dor, pt rtanto, deveria ser cabe ren-
te ou e tab lecendo que tOJIS ;s auctcrida-
des \u j iciatias norr cassem os escrivães res-
pect ivos, ou então náo estabelecen::lo essa 
desegualdade ... 

O SR. H~lTOR D~ SousA:-Apoiado. 
O SR. CA~T2I.I.~ BRANCO... de attribuiçOcs 

quç importam em graves coosequencias. 
o~ iu izes de direito, que slo a primeira 

auctcridade da comarca auctoridade ju iciaria 
que rr.ais directamente trata com o povo. au-
ctoridadc que e tã restricta á fiel execuçlo 
das leis e que, por isso mesmo, precisa mar. tcr 
a mai r ccmpustura, para que seu actos, u-
\eitos á apreciaçlo publica, escapem á censura 
de certas paixOe;; que os interesse:. contraria-
dos raras vezes deixam trans~'llrecer !';ob os 
prismas das suas vantagens e conveniencias; 
os juizes de direito não podem continuar ã 
ter essa competencia, no interesse do proprio 
prestigio da nossa agistratura, cujas funcçOes 
devem se hmitar a administração da iu&tiça. 

Foi, por iseo, sr. Presidente, attendendo 1 
essas considerações, que tU me animei a for-
mular CbSa emenda ao projecto. 

Com relação á oreferencia dos escrivães inin · 
terino; sobre os demais concorrentes eos car-
gos de escrivães de paz, cu entendi que ella 
só devia ser determinada por lei para aquelles 
que tivessem conseguido um pergaminho pe-
rante as nossas escolas de Direito, ou para 
aquelles que prestassem exame de advogado 
pela fórma estabelecida pelas leis vigentes. 

E fiz ieso, sr. Presidente, com o proposito de 
revogar o privilegio ou a prcfercncia estabe-
lecida para 1 nomeação dos escrivães de paz 
que interioamentc exercem esses cargos. 

Parece que a disposiçlo vigente só póde 
aproveatar ao filhotismo e á:tuelles que t~m a 
fellcadade de encontrar um protector na pes-
soa do iuiz que fu a nomeaçio interina. 
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E' assi.n qu~ oa triba ucs, em virto ie does-
pa .. talbo dessa pr. tcrc:ncia. tao otx.igadtJa a 
nomear o c:scravã'l de p z inttrin!> par.s o c:.ar~o 
dJc.:tivn, e >m pr. iuaz.o d ; um ~ me0rrente que 
se &no:;tr,.u, muita• vcz~s, ma&s babaJ.tado do 
que o outro, qutt a leançou, mui ta:-. vez.?. uma 
uota mcthor e mais bralbant( ; o que Hnporta 
em rcdUz.ir o \ .aiz d .; dtrei·o c; o presid:nte dl 
Helaçào ao pa~J ~e:un lar•o d; reterem!ata-
rios da nomt:ação 1cita pelo iuiz de faz. 

A minha el]leoda visa, p .rtantn, premiu 
aqueJies que s: ~sf.otç•m, que procuram ser 
~paz:s. pelo ~c:u traoalbo c: pdo ~eu m~ Jed · 
mtnto. 

Tenbo dit .. 
(N•1Io hm ! Mui/o h~11 !) 

Em .tlfilu 

fiJ • I 

Accr< s : en' e -se onde convier : 
Artigo .... 03 e· cri 3e~ c..e paz s. rào no-

mudOi em e" cu1~0 pelo prc~idcote do Es· 
taw. 

N. 2 
Accrrs:eote "e onde convier : 
f\Jti.:.: o .... Pare~ o pro~r imento dc:stes car-

p leÜl , prtfcrcncia inlis•inctamcllte Oi gra-
f10;,adoa c:m D rdto, os a:tvogad Js e os que ti-
Ytrcm o curso ae ootariado 

N. 3 
Accre~cea~e s~ : 
Artigo . . . Esta lc:i entrará em vigor da data 

de !>Ua publicação . 
Sala d45 •e~sõe.- da ~":amara., 17 de agc.sta 

de lQD.- CasteUJ ljrane'>. 
São a,)Oiadis e postas em d;dcu· são con iu 1 · 

ctameme. 
o 8P. Btlunrdo do Amaral:- s-. 

PresKkntc, levanto me para. como rc l&tc,r do 
pro;ecto que se di-1cut ..: t.r a honra de: mandar 
á .!'t\esa um-li c.. mea.:Ja que, estc.u cert •, me r~ 
eer a a;>provaç'\o da Ca'a, pc,qu~ tem por si 
o ap_j.-, ua co n dss!o de: que faço parte . 

ViS2njo a emenja r :v<'gar o oara gr aph0 una 
co e os seus numeres 1 e 1, do art. 1' 1, da 
lei n. 375 de r7 de : cten.bro :!e 19"3. procu-
ra c r~ ar 'o tr a:s di -po içOes. e t bcJc:cen ~o 
os caiOS> c: m que a M~bstituiçao d~ mem -
bro-> da rela;ao l>C:: d vedar; regulando omo:to 
da substitu1çao d : l•c!'; ,. , como c nsc:quencia 
necces•aria c~tabd ~ ccn 10 que c:: 1a abt n ·1da 
mensal .llen ic: em iolh a aos ubstir 1tos & g •ati 
6caçào que d v a catJ r ao sub tituaao. 

C nvc: nc do c mo estou d<~. utili Jaje ja me 
<li prooo t~ q !.l~ f<icht.tré o fun :cic namento 
do mai · c: J(o t ri0unal do E .. ta to : e certo de 
não t razer augmeoio 1 d~SJcsa publica, peru.o 
que, patroci •h 1a co .m" se acha pela comm•S· 
!>30 de: ons itui.ào, L.egas lação e Ju toça, ai 
c nçan\ a ar prov ç o da Camara dG ~JS. 0:-
putadJS. 

A e nr nja é as 1im concebida : (1!). 
0SR . !'\ .E L ' ONDE ENX:\!--\ m :oijaéjU5• 

ta e Vlnt ·,i ~d c.o an la, cnt) da c < usa . 
O ~li . Eo ARDO n > .-'MARAI.:- Pas ::l áa 

n.a...s de v. t x :. . H. P" sã.Jc:nte. a c: me nda 
para ~ue. rc:cel'l•dl p · la •\\esa, tenha odc:stino 
regiment ai . ( lluitu b~m· muit!J ómz.' • 

E•e-d.s 
N. 4 

Ae . r~sceate-ee: 

ArtiKO·. . Ficam revogados o pa.-.,npbo 
uni C<> e os a;ua numeres 1 e ~ do art. 15 J. dl 
lei n. 175, de 11 de setembro oe rQOl, r,eniu oa 
seus d.~~ ssti•o!, d sde a data da prcscr.te 
lei, fUbstimidos prlos seguintes : 

l'a agrapho unicCl. A !.Ubs' ituiç o de que tra• 
ta. a .cttr• !J » refcr&do art. tS 1, v .. rdi U«· á 
qum--'o nAo pujrr ser iulga~o ~um fc..ilo,. por 
imJ>eO·ll CatO c: ,_UI.plÍÇOC·, havendo fa1la d: 
nu."cro p•n f.Joccioa. o Tribuna• em. qua1J 
quer da.'i Cdmaras. 

1. !'\lo ~e proceder4 ás: ~tituiçlo por au-
seocia ci.cc,rnnte de licc nça, ou não, lu. de 
demora de provimento e poes: do carp 
'1'3@0. 

Os fei.tos que deveriam, e-ntjo competir coao 
reJa orao :k~ea.barsadur êUsentr, f'>Cséo dis-
tribuidJS pelo, membrO; da Te'ptCtiva C~ma• 
•a, e quando r~vis)t pa3&arào a.os im .. edi•os 
dis t.urma ' . 

11. No:. calOS co n. I aos. juizes da respeet~
va Camara pertencerá r11teadarr el,te a grati6-
C3Ç30 co . vc:ncimeorva do ausente, a qual ~crá 
mensal ncnte atx.nada em fo ba, revq~ldéls aa 
di~P< sições em contrario. 

Sala das ~õ;a, 17 de &Jl ato de 1910. -
Eauardodo Amar I. · 

E' pc;sta em disco\slo et rj.Joctame.nte. 
U IJr. \·ahlomtro d8 M•aalbâee: 

-,. Pres1d nre. solicitei a paaa•ra pa~ ter a 
honra ~.•e apr :~entlr á cousiacnçlo da Cima•", 
dua . emendas ao proiccto, que Clla r e díteurt:. 

Pela sicn~les leitu1a d ~sas <me ndc~s Yerifi· 
c• se de5dc:: Jogo a sua utihdack. · 

Tendo o proi ct • p :>r fi o faci itar cada- vez 
ma.s a~ p s • id •r( s de:: terra~ em communbáo, 
a div•são e cerr.arcaçào das suas propridadet, 
é racc:onol que 5e pr ... ·cure t c.dos os meif s ca-
pues de ev•tar que cs!'a- divisões !'etterniz!m 
ou peta chica&. ou pela desídia daquel1c& que 
e~t\o incom·i 1os de:: razel as. 

A primeara emen1a que apresento ~·. a se-
guinte (IIJ. 

julgo oe conveni~ncia e d · utilidade essa 
emenja, porq J&:lto é fa;to vu;uca1f', do qual 
t d ; s que mdihm oo fóro tém conhecimento 
qu~. mUttai vezes, os agrimensores difhcuJran 
e dem ran tx ~r aor dioariamcnte o serviço de 
que ~ã'> encarregados. 

Si o pr( i ~ cto tem por fim remr ver cs incon · 
ven·entc:s da commu1.hào, ·nltda mai" \usto do 
que ser apç.ro a1a a e n en:ia que pro;ura eV&· 
tar que o agr;rr en!' r cu o pratico rctlnl-: e 
em~ra:e pür culpa sua a div são re~uerida. 

A Sl' gt:n:1a · menda é conce.bida ncs Ee uin-
ces t ermo s • I!J 

Muitos juiz::s enter.d~m qt.:e 5ó ás par rta é 
f, c J)ra J o d•re to de rec llom11r c ntra os e r· 
ra:. de cr nt1s e doS custa:; na dif'&~ã .. 

\\3s s i o agri •• ensor. rcspo~osabi ' ,zar-se . em 
aud ,e ncia pel . ra~amento das cu ~ t ds na di vi · 
:.áo e si à cc.n ·a, e~à err<dr.t, nada mais 
tus to d , q Je a J' itti I o a fazer a n c1amaçao 
de um direi&J qt1e elle tem. 

0.; facto. si o agrimer so~ tem a facu'd •CC 
de a • um ir o e·mwromi so para o p fgan C·lto 
das cu~t s e d s:>r~as dct dívisão, e tn(licr• Qoe 
se lhe: cto tamb m a faculdad; ce reclaunr 



contra esau ~pesa&. e eua~ ~tl clláa. 
SCIIIIl,.prcÀIJd"&e&&ea- CO" v.idu:le. ÔC CR~. ' 

0"-éio,qae c:.om eataa, li~iru. coaSidêtaçõea. 
as minbaia.Ee.mendaL terlo • bonr• dC .merocer 
a approvaçlo da casa. . 

A despe&~ dG,fucr parte d&,commi;;,io, de 
Lej.islação, . da. quarsw oblçuro membro ..• 

0 SR. ffKl'tJ .. D. S'o~A:-Ntt1~aclr. Se· 
guramentc am.dos maiS illostr~. 

O sa. VAt.lJJXIRO ~ MAc:u.a~ss: ••• eu·rdo 
quiz aprc~cntar essu·emew.!IIS' com a• re5P.UJ1· 
aabilidade da coa:nt iSsão; apre~to:-as cOÔl' a 
responsabiliHadc cb' meu nome. 

O aa. HaiT.la n• &.uJA:-Essc.é sempre 
wn tuço da rrodcstia de v. exc. 

Q,sa. VAt.DO:aaao na MAGALRias: -E' bondi-
d&pc v ex:. Mu n1oé usipt: é o reconbe-
cimento tamb.:m dos m:us apoucadbs co-
nbecim:n;os jurídicos. 

A caman cbe Dopot.:i~S· tr.a~ndo o coocur. 
so da sua cru :iqào jurídica na elab ração da 
lei que temos em vtsta reconhecerá si de 
facto, as minbas cmendaà, dev.em t.er aeP.110· 
va.:fal. , 

EJlas se acham apoiadas e eu as remettb a 
v. ex c .• sr. Presidente, para serem discutt· 
das 1untamente com o pro\ecto. 

( Ji11ilo bem; mutlt~ !Jem!) 
Eme11das 

N. S 
Accrescente se onde. convier: 
Artigo •.. O agrimensor ou pratico, 1ue IU 

p-azo de um aDDO, nao concluir " di v-&> ou 
demarc.açAo, salvo o caao de molestia prova. 
da por attestação medi .a, será substituído a 
requerimento de cwaJqu!r interessa 'o como 
se procede para a silbstituiçJQ dos arb!trador 
ir'CS, 

-N. 6 
Arti.i ... (J agrimensor ou pratico: quamo 

se obrigar peiu despesas e custas dO pt'OCCS. 
so de divis'lo c demarcação, poderá reclamar 
contra os erros de contas. 

S.R. Sala• das sessões •. 10 de agosto de. 19 10. 
aldomir.o,. Magalhães. -Mauins da. Silva.-

Senna Figueiredo.-Ar.lsloteles Dutra.-J ão 
Lisboa.-lgnacio Murta. 

Estando apt:iadaa entram conjuntumente.em 
discusslo 

0 n. V A LD03!IRJ IY2 ::'IUG LHA~ peJa Or-
dem voltando á tribuna, lê e envia· á J\1esa ·o 
~egti:inte 

Requ&:imetJto 
Requeiro 'J adiamento da 2 .• disc• s são do. 

p roiecto n. 99 e emendas para s ssão de 
amanhã. 

Sala das se Oes, 17 de agosto de 1910.-· 
Valdomiro d: M,gàlbães. 

E ' apoiado e posto em discu&aão o rcqueli· 
mentG. 

Ou. EooA"llDO DO Aw.uuL.emnomoda com-
missão de C nstitoiçào, Legislação e jllstiça 
d eclaro acce1tar o requerimento que acaba de· I 
s er apresentado .Relo nobre deputad ). 

Niguem mais t n10 p l lavr'- enc.er~-se: 
a discusslo, sÇndo rov Ó o requerímen.tol 
peio que se retira o projecto da discu>sào. 1 

A. C. -25 

.J.• duetuslo doJ.roJidb, , .. 83, d'er90'9 
E' lido·«t.posta em lo• diKusslo.a pce\(cto 

n. 83, de 19CJ9,con:.;::e ... do·Jfceaça ao 'l'eitor:~ 
Gymnasio de Badaoena. . 

O'•r. 8eaaa , ••aael..- :-Se. Fie· 
sídcnte. d~vo dizer ·tlulb pa1axras parat tomar 
oem clarct o projOCto em di!CUIIAo.-

A commitsiO de'Pe~iÇóes.rcJaborou olJa)p:c:te 
ccnccdendl licença 10 reiLor do Interoato do 
Gymnaaio de Batb&cena, quaoélb o requerente 
solicitou-a como Ientet~de Hiatortia ~~tutal da-
quelle eatabcle;im:nto de ensino. 

Em sqpn~ Jogar, já o mesmo funceioaano 
requereu ao governo a Jiceoç,a de quo~-=•· como· Jente de histeria, já a tendo p 

Nessas condições. endendo que o parecer da 
commisaio ~ve ser.. acccito peJaCasa.-(6i: 
to bem l) 

Ninguem mais toml\ndo a ijl!1vra eocer:ra-
s~ a discussão. sendo o projecto rejcitacb c 
remeUido 10 Archivo. 

J • discussão tfb ~edo n. 89· 
Disp:.osada • Joitun. a requerimento do sr 

Valdomiro de Magalhães. entra em 3 . • discOS: 
sio, que ae.al! debate s: ~cerra, aendo rappro. 
ndo sem debate e rcmcthdo áJ commissle·da 
Redacçào o proj~to D. 89. coa.çe~ndo,.Jiconça. 
a diveraa. fuouáonari01 .. r' 

J. • discussao do ~rojecld ?J . ro4 
Finalmente, di~pensada a leitora &ll'llqaeri· 

m-ento do sr. Heitor ~Sousa, é posto1em 3 ~ 
discussão o projecto n. IO.J, auctor1zan'*>•o,gâ. 
vemo a• eQtrar em 8CCOiido com a Gamllll .Mu .. 
nicipal de juiz de Féra para>·o 6m dC' conscr. 
lídar a divid3. do mesmo municipio. , 

O sr. Senaa ~l ...... etlel:-sr-. Pre-
sidente, o projecto eaulucussão j1 mereceu da 
casa a approva~ em.dqis/ tucnos rc:gimentacs 
e estou certo que tambem. &'!rá approvado na 
presente discussão. 

A CMI já recenhcceUta ut1lida.de .da medida 
e, CQJDO eUa é necessatia • urgente,,p::ço, li· 
cea,a para apresentar a segpintl: enieridà : 
cAil a &t. 1 .. o· onde.. se, diz - · auctori.ia.ct.J -
aocresaeote,se-dcsde. já .. 

Mandando essa emeaaa á Mesa. espero que 
~ Casa a acceite. ~J~Müo 11m~ I) 

V-em á Mesa; é apoiada• ·c posta: conj~meta. 
mente em dlscusSãb a..s:guinte i 

Ji.Mtfldar . , 
Ao. alit . 1 .. o:·- Onde se diz auctonzac;lo• 

acnreseeJlte.-se;: cdesde 'á~. 
Sala d1S• sesS'ões ·da Olmara dQS ID~tsdos 

17 de· agosto de IQtO\ -~nm FigueircdOJ • 
Nmguem maia ~min1b'll pa.Jivra:; encer · ·Se 

a di cus5no, sendo approva'd~ o ·pror~cto e a 
emeoda.-A' commissáo de Redacçao. ', 

Nada mais ba.-endo a t~tar...sc 0 sr. 9/esi. 
dente designa para rda~ a ~uinre" 

ORcOEM· ÔO, DJA 
.,.JIJtDUWU. PAR'll]$ 

A<té uma llera da ta-rcle•:• 
I J ' Leitura. e apwrcvíç4p da 'att 

·~-x p~diente . 1 

Af~ duas oras da ,taTdc : 
Apresentaç~o de pare-C':l'es das< commi1sõ:s, 
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Apresentação de projectos, requerimentos, 
indic.ções, interpellaçOea ou moções. 

Discuss4o de requerimentos, indicações, in· 
terpellaçõcs e moçOel. 

Approvaçl.o de redacçõea fina e a. 
Terceira dieellSSio do rrojecto n. IOJ, modi-

fican:2o o serviço estadoa de aasistcoeia a alie-
na~s e creancto uma colonia annexa á actual 
Asaistencia a Alienados 4e Barblcena. 

SJ&GUNDA PARTE 
Até 4 horas da tarde : 

Primeira discussão do projecto n. 109, orçan-
do a r e cei r a e fixando a despesa do Estado para 
o exercício de 1911. 

Primeira do de n. 101, auctorizando o 80· 
Yerno a conc~der aos funccionarios do Estado, 
com residencia forçada na rapital, os favores 
que ;uJgar conveniente para a construcçlo de 
suas casas. 

Segunda do de n. 100, concedendo 10 dr. 
Eduardo de Menezes ou á empresa que orga-
nizar garantia de juros para a funda.Çio de um 
Sanatorio de tuberculosos. 

Continuação da terceira discussão do proje-
cto n. 164. do Senado, restabelecendo a pasta 
da Agricultura. 

SeiJUnda dO de n. 93, instituindo no Estado 
o enstoo agrícola ambulante e estabelecendo 
premias de ·animaçlo a pomicultura. 

Segunda do de n. 1o6, concedendo licença ao 
escrivlo de orpbics do município de Montes 
Claros. 

Segun1a do de c. r:/J, considerando d: uti· 
licâde publica a Academia de Lettras de juiz 
de Fóra. 

Continueção da segunda disc:usslo do proje· 
cto n. 9Q, mo:li6can:io c intcrpretanclo as leis 
271 e 49Ô· 

LeYanta-se a sessão. 

Jtf SESSÃO ORDIN ARIA, AOS 18 DE AGOS-
TO DE 1910 

PJUCSIDENCIA DO sE. PRADO LoP•s 
SUM.MARIO :-Acta.- ObaenaçOea do ar. Senna 

Figueiredo.-Expediente.-Diaeurao do ar. lgna-
cio Murta.-Apreaentaç!'io do _p3~eceres.-Apre
aen11&ç!o de projecto.:.-a.• dacuado do proje-
cto n. 103.-Diacurso do 81'. Senna Figuelredo. 
-Adiamento.-1.• dta:cUUio do projecto n. 109. 
-1.• do de n. 101.-Dl.acunos doa sn. Valdo-
mtro Magalh!ea e CaateUo Branco.-2.• diaeua-
do do projecto n. 100. - S.• do de ll. 16f, do 
Senado.-Adiamento.-2.• do de n. 93.-EMen-
daa do sr. Juvenal Penna. -D1aclll'SO e emendas 
do ar. Senna Fi2ueiredo.-l. • diaeusdo do pro-
jacto n. 106.-lrmendaa.-Diaeuno do ar. Hei-
tor de Bouza.-2.• do de n. 96.-Emendaa. -
Dl.acurao do ar. Nel10n de Senna.-2.• do de n. 
99.- Diaeurao e emenda do ar. ValdomUo de 
~alb!ea.-Diacurso do sr. Eduardo do Ama-
ral.-Ordem do dia. 
M meio dia, feita a chamadl, acham-se pr~· 

sentes os !In. Pra.OO Lopes, Ameri;o LoPes, 
Edlardo da Cunha, Heitor de Souza, Jayme Go-
mes, Nelson de Senna,Castello Branco jolLo VcJ-
IOio, Aristoteles Dutra TaYareS de Mello Sil· 
veira Brum, Eduardo dei Alpa.ra._ PcricJea 'Raul 
de Faria, juYenal Penna jblo Lisboa, jÕÀo An-
tonio, Pedro Labome, .}Õão P~birl~J Glldino 
RiOI, Schumann, Scnaa Figueiredo, valdomiro 
de Magalbãea,Stylita,lgnaeioMurta,Martins da 

Silva e Abeilard, faltando, com causa partici-
·padl, os srs. Xavier Rolim, Miranda Junior 
~aobello, julio ela Motta, Alves de Lemos, An-
tonio Moura, Clm~ cb Amaral e Argemiro 
de 'Resende c sem ella os maia senhores. 

Abre-se a aesslo. 
E' lida e posta em discussão a acta. 
O ... Senna Plauelredo 1 -Sr. Pre-

sidente, pelo resumo dOs trabalhos da sessão 
de hontem, hoje publicado no Jl'ntu Gwaes, e 
pela leitura da acta, parece-me que houve um 
equivoco da parte de ., . exe. mandando pu-
blicar as duas representações que mandei á 
Mesa. 

Não pedi a publicação das representações no 
jornal da Casa. porq c entendi não ser isso 
oeceisario e, em segundo loaar porque essa 
publicaçlo sobrcurrega, sem utilidade algo· 
ma, os cofres publicos. 

Peço a v. ex c. fazer essas recti6caçõea. 
O s:a. PJUCSID.NTJ& declara que será tomada. 

em consideraç4o a rccJamaçlLo do nobre de· 
putado. 

Em seguida é approvada a acta. 
O SR. 1: SJ&CRJ&TARIO dá conta cb seguinte 

EXPEDIJ&NT.It 
Regaeri"~Mdos 

Doia da Empresa Predial de S. Paulo, pro-
pondo ·se a c.:>nstruir nesta Capital um cassino 
c outros melhoramentos e bem assim casas 
para os funccionarios publicos, mediante fa-
vores que solici!a do Eatado.-A' commi!sl.o 
de Pehçõe~, depois de sellados. 

De Urbano Candido de Mello e Souza, pe· 
diodo concesslo de uma estrada de ferro que, 
partindo desta Capital e passando por ltapc:cc-
rica c Formiga, vá terminar na cidade de 
Santa Rita de Cassia.-A' c;oanisslode Obras 
Publicas. 

De João Baptista dos Santos, pedindo recti-
ficação de divisu entre os municipios de Santo 
Antonio do Monte e Jtapeccrica, desmembran-
do-se deste a fuenda cCimarlJ(Js•. -A' eom-
misslo respectin. 

Do presidente da Camara Mun"cipal de AJ-
vinopolis, pedindo recti&caçlo de divisas entre 
o districto do Stm Peixe, do mesmo ,municipío 
e o de Rio Doce, do municipio de Ponte Nova.' 
-Jdentil:o despacho. 

De Antonio Martins Babosa, pedindo pllll-
gem de sua fazenda denominada cCoqucãrQ. 
par.a o município de Abre campo.- ldcntico 
despac:ho. • 

eopia da lei n. 2.629, de 188o sobre diYisu 
do districto de Santo Antonio dÕ Matipoó com 
o de Caratinga.-Jdentico despacho. 

IU/WUMI~s 
De habitantes do diatrieto de Alliança, sobre 

diviaas entre o m:amo districto c o de Uores 
do Turvo.-Jdentico despacho. 

O s:a. SJ&NNA l'lGVJCIIlJ&DO envia à Mesa 
para ~r annexado ao prlljecto n. 107, uma re~ 
preaeotação do collector e dO escrivão cb mu-
niclpio de LcopoldiM, pedindo modi6eaçio do 
dec. n. 2.182, de •9Q8 • ..-Junte-se ao pro\octo 
DI. fórma cequerida. 

1 Mlgramma 
O ... laiiiAelo Morta 1 -Pedi 1 pa-

lavra, sr. PI-esidente, para enviar á Mes~t afi.-



de ter o destino re~ntal, um telcrramma 
que acabo d: receber do discricto de Itinra, 
município de .\taa.C~uahy, pedindo ao Conrreaso 
a elevaçlo daquelle distrieto t categoria de 
villa. 

O telerrlmiDI c o seguinte : 
cAras~uaby, 17 de aRoato.-D~putado lgna· 

cio Murta. - Rogamos apresentar 4 Clmll'a 
dos Deputados projecto crea;io municipio de 
lti~ antiga, legitima aspireçlo. CertOI be-
nc6co resultado, anteeipan"la agradecimentos. 
-Herillilioo Guamio.-CIIDil.o Meno. -José 
Udefonso.-Jpaeão Figueiredo_...;. Jo~ Pinheiro. 
-José Catuaé.-Por&rio Mello. 

Esta cidadlo!, ar. Presidente, alo e:~ncei • 
tuados nego:iantea c faundeiroa residentes 
nag,.uellc importante districto. 

J& em uma dta aeaoea da passa:!& legisla-
tura, tive a hoara de enYiar t Mesa uma rcpre· 
aenteçlo aaaignada por gnnd:: numero de das· 
tinetos cidtdioaaUi reaiCientcs,pcdinJo a er:a· 
çlo daquelle município, anta~•. juste e nobre 
aspiraçao d~quelle poYo patnota. 

Eu pouo dar testemunho i Casa de que 
aquella povoação aituada i margem es~uefda 
dó rio Jequitinhooba, em uma beiJa loealidade, 
é uma dia maia prospero. a do importante mu-
nicípio de Araaa111hy. 

Seu commercio é bem adiantado; a sua po· 
pulaçào é de mais de mil a m~. na stde; a la-
voura bem prospera e a industria pastoril 
I'T'Uito desenvoh·ida. exportando annualmentc, 
aó o diatricto da Jtin~a, cerca de s .oco rezes 
para o Estado da Bahia c outros pontos. 

Nas proximidades da FOVoaçio existe ua1a 
fabrica de tecidos. aituada na~uello centro, 
productor de algo~o de primeira qualidade. 

Por todol cuca motivos acho justa a nobre 
as~ ração daquellc povo que pugna por um di · 
rc•to a que todo povo culto, que atpira tomar 
parte ~o banquete da civihllçlo, deseja: a sua 
emancipação na admioiltr•çlo m!.lnicipaJ. 
(ApoiMIQI) 

Estou certo. ar. Presidente, que v. exc. e 
a cua datao 00. ac:olhida' ll$piraçio daquel 
}CI DOSSOI patriciOI. 

Enviando á Mesa cate teleifamm& peço. que 
seja eJJe enumiDhado i c:ommi11slo reapccti · 
va, aGm de que ~ta, opponunamenie, atteo-
da tão ju1to pedido. l N~iú 6eM; muito !Jiml 

0 SJt. PUSIDBNTB manda que se remetta O 
telegramma t commissào reapcc:tin. 

Rt;ruenú~f~Jes 

O sr. Heitor de Sousa manda t Meu duas 
repr~entações de eleitores :10 diatricto de Slo 
jeronymo dos Poçoes identicaa no seu ob}ecto 
as que hontem apresentou á (.amara. - A' 
mesma commissão. 

APUS&KTAÇXO D& PAIUICJtlla DAS COKMISSÕBS 

0 SR. EDUAltDO DO AKAltAL, por parte da 
ccmmisslo de Re~o de Lei1, :.presenta u 
aeaointcs redaeçõel finaea: 
R~ fiMl • #Oitao "· 89 

cs.• Jep,Jatura) 
A eo:nmisllo de Redacçlo du Leia é de pa-

recer que para redaeçlo final do prnj~cto n. 
89, deàtc anno, approvado em 3·" discuaalo. 
se}& adoptlda a seguinte: 

O Congresso Legislltivo ® Estado de MiMe 
Geraes decreta: 

Art. a.· Fica o Presidente do Estado au· 
ctorüado a conceder u aeguintcs Jic:onçu: 

Primeira-De 4 uoos para trameoto de ua-
de ao cscrivlo ~ orpM.os da comarca êso Rio 
Novo, coronel Fcliefaãimo Joa~ caJvacante de 
Albuquerque· 

Scgundl-be 3 anoos. para o mesmo &mo 
sem vcncuilentos, ao prOfessor public:o do dis· 
tricto de Vargem Grande, munaeipto de joiz 
de Fóra Alfredo MaXimiano de Olimra. 

Tcrcel•e-De 1 anno, em prorogaçlo, ~ 
tratar de negoc:ios ao éollector eatadoll do Pa · 
rt, Augusto cesai- MGreira. 

Art. l. • Revogam·se as disposições em 
cor. r rario. 

Sala das c~miaEOes, a8 de apto de 1910. 
-Eduardo do Amaral .preàdente e relator.-
jos~ Galdino Rios. ' 

Ret/4q411.fiul tkJ JWOitcto n . ro~o 
<s-· lcgiallturaJ 

A c:ommisião de Redaeçio das Leis, apre-
senta, conforme o vencido em J. • discusslo, a 
redacção final do protc:cto n ac..4. deste IODO: 

O CoiJ8Tes10 Legislativo do Estado de Millls 
Gcraea decreta: 

Art. a.· Fica o governo dJ Estado aoetori-
zado, desde iã, a entrar em acc:oróo com a C&· 
mara Municipal de juiz de Fóra para ofm ele 
c:onsolidar a diYidl do mesmo município. me· 
diante a cpcração. de credito que for necOIII· 
ria deblixo daS 6epintea c':>ndiçõel: 

1. O juro do novo empreatimo nlo podcrt 
exceder de cinco por eento(s •1.> ao anno, de· 
vendo ser de cincoenta (SO) aDD08, no n.ui· 
mo o prazo para sua amortizeção; 

11. A municipalidade procederá ao immo-
diato reagate dOS actuacs empreatimo9, que a 
oneram, eob a taxa de sete e de~ por c:cnto ao 
anno; 

111. O limite maximo d: c:act.' aonuidade do 
emprcstimo será de doz:ntos e quinze eootos 
de rtis (lis:ocx.Sooo) c:omprcheadidos acata 
importanc:ia 01 eoeargos arlDuaea do serviço de 
\Uros e amortização da qutotia a emprestar 
ao monicipio referido; 

IV. O 10vemo do Estado cdebrart, diroet&• 
mente, com a CIDlara Municipal de juiz de 
Fóra o necessario ajuste pan arrtcedação doe 
impostos e rendimentos municipacs, ~:,..!be 
c:onvcnbam c butcm para cobrar aonu1 te 
o ecrviço de juros e amortiza~o do cmprc8· 
rimo. 

Àrt. l. · Fica egualmeote auctonzado o 
governo a realizar aa opcracOes de credito ne-
ccssariaa t execuçlo da presente lei, e dentro 
dos limites preacriptoa oo n. a do artiro .pre-
cedcnte, quanto ao prazo e jures dU opera· 
çO:s que fizer. 

Art •. F Revotam-ae u diapoeiçOcs .em 
contrar1o. 

Sala daa eommiuõel, 18 de qosto de 191•. 
-Eduardo do Ama"al, _presidente e relator.-
GaJdino Rioa.-Vlo a 1mprimir se. 

O ••· S&NNA Fxcuamaoo. por parte da cc.m. 
mifdo de Orçemento, aprtscnta OS ·8Cgnfntea 
pareceres: · 



~ancw /IUtl ~. • rüU.uslo do ,#fjecto • ._r os 
(5.• Jegislatur•)l 1 

A commistâo de 'Otçamento, examinando 
))Gyamente o projtcto n. ros, fá approvado 
r.m 1: ~cpSàiC', é de1parecer que sejl o mes-
mo submettido.á 2: e agprovadr, com emcn~ 
Ois que oflerecerá no correr do dCt.te. 

,Sala das coaunissõcs da Calllln. dm f)tpa~ 
tados, 18 de 1pto de 1910.-Senna 'Fia,aei-
r.Cdo.- Nelson de Senna.-flcitor '.de Sousv.-
jdlo Lisboa. 
Pt#ecw ~ 2.• disetn!4o do pofoclo' fl. 29 

,. I90J 

(5.• legislatura) 
A commissão de Orçamento 6 de parecer que 

o projecto n. 29, de •90~. atja .:Bubne!Udo a 
2.• discussão e rejeitad(\, ·•i! to lá et tar o as· 
sumpto resolvido. 

Sala das commissõe~ 18 dt: aJOSto ée l l) IO.-
Senna Pigoeiredo.-Nel!on·dt Seana.- Heitcr 
de Sousa.-Jtão Lisboa. 

P~n. 206 
<s: legislatura) 

A commie!ão de Orçamento. esaminando a 
petição do contac'or distribuidf>r e .partidor da 
•comarca•de S. Jcão'NepomucenC\, pedindo au. 
«mcnto de oustas,14onsirJcra!ldo qoe compete 
á commissão de Legislwçlo o u twk> do usum-
ptCI, é de parecer e s:equer que. seja a mesma 
enviada áquella cc.mmissio. 

SaJa das commi6s0es da camara •dos Depu· 
tldoe de Millis Gerae.o, 18 ,de ag.oato de :910. 
-Senos Figueiredo.-NeJa.onde Scnna.-Hd· 
tq de &usa.-joâo Listo:.. 

Parecer n. 207 
( 5·" legislatura ) 

A commisslo de Orçamento, (:llminlndo a 
petição do sr. Francisco Augusto Fer nandts, 
r.o juiz de paz de Ouro Bino, ~c.rificcu que á 
commiaslo de Legiste.çio te jU&tiça ~ompete 
ccnhecer do usumpto; por .isso ~ de pare_etr 
•e nquer que acja a. a:esma enviada áqudfa 
COIDIDissno. 

Sala das commissões da Camara dos Dep.u-
.tackls 18 de ag06to de 1910.- Senna Figuei-
redo.:_ Nelson ce Senna - Heitor de SOuza. 
João Listóa.-V~o a imp.rimir-se. 

O aa. NBI.SON n:e Smou, em nome :das 
CGDJmi~ões reunidas de Inatrucção fublica e 
Agricultura, apresenta o ~egui.c.te 
Parecu e redacç6o para terceira :lis&ll~t4o do 

projecto n. 92 
(5: legislatura) 

As commi~tses conjunctas de Iastrucç!!o Pu· 
blica e Agricultura são de pareG~r 9ue passe 
á ~! discussão e seja approvado, red1gido coo. 
fo rme o vencict, o projecto n. 92, que adeante 
segue: 

Projedo "· 92 
O Congresso Legislativo do E,~do de Mina a 

Geraes decreta: 
Alt. 1.· Fica auct(lrizado o .fOVemo 1 en-

trar em accordo com a dircctoria da Escola 

A.arictla de Lavru, no sentido de ser auxilia• 
dó f.Cio Estado o *lumDo que mais se houver 
étistiaguiêfo no carso da referida Escda e a 
quem deverá ser eooc~dot annuaJmentef 'liiD 
premio de viagem aos Estados Unicfcs.da /\me-
rica do Nortt, afim de alli ccmpletar os uus 
coDhecimentoe prdfisl'ionaes de agrict:ltora em 
est•belecimcutos· officiaes ou p•rricularet de 
cln\ctcr praticq, sobretudo .. 

Paragraptw onico. O auxilio de que fala 
eate artigo conlisfirá, por plU·te c'o !rrtado, 
em pagar as despetas· dC ida e -volta desde 'Ml-
nM Gaaes á America do'~1orte ao'Wlamno pre· 
mizdo, 'o qud tamtem setá entregue. üe uma 
~ó vez, a a jt: da de custo ·de aci scentoa miD 
reis.scm mais ncuhum cutro aasilio pecunia-
rio -por parte do governo. 

Art.~.· Os dttoefnores do prunio e auxi-
lio, a que se refere este projecto•de lei, t:cde· 
rão ee estender a mais um -akmno de qual-
quer c utro inStituto de ensino proúniuwJ 
te c!:lnico agricol;-, existen~ no Estado, proce· 
dcndo o necessar io · accordo cutre a direct1>ria 
do instituto e o gc.vr-rDCI, ccm~oetiDêto a -este 
designar cs Estados Unid sou outro fa•z ex-
trangeiro, . c!e prtferencia as Republ1cu c!o 
Prata, onde melhor ccnvenba fazer o alcmno 
premiado com r Jetar o ~u tirocínio prcmsio-
nal e conllecimentos prt.ticos referentes ma.is 
intimamente á a_gro pccuaria. 

Art. 3; O governo expt diri as i na trocções 
que julgar convenientes para a conccsslo do 
premio em c;ue&tão, de modo, porlm, a alo 
exceder de dois o numero de alumnos prC"mia-
dos c2da annc; e logo que cuia alrmno ~
miado rt torr.e C!o ~ xtrangeiro, fari J:Or eaer,pt o 
á dircctc ria de Agricultura do Eataêfo uma Dr'e-
ve e singela expcsiÇAo do que de maia1'Jatrco 
eapplicavelaonossoméio tenha visto e apren-
éJído, quanto aos processos e ·ccnbecimcn1o 
da tgricaltura re ir dnsnia paste riJ, < m geraJ. 

Art. 4: Terão rrefcrcncia, I juizo dO sonr• 
no, pan a direcçlo de cunos e estabdJeC1men-
tos praticcs de ensino agricola e zcotecbnico 
mantidos 'PC'Jo.Estac!o,os ditos all'mncs premia-
dcs que ~m se hcuverem desempenhado da 
sua misaão no extrangeirl), revelando maio· 
capaeidacte·profilsional para os var ios misteres 
da agro pccuarla e indosta ias c m ésta relacio-
·nadcil. 

Sala das coa-missões da Cl.mara os Depa-
tHios,aos t8 c!e agosto de IQIO.- Nelscn de 
Senna, relator • ...J>cdro Laoorne.-João Vello-
so.-Raul de Faia .-c~ tel:o Pranco . - juve· 
nal Penna.-Edgardo da Cunha.- A impri· 
mir se. 

o SR. AR~&-ro-T~us DliT·JtA, pot! parte da 
corr mias~ o de Saude PL blica, envia â Mesa o 
seguinte 

~ e (men<:lr:ASlpa,.a 2! àWcwssao do pro-
jtd.o n. I6J, lU Stnado 

r;.· lqgiAlatura) 

A commissão de Saucle Publica, a que foi 
fretente o prc\ecto n. t6l. do Senado, já ap-
provado em 1,.• ,diacuf.são. é de parecer gue o 
mesa: o se: ;a apprc. vado c m 2.• cc m as s.eguin· 
tcs 



Emettdu 
N. I 

AD trt. t; - diga«: E' o aoverno do Eata· 
do18uc:torizado • crear ou immedia.;ões d:ste 
Capital, sob a d:nominaçã.o c ~sy lo Affonso 
Penna~, um iostituto dcA~!lado a indiv,duos 
de ambos os sexos que. por mólesti• velhic:r 
c.u defeito pbysico, estil"ertm c~ndcmnadoa .á 
invalidez. 

N. l 

Ao paragrapho un.ico do mc~mo arttgc-
Supprima-se . 

N. 3 
Ac:creacente· se onde c:onvic r: 
Artigo.-S~m embargos das disposições an -

terior:s, o governo poderá entrar < m acccrdo 
com a Santa Casa de Mieericordia desta Cap.i. 
tal. para c:on• trucçào c manutel!çào do c·.\sylo 
Atlomo Pennu. 

N. 4 
Ao art. 4: . . Su~titua se pelo stguiote: 
Nunn e noutra byçoth~ fica desde \á aber· 

to o credito necessario para execução desta 
lei. 

Sala das commissões, 18 de agosto de 1910. 
-Tavares de Mero, presidente.- joão Anto-
nio.- Aristotd!s Oucra, relator. - Imç.ri-
mam-se . 

Passa-se á 

APaliSJtNTAÇXo DB PII:OJKC'rOS, R.EQtliRtJUN'lOI!I, 
I~OICAÇÕKS, INTBB P.El.'LAÇÕBS E MOÇÕJCS 

O sa. jov.EN.U. P2N~A i~ti~a e mar. da a 
Mesa o sc.guínte 

Projeclo n . t r 3 

( 5 . • legislatura ) 
O Congresso Legislativo do Estado de M1· 

naa Geraes decreta : 
Att. 1. o Fica creacb p di6tricto de c3anto 

Antonio do Limoeiro" no awnicipio do Rk 
NovQ. com as seguintes divisas : 

.com:ça à m1rgem d re1ta .do R. io Nov , nas 
prvximidades e acima da Poote do Campello, 
sobre o mesmo rio, eeguindo i direita a divisa 
do sitio de cNovatos• de propiiiedade de Samuel 
C&riaP, Antrnio Hypolito ..e outros, até I fa 
zeMI de jost Bernardo da Silva e teus fi lhos ; 
seguindo a dá'i7 isa desta fazen1a ~té a faz. n Ja do 
Carangola, de propriedade do dr . José Marciano 
Loures, José Procopio Rodrigues alle e cutrcs· 
acguiod9.a divisa desta até a fazenda do Sa-
nady, de propriedade d:: MaO< el P~tric io Ro-
drigues Valle e j03é Rtbeiro de Olivei ra e· 
guindo ,a divi•a dil ata até a fazenda da c~'rra,. , 
de propriedade d'! divt.n09 ; seg&: incb a divisa 
desta e de outras f npricdades se,guintes e ao · 
nu as a é a fazenda de d . Con.,taoça de carva· 
lho, bole representada p lca seus herdeiros; se· 
guindo a d~v .s• desta até a fazenda <bs cDia!,., 
de,proprie:iade de Manoel Luiz de Sousa.Antonio 
Roiz Ribeiro c t utrOF; seJuindo a diviJMI desta 
até a fazenda da c: apoetrinha,.. de propridade 
do coronel Pedr.., Proc(lpio Roiz Valle e fil hos; 
seguindo a drvisaJ<Icata até a fazenja do cBóm 
jardim • de propriedlde do coronel Pedro Pr()· 
copi{> Roiz Vali, ; seguindo a divin desta até 
fazenda d 1 cB: Qa.Dça., de propaiedade de E•ta· 

n'slau Fabel!o de Va!lconceUos; aeguincb a di• 
viu desta até o s\tio de Fernando Vellot!o Pi-
r"!s; seguindo a divisa de~te até a fazerda da 
cPedra BODite•, de propriedade .co dr. A ntc· 
nio Nogueira Penix·; !(goin:ro a divisa de&ta 
aré a f.,zenda da cLiberdact,., de p. opriedade 
de Angusto Pl~heco de-R esc nele; se,uindo a 
divisa desta até • (azenct.a de cS. nta Leocadia•, 
de proprie1ade de Arauto & Irmlc.-< Sfguindo 
a divisa desra até a faunda ~os cTbcod, r~,., 
de propritdade de divers~; se~uindo a divi~a 
desta até (l Rio Nc.vo e ~ubiroo por ute a ~ é 
onde tem começo e~ta dtmarcaçáo; •imitam 
por um lado com o Rio Nevo c PiiU e per 
outrcs C< m Santa Barbara de S. joao Ncpo-
moc:cno c Agua Limpa de juiz de F6ra, pel~. s 
divisas existcntC!l. 

Art. 2 , ° Fiel egua-1mente cresdo o di!tri-
cto de cS. J• i é dcs .0ratoriou, no mun· cipio 
de Ponte Nova, com as divisas seguintes : Co · 
meça pe·o alto intitulado c\1eia Legoa,., a par-
tir de um marco de barauna e dahi em JiL ha 
recta até a farenda dJI cOratotios• e s~auindo 
desta, ccmprehendendo tldas u vertentes até o 
alto do mo1 ro do Bal!amo e de~ te em uma re-
cta até o alto do Buraco Frio e se gllindo a mes-
ma linha pelos a ltcs lt~ a fazen~ de Fran· 
cisco Alves Pcrcira.edeste P'l to a seguir pelo 
mesmo rumo até o cemiterio vdbo do Serro 
e deste até as cabe,ceiras do corr(go dcncmi· 
nado Mandinga e daqu :lle r;onto ao alto da ser-
ra do Amorim e dahi em linha recta até o 
alto e trarco que serve de ponto de partida na 
cMeia Legou . 

Alt. ~ . • Revogam-se ,as disposições .em con· 
trario. 

Sala das sessões da C mara dos Otputados, 
em Bello Horizontt-, t8 de ~'gesto de 19ro.-IU· 
venal Penna.-·Martios da S•l•a .-Amerko L~
pes .-Ar:stoteles DutrtJ.-Scnna FigueiredO. 
-Nelson de Senna.-Pericles de M(ndonça. 
Heitor de Sousa .-castello Br1nco. - Estando 
apoiado vae a imprimir-se. 

3 .• di&cussão do proJeclo n. I O.J 

E' annurciada a 3. • discu~silo do projecto 
n. 103. modificando o serviço estadúal de as. 
sistenc:ia a alienados e creanclo uma colonia. 
anncxa á actLal Assistencia a Alie01dos, de 
Barbacena. 

O IH". t1enna PlpeiPedo:-Sr. Pre-
sidentt" , quando •ubmetti este pr j(c:to á ron• 
sideraça.o dl camara, tive occasi' o de diz:cr 
que 1cce.i tava de bom grcdoquaesquer emen· 
das ~ a:c u· collegas. 

EllJ.Dlesmo tencionava. em ~: di!c:ussio, 1pre· 
scotu. algumu emendas 10 projec:to, maa nlo 
tendo p ~ dido f12el o naquele turno reflimen · 
cal. e nem ainda .nrste, v.enho pedir á casa o 
adiamento da discussão por l 4 horas. (Muito 
6nnl) 

Rtq.u~immto 

Requeiro o 1diamento da 3.• disctssl' do 
pro1ecto n. 103, por~ .horas . . 

Sala das sessões~ 18 de agorto de 1910. -Sen-
na Figueiredo. 

Submettido a apo;mento e posto em dis· 
cus~ão, é o req1 enmcnto approvadp S(m deta • 
.te, ficando, por 1160, adiada I discussão do rro· 
iecto. 



Passa-se á 
~- • PARTE DA ORDEM DO DIA 

!.0 DISCUSSXO DO PROJnCTO N. lO<} 

Di,pensad:t a leitura, a requerimento do ar. 
Ignacio \urta, é posto em 1 • • discussão, que 
sem d :batese t.nccrra, send:> 3pprovado, o pro · 
\ecto n. 109, or.;ando a receita.e.úxanco a des-
pesa do Estado para o exerctcto de 1911.-
Vd ta á commiss!o de Orçamento. 

I . o discussllo do projedo n. IOI 
E" lido e p lsto em I. a discussão o projecto 

:1 . 10 1, auctorizando o governo a conceder aos 
iuoccivnaraos do Estado com tesidencia força· 
.;ia na Capital, os favor~ s que julgar conveni· 
entes para a construcç'lo d: suas casas. 

o sr. Valdomlro Ma8alhie&.-Pro-
metti . sr. Presidente, quando apres.entei o pr<?· 
ecto á consideraçD,r, oa cau, justdical o mata 

amp,amente em sÚil 1.• discussao. 
Mas, como pretendo, em ~. • discu• são, caso 

o projecto seja hoje appr~vado, apre!'er;tt.ar t;~m 
substitutivo nessa accas.D.o procurare' JUSt.fi • 
.:ai o claramente, mostrando a necessidade que 
elle conc!etiza. (Muito !Jem !) 

O 11r. Cas~eUo Branco: -Sr. Presi-
dt nte, quancto o meu collega, o sr. Valdomiro 
;\\agal haes, justificava o projecto que ora é 
submettido á r. o d•scussào eu tive occasião de 
monifestar a minba optniào em contrario ao 
mesmo projecto. 

Agora que o meu distincto co lega protesta, 
em 2. • discussão, offerecer um substitL tivo. ao 
mesmo cu reservo-me para nessa occUtD.o 
iUStibcàr o meu voto, conforme a medida que 
elle aoreaentar. 

0 SJI., VALDOMIRO l\lAG ... LHXHS :-Posso, des-
de já dizer a v. ex c. que a medida em nada 
pre\udicará os cofres do Estado. 

O sR. CASTllLI.O BRANCO : -O aparte d~ 
meu collega nào é mais do que uma bella.ma-
:lifestação de seus esforços em bem servtr á 
causa pub.ica. 

Reser o ·me. portanto, para manifestar-me 
:1a ~ . o discussão do projc:cto. (llu(to .hem!) 

NingtJem mais pejinoo a palavra. :ncerra· 
s.e a discussã•. sendo apprr.vado o projeco e re · 
mettido á commissao de Pehções. 

2 . o discuuão do proj1cto n. Ioo 
Dispensada a leitura, a requerimento do sr. 

Nelson de Senna. é posto em :z.• discussão, por 
artigos. sendo esta er:eerrada sem debate e 
approvado o projecto n. 100, concedendo ao 
dr. Eduardo d; Menezes ou á empresa q_ue or· 
tfWizar garantia de juros para a fun:taçao ~e 
um sanatorio de turbeculosos . -Volta o prOJC· 
ct o á commi 10 d:: Orçamento. 

3 . • discu1são do projecro n. I64, do Senado 
E' ano · nciada a continuaÇio da 3· • discussão 

do proj:cto n. 164. do Senado, testabeleeend) 
a pasta da Agricultura. 

O ~R. Sli:NNA FIGUEIREDO vindo á tribuna, . ' zpreaenta o segu,nte 
Rtt}uerimeMto 

Requeiro o adiamento da discussão do pro. 
.ec to n. aó-1. do enaclo. para a se~lo de ama-
~ha . 

SaJa das sessões, 18 de agosto de I9IO.-
Se 110a Figueiredo. . 

Apoiado e posto em discussão o requen-
mento é o mesmo apprcvado sem debate, fi· 
cando,' por isso. adiada a discussão do pro \C· 
cto. 

2. • dimusão do ]WOjecJo n. 93 
E' anounciada a :a . • discuasão, por art:gos, 

do pro\ecto n . 93, instituin:lo no Estado o en-
sino a~ricola ambulante e estabeleeendl) pre-
mias de atumação á pomicultura. 

Sem debate é approvado o art. 1 • o. 
Em d,scussão o art. :a. •. 
O SR. juvJtNAL PENNA justifica e manda á 

Mesa as segui~tes 
Emet~dal 

N I 

Ao aft. 1. 0
, o. r, depois da palavra maçA• 

accrescente-se-mangas, laranjas. 
N. ~ 

Ao mesmo artigo e numero, ond~ se diz : 
ro toneladas-diga-se seis; o maia come está 
no pro\ecto. 

S. S .• t8deagosto de 1910. -juvenal Penna. 
-Edgardo da Cunha.-Galdino Rios. 

São postas em discussão coo;uoctamente. 
Osr . Senna Figueiredo :-Sr. Presi-

de .te não venho discucir o projecto, apenas 
quero dizt r algumas palavras em ref~rço a 9uel · 
las que eu pMferi, quanoo o juatdiquea no 
dia da sua apresentação. . . 

Disse eu naquella occas•ão, sr. Presa dente, 
que o ensino i61!ricola ambulante no Estado de 
s. Paulo tem dad:> os melhores resultad?S. a•· 
sim como em outros Estados. onde as dafficul-
dades de comruunicações e de transport~ im-
pedem a ida do lavrador a centros onde exastam 
fazendas-modelo ou campos de experimcnta-
çlo. . 

Parece -me. ar. Presidente, pelo assenttm~n
to que a Casa deu ao projecto. que O COSIDO 
agricola ambulante em Minas vae dar resulta-
doJ magníficos, produzindo o iociU~ento da 
parte dos lavradores, que receberão mata prom-
ptamente, além das instruc-;óes necessarias ao 
arr.oteamento da terra, as infomaçôes que me-
lhor aproveitem ás suas culturas. 

NAo é sr. Presidente uma idéa extra vagao-
to! es :a d'e se mandar emissarios de fazeoia e!D 
fazenda instruirem o fazendeiro, pelo contrano 
é por esse meic, que se obterão os melhores 
resultados. 

E' por este modo que melhor se attenderá 
aos· pequenos lavradores que, n~o dispondo de 
grandes recursos, não pod~m ar aos centros 
mais adeantados receberem anstrucçOea. 

Ditas estas palavras, passo a aprc:sentar 
uma emenda ao pro\e:t", emenda qu~ v, a es-
timular as culturu aiooa oD.o expenmen~adas 
e ainda nlo adaptadas no Estado como se iam : 
as culturas da ameod>a do cravo, do cacau, 
do chá e outras que nlo' tém sido expenmen-
tadaa entre nóJ ou que nlo se acham adapta-
das . : de A primeira emenda concede o premto 
-4:ooo$ooo. destinado a auxilicar es as cultura~, 
e COI&O slo vagos os seus tel"IDQ!o ficará a cn-
terio do governo a escolha deStà o:.~ daqucll• 
cultura a que deva levar animação. 
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Diz a emet~da : (U). 
Devo dizer a v . exc., sr. Presidente que o 

pro]ecto em debate foi optimamente recebido 
pela opinião publica e pela imprenaa do Rio 
de janeiro e do intenor, facto esse que me 
trouxe. como auctor do projecto, a grande SI· 
tisfaçlo de ter, pelo menoe, procurado acertar. 

Agora parece· me que, á imitação do que tt . 
mos feito com outras culturas estabelecc:ndo 
fuendas-modclo, devemos tambem procurar 
crear um horto de pomilogia. ou mesmo algum 
campo pratico de qualquer cultura nova para 
servir de modc:lo a aquelles que quizerem o 
aperfeiçoamentc desta ou daquella cspecie de 
cultura nova entre nós. 

Nestas condições, subrr.etto á consideração da 
Casa a seguinte emendl: (l!). 

A creação desse borto ficará a criterio do 
goverm que, em tempo opportuno, determina~ 
rá a execur;ãc de tal medida. 

Sr. Presidente, eu peoso que o passo que 
vae dando a Camara no senttdo de incrcmen 
tar, entre nós, a pomicultura, ~ bastante acer-
tado, porquanto é sabido que a exportação de 
fn·ctas constitue, em •lgumas nações, pod ro· 
sa fonte de receita publica. 

Sem qu.erer citar outros paizea. chamarei a 
attenção para o que se observa em uma naçlo, 
irmã da nO!sa-Portugal-onde tsse ramo de 
industria repre!ienta for te baluarte da receita 
publica e tambem seguro alicerce da fortuna 
particular. 

Entre nós, a explo:-açào de aJgumaa lavouras 
vae se tornando difficll, )11 pela falta de braçcs 
já pela elevação cos salarios, ]â, finalmente: 
pelos preços pouco remuneradores dos produ· 
c tos das mesmas ; algumas v lo sendo até aban-
danadas. 

Preci!iamos experimentlr a cultura dos novos 
productos que se adaptem âs differentes zoniS 
de Minas, deixando o estado de verd•deira 
unid~. em que nos acbavamos neste particu-
lar para passarmos a um estado multiplo. 

Precisamos estab:lecer diversas especies de 
culturas, de sorte que os productos de umas 
possam compensar a deficiencia de preço de 
outras . 

Estou bem certo de que as culturas novas 
que forem intro:1uz:idas no Estado virao consti-
tuir baluarte forte da riqueza publica e ele· 
mento seguro da vida dos pequenos lavradores, 
daquelles que n!o podem custear grandes la . 
v ouros, como s~jam a do caf~, a dos cereaes, a 
da canoa, em larga escal~ e outras. 

Assim expostas as i~ s do pro\ecto e os re· 
sultad s que adYirão ao Estado e aos nossos 
patricios da approvaçãiJ das i~as oelle conti-
das, espero que a c amara assentirá na passa-
gem das emendas quo apresento . (Muito 6em ; 
,•ito bem I) 

a.nteric.r, tendo em vista o maior desenvc·lvi · 
mento da plantação. 

N. 4 
Art. Si o governo entender co nvcnicot~ 

poderá fundar um-cHorto c!e pomologia• - ou 
fazer acquisição de algum campo pratico' de 
pomologia ou de qualquer cultura nova o 
qual sirva c!e modelo· para aquelles que se dc! -
dicarem a esse ra.m(, de lavoura ou a' culturas 
novas e n!o experimentadas no E!tado. 

Sala d<s sessões da Camara dO! Deputadcs 
de Minas Geraes, 18 de agosto de I9IO.-Senoa 
Figueiredo. 

São a~iadas e postas em discussão conjuo-
ctamente. 

Nioguem mais tomando a palavra encerra·~e 
a discussão, sendo •?provados o artigo e as 
emendas. 

S: m debate são apçr Jvados O\ dt m~is arti-
gos oo projecto, que, junctamer. t :: com as 
emendas, voJta á commis!ão de \gricultura. 

z.• discuss4o do proj6CIO n. 106 
E annunciada a :1.• discussão do projecro n 

rc6, con~~d~ndo licença ao escnvão de crphãos 
do muna: tpro de Montes Claro!> Antonio fran-
celino Lafetá . ' 

Em oiscussáo o artigo unico. 
O ~R. M AR'l'INS DA Sn,vA, por parte da co;n -

llJ.issão de Petições, envia á l\loes• a segunte 
Em enda 

N. I 

Depois das palavras tratamento de saud:-
accrescente: 

a) de tres annos para o mesmo fim a Pe:iro 
Policarpo Moreira, 1: tabellião do termo de 
AlVJOOpolis; 

!J) de trcs annos. para o meàm~ fim e sem 
vencimentos, á d. Matbilc:lea Carmelita de Alen-
C2 r, professora de Santa Ri ta de Cassia, mu . 
nicipio de Santa Rita do Sapucahy; 

c) de seis mezes, em prorogação para tuta-
mentc de saude, na forma da leg1~ laçAo á d . 
Rita de Cassia de Souza Uma. professora do 
1: grupo escolar de Betlo Horizonte. 

Sala das se5sões, 18 de agmto de 1<}10.-
Martins da Silva.-Heitor de Souza.-lgnacio 
Murta.-S. Stylita. 

E' posta em discussão conjunctamente. 
O l!tP. Deito• de Souza: -Sr. Presiden-

te, pela eommissão de Petições apresento a 
seguinte emenda: (li). 

A eommisslo formulando a t menda em 
vista da petição e atteatado medico nào 'pou-
de satisfazer in totum, o pedido da requerente 
porque ji ella obteve um anno de licença com 
remuoeraçlo e a commiss!o, fundada no art 
119. da Constituiçlo do Estado, que nlo ad: 

N. 3 011tte sopbismaa, não pojeria cooceder a Ji . 
Art. Fica creado o premio de animaç!o ceoça com remunenç!o conforme pede a re. 

da quantia de quatro contos de réis, destina- qucrente po1que é causa sabida que um. fone-
do a auxiliar a cada ucna das cultura .ovas cionario só póde obter licença com vencimen· 
ainda não adoptadas no Estaoo e que nelle se tos, por um aon~ quer sej~ esta concedida 
ICCÜmatem facilmente. pelo poder execuhvo, quer peio legislativo . 

Paragrapbo unico. O governo em instru- A disposição da Constituição é taxatin ~ 
ções que expedir para a execução desta lei, · foi baseada nella que a commisslo confe.:cio-
deter.nioart o modo de tornar dlcctivo o pa- nou 1 emenda qoe manda a v. exc. (Muito 
gamento dos premias de que trata o artigo hm!) • 
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E m mda 
N. 2 

Accreacente-se ao artigo unico depois das 
pllavraJ-c:Se saude•: c~ por . egual tempo· c 
para o mesmo fim, mes stm vencimentcM á d. 
Re)>!ina Candida de OJiveirll Aadtlde, prot'esco. 
ra d 1 grupo escolar de Antonio Dias Abai~o. 
munic1pio de ltabira do Matto Dentro. 

Sala das sessõ~, em 18 de ~to de tqto. 
-H :·tor de Souza.-~artins da S1lva.-lgn1· 
cioMurta .-S. Stylita. 

Entra em dtscussão conjunctamente. 
O sR. ju1•NAI. PJ!;NNA envia á Mesa a se--

guinte 
Em end4 

N. 3 
Depois d .1s palavras-tratamento d; sauje-

ac.:r~ceotc s: :-e tres annos, em pr.: rogaçllo, 
ao escrivão d; paz do di tricto d: Tãrú Assú, 
no municipio de S. João N:pomuceno, Anto . 
nio Vicente de Mag.Ubã::s . 

O mais com • oo pro jecto. 
S. R. Sala das ses~~•. 18 de ago 1to de 

191 . - juvenal Penaa. 
E' a;o :ada e posta emdiscussão coniuncta-

mente. 
Ninguem mais tomaod) a palura, encer • 

ra-se a d~~cussAo, send J appyovado o proiecto 
com to.tas •~ emtn.ias.-A' comm.ssão de Pc:· 
tições. 

z.• discussã o do projecto n .• 96 
E' a.nnu nciada a 2.• discussão, (:o : artigcs, 

dC' proi'!ct :> n. 9\ con · iderar.d 1 de utilideje 
pub:ica a Academia de Letras, d: j ttiz de 
Fóra. 

Emdiscussã o art. 1.0
• 

O SR. Jo:I 'J 'E t.L':'SO fun Jamenta e manda á 
. \csa a s::guinte · 

Eme,da · 
Accrescente se onde convier : 

N. I 
Ar tigo . Fica tambem o governo auctorizadt. 

a abr ir o creait~ nece ;sario para a irnptessA< 
do •L ivro do Bi-centenario de Ouro f' r!: tn• in-
clu~ivé a despesa CO D a 'uravura ,... · i • lu~l! a
çõ~ qle acompanhar~m a refc.ridi obra . 

Sala da > ses ~ õ;s, 18 Je í! g lsto de 1910. -
j .)ào ellos , Nelso 1 de Senna, Senna Figuei. 
redo, Amerí :o Lopes, Jgmrcio Murra. 

Estando apoh ci&o C r O ;ta em discussão COD· 
junc tamente . 

O s r. Nel8ou de 8enna:- r. Pre· 
sidente, s ignatario da :menda apresentada ~ 
c a nara c m ranto va lor e e tevaçâo pelo r ossc 
p esado co' lega s r. j oã":> elloso; cqmo um dós 
sig 1ata rios d ; sa eme nda qu:: aucto ·in a go. 
verno do Estado a fd zer pub"icar ou cust ar 
:u d::·~ a~ d publicação do li vro d ~stinado a 
ommemorar a passagem d '> bi cen tenar io cl.E 
un ação ae Villa Rica eu me sinro, nes 1 

Ca -a . coagi Jo a d!zer do assum , to não s 
p: la b.m J~sa . ~o·. lcttação d> meu :collega. cu jo 
nome de;hne1, com a d!vida v~ nu co:no pOi 
soli cita ãJ elo.; me s camaradas e iet't 'l'cit- ,resi · 
d:otcs em uro Preto . 

Eu me sinto. r . Presi jertte na suave obri 
g 1çao d ... vir aq : ro ·~rir i~ eir as pah.vra~ 

des~inatlas não certamente a·Jev.ar a convic ,lo 
ao capirito patü otico·dos. d: putados de .Minas 
Genes ~ qu.: ~- commca:o -açlo é mais- dD 
que uma, commCtDOn~A.o• locaJ - t uma.comt-
mem( riql<>'nacioml (41J>oUidos), convicto como 
eatoJ de que; 101 ~iri .o tsclarccido. d: 86. 
cxca . não pas-;a desP,Uccbidà • imporb>.nc.àa. 
de5s.a. nagoa. f~.tar c:iv c .; mas é que eu. te· 
nho como que.uma di'lidt de gratidi.o par•·mm 
aquclJa curbs maten da Repubhca; tenho.uma 
di~ida de gratioão pa•&• com Quro Pret~ . cida-
de onde passei a1guns ck.s dias mais l.!llldol 
da minha cxist~ncia, oodc constitui familia o 
onde qllBsi que formei o meu (Spirito ; cida.-
de que para tod lS quantoa. se obrigam como 
cu, pela pro6s•i.o co m&'jistecio, ao cultivo 
das nossas tradiçõ:s. e do nostto passado bia-
torico, t .:m a anciaaidade veneranda das causas 
santas. ( Mullo 6tm! ) 

O iR. V Ar.noMIRl o• ~AGAr,a:Ias : - Mecca 
du tradições nacionaes ..• 

O sR Nat.'!ON Dlt SaNxA :- Sim! Mecea das 
tradições naoion~s, . di ~ bem o talento!o . eol-
Jega, que me vem de apa tear ..• 

,\\ecea para onde olbc.mos todos, na roma-
gem em ousca desses ickacs democraticos que 
aUi mergulha m, secularmente, desde csaaa 
epopéa5 subiimadas em que o espir;to colonial, 
mineiro bradou.suspirou e gemeu pela liberdade, 
curtindo as maiores amarguras do despotismo 
da metro pole; Me cea d • liberdade patna, sim I 
porque ne .se Ouro Preto vetusto, onde em 
cada muralha, ~m ca:ia rua. em cada. ruina ou 
am cad& edifi ... i<' , temos um~rccordaçào pa1pi· 
tante, u.ua.pagina v1va da bistoria de Minas 
G:raes. a commcmoração dl ba-centenario é 
um facto que toca aos c rações nlo só dos fi-
lhos dalli em part icu lar, cono dos mineiros, 
em gera i, e de todos quantos, no brasi~ am.:n 
e ~u lti vam as nossas t . õd.ções civicas. (Muato. 
61m l) . 

A gente como que se reporta a essa jornada. 
mt>moravel d:: 169!s, emprebcndida pela audacia 
dos ban:lei rantes paulistas, quando ao. declinar 
do scculo X IJ, ~uiados pela intrepidez sem 
par de Antonio Dias. um taubatcano ..Jcst:mi• 
do, romperam numa caminhada fa tigante to· 
dos esses ertóes a~uem da Mantiqueira, atra-
ves d Js valles do Rto Verd.: e do das Mo(tts 
até o Rio Fu 1il e abi ; n 1S negras serraoiaa 
do loc:.àJ , desbra varam esse tenitcrio notavel 
que Ouro Preto se.. fi cc. u ch~mmdo na hi•torial 
( \uito !mn! ) 

A gente c Jmo que p!netra nesse r : moto 
;-ass~do com un.:çao e com respeito e 'vê que 
eles& cs~a j"lrnadamemoravel. do aposseamen· 
to h•storico da terra sagrad .. entre · o serpeante 
Tripuby e o l tacolomi alteroso, d::spontou um 
nucleo ci v.ili3ado n~e recanto alpestre de 
Villa Ri :a, onde Antonio D1 s e o paclce joio 
'd:! Faria fincaram os marcos do éomin:o pau. 
lis ~a e da conquista cbrisUl·. a ~ de i:.mbo de 
JÕ!)8; e então o nosso. cspirito vê. p r essa 
simples evo ação de da tas. como n l histeria 
da descoberta e, póvoámeoto do p:a:n11to cen-
tral da Republica é Our > Preto a terra que· 
maior !S fó.:-:ls d! illã ~ re antiguida:lc: ród; exhi 
bir e é a~uella onde n s encontramos nas pa• 
g inas do seu evoluir os maiores attestad s ~ 
patriotismo e de- ci 7 ismo, c·mo muittr l:Jem 
salientou o rr b:-e d~putad '> ai ; i re~ridente. · 

Lembremo nos · de que si a vel~a cidade de-
Ouro Preto fo1 d!st'hronada da sua p siçio de-
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metropole das:Mi'Ofi·Geraes, por ~ntingencias nossa term, a•secç~o "Br.:beolagiu Ho proiecta-
politicas, • SGCiaes ~ ecollOIIiicaa, rqse CltStermi· do cJduseu .Miaeira» s. cu.ja 1FQnv.ersão CI.L..lei 
na.ram a rernoçlo!daséde dorgovorno""m ptra I~CDBC .tla.sabedoxia 'ao Senadú ,cst;ldoal e da 
outro e •maia convmicnte tponto do . <Estado; ' IPOSteri,or ,saUJ;çiO do e~utivo •• Muaeu_Rue,en-1 
recorc!~mo nos de que não obstante~ 1ccrrará e,guarâarà e.ssas reli1uias que .}lz«m 
recct...oo pela vtslha capitat mincira;.~elfa ir(Sis · lpJr a"bi abanoonadas, evitandp.que eiW.S ~jam 
te, gaHlardamente, e os foraes de ~iU~. IRix:l desviada~ do patrimonio c0111mwn dos m1nei-
se mantém vivos e gJori<lsoe, para Jogcroreco . 1rot, indo -catnT "'em ni!os riicrcenatiu-qnc<per· 
nhecermos goe é dever dos reput:llcnas' , e ;correm l> Estado; na captação daqui l~o .·gue . 
patdotaa dar mão carinhoaa a ••essa -cidade 1cf'11Stitoe·a docimlentação viva da·nossa -fiis· 
que não •pó:ie ~o~er. ((lp:;io.du&! \fii.lo • bnr~l; toria, d~ uillo que constitoe·a gl<.ria do' DOS$0 

Devemos, m1DeU'06, dizerque .,não é precisa 1passado. (Jlpoüzdos). 
a voz :generosa dos ex rangeiros para •11irevo· E' precic::o que·. ro ;1embremos 'de que Ouro 
~r e defend! r ·as .g o~ias e tradiçõ :s de Ouro •Preto, cidade á -qt.lal~na época fau!'toaa do -rei 
Preto ; celebremos nos proprios oaeas glorias ID. João V-o Magndico -se ·deu como armas 
plis em no· sos •corações vibra · e ·palpita-esse ia uel.e ·symbolico pàinel de um campo de ouro 
sentimento de amor, eSse sentimento civicodo :cem ' ' tres·m1rros negros avultando no dou-
culto pot" uma aida'de q e j 1 ·r i eag~da o rrado do brasão e ten1o por cima da cor 01 mu· 
berço da dem0cracia br ileira. 1ra1 o lemma brtino-cPrretiosum taoien ni-

Nio podemos deúar de re1Dmrotar a pi!SS3 · 1grum~-é uma cidade de feição unica e o~igi
gern d!ssa data de 8 d: julho de 1711, ·que ·nal, em MinaE; ~d:: que tal cid cle co no aqacl-
lembra a inst'lllaç! o 'da Vllla tRica de A1bu- lla ave e@J'Pcia, ave famosa. unic.a na 1historia, 
querque, fu~da até de encontro á vonta:'e .q oe •renal!c;a ~ is•de comburida, que; resur-
da metropole, pelo arro;o de "Um d: s mais no- 1g ia das proprias cinzas ·C8p31'59s -ao .vento-
l aveis governadores que o Bram eolonial teve, )urv ~reto não m0'1~rá, não fenecerá ; e-
o primeiro governador da Terra Minoir.a-An- pbenix da civilização de Mina Geraes-cada 
tonio de Albuquerque-, poi~, d:!sde quant o .vez crescerá rrtais na histo!ia ·e tna legenda, 
alli se cravou o pelourinho symbolico ·de vi la, devenào receb~ r (SSe OlcuJo de amor, essa ma-
desd~ quando se d: ixou alli iostallada a vi a rnifestaçàolcle affecto que nós, reprc:eente:ntes 
municipal, foi aquella cidade um rcducto cnde .mineiccs, ltre cfferecemos, tão minguadamentc 
encontrou sempre guarida a liberdad. , nos tem- ·embora, oorque as no~sa!l finança.snàorco por· 
pos tl)loniaes. (Muito bem ! ) 1tam ma~s, .ne-ste · momento. 

A commemoração de~sa da•a c!e 8 de julho, Sanc::cionando, •pois, com o nosw voto -a 
a commemoração da installaçào da cVilla Rica :emenda apresentada pelo nobre deputado, alli 
de Albuquerque:., que Villa R.tca depcis foi e •re ide'lte, damos á velha e antiga capital de 
Ouro Preto lloj.:: é, constitue, sem duvi.Ja. um Minas G'!1 a '!S- berço mais caro das noss1s tr-a• 
acontecimento que não póje deixar de calar dições -democraticas- uma prova da no:sa 
bem no coração dcs .mineiro:; em geral. (Apoia· a iTeição sincera ao culto do' passado e mais ama 
d<ls). prova tambem de qne as geraço.es preaentes 

Eis porque levantei a minha voz, a mais oão desmentem as energias e o patriotismo 
pal tida cesta rasa (não apoiados geraes), mas .d~ gerações que se foram . (Multo bem ;11udto 
das mais s inceras desta Camara, porquanto be n ,- 11tuito bem! O orador 4 calorosatlllflk 
v ejo que ao passo que devemos elevar pela in· :cump únmtado) . 
dustria e pelo trabalho B!llo Horizonte e as SR. V ALDOlURO ne MAGA LHitts tustifica 
g ran:1es cidades remo9adas de Minas Geraes, e envia á lesa a sguinte 
nós devem egualmente amparar com cari-
nho aquelle centro, aqoelle berço, "Zgue le re-
l ieario da liberdade; não devemos .d:txar que 
morra o espírito de \ illa Rica e dev:emcs acu-
dir a uma cidc~.de que t eve a felicidade, pó ::!e · 
s e assim dizer, de ser a mestra, a ensinadora 
da '!I maiores i !lustra ões mineiras, q oe alla pe-
rigrmal am P- las sua~ es-:olas e institutos tit-
terarios e scientificos ... 

'J sR. Aatsr(. Tlu.as DuTR~: -Séje das nos · 
sas tradiçõ::.A. 

(') sa. NEL~ON na SaNNA :-Sé:ie das nos· 
sa'!l tradiçõ:s, diz bem o nobre deputado. 

E ainda cOQcorre pua que reforcemo'!! ease 
moviraento ..gcnc:rc..so que )eV;e celor e energia 
á ~illa , Rica concorre a cu:cumstanciade que 
a 8 rdc julho' de 1911, além ,da ~p.ruiçAo aUi 
pJanejacJa tde arte e costumes .coloniaes• e .d:>s 
objectos que relembrcm. na nessa .época, •OS 
babitos das gerações e:ttinctas ; a1é.:n :il' publi-
~ção oo cLivro do 8 t·Centeoario•, que•con 
den~ará arias memorias e trabalb.e», sobre a 
flóra, o clima, a. geologia,. os costumes, .as ra-
dições, a chronaca local. o papel, emfim, de 

uro Preto na civilizaçà mineira· .t.awez pos-
samos. nessa óa1a ve aosla llada em Our.l Pre-
t o, como é deae jo, '·n~tante dos inteUe.ctuaea de 
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N. 2 

Accrcscente,se.onde convier: 
Art . .. Fica tantonudo o governo a abrir o 

·credito necesaa tO para a instituição de d:is 
premias anouaes de um conto de re · aada .um 
e que S:IàOJ conferidos cCSpectiv;am _nte ao,au• 
.ctor da melhor .obra, u~na em prosa e ronttra. 
·em V( rso, publicada e escripta em Mina , cabcn · 
do o julgamento e conce são do premio a..uma 
,commissão caolhida pela .Ac:ademill Mineira 
,de l:etn.s. 

Sala das . es!ões, t8 de agosto d! 19 10. 
Valdomiro Magalbães.-Senna Figueiredo. 

·- 'Jayme Gom(S. -S. Stylita.-Heitor .de~
so.-Ca.stello Branco.-lgnacio Murta. 

Estando apoia a, é postacm êlis;illsão con• 
1 junctam.ente. . 

Não havendo mai3 quem peça a palavra m· 
:cecna-se a discusaà.o, sendo approv,ados o , ,art. 
.e as emendas. 

Sem debate, são :appxo•uc!os lOS -arts. 2 ·;e 13 ·, 
1voltando .o projeclo á .commt.,sib de lnatru-
•cção Publica. 



2: ducusslo t/Q projecto ta. 99 
Finalmente é annunciada a continuação da 

2 · discussão do projecto n. 99. modificando e 
interpretando u leia aa. 271 e 4~· Coatinúa 
a discussão do art. I' com as SCJS emendai a 
elle já offerecidaa. 

o ••· Valdomlro de Maaalhilee a 
-Sr. Presidente pedi a palavra para apresen. 
tar ao projecto em discussão uma emenda que 
passo a justificar ligeiram~nte. 

O a nno passado o nosro collega, sr. Argemi-
ro de Resende, oftereceu · á consideração da 
Cammara um projecto. que nio proseguiu em 
to:ias as suas discU8SÕCS, deixando de ter o 
andamento regimental, por ter vindo um ou 
t ro do Senado que concretiaava quasi que as 
mesmas idéas 'consubstanciadas naquelle. 

Foi dess~ pro\ecto do nobre deputado que 
extrahi a emenda que ora tenho o prazer de 
propô r ao exame e ao estudo desta Casa. 

Eu pretendo passar o recurao da apuraçilo 
das eleições d6 iuizes de paz para o Tribunal 
da Relação (lluUo kml) 

Considero sr. Presidente, uma medida de 
coherencia do poder legisla· ivo a approvação 
da minha emenda. 

Da eleição dos vereadores ha recurso para 
o Tribanal da~ Relação e da eleição dos juizes 
de paz ba r.:curso para o juiz de direito. 

Ora são eleições essas feitas pelo mesmo 
processo, na mesma data. e, entretanto, si ba 
duvidas na verificação dos poderes dos verea-
dJres os interessadoa recorrem para o Tribu · 
nal da Relação e em relação aos juizes de pa.z 
r:correm para' o juiz singular. isto é, o juiz 
de direito da Comarca em que se procederam 
essas mesmas eleições. 
. O SR. jUVJtNAI. PeNNA: Nós temos visto que 

em eleições procedidas no mesmo dia, para 
senadores e deputados. algumas têm sido ;ul-
gadas validas pelo Senado e não pela cama-
n e vice-versa. 

UM SR. DltPUTADO: O deputado é eleito por 
uma circumscripção e o senador por to:!o o Es-
tado. 

. O sR. juvaNAI. PENNA: A nullidad: está 
especificada na lei e a prev slecer com relação 
á el~ição d~ umdeputato, deve prevalecer com 
r:lação á eleição de um senador. 

O R. HarroR na SousA: O exemplo lembra-
do pelo nobre deputado é o d: um conflicto de 
duas sentenças políticas; e no caso trata-se do 
conflicto de duas sentenças judiciari:. • 

Tem havido di5sonancia dé ;ulgados e nós 
precisamos manter o prestigio do poder judi-
ciario. 

O sa. V ALDOMI.RO na MAGAI.Hilts: Como 
bem diz o meu illustrado collega. tem havido 
dissonancia de julgados em diversos municípios 
do Estado. 

O SR. HaxTOR Dlt So uzA: - cVerbí gratia•, 
no de Ubá. 

O R. V AI.DOMIRO na MAGAI.HX.es :-Não ba 
no reconhecimento de deputados c senadores 
recurso para o· poder judiciario; logo o caso que 
o nobre deputado acaba de trazer para mos-
trar que a minha argumentação é impresta · 
vel nAo procede. 

O SR. CAST.ei.I.O BRANco :- Apoiado. P re-
cisamos implantar confiança nos actos da vos-
sa magistratura. 

0 SR. V .U.DOKIJtO MAGAI.HiltS : - A bem do 
prestigio do poder judiciario, a bem da ealma 
e da justiça que devem praidir as eleições • 
é ncceaaaria a appronçlo da emenda que 

pr~;do, ar. Presidente, uma elciçlo fei-
ta pelo mesmo processo, ser por um trib·mat 
jllfK&da valida e por um juiz julgadá nulla. 

Oo passamos a attribuiÇio do recurso das 
eleições de juizes de paz para o Tribunal da 
Relação oo passamos o recurso das eleições de 
vereadores para os juizes de dire•to, afim 
de que possa ba rcr uniformidade nos julga-
mentos. Não. é possível continuar este es-
tadl anomalo da legislação eleitoral : eleições 
feitas ao mesmo tempo serem julgadas por 
juizes differentes. 

O sR. HaxToR na St uzA :- P•ra não se di-
vidir a continencia da causa. 

O sa. ARISTOT.Iti.ltS DuT.RA : - E para afas-
tar os juizes das .(!uestões locaes. . 

O SR. V AI.DOMIRC na MAGAI.HXEs :- Prect-
~amos, para o prestigio do3 magistrados que 
têm de jul~r nessas comarcas afastadas da 
Capital do Estado. arrancal·os clda vez mais 
da atmosphera asphyxiante das paixões par-
lidarias. 

Basta o julgado. em um recurso de uma 
eleição de juiz de p ... z, ser favoravel a uma 
das facções politicas da localidade, embora es-
se julgaC:o esteja de accordo com o dir~ito e 
com a justiça,para que a outra facção vã tmme-
diatamente acoimar de partidario o juiz e, 
portanto tcdas as suas deeisõees serem sus-
peitadas 'e tisnada!i pela maeula da parciali-
dade. (Apoiados). 

Cada um de nó! deve procurar prestigiar o 
poder judiciario porque elle é a garantia de 
todos os direitos do cidadão; precisamoa ti· 
rar o juiz, afastal·o da atmoephera das pai· 
xões e collocal· o num plano elevado, na cu-
pela do pretorio, abi inaccessivel ás seducções 
do partidarismo, surdo aos interesses poli~i
cos e para que suas decisões sejam respei-
tadàs como emanações directas da verdadeira 
juitiça. (Apoiados). 

E' certo, sr. Presidente, que o juiz, em toda 
e qualquer deciaão que profira, desagr!lda sem-
pre a uma das partes, que não tem .ainda a 
cultwa jurídica sufficiente para a?reca3r a sua 
decisão. 

O !R. HitxT .. R Dlt SouzA :-Mas a reacçao é 
individual . 

O SR . V ALDOMIRO na !v\AGAI.TSÃ.JtS : -Como 
acaba de dizer o meu nobre collei3, a reacção 
é individual quando se trata de um dir~ito 
publico, mas quando se trata de uma cletção 
popular onde as paixões mais se levantam ... 

0 SR: HltlTQR DE SoUZA : - 0 clamor é 
collectivo. 

O SR. v AI.D -MIRo Dlt MAGAI.HÃ.Jts. . . todo e 
qualquer acto do \uiz, contrar~ a um~ das fa-
cções, é acoimado, é taxado unme~1atamente 
de parcial e o clamor, como b:m diz o nobre 
collega. é collectivo. 

justaficando a emenda que tenho a honra 
de apresentar, eu o faço mai~ em atten~.o 
ao pojer judiciario. afim de eva~ar que <?S }UJ-
zes singulares tenham. d~ se tmtnJseuar nas 
sempre apaixonadas e Jmtantes luctas locacs. 

A decisão dos recursos passando para a 
Relação, que 6 um tribunal collectiv~, ~"~tasta
do do terreno da lucta, não provocara, certa-
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mente, as mesmas reaeções, ou os mesmos cla-
mores que a decisão do juiz de direito (Aioaa-
do•). 

Demais esse Tribunal. estio~ afastado do 
local da lucta, não se deixa impressionar por 
qualquer sentimento, em~ra muito digno, a 
que a contingencia hamana é sempre jcita; 
de aorte que as soas decisOca nunca serãO rc 
eebidas como o pro:iucto de uma influencia 
e~tranha, da paixlo ou de qualquer outro acn 
hmcnto que os homens estão au\eitos a ter 
em face dias estercla luctas Jocacs deiundo-
sc impressionar pela sympatbia, affeição etc. 
IS suas deciaõea serio recebidas como resul~ 
tantea do direito c da justiça. Ol•Uo hm; 
Wlllilo 6eml) • 

E,tu/4 
N. 7 

Accresccnte· se onde cc nvicr : 
Art. Do aeto da \Unta apuradora de eleições 

de juizes de pu poderá recorrer para a Ca· 
mara criminal dl Rclaç&o qualquer eleitor do 
diatricto ou cidadão que tenha obtido votos 
na clciçlo apurag&. revogados os artigoss 185 
do dcc. 1637 de 8 de outubro de 1903 c § ::~•. 
do art. 44. da lei n. 375. 

Sala das commiss3es, 18 de agoeto de 1910. 
-Valdomiro Magalb&cs, Castello Branco, Igna-
cio ,'Vlurta, Pcriclcs de Mendonça, Aristotclcs 
·outra, jOio Lisboa. 

Achanjo se apoiada, é submettida á discus· 
slo conjunctam:ntc. 

O ••· Bduardo do Amaral• -Sr. 
Presidente, na sessio de hontcm, entrando em 
diaeullào o projccto n. ~. foram offerecidas 
ao mesmo seis emendas; continuando boje a 
discussto o DOUo illustradO collega, residente 
em Monte Santo, dando maia um attestado do 
s.:u bello talento •.• 

O sR. VAX.DOlliRO MAGALHX2s :-E' bondade 
de v. cxc. 

O sa. EDUARDO m AllARAL .•• do brilho 
com que desempenha o seu mandato e do in-
teresse que lhe desp:rtam a. assumptos aqui 
trata:ltls, offerec:eu maíG uma emenda, que co 
gira de ma teria nova. 

Antes de v. exc. sr. Presidente, encerrar a 
discussão, venho declarar, em nome da com· 
missão, que cita aceeita todts as emendas re-
servando o direito de eatudaJ.as, no llltcrVIllo 
desta t .out~ra disc~~são para, nesse CDSC\0, 
pronuncaar se de6ntttvamente sobre o ob\ecto 
das referidas emendls. (M•ilo 6em t 

Sem mais debate é encerrada a discussão 
sendo approvados o art. 1• e as emendas. 

Sem debate encerra· se a discussão dos ar-
tigos ~o, 3°, 4° e )0 que slo approvados, sendo 
o projecto e as ~m~ndas remettidos á commil-
sio cJe Lefislaçào c justifõ.. 

· Nada mllis havendo a tratar se o sr. Presi-
dente designa para amanhã a seguinte 

ORDJtM DO DIA 

~.RIJUIRA PAR.Tlt 

Até uma horcl da tardG: 
Lei tu~ e approvaçlo da a c ta. 
Expedaentc. 

Até duas hora.s da Urde : 
Apresentaçlo de pareceres das commissõcs. 

Apresenta51o de projectos, requerimentos, 
indieaçOcs, tntcrpellações ou moções . 

Diaeuaslo de requerimentos, indicações, in· 
terpellações c moções. 

Approvaçlo de redaeçõea 6naea. 
Sll•UNDA PARTlt 

Até .c . horas da tarde : 
Primei•a discusslÓ ·do proiecto n. 'j ,o rc· 

Ievmcto o ex carcereiro d& càdeia de; Itap'cce-
rica do resb da pena que lhe foi imposta por 
crime de responsabilidade. 

Primeira ao de n. ru, concedendo a sub· 
vençlo de JO:OOO$ooo para a effectividade t1a 
CXEOS&çio agro ·pecuaria de Uberaba. 

segunda do do n. 97, auctorizando o gover4 

co dó E'tldo a entrar em accordo com o da 
Unilo no sentido de serem applicados á dissc-
minaçlo da tnstruc:ção prilD&l ia oe auxilioe 
que forem d:cretados peJo Congresa'· Nacio-
nal. 

Segunda do de n. 165, do Senado, sobre o 
adiamento das eleições municipaes. 

Continoaçao da terceira discussslo do pro-
jecto n. rb4, do Senado. reatab:lccendo a pasta 
d ~ Agricultura. 

levanta-se a sessllo. 

37• SESSÃO ORDlNARIA AOS 19 DE AGOS. 
TO DE 191 

Pmtsm:eNCIA DO SR. PRADO LoPJCS 
SUMMARIO :-Acta..-Expediente.-Apreaentaçilo 

de parecerea.-Dilcuulo dos parecerea na. 206 
e 207.-RedacçOea 1lnaea doa projectoa na. 89 e 
104.-3.• diaculdo do projecto n. 1641. do Sena-
do.-Dfacu.raoa e emendaa doa are. :senna Fi· 
gueiredo e Heitor de Souaa.-1~· discuullo do 
orojecto n. 110.-1.• do de 111.-2.• do de n. 
07.-2.· do de n; 165, do Senado.-Ordem .do dia. 
Ao meio dia, feita a cbaa;&da, acham-se 

presentea 01 ara. Prado Lo:e~, Americo Lo· 
pet. Argemiro de Resende, Jayme Gomes, joão 
Lisboa, Pcricles, Garibll i de Mello, Ed~ardo 
da Cunha, Scbumann. Sty~ita, Aristotcles Ou-
tra, GaJdino Rios, Pedro Labome, joio Porphi· 
rio, Raul de Faria, jolo venoso. Nelson de 
S:nna, juvenal PeiU'la, Eduardo do Amaral 
Martins , da Silva, Tanrcs de Mello, Silveira 
Brum, Castell > Branco, joio Antonio, Heitor 
de Soas~, Senna Figueiredo, lgnaeio Morta, 
Abeilard, Valdomi' o de Magalhies c joe~ -~1· 
ves. faltando, com causa participada. os ara. 
Xavaer Rolim, Miranda Junior, PaoJiello, julio 
da Motta, Alves de Lemos. Antonio Moura c 
Campos do Amaral e, sem ella, os maia senha. 
res. 

Abre· se a sessão. 
Uda a acta da anteced mte c não havendo 

quem sobre ella faça obse:vações é a mesma 
dada por approvada. 

0 SR. I. 0 SlCCJUt'l'ARIO di (OOta do seguinte 
lCXPlCDilCNTlC 

Offielos 
Do sr. Secretario das Fi::1anças traDIIDittin· 

do um requerimento em que o tbeaoureiro da 
Recebedoria de Minas Luciano Leopoldo Bra. 
sileiro pede restituição da quantia de duzentos 
mil réis, importancia de uma cedula falsa que 
a este acompanha c pelo mesmo recebida .em 



txcreio de seu cargo.-A' c:ommiasio de Peti- · 

~á camara Municipal do PiraDgi/PlOteatan·• 
do cc.atra a alteraçao das dlviaas,entre.oa· dia- • 
trictos de AUiançt e Dores do Twvo.-N c.om·• 

4. 0 ) de .doia anna., sem vencimento ·para 
trfttament&-de 11Udc;, 1a·d. Rtgina.. CJJ!dida>de 
Oli-..eira Andrade, profes!ora do grupo .caco-
tu de! Anlonic. Dias A bailo, município do-·lta-
bir&t de .Matto Demro ; 

missão respectiva. S 0
) d:: tre& ,IDDOa-J em prorogeçio IOie&cri-

. . rio.~ paa .d~sdâtrido de Taru~aa( PO mu-
Rtquertmenlol Dicipio,cbS. Jc.Ao N~muc:cno.; ~ntonio V:i-

0 SR. SENNA Fxou.JUREDO envia á' Mesadois l ccnte~ ·ck Mlp:lbics • 
requerimentos: um do dr. CariOI Percin.de ! Ar.t..l ' Rc\log~e asc düpsai~õe& CIDJ~ 
Si F.oHes. gedihd'o restituiçlo de direitb- qoel trario •. 
pagcu pelo contracto para corntrucçào da es- · Salà' daa•commi~cs da:Camara dos Deputa· 
trada de. ferro. que,· partíndJ da ci~e do ~r- • dos: 16 de ••gono d6' H)'JO.-lgnacio· Murta.-
vo fosse á Pcad~JS c outro.de V•e•ra 1\tllrh~l Heitor·de Sou;a. Martihs da Silva.-S. Sty-
& Comp., solicitando a corrccssão de uma VIII Jita-. -Vto a imprimir.:se . 
ferrea que do p~mto m < i~ convc nient~. ~· E : · O SR. GARIBAI.DI DE MELI.'), pela commi!lt'llo 
F. Leopoldin2,ltnba de B&cud. s, mUDlCI~IO d'il de camara:; .Municipaea; apresenta o seguinte 
Ponte Nova vá terminar no arraiardo Jeqq~ · 
com aproveitamento da. E.. de Ferro da ~' Parecer para 3. • discu881lo do projeclo n. 95 
« l.noa Fforencia,.-Remettam~e á commissào 
d! Obras Publicas, d::vendo o ultimo ser anne- A commis~ão de Camaras Municipa•s e Ne-
xado ao projecto n. 1cB. que trata do assum- 8'°C10S Inter, estadoaes, ar que foi, presente o 
pto. projecto n. 9i. de l7 detjulbo do corrente anno~ 

O orador. prevalecénJo-se ainda da tribuna, \á approvado em l. • discussão -é de parecer 
requer e é deferido pela c amara que se faça .a. qr e· seja ·o me~ mo submettido 'i terceira dis.-
inve~ão da :a. • parte da rdem d) dia, devendo cusaão 0 approvado, com a rreama redacçãG-. 
ser discutidl'l e:n primeiro Jogar o projecto n. Sala !das commis~es. 19 d:_agosto de 1910. 
164, do s nad) . -Gariraldi de Mello . - Frederico Sc.humann. 
Retir~-:;e o ar. Am~ rico Lopes. -Heitor de Sousa. 

O ME ;M s~NBCR pedi! e obt . m dispensa das 
APRI!5E :STAÇA~ DS PAR:Ji:CERE" DAS C~Ml!I 5_ÕE3 

O fn.. !GNACIO MuRT p~la . commissilo de 
P ~ições, épresenta c.s seguintes pareceres: 
ParectY. ptw4 2. • disausifo · do projecto iz . I OI. 

(5. • Jegis-latunr) 
~ commissà'o c!e Represen~·çõ~ s. Requeri • 

mentos e Pet ições a que fi i presente o proje..: 
cto o. 10 r. já approvado em L • discussão, é de 
parecer que se ja o me. mo submetlido a :;~ . • 
discussli('I reservando ~o dirdto d! apresen-
tar as emendas -que julgar convenit'nte·. 

Ssla d ts c<.'mmissões, 19 de agosto de 1910. 
-Ignacio Murta. - Heitor ce &usa.-Martim 
da Silva.-S. Styli ta. 
Parte# e redacção para terceira dis.cusslJo do 

projeclo n. 1 0 6 

(5. • lcgislatora) 
A commissão de Representações. Requeri. 

rim:: nt s c Petições, a que foi resente o pro-
jecto n. ro6, approvado em segunda discussão 
com tres emen:ias, offerece o para terceira dis-
cussão com a seguinte redacção : 

O c.n re o Legislativo do Estado de Mi · 
nas G:raes decreta : 

Art. 1. · Fica o Presidente do Estado au. 
ctoriza lo a con;eder as seguintes li c( nças : 

1.0
) de dois annos,em prorogação, aoci adão 

Antonio Francelino Lafe tá escrivão de orphàlos 
do município de \ontes' Claros, para trata 
menta de sauc!e · 

l. 0
) de t res annos pera o mesmo fim e sem 

vencimentos, a d. Mathilde C rmelita de len-
car, professora de Santa Rita de cassia, muni-
cípio de Santa Rita do Sapucaby; 

3.0
) de "eis mezes, em pror~ação para tra+ 

tam nto de saude, na forma da kgisla~ão, a 
d. Rita de Ca si a de Sousa Lima, protesson do 
1. o grupo es alar de Bello Horizonte ; 

formali~ades rcgimentaes. afim de que o p!O• 
jecto n. q; figure na ordem..do·dia seguinte. 

O SR. S:aN·NAFicuaumo:>, em no.:ne da cem• 
missão de Orçamen o, apresenta o seguinte 
Paric61" f;etr'a .• di~ctltdo d6• projetlo- n: IO& 

A commi!s · d!. Orçamento. examinan:!o DG-o 
vamcnte o pro·jecto n. 100, iá approvado em 
,,. discut são, considenndo que elle mereceu 
os applatl!O'~• d Camara . d Depu.t:a.aos, POr 
ser julga~o o assump .o de maxima utilida:le e 
opporiUnidade;. dcnrc.njo tomu SCT em realida-
de· . 

considerard'l ainda qt: c os sacribcios, por 
ventura, feitos peJo . Est•do, redundarAo em 
beneficio geral, paf<lue se trata ae dar com-
bate a um mal uni-v,crsal. que Oagella todos GS 
paizes do mundo, extendendo·se. d mo:1o as-
sustldor em o nosso; . 
considerando mais que. peles estudos fei.t~ a 
rcaJizaçio do grande emprehendimtnto de que 
trata; o . pr jecto, recommet:darâ efficumente o 
O(l6S() Estado ; · 

Consideramo finalmente que si o a11s.umpto 
constituisse o < programma duma administra· 
çào, seria a sua realização bastante para re-
comme~~dal a a benemerencia publica- é de 
parecer que seja o dito projecto sutmeltido á 
J.' discu&!o e approvado. 

c:aJa das commissões, 19 de ~gosto de 191o.-
Senna Figueirejo .- - Nelson de Seona.-Hei-
tcrde Sousa.-Joflo Us)xa.- A 1mprimir-se. 

O != R. 1\"n t.~o:x DE SENNA, por pa te da cem-
missão de l113 trucçào ublica, aprese nta o se-
guinte 

Parecer e rtdacç-o para 3 . • discussão do proje• 
cto n. 96 

( s-.• le gislatun ) 
A con mis!Ao de lnstrucção Publica é de pa-

recer que passe a 3.a discus~lo e seja apprG-o 



vado o projecto rr. rfl, assiiD'·redfJid> com as 
auu.emenJas, de acCOtdo com o veocido.em l. • 
diac:uulo. o Coàgresso Legislati ... o dQ Estado de. Mi 
nu Geraes decreta: 

Art. 1. · E' consiilerada·inatituiçlo de.um 
lidade publica-cA Academia Mineira de Let ; 
tru»-fuaJida·nar. cimdc;.c!c juiz. .de Fóra,c:o 
2; de c.'ezembro de 19 9· 

Art. 2. • E' o Pl'etiident~ do Estado aucto;-
rizado a man11r imprimir, gratuitamente', na 
Imprensa Official do Estaco, ann~almente, cs 
cAnnaes da citad& Acad: mia. 

Art. J. · Fica tambem · o gov~roo auctori 
zad) a abrir o credito necessario: 1. • ~ra 
a impres .. ia do c Livro <h Bi·cen:enatlio 
de Ouro Preto » - inclusive • s despesas c Jm 
a grt.vur~ das iliustraçõ. s que acompanha-
rem a referida c.br<~; ).· para a instituiç~o 
de dois premios annuaes de um corrto de rc s 
(1:oooSooo) cada. um c que serão c onforidills, 
respectivamente 20 auctc.r da ocell:n r obra 
uma em prosa e'outra;emverso, publi1c<cb e 
escripta em Minas, cabendo o julgamento e 
concesslo do premio li uma com missão, esco 
lbida pela Academoa•Mincira de Lenra.s. 

Art. 4· · Revogam-se as disçosições em 
contrario•. 

Sala. dls ccmmissõ:s da carnara dos D! pU· 
tados, 19 de agosto de 19 10.-Nel co de Senna, 
r«!lator.- João \'ell so.- Pedro LobOJOe.-Raul 
de Faria . - C a te: li Franc o. 

O MesMo ~RNH )R pede• e btem dispensa 
da \ forma i ade3 r e_ imentaes para que o pro 
jecto n. 9ó se ra dado para a ordea1 do d1a !e 
guinte: 

Pv1e1r n. 206 
E' lido; p sto em diecossllo e em debate 

approv&do o parecer n. :aG6, da commis!ão de 
Orçamento. 1equeren:Jo qu~ se remetta á com· 
missão de Legistaçã?tuma petiçã d >contador, 
distribui•j x e partidor d J comarca de S. joào 
Nepomucer:o: 

Paruer '~- 07 
E' li1o, posto em dis.us.ào e ~gu:.lmente ap· 

provado. sem deb~tte, o pC>recer n. 207, da com· 
missão de Orç m~nto. rc.qu r n~ que s .... . ~e
metta á commi ào de Legislação e justiça 
uma petiçio de Funcisco Au~us to Fernm1es, 
1. • jJit de paz de Ouro Fino. 

RedacçãD finaJ do projedo 11. 89 
Lida e posta em discussão é sem d~b:lte 

approvada a redacçào final do c roj~cto n. f9, 
auctorizando o pre s id~nte c'o Escada a c n-
ceder licença a diversos funccionarios.-Re-
metta se ao Senado. 

Reda~fãoji7cal do ptojedo n. I04 

Lija e p::.sta em discussão é egualmente ~p
provada sem d ~bate a redacção fin 1( do proje· 
~;to n. 104 au : t 'l ri z ~n::lo o g ,V( rno do E• taci?, 
a· entra:r em ac :odo com a C amara Mucici 
pai fie' juiz de Fóra para o fim de coll9olidar a 
dirida do mesmo municipie.-Ao Scaado. 

Passa se á 
S&GUNDA .PARTE DA ORDEM DO DJA 

3." DI~ COSSXI) DO PROJEC'l'O N, 164, DO SElUDO 

Na forma do requerimento d > tr: S~nna Fi· 
gueirc:d , fei to no expedient!. é an1lunciada a 

continuação da 1·· dilca&ão do prc .jecto n •. ~~. 
do Senaéo restabelecendo a pasta da il8fJCUl· 
tur·• • 

1 O ••= 8hlaw Fl&uelredo:-Sr. Pre-
s'dence. V9fl"SUbmttterá c .nsidcração :ja Casa 
uma -emcndt- ao.proj :cto elll_.9iscussào·por par-
te da commisslode Orçamento. 

A emeoda VÜilt' · cumprir um preceito-· cem· 
stitucionat qtre dettrmida• a fiuçto d~ subsi· dros para·os·depotadJS. senaC::ore., presi~~te 
e vi~ preeideote do Estado na futura leg••· 
latura- c qua1rieonio presidencial. 

Sr. Pr sidente beararjsadoa:K!ou o legis· 
lad ) f determinando em lei ,qve os sub idios aos 
membros1do Congresso f058 t m .fixados noJ6m 
de cada le~islatura, dando assim ampla liber-
dade aos coogressiatas· para pnnunciarem ' so • 
brC ro 88!Umpto~ • 

A emenda' mantem· a dispcsiçáo actuaimen· 
te em via-ol!.tque t aquotla ~ r~:vista no de c. n. 
4912. de 1 1- e na lei n. 4l7, de 1906. 

.Janto a a\uda de custo ~ra reel~tmações t~m 
s1d J ~onstan tos devido a má ..1istribuiç~o que se 
f~z della em vista dos erro\ e defcites, que se 
enco tram no qt1adro de di~tancia, quadJo es e 
approva o pelo gQver~o. . 

Entendeu a co:r.m1~slo fixar a quantaa certa 
pira aiu1a de custo. ao• d·putados e st n~dorca 
por enteod!r qu~ assim ficam l'!v itad.s de v,z 
as r ·cJam;ções qu: constantemente appar.:e-
c m . 

A commi·s!o Gxa em 8co$ooo a • aj~da de 
cu,to a que tem direito todo o m: l. bro do coz:-
gresso· que ~idir 8'té a distancia de- t .oco .kt-
lcme•rcs, comrutan:lc-se a idr:e vol•a, e~~ . 
1 :2oc Soco a tocso o co gres .. s!'ta que res1dtr 
em du.tancia sup. rior a 1.000 kilometros. 

outra e enja fixa cs subsidio3 do presiden-
te e vice-pr 6KI:nte do E lta :o qu~· snão 's 
ruesmos actualme te em vigor, st ndO' que dá. 
ao V1ce prclli Jen:e 12:c.o:.S.o:> para repr sen-
taÇti O. 

A outra emenda fixa os vencimentos d1 Che-
fe: d: Policia do Esta.J e d3 auctoris2çã 1 ao 
g-ovcrnr> P·· ra ref rma r a ~e ;re_taria d~ Po~icia 
afim de attenda melh r o servrç pubhc~. 

As emendas. estão assim concebidas (le). 
(Muito bem; muito !Jem.' ) 

N.6 
Art. O subs1dio aos memtro! do CongressG 

Ligislativo do Estado. durante ao ses~ões or-
dinarias e t xt raordinarias da eguiote leg islatu • 
ra serão os mesmos d: que tratam o dec . n. 
47'2 de 14 de abril de 1&} 1. e as leis nos. cjJ 
de '2o de. \ulbo de 1894 e n. 417, de l<) . de 
agosto de 1906; e ajuda de custo será de 
SocS:có a ca ja membro do ,ongreaso, até 1 
d stancia de 1. ooo kilometro, , e de 1: :oe:$::oo 
peJa distancia superior a I.Goo kilometro~, 
fi=.ando o governo auctmiradJ a rt vcr a tabe!-
la daadi stan.ia. . 

Art. O subsidio do Pre:>ide te do Estõdo, no 
per odo·de 191.0 a 191~ sort o ·mesmo Ú'\ado 
na lei n . 93, de 19 de julho de 1~94 e con:i-
núa• a •tr regulado pela: lei n. 337. de 30 de 
agosto • de 19~ l e outras que regem o as-
&umpto. 

Paragrapho unic,. O vice·rresident~, r:o 
mesmo perio~o de 1910 a :914, pe-rcebera an-



nullmente, fóra representação, a quantia de 
ll :oooSooo. 

Art. Os vencimentos do Chefe de Policia do 
Estado serão de 11:oooSooo annuaes. 

Art. E' o Presidente do Estado auctorizad:> 
a reorganizar a Secretaria de Policia, de modo 
a attender melhor 10 serviço publico, adoptan-
d:> a<J mdidas que enten:ier necesaarias. 

Sala das sessões, 19 de ~to de 1910. Sen-
na Figueiredo.- Nelson de Sllllla.-jolo Lisboa. 
-H:,ro: de Sousa 

sao postas en dis~ussão coojunctamente. 
O ar. Reitor de 8ou88: Sr. Preaiden · 

te. r.:l•ctor da commis!ão d: Legislação e jus-
tiça em relação ao projecto em debate, cumpre· 
me dizer que clla ac:ccita as emcodaa propos-
tas pela commis:lo de Orçamento c das quacs, 
como membro desta sou tambcm si"natario. 

Por !;U& vez, a commissão de Legislação 
propõe dllas emendas que são explicativas do 
pensamento c.ontido em emendaS approvadas 
em ~· dtscusaao. 

Diz a primeira e .nen:ia (lê) 
A emen:ia que formulei no l' turno regi-

mental restringe a au~torizaç!o de supprimir 
cargos desnecea carios á aova pasta da Agricul· 
tura, á secr~taria organizanda, 1 commisalo 
entende, P< rém, agora que ~ melhor ampliar 
esc;a auctor'i2açio as demais Secrcc:tarias de 
Estado. 

E' uma mf:dida que, exercida criteriosa 
mente, só pode trazer vantaacos não só na 
distributção cb serviço como tambcm oa eco-
nomia da despesa destinada a tal &m. 

A outra emenda, que ~ uma sub· emenda a 
de n. l, manda supprimir nella as palavras 
fJUIJtll/o vagarem. 

E' simplesmente explicativa e a commissão 
espera que, uma e outra, merecerllo a appro-
vaç!o da casa. 

(Jf•lifo bem· muito !Jem!) 

Eme•da 
N. 7 

Accresente-se on :ic toovier: 
A.t tigo. E' o governo do Estadl' autorizado a 

supprimir tambem nas lemais Secretarias de 
Estado os ;argos desnecessarios. 

N. 8 
Sub emenda ã emenda n. 2. 
Supprimam-sc as palavras: cquando vaga. 

rem•. O mais como catá na emenda. 
Sala das sessões, em 19 de agosto de 1910. 

Heitor de Sousa.-Pericles de Mendooça.-jost 
Alves.-Eduardo do AmaraJ.-ValdorDiro de 
Magalb!ts. 

São postas em discusalo con\unctamentc. 
Ninguem mais tomando a palavra encerra-se 

a discussão, sendo approvados o projecto c to· 
das as em :ndas. A' comu.issão de Rcdacção. 

1.• disruuiio do projecto n. 110 

Lido e posto em 1.• discussão é sem debate 
approvad > o projecto n. 110, releva!ldo o ex-
carcerei ro da cadeia de ltapeceric:a do reato 
da pena qLJe lhe foi imposta por crime deres-
ponsabilida e. -A comm•ssão de Orçamento. 

z.• dücusaão do projlclll n. ur 
Entra em r.a diacUISàO, que sem debate 

cgualmente se encerra, o projceto n. 111, eon · 
ced:ndo a subven;lo de 30:oooSooo para a efle-
ctividade da exposição agro-pecuaria de Ubc-
rabe .- A' commisslo de Orçamento. 

2.• dscussão do Jrojecto •· 97 
Sem debate appróva·sc em 2.• discussão, em 

todos os seus artigos, o projecto n. · 97: aucto-
riundo o governo do Estado a entrar em ac-
cordo com o da Uniao no sentido de serem ap-
plietdo! à disseminaçlo da instrucçio prima-
ria os auxílios que forem decretados pelo Con-
gresso Naciona 1.-A' commiasão de lostrucção 
Publica. 

2. • diacu.1lo do /Jf'ojectD "· 165, do Stflado 
Finalmente lido e posto em ,,- discus~ Ao, é 

approvado sem debate c volta á commi~ lio 
de (.;amaras Municipaea o pro;eeto n. rós. do 
Senado, sobre o adiamento das eleições muni-
cipaes. 

Nada mais havendo a tratar-se, o sr. Presi-
dente designa para amanhã a seguinte 

ORDEM DO DIA 
PRniJURA PART.R 

At~ uma hora da tarde : 
Leitura e approvaçlo da aeta. 
Expediente. 
· At~ duas hores da tarde : 
Apresentação de pareceres das commissões. 
Apresentação de projectus requerimentos 

indicações, interpellaçõcs ou moções. • 
Discussão de requerimentos, Indicações, in-

terpellaçõ:s e moçõ.:s. 
Approvaçio de red•cções finaea. 

SKGUNDA PART.R 

Até 4 horas da tarde : 
2.• discossAf? do project<;» n. 29, de 1903, de· 

claracdo conttnuar em vtgor o art. s: da lei 
n. j71, de 4 de setembro de 1896. 

2.• do de n. 105, abrindo credito para a con· 
clusão das obras do Palacio da Justiça. 

~.· do de n. 163, do Senado auctorizando o 
governo a crear nas immediàçõcs da capital 
um Asylo de Mendigos. 

3.• do de n. QJ, concedendo um premio de 
viagem ao alumno que mais se distinguir na 
Escola Agricola de Lavras. 

Continuaçlo em 3.• discussão do projecto n. 
IOJ, modificando o serviço estadoal de Assis . 
tencia a Alienados. 

1! do de n. 1 u, concedendo auxilio á Santa 
Casa de Misericorc:Jia d: S. joio d'EI·Rei para 
a cons trucção de um novo hospital modelo. 

3! do de n. 9S. dando a denominiÇio de 
Conceição da Pedra, ao districto de Pedra 
Branca, do municipio <Je Santa Rita do Sapu-
cahy. 

3! de de n. Q6. considerando de utilidade 
publica a cr\ cadcmia Mineira de Letras•, dl: 
Juizdc Fóra. 

Levanta· se a sessão. 



38.• SESSÃO ORDINARI ~.AOS~ DE AG05-
TO DE 1910 

PnsmaN~IA DO sx. PKADO LoPas 
SUMMARIO :-Acta.-Expedtente. -Obterv 1ões 

do ar. Eduardo do Amaral.-Apretentaçao· de 
pareceres.-2. • dlscuulo do projecto n. 29, de 
1903.-2.• do de n. 105, - Dhcursos e emendas 
dos ara. Senna Figueiredo e Heitor de Souza.-
2.• do de n . 163, llo Senado.-Oiscursos dossrs. 
Ariatoteles Dutra e Senna Figueiredo. - Adia· 
nlento.-3.• do de n. 92.-3.• do de n. 103. -
Emendas.-Re9uerlmento .-1.• do de n. 112.-
3.• do de n . 9<>.-3.• do de n. 96.-Diacurso e 
emenda do ar. Nelson de Senna . - Ordem do 
dia. 
Ao meio dia, feita a chamada, acbam-se pre-

sentes os srs. Prado Lopes, Americo Lopes, 
Argemiro de Rezeude, Heitor de Souza Sty· 
lita, Aris ·oteles Dutra, Garibaldi de Mel o, 
Eduardo do Amaral, Paoliello, Castello Branco, 
Jayme Gomes, juvenal Penna, João Vellow 
joio Lisbo1, Pericles, Galdino Rios, EdgardÕ 
da Cunha, João Porphirio, joio Antonio, Tava-
res de Mello, Pedro Laborne, Senna Figueirc: . 
do, lgnacio Murta, julio da Motta, Nelson de 
Senna. Abeilard, .\.avier Rolim, Valdomiro d( 
Magalbàes e Schumann, faltando, com causa 
participada, 03 srs. Miranda Junior, Alves de 
Lemos, Antonio Moura e r:ampo3 do Amaral 
e, sem ella, os mais senhores. 

A br~-sc a sessão. 
Lida a acta da antecedente e não havendo 

quem sobre ella faça observações ~ a mesma 
dada por approvada . 

O sa. 1.0 s~tcRJtTARIO dá conta do seguinte 

2XPEDIE::s'TE 
OjJicio 

O sr. Secretario das F inanças. traosmittinoo 
a mensa~Zem em que o sr. PresiJente do Es 
tado submette á apreciaçlo do con()'resao o 
balanço da receita e despe!a do exercício de 
1909 e bem a9sim a propo~t:t da approvaçào das 
contas respectivas. - A' commissão de Orça· 
mento. 

O ~R . EDuARDO DO AMARAL, como presi-
dente da commissão de Redacção, t manjo a 
palavra, diz que recebeu oara redacção fina l o 
projecto n. 164, do Senado ; e parecendo que 
parte da emenda n. 8, ofterecida ao referido 
projecto e referente ao subsidio 11os membros 
do Congres o, de Presidente e vice -Pre. idente 
do Eatad0, nc. perio:lo de I<}IO a 1914, e tambem 
á afuda de custo aos primeiros, deve serdes · 
tacada para constituir projecto separado, s . 
exe. requer seja a Camara consultadJI si eon· 
ente :tue a mencionada m1teria seja destacadl, 

afim de constituir projecto differente. 
A camara resolve de accorclo com o reque· 

rido. 

ReiJuerim etlto 
O sx. juvaN.u. P~tNNA envia á Mesa um 

requerimento de Francisco Alves de Faria e 
outros lavradores residcutes no districto de 
Dores ~o Turvo, município de Alto Rio Doee. 
pedindo transferencia de suas propriedades 
pa.ra S . joaé de Tocantin9, município de Ubá . 
-A commisslo respectiva. 

APKHS.NTAÇÃO DE PAIUCCKRES DAS COJ.U.USSÕD 

O sx. EDUAKDO Do AKAJLu., pela commis-
l!ão de Constituição, L-:gislaçlo e J ..:~ stiça, en-
via á Mesa o seguinte 
Pa,1cer ~ara z.• dücrusab do projlcto "· r ro 

(5.• lcgiilatura) 
A commissão de Constituição, Legialaçlo e 

1 stiça a que foi presente o prúj!cto n. 110, 
deste anno, é de parecer que o mct mo, jâ app· 
vaclo em 1: discu:sào, St ;a aubmettidO á 2.• e 
approvado como está redigid 1 . 

Sala das comn:ii~sões, lO de agosto de 1910. -
Heitor de Sousa. presider.te .-EduatdO do 
Amaral, relator.- Valdomiro de Magalhles . -
Pericles de Mendonça.-A imr rimir-se. 

0 MESMO SHNBOR, em nome d• COO missã~, 
de Redacção, envia á M sa as· seguintes re · 
dacções finaes : 
Redacção firwl du m.~ndas ao project o n. 164, 

do Senado 
cs .a legislatura) 

A commissão de Redacção das Leis I! de pa 
rt cer que para as emendas adoptadas J)<lr esta 
Casa d:> Congresso á proposição n. 164, do Se-
nado, seja approvada a !leguinte recacção fi-
nal : 

Emenjas substitutivas : 
Art... Pica restabelecida, sob a denomina . 

ção de Secretaria dil Agricultura, Industria, 
terras, Viação e Obras Publicas. a Secretaria 
da Agricultura, Commercio e Obras Publicas 
creada pela lei n . 6, de t6 de dezembro de 18Q1 ,' 
e supprimida pela lei n. 318, de 16 de se. 
tembro de 1901 . 

rt. . . O governo organizará a referida. Se-
cretaria c~m os serviços . :.dministrativca que, 
porseu ob1ecto e matena, lhe competirem 
supprimindo os carg s desnece sarios e expe: 
J indo o regulamento preciso para a eflectivi· 
da je dessa organização. 

Additivas: 
Art .. . E' o governo do Estado auctorizaclo a 

supprimir tambem nas demais Secretarias de 
Estado os cargos desnecessarios. 

Art .•. Os Secretar ios de Estado perceberão, 
a lém dts vencimentos actuaes, mais a quantia 
de treunto~ mil réis (3co$ooo) mensaes, a qual 
se incorporará áquel!es vencimentos . 

Art ... Os officiaes de gabinete dos Secreta-
rios de Estado serão por estes escolhidos den-
tro ou fóra do funccionalisn:o pub.ico, compe-
ti t do neste ultimo caso a pessoa que for no-
meada o yencimento mensal de quinhentos mil 
r~is (sooSooo). 

Art .•• Os vencimentos do Chefe de Policia 
do E~ tado serão de doze contos de reis ...... . 
( ll:ooo$ooo) annuaes . 

Art.. E ' o Presidente do Estado auctoriza· 
do a reorganizar a Secretaria de PoJicit, de 
modo a attender melhor ao serviço publico, 
adaptando as medicas que entender necess• · 
rias. 

Art ... Esta lei entnrá em vigor na data de 
sua publica ;ão, ficando o govem,, desde iá. 
auctorizado a abrir o credito neccssari:l á 11c11 
execução. 

Sala cfas corrmis&tJ~s. ~de agosto de 1910 . 
-Edcardo d'l Amaral. presidente e relator . -
Julio da Motta.-Galdino Rios . 



R~d«çâo foMl doprojut& "· 1 r1, rÜIIltale •· 
uma ..emendta llt;resenlada d proposiç4o "· JÓ-t,, 
do Sencdo, e diUa desta&ada çonforme ·a.cki· 
l'ização d4 · Camt~ra. · 

(s.• legislaturJ) 
A commüsão de Redacção .das Leis, em vir-

tu Je da auctorização ccncedi:h pela Caman., 
na ses~o de boj !, offerece a se.ruiatc: udacçào 
final para o pro.;ecto formado da materia dcs· 
ta"ada do prv\ecto n. 164, do·S!oado, emenda· 
d) nesta casa do Co!lgresso : 

o conure>SO LegislatiTO do Estado de Minas 
d::creLa: · 

Art r.o O subsidi:> do1 membros do CO!l 
gres~o Legislat;vo do Esta lo, dJnote as . ses-
~õ:s odinarias e extraordinarias ca seguinte 
legislatura, será o mesmo de que tratam o 
d:c. n. 472, d~ 14 d: abril de J8Qr, e as leis 
n. 96, d: lO de jul~ode 1894, e417, de l7 de 
age5to de ' T91Ó; a aJUdl d:: ·custo serà de ..... 
8o:>SJoo a cada membro do •_ ongresco resid n 
te até a di tancia de 1000 kil m; t -os e 1 :2 0<. $ oo 
quan:fo a distancia for superir'r a esse numero 
de kilometrr s, fi;an:o o governo auctorizado a 
ll'ever a tab!lla das distancias. 

Art. 2.0 O subsidio do Presidente d) Esta· 
o. nJ perio:1 presidencial de IQIO a 1914 
erá o mesmo fixado na lei n. 95 ce 19 d! iu!ho 

de 18~4 e conti(jú:t a ~er regulado pela lei n. 
337. de 30 de agosto d;: 190~, c outras que re-
gem o assumpt . 

Paragrapbo unicn. O vice-Pre!idente, no 
mesmo perioco de 1910 a 19 14, perceberá 
annu 1Jmente. p:ua r:pre!lentação, a quan ia de 
doze contos de réis ( tl: ooSJCo). 

Art. 3-o Revo~am se as disp . sições em con· 
trario. 

Sala das commis:ões, lO de ag(sto de 1910. 
-Eduardo do Ama ral. presidente e relator.-
ulio da Motta..--G Jdino Rios.~A imprimir-se. 

0 ~R. HE!TOR DE OU3A, p::Ja COm'DiSSàO de 
Camaras Mu nicipaes, ap1esenca o cguinte 
hrecer ara 3.• cli!cussifo do projecto 11, 165, do 

Sena:to 

rs.· legislatllra) 
A ccmmissão jec~ mH·as Munici:.ae e Ne-

gccios Inter. E tadoae · t d~ paccer llt! o pro · 
i~to n. 165. doSenadc1, appr vaao ~ emem n· 
diS em 2.• discus ·ã , ::.e 1a submett 'd) á 3.• 
discussão e appr vadJ . 

Sala das commissões. em 20 de a~ to de 
19 ;0. -H~• tor de Sousa.- _;ar.ibaldi de Mello. 
-f. Paoli~lto. -A imprimir-se. 

O SR . EDCARDO DA C XHA, em nome da 
om nissão de Agricultura e lndllstrias. envia 

a Mesa o seguinte 
Parecer n. zo8 

( 5." legislatura) 
A co nmisslo de Agricultura e Industri1, a 

nue foi presente ':!ma representação a!'s ig-nl · 
por jJ e Franc•sco Ch dve~ e outro-, peJindo 

ao Coruress"'~ Mineiro lhes coxueda . permis ão 
para cult.val.em uma ilha '-ituada no no 
Fran:is:o em frente ao arraial de S. Romào. 
no mun.c;p:o de S. Fran isc.o, allegar.do coo~ 
star ·lhes ~er ella !ie propríed•de do E~tado, é 
de parecer que seJa a repr.:sentaçlo remettida 

10 JOVernoWim de que 10'ore ella dê .. ~s necet• 
sanos esclareciment.CM~ á c:ommissã o. 

Salt das commi~sões, 20 de agosto de 1910. 
Ed~.do'l:la. r.uctra. re!atdr.-Jovcml lPenn1, 
prcstdon;c : - Galdino• Rios . -~ imprimir-IC. 
' 0 sx. joXo ·P.oRFIJUO, tpela ,commiss.ão ,de 

ObrM1Pubtiaas; Ienvia á Mesa os uguint;cs, -,.. 
rectTes : 

Par,ecer . 11~ 209 

C 5.• 1 .lej~latura) , 
A :conunissão de i9bras P-ut)Jicas e .ViiQIO . a 

que foi presente o requerimento do dr. Garios 
Pereira de '-á Fdrtes, •pedindo r~stitui~Ao de 
direitos pagos e iodemniução de despeses fei· 
tas com cstlldos e plactas em cu!Dprimento 
de contracto pa a a construcção de uma via• 
ferre~, que partindo da cidade d • Turvo fosse 
t rmioar na E. F. Oébte de Minas, nas proxi• 
midades da e&tação d; Pr~dos, per ter o gover-
no .do Esta Jo.dc:clarad:> caduca<~ a conces&ão..c 
contracto celebrad~s .com o mt:!im9. 

~(nsid rando. ue.o a•sumpt do refcridl re• 
querimento envolve altos inter.csses do Estado 
é d~ parecer : 

Que seja o al!udido requerimento en'iiad> ao 
governo ~ Estado, afim de que elle, o toman-
~o n1 devada consijeraçào, i,;:1fo me à Camara 
dos srs. D:putajcs. 

Sala das ccmmissões, em 20 de agcsto de 
1910 . - joAo Porfirio, presidente relator.-
Val:iomiro c!e Magalhães .-Frecterico· Schu· 
mano. 
Parece r para 2. • diJCIIssão do projecto n. 108 

(' .• Je~isiatura) 
A commi!'~ão de Obras Publicas e Viação a 

que frm m presente:; o proiecto n. ro8 deste 
anno, ji approva o em 1.0 discussão, e o do .. 
cumento protccollado s b n. 1 .23 t que ao mes• 
mo é de t~are r e r ue o me m!) projecto 5eja 
;ubm: tl1do a 2." discussão, 1 eservando-se o di· 
r ito d~ 11pr..:sc: ntar enendaa ' no correr da 2: 
diSCUESão. 

Sala das commi~sões em 19 ce agosto rde 
!QII>.- jo!lo Porfirio, 'presid~nte relator.-
Valdomiro de Magalhàcs.-Fr d;rico chu· 
m .. no.-Vão a imprimir·se. 

O Ma~.M·) SENHOR ped! e cbttm dispenea. 
das formalidades regimentae3 para que o .pro. 
jecto n. 108 faça parte da ordem do dia st• 
uinte. 
Passa- ·e á 

~.· ARTE 0 .\0RDEMJ)O DIA 
1." DISC USSAO Dl PROJEC'tO N. 29, DE 1903 

Lido e pcsto em l " discussilo é sem debate 
rejeitado o proj ~c to n. '29, de tÇO"J, declarando 
continuar em vigor o 1ort. 5 · da <l~i n. 177, 
de 4 de etembro de 189~.-Vae para o archivo. 

2• discussão do projtclo "· ros. 
E' 3.nnunciada a :a• discus~ào co proj~cto n. 

ro;, abrindo credito parW~ concil:lsào das obras 
do Paiacio d'l jo!>t:ça. EmldiscussAo o art. r• 

O •~~"· Seaoa Plpelredoa-Sr. Pre. 
sidente, pela éOmmis;ao d~ rÇ<~ m,nt(') aprc• 
sento ao artigo r· d proj~cto em aJ.SCUS!Ao 
duas t mendas qae ' tém em vista att'.:nder . ta 



mensageoa do p:xler. e:zecutivo e datadas to .las 
ellas de rode agotto. 

A primeira meoaag~m pede um credito sup-
phm:naar.dc 2;:250tooo a lei n. ·S<to, de··22 de 
setembro .de · 9C9, na pu te relativa ao ·~ssoal 
da Secretaria do Interior•. 

O:igiDI :asa cme.Jlda, o facto de ter sido ~e . 
orpn,zada (S\& Secretari•, eom o qu: h uve 
um pequeno augiDC:Dto de d:l'p:Zis. 

A segunda memagem pede um credito de 
~7:56~$4lt, sendo 157=5~21431 ao n. X X, 
kttra I, r·. att. 3·da lei a. s 10, oe 22 de se 
tcmbro d' 19~9 que se rc fere á eonstruc:çào de 
predtOI eacolarcs e mais um outro de ..•..•••• 
so:oOtSooo, ao mesmo nomer 1 XIX, letra 6, 
do mesmo art. 3' da citac'a Jci a 510, e que 
ser:f:rel forn c ;mcnto de livrva ~sc ,lares. 

A ul:ima mensagem solicita aiod.t r m credito 
de 19:041$520, á let.a ó, n. XVllt, § r·, art. 
4 ·, da Jei a. 486, de u J~ ~etcmbro ae 1908 e 
decreto n. 2.703, d: 21 :Se de%embro de 1909, 
tamb:m referente á obras em pr :dia! cscolart s 
e fornecimento de hvros ás escolas publicas. 

A eommissào, acbandn just<a os credi.os p: -
d idos apruenta as s~gti •tes emcnd~: (1!). 

Como se Lrata de matcria d: d spesa a com-
misal.o deseja q ;e as emend t!' tenbam amplo 
debate afim d: que fiquem, b~m e'ctarecidas 
as medidas que proçõ~ . (,Y!t~ilo tem ) 

Eme~td.,s 

N. I 

A art. 1 · 1 no principio, sutstitua se pc lo 
seguinte ; - rlC~m abertos, dehde já, ao gover -
no do EsUdo os seguintes cr~ditos ~upplcmen 
t arc -r·-. o mlis como t ' â. no lut i5o, até 
o Gm. 

N. :a 
No fi n do 1 tigo I · accre5cente se: 

c-2·- De 25 :150Sooo ( vinte e cinco conte 
duzer.t c e ciocoenta a: i I ré:s) a rubrica do o. 
IV- a- (Pessoal da Secretaria do Interior) da 
lei n. 510, de 21 d~ setembro de 1909; -r-
De l07:)ÓA$433 (duzelJ tos e sete COl·t l qui· 
nben:cs e se ssenta e àJis a:il quatrocentos e 
t rinta e tres reis) sendJ I5 i :56254 q (c e to e 
c incoenta e sete contos qutn'ler.tos e scss :nta 
e dois mil quatrocentos e trinta e t reis réis) 
t rubricadon . XIX, !J, I -, art. 7·, da l!i 
n . 5IO, de 22 de e1 emb o de 1909, e cincoeota 
contos ã rubrica do mesmo numero paragra-
pho e artigo ·da mesma lei, letra c;'- 4 ·-De 
dezenove contos e quar~ota e dois mil qui. 
nbentos e vinte réis lfi:c 41$520) á lettra.- b 
-n. X Vlll, t•, art . 4·, aa Jei n . 4 6, de u 
de sHcmbro de I<}OS e dec. n. 2.703 de 2 1 de 
deremoro de 1909•. 
-Sala das ~essões da Cam, ra dos Deputadcs, 
~o de Aga&to de I91=>.-F'. Paolie .fo, Senna 
Figueired , Heilor de Souza, Joao Misboa, Nel · 
son de Senna. 

São fOltas em discussão con j 1ntamente. 
O sr. Heitor de 8ouuu - Sr. Presi 

dente, o llnno passado o Coogresao votou a 
lei n. 498, de 11 de se:embro d~ 19 -9. que 
elevou os vencimentos do p:as Jal docente e 
administrativo do Internato e do Externato do 
Gymnasio Mineiro, e bem assim d? pessoal do· 
c eate da Escola NOfmal desta Capital. 

Por uma cJausaJ1 d;s5a lei, ella teve vigôr 
desde Jogo, d: .mo:lo que, na lei orçamentaria 

A. C. -27 

.de- I909 Dão podia estar contemplada a verba 

. que bzease faee ·1 esse accreKimo de d' spc11,, 
O ~ ov~mo. porc!m, tt m neeessidade dC despen-

· ~r a1:657Sóco e nesse escopo soli:itC'U ao 
Cong eaao a a~rtora de dois creditos supplc-
mtntares para tornar effcctivo o pa~ento 

. do reftrido augmentc de vencimentos. ' 
Scnoo pn s.ote a commissao 1 Mensagem 

du govc r :o teYe ella d: examinar o assump~o 
e se convtnccu da justeza da rcqu s çlo. t>cr 

· iSS:l, ·&proveita o protfcto em d:bate, que abre 
crcditos simil•es, para prOfôr 1 seguinte 
emer da: (l/1 

.1\.Compaobam a emenda ·d• commitsào ·-a 
M:ns11 gem c!o gev~rco e a demon: tração feiQ 
pela respectiva ~ecretaria da \DsutLJciencia 'da 
do1açào orçamentaril. (Muito bem!) 

Bmend4 
N. 3 

Accrescente-se o d: cx.ovier: 
:-~ rtigo. F'i:am e"ualmeote ab: rtos, desde 

já, 10 gov~roo ro Estado, cs segua<Jtes cre-
datos supplementares: de se. i contos seiseen· 
tos e ciocoenta e sete m•l setecentt.s c cin-
coenta c sete réis (6:657$7>7 ) para occor.rcr 
a"> pa!famento do accrescimo de: vc:oc mentoa 
do pessoal .ldministrativo e docente co Inter· 
nato e Externato do Gymmsio Mineiro, ~sele 
24 de outubro ate 3 1 e1e ckzembro do anno 
pas,ad \ e de quinze contos de réis ( 1 5 :cooS) 
para f ...zer face na o ' 6 ao aug-mento de. v co. 
cimentos do p ~ss( a i e creaçáo d~ logares na 
Escola f'ormc.r desta Capital, como tambcm 
aos reparos do e uficio c.nje funcciona aq.aelle 
estabeleci tento. 

ala das sessões, em 2l de agosto de l9IO. 
-Heitcr de Souza.-F. Paolieuo.- joào Lia· 
- ·a. 

Em discussão con\unctamente, encerra-se 
esta sem mais debate, sendo approvados o ar. 
ti~o e as emendas. 

Sem debate approva-se o art. 2.0 .-A' com• 
missAo de Orçamento. 

2." discussllo do projecto .'1. I 6J, do Senado 
E' aonunciada a , _. discussão do pro\e· 

c to ll. t6J, do s~ nado, auctorizanjo o gover-
no a crear nas imrnedtações da Capital Ull\ 
Asylo de "endigos. 

Em d1scussào o art. I.0
, crm as emendas 

\á offerecidas pela commissil.o :2e Saude Pu-
bhca, excepto a de n. 4, que se refere ao 
art. 4.0

• 

O sr. A•lstoteles Dutra: -Sr. Pre· 
sideate, a commissâo d~ Sauje Publica, da 
qual sou re ata. apresentou a.s ea c nelas que 
fcram lidas, ao projeeto em debate e aguarda· 
va a pre!'ente discuS!áO regimental para ex. 
çôr á ca a os motivos que a levaram a mo· 
diâcllr o trabalhO co "Senado. 

Ass•m é, sr. Presidente, que o projecto n. 
16 3, em seu artigo I: e paragrapho unico, foi 
emenda:So pela commis~ão, no sentido de ser 
a materia nelle contida, compendtada em urn 
só, claro e c nc•so. 

E n primeiro logar a comm'ssão achou de 
melhor alvitre designar simpJesmente de cAsy-
lo Afrooso Penna. em vez de cAsylo de MC111· 
digos• pJlque, nta ~6 esta palavra 1nendrps ~ 
deprirnent~, cem~ os 6n~ aqoe se destina es-
tilo perfeitamente precizaaos nas cllusola' 
subeequentes . 



ata 

Assim, em vez de ficar o artigo 1: e rua· 
grapho do profecto que dizem: (li) 

Art. 1: E' o govemo do Estado auctoriza 
d~ a cre1r nas immtdiações desta capital, sob 
a denominação c \syJo de Mendigos .Aftonso 
Penna., um instituto destinldo a individuoe de 
ambos os sexos. que se acharem definitiva-
mente imÇIOSSibilitados de prover á nccessi • 
dade d1 vida. 
Par~grapho unico. No numero destes se 

compret.enderão. precedendo sempre exame 
medico. aquelles que a edadc maior de 70 ao-
nos molestias incuraveis ou a enfermidade 
houverem condcmoado • invalidez definitiva. 
ficará. sóment ~ o seguinte: (li) 

cAo art. 1;-dip se: E' o governo do Es· 
tado auctorizado 1 crear nas immediaçõcs des· 
ta capit~J, sob a denominação cAsylo Affonso 
Penna• um instituto destinado a individaos 
de ambos os sexos que, por molestia. velhice 
ou defeito physico, esti,•erem condemnados á 
im••lidez.• 

01 arts.~: e~: devem ser conservadcs. 
Mas atteodendo a uma louvavel iniciativa 

particular da Casa de caridade desta Capital 
que procura fundar nas suas 1mmediaçõcs um 
ou mais pavilhões para o recolh:mento dos 
mendigos christios, desta cidade e circumvi-
sinhançls .•• 

O sll. N~x.soN DE SJtNNA :-Iniciltiva das 
mais sympathicas e bem acolhidas do povo. 

O SR. ARISTonr.Jts DoTRA. . . enten~eu a 
comm.r;são que andaria bem accrescentando 
no projecto um artigo que auctorlze 10 go· 
vemo entrar em accordo com aquelle estabe· 
lecimentoreligioso para construcção e manu -
tenção de um asylo mediante uma subvenção 
annual e uma verba para sua constr.:~cçlo. da 
das certas obrigações que aquella casa assu-
mirá. para com o Estado (1!) : 

Accrescente-se onde conv~er : 
Artigo. Sem embargo das disposições ante-

riores. o governo póde entrar em accordo com 
a Santa CISa de Misericordia desta capital 
para construcção e manutenção do cAsylo A f· 
fonso Penna• • 

Considero, sr. Presidente, de tal necessidaje 
publica a creação destes ~yl~, que desejaria 
que, em vez de um, sómente, nas imme1ia-
ções de Bello Horizonte, fossem creados verda· 
deiros estabelecimentos regionaea, si as nossas 
coadições financeiras o permittissem. 

E eis porque a commissão achou de bom 
parecer e pratico manter a auctorizaçã~ ao go . 
verno para iniciar aqui a c.reação de tão util 
quão humanilario estabelec1mento. 

O s•. juvJtNAr. P~NNA :-A emenda dacom-
missAo é mais VJavCI e torna o projecto mais 
pratico. 

O SR. ARISTOT~r.ES OuTaA :-Ora, sr. Pre-
sidente. si remode!assemos o projectodo Sena-
do, transformando-o em uma e.1cluaiva aucto• 
rização á Santa Casa não andaríamos bem, em 
primeiro Jogar porque sendo aquen~ estabele· 
cimento exclusivamente catholico, não com· 
portaria dentro de seus muros os men:iigos ~ 
outras religiões, que a nossa ociedade possue 
e garante. 

E assim a auctorizaçao da emenda n. 4, que 
apresentou a commisslo não inhibirá o go-
verno de crear um estabelecimento mo;lelo ; fi-
cando deste mocb acobertados todos os mcndi-

gos e invalidas da vida, que aio uma conse-
quenci!l da oossa imperfeita organização so· 
cial. 

0 SR. N~I.SOlf Dlt SJINlfA :-jl existem al-
guns recolhimentos como os de Diamantina e 
Carangola. 

O sR. AJUSTOT~~; DOTllA :-A Santa Casa 
daqui poderá crcar tambem em asylo nas mes· 
mas condições dos de C&rangola ou Diaman-
tina. 

Sr. Presidente, por falar cesses recolhimen-
tos annexos aos hoepitaea devo declarar á casa 
que a commisslo de Saudc! Publica vê no pro-
;ecto n. 163, do Senado, outro fim muito mais 
amplo que o meu illustrado collega, talvez por 
nlo ser profissional, está divazaodo, a julgar 
pelos seus apartes. 

E' nestas coodiç~ que sou obrigado a dar o 
meu modo de pen'llr individual sobre essa im-
portante parte da assistencia publica. 

Parece·me que a primitiva idéa do proiecto 
do Senado era a de at::;rlar certa categoria de 
mendigos, mas antes os invalidas ou vencidos 
na lucta pela vida. que, sob a direcçiO do go-
verno. poderiam ainda ter suavizados oe seus 
restantes dias de vida, em certos trabalhos 
compatíveis com o seu estado phrsieo e mo· 
ral c nlo é outra a razão de estabé lecer o pro-
jecto do Sen~do que o asylo fosse nos arredo-
res de Bello Horizonte e que se marcassem 
aos asylados certa parte da renda que viesse 
a dar o seu trat alho de pequenas industrias ou 
l•voun. 

A esta categoria pertencem certamente os 
senis, os enfermos, taes como, os amputados, 
OSI(IareOegicos, etc., que são mais propriamen-
te Jnvalidos ou enfermos. 

Ao passo que os asylos aoncxos aos hospi · 
t1es têm um outro fim, pois. alli devem ficar os 
mendigos portadores de certas molestias chro-
nicas que reclamam além do asylamento a as-
sistencia medica e priocipalmente o serviço 
de enfermeiros ; a este grupo pertencem os 
portadores de velhas ulceras atonicas, os ve-
lhos prostaticos e em geral os portadores de 
affecçOcs chronicas e incuraveis que em ultima 
analyse são mendigos doentes, podendo as ve-
zes não serem enfermos. na accepção medica 
deste vocabulo. 

Sr. Pr:sidente. certamente os que me ou-
vem sabem perfeitamente que 1 questão de 
assistencia publica. neste sentido é muito 
ampl• e que o que estamos fazendo é apenas 
um põsso &lado na gran:fiosa estrada de am-
parar os que soffrem, mas. dadas as nossu 
condições financeiras e o grande atrazo da nos-
sa sociedade, melhor andaria aquelle que tra-
tasse do asylamento dos mendigos leprosos, 
para falar sómente desta cateP,ia especial, 
e numcrosissima na nossa SOCiedade. que. ac 
lado dos tuberculosos, deviam constituir, por 
emquaoto, a maior preoccupação dos gover-
nos. 

E para ver o alcance desta minha asser~o, 
sr. Presidente, basta lembrar que a lepra, 
nas auas tres fórmas clinicas, nervosa. tuber-
culosa c mixta, ccncorre talve1. com mais de 
lO 0

/ 0 DI mendicidade de DOSSII3 ruas e al-
deias. 

E como mendigos merecem todos os mes-
mos· zelos particular e publico dos outro<> in-
validados para a lucta pela vida. 



ata 

Sr. Presidente, si? menJ~os que deviam 
merecer dos poderes publicos, muito mais at-
tençào, porque nio se trata simplesmente de 
U!J1 mendigo intommodo á parte feliz d8 so-
caeda:Je, mas de um. perigo soàlll, porque C8da 
um desses mendigos m"Jato mais namer~os do 
que se suppõ::m. pÕrque o leigo aó teme a 
fórma tuberculosa, que commummente se cha-
ma de morpbl!a, mas nao aabe distioguir a fór-
ma an!sUtesica e outras modalidades que só o 
olhar experimentado do cJioieo pode descobrir, 

Neasas condições apresento o requerimento 
que, espero, será acceito pela Casa. (JluiCo 
bem I) 

e no emtanto todas esau fórmas deixam pelu 
praças, ruas e aldei~as o icbor, os secreta e de· 
\ecta portadJres do bacillo de Hausen. 

E assim vae o terrivel mal, até o momento 
incuravel, corroendo a nossa sociedade actual 
e futore, justamente em seu lastro- o povo. 
~o es:uao oa nososn•phia da Jeprc1. o 00880 

paaz é um dos mais infectados e o Estado de 
Minas e do Maranhão, r. o Bn sil, têm, infeliz 
mente, o primeiro Jogar. 

E é eontristldor esse ncsso estlldo quando 
a lepra t moleatia ho\e, desconhecida na In-
glaterra e em algu'ns outros paizea da Europa; 
e foi este um dos motives da minha grande ad-
miração pelo povo inglez, quando eatudando 
Hygiene, li o dia, o mez, o anno e a cidade, na 
qual se extinguiu o ultimo morpbetico da In· 
glaterra e \a correu cerea de meio seculo, 
deste dJa ! l 

Sr. Preaidente, a Inglaterra c bteve a extin· 
cçlo deste terrivel flagello da humanidade, 
unica e exclusivamente pelo asylamcnto e iso· 
lamento dos leprlSos. 

Já se vê, sr. Presidente, que melhor acaute· 
laria os interesses actuaes e o futuro da nossa 
sociedaie o JOverno que intentasse a creac;ão 
de asylos e asolamentos para essa categoria 
de mendigos, sim, de mendigm, porque a lepra 
é entre nós, infelizmente, uma mo!e tia das 
classes que 6Ó pagam impostos, porque si a 
molestia atacasse tanto a classe media e alta 
já se teriam tomado medidas para sua extin. 
cçto. 

Assim, sr. Presidente a minha opinião in-
dividual, como m:dico e' legislador, é que mes· 

. mo as pequenas quantias que todos os annos 
votamos para esta ou aquella medida de assis· 
tencia fossem applica:las na creação de hospi-
taes regionaes. d: asylos-isolamentoa aos mor· 
pheticos, .}Ue na grar:de maioria slo meDdi-
gos. 

E, assim, dentro de alguns annva, não est ... 
- riamos classificados no mesmo gru~ das na-
ções mais atrazadas da Africa e Asaa, onde os 
povos ci•ilizados dizem existir esta molestia 
exotica, para elles-a morpbéa. ( Muito blm; 
muito lmn ! ) 

O er. Senna F'iauelredo : - Pedi a 
palavn, sr. Presidente, para apreeentar o se-
guinte requerimento . (LIJ. 

A commiseào apreseota ndo esse requerimento 
nlo tem em mira protellar a discusslto do 
projecto. tanto que, desde ià. assegura que em 
poucos dias, lavrará o seu parecer, que serà 
apresentado á camara. 

O que elJa quer, visto ter o govcroo de en-
trar em accordJ com a Santa Casa desta ca-
pital. é que G ~uem determinadas quaes as 
coudições c quantias que devem ser dadas ao 
citado estabelecimento de caridade para a ce-
lebração do accorc:!o. 

Reqt~eri'YYI4nto 

A commiasão de Orçamento pelo s:u presi· 
dente, requer adiamento da discU83IO do pro 
jeeto n. 163, c que lhe seja o mesmo envaado 
para estudo. 

Sala das sessões. 20 de agosto de I9to.-
Senna Figueiredo. 

Em diacuasão o requerimento. 
O ••· Arl•totelett Dutra:-Sr. Prest 

dente, pedi a palavra para, em nome da com· 
missão de Saude Publica, declarar que acceito 
o requerimento que acaba de ser feito pelo 
1101so illustre collega r~sidente em Barbacena . 
(Jiuito bem l) 

N!nguem mais pedindo a palavra encerra-s.e 
a dascussao. sendo approvado o requerimento . 

J.• discussão do proj'ecto n. 92 
Dispensada a leitura a requerimento do sr . 

xavier Rolim, t posto I e~ 3 •• discussão, que 
sem debate .se encerra, sendo approvado o pro-
)ecto n. 91, concedendo um premio de viagem 
ao alumno que mais se distinguir na Escola 
Agricola de Lavras.-A' commissão de Re-
dJcção. 

1 • diSCUSI4o do prDjU:lO fi. IO] 

E' annunciada a continuação da 3. • <tscus· 
slo do projecto n. 103, modificando o serviço 
estadual de Assistencia a Abenados. 

O SR. SENNA FIGUJCIRE DO envia á Mesa as 
seguintes 

Emenda& 
N. I 

Ao art. 5. · Supprimam-se as palavrta ccom 
capacidade ...... até ofimdo artigo. 

N. :a 
Ao mesmo artigo depo:s ela palavra cporpar-

te~• -. accreacente se: -de accordo com <Y.' 
recursos do Estado no momento e com as exi-
gencias e o desenvolvimento do serviço• -c o 
mais como está n::> artigo. 

N. 3 
Ao art. 9· ·- diga· !e: cop?OftUnamente~ -

em vez de expressamente, como et tá no im~ 
presso. 

N. -4 
Accre3cente-se oode convier : 
Artigo . u s Jogares de medicas que tiverem de 

ser preenchidos pe10 futuro serão submettidos 
a concurso (S . R. ) 

N. 5 
Artigo . Esta lei entrará em ext:cução des:fe 

a data de sua publicação. 

N. 6 
Onde convier, accrescente t e : 
Art igo. A colonia poderà ser dividida em 

pequenos lc.tes com casmhas baratas. as quaes 
poderão ser entregues a alienadol em condi· 
çõea de cultivai-os · assim corno pe:tuenu ca-
sas para fami lias oeempregados, as quaes poa-



aam Eer co(jfild.IS a eertGs alieo.d03 em con· 
d!ç?c~ c:te receber tratamer to familiar e domi-
tllaarao. 

Sala das S( ssõea d1 CJmara dos DrputaJoa, 
em Minas Geraes, lO de agosto t'e 191o .-Sen-
na Figudr~do. 

O MKSMO sENBOK prevalecend >·se da tribo 
r> a. SIIJit nta a conveoiencia de ~er, sot C! a ma-
teria, ouvid1 a commissão de Saud! Pl b·ica. 
e, pediodl a audienc•a dc:&ta, apresenta o se-
guinte: 

R equerimenlo 
Requeiro a audiencia da commissAo de Saude 

Publi ca. afim d:: falar sobre o pro:ecto n. 103 . 
Sala d• sessões, JO de agosto de IQIO.-

Senoa Figueiredo. 
Posto em discusa!o o requerimento, é o mes · 

mo approvado sem d-:: bate,Pelo que é o proj:cto 
remettido ã co:nmiasão .ndicade. 

I." di1cuss~ do projetlo n. u z 
Lido e posto em discu~são e sem debate ap · 

provado é remtttido á commisseo de Orça 
mento o pr< jecto n. r Il, concectendo au:ulio r. 
Santa casa de t\1tseric<.roia d! S. } Ao d'EI · 
Rei, para a coostrucçào de um nofo bmpital 
modelo. 

3. o discursao do projeclo 11. 95 
Sem deba ·e é approvado em 1 o discmsão e 

remc:ttido á com , issào de redacção o projecto 
n. 95 dando a ccnomicaçàc. de Corcc:açào da 
Pedra' ao di~ tricto de Pejra Bran ;a, do muni 
cipio de Santa Rita do Sapucahy. 

J'discussao do prrj~tto " 96 
Finalmente é Jid 1 e pcsto em 3. • d seu! ão 

o proiecto n . q6, considerando de utilidade pu . 
bli :a a c Academia Mineira de Leltrl!t, d: 
Juiz de Fóra. 

o Sr. Nelson de Senua: - Sr . Pre 
sidente, ma ndo ao çr .... jc:cto n. 96 uma emenda 
add tti ra, subsuipta por t doi os me Jicoa e 
pbumaceutacos com assento na Camar• dos 
D:outados, emenda essa 1re visa ~e ce• to medo 
premiar o esforço de um d•stioeto fé cultativo 
mineiro, residente em juiz d; F óra, -o ar. dr. 
João Monteiro, que. abnegadamente. ha cerca 
de tres aonos vem publicandO á sua proprie 
cust•, c m os sa~ri ttcits ha bitaaes a quem 
nuntém em Minas publicações de c• ncter~ c i 
entifico, a cRevista Medica d: Mini~•. or-.s 
tando aasiiJI relevantes serv1ç- s ás scit 11;ias 
medico- cirurgicas er.tre r:ós. (Apoia1ol). 

Nlo é uma medida de e~ raeter puramente 
generoso a que a ermn.1a visa, oorquaoto. ja 
o llOVeroo tem auc orisado a publicação de al 
gumas revi~tas ~cientiG~as, entre as quaes a 
cRe.-;sta ela FacuUade ele Direit. •. e outras pu-
blicações d! caracter :scienti6co e titterario, 
Que tem tido impresslo gratuita na Imprensa 
Ofi;ial do E~ta:Jo. 

Por con~guinte, enviando á Mesa tssa emen• 
da Stlbscrira por l( d..s cs nossos distinct s eol· 
legas da Camera diplomadc s c:m medicina e 
em pharmacia, espero que e! a m~n c~ré o be· 
nevoto acolbimemo da C•mara. r o -quanto tra 
d11z uma meJida de j. !ltiça e •nunação a um 
emprehend• nento d! 1 uro caracter scientific 
com) é a cRc:visra MediC1~> , de juiz de f óra 
( lf*ito óem 

EtMtrda 

Acereseente-se cn:Je convier : 
c Fica egualmeate o governo auctorizado a 

fazer Imprimir na lmpren~a Official do Estado. 
a cRevir.ta Medica d.: Mioast, eCSitadll em juiz 
de Fó a entrando para esse fim em accordo 
cem a sua direcçlo, q tanto a tingem mensal 
e o numero de txemplares~ que devem ser en· 
tret!ucs ao govern •, impc,nio-se tamb:m á cRc· 
visl a • a CJbrigaçào Je pubticar, sem onus para 
o Estad'), o< re~ulamentos aanitarios da Re· 
partiçao de Hygiene Esta~oal. 

Sal ... d 11 ~e~~õ~"~. lO fie agosto de 1910.-
~eona t'iguciredo, Nc:laon de S: n11, João Vt l-
loso, Abeilar J Pac:iu, Aristoteles Dutra, Ta. 
vares d~ Mello, Joao Aatoaio, João Listot. 
Frederic S:bum.nn. 

Em di~cus-ao coojunctamente, tncerra se 
esta sem m•is dt b te, sendo aprovados o pro-
jecto e a emenda que vão á commisaão de Re-
da;çàc-. 

Nada mais bave d. a h a ar-se o tr. Presi-
d~nte d sagna para o dia 2~ do corrente a se· 
guinte : 

ORDEMDJDIA 
PRIMEIRA. P ... RTl!! 

AI é uma hora da tarde : 
I.e1tura e aJ.~pro ta ,-c o aa a c ta. 
Exoed,ente. 
A•~ dua horas da tarde: 
Apre&eotação de pareceres das commjs~ões. 
Apresentação de projccto•, requerimentos. 

ind.caçõe~. interpel'eçóes < u mcçõcs. 
Di~cus~ão de requ : rimenta.c, iiuticações, ill· 

ter,)t 1 IÇões e mcções. 
Ap1-rovação de rc:dacções finaes. 

UtGONDA PARTl!! 
At~ 4 'torn ela tarde : 
1 • aiscl•~sào do pr .jecto n. 166, <!o Seoedo. 

regulando a bub-tituição d~ membros do Tri· 
bu"lil de contas e cor.t~ndo outras disposi-
ções. 

3. • do de n 1c o. e ;oceder.do ao dr ~ 
Eduardo d! Mtnc:zes ou a empreza que orga-
nizar privilegio para a fuo:lação de um Sana-
tJCiO ~ara Tuberculosos. 

3·" do r. do so6,concedenc!o liceaça a diver-
sos tun cionarios 

2. • do de n. rott, con:edea:b, 1 quem maio-
res van ag nJ offerccer, o uso e goro ~ um• 
es·r~da de ferro qut", partindo d: Anaa Ftoren-
cia, na E. F. leopdJina, vá á séde do dis-
tricto de Jequery. 

Levanta<6e a sessão. 

39" SESS -o OROINARIA AOS 2~ DE J\G05-
TO DE 1910 

PRE5IDENCIA DO SR. PRADO ,;LoPM 
S !rU:IARIO:-Acta .-Expedieote.-t.>taeuraos do3 

sr . Heitor do ousa Nelson de Senna, Eduar-
do do Amaral, Juvenal Penna, Valdomiro d& 
Magalhle , João Lisboa e Ariatotele• Dutra.-
Represontações.-A pre~entaçlo do pareceree.-
RedacçOes ftnaes: do projêcto n. 1 H e das emen-
das rta Camara ao projeeto n. 164, do Senado.-
1 o disco alio do projeeto' n. 166, do Senado.-
3.• do de n: 1 .-o\d.iamento.- 3.• do de n. 
106.-2. • do dól n IO.'i . -Discurso e emenda d~ 
r. João Portl rio.-Ordem do dia.. 

Ao meio d • f ita a chacm; da, acba -··e 
pr~entcs os SN. Prado lo. e!l, Amorico lo-



pe1, Arte3liro de Reserd ·, Xavier ~o·im, jll'· 
venal Penna:...Pe~ro Labllnc, Stylita, Garibal· 
di de Mello, l'le~n de Secna, Hc:ito. d: Sou!a, 
I n•cio Murta. Eduardo d • Amual GMttfino 
Ri01, Jayme G me•. ArH telts Dutra, J ~ào 
Porfir o. João A ntooio, Pao ieJIO, Adotpbo \ •·n 
na. Castello Branco, Ed~lr .:io da Cu oba, Vai· 
d mi. o MagaJblcs, Senna Figutiredo, f.taul de 
Faria, Pericles, joao Li · boJ, ~bumann. juJ .o 
da M .na Abeilard e joet "JvCII. f aira-do. com 
eaoaa puticlpada. os srs. Miranda juniOt, Al· 
vea de Lcn O', .4ntooio 1\ o·Jra e • a!Y'&-OS do 
Amaral e, sem elh, os•mais senhores. 

Abre· se a sasão. 
Lid• a act• da antecrd nte e nãu ·ho.vendJ 

qu .. m sc..bre dia fPça e;bsc:vações é 1 u esma 
dada por ipprov• dt. 

0 ~R. 1. 0 SJCCRJCT.UlOd l C01tl diJ S("gUiDte 
JliPBDiltNTE 

Offi"os 
Do sr. Secrrtario da~ Financas 'nviard' um 

tf6ci c m que o dr. Kll uI de Nt ronba Sa . pre 
le•tJ muni~ipal de • ambuqu•ra, valt n1. se de 
elerTtntos de que POUde dttpor "'c nc:~a •I 
guos ·ad • que podtm intereasar á 6raçlo d: 
limites daquella Joc.alid•ée, quando se tratar 
da divisao çdm•D•Stratava d) E~t.dc-.-A' c Jm· 
miss4o re~pe.:ti ·,a. 

F e}rts6rt ~ i1 1 
Tres do dirrctorio p .Jiticr>, C; m 1ra ~nid. 

pai hab tantcs do mun c·p.o oc v.ua N ,vP 
de Resenoc ped n~o a cre~a' de foro. - A' 
commia&&o de CLillltatUiljàO, ugis14o e jus 
ti .;a. 

R,quwim~nfo 

De t>au\o Pinhcin e outro\ pedinio p•ivi 
leg10 por noventa ann li ~ara cooat• ucçao, 
uso e gOfo 1e uma eHradd de ferro que, par io-
do d' cida.Je de 5aota Harbara, n. sce l•sttd >, 
d:dcend > o Rio Santa B rb,ra • té a sua c" n 
ftuenda co:n o P racicao.,, marg•oand 1 e: t 
até a sca ~'lttl Jencia com o rio Doce e sur .n-
d 1 eHe ultimo. att •nia a cachoeira d~ Pvnte 
QueinaJa .-A co~missao de Obr•s Publica~ . 

R,j,.ellrtlaçõo 
O s•. ~ENNA. FtG DK•RE DO m1nda á \1esa 

uma represe• taçáo tJe oao.•ant~ do d•~trict . 
de Sa'lto Antonio do Amparo. município de 
B lm Suc:ceMo, pedmd, St j<t o meto mo transfe-
rid • pera o município de Oliv• tra.-A ' com 
mi·~!'l respcct,v•. 

O .... Heitor de Sooza nw vim er to de 
oUe,çiío):-~r. Prestdc o te. a aos: ll plllna nu 
pcda ~te me men·o o g ·ande cidad o ameri 
cano. fllrisconsulto e cr ... ns·ituc•ooalitU q··e" 
R~publica Argentma vae te r ~ teata d' Eeus 
desliou, d: u de outcbro em d:•nt<:. 

E•fe facto 1 ãl pMSaril d ; umo'lvn erseto 
para a exe»amào.U JOS&a tradiciooal ~pUa 
Jidade. si o c minent: estad•sta argentino náo 
h . uve,.se dado é sua f'itita a alta signiüceçl~ 
pohtica de re•e•ar ao. olbo' da po itica inter-
nacional do n:unch o emp ·nbO co,stanb ce 
app ·c ~ :mar os 0081' 8 doii pov. s e dr cim"l'l 
tar en•re eu~ uma amhaJe·Jeal o indes·ru.ti· 
vel. (Apo ado.) . 

r\ lo s! trata, sr. Pre-idcote d: uma mm 
cottezia, on venk:n·e úe lmt' escala forçada 
no cuno d: tma vitgem. Nao se trata, por 
rg.~aJ, da txcurrlo de um ctoorittc•. de um 
desses estrangeirc.s illuatrea que diariamente 
anra~m aa bcllnu da noY& tenw. 

O sr. :- aenz p. i'll vc m ao Brasil ,uesur, 
IT·I•S uma •cz,. a toa rcitendl aiJeiçio por nós. 
E · e vem reaffirmar e ratificar, depois de ele· 
vado a suprema magistratura de sua terra o 
COO'prnmi~ao so:emn·mrnte expr. seo, a.ada 
ha um ano", de fugnar pc'o estreitamento 
das rclaç es d:-. s Ck.ÍS fOVc 8 que, llOS seus 
anhe•cs patrit.tico•, elle figurou come dois 
vill\antes aSCt n..Jenao com a mesma pressa a 
.:!=•u abruJta dcl mJntanba, p.rtidoàdc pon· 
"' o:>pU8túS, m1s cncontraqcSo se nesse s:oeto, 
entenkndo ae, comprebeadendo.ae e combi· 
oando tr v•r junt a rasa \Ornada iUumioada 
p ta DKsma loz-a luz lta fnternidlde bnsi· 
!eira argent.na. (M•ito be•l) 

Elle vem. sr. Presideor.e, repetir, ainda uma 
vtz, as soas afhruu•çõu cat~go·icaa de que 
oao ha mot,vo para a rivalidade entre li doas 
Oorcscc o ea naçõ~,. aul amencanas, nem ndo 
pan que coll d m rS suas •piraçóes politic:aa 
OD OQB ceus SLII túS CCODOml:OS. (A/H)IIIdos; 
m .. ito 6,,,./) . 

Aquetlas, JOr4ue uma e outrc1 dessas na;ões 
deve.n ter os mo-u.m i:tlCS, P'>fquc uma e 
outra p· dem ostcr.ta· a melltna capecidado pua 
.. realiza\ A> 01: su• der t.naçao nastoncl e es-
tt8 os au• tcs cconomicOf, prrqae 1 D•Ulreza 
foi ~ab1a em cst11bd( ctr a d IJercoça das pro· 
ducçõe. dos dO•• pa•zc~;; de: modO que nlo ba 
oc cc as•da .e de Jhfutarmos, c11z o grande boe· 
pede a r~er.tino. co rocEmo pedlço c!o sol que 
anudurtce rs fruct • 8 de S. Paulo e SIZO:Ja 1. 
prrducçao argeotioa. 

E.' a m eshs ~io .. elas paJavru que acredito 
t r jt.stt{i:•do o ue 1idn ~ue faço ' C.mara 
para que auctl• izc á Mesa a t-:legnpbar ao 
n• s•o illu:.lrc: ho<~pede as boas •tin1as do povo 
m neiro t', mais do que isso. 88 aympatbi• e 
cs ap . husrs deste peles orie~aqta benerne-
r ta de <>ua oolit•ca n • Contmen~. (Milito 6tm; 
"'"'to 6N11! O orado1' I cclororam ,.,. ewm~J'i· 
rnmtado .' • 

O sa PRe8tOil!'fTK :-A.' vista das mani• 
fc:st~ çO, s unaoim- s da Camara, applaudiDdl 
o r ·quenmeuto do nCJbre aeputado. cu o de· 
6 o. certo de que o mesmo reprcs~Ria om •er-
ja Jeiro test.:muoho da confraternizaçlo ame· 
n:ana. 

O ••· Neleon de Seaaa (NovilllltlltJ de 
attttrf4o ): - ::;r. P r estdente, parece que C6tá 
no e pi· i o da Camlr& dOS Otputados de Mi· 
oas Genes. c xprcsfo aqui sempre1Jela fórma 
..,ais e oquc:nre de um acntir collcctiYO, eaac 
pensamento de ctnfraternidade, que deve ~n
trclaçu o• pc,vo• Jatincl8 do oosso continente:., 
tanto oa.s b ra· de magoa como de jubilo. 

Essa den o.,!ltnçlo de lftcclt', tiOopportnna 
para com a p ;-SSOI de um hO!pc.de iJ1nstre do 
Bresil e que· a C•m•ra neste momento aaba 
:te tornar pela in·c•llt•va bem lembrada doDOEIO 
il U•tra .O coiJeaa fetideote em C8htu&ZCS 
n·cessita evidcntc:meott' de um complemeato 
que con liz bem co •• ~ vc lbca IIÇOI de amiza-
je que l•pm o Br ai• á geotrGsa terri chilena, 
o~a amif{8 constante n• pcletaa da ciYili· 
~çào e da lib r.J. k, DOSI& como quo alliada 
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·(li]Slmte nesse esforço pelo pro1re110 e pelo O 1rt. 1. o d: accGrdo com o autographo do 
sn~rmdccimento da America do Sul (~loia- projecto, fof usim redilido (li): 
~-). cArt. J, o o sub:idio dos m:mbroS do con-

Ferida h-' poucos dias pela pert'1. do seu 1fC350 Legislativo do Estado, durante as ~es
mait eminente magistrado, o Presidente Pedro SOes ordinarias e extuordinar.u d1 seguante 
Montt, fallecacb em terrr& extrwnsein. oode legislatura será :;, me>mo de que tntam o dcc. 
PfOC~r&va lenitivo aos males que o consumiam n. 47:1. d:;' 14 de abril de 1891, e as leis n. ifJ, 
-es~á agora de luto a generosa terra uau · d: 20 de \Ulbo de 1894 e 437, de rr de agosto 
unia. a oriJhaote nação transandina, que tem de IC)OÔ; a aju31 de custo será de SooSooo. a 
si<b uma dc•intercssada amiga do Brasa! e que, cada membro do Co~resso res•d :nte até a dts-
aiD::2a h1 pou.::o Olllis c1e JUlDO, quiDdo a oosa& tancia de 100 kilometros e J:lOOSOOO quando 
,atria est• emeda ct m a perda ao seu primeiro a oistlwcia fo r superio· a esse numero dw ki-
::nagistrado. o saudoso conselheiro Affonso lcmetrllS. ficanjo Q goveruo auctorizaco a re-
Ptnna, n~ deu Jogo as maiores provas de afl,- ·ter a ta beJJa da, disranciWI.• 
cto e de confratemidlde (Aioiodos, t~euito 6em~) Para:que seja feita a correcção in:l&cidl, 

E' justo. portanto que a C&mara de s Depu· aponto o enga.r.o notado. ( II~Mlo bem I) 
ta<lOS d: Minas G:raeE~, aecundanjo essa de:- o sr . .ru~~enal Penna.-Sr. Presiden-
moDStrlçA.o de ClloroiO afi'ecto pela presença, te tenbo a honra de passar as mãQS d: v. 
no ~rasir, ·~o i Ilustre estadistaargentiLo-~mu ex'c. abm de tt r o dec;tir.o regimental, uma re-
k> de Roc1, de Mitre, c de Rivaaavia, 03 maio prcs~ntaçao tto povo do arraial denominado 
ru amigos que o nosso paiz '2em coorado -Oi vi · o-. m municipio de Ubá, ptd,~do a e!e-
nllerra argentina; t justo que a Camara do§ vação daquella localidade á catc,ona ae das· 
Dcputadotl do Ettad 1 de MiDas Geraea. endere t 1icto. 
c:e por ioter~o da Mesa .• 1;1m telegramm1 tceq'"eiro a v. cxc. mandar publicar !lO \or-
dc- c~len:aas do povo maoearo 10 gove• no . na 1 d, c na. a revresentaçAo que manoo a .Met~a. 
d& presackl!tc FernaDdez AlbeDo. levllldo a o ped do do poYo :!o Divino é justo, poas, oa-
allt GS eeQbmeatos de p..:zar q!JC ~brunham. quelle Jogar existem, aproximada~ente. r~ >O 
neste momen :o. a alma dos m.ne,ros, tàopre- casas tem cemiterio, casa para •na!ru:ça'J, 
soa por symp.thia a terra chilena. oade en· duas ;:c ões eleitcraes c uma agenci; do Cor-
c.:.otramo; sempre advqrados tão eapontaoeos rei o. ' • 
e li~ si~rl)" oa grandeza e renome do Bra Fica assim, como vê ~ casa. demomtrada a 
à1 (Ma~ito HM I ) importancia dO lo~ar c \USti6cada a justa as-

Essa condoJ:ncia per um morto iUustre, com pírlçáo daquellc po' o. 
aquella homengem de aflecto a um hospede Eap! IO que a commisslo Mixta oflcreça o 
eminente, robustecerão ainda maas essa paz projecto neue sentido e, ai por acaso tal oão 
Qecessaria que deve enlaçar aa nações latinas, 11e der, o ~ue não creio, eu me cc mprometto a 
do Continente, como irmlos que vivem na apr, scntu. em .tempo oPJl0!1uno. uma emcnd1 
Cllmlllunbllo da meama raça e dos mesmos creando 0 distncto c ac· edito que terà elJa a 
id:!aes republicanos, para, de uma vez por tO· approvaçào da t:asa. (Milito 6em!) . 
du,lfaatar das noss• plagas o espantalho tor- O SR. P.JtE·IDENT.I manda que se envae a 

· wo de um guerra sangrenta entre filhos do representaçlo á cornmisslo re.pectiva, depois 
aeamo Cootioente, entre irmãos nascidos do de publicada. 
mumo sangue luso ib:rico (MIIlto DeMI ) 

E.'. portanto, o meu r ;querimento prOV'ocado Representação dos habitantes do Divi-
~~tlaS palaYras Que neste recinto acaba de Pro di d 
ferir o nosso digno collc:~. sr. Heitor de Sou- n , município de Ubá, pe ·n o a ele-
sa~~ e espero ar. Pres,dcnte que v. exc •• con- vação desse pov ado á categoria de 
aunmdJ a Casa e interpretando o &e•ltir districto. 
UDanime d js representantes mineiros eodere 
çaxá um telegramma de condolenciu ·á nobre 
mçlo cb.ileoa pela perda irreparavel que acaba 
de aoftrer com a morte c!o illustre presidente 
~Montt. 

(Xuito bem ! muitJ bem ! O orador é cak·ro· 
•menu cumprimentado ·l 

O SR. Pusxo~NT~:- nterpretan~ OSfen 
timcntos da Camara, traduz.idos peJIS manifes 
rações de applauso, ao cobre d:puwcb, defiro 

requer im:nto de v. exc. 

Rectificaçao 
O ••· Bdua•do Ama•ai .-Sr. Pre-

~idente, pedi a palavra para exçor á J\\esa um 
engano que deparo r o carecer que acaba de su 

'stribuido, apresentado pela commi5Sào d ; re-
~cçio e reflrente ao proiecro n. 114 consti · 
tuid> d~ emendas destacadas do pro\ecto o. 164 
· Senado. • 

Seja ror d :scuido na extracção da copia re-
.:ttida a lmpr.: nsa O'J na revi!>IO do parecer, 

e: .e c:>ntem um erro que precisa desaparecer 
~ndo sub;tituid~ o n. oo cem por 1 . coo. • 

lllmos. e exmos. srs. deputados do Con· 
greHo Estadoal. 

Os abaixo assignados, fa.~endeiros, indus-
triaes e eleitores do Jogar dr nominadc Divino. 
do municipio de Ubá e districto do m~smo no-
me, vê o requerer á v. exc. a elevação d:ate 
Jogar a dietricto ~or estar em condição exigi-
da por leí . 

A povoa, ão do Divino tem, em o seu nucleo 
tnais d! 7Cí casas .tabitada · po sue cemiterio 
secular; tem pat rimonio· casa para instrucçaG: 
ljltncia. (O Correio e 2 secções ele• te raea. 

commerciv e industria t stão allt b:m de-
senvolvidos. 

A cr.: aç&o d'J d1stricto faci ita aos ab•ixo 
ass•gmdos tm to.:ics os actos da vi .>a cavil . e 
encontra a distancia de 3 legoas da séde dõ 
districto de Ubá. 

St ndo de inteira justiça a ~retenção do aba i· 
xo aasi !.!Oad:>S. esperam ben ·~no deferimento . 

As diviSas sao as se~uintes: 
CJme an j .) CIO Alto da S:rra da Floresta e 

d:scendo as vertentes d1 Rib! irao Ut!a peque-
no até 2. faze~c!l das Pa meiras atravessando 
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o Ribeirão, apanhando as fezendl& do capitiO 
Felicissimo jcsé de Souza, Boa Vista Milbo 
Verde, Eogenbo Novo e Mingaya, compre-
headendo M prQI)riedades de FraDci!CO de Sou-
za Lama, attao Ribeirão Joeé Pedro c poreata 
acima até a fazenda <bs AJfenos, deste ponto 
subindo a Serr1, apanhando 18 vertentes do 
~rrego do Fundlo até o alto aa mesma Ser-
ra, e seguindo por cata i esquerdl até a fa-
zenda doa Mowv, atraveesando o Ribeirlo, 
apanhando a vcrtentt: até 10 sitio perten ·ente 
a ~ebastilo Durao, 1travess1ndo o Rio Turvo 
até ao lombo d: um morro que divide as ter• 
ru de jt'té j'\COb Ferreira. até ao eapislo na 
fazenda Senta Clara. seguindo pelo dito espi-
gão 5té as terrM e cbalet ~ Antonio Batalbl, 
aUi atravcas•ndo o Rio da Gralll.IU, compre. 
bendeado um lombo que vae dJ eepigiO e po · 
este as fazenJaa de João R•beiro de 5oU21 a 
faunda de Antonio j csé Matt1ns que foi 'de 
José Ribeiro oo. SintO", herdeircs de Possido-
nio de Oliveira Campos filho de J~eé Rodri-
gut s de Oliveira, Matbiàs de Almeida e Anto · 
nio Joaquim Harbou, apanbendo o alto da 
Serra, voltando per este até o alto da Floresta, 
ponto de partida. 

Divino de Ubá, 16 de agosto de 1910. 
Pedro Rodrigues do Nascimento, jacintbo 

Rodrigues Na .cia:ento,Orolimbo Cardolo Cam-
p: ~t~, Antonio Angelo de Andrade. Azarias An · 
gelo de Oliveü•, Elias Pinheiro Barbos8, joio 
Amalio, Antonio A-nato, Zacarias Pedro Fer 
reira. AntGnio Salvador Buonicontro, João 
Maqrarioa de Sooza, Candido Lopes da Silva, 
Manoel Card.)S() d(s Santcs, Carlos Amtdo, 
joio Ribeir J de Souza Lima, Laurent•no Ri · 
beiro d': Souza Lima, jolo Chrisistimo de 
Souza, Joaquim jué de Souu. José Marciano 
Vieira, Satyro Neiva, Luiz Francisco da Sil· 
veira. por Antonio Uno de Campos; Antonio 
Geraldo de Araojo, Benjamin Simeào Lopes, 
Manoel Dias Paes, j01~ Antunea Dias Manoel 
Carlos de GusmiO. G~imina Basilio 'do Car · 
mo, ntonio Basilio Lisboa, Francisco Domin-
gues d:1. Silveira, Secundino l.ca;_dro Fé" 
Galdioo Danez Valente Antonio Gonzaga de 
Araujo, joet Ru6no elo Nascimento. Francisco 
Martiniano da Silva V1ldetaro, Alberto da Sil· 
va Valdetaro, AntOnio Alves do NasciiDCilto. por 
Ignacio dos Santos Soarea; Antonio Matbias 
de Almeida, Antonio da Cruz Valente. José 
Pedro Martins, João Cypriaoo Martios, Vindc-
lino jcsé da Motta, Antonio J~ de Frcius, 
José Raymuo:1o de Freitas , Francisco Felis-
berto de Freitas, AlcuJes An;os de Freitas. 
Antonio jacintho Martins. Gaodido Pedro de 
Ca,valbo, Jer~nymo Pereira CaJogo, Antonio 
Set•eriano de ouza. José Tbcmaz de Almei.da, 
Cand tdO Gomes a Silva. Martinbo da Trinda· 
ae, AntoniO Simão Oi1s. Joaquim Rodrigues 
Rone, Misuel José (;arruz, J'lliguel Nacipe, por 
Antanio dcs Santos Soares; Ga dino da C uz 
Valente, Sebastilo ntooio da. Silva. João Ma · 
tbias de Almeida, jcão Rozeco da Cruz, Anto 
nio Joaquim de Sc,uza, Luiz Teixeira de Oli-
veira, Antonio Teixeira de vJive.ira, januario 
Francisco de Paula Messias Pereira de ~ouu, 
Felizeno Angelorio de Souza, Pedro Francisco 
dos Anjos, Camállo Martins d'AssumPÇão, An-
tonio Pedro Teixeira, Don:.ingos José da Sil-
va, Claudomiro Teixeira, Joaquim lgnacio 
Gresorio, Antonio Pereira Silva, for Frelesino 

Antooio Joaquim de Carvalho; Manoel Dia 
Paes. Joaquim. Ferreira Pinto, Jclo de Asa. 
NotJueira Severino Dias Barbola, jolqUúD No-
sucira GOulartt Manoel Fnnciaco . da COitl. 
Honcrlo José da Silva, M~l Cardolo dl. 
Silva, 8ibi800 Garcbo da SiJva, Antc)liO 
Francisco doi Santos, Joio Antonio 
Dias. Joaquim Dies Barbosa, por Juvetiao 
Pereira da Silva; Franc:i~co DomiDJUCS • 
Silveira, ja.quim Francisco Maciel, joaé Oiaa • 
Bart:osa, por David Pereira da SilY<t, por Dc4· 
dato Au~to Cordeiro; Fr•ncisco Dtmia ucs 
da Silve, ri, Americo Martins de Moura, Sêt:• • 
tilo Antonio da Silva. GUilhermino Antoaill 
de Olivcin. 1=or Ante nio doe Santos; Pe4ro. 
Rodei sues dl Nucimcruo, Americo dê Frcitaf\ ' 
Ferreira, por jott Antonio doa,Reia; Pedru 
Rodrigues do Nascimento, Leonel Ferreira de 
Lemos. por Laurindo Texeira da Matta· Pedro 
Rodriguei do Nascimento, por Elias Ribeiao 
de Andrade, Pedro Rodrisues do Naseimcnto, 
por Bent•min Joaquim· dóa Santos. l..aurinfi· 
no Ribeiro de ~ouza Uma. por Gamillo L~ 
de ~ouza. Oro2imbo Cerdoao. por M•noel An-
t<.,nio Alvea, PedJo Rodrigues do Naacimcntc, 
por joio Naciie, Pedro Rodrigues do Naac~ 
mento, -por Joaquim Lopes· aa Silv<l. Pedro 
Rodrigues dÕ Nascimento, justino A~cs dl 
Cunha, Pedro Ro:fripes <lo NaiCimento, por 
Justioo Alves da Cunha, Pedro Rodcisucs do 
Nascimento, Chriatiano Himobelino de Andra-
de. por Antonio Marcelino dos Santos, .PcdM 
Rodrigues do Na: cimento, por Raymundo Al-
ves da Silva. Pedro Rodrigues Nscimeoto. px 
Sebasttlo Coelho da Silva. Pedro Rodriges do 
Nascimento, Joaé de (ore i r as Pereira, joacplilll 
AJves da Cruz, pelo Joaquim de Soaaa. Rei&. 
Pedro Rodrigues do Na'cipsento. por Antooil) 
Dias do NasCimento, Pedro Rodripes do 1'111· 
cimento ... Jaté Carlos de carvalho, Anibal de 
Freitas rerreira. l1emvindo Rodrigues de Aa-
drad~. José Antonio de Olivdra, Luiz de .Aalil 
Pereira. Francisco Marti• do8 Santos, Fraocis-
co Finto da Silva, Luiz DiM de Aodr:a~ 
Antonio Borges de Vital, Antonio ~uzdrio 
Lopes, Alexandre Francisco Rodrigee, João 
lgnacio dos Santoe, jcsé Santhiaso do Gol· 
mào, por Antonio Joeé Rodr\_,UCS, Pedro Qo.. 
drisoes do NISCimento. Antonio Dias P.aea~ 
José E:migdio de Almeida, Antonio Ecnig~ 
de Almeida, por jcsé Victor de Almeida, pr 
Joio Matbiu Sobrinho, Antonio Emigdio de 
Almeida, J~é Tbeotonio de Miranda, Paalo 
Jayme de Almeida, Ambrosio José de Neiva, 
Sebaatilo Deroso. Simeio Marti• dos SantGI., 
Rozalino Martins doa Santos, Antonio Sia:63 
Martins, Antenor Ctariano, Francisco Salvador., 
José Apolooio de Freitas. Antonio Domiqpl' 
de Freitas, José Calixro Pereira. Joaquilll 
AntontO ROberto, jolé Leandro de Almeida.. 
Ven:tilino Antonio de Almeida, Antonio Oial 
Paes. José Dias Paes. José da Costa Pia, 
Manoel Ferrein dos Santos, Candido Luiz à 
Santos. joio Hilario Dias, joio Dias Pao!l,. 
Antonio da Coeta Dias, José jicob Fetrein _. 
Gandido Luiz dos Santc», Joaquim Eento da 
eosta, Antonio Alves RiDeiro, .Ido Bento dl 
Costa, joio Adio, Antonio P~dro do AJc:aata,-
ra, joio Baptista da Silva, João Butxsa, José 
Felippe, por Dcato Euzebio de Almeida, Gal· 
dino da Cruz Valente, Joio da Silva Secer· 
dote, Antonio Joaquim dos Santos. Doaato 
Vieira dos SantoJ, Theophilo José de Cara.-
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lho, José PoJic•rpo do• S;otos. M~noel Rib:i· 1 da ~ilva, julio Francisco G-- m~·· Francis~ 
ro f 'raodsco Ribeiro, Ante oi • A. Di~rs Eurico ~\arques kotlrigurs. Fran:isco Tc•seila cJe Oh-
joSedaSüva MartJnboj.daSilve >\\ànocl A. veira L81le, J~~~otFraitci'co julio,Ga•dino Ca· 
de Ramos A'Jeoclato Bnz do5 S•ntos Al•tnoio millo Gula•t, C&millo Pc:reira dos Santm, Gal· 
doi Anjos' R011, Manoel HenriQue • Ribcil"{l, . dano Pcre•n doi Santos, Alcxan tre Ptrc:ira 
jost Vieira de Almeida, CC•ario P~reira C•r ~ Stntos Francisco r~.~c:ira da 5 lva La~e. 
clo5o, josé Pereira Carcbao. 10té Antonio d .s ,Jo!t ~crr ira Lcmts, l'amil!o ca=tano ~~ 
Santos, Antonio Joaquim d~s Stntoe, Jo~ jJaqu•m j08t de S·.usa, L,~unnciO José. da S•l· 
Rodri~es ROII joao Roirigu:s Roa, Faan · ~ra, joaqurm Martins c.bs ~aotos. A.a cnco j'l&é 
cisco Pires da • Luz . ntonio jl>é da 'ilva d:: ·"celeiros, E'entoCaetaoo Dias. :\ntooio Ce-
Patricio. por Moooei de Asais 81aga, Fr.m- sarao <'pcs. Antonio StbJst·lo Fc:rmiano, 
cisco Pires da Luz ArnJld:» Per<:ara d11 Andra · S· butiAo F't'rlll aoo dos Santos, H:nrique Se-
de Fnocisco Mortira de B~rrO!', J !é tyro d; L•ma. Joaquim Marques de Ohvein, 
Màreira de Barros Honorio Ribeiro de 0livc:i M •nocl joll4Uim de Freitas José Joaquim de 
ra, ~é R01ario Gaia :e. DcUioo D:>rninguet=, Freita•. Antoruno Mauril•o d: Freilas, ~·melo 
Oliveira. JJSé Dias Bttb aa, {> Jr Vu:tor C•· Geral~o Joaquim Luiz dos Santos, Antonio 
miJlo da Silva, Fran isco D ... mtogues d;a Si l· Li no de ~ Ui&, FrflnCISCO Rodrigues de s usa. 
vei~ RamiUo Martins de 1\\iranoa. Cyrillo Anto'lio Leão d~ Campos, Fnncasco Antonio 
Martins de \1edeircs. José Alves dll Costa, por :t. S.Jvei · a. Anto 1io José Mathiu, José nto· 
Francisco j08ê Moreira. Frarcisco ()omingues nio Maoja•egua. ca.nd·d I 4lvcs R•beiro. Pro-
da Silveira. ~~icolau Spedaza, Anto.,io Goclno denciano Scrafim Dias. José Antonio Serafim 
de Sousa Junior. Sebastião D1as 8arbo5a, J ••é de Alm :ida, Antooio Albtno da C(IFtl, Satur .. 
Ignacio de castro, Oscar lgnacio <lC Calitro, nino Albino da Ctsta, Gtrmano CaESiaro Diaa. 
por José Lopes Pedro de Alcant~ora Os:~:~r Jl)!>é Cassiano Dias, Anton•o Pc:rc1ra de Sousa, 
Ignacio de Castro, Angclu Fcliciano P~reire, Marcolin" Lc.p:s, Domin~nes Lr pcs, Antoruno 
F~rmino Rib:iro Mend:a, B;nedicto Jo tquim Mathias de: A m i a, joao Ribdro d s Sa -. tos, 
Silva, Aotonao CalJilJO Ho ac o. Antcmio joa Do nirgos RibeiN ck s Sllntos, Urbano joeé da 
q11im Pereira, joec! Amancio Pereira, por j sé Mc.tta, cas~iaoo Rcterto Carneiro, José Ga-
Baptista Ramcs, Osca lgnaci· Castro, jose briel Carneir<', juquim r~rre . ro da Motta, 
Baptista das Dores, jo .é Martioa a Silv», Ca"- J >·é Ferreira dos Santos. Messias José Carnei-
dado Henrique ~odri~ues, Dativo Rodri~u s de •o, Agenor Alocrto r ·arneiro, Benjan in Fe· 
Freitas, Antonio Mar,ins da Silve, Fran: isco lippe P•res, j.lào L~andro Dias, jeté Caeta~o 
Rodrigue~ Quit :, Nicolau Tolentino, l=O" An Dias. Ot minKOi j06é da M<..tt•. uurc:ntino Gar· 
tooio José carne iro, Oscar lgnacio de: castro, neiro da M >tta, M ssias Oomingos da Mott1, 
jo:é Luiz Theodoro. Pedro fbeodoro Ro::lrigucs A.zaries Angelo d Oliveira. Mano:l Cardoso 
Lage, João Antonio O iveira. prt'fess:rr c:ac B-az. Matbias J ... é de Almeida, Antonio Luiz 
taoo de Sousa TeUes Guimarães. E ·uardo Caetano, J~é t<osa, Joaquim t<<.sa ~ Sebasti2o 
Marques de Oliveira, por Manoel Antonio co de Freitas Ferreira. 
Carmo, por B·lmiro 1''1an :i"' o :te Oliveira, Ma· Por sobre tres estampilhas de um mil réis 
noel Dias Paes. Antonio G mes Dias, Fran· cada uma complet imente inutili ladas, acha-
cisco Vecuraça Tei~eira, por J é ALtt nio va s: o seguinte:-Reconbtço verdajeiras ss 
Santos, Pedro Rodrigues do N• ~ cimento, por fi rmas supra, dou fé. Em te:.temuaho da ver-
joJé Alves da Silva. Pedr<J Fod i~ues do Nas· dad~.- j. J. M . Costa. 
cimento, por Randolpbo Alvts dt Sousa. Ubã, 16 de a~osto de 1910.-joa1uimjanua. 
Pedro Rodrigues do Nas:i:Dento, p .r Ame· r o Martins d:& (O· ta. 
rico Pires e Honorio Pedro ~od ·igu~ do O sr. Valdomlra 1\lagellailes:-
Nasci~cnto.. Franc.isco Hila.rio dos Santos S"l t.cllei apa.t•vra , sr. PrcsiJeate, para •pre· 
Sebaattão Oras Rets. jlao dc.s San os, S·· se atar uma repr~sentaçâo dil Me a Adminis. 
bino Zeferioo <k Almeida, A• t n ;n ~uvcncio tr.uiva oa Santa Casa da C•mpanha, pedindo 
de Figueiredo. Francis-:o Ventu ra Gunç tve&, um auxith ao Congresso para a contrucçào 
L~dro Rodrigues dJ · a scim~nt , , 11!0nio de do pavilhão de tubuculosos que a refer•la 
Paula Albino. t lQmen;iano R~ngues de Oli - casa de Caridd.· esta Jevanéo a effeito oa-
veiu, Antonio V1eira dos Santos, por J~é quella .;id.!de sul-mine ira 

ieira dos Santcs, Pedro Rodriguts d'l Nas - Ba~ta a simph::S leitura di represeotfçlo e o 
cimento, Felippc Santiago de Sou a, RicaHio co 1be :irr ento que têm tO<ll s os srs. deputados 
Rodrigues de uliveira. Ang.!IO Rodrig ·es d.: do e~cellente chma C8:JUella cijede p.ra que 
Oliveira, Antonio Flo.entino. lgnac1o Rodri · se dê por justificado o pedido feito pela ~1:88 
gues de OliVeira. po r Antonio Braz ck.s San Ad'Tli01st r4tiva da~uella Ca .. a re caridad!. 
tos, José Pedro Martins. p t Antonio I e1odro Es:>ero, pois, qt!c a Camara e1 s srs . Depu· 
Filho, Galdino da Luz Valente. Manrel da ;ruz ta dos attendl o jcsto pedido da r.asa de Cari· 
Valente, Antonio Leao1ro de Alme;da, Mance dade da c • da~.e da Camp'lnba (Mu ·to beml) 
jOié Freitas, Bazilio Thomaz de Almeide, Ao· Vae a re?re~enta.ào 1 commissâo de :>eti-
t nio Evangelista de Alcnc:id •, Francisco das çôcs. 
Graças. Manoel Anton·o d.1. S1lva jo~ t: Corrêa O sa . J• Io Lx,Bê-A: -Sr. rr sidente solici· 
de Meirelles, Antonino r ;orréa de Me, relks. tei a pala v r a ~ómeme pata d1ZCI' a v.' ex-:. e 
ThcophiJo Rosa de Freitas, j:!ao Berna· do da à Casa que o pedido constante da repr(senta-
Silva, Moysés Rl,)dligues de Oliv ira. Severo çáo en~ia:ta á Meta pelo nos o talentoso coUe-
Feroaodes da ~ilva. ~ba•tuo flaviõ&OO da Si I ga .. rep r:seota'nte da quart~ circumscripçao 
va~ José Antonto Per:tra. Francrs=o just•n>Ro eJe1tnral, e que acaoa de de.xar a tribuoa .• . 
drigues. Manoel Carlc s d:: Gusmão Junior, Sa J sa. V . .u.oowiao MAG.u,aia!: -E' bOndade 
tarnino Martins da Silva, ja'luario José ca1· de v. ex-:. 
nciro. José januarie da Cru~, Antonio José Ms· O SR . jo~o LisB0A • . é ta o justo que eu 
thiu, Antonio Pedro Santi .. go, Francisco jose conbecedt-r mais ac pe: to d.ts neccssidadcl ~ 



•• 
S!Ultl r:asa de caric!Jde da Ompa,qh-. ubedor •su~esllo do a.rt. s .. do pro\e(to.n. 91; . que I 
-dôs ' b~ne&cioe auc e1la tem br~tldo é toda 'I cr~ o districto dC Sant'Anaa da Redra• Bó-
2odt. sul·mineira int:tepende~~ dclea ~terpre· oit • 1 • , r • • : • • 
taçio. pleiteei nà s~io df cqmaiiello dê Fman · ~çompanhJm a · r:pro~entaçlo «rJidOu quo 
5as uma ve~· que estf f, rerí1o parte· ~ p1:o prov:•ItJ a· i,ÍlntilidJ14c.._de tal vtiin porque cato 
,ecto qne orça a receita e aià a ~a ao ji&tricto ~ estA .reado ba·cqaitoa annas, ten· 
Es11do para o fúturo extrciclo ..• · " dQ vidÍL 'legal C1ll tojaa as anu. fupcçOcs, como 

o sR. HatTOa n'a SouzA:- E' vcrdíde. · sei;lm cscri"io.dc pu au.ctQl'idades, ve~ado o SR. Nar.<~tlf Da SaNlfA:-Possó1dâi teste ~ reconbec 'do' pelo Tifibupal d-t ..Rel~o. de 
mitnbo do empenho com que v. esc. âdYo.gou aícdo que si a CaiQN'a ViCatC! • rcreat-o. de DO· 
a causa > • : vo, cataria em completo d::s.ccor~. -cxm o ID• 
· O SR . SalflfA FJouaman:>: ...J..N&a ha duvida, preq1p~r \U~i~iario do nos.o Es•ad~e as· 

tambem posso affirmar isso. sim s:lic\Q: catou .~erto de que a ill~tada com-
. O sR. jc:Xo LISBOA.. . e' assim> procedi P<>r miado rião qucrcrt elaborar em J~anho erro, 

entender ser de urgente necessidlde a con ~adLa os prec:ecl;ntea do ()lfllt'Cf!L01 do maxi-
atru:çáo do puilbào de tubercuiOSQS, annexo no respeito que tem pelo Egrtgio' ·Tribunal. 
á Santa Casa da campanha, por:}ue essa bella Peço, !>r. Presidente, que as repree.cntaçõca 
instituiçao a que o aill de Minas deve tantos sejam publ'çadaa no orglo official rdO Eatado 
c tão relevantes scrv,iços, actualmcnte d · ri~i- para melbor'conbecimeato .de sua westeza e 
da ~r espírito magnaa.mos e auxiliada inter. utilidade. (Mu#O ~em,· muito 61•). 
naniente por es~ es cora;ões bondolos qoc são O sa Pluu!IDltNTa·-A' ccmmisalo reapc-
o. característico das irm~ de S. Vic~nte de cti·•a <kpois de pubJi.cadas. 
Paula, nio tem con'enttdo que o hospttal re· • 
cuse, em suas enfermarias os infelizes ataca· 
dos de tuberculose. Representa~o de habitantes do distri-

Assim sr. Pr~idcnte, os enfermos, tendo cto do Pequy, mumcipio~ 1do Pará, pe-
ooticia das virtudes daquelle abençoado clima, dindo a eleva~o desse districto â ca-
com o fim de attenuar c,s seus so&rimcntctB, · d • • • d 
t&n batido $S portas daqueUe boepital e, como tegorm e mumClpiO, com a eno-
não são rc cu5ados, po:te esse facto deter . mina~o de villa ~Be,rnard9 Monte~-
minar a propaganda do mal entre os doentes ro;. • 
de motestias agudas que !lo alli recolhidos . n . , 

Acho que a medida é justíssima c, nesse lllmos e exmos. srs. presid~nte y membros 
sentido, secundando o pedido da representaçto, do Co : gresso Mineiro. 
ainda uma vez, espero que a Camara dos ars. 
Deputadcs votará a favor da verba já consi 
gnada pela commissio de Orçamento, no re. 
spectivo projecte>, quando este for sujeito á 
sua deliberaçlo. 

São tsta!, sr. Presidente, as consideraçõ~ s 
que de ejava fazer. 

(Muito éem; tHuilo óem /) 
O ••· •rletotele• Dutra:- Pa~so ás 

mãos d~ v. exc .• sr. Presidente, uma rcpr 
aenuçao dos }labitantes dos adeantados distri . 
ctos do Pequy c; Onça, pertencentt s aos muni -
cípios do Pará e Pitanguy, pedtodo a creaçll() 
alli de uma nova villa com a denominação d~ 
cBcrnardo Monteiro•. 

como meus :Signos colleg;:s verão, pela lei · 
tura que vou fazer da representação, tem ella 
o duplo fim meritorio de não só satisfazer a 
\USta aspiração daquelles districtos, com o no· 
bre intento de perpetuar o nome do emmente 
minei ~o que, tantos e tão assi~nalados servi. 
ços tem prcsta::k\ a causa publica, em uma 
vida aó e inteiramente cansagrada éOS inte-
resses do povo. 

Peço permissão á ~asa para. ler a represe o 
tiÇão que provará melhor as boas condições 
do futurO!o municip1o Bernarào Monteiro : li) 

Acompanhando a esta representação vem 
um esboço de suas fu.turaa divã.o as, mas quando 
a commisslo respecttva transformai· a ern pro 
jecto de lei, melhor serto dclinid s, principal 
mente na parte referente ~ município de Pi 
tan~y que serão modtficadas e melhor escla· 
recidas. 

Aproveito. me da opportunidade, ar: Presi-
dente, para tambcm mandar á Mesa uma re-
pre~Sentaçlo, devidamente documentada. da ca· 
mara Municipal de Abre Campo, pedindo 1 

A. C.-28 

Os aba.ixos assignados, restdentes no 1istri. 
cto Jo Pequy, muaicipio dO Pará. inspj_rados 
pelo dese\o de toroar .a ~ autononoeste distrieto, 
1êm eolicitar do po~r compet·nte a aua ele· 
vaçào á cat: gori& de villa, ficando o reu rr:U· 
nicipio organiz.ajo de accordo ctm las divisas 
iue a este acompanham e mais o distric.:to da 
JOÇa de Pitaogoy , com suas dívisas actual· 
.nente respeitadas'. '\ té fe do novo municipio 
tem commercio bastante desenvolvido bavec.do 
deu i to ca• as commerciae ; lavr ura lertiliasi.-
m , que produz com grar.de vantagem todos os 
cereaes. café, canna de 85 ucar. fumo e aJgo-
da.o; duas machinas de beneficiar ~afé, dois es· 
can çad res de algodão. duas padarias, que 
trat-albam diuiamente; excellente canalização 
J'agua potavc:l e um grupo e' colar ·C quatro 
:las~~. com a matricula de H4 alumnos. 

Assim sendo, esperam'>S que o:alto poder 
legislativo do Estad de Minas, levado pelo seu 
.cnnde patrictismo, acolha tem tão \Usta upi· 
raç!o, d:spertada de nobres sc;ntimeotos e de 
an,or proücuo, qual o de cn>!randecer a este 
pequeno pedaço do nc. sso glorroao Estado. Pe· 
dcm que seja denominada cVilla Bernardo Mon· 
teiro•, em reconhecimento dos inestimaveia 
serviços prestados por este grande mineiro a 
esta zona. Saudações. 

Pequy. 14 de julho de rq to.-0 cura. padre 
)c.ao Baptista Maric:a. Feliabino Severino da 
F'onEcca P.nto, 1·' \Utz de pu; Orozimbo da 
Silva Almeida. Manoel lgnacio de Sousa Pe4 

reira, pbarmaceutico; José HonlriC~ ·dós Sántos, 
negoc•ante; F'eraan1o artx sa, joaquim Alves 
da ilva Moreira, José Luiz Ferl'C'ira1 J~celino Ccsario da Fonacca, Manoel J. Simões Junior, 
João de Oliveira, Desiderio Gonçalves Moreiu, 
Antonio Gonçalves de Oliveira. Pedro Lauro 



de Alcautan, jos6 Joaquim de Sousa Leio, 
Joio Pedro ele Alcantara, Vitalioo de OUveira. 
Clrlos ~vea ele Andrade, ditector do gru 
po et cola ; MIDOCl lgnacio S! brinho, Hygin~"" 
de Oliv~ra t-arb~sa. Beltrio Caetaoo da: -·on· 
seca. TbcGpbilo c;Jooçalves de Oliveira. ~go 
ciante; }ofé Xavaer de Sousa. agentt; Cicero 
Ramos. vereau e ne~itnte; Antonio da 
CIUZ Mccdcs ele· (;uftlhe, sa..,plente do juiz; 
joaqaim jos6 Martins, J<llé Duarte Melgtço, 
negociante, j~é Amancio ~oreir•. )o&O da 
Coata Pinto, Antonio Maciel de Moraes, Jusc:e · 
lioo Moreira da Silva, }06é Severino Pereira, 
Mareilio Soares da SiJv , jo\o Alves Bastos, 
Miguel Wencc:slau Barbov•, Augusto Gonçat · 
ves de Sant' Aona, Antonio Maciel d:;a Rios. 
ADtonio julilo de Olh•eira, Joaquim Gonçal 
vea ®a keis, Ant 1nio Melcbiades M ciel, loa 
quim Gonçalves dos Reis. Olympio Rodrigues 
Pc:r, in, Luiz Gonçalres de Moraes, Fernando 
Honorio do Santos. Pe ro Alexandrino dos 
Santos Antonio Ramc.s de Queiroz. joio Alves 
Leio, ) >toquimGooçalve.o; de Moraes, Anton·o 
Maciel de M 1race, joaé r ranc•sco da Rocha, 
j~o.lo de Freitas Mourão 

D.l barra do Rio Vermelho como P•raopeba, 
ao ponto mais a . to d~ Serra do Lobl e dahi 
ao mcrro do Viso, e e guindo este até a fazen:h 
da Varginba, tcma1d<: o c rrego do Reacho, 
até sua birra com o Rio do Pri~;.~ e por este 
acima'á barra dc.S Tres eorregos, d'abi rumo 
certo à Serra do Rio co Peixe, atr ganllar o 
Rola Fai ·co e;; Maia la Alta e pelo espigão :tes 
ta á serrinha da · .achoeirinha. agua.s verteu 
tea ao P.lraopeba seguin :o rio abaixo a bara 
do Rio Vermelho, onde co.neçou a divisl. 

O districto da Onça desmembrado do muni· 
cipio de Pâtang.Jy e que fará parte do novo 
município, aào está conte.npladt~ nas divisas 
acima, mas üca annexo ás m::smas 

O oovomunicipJO d.!smembnldo do município 
do Pa1á o diatricto d:> Pequy e o povoa1u de 
Caclloeirinha, perte.:cente ao districto da Var 
ginha e do municipio d: Pitanguy, o distri to 
da Onça e o povoado :ta Cattta pertencente ao 
districto de Maravilhas. 

A poé)uh çlu que fica dentro destas di vi as 
e mais o di-4tricto da Onia. 6 ·c:aJculada c:m 
doze mil alma::.. 

R2PRR>2N'l'4ÇI'l DA C AM:AltÃ. MUNICIPAl, D2 
ABR2 C UlPO PRDINDO SUPPRE..SI J D.) N. 
5 D ART J .' D:> PR :JltC'l'l> N 9 1, QUE 
CR2A o DISTRIC'l'1 DE SANT' ~NNA DA PJtDRA 
8r NlTA, VUT. I 2 ·TA1l JA' CQAD) R IN)tAI. 
I. '-DO 2iS2 DI5TRIC'l' J . 

Camara Municipal de Abre Campo. A re 
Campo, 16 de agosto de 1910. 

Ex no• . ~rs . pret idente e membros do Con-
gresao Legislltivo do Estado d: Minll Ge 
raes. 

A cam1ra. Municipal de Abre Campo, vem 
pedir a retirada do n . 5. do art . l. · do pro~e · 
c o n. 91, que crea o drstricto de Sant' Anna 
da Pedra Bonita, neste municipio, o qual se 
acha lc calmeote creac!o e in talrado, e por esta 
razão r ão se pode co itar de c rear aquillo que 
\á existe e nada falta ao mencionaJo distri 
oto para a in{egr ação de sua p!tsonalidade ju -
ridica , fun:cloaando ahi a escrivania de paz 

cóm o regi· tr'\ civil de aascimentos, cas•-
mentos e obitoe, ·auctoridad:a locaea e reprc-
scotaÇAo na caman. , 

Fuhccion1m .DO alludido districto, o conse· 
lho di&trictal. em predio adquiri Jo pela C&· 
mara, att! a data~ sua extiocção pela lei n.. 
3n, <1e 17 de aeteml;lro de 19lJ. . . 

Sempre figurou c.. orça.nento muruc1pal 
com despes• e receita em perfeito di&creati-
nio; quali6caçlo de \ur&dos c de eleitores me-
diante attestaçào de reaidcncia das auctorida-
des locaea, eleições alli realizadas na rtape· 
ctiva secção eleitoral; aSsim como as reiações 
com as aucturidaoes judiciarias e ajministra. 
dvas da camara, do Estado e da Uniao. 

Si duvida houvesse para alo se considerar 
a exrateocia legal do ref:rido disLricto, deu-
lhe a lei municipal o. 8r, de li de setembro 
de 1901 fe1ta Jepois d~ tcrido o decennio de 
que falia a lei estaéotl o. 1 10. de l4 de junho 
de 1894 arl. 6. · c em p!eoa vigencia do art. 
31. § n: da lei n. 2, de 14 de setembro de 
18gt. o que d!u causa a tersi.~o levado ao conhe-
cimento de. se illustre congresso, foi o acto 
da Camara do trieonio ündo, ter il liminado o 
di&tricto pelo art. l. • da lei municipal n. ro8, 
de 21 de o:1tubro c:e '9'·5, mas aquella ld foi 
julgada ami ·COI_lSt!tucional ~?Cio Acc. da Egrc• 
gil c~mara Cnmtnal Jo Tnb·Joal da Relaç&o, 
de l7 de março de !C)CIS. po:a na ~~caem que 
foi promulgada a catada Je• mun1c1pal n. to8, 
iá o p:;der legislativo estadoll tinha chamado-
a si a competencia de crear e supprimir dia-
trictos ad:::1ioistrativos e de pu (lei n. 375, do 
19 de setemJlo de IQOJ, art. 1 ·.lei addtCIO· 
nal o. 5, de q de agosto de mesmo aono, art. 
lO). 

Ora esta.n::'o o districto legalmente creado 
e inetàllado é inutil se crear nc..vc.mente o que 
tómcnte importa em perturbar a marcha re· 
guiar dos ner-.ocios puolicGs emanados das au-
ctoridaJes <l'aquelle distri:to e 01 administra-
ção mu ""~icipal. . . 

A camara, aproVCltando·se da opportt:Oidade 
vem renovar o que rc:pre~eotou em relação ts 
divisas do districto de Saoto An tonio do Ma· 
tipoó, com o districto do V~rm~l~o, comHca !:So 
Caratinga, solicitando que as dtvlSas do meneiO· 
nado dist• i c to de Santo Antonio, com o de Ver-
melho. seja.n as que foram estabele .:idas pe'a 
le • provinctal n. l . Ól<), de 7 de ianeiro de 18~ ""~, 
que está em perfeit accordo com o que das-
pô: o art. 67, n l dt Constituição do Eatado, 
e deste mo1o c:ssàr 03 attrictos havidos entre 
os di -ttictos que vendo as divisas confusas, 
unJ prestam obedienc1a a este municiP! e ou· 
tr. s ao de C;,ratin:{a. A ca:nara MunacJpal,es· 
per;mdo a devi:la ·juitiça, con6a que o illustre 
1 ;ongresso attend :rá o que ora rec1amt. Sau· 
dações. 

Ad•lberto Augusto Fernandes Leão. preai · 
dente· Francisco jacintho de Souza Brandlo,. 
vice-presidente; Joaquim Paulo Rcdrigues. se-
cret .. rir · João de Abreu e Si tva, Manoel Ave-
li ao da ~il va, Manoel Martins ce Paiva. Ezl-
quiel t<ibei ·o da Costa, Liberato B:nedic'o de 
Almeida, ]cão Bapt.ista Pere1ra da Silva, Pedro 
Fel iabc:rt• P. Sanuago. 

O er. Helto• de IJouza: -Sou portador~ 
sr. Presidente de uma rc:presentaçao c:m que 
o professor Antonio Corrêa de Castro, ill.ustre 



aat 
doc,cntc da Etcola N01mal cpta Capital~ 
ao Coo,reaso. rcw•ção de uma injustiça de · 
corrente do ac:tuaJ· reaulamcnto·em ~r. 

repre.centlçlo, ar. Praideatc, esti c:ll· 
ramt Dto expto um pedido ~ cUe se me afiao 
ra tio juato que, espero, 1 c:olllll1i<;Uo a que 
foi aubmcttido o a118Umpto c toda caman fa-
rto justiça ao requt rente, que ~ um dos ais 
c:ompetentes servicb'es do Estado. 

Passanoo a repr~ntaçlo u mãos de v. esc:. 
ar. Presidente, requeiro a sua public:açlo oo 
jol'llal d1 Cua. (AiuUo beM). 

O aa. Ptmtn•N'tJC:- A' co.aliesio de Pc-
tições, depoia de publicado. 

Rt#fsntlllçiD 
Exmos. srs. membros oo Congreaso Lep-

Jativo Mineiro. 
Ao vosso esclarecido criterio recorre o abaixo 

auignàdo, profelfor de desenh9 da Escola Nc.r· 
mal dl Capital, a&rn de pedir-vos um acto de 
\ustiça e oe reparação. 

O Regulamento das Esc:9lu Normaca dl Es-
tado de ~inas Geraes, que ba~u com o de-
creto n. a .816, de~· de maio do corrente anno, 
determina tm seu art. 6.0 (parte final). que co 
profeJsor de ctlda azdlira quando fuocciooarem 
todLI os annoa do curao, dar4 dez awlu ~or 
setntnlll de cancoenta minutos cada uma. sendo 
oito c:oinm.ons e duas de pratica pro6ssiona),, 

Entretanto, no art. 95, 6xando os venci 
mentos d,, pe~aoal docente, arbatra 6:oooSooo 
para os #o/els(Jrt.$ em ~eral c 4:ooc.Sooo pua 
o de des ·•ho. 

Ora, tal d ~'eguaJdade não se iusti6ca, desde 
que se exige de tob os docentes a mesma 
somma de trabalho. 

Assim sendo o abaix ) assignado, dispen· 
sando-se de adduzir consideraçõu obvias e que 
facilmente \'OS saltearia o tspirito, -vem so-
licitar um acto de vossa parte, que eguale os 
seus Yencimentos aos <tJs fwojessoru em R':ral . 
P. def~ rimento . E. R. M. 

Bel.o H rizonte, 17 de agosto. -Antonio Cor· 
rta e Ca&tro. 
APRJCS.N'l'A~Ã DB PABltCJUllCS DAS BOMMISSÕltS 

0 SR . }GNACIO M URTA., pela C:Om uissão de 
Petições, lé e envia á Mesa os seguintes pare-
ceres: 

Pafecn- ,. • uo 
( 5.• legislatura ) 

A commissào de Representações, Requeri-
mentos e Petiç0et1, a que foram presentes duas 
petições - uma do dr. Francisco de SatJes Mar· 
quca, collector estadoal do municipio de Além 
Parahyba, pedindo restituição da quantia de 
~l0$oooque rectbeu em duaa cedulaa falsas e 
que se acbam juntas á referida petição e ou-
tra de Luciano Leopoldo Brasileiro, thesou-
reiro da Recebedoria de Minas, pedindo egual· 
ment~ rcstituiçl<. da quantia de 1oolooo tam 
bem recebidl em uma cedula fa lsa . \unta á pe-
tição : é de parecer e requer q~ sobre o as · 
sumpto se peçam informações ao so"erno. 

Sala das commissões. 1a de agosto de 1910 
-Ignacio Murta. -S. Stylita.-Heitor de 
SoUsa. 

Pare(er n. 2u 
( 5 . • legislatura ) 

A c:ommisalo de Requerimentos e Petições. 
a que foi preaente o requerimento da mesa 

achiaist~tjva da Saota Caaa de MiaçjÇQntia 
*S. ~o Cl'~·Rci, eoliçit~ QPl 1\JXilio do 
~ c:on~a~J'! , ,CGnatrocçlo ck ~novo ~ll· 
pitaJ, conat<lerando que tal pedido-i' foi tattcn· 
dido em um projccto que tranaita nesta Casa, 
é de parecer e - r~quer ,que aeja aquella peti-
ção aDDe:u.cfa ao referido pro\tc:to. 

Sala das c:oiDIIli&Ots. 21 de • 891to de 1910. 
Jgoecio Murta. -S. Stylita.-Hcitor de.Souaa. 
-V lo a ·imptimir-se. 

0 IR . ê•tnu FIGUICDIBDO, plr plttê da 
ecmmisalo do Orçamento, envia ~ Ml:l'a 'O se-
guinte 

Pare(er ' l'etlaefâo /Jtm~.J! dil&tUsão do ' PJ'o· 
jedots. ros 

(s.• legialatura) 
A c:ommisalo de Orçsmento, examinando o 

projecto n. aos. approvad .J em 2.• diac:oaal.o 
com emencas, offerece ·o redigido para 3.• dia-
cu•slo, de a.::coroo com o vencido, sendo de 
parecer que se1a eUe submettido a debate e 
approvadó. 

O Congresso Legislativo de M nas Genes de• 
ereta: 

Art. 1.° Ficam abertos, cksde lá, ao Presi-
dente oo Estado, os seguintes creditoa .supple· 
mentires: 

a.o De muent' · e vinte e cinco contos •de 
rtis (~5.-d IJ. Jt rubrica do n. VI, &It. 1.0 

da I e a n. .... J: 11 de setembro de 1909, para 
occorrer âa despesas com a construeçlo d~ pa-
Jacio da justiça, nesta Capital, visto ter Sl<io 
insuf6ciente a quantia decretada ; 

'J,0 O! v in te e ciac:o contos duzentos e cin • 
coenta mil réis (lS:lsotooo). t rubrica do n. 
IV a (Pessoal da Secretaria do Jnter,.or), da lei 
n. 510, de ~2 de setembro dt 19:19 ; 

~.o De duzentos e sete contos quinhentos e 
set senta e dois mil quatrocentos e trinta e tres 
rtis (ao7:563$4l3). sencb cento e cincoenta- e 
sr te contos quinf)entos e seasenta e dois mil 
quatrocentfls e trinta e tres réia (a S7:56lS'fJ3) 
á rubrtca do n. XIX ~. O 1.0 , u1 7.•, da lea n. 
sao, de :1112 de setembrf de 190Q, e cincoenta 
c• .ntos de réis (5o:ooot ooo) á r• braea cb mesmo 
numero, paragrapho e artigo da mesma lei, let· 
tra c • 

4,0 bc. dezenove contos e quarenta dois mil 
quinhentos e vinte réis (r9:041$po) â lettra ~, 
n XVIII,§ 1.0

, art. 4.0
, da lei n. 486, de 1:111 de 

setem ,rode .1 <}08. e dec. n. 2.703, de 31 de 
dezembro de 1909 ; 

,.• De stis contos seiscentos e cincoenta e 
sete mil setecentos e cincoenta e sete réis 
(6:6s7S157), para cccorrer ao pagamento do 
acerescimo de vencimentos do pessoal admi-
nistr<ttivo e docente do Internato e Externato 
do Gymnaaio Mineiro, desde ~4 de outtbro a 
~· de dezembro de 1909; 

6.0 Oe quiczc contos d.: réis (as:oooSooo). 
para fuer face. nl.o só.ao pagamento de ven· 
cimentos do pessoal e creaçio de Jogares na 
Eacoi,Normal, como tambem aos reparos do 
edi6eio cnde fuocciona aquelle estabeleci· 
mento. 

"rt. :.a. o Revogam-se 11 diaposiçõea em con· 
trarto. 

Sala du commissões da camara cks Depu· 
tados do Minas Geraes, 23 de agosto de 1910. 
-Senna Figueiredo .-Heitor de Sousa.-Nel• 



-eon de Senna.-F. PaolieiJo.-A impx:imir-se. 
· O sa. P•àiCI.IIS D~ MlcNDOlfyA, ' p~r P.~trt: 
da COmm'llslo de Legislaçto e Jáati~, Jt ·e 
manda t Meta o seguinte · 

· · ' ~rojKto "· rr 5 
;) I 

(s.• lcgjslatora) 
· Jc~ TbÓmn dC Almeida, ~rivlo do crime 
da comarca de Blependy. endere;ou ao Con-
ifeSSO uma·peti.;ao em que pede relev~o ck 
pre!cripyào em que incorreram o requereDte 
e demlis funccionarios do fôro daquella com•r-
ea para pcrc:epçâo c:o pagamento das custls 
vencidas em pro:essos criminle,, nos ques 
decabiu a justiça pub'ica, relativos ao primei-
ro trimestre de 19'9, por nlo terem ~;ido re· 
mcttidOa oa · mappaa e requisitaco o paga-
mepto no prazo prefixado pelo art. l. ·• para· 
grapbo unico, da lei n. 449, de 4 de outubro 
ae 1C)OO. 

A eommissAo de Constituiçãc>, Lerislaçlo e 
justiça a qu :: foi presente a reteriàa pctiçll'>, 
consideran..:o que a c!lsposiçào da I :i citada 
oão envolve ptJsitivamente una pres .ripção, 
caja materia, por eerdeelireitosub6t~ntivo, es· 
cepa á competencia du ro*r legislativo esta· 
~J, mas estabelc ce apenas uma condiÇioaque 
devem se ~ub,. rdinar OJ funcciorarios para 
receberem emolumentos que por leis cst,doae~ 
lhes sao fixacm ; 

Coruidenndo, po1ém. que a medida e;,tatui-
da naquella dispo! Çlo legislatiu teve SO· 
mente em vi~ ta rcgutarizar o sei"" iço dJ paga-
mento de cust .• s · a cargo do ~tado, cC!rceando 
abusos prejudiciae~ no expediente das Secre· 
tarias, ~rovc:ruentel' das decroras nas remesus 
dos respectivos mappas pe'os funcc•onarios 
competent-:s; e consid :nndo que 10 serviçc 
publico nenbum prejuiz') accarretart a de· 
cretaçllo parcellada do pagamento para casos 
isolcd s de incidtncia nas dispos·çõ:s acima ci-
tadas, um·• vez que permaneça em v gt r o 
prc ceito~eral; e ainja considerand') qt e a quo-
ta das custas receb•das pelos fun~cior arios fo-
renses, não remuneu :io.~. oos processos eri-
minac 1 em que dacahe a \U.' tiça publica é in· 
significante em relação a~ s scrviçoo que pres· 
tan:; é de parecer que ~ eia attendido o reque-
rimento e para isso apresenta o s~guinte pro-
jecto 

O congrc~so Legislati,·o cb Estado de Minas 
Gcraes Qt ereta : 

Art. 1. · Fica o presidente oo Estadl a\l-
torizado a p~ gar aos funccionarios do fóro •a 
comarca de Baependy a quamit. de I.O:.lllSJOl, 
i cr.porta acia de ~ustas vencidas em proces~ 
criminae!l e relativ .ds ao primeiro trimestre de 
19c9, contados de accordo com a lei n. 449t de 
o4 de oututro de 1 )CÓ. 

Art. l. • Revogao:-.;e as d&spo liÇõca em cOD-
tra•io. 

Sala dn comDis! O~;, 11 de agosto de 1910. 
Heitor de Souza. presixnte.-Pericles de Men-
donça relatnr. -Eduardo do Amaral.- V a)d'J· 
miro Magalbles .-jose Alves.-A' imprimir-
se. 

O sR . juvaN u. PJC~N A, por parte da com-
miss~ de Agricultura e lndustria, • presenta o 
segumte 

PtUWw ' r1t/4çtllo jHira tinrinJ :liscuuJlo, i/~ 
"hfJ}edo "·, 9 J :. , • 

A Coaupisslo de Agncultura e lodaatria a 
:JUe foi apresente o projecto n.19), deito anno, 
-é de•p•ecer quo le\& o mesmo clldo para 1• 
disc:uasao e approndo com a seguinte roda· 
cçio: ~ ' . . 

O Cong"sao Legislativo do E~ta:fo de Mi• 
nas Genes decreta : . 

Art. 1. • Fica iostituido no Estado de · Miou 
Geraes o ensino agricola. ambutar.te, exercido 
por profissionaea do competencia provada, de 
mo:so a levar aos oi versos centrosruraea os co-
nhecimentos iD?ispensaveis ao emprego de 
machinas a~ricolas, adl bos, aprovt itamcnto 

·dos tcrrell03· e •outros que possam m-elhorar o 
actual systema de C\lltura. 

Paragupbo uniCo. A e11se ensino poderá. o 
governo addicionar o do preparo e melhora pro· 
ve•tamento cos diverS<ls productos de lacttci. 
nios e industrin congenere~. 

Art. 2. • Ficam creados os seguintes pre-
mim cte animação da pomicultu· a : 

I. De 4:ocoSooo destinad'ls ao cultivador de 
maçls, maogaq.Jaranias, per11, marmdlos, ba-
nanas, &l'acaxis e de outras fructas de !a<oil 
COil8ervação, cuta exportação. provada P'-r co· 
nhcclmento das estradas de ferro for supe-
rior a seis (6) toneladas, sendo uni premio para 
cadJ. especie de producto ; 

11. De :~:oooSJOO an eultivador dos m -:smos-
artigc.s em ouantidad: superior a cinco tone-
lada!, observadas, as disposições no n. r.· 

111. De t :ooc Sooo ao cultivador dcs mesmos 
artigos em quantidade superior a duas tone • 
latias, idem, idem, do n. 1. · 

IV. De sooSJOO ao cultivacor dos mesmos 
artigos em quantidade de uma tonelada, idem, 
kem. 

Paragrapho unico. Para que etses premias 
s: t~ rnecn cffectivos, faz-~ e mister .:JUe a pro. 
ducçio ~eja propria, tom10do o gc..verno, em 
regulamento que cxpe:tir para a exeeuçáodes. 
ta ·ei, as prov1dencias n:cessarias para obser-
vancia desta iiisposiçáo. 

Art. J. Fica cr~ado o -premiode animaçio 
d• quan:ia de 4:oc<.S •oo, destinado o auxiliar 
a ca ta u na das culturas novas ainda não ado-
ptadas no E-:.tado c que nelle se achm&tem 
facilmtnte . 

Paragrapho unico. O governo em instru-
cções que expedir para a exccucf' o desta lei, 
determ;nará o modo de tomar eifectivo o pa-
gamento dos premias de que trata o artigo an-
terior, tendo em vista o maior desenvolvimen • 
to c'a plantação. 

.Art. 4· · Si o goYerno eaten\kr convenien· 
te poderá fundar um cHorto de pomologia. 
ou fazer acquisição de algum campo pratico 
de pomologia ou de quaquer eu ltura nova 
o qual sirva de modelo para a:}uellc! que ee 
dedicam a esae ramo de lavoura ou a cultura& 
novas e nll.o experimentadas no Estado. 

Art. s. · Fica o governo auctoriZ3.do a ad • 
quirir mudas das referidas fructas, e distribuil-
as gratuitamente por aqucllas zonas do Estldo 
que lhe parecerem mais p:-c.prias á fOnicul-
tura. 

Art. 6. • Fal'a execuçãl) eles ta lei abriri o go-
veml o credito que for necessario. 



~~J. 7! • Revopm -se • diaposiçOea em CQQ· 
trano. • 

Sala dÍa c:omm.issões :u de apto de 1910. 
- juvenal Penaa, presiJeDte.-Edprdo da CU-
nha.-jos~ Galdano Rios .-A' imprimir.se. 

0 SK. EDVAaDO DO A'XAUI., por parte da 
commiMio de conatituição, Learialaçào e Jus-
tiça, apresenta o seauinte . , 
Parear e rtdacçao p.,-a 3. • dlsçu1do do' jroje 1 

do"· 99 
.r. A çommiulo de cooâtituiç&r, l.eliJlação e 
Justiça apresenta pa:La 3.• :1isc~9r ~ coo-
formJ~.&de com o rcaultado da votaÇao em 2. •, 
o p101ecto n. 99. d!Ste anno, aendo . dc pa(CCOr 
que seja eUe approvado COIJ:\ a rcJ&Qçao ·se-
guinte e com emendas que nesse ensejo offe· 
rccerá: 

O Cao&T·aso legislativo éo Eatado de Minas 
Gerats decreta : 

Art. 1. • Para o julgamento daa uusq de 
diviSão de demarcação je tcrraa ~rtieulares 
sómenle dos ._,comoventes ou requerentts se 
uiJ46 a prova de ~tar pago o impoSto ter · 
ritorial pelos meamos d: viCSc>, att a data da 
ultima arrecaaaçao. 

Art. 3. • Homologada a divislo ou demar. 
caçlo Dlo serão e•trahtdca dos respectivos 
auws d· cumento' ou certi 110 de qualquer na . 
turtza e .•. fa,(Jr dos demais C')ndominos, sem 
a pr<.va por parte d: stes de •cbar foe pago 
aqueiJe imP< ato até é. tpoca da Ultima arreca-
dlçao. 

Paragra bo uni;o. O juiz ou escrivlo que 
infringir esta dispoaiçlo, incorreré. na penas 
corrminaoas pelos arts. 8.· e 9· · da lei n. 27 1 
de 1, · de t etembro de 1899. 

Art. 3 • O agrimeDs r ou pratico que, no 
prazo de :un anno. nao coocluir a divisão e de-
marcaçiLo, a Ivo o cuo de mt !estia provada 
por atteatação medica. será substitu· jo a 
requerimento de qualquer inte·e s~sdo, como se 
prvcede para subst ilUiÇào do arbitrador<a. 

Art. 4·' O agrirr.ensor <. U pratico quando 
se obrigar pelas dcapesas e costc. s d > preces· 

· ao de divisão e derr.arcação, poderá reclamar 
contra os erros de cu~>tas . 

Art. s. · A disp:siçlo do art . 3 •. da lei n. 
496, de 11 de 'ctembro de 1909. não veda acs 
promotores de ju~ tiça o ext r .;icio da advocacia. 
nas c~susas em que C ~>tes tenham de descmpe . 
nb~~r as attribu:çóes que aquelle disposiçlo lh~s 
e>nfere. 

Art. 6. · Para os dtmais c a os em que te 
nham cases funcciooarios j e intervir em ra 
zão de seu cargo, é mantida a probibição de 
adY02ar que ·e conUmno art. 114-lettra b 
-da Je , n. 37S. je 19 de setembro de 1903· 

Art . 7 . · úa escrivães de distr i c tos serão 
nomea!.Sc s em concurso pelo pn.sidcnte do Es 
tado. 

Art . 8 · Para o pr(Jvimento destes carg s 
lcr.to prefcrcncia indistinctament c:. os gradua· 

, dos em direJtO, os a.1vogadm e os que ttvere :n 
o curso de notariado . 

Art . Q. · A subst ituiçlo de que trata a Jet . 
tra b d ) art . 153 da lei n. 3; s, de ·9 de ~ e 
lembro de l91J, regular se a pelas disposições 
segulntu: 

I. Verificar se á a substituição quando nio 
puder aer julgado algum feito pcor impedimen · 

to e suspeições, }\&veqdo falta de numero para 
funcci~r o Tribonal ou qualquer das ÇaJD~-,..,. ( ~ '• .. 

11~ Nl1 ae ~r..>cede!i á 6Ubstituaçlo P<>r u-
aencfa, ainda qbe dceorreoté d: l.eellça ou por 
demora de pr9vimento e ~se do cargo VltJO. 
' OS feitos qüe deveriam, entlo, competir ao 
deaembugaCicr ausente, como relatcr, sério 
di: tr!baidol pelOS membros da respecti fa ca. 
mara, e quando revisor passado aos immedia-
tos das turtaas ; 

111. Nos casos <b numero antecedclife, aoa 
jbiies da respectiva Gamara pertencerá ratea-
dam'ente a 8flti6eaçio dos veoeime~tos doao· 
aeDle. a qual será,. mensalmente, abóoada em 
~has J 

Art. 10. Do ,acto da \Unta apqr~ra das 
eleiçõea de \uizes de piZ: podérá quàlqú:r elei· 
toll do diatricto ou cidldl\o que tenha o~ido 
votos na cl:ição apurad•, recorrer oara 1 ca-
mara Criminal d.l Tribunal da Relação. 

Art. 11. Esta lei c:ntrarâ em execuçio dea-
de a data de sua publicação. 

Art. u. Revogam se as disposições em coo-
t:ario. 

Sala das commissõea, 21 de ego11to de 1910· 
-Heitor de Souta pre~idente. -Eduardo dO 
Amaral, relator.-Valdomiro ele Magalhles.-
Ptricles de Mendonça. -jo:é Alves.-A impri· 
mir-!e. 

làdac9ão jlniU do project-1 n. 114 
E' lida. posta em dscusaão e sem d:bate 

approvada a redacção linat do projecto n . t 14, 
Gxaodo o aubsid o dos membros do congresto, 
durante as ae,sces da seguinte let ialatur._ e 
os do presidente e vice presidente dO Estado. 
e regula do o pagamento da aj~da de custo. 
- Ao Senado. · 

Redac;gão flnill das emtnda1 àa Camara ao 
projtelo n. t64, à9 8et~ado 

E' lida. posta em cli. cussio e sem debate 
appr vada a redacçâo final das emendas offe-
reeid.ls pela c amara ao projecr o n . 1 b4, d:>. ~ 
nado, restabelecendo a Sccre~aria d3. Agri-
cultura .-Ao &nado. 

Ao votar se a reoacç~ o final das referidas 
emendas retira se dorecioh o sr. Americo Lo-
pes. 

Passa-se á 

1.• PARTE DA O!lDE~ DO DIA 

1.• DISCOSSIO DO PRO]aCTO ~. 1M, DO SllN•DO 

Dispensada a feitora. a requerimento dJ sr. 
Xavier Rólim, entra em 1 . • oi scussão, que 
s m dt bue se encerra, su do approvado e re-
mettido a commi~slo de COOS' ituiçlo e jus-
tiça, o p1ojecto n. 166, d > Senado, regu ando a 
fo, Ubstituiçao dos m!mbros do Tribunal de con-
tas e contendo u tras diaposiçõcs . 

3. • di1cus•ão do projeclo n. 100 

E' annunci~da a 3· • discusslo do pro;ecto f!. 
100, ccnce:k r.do a o dr . Eduerdo de Menezes, 
ou à empreza que organizar privilegio p• ra a 
fundação de um Sanatorio dC Tuberculosos. 

O ~R. S ~tlfNA F rGUJCraED:> envia á Mesa o 
SCfSUinte . ' 



R6q1tfrl•tlllo 1 Nada mais baved a tratar 'se oar. P.reai-
. Requeiro o adiamento da diseusalo do pro- dente ~signa para amanbl a se a:n_tc· 
~to n. aoo. , :.- . . ORDEM D l DIA s. s .. 22 de agosto de aQao.-senp. F1- ::~ 
gucircdo. , , ) . I'J!DQIRA :PAK:,t~ 1 

Apoiado c posto em discusslo o requeri- bora. da de. · 
mcnto t este approvadosem debate. Att ama ter • 

F iea' por isso adiada a discusalo do pro- Ldtura e appr<. vaçlo da a c ta. 
• • Ezprcfi, te 

tceto. Mt C:as 'noras da~: , ' 
3.• dilctUIIlo do projecto n. 106 Apresent~ão IC pareeerea das eommissOes. 

Lido c aosto em l· • discusalo é sem debate Ap~ at~o de projeetos, requerimentos, 
approvado c remetbdo á commisslo de Reda· indica~, anterpellaçOés ou~· · 
a;ao, 0 projecto n. 100, concedendo lic~nça a DiscusaAo de requerimentos, 1Ddieaçõ-;s, 1in· 
diversos 1 unccionarios. tcrp IJaçO:s c moçOea. 

Appro~o de redaeções finaes. 
2.• di8eu~6ão do projecto "· 108 

E' annaaeiada a 2. • di~ cusslo do projeeto n. 
ro8, concedendo a quem maiores vantagers 
oflcrecer o uso c goso de uma estrada de r erro 
qbe, partindo de Anna Floreneia, na E. F. 
Leo')()ldioa. vá á stde do districto de jcquiry. 

Em diseuaeão o art. r • •. 
O .... .lolo Porpblrlo a-Sr. Pr~i

dentc, depoas que a commisaão de Obras Pa· 
t)licu foi presente o projCCto n. aoS para ella, 
sobre ellc, emittir o seu parecer, recebeu um 
requerimento dos srs. V1cira. Marqncs & 
COIDP .• pedindo ao Congresso conccsaão cgual 
a que se trata no referido projecto. 

Apresentanjoo seu parecer para 2. • discos -
alo a commissão obrigou-se a. ne•se turno ~c
gimental, ap .. esentar uma emenda no sentado 
~o requerimento que lhe fôra presente 

D:sobrigando se desse compromisso a com 
missão formulou a cmer.da que está assim 
cooccbida (U) : 

Como vê a casa a emen:la em nad1 prefu· 
dica o projecto aprescntad ) pelo nosso collega 
Senna FigueiredO e outro· porque auctoriza o 
governo a conced:r a Vieira. Martins & C• mp. 
ou a quem mais vantagem oflcrccer, o previ-
legio para CO!l$tru:ção da t>strada e. uma vez 
qae Vieira, Marttns & Comp . não offereçam 
maiores vantagens serâ o previlcgio concedi:io 
a quem preencher esse requisito. 

Nestes termos acha. • commissão de Obras 
Publicas que a emenda. que <lta apresenta 
está na!l coodiçõ ~s 1e ser acceita pela C&mi.ra: 
rMuito bem; muito !Jeml) 

Emenda 
Ao artigo a· diga- se :-E' concedido a Vieira. 

Martins & Comp. ou o quem maiores van-
tageos oflerecer o uso e goso de uma estrada 
de rerro do l:ito o,"' 75. a qual partindo da s 
taçào-Anna FI< rencia-da Estrada de Ferro 
Leopo'Ji .1a, na linba de Ponte Nova a Bicudos. 
vã á sé:1e do distric :o de Jequiry, pojendo s :r 
utiliza1a a (Strada de ferr·• da uzina-"noa 
FJorencia já em trafego. Sala das sessões da 
Camara dos Deputa:Joo em ecUo Horizonte, 
22 de agosto d: 1910. - João Porphirio, V aldo-
miro Magalhães, Fre 1erico Sc:humana. 

Em discusslo conjunctamentc é esta encer-
rada sem maia debate. 

Pr· cedendo-se a vota.;ào é approvada. a emen-
da ficando preju1acado o a .tigo. 

Sem debate approvam se os artigos 2'. r e 
4 ·, sen lo o projecto com 1 emenda devolvtdos 
á commissão de Obras Pubücas. 

s•GUNDA PAJ!'l'2 

1\ té <4 horas da tarde : 
o.~ ... ssão unica do parecer n : 208, opinando 

oela remessa ao governo de uma petição de 
jol6 Francisco Chaves c outros. 

Discussão unic:adopare;er n 10<). op_inando 
qae se rcmetta ao gov :r no um reqaenmento 
do dr. Carlos Pereira~ Sà Fortes. 

2.• discussão do projecto n. ato, relevandc o 
ex carcereiro da cadeia de Jtapccerica do resto 
da pena que lhe foi impoata J:Or crime d: res-
ponsabilidade. 

3.• do de n. t6S, do S:oado, sobre adiamento 
das eleições muoicipees. 

r.• do d~ n. 107, regulando o provimento 
dos cargos de collcctores c de tserivies das 
colleetorias do Estado. 

Levanta-se a ses!iO. -40.• SESSÃO OROJNAq_l -\,AOS 23 DE AGOS-
TO DE 1910 

PBRsm~~ctA no sa. PBADO LoJ>JCs 
SUMM.\R.IO :- Aeta.-Expedlente.- Bepreaenta-

9l)ea.- Dlaeurao do ar. Senna Flgueiredo,-
Apreaentaçlo de pareceres.- Diaeuuão doa pa-
receres na. 210. 2llt.. 208 e 209 .- 2- dlseulllo do 
projeeto n. 110.- l!imenda. -Volta do projeeto 
a Commiaalo.- 3• dlacuaslo do projeeto n 165, 
do Senado. - Dlaeuraoa doa ara. Joio Lisboa e 
Senna Figuei.redo.- Emenda.- 1• diaeu.ulo do 
projeew n. 107.- Ordem do dia. 

Ao me~v dia, feita a chl~. acham 4e 
presentes os sts . Prado Lop~, Americo Lo-
pes, Ar<em•ro de Rezende, Heitor de Sou1a, 
Ad<tl ho Vianna, GaribaJdi de Mello. Jayme 
Gom~s, Paoliello, Castello Branco, A.ristoteles 
Dutra. Schumann, l ;.: nac:io Murta, Joio Lisboa, 
Perieles Valdomiro de Magalhães, João Porpbi. 
rio, Stylita, Pedro Labome, Juvcnal Pcnna, 
Xavier Rolim. Galdino Rios. Antonio Moura, 
~elson de Senna, 3enna Figueiredc?,.)ost Al-
ves, Eclgardo da Cunna, Abeilard, martins da 
Silva julio da Motta c Raul de Faria. fal· 
tando:com causa participada, os srs. Miran4& 
Junior Alves de Lei\ os c campos do Amaral e. aem' clla, os mais senhores. 

Abre-se a sessão. 
L•da a acta da sesalo antecedente c nlo 

haYcndo quem sobre ella faça observações ~ 
a mesma dada por appronda. 

0 IJ! . J, ' sacurtUI?,dt conta do leguiQtC 



JIXJ'.DDCKTJ& 
R~l 

Do eidadao Artbur Gonçalves Couto, es:eri· 
vio do &. • officio da eomarc.1 de Ferros, pe-
diJldo reJev1ção da llreactipç~o em que incor-
reu çom os demais runecionarioa nao remu-
nerados do fôro por ter 1prcseo,t&do, fórá do 
praso. o mtppa d; cus tu vencidas em oroces-
soa crime. ... relativu 10 1. · trimestre do anno 
de •fPI·- A' commissão de justiça. 

Da F.mprcaa Predial de S. Paulo. por seu 
dircctor-~ercntc em additarrellto a requen· 
mcntos ja apresentados a esta Camtra Di 
presente sessã l de iatindo da g•ra ntia de ju-
ru e · ó pc:1indo garantia dos titult-1 que te ri. 
de emit ir caso se1a aeeeita sua prGpoata para 
melhoramentos nesta capi:al e construcção 
de cuas ,para funecionarios publicoa.- A' 
commisato de Petições . 
. Representaclo de 140 habitantes :io districto 
de & Pedro do Suassuhy prote ·tando çontra 
o desmembramcf'lt(J do mcsml diatricto d 
municioio dO Peça nb• para a projec ad.a Yilla 
de S. João Evaogelisu. 

Exmos. ara. membr JS do Congresso Mi-
aciro. 

Estando sendo fei 1a actualmente por es.c;e 
Congreaso a nova divisão administrativa do 
Estado, c achando-se este dhtricto incluído 
em um projecto que crea o municipio de S 
j Lão Evaogelista. vêm os abaixo assignados 
pcrar.te \"Ól protestar contra semelhante inclu-
são, visto acoar-se este diatricto plenamente 
~tati~feito, como parte integrante do munic1pio 
do Peçanu . 

Neohumt vantagem existe par1 este distri-
cto em ser o mcs., o aonexaoo ao município 
proj:ct~do cu i• st:le dista ,6 kilometros (trm 
ta e ECÍS) deste lrraial, ao _p rSSO que a dis-
tanci• daqui á ci:tade do Peçanba e apea.as 
de (l.f) kilometros. 

Si outros iacovenientes não houvessem na 
alteraçào da ~ua actual llituaçã? admi01Strat -
va \á lhes parece bastante o acima al)resen-
tado pa.ra que f03se tomado em consideraçã') o 
seu protesto 

Assim. pois, qualquer modiúcaç<'\o no seo es-
tado actual virá d: enc<•nt ro à vontade da qua-
si u01nimidade da popul.tçã'.> deste Jogar, em 
oome de quem vos dirigem c,s abaixo aaai-
gna<h~, cert~ s de que r.ão deixareis de at-
teodel -cs, acostumaJos como estaca a proce-
der com esclarecido oatriotiamo. attendendo 
sempre os iustos reclamos do povo 1ue di~a · 
Qlente represcntaes . 

O p vo de S. Pedro de Sua!suhy, confiado 
01 justiça de sua causa, espera nà> ~er des 
memb1aoo do município do Peç.anba. 

S. Pedro do Suaasuby. 30 de iulbo de 1910 . 
- lsidoro GooçaJves Penna, ubd::legado; •-
Juscia no Anto soda Silva la vrado·; ~ ranc,sco 
D1as da "i.va, lavrad r; Quintiliano José Souto, 
Ant nio Francisco de Fi~ueiredo, S:: bastião 
O:tavio Fcr'landes, João Ferre ira da Silva. Se· 
vero jose da Rocha rigcne Luperti no de 
Aguiar, Seba~tião José de Arauio. Oelfino Luiz 
de Britto, Jost Bernardes de Oliveira, joaqurm 
Gonçalves Nunes. Virgílio José Gomes da Sil 
VI, Olegerio j "é Pimenta. Francisco • :aldeira 
Brut, negnciaotc; josephino Rod iguca Souto. 
Pedro Bap1ista Vdarino, joã:> José de Anui<', 
jcsin~ Moraes, José F.erna.od.c;s Leão, Antonio 

da Silva Souto. Antonio Bernardea Vicirl, Hi· 
lario Gonçalves PUSOI, jo~ Florindo, Francif. 
co Gooçllves Nunes, Joaquim Gonçalves Nu.". 
nea Ribeiro. S'1muel C~ho do Almcidl, joio 
F.noeasco de Moura~ Sancho Tavares . Oi a .. , ze-
ferioo Carvalho :11 r onscca.Jo.é dos Santoa,Aa-
tonio Martirs de Oliveire. Gentil Dia Ferreira, 
Silvcrio Dias da Silva, Ante nio Nunes t:fc ~ou,.
za. Antonio Joaquim do Naseir ·.ento. Eli~io 
J~é Souto. Sil•ino Isaee do Nascimento, Pe-
dro calino dos Santos, Emygdio José de 
Arauto Joio Gooçalvet Te•xc.ra, jos6 Motta 
dos Santos, jo~é 1-'erreira de St.. jost Vâei .. 
l:iraga, Antenor Fernandes MtdeJrl, joio ,Bcn· 
to dos Reis, E. Penitor da Silfta, Maooel 
Rubim Tanres, joaqojm Pcnna de Mou~J~!é 
Mamede dl Rc cba, jost Diu Bicalbo ~ 
nho, Felippe Bubini, Sebastião Luiz, Geraldo 
Onnino de Souza, José de Minnda, josepháDO 
Rodrigues Souto, Bern1~dino Pereira de car-
valho. Jr.lo C&odido Meil'l. Modestino Fer· 
niDdea leão. J~é Mello d1 Silva, A!tino Fer-
reira Nunes. Antonio Adão do Nascimento, 
Antcnio da c{ocba Souto, Th~otc,oio Canuto 
da Rocb&. Deodato Paulo de Oliveira, Joaquim 
da R( cha Sobrinho. Joaquim Losr:ão Goulart, 
J~é Carvalno Mootein, Alfredo Vaz Mrurio, 
Man .el Bcager:ça de Oliveira, José SilYcrio 
Coelho, Sel:astião Rodrigues Horta, Etclviao 
Cyriaco de Carvaiho, jo~quim Barbosa da Silva, 
J ~é Fel•x de carvalho, Olympio Marcellino d: 
:;ou:za joEé Lt ào Sinaire, José Machado de 
Se uza. Clemente Theodoro Moreira. joaé Coe-
lho de Almeida, Joaquim Gonçalves NuOCI. 
joãJ Coimbra de Medeiros, H1lario GonçalveJ 
Passos Fiho, Antonio Pedro to'ernandes, ve~ 
r ·aoo: , Zefc ri no José S:>uto. joté julio Ribearo, 
Bento t''crreira Nunes. jc.!é Gomes de Atmei-
da, lzidoro dai Chagas Maia, j(sé Ferreira 
Nunes, Anselmo Gonçalvea Passc.s, Antonio 
Pedro Ptmen:a, joào Verissimo de Almeida, 
Antc onio Faustiao de Amorim.Anto:;io Joa=1uim 
e Paula, subd::Jega:Xl, Manoel Alves de SOU· 

sa, joaqu•m Gon;alves Ribeiro, PedrO B:asa 
Pereira. Modesto Carvalho de Queiroz. Antonio 
F'erreira Fróe~, Saint-Ciair Perreira Horta. 
ju celioo Barbosa de Sallea, M3noel Suidacha. 
Joaquim G >DÇ Jves de Souza, Maoo~l Cecilio 
Goulart, Zeferino Carvalho da Fo~ca. João 
Ferreira Nunes. Alexandre Gonç·•lvcs de An-
drade, Sebastiã J Vieira da Silva, Francis:o 
G'):-çalvea Nunes Soorioho EmygdtO Fernan-
des Madeira joã') januario ~ P10ho, Lauddino 
Ferreira da Matta. Saturnino Ferreira de Pi-
D70, Clemente Gonçalves de Oliveira, Geral<b 
Ferreira Nnnes, Alcino Tue1n d; Quciroga, 
Hiluio Augu to t"'acheco, jO!é de Souza Hor-
ta, Virgílio Carvalho de Souza Leite, Tristão 
J~é Souto juez de Paes, Raymuodo jost Sou-
to, jos~ .or c iro de Oliveira, j06t GofllllVCS 
Lopes, Ant::nio Joaquim Pereira do Nasc1:nen-
t , Cypriano .oelho da Silva. Bernardino Lo-
ces ae Arantes, ju lio Rozerdio, Joaquim Rodri-
gues Sout.J. João F'a1 atino ~ Miranda, Octa-
vio CU tojio Corrêa. jost Fernandes Madeira 
J lSé Muia Fer anoea. Reyna ido FermndeS 
Madeira, ~briel Snuza Horta. Mod::sto Borges 
Pimenta, J ao Queiroz de Pinho, Anti:lnao Fer· 
r 'lira Nones Sobrinho e Augusto Co-1M da 
Silva. 

140 as"ignaturu. 



Reconheço se rem verdadeiras as 6rmaa d!l· 
te, em ou . ero de cento e quarenta (140), do 
que dOu ft 

Pcçanha, 16 de agosto de 1910 . Em terte-
munbo. F. F., de verdade.-0 tabellilo, Fran-
~o de Aasis Franya. 
, Publique-se e 1emette-sc á commi-o res-

pec:tava. 
Ref>nsenlaç3es 

Da Camara Municipal de Vi1la Platina rati. 
&1odo aa d.visas daquellc munic•pio. -A'. 
mesma Com:r issã . 

Da. Camara Municipal do Patrocínio, protes. 
tando cGntra a dcsannexa;ão de ~eu municí-
pio dos distric:tos d~ Abbadia dos Dourados e 
Cfu:ci ro da Fortaleza. -A' mesma commis-
sã . 

O •r. Senna Fl~uelredo :-Sr. Pre· 
:~id :ote , venho de. brigar-me dum compro. 
mis o que assumi, qual o de commun•car 4 
v. ex c. e á Casa que o nosso c:ollega, deputa. 
dO Stlva Fortes, acha-se ha dia de cama pas· 
sando bem mal, e por isso, não tem podido 
com pau ce r ás sessões da Camara. e ainda f a. I. 
tará a mais algumas ete que se restab leça . 
Faço esta de~Jaracã,, afim de que a au,e ncia 
de n .sso distincto e digno colkga ni!.o se] ~ 
classificada de indolencia. 

Pr .valec·mh-me d1 triouna. envio á Mesa 
quatro representações: de Antonio Joaquim 
Botelho, fazendeiro, rel!idente no distri::t iJ de 
E~pirito Santo doS Coqueiros, municipao de 
Cam9os Gerac:s, pedindo passagem de sua pro-
priedac.le para o distt i c to lie S . joãu Nepo. 
muceno d :: Lavras; de divenos fazendeiros e 
prt príetarios, fazendo ideotico pc:cbdo; de Fran. 
cisco Bernardes ~s Re1s Pinto. fazend:> i.Je n-
tico pedido. e de Jgnacio Celest ino Esteve~ 
L.ma e out ros; residentes no distncto de Sdu-
binba município de The ophilo Ottoni. pedindo 
elevação d:sse districto á cathegoria de villa. 
- Vão á C• mmissão respectira. 

O SR. j 08lt' Ar.vas envia á I\\ e! a e pede 
que se ja publicada no jornal da c asa, a ~e 
guinte 
Representatião da Mesa Administra-

tiva da Ca a de Caridade da cidade 
do Pará, aolicitando do Congresso 
o auxilio de vinte contos de réis. 

Sa la das sessões da Mesa Administrativa da 
C~a de Caridad~ da cidade do Para , 15 de 
agosto de 1910 

Illmns. e e1:mos. srs, membros do Cong resso 
1\\inearo. e m Bell 1 Horizonte . 

O povo desta cidade, t radicionalmente, prc 
cura, leal e com vivo patrio ismo collocar ae 
em franca defesa dos altos int ere aes deate 
floresce nte município. que. num avançar con. 
t inuo c proveitoso jã pode. e com dird to. con. 
quistar invejavel destaque entre aquelles que 
meloor, vão se sobr<sahindo na vida progres-
sista e I bor.osa de ncs o glorioso Estado. 

Cabeado -lt.e glorias por ter sido o Pará o 
primeiro fu ndad-.r, em Minas de importaale 
fabrica de moriru, movida a elc:ctricidade. cujo 
magestoso predio enriquece uma de suas me-
lhores praças. aqui, onde o trabalho e o bem 
commum constituem o principal e carinhoso 
ideal de sua ordeira população, o poYo para. 

ense que, dec.tro em b•e•eg mczcs. vae re~ 
ber como _premio a KU esforço patriotico a 
ioauguraçao de seo rami l feruo, preatado 
c-elo ~oYcmo federal, zelando, carinhosamente, 
a vida e interesses de todas IS clàases, con· 
struindo fabrica~, ·formando companhias. orgt· 
niuodo associações recreativas descnvolvenoo 1 
instrucção. augmentandr, 4Ssim. diariam~nte, 
o conforto para uma vida commoda, farta e de 
inteiro1gozar eom a instaUaçào da luz eleetri-
CI, t«:_legrapho naciontl, correio diarro! ruaa 
arborasada.<~, etc . , mas qut-, de p r ferencaa, sa-
bemos tudo isso, melhor e direct llmentc. s6 
intereàta ~ 10 rico, ~ 10 abastado, o povo pa· 
raense, DUm impu! o de sentimento nobre e 
grande, c 91'o:urando, dest'arte. levantàr esta 
terra as a."NNi rr ar2l cctre!pond~nte ao seu bem-
quisto nato*, q ~ r. tambcm, confu dir neste 
con iuncto sublime o seu natural zelo pela vida 
d) p ~ bre-o desgraçado, em cuia ~ombria pa· 
gina <"Stá imcripto todo esse operar.ado im· 
m nso, que é o noss ... braço forte e seguro, 
coris tante manipulador de r.osso prog resso 
material . 

Portanto, agora que se inicia, e com cora· 
g·m, a construcção de v; sto c conforhvel edi· 
ficio destinado a um novo e mcuerno hr spital 
n 1 Pará, capaz de soccorrer, proveit samente, 
a todos c s indi~ntes d~sta zoua, annexando 
pavilhões especraes e destin:~ dos a molestias 
contagiosas. tub::rculose, etc ., e satisfnendo, 
desse rnodo, às aspirações do povo ar; ense e 
as cxigeacias do mei , nós membros da Mesa 
Ad:n inistrat iva da Casa de Caridade dl) Pará, 
vtmos dirigir a v .v. excs . a pre~ ente represen-
tação, solicitao 10 dos il lust res membros do 
r: on&resso Mineiro a consignação, na lei de 
orçamento para 191 1, de um auxi io esJ:eciaJ. 
na importao. ia d vinle c011tos de ~lis nue sem 
maior sacriucio p~ra o Estadr , virá beneficiar, 
~tavelme t e. a classe desva lida Jesta zona 
~ randiosa e que raoto concorre para o levan-
amcnto das ren:!as de Minas . 

E, esperando rceeb;m v.v. excs. , cem cari-
lhc! a attenção o prese nte a pçe llr , l e m~ r .. do 
em defesa cos privilegiadcs diu itcs co pobre, 
pc. is que, pau levarmos a d te ito esta idéa 
g r~ ndic.sa, }ulgamoa imprescindi~ I o valioso 
:oocu·s') do Estado, subscreve mo'\llo~o ~. om a 
m •isalta cstim• e consideração. 

audaçõ :s. - Medic , dr . Honorio ~a Cunha 
e Sousa; presidente, padre José I •ereir.. c oc-
ho; provedor, Torqua o Alve de Almdda ; r. • 

Yice-proved r, bacLarel Pedro Nest r de a lies 
e Si lva; 2 . o vice-provedor, Manoel José Si-
mões; t besc.ure iro. Cornelio lo ugusto Moreira 
jcs Sant~; secretario. Silvino Antonio da 
-ilva; padre Si lvestre Pereira Coetho; procu-
rador. J~~ Ant nio Fcruira junaor; mesarios, 
jacyatho Pereira Coe\hC', Dom1ngos Diniz 
\ alie, Affooso Alves Mendonça, T heophilo José 
Marinho, Alfredo Leite Prtça e Antonio j o~é 
je PalVa. -Publique-se e remetta-se a. com-
missão de Orçamento. 

Telegrat~tma 

Do cücctorio político de S . José c!o j1cury, 
em nome oo povo, protestando contra antiga 
adheaão do diatricto de Santa Maria, e ptdiQ· 
do para aer incorporldo ao futuro município 
de S. joio Evangelista, declarando que neaae 
aentido segue representação ao CoOSTe880. -
A.' commiasão reape~tiva. 



4.PJUCSltN'tA;Io DJC PAUCJCJUCS :nAS IC jMM IS• 
ÇÕJCS 

O sa. ICNACIO Mua'tA, pela co:nmisdo de 
P~r içõ~s. envia á Me11 o seguinte 

Partcn".n. 212 

(,. • legislatura) 
A commi sil.'> d<: • ·etiçõe•, á qual foi pre 

,ente uma representação d ~ coes<~. administra -
tif'a da Santa Cas• de C ri lade da Campa-
nha pedindo um aux ilio ..ra construcçl o de 
um pavilhào para tubercul sos: 

1 :onsideranlo qoe a rr a t ria já se acha at-
tendida nopro jecto n. I<X), qu orça a rece1t ' 
e IJXJ a despesa do E tado para o futu ro ex 
cercio, é de. puecer e re uer que a refGridct 
representa ao s:ja anoexa á =Iuelle proj'!cto. 

Sala d1s commt~ S }c s, :q Cl;: ag st ue 19 o. 
-ll!mcio \urta. -:5 Sty lLta. - He1tor d~ 
Souz.a.- nins de .i:n . 

w ESM ): ENR:. p: de :: obtem dispensa 
das formal idades re-g . ; . ent ~· afim e ser tm· 
ffiC.lia•amcnte di cu:: ) o p ~r ece r, q ~. P<' to 
:::u di ~ cus~ ão. é sem dcbat..: JP? v 4CO. - j unte-
ae ao pro1ecto n. 109 . 

O s R . f. PAOI.IELL ', e-n nome c a comrr. i .. 
~ ào de Orçameotc, a res:.nta o s:-guioce 
Parecer pt;ra segu11da áiset'-{ ao áo projedo 11. 

16.1, do Senado 
A commissão d . Orçame nt 1 e r. n as, teni ' 

estudado o pr.J jecto n. tóL do Sena Jo, ub -
mettido á ccosdera il.) d;. 1 e mJ, con j neta-
mente com as emendas a rt:sentacas ~el-< cr m 
mis A) de tu " t'ub tica J -! Camara jos sr . 
Oeputadcs, é de parecer qu um e outras se 
jun approvados em segune1 1 c!i cussão, com a 
emendA e ~ u ':::- =mendas que ad ;ante c.ffer ce. 

N. 5 
Emen:ia ao art. 3. • do pr.:> jecto:- Suppri-

ma-se. 
N. 6 

Sub-emenda á emenda n . 3 
Accrescente-se-.-n -/itu: -despendyoéo, annu-

alcnente, em tal caso, até i. quantia de •... .• 
1 o:ocx,iooo. 

N. 7 
Sub-emenja 1 emen:Ja n. 4: - Substitua- se 

pelo seguiate:-Sapprima-5e. 
Sala das commissões, 23 e agosto de t9 IO. 

-Francisco Paoliello, rela tor. -Heitor de ou-
za. -Nelson de Seona. - Seona fi ~ueíredo.
J ào Lisboa . - A' imprimir- se. 

O 6R. HEll'vR OE SouzA, pela commissão de 
C n ti ~uição, Legislação e j ustiça, apre~ enta 
o aegutnte 

Parecer n . 21.1 
A' commissão de Const ituição, Legis laç o 

e justiça fo• presente a p tiçao em que F ran-
cisco Augusto Fernandes, prim<:iro juiz de paz. 
d l ctdade de Ouro t ioo pe e que lhe s:jam 
p a.gc.s vcncimcn os do cargo de juiz mur..icipal, 
q 1e i· terinamente exerceu: 

requerente funda a ua prentenção no 
facto ele ter servido naquella funcção quando 
nQ') havia titular effectivo do cargo. 

Para resolver sobre o proi cto de apresenta-
çã \onde e allude a um d-:: spacbo da Secre-

A· C.- 29 

. tuia das Finança!, carece a commissã l de C.O• 
Jbeccr os flln:Jament08 deste r informações do 
~')verno. • 

Por is·o, ~de parecer e re~u:r que a este 
s ~;am soti ;nados ess~ infórmações e o tneJr 
d 1quelle desp•cbo. . 

Sala jas com roi •sOes. em 2:1 d~ agosto de 
! r o . - H : i1 or de Souza, presidente e relator • . 
- Per i J s de \'\'en1Gnça.-Eduardo do Amaral, 
-Va tdomiro Ma~Jb:lc:s.-josé Alves. 

~Eswo SBNIIóR pede e obte n di pensa de 
i ~pressa c1 ; parecer que acaba d~ apres:n-
t:.r. . 

-ll. Jou'J oA ,10T'l'A, peta commis~ A.3 de 
R;:: dllcção, aprescata. as seguintes redacções 
61aes · 

R edacç4o fúwl do projedo n. 92 ~ 
l 5. • legi )atura) 

A ccrr-mi ·ão 1e Redacçào, a que foi presen-
te: o projc: cto 92, approva.do em terceira dis-
;: :.:s~ !l. · é de parecer que se adapte a mesma 
r :: ar ào corn qce, de accorel c m o v~ncido 
' i SLbme tlldO a (CfCCira diSCUSSà J, COmO SC 
tc~a no rr c: m(l . 

:-a •a dé!~ c1 mrni~Oe , l3de agcsto' de 1910. 
- .j L I: o c a Múllêt, relator.- Galàino R~t·S. 

P eda<'çatJ fmal do projedo 11, 95 
(S . • kgisla:ura) 

A c mmist ã"J de Rcd•cçà , a gue f i pre,en:.. 
te o pr jc:ct n. '}5 . a pprova o m 3. • discus-
são, é de pare cer q !c c1a a joptctda a mcsilll 
rede! à J com qLe lúi formulado. 

ata d~s commissóes, :q de agosto de I9IO 
-Julio Motta, r .:!ator . -G !dino Rios. 

Parecer e reda&ç4o fimzl 110 profçcto n. ro6 
(5. • legislatura) 

A commis ão de Redacçào d2s Leis a que-
foi presente o pro jecto, n. 1o6. approvàdo em 
3. • discussão, cfferece, como fioal, a seguinte 
rcdacção: 

O c ong ·esso Legislativo do Esta~o d: l'tü .... 
nas Geraes decreta • 

Art. I • · Fica o presidente do Estado au. 
ctorizad > a conceder as seguintes liceoças : 

1' de dois li nnoa, em prorogaçl:> a J cidtdào 
Antonio FrancelillO L'tfetá, escrivão de or· 
pbã JS de Montes Claros; 

2) d : 3 anno • para o mesmo fim, ao cidadlo 
Pedro Poly::arpo Moreira, 1 . • t ::.bellilo do ter ... 
mo de lvincpolis ; 

3) de tres anno , para o mesmo 6m e atai 
vencimentos, á d . Matb.tld<: Carmelita de 
Alencar, professora de Santa Rita c:e Cassil 
município d.: Saota Rita do Sapucõhy. ' 

4) de seis mczes. em prorogaçào, para tra-
tamento de aaudc, na fórma aa 1egis!aç&o á de 
Rtta de cassia de Souz.a Lima professorà. do 
I. • grupo escolar de Eiello Horiwnte ; 

5) d-: dois anno•. se.m vencimentos, para tra· 
tamento de eaude, a J . Regina Candida de 
Oliveira Andrade, pro( e 13 . ra do grupo escolar 
de Antonio Dia$ A baixo, municipio de ltabir• 
do 1atto Dentro ; . 

6) de tres annos, em prorogaç.ã, ao esc:ri-
vlo de paz do di:stricto de Tarú·As'sú munici· 
pio de S. João Nepomuceno, cidacâ'J An~ 
nio Vicente de Magalhães. 



Art. 2. • Re,-ogam-se IS dispoções em ccn-
trario. · 

Sala das co'llmissões. 23 de agosto de 1910. 
-José Gal1ino Rios, relator.- julio da Motta. 

Com relaçio á ultima, declara o orador que 
inc)UtU entre os funcciooarios qt.:e pedem li-
ce~ o sr. Pedro Palycarpo More•r•. 1. • ta 
belhão do termo de Alvioopolis, visto a com-
missão de Petiçõe!l porc:qoãvoco, haver omtt-
t sdo o nome daquel;c: cidadã(', ao rc:oigir o prG-
\ecto p.ra 3. • discussão. - lmprimam-5e. 

O SR. joXo PORPBIRIO. envia á Mesa. por 
parte da commissao ae ._obras Publicas, o se 
guinte. 

Parecer para J." diseu:ssllo .do projedo,. ro8 
( 5 . • legis I~ tu r a) 

A commiasão de Obras Publicas e Via;à-J é 
de parecer que o pro}ecto o. 1o8. do ccrrente 
anno, approvado em segunda discussão com 
uma emenda, > e1~ submettido á terceira dis 
cessão e approvado com a seguinte red•cção : 

O Congresso Legislativo do Estado de dr: Mi-
nas Gc:- raes decreta : 

Art 1° E' concedido a Vieira Martins & Comp. 
u a quem mais vantagens offerecer. o uso e 

go o de uma estraJa de I erro de Jeito àc . . .. 
o,"'iS. a qual. pa; ·inco da e. ta à'J-Anna Flo-
renc.a-da Estrada de Ferro Leor idira. na li 
nba de Ponte Nova a Btcudos, vá á ~éde do dis-
trJctode jequcry, podendo s~ r utilizada a estra-
da de ferro d3 u ina- Anna Florencia-já t' ID 
trafego. 

Art. :1. • Ao ccncessiona ri(l fica livre a escr -
lbél do melhor t n ado entr ... Jc!query e o ponto 
inicial da Estrada de r e ro Lcopoldina, send ) 
l e concedido• todos os favores g;;ralmente fa-
cult~dos ás empresas de vias ferre•s para tn . 
f ego publica . 

rt . 3° No contracto que e e fi rm=" r erão es-
.abelecidas asclausulas, que obriguemo cc.nces 
sionario a construir a dita estrada. e as mui-
tis em que possa incorrer. 

Art . 4. · Revogam-se as di aposições em c. n-
trario. 

Sala das commissões, em :13 de agoeto de 
J9 to .-joão Porphirio, presiaente e relator.-
Frederico Schumaon.-V~ Idomiro l'v\agalhães. 
-A ii'"primir-se. 

0 SR. VALD MIRO DR MAG&LBÃRS, peJa 
commissão de Coosti rutção, Legislação e Jus . 
tiça. apresenta o seguinte 
Parecer para 2. • discussão do projecto " · r62 do 

Smado 
( 5. • legislatura ) 

A commissão de Constituição Legislaçao e 
justiça, a q~e foi presente o proje_cto n. Jól, 
do SenadO, 1á appr va :!o em 1. • d1scussão.-e 
ck parecer que o mesmo _c\a dado para 2" dis· 
cussão, re ervan..! , porém, o di .eito de apre-
sentar a eme da ue julgar coveniente . 

Sala da · commi .:>r e ·. l3 de agos to de 1910. 
- ·aldomiro Magalhães, relator.-Heitor de 

ouza, presidente . - Per i eles de Mendonça . -
José Alve .-A impri.nir se. 

Nlio ha prqectos, requcrim~nto~ indicaçõ! 
inte rpe!Jações e moções a serem' apresent a~ 
dos . 

PfW'«W "· 2ID 

E' lido, poatoem discussão e sem debate ap-
prcnado, o parecer n. 210. da coo mi11sAo de 
Representações, requerendc informações do 
governo sobre as petições do .ir. Francasco de 
Salfes Marques e de Lu::.iano Leopoldo Brasi-
leiro. 

Parear "· 2 u 
Sem debate é e \! ualmente approvado o pare-

ce n. 211, da comm•ssàu de Re.- ""'tações, 
requerendo que s:p• annt:xada ao pr..,, . cto n. 
r r~ uma p::t ·ção da me~a administrativa dl 
Sllnta Casa de l\l11~ricordia ac S. joào d'El-
Pci. 

Pusa·se à 

2." PARTE DA ORDEM 00 DIA. 
Parecer 1:. 208 

S :m deba te é approvado o parecer n. :1~ 
da colll!Dis~ ào de Agricu ltura c; lndustria. op!: 
nando pela remessa ao !!overno de uma pett-
ção ce jcsé rancisco Chaves ~ outros. 

Parecer n. 209 
Eg ualmente sem aeda te é approva:!o o pa-

recer n. :1e9, da ccmmiseào d~ Obras Publicas 
opinando que se remetta ao governo um re-
querimento d'J àr. Carlos Perei'a de Sá For-
tes. 

2. • discussllo llo P~'ojeclo n. uo 
E' 2nnunciada a l,0 d iscussão do pnj~to n. 

no, re levando o ex · carcereiro d1 cadeia de 
Itapecerica do resto j a pena que lhe foi im-
p sta por cnme de responsabilidade. 

Em dis=Js~ãJ o art. 1. · 
O SR. ARIST.:.TELES DuTRA envia á Mesa 

uma emenda perdo~ndc 1 Secun:hno Antonio 
ae Oliveira o resto d pena que está cumprin-
do na cadeia de Carangola. 

O crador prorrette a?reseotar, em occasião 
opportuna, dacumentos que }ustificam cabal-
mente e~a medida. 

Emenda 
Art ..• Fica eguahrente perdcado o reu Se-

cundino Antonio de Oliveira co resto da peo• 
que está cumprindo na cadeia de carangola.. 

Sala das sessões, :13 de ~osto de IQIO.-
r,stoteles Dutr~. -Ar-gemaro de Resende.-

j cão Lisboa. 
Entra e :r. discussão con\onctamente. 
O s:a. HEIT.)R DR Sousa. em nome da com-

m:-.sil.o de ConstitL.ição, Legislação e justiça, 
ap:esenta o seguinte 

R eguerimento 
Requeiro que o projecto n. ~ 10 volte á com-

missao, afim de que: possa esta ccnhecer a ma-
teria oa emenda. apresentada pelo sr. Arist ·J· 
tc:les Dut.a conr,nuando o me. mo na ordem 
do dia. ' 

Sala das sessões, em :13 de agosto de 19 10 . -
Heitor ae t U~a . 

E' lijo e pcsto em di cuss11o. 
s:a . ARJST Ta:LKS OuTRA declara que es· 

t1 •e pleno accordo com o req:erimeQto que 
éCaba de ser aprest ntado. 



Niguem maia pedindo a palavra , encerra -se 
1 discua~ão, stndo approvado o requertmeoto. 
-Volta o pro{ecto á commiasio de Leghla. 
çlo. 

r .J.• discusslo do jwoj'ecto "· r65, do Senado 
I!:' lido e posto tm l·" discu&.ão. o pro\ cto 

n. 165, d.J Senado sobre o a-:iamento das el~i
Ç(> ! s municipaea. ' 

O ar . .loao Llsbon: - Sr. Preside:-. I e. 
solicitei a P•l .. vra apcm s para f;,zer ra ··idas 
consiclera~õca sobre o p:c ,ecto em di5cussào c 
com 'l fim d~ provocar me. hor elucidaçto do 
asaumpto nelle cogita:lO . 

Como . abe v. cxc ., ha entre as Camaras 
Muoicipaes e • .on· e lhos Dehberativos, c-uiei-
r&s vag-.ts na representação municipal, ass.m 
tomo na tambem em varias rn uoicipios, seJa 
em virtude de renunc ia, se;1 por faUecimcnto 
~u. outro qualquer m . tiVQ, vagas do cargo de 
JU• zea de p .. z. 

Por outro lado. a ap: rovação d" projecto, 
t~? re~ tricto n;.s suall di-oosiçõ: s, !'ode deter-
mJOar duvidas futura - Súbrc o juiz de paz a 
quem d~ve caber o exercício. do car~o. oepc i!> 
de term1nado o actu I trienn•o . 

Em minha desvohosa opinião eu eotend1 
que scmdb•ntea vagas não deve;:, c:er preen · 
cbidas. mesmo na vigeoci.;. é a lei que vae !"er 
constituída pel 1 proi:;cto, pois a lei em vigor 
determina que para as vagas occorridas no se· 
-· \, semestre do ultimo aono do trienoio 

· nao se 1eve fazer eleiçlo . 
Quanto á prorogaçao do mandato, em relaç&o 

aos ju.zca de paz, a mim parece que o ex r-
cicio deve caber ao 1:, que se acha nas fun -
cçõ-: · do cargo no momento da prorogação . 

Entretanto, para evitar duvidas futura,• na 
exe.-cçlo da lc i e para que fique nos Annaes 
do Congresso um subsictio his torico sobre os I 
verdadei •oa 1ntuttos do legislador eu desejo 
ouvir a op:nião auctorizada aas commissOes de 
Camaras Muoi..: ipaes, Legislacão e J~stiça da casa. (Muito 6em I Muilo bem! O 01'ador t 
mui/o cumfJrimttJtado j>ews seus colleps ) 

O ••· 8eooa FlKuetredo : - Sr. Pre · 
aidente, venho subcnettcr a coosideração da 
Camara uma emenda a-., pro\ecto n. 16). do 
Senado. emenda assigoada por todos os depn· 
ta:Soa presentes, a qual fixa o dia 1 8 de dezem 
bro do corrente anno, para a eleição dos mem-
bros ela Cama.ra e m~tade do Senado. 

Pela lei em vigor, essa eleição devia realizar-
se a 15 de novembro cooforme determina a 
lei n. 20; entretanto, senoo aqueJie dia O pr efi · 
u.do para a posse do eminente brasileiro o 
exmo. sr. marechal Hermes Rodrigues 'da 
Fon·eca, á pres. dencia da Reoublica, é de se 
prever que innume·os patricics seu :tuei r<'m 
~istir á ~lemnid~de da posse. o que. de cer 
to utodo, d1fficultara o andamento do pleito 
eleitoral . 

A Camara, por ua unanimid•de. resolveu 
a:iiar as eleições para 18 de dezembro e. n~ sas 
condiç&.s,apresento a s~uinte emenda ( LI) 

Tenhoctito. (Muito 6et,.) . 

(5. R.). 
~la das sessões da Camara dos Deputados, 

23 de a~osto de 1910.- Senoa Figueiredo.-
Heitor de Sousa.-Peric:ic:.s de Mendonça.-
CaateJlo BrancG.-juvenal Peona. - NeJaon ~ 
Senoa.-Pedro Laborne.-E~rdo da Cunha. 
- João Po• p:oírio . -Antonio Moura.- Igna~io 
Murta.-F. Paolael1o.-Jayme G mes -Xav1er 
Rolim. - José Alves.-juho da Motta. Adol-
pho Vianna.-5. Styl•ta .- Ga•dino Kios.-joão 
Lisboa. - F. Schumann. -Raul de Faria.- lUis 
toteles Outra.-Mart••s da Silva.-Valdomiro 
de Ma~albàes. -Abeilard R. Pereira.-jo"io 
Antooio.-Garibald• de Mello. 

Estando apoiado pelo numero d:: assignatu-
ras . é po: ta em discussao c:onjun~tamente. 

O t~~r. Heitor de Sousa (nào devol-
veu o seu discurso) . 
Ningu ~m mais pe:- indo a palavra, encerra se 

a dis:usalo. !' enoo apprGvaccs o projecto e a 
emenda. -A' commissão de Redacção. 

r.• discu.sslo do jwojecto ". ro7 

Dispensada a leitura. a requerimento do sr. 
Senna F1~uc redo. é posto em 1.• d.scussll.o. 
que. sem d: bate se encerra, sendo approvado 
e remettído â commíssã de Orçamento, o pro · 
jecto n. 1 ~ 7 re!:! Ulindo o provimento dos car-
gos de co•lcctores e de es:nvães da~ c~llecto . 
rias do Es•a Jo. 

Nada mais havendo a tratar se, o ar. Pres•· 
dente de5igna para amanhã a se,. uinte 

ORDEM DO DIA 

P Rl MBIR.A l"AltTK 

Até uma hora da tarde : 
Leitura e approvaçào da acta . 
Expe:1iente. 

Att duas horas da tarde : 
Apresentação de pareceres das cam~asões. 
Apresentação de projectoa, requerimentos 

indicaçõ: s, interpellações on mcçõe1. • 
Oiscu são ele requerimentos, indicações, in. 

terpellaço::s e moções. 
Approvação de redac ;ões finaes . 

SEGUNDA PART.It 

Até 4 horas da tarde: 
Ter.·eira discussão do projecto n. 105 . abrin-

do differc:ntes credito&. 
Primeira do de o. 11 S. auctorizando o Presi-

dente d ' Estado a pagar ao fuocc•onarios do 
fôro de Baepeooy a importancia de custas ven-
cioas em processos cnminaes . 

Segunda do de o. 101. auctorizando o g~ 
ve rro a conceder aos tun :cionarios publicas 
da apita i os favm es que iulgar convenientes 
para a con trucçAo de ca~as. 
continu ~o çà da segunda discus ào do pro-

\e~to n . 11 r '. relevando o ex-carcereiro da ca-
~1ela de ltapecerica o resto da pena que lhe foi 

Emenda imposta por crime d: responsabilidade. 
Art. Fica deaigmd1 o dia t8 de de7embrodo Segunda do d: o. 102, e~tabelecendo.medi · 

corrente anno para a realização das elei ões de da.s para a arrecadação ao 1m posto ~ iOdos-
senadores e deputados ao congresso Mineiro á tnas e profisvões. 
6. • legialdur~. I Lennta se a sessão. 



-<41. • SESSÃO OROINARIA, AOS :14 DE A-G0S 
· · TO DE 1910 

P.uslnaNcal Do aa. PuDo LCPJU 

SUMMARIO :-Acta . - 'E•ped:ente.- Apre 
sentaçã~ de pnecercs.-o:,cus~ão do pare-
ur: n. 2J3 . ~Redacçõts finaes dcs ?rojectcs 
ns. 92, 9S e r<.ó.-3.' dtscussão ·ao projecto 
n . 105.-r. • do de 11. 115.- 2. • doce n. ror. 
-Oisccrso do sr . V:a ldomiro Maga hães.-
Substitutivo.-:a: discusfão do pro\ecto n . 
110 -Ol::servaço s dcs sts. Aristotcles Ou· 
tra e Heitor e Sousa.- l. • discos! ão do p~o-

1 jecton. roJ.-Adtamento -ürd::." dod,a 
Ao meio d ia. feita a chamada. acha ·-se 

se presentes os srs . Prado Lopt s, Americo Lc-
pe!', Argemiro de Resende. St~lita , Heitor ck 
Sou~a. X·· v:er Rolim, N Jscn cJ ~ "cnna, A. is -
tote les Outr•, Ado'pho Vianna, João \eUo:>r , 
Pt ricle!, PaotieJio Garibaldi de MeJio, juvenaJ 
Penna j{ão U,bcs, Va!dnniro de Magalhães. 
Senna' Figueiredo. Martins da ~ilva. t.aste- lo 
Br:onco. Am cn:o Moura, ~chum•nn. J( ão P r 
phirio, Jg~cioMu r la, GaJdino R io~ . Pedro La 

· t:omt·, Julio da Motta Raul de Faria Tmé Al-
ves, Jayme G<mes, Àbt ilar 1 e João ' Antonio. 
faltando, cem cz u~a part ici r aca, Oi ~ r~= . M ran· 
da junic r, Alve5 de L~ml s. Caml os do Ama.-
raJ c Silva Fortes ·e, sem ella, o mais senho-
l'e! . 

Abre-se a sessão. 
Lida a acta .da antecedente e não havendo 

quem !lobreella faça obse1vaçõ·!', é a rr.esma 
dtda por apprc vadt. 

O ut . 1. • srtc.BaTARI c!á conta do seguinte 

•xP~DIENTa 

Represmlação 
De mo·adore_ do distri to de Alli•nça, mu· 

nicipio do Pirangs, protestao o contra ·a pas-
sagem ·d; parte ce : eu tcrritorio psra o de: 
DOres. do Turvo. no municipi(• de Alto Rio D ... · 
c:e.- ' commissão respectiva . 

Req11erimentos 
O SR. :'-ier.s · N DE S~NNA envia á i\'\e a um rc · 

querimento dn c 'dadà Ourv I Pe ssoa . < sc ri-
vão d :J . • c fficiu da c ,, ~rca úc ' ;, atinga, 
rcprese ntandr. sobre a convcniencia de , crc::m 
daXJs ord:: :1ad s aos ~ ~ c · ivães encarreo Jd s do 
s crvip crim e officiacs de just iça,-A0 cem 
mi~sào de · j usti;•. dep i de ellado. 

O ~ R. SENNA FtGURIR~D , manda á Mesa um 
requerime nto do> CÍ:llt.CáO Fraoci!CO F el { t:n :k$ 
de Oliveira Per.na, profet~scr &tOBentado da 
cadeira de instrucção primaria do üi~ tricto de 
ltavcrava, municip•o de Qucluz, pe indo Cfln · 
ta~em de tempo e"' tjU :.! ) ( ccionou particu · 
larmcnte para cs effeit s de melhoria de su:a 
aposentac!oria.-A' c, mmis!\ào de Petiçõ: s . 

projceto n .. 107, ~<.bre rdorma das ccillccto-
rin. . . 

Vae o tele~tran ma á comrriisalo de Otça-
tr.ento, ficando o Prt }ecto S<.bre a me a para 
ordt m dc.s trabalhos. 

.A.P.BIC5aNTAÇXO Da PARJtCllRE ~ DA'i C )lli.U~SÕ.JlS 

O ~Jt. ~HNNA FIGUJURllD\ pr.,r paorte c!a 
cc mto iHão ce Orçamet. to, .. f re:.er.ta o se-
guinte 

a1·ec<r para ugmzáa diJ usst1o .to projecto 
n. I09 

( r,amcnto) 
c!e Orç~mento examinando o 

pro\ccron. 1 9, · ecrcaa rc:~~!tae 6x,ades· 
pe• a do Esta , p:-.ra o ctercJClO de 1911: 
Consid~ r:.n que o r: giocc::n tribl.ta rio do 

Estad t ai ! da i ncat c m s us rcsullac'os, nã. 
dan ~o Joéar a p. t.Vü llo mu1t0 SC:g"l ra oa ncc r-
ta.. c c me, ~ e tc:m vetiíic do nos anncs ar: te-
ri n s; . 

< onsiderando qu · o :! C ~ :J al 5y~tema de Jm-
FGSt s do E!! ·a • íirrr ~ ..J quasi, em totali::!ad~, 
sobre be e1 c -c prod .;; o. além de prt Cê no 
r o p e.e ntc, é cúnsic'eravd <. bstacu 'o 1 : eu 
~esenvolviment o 'concmico e tllposto a l.Vea-
t ualidad;;s diffictis de prc:visãc ; 

Cc nsi<::eraoco mc. is que a ar gravtção de ta-
xas de impr sto:. o actualidade é imp ~si,· e I, 
a t.te-ecor:omico e antc-pdi: ico, porc;ue a c;. 
pac idade tri t:ut a ia do pc. c ae lict:a qua~i es-
gdada; . • . 

cc.nsiderlin:!o n1a:s que a ebmm~ção .ou a 
dimin ição d:: toxa de export2ção se Jmj:Oe, 
já p r estar e~se irnpo to cond::rn:ado pelc.s 
c c nomi tas, \á por c.onstituir elle entrave á. 
cvoluçà'l ccor.orr.ica do E~taJo, correndo, .en-
tre tanto ao Je i•iõdor o dever cc meditar 
m;durariente sob1C tbte pcr.to, por cau~a do 
riccll do desf qu ilibrio c rça entau , cardo con-
sidera vel áeji~ t, corr.o verificcu se por ' ccasiào 
da diminuiçao c a t~xa de l xp01 ta~ ào do café; 

Considerando ainc1, que, para un:a receita 
tão Jim itada, como é a do ' E~ h do de f\ i nas,~ 
forçoso o cu~ te · o de .ncit~s s-: rviços inôi rrpe~· 
saveis a ncs o desenvolvimento e & n ~ sa CJ· 
vil i~ a<, ào, e. q e . p· r a a n am: tcnção de tantcs 
enca rgo , faze r:- . •e n =ccssaric.s grande:t e fO· 
:i c ro~c.s rc:cuu1 :- ; 

Consi ernndo ainda que gnmd:s mc.difiea-
çõcs nas despe• as publi cas poderão mbançar 
o dese nvolvirr.c to de 1\\ina~, em prr jt iw de 
1eu fu r rc ec rx mi :r, finarce oro e •nte llectusl; 

Ccn i '~e: ando. enttetanto. que ~o actu~l rrc.-
cr.e to se in p 1c: a maic. r ec n m1a po!s1vel; 

A corrmis~ão é de paeca que o pr j~ cto 
.;q a sut1 et •id ~ 2. • di. eu~tão e app ovado 
com err cnd:•s. t: e S.!rào opportunarrente apre-
se ntad•~ . urn: s q :c pn curem attc:nder a ea~z
bd ic1cde da rect ita e cctras és despesas m-
di~pr m~ave rs e ina Ji~vci!' , tudo is: o stm gra· 
vame póra o c ntribuinte e sem sacnfc o do 

. Telegramma serv ço publico 
o tR. HKIT ll DE s USA, devolve á. Me~ a o Sala d-s COII mi!'•Õe d& carrara doa Depu-

proiect n. t H, ue b{nttm foia coa.mi~são tados de Mina · (.-- rae!l, '4 ce · ~~ to de IQIO. 
de Lefl:itla~ão e justiça, com~romdtendo-st' a -F. Pad ellr. - Senna Fig~:eircdo .- l<.ão Lis-
IC prenunciar scbre a c.: menda a cu~. r a que li• bc-a . - Heitc,r ce Se usa.- Nelson de Senna.-
data offerecida pelo H. Mi~toteles Outra e A' imprimir-soe- . 
prevalecendo-se da tribuna, envia á J\\esa uai .o ut . HBITOx _na_ Se usA, ~r parte ela ~m
telcgramma do col:t etc. r e do escrivã~ do mu - . rrusdo ·cte Con•h _turçln, leg18ltção c jU&lJÇt, 
icipio de Cataguazcs, pedindo and•mento do I apresent• o segumte : o 



PAr-ecer par-a segtmda dis'-ssiío t/Q prvjeclo rz • 
.r66, do Seml.do . 

(S. • Legislatura) 
A CC•mmiss!o de constituição, Legislação e 

halaça, tendo em vista o proj"cto n. 166, do 
.:SenJ.dO. que regu'a a l>UbsLituiçã d ·s membroc; 
do Tribun;al de -ontas e encerra outras m~di
das 3ttiur:ntes a essa imtitui.;ão, já ar-provado 
em 1. • di ·cu. são. é de parecer que el le sr ja 
submettiJo á~.· da cufsll'l e approv•do com a 
emendas qut: prrporã nc: te turM regimental. 

S.-la d•s commissõe , em l4 de agosto de 
191(1.- Heitor1 de Sousa. pre~oidente e relator 
Peti.:les de Mendonç?.-Valdomiro Magalhàe . 
-A impri .i•-se . 

O ~ R. NKr.<~ N DK S~tNNA, pOr parte da com-
mi~sà · de 1n6trucçao Pubt:ca, apre~enta o sc-
guante . 
Par-uer para lerceirtt drscusstto do projedo 

1l. 97 

(5 • Le~i lc. tura ) 
A ro~mi:-~â'l d-- t r.s trucçã1 Pu fic a é de 

pa· ecer que p•s •e á tercei ra discussão e " ja 
apprr.va com a. mesm 1 rl'daccâ:> o pr 1ecto n. 
97. lá i cutid() c appr<.vad ) no :J.' tu rno rc-
gin ental. 

Sala da3 com m"ssõe!', lÇ d~ a. o to de 1910 . 
-Nell' CO c'e Senna, relatúr. - Joll.o \ c :Joso.-
Xlvic:r Rolim. - A impriroi1-se. 

O MRSM SRNIIOR, por çarrc da Commis~ào 
de Orçam:ut , aprtSc!ota o seguinte 

Parecer 2r4 
( s.· Jegi )aturo) 

comm =s~ào de Orç• mento, a qu~ foi pre-
sent .! • proposiç:to n . 114 d S:: nade> é d . 
parc.cer qu~ !le peça ao Sccr ta rin do lncerior, 
e pl'\r int .. rme io c'o 1 • sec etario da Cama• a 
(n a 'ó~'Da oo art. 4· do Ree imento de ta ca· 
!'a d 1 o •R rcs. o Li a'larivo). uma rcla ão d 
le lt c; a que ~ e refere n a1t. 1· da p p . s ;ção 
a ima r.t . d• com to cs esclarecimentos 
oue bem ha t\ititem ~ t commiss!lo a e ,, ro.: 
nunci'l r !'obre a justie2 do cas • : ut m tt:do á 
discussão des.ta . Camara. Egualmeote, (pi-
na. a c mmt•sao de I >rçamento para que 
s!ja :1 co mis Ao de Consti tui à ... Legislaçt>o 
e jus•içl, opportunament , c.uv idà a respeito 
do rn~recimento dos fa vores hteralizados nes-
ta n r,..po i ào n. 134 .. 

S:tl• das : mmis!'õe!', 24 de a~sto de 19 10. 
-Nr•~on e . enna. re lator . -F. Paolieolo. 
-H it r de Soma . A imprimir- e. 

l\ào h a r rnj ·cro•, r e 1uerimcntvs . in licl'ções, 
interp! llaçõ::s e moçõ:s a serl m aprescnta:1os. 

Parecer tz. 213 
E' lido, posto em discus~ à > e sem debate 

appr .: ado. o parecer n. lP, d• conmi ~àl de 
Const it~.oi :h. l .el(isla.à e Jmili ·a. ~ol•ciundo 
do governo informa õ:s a respeito de uma re -
pre:.ent; çà•) e Franci .;co Augusto Fernandes, 
1' juiz d; paz de Ou·o F ino. 

Redacçllo jitzal do projecto n. 92 
Sem debate ~ aoorovada a redacção final do 

proj ct.o n. 9l, in-tit::into um premio de via-
gem para o atumno que mais se disting'Uir na 
Escola Agricota oe Lavrrat.-Ao SenadO. 

Redac,ao ·final do p,·ojecio' 11 . 95 
Sem debate ~ approvada' a rtdacçào final do 

prc.\ cto n 95, dan':lo a dc·nominaçào de OD· 
ceição da Pedra. ao actual distric.to da Pedra 
Branca, do municipio .:e Santa Rita do Sapu-
caby.-Ao Senado . 

Redacção fmal do pro;'ecio n. ro6 
E' sem :kbate ejrualmente approvada a re-

dacçà) fi 1al c:b projecto n. 1oó, autorisando o 
~rc:saden · e do E:.'tado a conceder l:cença a di· 
ver~ os funcc <.narios.-Ao Senado. 

f assa-se á 
l: PARTE DA ORDEM DO DIA 

J.· dúcussllo do projecto "· ros 
E' lido e onsto em 3." di~cussão, que sem 

d::bat:: se encerr . o proj~cto n. 105, abrindo 
diffe re ntes cr~dit s. 

Submettido a v to~ é apo•ovado e remetti· 
do á co '" rr.is .. à . de Re.tac1,ãJ. 

r.• dt'scutsão do projedo n. ,/ rs 

Lido e oc s o tm t · di cu" à • é aoprovado 
s m eb<- te r :: rmttj o a commrs à deLe-
~i - lacã'l e Jcstiça o on j~c to n. li S. a <J torisan-
do o Presid r.te ao F: ta o a pagar a s funcci· 
onari s d , fóro :Je B1 pen. y a impor taocia ée 
custas vencida!> sm proce ·sos cramanaes. 

2.• ducuss/Jo do prjedo 11. ror 

E' :~n:-Junci ac' a a l.• di•cus' ão do proj~cto 
n. 101, aut~. r sanjo o ~overno a conceder aos 
funccionar il')!l pub llcvs da Capital os favores 
que julgar co:lVcnieutes pa ·a a construcçlo 
d:! cr &38. 

O sr. j otlo 'f/elloso requ r e obtem dispensa 
de le,tura. 

Em di~cus àJ o art . 1 · 

O r. , .,.a ldomJro l\18 galbãell!& -Sr. 
Presidente. quando se disc t .u o projecto em 
I' dil'CU-~à"~ , promet ti á Cam;ra aprts:ntar 
um eubstitut avo ao mesmo . 

Hc je venho de~empenbar-me desse compro-
misso, apresentando u sub tatutivo. que pro· 
m ::tto justibcar por cccasião da discus!!ão da 
prderenc1a. 

Pos<~r, P" ré•TI, desde 'Jogo, dizer á ca~a que 
o ~ u bs tit u ti vo em m•da :;carretará de~pezas 
p; ra os cofres ublico!=· ~ómente vi~a atten. 
d· r a uma 1 e c lama, à just1ssim " por parte 

•. funcc iooari purhcc,s, re de nt~s nesta 
Capital. 

A sim: Ics lritura do 'ub titt.:tivn t-asta pa-
ra d: faz:: r o hln ta ~ ma q ue está aterroriaan-
do aquelles .,•1 :: i vis~ m no pr0jecto. que de-
leR-'~O pr r- ntc a Ct• man. um onus para cs 
cofi'es pub icos ou E ·ta oo. 

l.omo iá dis e, n• disc US! ão da p rtferencia 
m strarc: a á asa •s vantagen que o substi.' 
tutivo en::e rra e estou ce to d:: que dia, guiada 
pd .s st ntimcntt:s humanita•ic.s no impnlso 
de r~soJvcr esse problma social._a constru-
cçã 1 de cas~s "ara cperarics-nso deixará de 
prestar o seu va!ios . ~paio i> O 5ubs· itutivo que 
apresento. 

(Mui/o bem! ) 



Sllllslüfltivo ao jwqjtçlo ,. • 101 

(5. • legislatura) 
Art. 1 . • E' o governo auct:Yiaado a entrar 

em accoroo com qualquer empreu ou particu-
la~ Q:Je s; prJÇ>Onbaaconst•uir casas para tun-
CciOnarjos du Estaco, da Prefeitura da Capi-
tal, op:raríos da Imprensa ttfficial e outn.s 
opt:ra ·i0s pagos peles c·:::fres publ•c~, com re~i
Clencia na C· pitat, oa c peca aa presente I c: i. ga-
rantiodo o p :·cç • das con~trucçõc:s, mediante 
prestações prr.vtamcntc ajuatatl s, pc.r descrn 
to dos roe:1adus d:> respectivo funcoooario. 
rnc:n almcnte. 
P~ragrap r-.o unicv. Esta goan.ntia ~ó vigor~ . 

rá emqu1:11 o p·estaren. serviÇO i ao ~tado. Ois-
pcnsaaoo fun~:ionan• ou va~r· o I l!ar, por 
QU1t;Jquer mt.hvo, nen .um• re~pcr-'>Jbitidade 
ma1:s caberá ao Estado. 

Art. :1. • O governo fiecalisarâ o.s .Jauaulas 
d.> contrt~cto. effe ·tuadopelo funccionano com 
n conatructor, as~im como a construcção, de 
mnjc a garantrr os direitos r \.".· pc:ctivos. 
~rt . 3. · O d : ·c< nto mensal só começará de-

POtS de entre~uc a cua a'J funccionario. úcan-
1o, po•ém, r Ste &0 •ente COm proprictario da 
.:an. apó:1 o resg•te ela divij~. 

:\ rt. 4. · Est;. Jei ~6 diz respeito aos fuo-
ccionancs _ ue cão ti verem tid casas e fa.vc·-
r:s ~nteriores e entrará em vigor na data da 
sua public~çao . 
~t. 5. · Revcgam-sc as disposições em con-

tnno. 
S. R .-Sala das sessões, :14 de agosto de 

1910.-V:ddomiro Magalbães.-j~é Alves.-
Riul de Faria.- j~\) Vel toso.-Ari.stoteles Ou 
tra.-F, Se humano. -S. tvlita.-Galdino Rios. 
-João Lisboa. - Julio da Motta.. 

Estando apoia:lo o substu· ivo e abrangendo 
tcdo o proje-to, vai a imprimir-se, na fórma 
do§ 3· · do art. 4; do regimento, afim de s ; r 
discutida a p1eferencia na sessão seguinte. 

2. 1 discuss4o do pr: }eclo "· r r o 
Continú1. em 2 • discu_são o projecto n. 110 

relevando ex-carcereiro da cade1a de Itape-
cerict do reno da oena que lhe foi imposta por 
crim:: de re•pon 11bilidad::. 

. O ~R. RISTO:XI.EI. DuTRA, obten:k> a palavra, 
~·z ql!_-. cumpnn:1o ~ promessa q..:e fc:z, passa 
as maos d:l !ir . Pres1 Jente, par~ serem reunidos 
ao pro,ecm em d•sC '.lS•Ilo os documentos que 
plenamente justibcam a emenda rt Jativa a Se . 
cun1ino Antonio ele Oliveir.t.-juntem-se os dc-
cumentos ao pro,ecto. 

~R. HEITOx DE SousA. vindo á tribuna. de-
clara que, estando acsente o sr. Eduaroo do 
.1\roar.LJ. relator do proj- cto em discussão, s. 
exc • m nom: da commissão, acceita. csi et in 
quantum•. a emend1 do sr. Aristoteles Dutra, 
res -: rvando-se para em 3·" discussão, o definiti-
vo pr\)r.ur ciam::nto. 

~ m mais dcb te, são :.pprovados o projc:cto 
e. a emenda, que v;:,l tam á commissão de ju!-
t tça. 

2.' dis ussllo dopro}~clon. I02 

F:ntra, dep i d: lido. em 2. 1 diecussloo p:o-
jec to n . tOl, esrab~ ' c:cen o medidas para a ar· 
r~c ~ dac;à:> do impo to d~ industrias e profis-
sõ S . 

~J . Jot. 5 BNNA FIGU.Eilu~oo apre•enta o se-
~utntc 

R~gumM~t~~D 

Requeiro o adiamento da discus1ão do prc-
\ce ·o n. 102 para 1 &eli!oào de amanbã. 

Sala das Seasõc:s :14 de agc.11to de 1910.-
S:nna Figueiredo.' 

Apoiado c: po:oto em discussão, é o requeri-
mento apprOVéi.CO sem debate. 
Nad~ mais havendo a tratar-se, o sr. Pt·e~i · 

dente desiHn• p;.ra ama~b<a. a ~eguinte 

ORDE'-\ DO DI A 
Plt.IMKlllA P.AiitTE 

Aré t hora da tard:: : 
LeitOra e approvação da acta . 
Expediente . 

Até du ;~!'o bons. da h rde : 
Apresentação de pa:eccres aas commissõc:s . 
A presentaç:\o de proj- c to~. rc:querimentcs 

indicaçoes, interpe!Jações ou a:oçõe"- . ' 
OiscussAo de re::Juerimentos, ind•c:.• çõc~. ir.-

teroellações e mo;õ::s. 
Approvação de redíições üoaes. 

SEGUNDA PAiitTB 

Até 4 horaa da tarde : 
Terceua di1 cusslo elo projc:cto n CIJ. que 

moai6ca e interpreta as leis ns. 171 e 4cp. 
Terceira ao cc n . 93, instituindo no Estado 

o enc;1 no a~ricoJa an.bulante e crc:ando pre-
mias de animaçAo t pomicuitura. 

OiscUSiãO da oreferencia entre o projecto n. 
101, auctorizmdo o governo a conc:=der aos 
funccicn~rios put>Jicos da capitl) os favores 
que julgar C• nvenientes para a cl.nstrucção de 
casas e o aubshtutivo ao mesmo offerr:cido e 
se~unda discussão do que for prefet ido. 

Terceiradiseussão do de n. Iob conceden-
do a quc:m maiores vantagens ofterecer o 
o uso e goso de uma estrada d~ f: rro que, 
partindo de cAnoa Florencia•. vá à s~de do 
:1istricto de jequery. 

Continuação d1. s:=gunda discussão do de n. 
tol, estabelecendo medidas para a arrecada-
ção d1 imposto de industrias e profiseõ.:s. 

Levam•·&e a sessão. -4l." SESSÃO ORDINA!<lA, AOS l5 DE AGOS-
TO DE 1910 

P~maNcu DO sx. AKBRico LoPss 
(r. 0 s~cretarlo) 

SUMMARIO:-Aeta. - .li:xpediente.- Discurso do 
sr. Jollo Lisboa.- Reclamaçllo.- Apres ntaçlo 
de pareceres - 3.• diacussilo do proj ecto n. 99. 
-Adiamento.-3.• discusasllo do projecto n . 93 . 
-Emendaa.-DiscussAo de preterencia (pro)ccto 
n. 101).- Discursos doa ars. I. Murta. \ aldo-
miro Ma••alhilea e CasteUo Branco. - 3. • discus-
são do projecto n. 108.-2.• do n. 102.- Adla· 
mcnto.- Ordem do dia. 
Ao meio dia, feita a . cbam:-cla, ;~ cbam-se 

prceentes os srs. Amertc.o L p::., E gardo da 
C..:nha, Schumann, Valdomiro 'e Magalhães, 
Xavier Rotim. juv~oal Pcnna, Joã Lis oa Jay-
me Gomes, Senna Figueireao, Pcr.c Jc~ , ' ty-
lita, Gaste Ho Branco, ju110 da \\otta, Paoliello 
Eduardo do Amaral, Antonio Mouro t ~nac 1 Õ 
Murta, João Antonio, Jc.ão Porpbir,ô G•Jd,no 
Rios, Nelson de Senna, T"vares de Mello, Pe· 
dro Lato ne c Adolpho Vianna faltando com 
causa participada, os H :. llllraruta junio~. Al-



vea de Lemos. Campos do Amaral e Silva For- sor de inatrucção primaria llO grupo C!colar de 
tes. e .. sem eU a os demais senhores. Araguary, peoindo contagem dO tempo em que 

N10 se ach111dõ pr~ntes os ars. presidente exerct u o magisterio municipal para o effeito 
c-..ice-preaidente. occ:upa a pres~er.c•a o sr. de todas as regalias de que gozam os func-
Americo Lop~. (1.0 secretario), sendo convida- cionarios estadoaes.-A' ~mmia:slo de Peti-
dos oara 1. · c l. secretarios. respectivamente, ções. 
os srs. Edg21 CO da cunha e Schumann. o S'll. ANTONIO DP: M~U.A manda á Mesa 

Abre-se .._ ío• s.c;llo. · uma rcpre<ent~çao de habit:ontes do d.stricto 
Lida a act:. da antecedentt: e não havendo de S. José ao~ Pauli:.tas, protcstanoo contra a 

quem ~ obre cl la fa ·a observuçxs, fica a mes- poasibalooad . de: futuro desmembramento do 
ma t.obre a mcs .• para sc:r •pprovada quando tcnitono daqucl e districto para o visinbo mu-
houver numero. n1cip10 a se constitl.ir em S. João Evange· 

u ~ R. r.· sttCRltTAlUo dá.' c"ota do seguinte lista. A' ccmmissào re!pcctiva. 

ltXPltDIF.NTlt 
7 elegramnu:s 

01 s ·. dr. Roque Saenz Pena . presidente elei · 
to da Republi a Argentina, transmittido do Rio 
óe janearo, pe1.incb ao sr. Presidente para ac-
ceitar pessoalmente c, em 1eu nome apresentar 
á Camara . os sentimentos de :-ua alta conside -
ração e agradeci .7lentos pclru au ·-ações e boas 
vindas que e ta corporaç-.lü lhe :nviou. - A 
C:art •ara. fica inte irada. 

Dosr. F:l•a, Fen andez Alrano rm O(lme do 
governo chileno, ag1 a Jeccnco S1 nceramc:ate as 
condolencias que tsta Camara enviuu pele. 
morte do presidente daquella Republica, sr . 
Pedro Montt . -ldentico despacb . 

Rejwumtllf&s 
De habitantes do districto de Ipanema 1 ·li-

citando a volta deste para o municipio de 
Ferros.-A' commissão respectiva. 

Do povo do cHorba. dJ distrocto de Ferrei-
ros, pedinch passagem do respectivo districto 
para o da cidade de Ferros.-A' mesma com-
missão. 

1'e/egran1t114 
O ... .loão Ll8bÔa a- Sr. Pre5idente, 

v cu env1ar a v. exc., para ser remettido o 
co.nmis~ão rc:spectava, um telegumma firma 
pele s r . Ov1dio Rodragues da Cunha c Joa-
quim Rezen::le ce Carvalno, em ooa..e do povo 
ae A!:badia de Bom Successo, pedindo a ele-
VIç!o des•e districto á cathegoria de villa. 

Diz o telegra ma que em tempo op Jortuno 
foi apresentaao pelo sr. deputado José Alves 
uma representação, com 400 ~signaturas, soli-
citando do Congresso ."''1\ineiro a mesma medida 
que é motivo do despacho telegraphico. 

Pede . os siga4tarios do telegr~mma o meu 
concurso. embora de mínimo va lor, (nt2o apoia-
dos geraes ) para a a piração do pr.v daquelk 
districto. que: quer ser elevad:~ à cathegoria 
de municipio mdependente; entretanto, resi . 
diodo em ci rcumscripção diftereotc, nã • co-
nheço rarticularmente, as condiçoes do d;st r' . 
cl" , mas e!'tc.u i nformaoo por pes oa:> re5i. 
d:otes na zt.: na que é clle prosp: ro c uito 
merece que :1 cja elevado a municíp io coreo 
dese jam os seu-.. habittntc Assim, a respecti-
va commiS5110 certamente incluirá c:om ym-
patbia a medi .1a solicitada, no rroiecto ge1al 
que terà de organizar. (Muito bem). 

sr. PRESID2NTE manda o td:gramma ;i 
comm..ssão respectiva . 

R4prt.smta~êres 

sa. PAor.uu.w mtoda i Me~a uma repre -
aentaçà') de Aftonso 8:1ptista Pinheiro, profes. 

R'clamaçâo 
O SR . SBNN.&. FICUEIRJtDo. pela ordem, re-

clama contra a1terao;ào na pontuação co pare-
cer pa1a a 1.• dascussao, sobre o projecto n. 
109 e oc:de iJa r :. que ~ eia o mesmo rc:: rmprc~so 
tendo-> e c m " ista as corrigendas feitas em um 
exemplar que envia á Mcsa.-Reimprima-se. 

Passa -s~ á 

Aprese11lação de pa1·eares dtJs cotn1niss~s 

O SR . Juuo DA . \oTTA, por parte da com-
miasao d~ t{::dl .ção akresenta as seg iates re-
dac oes finac~ : ' 

edarção final do projecto n. 96 
(s."legislatu•a) 

.... CC mmis~ :b de Redacção .• que roi presen-
te o protc::c to n. 9'"'. approvado em 3.• discus-
sao. é oe pa rectr que seja o mesmo õ pprova . 
elo com a o;c u•nte redacç&c: 

O :onuc!' o Legislahv:~ d:- Estado de Mi -
nas Genes dt creta : 

Art. J. • E' considerada instituição de vtilí · 
)idade publica: 

cA Academia Mineira de letra~• fundada 
na cida:le de juiz de Fóra, em ~5 de ~kzembro 
de 1909. 

Art. ~. • E' o Presidente do Esta~ aucto· 
riudo a man:1ar imprimir gratc1h mente 
na Imprensa ffi.cial dO Estado, annu:dmen~: 
os ct\nnaes• da citaaa Acldemia. 

Art. 3·' Fica tan bemo gove:noauctoriza. 
do a abrir o credito nccesaario : 

I .. para a impressão do cLivro do a· -cen-
tenlno de Ouro Preto•. inclusivé as C'espes•s 
com a gravura as illustraçoes que acompa-
nharem a rc.ferida. cbra ; 

:::1 . • para a instituação de dois premias an-
nuaes de um conto de rtis t:ooc.Soo) cõtda um e 
que erão conferidos, respectivamente, ao au-
c ror d~t 111dhor obra, uma em prosa c outra 
e .n verso. publicada e e!'Cripta em Minas ca-
bendo r- julgamento e concessão do premie 
a uma commassào escolnida peta Acadeo ia 
Mineira de Lettras. 

Art . 4 . · Fica egualmente o governo auctc-
risaco a fazer impnmir, na Imprensa Official 
do _stado. a cRevista medica de Mioa• • edita-
da em jUiz de F ·ra. entrando para esse fim em 
accordo com a sua direcçào, quanto á tiragem 
men~a l t: o numero de exemplares. que de-
ve: 1 ser entregues ao !!Ovemo, imponeo·s~ 
tambem á cR vi ta• obrigação de publicar, 
~m ~:mus para o Estado, s cegul•mcntos Si-
rutancs da repart,çào de bygiene ~tadoal . 

Art. ,5· · Revo~m-ae as oisposições em 
contrano. 



Sala das commiswes 15 de agOsto de 19tc. 
-Eduardo do Ama.rat, presidente. - julio csa 
Motta, relAtor.- Ant')nio Ml ura. 

Rcdacft!o jino.l du p'ojedo "· 105 

(5. • legd.o tura) 
A commis~ão de Redac Ao, a que f i prescn· 

te o proj c t0n. IV , ip _.~rov~ c!o em 1crccu:·a 
discu~à >c 1á re:ire-• 1n par& a me~m• co•u ~:5 
emendas, <!e ;ccoro c •. m o vecciuo. é de pa· 
rcccrque se ad:'pte • ruesma redacção com c: ut 
foi app OV1<d0. 
Salada3crm.r:: i -; s0~ · . J ~de :~g-osto d· to t. 

-Edua 110 ao A : ~r a l . prc Stdenle.- J lio •-"' 
M:.tta, rc: a .ur.- 1\ l t. l o Muura. 

Redacção f i11al da emmda ojje •ccida d pr:-posi 
çllo n . 165, do Sena do 

(;.• l :-gi ·Mura) 
·A commi .s: o e R d~c:;ão. 2 que fni pre-

sente r pr· i ·etc n. G). u "'e nado, e de pa · 
reccr que pa ·a a cu: n la lfl -:. re cida e acc- ,ta 
nesta casa do congre q ao m<:stro pre jccto 
1eja a1 p<:i.Ja a s.- g uinte rec! ;:._ão 6nd : 

Eme11da 

Act ... Fi.::.~ dc .. igna 'o o di:t18 je dez :mbro 
do corrente anno ~ara -: re3 iz>çà 1 das eleiçõ. s 
de senajores e d::puta:1vs ao Co· 1~resso :\\in t:i-
ro á 6. • I gi lõ.tura. 
c Sala das c mn. sàcs, J) de a :!OS!O de 191 -. 
-EJuar-10 do Amar,}, presidente.- jut o da 
Motta, relaor. - J,ot .:.nio ~lour<~.. - Impri-
mam-se. 

Não ba prc j ~ cto3, requerimentos, in:Jicaçõ:!S, 
interpeUaçà s e m çocs a 5-:. rem :<prc: ~ nt<-
dos. 

Passe á 

2.• PARTE 0 .\ ORDEM D::> DIA 

3. • DISCUSSÃO DO PR~ JltCTO N . 99 
Disp:n 'i. -:la a kitura • re~uerim:nto do sr. 

Eduar-10 do Am r.i l, entra em 3. • discussão o 
projcc:to "'· 99. que modifica e inlerpreta. a ' 
leia ns. l7t e 41.,6. 

O 5ll . JovJtNAI. PRN~A envia á Mesa o se-
guinte 

Reqt~ri111enic 

.. Requeiro o a li1mento da di~c:us·:1 o do prc-
jecto n. 91, para a se: , ào d:: amanhã. 

Sala d~s ~e~e . s, JS uc a g-osto c!e 1910. -
juvena! P.:nr.a . 

E' apo:2do e posto em di~ .:u~ib . 
O ax EoUARD:> oo MARAL. por parte da 

commissã l d: L gt:s la\àJ e justiça, · ·eclara 
acceitar o requerimento do no )r e deputad 

Ninguem mais tomando a palavra eacern>.s:! 
a dis.:u~sáo, sendo approvajo o requerimcnt • 

J . • discuss~o do projec/n n. 93 

E' JiJo e posto em l." disC' afã:> c projecto 
o. 93, instituiu o no Est do o ensino agrícola 
a<nb~lante e c r e;, nJo premi s de anin:açào á 
pcmac:u ltur•. 

O sx. SJCNNA FIGORIRRDO v n lo á t ribuna 
ofierece as seguintes ' 

JlmmdDs 

N. ' 
A'o art. :a.· n. r, dc:po 's da palavra-cab& .. 

euis• - accrcsc:cntc-~ e: c,)eceatu -c:acào. • 
N.2 

!-o rr esrr o artig'l' e numero depois da p~ la.· 
rra-ctondO&daS~t -accrescemc-!e :-for aono. 

N. 3 
Ao art 1. • diga.se: c1ào 2d1ptada '-em 

f~Z do erro ác: i f'T' Pre-! à •- c;dopta<lo"'' - ; e 
:ccre~cent.; -se- ia.fine, deoois da p.JaVI'a-cfa. 
=ilrr ente• o sq~uamc: : - c u • ut: m te ha em 
~ !>ta cul tura c >nseguado melhorar Feia •ele· 

ccào cu apedeiçoar CJS fructos e1ais prcprios 
pára cl'p rtzçâl '. 

N.4 
Sut-stitn~·se o art. 1. · r:o r•r:neipio atl! a 

; a a'·r.-c:pantia -cxc,usive pel · segutotr:• 
Art . 3-· Picam crca .lu o be6uiotet. premias 

~e an.ma,ào : 
r . · l)e 4:0 0$ oo etc. etc, a é o Gm do artj. 

~o . incJ. . ~i ·'= a ultima ~arte da emenda n. 3-
: :t cr rrc:çào de ~u~ tr ta a 1. • pu te da 
:n~ sma em ndl. 

N. 5 
Ac::r·sc· nt=.se ao art. 3· · o seguinte: 
-l. · Um de dez· contes de réis a quem c:o. 

::er a l~o ;à co:n Clr ço c.m q~:srni.:!ade supe· 
ri\Jr a cent.J e ::in.: enta mil kilograma:a~; 

-- 3. · Um de c ir.co co1:os de réis a qutm c:o. 
~=r o mesmo g n:ro ce que tr .. ta o n. 1 em 
1u:mtrdad : su.x-rior a set-::nta e cinc : mil kilo· 
~nmmal>; 

-4: Dois de do's contos e quinhentos mil réis 
cada um, a q·lem colner u mesmo gencro de que 
trata o n. l em quaetida~ ru}:erior a trinta c 
1ete mil e quinhentos kiJogramma11. 

Deve; ser mantida a dásposiçàt;> do paragrapbo 
nico. 
Sala das sessões da Camt.ra dos Deputa:los, 

; d: aJ;O.itO d : 1910.-S: n ' a Figueiredo. 
A,Kia:1as e pmtas em discussao conjuncta. 

::lente en:erra ·ee c~ta sem ma1s dcba e fican. 
do a.dáaja a votJçãO do projecto e aas emendaa 
~or falta de numero legal. 

D:scussão de prejertt~cia 
Projecto n. 10 1 • 

E' "" unci Jd.t a di<~cuasão dl. preferencia en. 
tre o p·c.\ecto n. 101, auctori~ando o governo 
a ccnce le r aos funccionanos publicas d& Capi-
al o favores que }ulgar cc nvenientes pan • 

:.cnstru ~ç:io de casas e o SL b;tu ti 10 ao mesmo 
:.u:r.:cido, s!:ndo a requerimento d.; sr. lgna. 
: io Murta, :l à ~p~ Õsaja a leitura. 

O 87, l:.;naclo ~lurta:-s~ . Presidente, 
.:orr.o a C<~ sa ve, trata-se de uma ~ucst:b impor. 
tJntássima; esse p ojecto, que prOcura attender 
l uma ju.,ta aspiraçao dos funccionõrios • Gpe. 
nrios da Imprensa ú fficial com r~idencaa na 
:ap.tal, jo~a c:om alto' interesses do Estado c 

nessa> conchções, el. e:n nome das comrnissõca 
rcuoictis de urç:ameato c Finanças, mando 4. 
:.\~sa um requcrirreoto pedtndo que a essas 
d•Ja.:. commissões sejam eovi..:los o proj ·cto e 
:l St u substutivo afim de que possam elllll se 
pror.ur.eiar sobre assumpto tao imP<.rtante. 

A.«sim, manoo á Mesa o seguinte ("'J. 
{Muito bem.) 



Reqocrcmos que o projecto n. 101 c o sob-
stitutlvo i ellc oflerccido sejam enviados ~~~ 
eoaunissões reunidas de Petições c Or ,a mente;. 

o .... V.u.»OKDtO M.AOAI.~S :-E' ~ 
de .de v. c:a:e. 

Sala iSaa seasOcs, ~5 de agosto de 1910. -
1 pacio Murta.-S. Stylitc.-S. Fi~üetredo. 
F. Paoliello. 

Estando apoi~:J, é pos~o em dir.;cussão. 
O sr. Valdomiro de Magalhã.es, vi~l) á 

tribuna, observa que o requ~rimento, 4ue 
acaba de ser formulado, nlo o foi no me-
mento oppJrtuno. Pensas . exc. que o mes-
mo teria lagar, depois de discutida e votada 
a preferencia entre o 'projec•o n. roi e o seu 
substitutivo. COmtudó, vota pela approvação 
do requerimento. 

O sr.Jsnaclo .ltlurta a-Sr. Presiden· 
te, as palavras pronunciadas pelo meu nobre 
eollcp, cujo talento e CU\1 correcçllo de pro-
ceder estou ac.o3tumad . e a:imirar. pela attitu-
de sempre sympatlhtca com que encara todas 
as que!tõe& que se ag tam n:sta casa, cal&· 
raro em meu espiri tr·, aligurandc-.;e-me até 
ques. exc. er,:a:ergou em meu humilde reque-
rimento o intuito d:. a.b:~far a discussão. 

O sa.. VAr.ooMritO . \AGAI.BI2S:-N&o apoia-
do; apenas manifestei -me contra a praxe que 
se podia estabelecer. Ninguem ma.is do q e 
eu faz justiça á nobreu. d; caracter e patric-
tismo de v. exc. 

O ~R . IGNActo Mua'l'A : - E o apenr.a, sr . 
Presidente, tinba em vista qu! as du ~s com · 
missões reunidas estudasse melhor o pro-
\ecto acleantando m:~mo o andamento desse 
assumpto, que é importantíssimo. 

Quanto nlio ser oppurtuno o reque imento, 
dis :ordo doZnobre deputado. pois, o nosso re-
gimento estabelece claramente que, em qual-
quer Estajo que se achem os prc}e;tos afie · 
ctos á apreciação da Camin, tem logar um 
requerimen~o solicitaQdo que esses mesmos 
projectos s.!jam .enviados, para estudo, ás res· 
pcctivu comaussões. 

r..a~:o, portanto~ a minha testada. n~s~ pon-
to, afim de que nao pareça que um oos depu · 
tados mais antigos des.;a c asa procurou in-
fringir o seu Regimento. 

Embora o mais incompetente de todos (ts4o 
apoiados geraes), sempre t:!nho procurado ser-
vir o Estado com aincerjjade e patriotismo, 
sem jamais tentar obstruir as discussões das 
materias sujeitas á apreciação da camara. 

O s:a. NJCIJ30K DJC SJCNNA :-A cam1.ra faz 
iustiça aos sentiment01 patrioticos de v. exc. 
(apoiados gtraes) • 

O sa. . lGNActo Mua'l'A :-Eu solicito de ., • 
ex c., sr. Presidente, conservar o meu requeri-
mento sobre a mesa afim de ser submettido a 
votos após 1 discussão de preferencia entre o 
pro\ecto primitivo e o sub~titutivo. (Muito 
61t11 ; t1fuito 6tt11 I) 

0 s:a, C.~!l'rlCI.I.O BKANCO :-••• C (\UC 10 &CO• 
berta com o modesto titulo de ausaüo e PIO' 
tecçào 108 funeeionarioa pablieoa da capital 
para a conatrue<:ão de caau de moradia, outro 
6m não tem sinlo o de fazer donativo e~e~~• 
mesmas casas aos referidos funeeionarial. 

0 &:a. V AI.DOKUO M.AOAI.HÃJCS :-Não apoi&• 
do. Em nenhum tios seus artigos o projecto cs~ 
tabelece iaao. 

O sa. CAS'l'JCr.r.o B:RANCO :-Nem o projeeto 
n. ror, nem o subStitutivo ao mesmo offereci• 
do cont~ medidaa que possam despertar da 
pute de qualquer particular, oa de qualquer 
empreza o deseto de explorar .a construcçãó de 
predios neata Capital. 

0 s:a. V AI.DOIIIIntO MAOAI,HIJIS :-Si nlo 
despertam esse ctese\o não acarretam tambcm 
para o Estado o menor prejuízo, IObretudo o 
substitutivo, que deve ser preferido ao proje· 
cto primitivo. 

O sa.. CAS'rar.r.o BuNco :-Uma empreza. 
que s~ organize para encetar ou explorar um 
serviço dessa ordem, mira, naturalmente, a re-
compensa do capital empregado, que t, na lia. 
guagem commercial, repruentado pelo 1uro. 

E, pergunto : desde o momento em que c:ua 
empreza encetar uma construcçiLo, ate o pe-
ríodo em que tiver de entregar ao funecionl· 
rio a casa prompta, em condições de ser b.a· 
hitada pergunto : ce onde vem a renda bu ... 
t a :1te par.l cobrir, ou para utisfazer 01 enear. 
gos do capital 1 (Pausa) . o art. 3.0 do pro\ecto declara que o delconto 
mensal só ; começará depois de entregue a 
casa ao funccionario ficando, potétn, cate como 
proprietano da casa' após o re gate da divida. 

Quer isso dizer sr. Presidente, que a em-. 
preza terá o seu 'capital imm biUzado em ma-
teriaes para a construcçâo do predio e maia 
serv1ços para tal fim necessarios, sem que esao 
c2.pit, 1 dunnte om largo periodo de tempo, 
lhe proporcione a vantagem. ao me008, &10 
\UrO. 

De facto, donde vem a garantia de }uros para 
esse capital 1 Do EstadO 1 Ne6te caso o pr~ 
jccto é oneroso e bastante on<:roso para o E&. 
tado. 

0 511.. V AI,DOMIKO M.AOAI,HI~s :-Não 6 do 
Estado. 

O 511.. CAS'r~t.r.o BuNCO :-Si o E·~tado não 
fica obrigado á garantat ce juros dtJnnte esao 
t..:mpo, pergunto e:.1 encào : c -m que üm ir4. 
uma empreu: c0nstrau· ca.sa~s para os funeeic~ 
IUrios pubrc-:s 1 
S~~. pa-·tentura, para que ae diga qoe ella 

: bcG";:!Il:;; it& que t humanitaria ; ser.l, SÓ• 
mente, vlSancb essea titules, que muito a hon· 
ran4..ID, por certo, mas que absolutamente la• 
cro algutt lhe dariam, que ella iria fazer CISQ 
serviço 1 

O s :a. PnsmaN'rH declara que será ;Jttendi· 
do o pedido oo nobre depu ta do. 

Comparecem cs ars. João Vell030, Martins 
da Siln jost Alves e Abeilard. 

Contiliúa a diac\llllo da preferencia. 

O sR. jovRNAt. PHNNA ;-Easc juro a em, 
preza \1 levarà em conta quando contractau 
construcçà 1 do predio. 

O sa. j~íc Ar.vJCs :-Perfeita.mentc. No prc~ 
ço da casa ji será incluido o juro. 

O ar. Valdomlro Magalhacsa-
(Nio devolveu o seu discurso). 

O ••. CaateUo B•anco a-Sr. Presi-
dc;ntc, o projeeto que o meu nobre eollcga aca-
ba de saatentar brilbaQtementc ••• 

A• C.- 30 

O sa.. C~TKt.VJ BRANCO :-V. e:a:c. sabe, ar. 
Presi:iente, que o capitalista YiYe do juro c a 
empreza, naturalmente, ha de querer fazer 
valer esae interesse desde o momento em que 
firmar o contracto . NãJ póde se afastar dcãs~ 



- DOrmi ; e, e:n contrario. o projecto. nio des-
~ertan:Jo interesse algum :;os particulares ou 
as companhi:.&::. que se propuzerem a scm::lban-
tes cdillcações. é inocuo, é improficuo. 

o SK. v .AI.DO:\I:IRO MAGALBI~ : ·-Si é Í&lO-
cuo, não prejudica. 

0 SR . .f05E' ALVES :-Apoiado. 
O SR. C.uT~LLO BJU.NCo: - Elle dará Ioga r 

a que d•qui ha um anno ou cois, venham ou-
. tra vêz á Camara dos O!putados os fun:cio-
narios a a Capital, declarando que a m~dida vo-
tada nesta sessão não deu. na pratica, resulta-
do algum effi . .;az o ~u::tilio foi i'lu orio e o 
Gc·ngresso d:!spertúu, ou m~: 1 o r. alimentou 
uma esperança que ia mais pojeria . e r realiza.:la 
por ess3. ki, porquanto el!a nà) propo rcion •. va 
as garan i a ,·e .:e lsarias e imp:·c~ ciodiveis cara 
Qce cs c•pitalist~s se anima&se ·: a encetar um 
tal serviço. 

O SR. 1 ALDOMIRO MAGALHÃEs : - Compete 
então ~ •. ~; :~ c. cstab. k..ca esso.s garantias . 

Nào posso acrc di ~:o~ r que o m~u nobre colle-
ga com•J \Urt t~ , como e:.pirito elevado, que é, 
tenha por fi!ll •penas d;molir o p o1ecto. Com 
pete a v. exc. c.-;} ;aborar nD ru~:smo, emen-
dand~ - o convc:niente:ne• t .:- . 

O SR. CASTELLJ BRANCO : -() meu nobre 
co:lega rele•ará. que cu ,àJ 3-:uda ao seu ap-
p:llo. porquanto, sou. 1!m ab~oluto, contrano 
á concessà d =- favore~ d -s a na\ureza, e. sen-
d~ assim, não ·posso de 1· :oj > ~J .,:· . t n. me cnn-
tO(mU cou qualquer dos q spo~ l:vos do p!O· 
jecto de s. exc. 

Despertando e aliment11ndo c~sa. esp!r;nça 
aosfunccioaario.;; 1 ublico; c~ Capital, c:sp=· 
ratJça qu e nunca s.:. pojaá rea,izar, ficamos 
dc:pois na. obrigação de conhecer d"s recl1ma 
ções que os m!!!"mos trcuxc:rrm a esta Casa. 
daqui ha u ou á ; is ann s; c eni à') esses fa. -
\' ores de que : p •Jjecto co5ita hão de se tra-
-:uzir • em factt> p sitivo . O Con~ressa ver · 
se-á, talvez, na con 1.ingcncia d . votar uma 
lei. estab::J,..cen:i c rtas garaot1as que impor-
tarão, sem du.,.i ·a, em : ncargcs c em onus 
bem p:s•d s p1ra ~- t:.l;.! 'J, 

E si o ptoj · cto p11ss;:.r, ::- r . Presid" ut .. ,si as ca-
s d ' forem c· .. nstru i"as, v, rã e~scs mesmt.s fu .l-
::.cionarios, tt;mpcs -lcpois, pe J, Pl•rta. d . prece-
dente, sol i ~:it .; r do Cong·res ~o dis .'c.:nsa de pa-
gcmcntu d .s pr - açó:: n:st ~ ni. c s. 

n SR. SENNA FIGUEIREDO :-'!':S'lC t que é o 
.::tior peri:; . 

() sa. CA TELL') RRA~C ) : - fl. ssa man:ira, 
cl 'es se: -: rnar:lo propriv ari ~s e rc eb:rão em 
.:!..:; tti ~ro :. ~casa de qu~ cogita o orojecto. 

E i a 1 azào pcl 1 qual eu digo :.; u '! este, sob 
mojesto titu lo de auxilio e protecçã:) a~s 

f:mccion~rios da Capital ..• 
<) K. ALDO:UIRO fi AGALHlE5 :-V. e~c . 

Há levantall .!O bypothesc de t.: c r. ã) cog,ta 
o meu pro\ecto. 

() 511 . ASTRLLO 8RANC•) ••. Visa fazer aos 
r::1 := mos donativ de ca-.;,s . 

O sR. V .o~.LDOMIRO MAGALHÃES : -0 governo 
tt ) vac .: n " ui r essas c~•s ; afcr:as garante 
o r. scon o . 

n SR . c 'ASTnLLo BRsco : -Reput~. sr. Pre-
<: • .! nte. tlm acto ··e gravíssima rc~ponsabili
ilide para todos nó :1, e~se ~ .con-:rcc:rmos fa-
vores de t al ordem. porquanr • dt&.l o estado 
da nessa rgani z~ção social, não r;o :l~mo5 nos 
afaatarde cc !'t i?S n~· rmas, ás quaes c~ taruos re~ 
t rictos. 

Nós precisamos me.:f;r tambem os alcances 
do E!'ltado, coohecenr.os do: sua situação finan-
ceira, afim de verificara: s si lhe é dado cem-
ceder favores seme!hant es. 

A meu ver, nã'> ha absolutamente ruão para 
que seja aprovado o projecto em d-bate, que. 
al6n do m• is. consigna uma medida cdio~a. 
vi!i! tO como rcstrio~e cs favores de que tr-.ta 
só:nente a< s funccaom:ios da capital. 

O pro1ecto devia geoentlizar a medida a to-
dos os funcciooarios do Estado de Minas. por-
que o E~tad:> 1e Mi o~s ~: à'l é sómeote esta Ca· 
pita], o Estado de i\i ina<~ : ào é Bello Horizont~. 

O SR. AooLPHO VIANNA : Mas Bello Hori-
zonte é umt c idc1d~ l/UC :;inda se acha, por 
assim dizer. em peri do de construcção. 

0 SR. V ALDO:l!I RO 1\ . AGALBÃES :-ComO G 
odiosa a medida, si os cutrQ.'I funcciom.rios h 
Est2do de Minas não pediram causa algu~ ~ 

O SR. CAsTELLO BRA~co :- (_!uanoo e.m: 
pr gu::a a pal•vra cod•osa• . eu m~ refen 
a ::J.dida. j:.elo cara ·rer lí m'!~.:<"l da. mesma, 
porquanto, r. ào faço distlr~c~::to, e::n Minas. ~n
trc os funccionarios .:;" tt·~ba ;h ::m ern meu 
municipio. no Nr;~·~ ·-- : . . ·. : jl(lgulo. ou na Ga· 
pital. Sã:> t·,..;')~ ~ : : : : ;:-. .: :~nariC's do Estaoo, di· 
gnos do me .c-1:. ;G:,p.:ito c da mesma consi-
deracão (a_t-of:lr:o:;). 

O sa. 'r::·c.s JN DE Ss:,.NA :-Nesse ponto a 
.... )-!~1\r.\ e~~a de accoroo com v. exc. 

() SR. V ALDOMIKO MAGALHÃES :-Ninguem 
~r.;testa isso. 

O SR. CASTF.r.r.~ BR.-\:o:co:- Porque então 
t:avcmos d:: crear esse Privtltgio para o ; fuo-
ccic.narios da C:~pi tal, quando as que precisam 
de protecção e au·,,Jin sãu justamente esses 
funccionarios que :;e acham e3palbados pel3a 
l "ngtn:tua.~ regiõ: s pouco habitadas de Minas, 
que nà~ têm cs rccu: sos de que <ilispõe os que 
aqui reside;:r. ~ 

vs tu r..c ... i::;n ~; rios ::;ue residem na Capitt l tem, 
p:na a educaçà.) de 1:cus filhos, no cn~ino pn-
mario, secundari e superior, um magisterio 
preparado e illu, trad::>, têm escola:: ás suas por-
tas. ao passo q:;~ õ~quelles que residem fóra 
da. capi ral precisam h zer grandes sacrificiat, 
afim de m:m~r ~ ducar ~ cus á!hos nat cidadca 
ou nos povoado"~. o que importa em um aacri-
licio muito pesldo ao seu orçamento. 

Qu-- havemo~ de da r, sr. Presidente. a essas 
populações, d·~~emina::la'i por todos (.)8 recan-
tos de Mina\ kwge dr.s grandes centros, sem 
escolas para os st:us fi thot, stm estradas para 
o transporte d-: suas me r c~dorias. sem ponte1 
pelas quaes po S lm ser tr;nspo-tos os gra.n-
de5 riol'; a e ·s::s po;>U hç0es, sr. preside:lt:, 
que bavcm "~s de dH 1 

HaYcmcs d:! :: : rancu de lias o fructo do seu 
trabalho para com eh:·. tornar mais povoada, 
mais attrahente, mais beiJa a Capital doEs ... 
Esta1o, e.m pr: juizo dcs que trabalham, dos 
que repr~sent a. :n a força viva de Minas, por-
que sã'J os que C':'·n:orrcrn para allimentar a 
receita pub ica ?, 

Um Estado ccmo o r.os30, que commette o 
grave erro ecooomico de tributar altamente a 
p.-oducção. o que equivale a dizer que tributa 
:quelles que traba baco. qu: lar:ça sobre estes 
impcstos superiores acs lucros que aure-
rcm da venda de seus productos; um Estado 
que uaim procttde. r ã'l pode, evidentemente. 
conceder favor( 1 de semelb.ante ordem, por· 



que entlo tocbl nó; q.Jereriamos ser empre-
gados publiCOI aqui na Capatal. porque aqui 
tudo teriamoa. 

UM SR. D•PO'l'.&.DO :-E quaes são os favo . 
rea de que gosaiD (.S [UT!CCIOD:lrlOS da Ca. 
pital1 · 

O sR. CuT•r.r.o BuNCl :-Os funcciona· 
rios do Estado de Min~s gcsam dos favor~ 
da aposentadoria ••. 

O sa. joa•' Ar.vu : -Q:.te é exteosiva nà 1 
só aos que moram na C:tpital. m:t" aos que 
residem em qualquer ponto do Esta1o. 

O SR. C.a..s'l'r.~r.r.o URANCl ••• e sr. Pre~i 
dente basta 1 apo6ent7doria, que garante 
ao funccioaario a ' 'elhice e a ãavalid; z: 
mais do que isso, basta o facto do fun~ 
c:êionario poder gosar dos b::nefi:io.' da apo-
sentadoria ao fim de 30 am:!OS de serviço, ain-
da se achando perfeitamente \'alido ; basta !:~~e 
facto para confirmar o que eu vvnho dizen:io 
á camaradas llr5. De;mtados. 

A'quelles que ac sacnficitln pelos campos, 
sem go&ar das attracço.:s, dos divertimentos. 
de todas u Yantageo . c .núm, que proporciona 
a cidade, a esses não se oá coesa al~uma; 
antes, pelo contrario, se Ines tira o pr~ucto 
do trabalho em benencio da. c1da.dc. 

Eu desejaria que os meus nob:es c-.E::ga . . 
por occasãão da áiscu.·: ao do r.,.arnc nto, quíl i . 
do se uatasse da trib tação dos productos d;: 
cxportaçlo,se manifc tassc:m a respe1to. 

O SR. NEI.SJN DE Es~u: -,obre o · nos~~ 
systema tributaria n i, nguerr affi ' m" que e I 
seja 1dtal; maa v. e:r.c . oà iurn-::c-:; outxos r - . 
cursos para que o Esta Jo p ssa custear to-Jo. 
os servaçoa d . ad · in :~ l r<: .;-<i- 1 . 

O SR. V.u.DoKDO 1AoAr.n~ :-E que 
tem o meu pobre ~roje,to com o systema tri· 
batario do Estado 1 

Ou. C.a..sur.r.') BuNc : - Tem moita cou· 
aa. porque Y. cxc · tsige o llacraticio dos co l· 
tribUintes • 

O sa. VAI.DOIIIM .MAGAI.HXlts :-Não exi jo 
sacrihcio algum. Então v. c:xc. não leu opro-
jec to ba de permittar que eu declare. 

O sa. C.a..sT•r.r.o BRAXC) :-A medida con· 
ti da no prcjecto de v. exc. tende 1 se trans-
formar em um pesado 0 :1us p~ra o Estado. 

O sa. V.&.r.DOKIR J MAc.u.ai~s :-S!o hypo · 
tbeses que v. exc. Jevauta e de que o meu 
projecto nã cogita . V . exc. combate para <. 
falturo. quando deve combater o projec :o. 

O sa. jouc' Ar.vES :-T•l como esta • 
O SR. C.a..sTJCr.r.':J bRANco :-Estou discutind 

o projecto sob todos os · ntos cte vista ..• 
O SR. V.&.r.DOIIIR:> ~\AGALHÃ2s :-V. exe . 

está phantasiando um projecto que eu naoapr~
sentei. 

o SR. c.a..snr.r.o BR.-\NC:> . . . e demonstrancb 
que elle importa em r.nus para o Estado. 

O sa. jOSE' Ar.vJCS :-~mo está, absoluta-
mente não. 

O sR. C.&.sftr.r.'l JUNC~ :-Mas. si o Esta-
do garante o prCÇQ ~ constrac:ções .•• 

O SR. josJC' AI.V.Jts :-Deduzindo dos orde. 
Qldos que paga •o res?ectivo fun=ciooario. 

O IR. V .u.DOIIlRO M.&.c.a.r.BXEs :- Apcn;s 
ba uma redUcçao de vencimentOi. 

O sa. C.u'l'JU.J.O BuNc > : -Pelo projecto 
do meu nobre c:ollcpo Estad seraobriaado a 
garantir o preçodal c:onstrucçócs. 

O SR. j~E' Ar..,~; :-Oeduz ck~s ordena~ 
do funccion .. rio e p11ga o constr~c lGr. 

O f&. CASTELI.O BRANC J :-O. que é cetto é 
que o E ·tado garan:c ,. ?reço das construcçou. 
~.:stá bem claro no proíecto. 

O SR. jo~E: · ALVK :-V. e:tc. tenha a bon-
dade de -..ê:- mars adcante. Guante o preço 
das construccõ·' s, diz o pr j::cto, mediante 
pre ~ações préviacr:en1 .. :l jüs~:t:la.s, pvr ~esco~
to nos " r en~~ ::ío fQptct,vu !uncc•onarw. 
m • nsalmeu t~ . 

O .:x . " .a..r.D~:\!IR) MAG.&.r.HIE· :-E o pRra· 
g:-apbo uni co do az:t. 1. o ainda é ~aia ~laro, 
poas dispõe que, dt: pensado o f~ncc OJano ou 
vago o logar, p:>r ua14uer m uvc., nenhum·" 
respomabiiiJadc m zis cab=: rá ao E~t ~ clo .. 

O SR. CAsTE:.r:. BRANCO : - / guant1a de 
que trata o pwie <o é uma g:-.r . n:1a. real per 
pa:t e do Esta:i.) . . o Est2.dJ é , ; sc:ri obrig<cdo a f~zer o pa· 

das c:t .,_., co:lstru:das, porqt.:lnto a 
à o . e r~e:.li zará • 

x A t.D<J :.\!IK' .1\~ACALHÃSS :- E por-
que ~ 

SR. CA: TEI.L' • P-R.I. -c~ : - P0r ·e nio 
f 1 tarãu n(l (; .;..g;-.· ~:: co~açoos g.~ n-::r<;- . •. ~co · 
t ·m~nL •B rn ir.c .l' ore! , q ue u rcspe1 · , c que 
fac~ !mê'lte, ,. . , ·ndc: nd0 ás s ~~ =ic;.~. Jl li.O pe. 

• vc rno o :speosa do resro dcr.S prest~ · 

riga.se faci lrrente o pr.-.p~
cm;_,rcgc.:dot , com "acrx-

..ASTELLO RA.XCO:- pr je :tO é 
ÍIJYiav l ... ...:·. ç . c r.! le't<: pd , : ~::1 r . 

De tacw, a ;.mpn:za que ~c org m ::_r pa ra 
explorar esse serviço não ~óde, cvidentcment.:, 
se Jimit r á-; g rantias que cffer~ce o proje-
cto. pois cPe r pri de: Jara q!-le a. garantia 
r.ó vig rará cmqua• tc o fu nccicoano prestar 
serviçcs ao Es:: :. d • 

De modo que, ~i o funccionario fôr d mitti-
o, c:i o fuoc ·1CU.Jrio morrer, o c piLalista nada 

receberá. 
s R. Jose' AL· p;~ : - EI!et~--.n a g ;: antia 

do proprio pre 'i em t:yp t ~<:ca. 
O sx . C A.- 'l'ELI.O RANC::l :- Essa garantia 

nã.) crve .o.r::. o ~ .. pita! :.u, que des :: 1a ter o 
-~u caJital 1r vimeoto . 

O SR. j uLio DA ~.\ c TTA:- Não ba aqui me-
lhor emprefiS-c c.::: ca?ita1 do que seja a coo~
trucçll.o de c.: s:. • 

O SR. ,...ASTEL·r. BRANCJ : - O projec:o nao 
códe. ab · fu tamcnt c::, ser approvad:-, porque 
importa .:m csado cnus p2r· o E- tado ; elle 
traouz o p_mu uto de dar, no futuro • .::~as 
a todos os ;:mpr~ ados qu:: res.direm nesta. 
Capital. 

E, sr. rceid-::.t -:., em vc z de procunrmos 
provocar o c:xo:!o dos cam pos c::m beneti::iv 
61. cidade. pr: \ujicando a • f~rças vtvas c:~ 
Estado, d~vc:mo!j , a:> contr::. rio, prC.P"tCtc.nar 
maiores v~ t ... g, r.s ao productor, (:U~ ccocorrc 
grar;detr.ent :. oa r:z. a receita pubhc 1 . 

o 5&. \ ' AI.DOMIR MAGALHÃEs : - Pelo que 
Yejo v. exc . é tnimiero da ci1&dc . 

O SR . CA..STEr.r.? B.IUNCv:- Não sou inimi-
go da cidade:, mas nlo quere que se cave a rui-
na do Estado com proi~ctol dessa natureza. 



O P. v .U,DOKIHO MAC:AI.Bills: - Pois o 
meu humilde Drojecto cavart a ruina do Ea-
tado de MiniS 1 ! .•. 

O ••. C.&snr.r.o Buxco : - Declll'O que ai o projecto fôr approvado em 2. • discusslo, 
aprcsenttrei. na J . •. uma emenda ampliativa, 
generaliaando esv..a favores a todos os funeeio-
aarios do Estado de Minas. 

Tenho concluido. 
( Muito hm~ ! muito 6tm I ) 
Nin~uem mais tomando a paJavrt, eneerra-

ae a diseussAo. ficando. por fal ~a de numero, 
adiada a votação da preferencia. PeJo mesa: o 
motivo, deixa de ser votado I) requerimento do 
ar. Jgnacio Murta. 

J.• discuss6o do projeclo n. 108 

E' lido e posto em 3. • discus~Ao, que tem 
debate se encerra, o projecto n. ro8, conce-
dendo a quem maiores vantagens offereccr, o 
uso e goso de uma estrada de ferro quC', par-
tindo de Anna Florencia, vá á sede do distri-
eto de Jeou ry. 

A votação fica adiada. 

2.• àlscuss6o do projecto n. 102 

FinaJmente ~ annunciada a 2. a discustão do 
projeeto n. 102, estabelecendo medidas para a 
arrecadaçao c!o imposto d~ industri;s e profis-
aóes. 

O sK. F. P.&cr.nrr.r.':> :~pr~senta o seguinte 

Requer(metzlo 
Requeiro o adiamento da 2 . • di!cussão do 

ro;ccto n. ro::a, pua a aes ão de amanhã. 
Sala das sessõ~l' . 25 de agosto de 1910 .-F. 

Paoliello. 
Posto em discussAo, é o requerimento appro-

vado sem debate. 
Nada mais havendo a tratar- e, o sr. Presi-

dente d signa para amanhã a seguinte 

ORDEM DO DIA 
PRWlURA PAlitTlt 

Até uma hera da tarde: 
Leitura e approvaçã0 da acta : 

offereeer o uso e goeo c!e uma eatr.Sa de fer• 
ro que, partindo de c Anna F lo renda.. vá 1 
s6dc do diatricto de jequery. 

s•GUNDA P.ut'f• 
At~ .c horas da tarde : 
Di1cussão unicll. do perecer n. 214, pedindo 

informações ao governo a respeito da materia 
contida no projecto n. 114, do Senadt:?. e opi-
n•nc!o que seja ouvida, opportunamente, a com-
missão de LegislaçAo sobre o mes:no asaum-
pto. 

Terceira discUS!iO doeprojecto n. 97, aucto-
rizando o governo do Estado a e trar em 
accordo com o da União, afim de se1 em ap-

licados a di~seminação da instrucçã l prima· 
ria os c.uxiiioJ que forem decretados pelo 
Congresso Naci nal. 

S•gunda do de n. 166, do ~enaco. regulando 
a ubstituição aos membros do Tribunal de 
Conus e contend cutra dispcsiçõet!. 

continuação da 3 •• discussáo c!o projecto 
n. 99, que mcd.fica e interpreta as leis ns. 
171 e 496. 

~ontinuação da 2. • discussão do proiecto n. 
to::a, estabelecendo medidas para a arrecada<;ão 
do imposto de industril& e profissões. 

Levanta-se a sessão. 

4J. • SES8 -o ORDINARIA, AOS 26 DE 
AG0 3TO DE 1910 

P .íiESIDENCIA DO SK, PRADO LOPlCS 

SUMMARIO : -Actn.-Expediente.-Discursos dos 
srs Argomiro de Rezende Antonio Moura e 
Nelson ao nna. - Repreaentações.-Apresen-
tação de pnreccres.-Apreseniação do projecto. 
-Discurso do ar. Argomiro de Rezende.- Re-
dacçoes fina s dos projectos ns. 96 e 105 e do 
projecto n . 165, do Senado.- ·otações.-Emen· 
das da Camara ao projeeto n. 164 do Senado, 
- racncia.-Redacçllo final do projecto n. 108, 
-Parecer n. 214. -3.• diacuss1o do projoeto n, 
97.-2.• do de n. 166, do Senndo.-Voltaá. com· 
misailo.-3.• do de n. 99.-Discursose emendaa 
dos srs. Juvenal Penna, João Lisboa Castello 
Branco e Eduardo do Amaral.- Declarações de 
voto .-2.• dis ussilo do projccto n. 102 . - DI•· 
curso e emendas do sr. F. Paoliello .-Ordem 
do dia. 

Expediente. Ao meio dia, eita a ch-amad,, rchlrn-se pre. 
Até 2 horas da tarde : sentes os SJS. Prado Lope~, Americo Lopes 
Apresentação de part ceres das commisaõ!s . Ar~ miro de Resende. João Vello.-o. Jayme 
Apresentações de prr iect s, requerimentos, Gomes. StyJit a, Xavier Rol•m, Rau de Faria, 

indicações. int rpellações e n:oções. Eduardo do Amanl, Adolpho Vianna. Castello 
Discu3cão de r quer.i rr_entos, incHcaçõ s, in- Br~nco. Antt: nio MouN, Paoliell • Ignac'o 

terpellcçó s e mcções. Mur t~ , juvenal Pcnoa. Marti ns da . il a, Nel · 
Approvaçã d e reda~õ ~s íin2es. sc.n de rnn:c , João Lisboa, Senna Figueireeo 
Voução em~ · • discu ~ ão do p oje . to n. <H, SchumJnn, João Porphirio. Pedro L abome: 

instituindo no Esta:lo en1ino Jgricola amt:u Peric les, Tavares de Mello, Valdomiro de Ma.-
lante e creando prerr i s de animação à pomi- ga l ha~s. J 1 o da Mctta, João Ant nio, Heitor 
cultura. de ouza, Aristoteles Dutra Abeilard. Galdino 

Votação d:a prefer~r.cia entre o pro j~cto n. Rios! J~ é Alves Gtribaldi 'de Mell~. ~dgard!> 
101, auctorizando o governo a cor:ceder aos I da Cu~ha, falta~tdo com causa parhc1pada os 
funcci,. nari s publicc.s ca capital os favores rs. M'ra da Ju_n, or~-,Alvea de Lemos, ,ampc;a 
que j· ~ar eonvenie~:tes para a ccnstrucção de do Amar2l e Silva r 01 tes e sem ella os mais 
casaa e o substitutivo ao mesmo offerecido. senhorc!. 

Votação do rcquerirrento do ar. lgnacio Mur- Abre·se a sessAo. 
ta, pedind~ que o projecto n. 101 e o substi· Lida a a~ta da antecedente e não baven:fo 
tutivo a ell~ fferecido sejam enviados ás quem sobre ella faça observações é a mesma 
commisfões rcuoidãs de Petições e Orçaa1ento. dada por arprovada, c bem ~im ;r. éo dia 2.4 

Votação em J. • di!cussão do prejecto n. do corrente. 
Jo8, concedendo a quem maiores vantagens O s.. r: eacuTuxo dá conta do aeguintc 
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.XP.DDCN'rlt 
Rtgunimmlos 

De Joio de Oliveira campos e outro pedinc!o 
tr•osferencia de suas fazendas do municipio 
de Barbacena para o de Lima Duart~ .-A' com · 
'-'Dis1ão reapectiva. 

De Francisco de Assis da Fonseca Vianna, 
ex-collector ipOSCntado do municipio do Rio 
das Velh• pedindo abono de vencimentos que 
de menos iem recebido. -A.' commissão de 
PctiçOea. 

O .!fiei os 
Dois do sr. r.· secretario do Senado,_ d:.vol· 

vendo o projecto n. 16,. do mesmo ~enado, 
com as emendas a elle offerecidas e apprc,va 
daa por esta Camar1, viato ter sido re)eitadaem 
se eão de bontem 1 r.• part : das emendas ad-
ditivas e communicar.do terem subido á san. 
cçào as p:oposiçõ::s ns. ~5 e t o iniciadas nes · 
ta Camaii, a I. • auctonzando O auXiliO de 
1 co:cooSooo pua acquisição do couraçado 
•Riacbuek • e a ~ · sobre com olidação da di· 
Yida do municipio de Juiz de Fóra. 

A emenda fica sobre a Mesa para ord .m dos 
traba\boa ficando a Ca mara inteirada qumto 
ao objecto das communicaçO:s. 

P epresentaçllo 
De Alfredo Velloso, em nome do directorio 

político de S . Jo!é dos Paulistas, municipio do 
Serro, pedindo a ccnstrucção de uma lin ha te-
legrlpbica passando pelo mesmo arraial.-A' 
commissão de Obras Publicas. 

O s:a. SENNA FIGURIREoo, pela ord ~m. p c d~ 
e obtem que seja discut ida na presente sesaão 
a r .• patte du emendas ofl e~ cidas e appro · 
vadas ~ela camara ao proj:c.to n . 164, do · 
nado e por e5te rejeitade.s. Serl o subme t t idas 
á discussão opp rtunamente . 

Rej>re:enlndJ4s 
O sr. Ar8e mlro de Rez~ndc : 

Sr. Presidente p . di a palavra pa •a. pa ar ás 
mãos de v. ex c. uma carta em que o escrivão 
de Aragua ry, ci adão Fameze de Andra Je, se-
licita da c amara a creação de um distinctivo 
para s tabelliãcs. 

Ler.do 1 a com h são enccntrarã a iust ifi :a -
tiva da medida r. clla so)jci ta a, e base para 
elaboração d projec to qne a s• t i, faça. 

Áproveitando me do en ej,.., de e tar na t ri · 
buna p ::ço á illustre cornmis ão de n litui 
ção, Ll! gis l::çllo e justiça que se jt dad o de-
vido andam( nto a uma cetição apresenta a no 
inicio d s trabi.lhos lcgisla t .vos d~te 'nno, na 
qua l o escr ivão José F lavio .1e Lima, pede a 
promulgação de uma lei que melhore li s c n-
diçõcs da claase a que pertence . 

O anoo pãssado ti r e ense i c! e in lu ir num 
projectCl que transitou nesta C as:., pt r mim 
apresent do, um art igo que cogi~ava da_ iU:~ ta 
aspiraçáo dos escravães e que fot suppn mtc:'o, 
pela commiseão c!e Legisla~ã.J, attentas as uos · 
sas conrlições financeiru. 

Actualmente, creio não mili tam os mesmos 
motivos pe 'o que peço a commissão incluir 
como emenda. o dispositivo do referido prc je-
cto a quaesquer dos que referentes ao a.asum· 
pto estio sujeitos actualmente a estudo d1 
commiasão. (JINito 6etn !) 

Vae a representação i commisalo de Lep 
laçlo e justiça. • 

O ••· Aatoalo Moura:- Sr. Presa· 
dente, pedi a palavra para explicar <lS motiYOI 
que me lennm a aprctacntar na ses! ã > de 
bontem uma representa~ dcs babita~lt.e~ $lo 
districto de S . J~é dos Pauli~tas, munac&pao do 
Serro. 

C< m a a presentação ~ t~l dccamen_t<?t ar. 
Presidente não tive o &Dtuato de h st,}asar a 
creação o 'futuro muoicipio de S. João Evan· 
geliatJ, qu~ reputo uma necessidade, _ ta~ 6 o 
adiantamento oaquelle importante d)atncto. 

Apresentando a representação i Camara o 
fiz táo fómente para satisfazer os JegitimOI 
dese\~ dos bab:tantea do districto de S. joaé 
doa Paulis tas que têm o receio que, de futuro, 
venham querer desmembrai-o do município do 
<:erro a que pertenc~, para fazer parte d1. fu· 
tura entidade administratin que ora. se proje-
cta crear-o o:;unicipio de S. João Evante· 
li ta. 

Não tive o intuito, repito mais uma vez, de 
hosti fi t r a creação do futuro município de S. 
Jd o EvacgeliH a e nem t ão pouco magoar o 
meu talentoso e distincto colkga, cujo nome 
dectir.o com a defi :Sa veni•, o sr. Nelson de 
Senna •.. 

O sit . Nar.scN DE SENNA: - Muito agrade-
ci o. 

O ~R. AN'l'Omo MouRA ... que com tanto en-
tbu• i asma e brilhantismo como a ct nl!oe a 
to:jas as causas que defende, patrocin• nesta 
Ca a a referida crução . 

Era es ta, sr. Prea1dente, a declanção que 
desejava faza . 

(Mt4ilo be•n ; muito betn ! J 
O r . Neb vn de Sennaa - Sr . Presi· 

dente, vou envaOJ r á Mesa duas representações 
refe r ntes á futura divi•ão a ministrativa do 
Estado, solici tando a v . exc. que opportuna· 
mente ord r.e a (:Ublict ção dos meamcs no 
j : na l 'da ca.aa, pc rque estou convencido e 
censo q •Je, coa: m go, toda a Camara, que essa 
mater111 de es tatís t ica interessa a ~odo o Es· 
tado de 1inas (apoiados ; e os noss~ patrícios 
d 1 interior EÓ:nente pela le itura do orgào c.fti-
ci-.1 p derão saber o que se passa no seio 
dc:~: ta corporaçã , quanto ás o: ultiplas repre· 
sentaçàes ue nos cheg am de tantas localida· 
des mio iras. 

Reputo procc~ent l! s as obseru ções qt·e fez 
aqll i o nosso illustra o collega, pr si ~ente c!a 
co n mis ã1 de r amento, qu nto ao tnconve-
niente dé d.;ma• aad~ public çõ s no jornal 
offi cia: ; m • penso que. no momento, _d ve ha· 
ver uma excepção. t ppcr tuna e cabtve , para 
ess.aa represec. taçõ:s q e d,zem respeito á di· 
v i~ão adro ·nist ra tiva do Esta .o, orquant o os 
no1sos p~ t ri cics v rã > a11s im a marcha. conti-
nua d )s nossos tn.balhos e quaes 8 3 r< c tama· 
çõ::'l feitas de todos os pontos da terra mi· 
neira . 

Eis porque eu, com a devida .. enia, solicito 
a publicação, opportuoamente, das duas re· 
presentaçõcs que vc. u enviar á .Mesa. 

A primeira é procedente do poYoado c!e Ca-
p:Jiin ha do corcund~> , do municipio de Ferros, 
p! dindo a eJevaçào do seu territ< rio a distri-
cto de pez, sendo desmembrado do 1etual dia· 
tricto da cidade de Stnt'Anna de Ferres. 
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Essa representação está ISSignada por nu-
meroso3 eleitores al!i residentes; e de ac:cordo 
cJm .a vontade desse povo se manifesta tam· 
bem a c amara Municipal de F erros. 

A outra representaçlo ~ procedente do fertil 
e populoso districto de paz de S. José do Ja-
cury e e u solicito permissão para proceder á 
sua leitura. (U). 

Está suoacr.pta por 8::a assig aturas que ~ yn
thelisam, pó:tc.se dizer, a nata da população 
de S . José do Jac·uy, distric:to ad~antado e 
pro pero e dos mais anti 03 daquella região 
do Estado 

De facto, sr. Presidente, nessa representação 
se encontram os nomes dos membros do dire. 
ctorio político, rs nomes de todas as auctoricia-
d::s constituídas, de cleiçãll popular e de nc. 
meaçao política, os nomes, emfim, de pessoas 
de co provam! re ,., rcseota ão social, idooeos e 
aptos para falarem em nome daquelle districto, 
que rep ~Jie p~Jr completo a idéa de ser atme-
xado ao proj !ctado município de Santa Maria 
de S . Fclix e ma1s urna vez affi.rm, , perem· 
otoriaa:entc, o seu dese jo de incorporação ao 
futu ro municipio d:: S. Joào Evangc:li ta. 

Passando ás mãos de v. exc. essas repre-
scntaçõ.:s, eu não terminarei sr. Presidente, 
sem deixar consignadas eni nome do povo, 
cuja aspiraçã'> mais legitima tmho a honra de 
encaro::r resta Camua, como seu humilde re-
presentante ... 
Voz~: Muito digno (apoiado! geraes). 

. Osa . Nar.soK Dlt SJtNNA ... ,s::m de1xar con-
Signad s palavras de agr dec•mento ao meu 
i ilustrado collega, 11r . deputado Antonio 1\lou-
ra, pela attitud: leal e franca que acaba de 
aasum r. 

A sua palavu calma e reflectida ha de calar, 
c~rtatn::nt•: , na espirito da ... ; mara como um 
tesmunho insuFp:it para que rs meu!S dignos 
colleg-as mais uma. vez s~ capacitem de qlle a 
cre3ção do municipio ce S. j c. ão Evangelista 
visa tão somente a satisfazer le~itimas aspi· 
rações daquelJa zona (lluiiD lem! muito 6em!). 

Rcpresentaçlo de habitantes da povoação de 
N. S. da Cap e- linha do :crcunda municipio ée 
Ferros, pedind l elevação desse po,roado á cate-
goria de districto de paz . 

Exmos. sn. Membros do Congresso Legisla-
tivo Mineiro. 

O povo do tercitorio de N. S. da Capellinha 
do Corcun:Jt, no município de Ferros, pelos 
que e!lta assignam cedem a elevação do povoa· 
c!O a districto do D:mnicipio, com o nome que 
o Congresso melhor julgtr, dando-lhe o se-
guinte territorio: tojas as vertentes do ri-
t:eirito do corcund:~ e dos seua dois galhos 
Corcunda e Tatú, a :é as divisas do municipi~ 
de Itabira, e a verte ntes do SaJ:é até o •lto do 
espigão do Roncad< uro, I' I vertente do rio Tan-
~ue. 

O povoa:!o já pa~ue uma boa Igre ja, uma 
escola, 41 case;.!!!, 15 a lquires de terra de patri· 
monio para lo& radouro publico, boa aguaC:a 
com quedas sufficientes para macbinismos de 
qualquer eapecie, cptirr.o clima. fresco e saiu. 
bre, cemiterio sufficiente, a um kilomctro do 
arraial, sendo ponto forçado de tcdo o com-
mercio de Caratinga, Sete cachoeiras Joan-
nesia, Esmeral:Jas c Cubas com S. Maria Ita-
bira e Caeté. ' 

Existem sete boas casas cummcreiaes, uma 
dellas installada em optimo c e1paçoso sobra. 

do. Tem uma scc:çio eleitoral com 113 elei-
tores. P<»sue nos arreder('s muito ferro e 
optimas fazendas de café. O pove e pera que 
o ( :ongreaso o satisfará, come é de justiça. 

N. S. da Capellinha dó Corcun~. <4 de ages. 
to de 1910.- Padre José Moreira de Carvalho, 
Joaquim Bento de Andrade, Salvino Andrade, 
Telemaco Gonçalves,OJympio Marques de Arau· 
\0, Antcnio F~lippe da Silva, José Antoni(\ 
Gudes Agostinho Amancio de Andrade, José 
Franci co Drana, José Malachias Barbosa, João 
Gomes da Silva. 'theophilo de Almeida Fer· 
reira, Agostinho José Ferreira, Antonio Janua. 
rio da Silva, Raymundo Fernandes Coelho, José 
Manoel diot Motta, Sebastião Fernandes de 
Sousa, José S ;turnino da Matt», Antonio dos 
Santos .. arr .s, José Bazilio Domingcs, José 
D miogos de Moraes. José Fernandes de Sou-
sa, João Paalino da Silva. Manoel Gonçalves 
Pereira, Manoel .~.nt nio d1 Motta, José Chris· 
pim. Antonio José da Motta, Raymundo Pedro 
da Fonseca, Guilhermino de Almeida, Thomé 
J\1ariacno da Mot a, Manoel Firmiano Gomes, 
Joaquim Acacio G me~. José Go~es de Arau. 
jo, Antonio Cruz, Jc,!é (;r:.:z, Raymundo Cruz, 
Camillo jo:é Felippe, Manoel de Bu·os, An-
to io Fet:cisimo Ferreira, )cão Luiz de Alva· 
reoFa, Ubaldino Andrade, José Botelho Cruz, 
José João 8Jtelho, Adclino Augu to de Andra-
de, Samuel Evang::Jista, Manoel Jcào Botelho. 
Joaquim Rodrigues de Mello, Manoel Rodri· 
gu:s, Manoel Antonio Ferreira, Diogo Ferei-
n Santos, Augusto Bento de Andrade, João 
G:Jmes da Silva, Antonio F.::lippe da S11va. So. 
brinho, João Marcos Ferreira Filho, Jvsé Fer-
n:lndes das .Mercê~ . José Martins da co ta La-
ge, joa~uim Botelho do Na!cimento, José 
Miranda. Gomercindo Saraiva, Joaquim Aman. 
cio de Andrade, Paulo Au~sto de Andrade, 
j o~é Gregorio M•cieirl, Jol quim F'austino, 
J ~ é da Casra Lagc, João Jgm.c io da Silva, 
Antonio da Costa Lage, Mtnoel da Costa La. 
ge, Raymundo Lage, joio Marcos Ferreira, 
Joaquim Luiz de Moraes, Elias Ferreira Lage, 
Manoel Leandro, Joaquim Vaz Machado, A<láo 
Geraldo Lopes, Joaquim Francisco de Lima, 
José Pedro da Costa, J&é Pedro do Carmo, 
joào Evangelista Ivo Gomes de Oliveira Bar-
bosa, José Clementino de Almeida, p c:drc José 
Martins de Moraes, Vit lino Clementino de 
Almeida, José t<aymundo Ferreira Lagr., João 
G. Couto, José Gonç1Jves Magalhães, José 
Pires Lage, jose Marques. José Baptista Lage 
Manoel J.:saptista Lage, Antonio Teixeira dC 
Godoy, Antoni f) Gonçalves C. de Magalhães, 
Trajano Pires Lage, Joaquim Alves da Siln, 
José Julio Alves, José ThcocX>ro Ferreira, João 
Alves dos Santos, Francisco Fernandes de 
Almeida, Alfredo Teixeira de Godcy, José 
Ferreira Peona. Adelino Pereira de Assis, 
Felicíssimo Gabriel Monteiro, Joaquim Anto-
tonio Ferreira, Osorio Couto, Antonio Gomes 
de Araujo, Narcizo Ferreira Santos, José Anas· 
tacio de Sousa jcão do Carmo Leonidio 
Pereira de Assis'. 
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Representaç~o de habitantes do dis-
tricto de S. José do Jacury, pro-
testando contra a encorporação 
desse districto ao muniCipio de 
Santa Maria de 8. Felix, (a crear-
l!le) e pedindo 1eja o mesmo anne-
xado ao municipio deS. JoãoEvan 
gelista. 

Illmol. cxmos. srs. Presidente e membros 
da camara dos . Deputados • ...:.Beuo Horizonte. 

Nós abúxo assignados, habitantes do di:~tri · 
cto de S . Jo é oo jacury, vimos apresentar a 
v. Y. c:xcs. o U')ISSO protr:sto contra a pro· 
posta da eoco poracão deste districto ao mu-
niclpio de Santa Maria de S. Felix, (a crear-
ae) porque nos t completamente ioc.nvenientc, 
alem de out ro<i motivos justos. ba o da von-
tade do povo que. detesta c: repelle tal incor-
pora Ao, PQr ser contraria aos desejos de todos, 
que desetam e querem, sefa este districto 
incorporado ou annexado 20 município de S. 
joãQ Evangelista, portanto, solicitamoa de 
v. v. excs. todo concur10 poaaivel, em prol 
da nossa symp•thica causa, que t a da incor-
poração deste aist1icto ao municipio de S. 
João Erangelista. 

S. José do jacury, 17 de Agosto de I9IO.-
Ant0Dio Pedro de AJmei:ia. Antonio Pedro de 
Almeida Junior. Josephino Rodrigues de Oli 
•eira Costa, t.n juiz de paz; Guatavo GJmes 
de ('liveira. eleitor; Rodrigo de Oliveira Ces-
ta, vereador di~rictat; José da Silva Ferreira, 
Scbastiã) de Oliveira c amprs, secretario do 
Directorio, Evaristo Ferreira da Motu, pres1 · 
dente do Directorio; Ernesto Francisco B1tten-
court Avelino f erreira da Motta, Pedro de Oli-
veira.,4otta; jeOVIDOi de OliYeira costa, José de 
Souu F'ernan c:-P, Antonio Medeiros Uma. A n-
tonio Alves Ferrcirl, jcão Domingos da Silva, 
João Jo;é da. C sta Sobrinho. Anteoor Borges Pi-
mentl. Manoel José da Costa, membro do Dirc:-
ctoric; Joaquim de Queiroz Braga. aucdelegado; 
Elpidio Norberto de Araujo, JJSé de França Dias, 

· Vicente de Souza Fernandes, José Cypriaoo B~r
bosa, Amancio Pereira dos Santos, Alcibiades 
Rcsa da Silva, 8i10or Carnlbo da Fonseca, Ce-
zar August de carvalho, r.• subdelegado; Cy-
priano lgn~cio Alves, Antonio Ernesto Damas · 
ceno, Altin de Araujo lima, Theodolindo de 
Almeidl Braga, Sime4o Augusto Vaz Mourã), 
Marupicio José (!e Souza. Luiz da Costa Ra-
mos, Gladstonc da Costa Ramos, Vicente de 
Paula Brandão~ Gtndencio hlves Ferreir., , Ale-
xandre F' e r. eira d' AJmeida, João Evangc:lis :a 
da Silva. Maarianno Jo!é da Costa, Quintino 
de Medeiros Lima, Fulgencio Pc:jro d:: Al-
meida. José Candido de Almeida, J~Jstino Fran-
cisco Pi mentel, Agenor Monteiro de Mirand~ . 
Cypriano de Campal Chrispim, José julio dos 
Santos, José Ama:1or dos Santos, Emygdio Ro-
mualdo de Souza, Thimotneo Pereira Div, 
José Vaz Mou,rlo. Jc:suino L~cas da Costa, 
João Soues cte Souza, Joaqu.m Cardoso de 
Mattc s, Bernardino Lemos de Carvalhe, Ma-
noel ~oart:s do Carmo, ThC(ldoro Pereira da 
Luz, Antoaio Guilherme Schimit, Deoline 
Gomes da Silv~. Eusebio Gomes j a Silva, An-
gelo de Paula, Aniceto R. de Moura, Manoel 
da COSta Carneiro, Francisco Baptista de Al-
meida. Pedro Cel.estino Diaa, Clemente da Cos-

·ta Carneiro, Joaquim José Ribeiro, Euzebio 
Gomescle Queiroz, Domingos de S<..uza Fer-
nandea, jcsé da Silva êle So..za, Manoel J..,aé 
do Carmo, Crcscenc:io Dionizio de AJme1da, 
.~ntonio Rodrigues da Silva. Sebastiàl Fr;n. 
;.isco de Souza, Victor Al>'e~ Ferrcie1, Athe-
nazo Barboa2, Franklin · ]O!t dos ~:~ntos Ma-
noel da Cesta Ounrte, Francisco Sancbes de 
Oliveira, José Pereira ca Silva, Francisco de 
OliveirÃ Coata . 

Por sobre o signat publico acban-se o se-
guinte: 

Reconbeço·serem ferdadeiras u oitenta e 
duas a~s ; gnaturas, no presente cocumento, 
aerem rerdadeiramente do pn:.prio FUnbo dos 
signa.tarics, pelo perfeito conheci01c::nto que 
das mesmas tenho. O referido é verdade, éo 
que dou fé. 

S. José d~ J•cu·y. 21 de agosto d~ r9to. 
Em testemunho de vccdade.-0 c:sc:nvã?·de 

paz e notas do districto, Fra:lcisco Rodrigue!l 
de Oliveira Co~ta. 

Pubhquc:m-se, na fórma requerida e remet-
tam-se a commis~ão respectiva. 

A:PRBS2NTAÇÃl DE PAUC!UtES DAS COM3i1S-
SÕJCS 

O SR. SXNNA FxGUJtiRBDO lê e man:la. á 
Mesa o seguinte 

Projecto n. u6 
(Quinta legialatura) 

A commissâo de Orçamento c Ct.ntas ex-
aminando o balanço da receita e da despeàa d:l 
Estadc, no exercicio de 1909, enVIado ao Con-
gres!O com a. meusagem pres•deociaJ de :u de 
iulho d1 corrente anno, venfica sua exactidAo 
e opina peta appCLvaçio a s contas, offerecen-
do o proiecto ç>ara âiscussão, em Yirtude da 
exp~ição que segue, 01 qual ~ ào apontados 
ditcriminadlmente. os movimentos da re::eit~ 
e C:1a à:speaa publicas. · 

Da receita propriamente orçatr.entaria pr,·-
vista pela lei n. 486, de tl de setemb~o de 
19o8, arrecadaram-:.e 21.185:3l4$88o, assim dis· 
criminados: r~nda ordinaria, IH9Ó=73•$8to; 
re!lda extraordinaria, 4 .286:oá3i993 ; receitas 
d Yer~ as, 140l:4Ó9$077· 

A receita prevista pela mesma lei foi de ..• 
22.c66:865$ooo, porém, tendo a arr!cadação 
apenas attingiao a 2J.I85:3l4S88o. verificou-se 
differença para menos de 88r:54oSUo. A arre . 
cadação foi superior á previ!âo nas 11eguintes 
rubricas: 131POStos de exportação a mais •••.• 
5 1 :479!178; Novos e . Velhos Dire• toa: .•••.•... 
100:337$046; traDSIDlSSi.o causa-Morlis ••. •••.•• 
.a5:44 5$o~6; imJiostoi sobre exportação de curo 
e diamantes. 2<j6$787; cobrança da divi1a acti· 
va rfl9:752!883; juros de 9 apolices. rooSooc; 
reposições 77:5r6So73; receitas d1versas asa-
ber :-renda econoouca, renda não classifieadt, 
cobranças indevidas, benc:ficioa de loterias, caft 
paulista (43:146S937); fianças crimes e outru, 
recebidas da Leopoldina (750:ooo$ooo); medi· 
ção de terras, juros de dinheiros em Bancos 
receihs não escripturadas em exercícios an: 
teriores, auxilies de munici~;>alid 1dcs idem ~o 
governo federal e empreshmo da 'Jei n. 64, 
tudo na importancia de 1.402:;6c}So77, dando 
um total superior paro\ a arrecc.daçto, de •.•••• 
I .837:~740. 



A arrecadaçlo foi meaor nu aeguintes ru-
bricas :-S:lloa, custa•. etc_.1, 2:55lto]6; tran-
smilsloúúw·fliws 30:44511002; puaagcDI em 
estradas de ferro, ~:44tS6l8;ma tricu!a'J e lll-
nuidade!l, 45:12oS53o; imposto territorial, ..•• 
t44:4o6$ol6; comumo de bebidaa alceolieas e 
a~ mineraes, 8:a:156$485; impoato de in· 
duatria e profissao, 9;2:8;7$118; taxa addicio-
nal do to •to. 83:8~0$570; quotas de fiscaliza 
ção, 91:959S<>77; Imprensa Offi:ial, :aa39S5~4; 
terreno~ diamantinos, 6:851 $<;8.; terras devo-
luta&, u:05t$72 -; aguas mineraes e feiras de 
gado, 41:593So5o; jures e amortizaçao de ca 
maras Mullicipaes, 64:079$~11; arrendamento 
da Bahia e Mina!', ">:coo$ooo; renda evento 1 
e sobretaxa do cafe, 1. to2:1o2$6~b; fianças 
crimes, 35~Sooo; perfazendo tudo 2.708:9'36$86:>' 
di n:Jo a d,flerença de 88 t:54o$1 lO a menos, 
compara:'a> as arreeac1açõea a maior e a me-
nor. 

DJ ex~mto vê-se que a receita do E~t3do 
manteve-se m1is ou menos e havendo. apenas, 
sensível r'i:tlin·liÇã> do imposto de industria e 
pro(i3são e territorial, o que se deve attribuir 
ou a má arrecadação ou falta de maior fiscali · 
z•~ ou, no primeir.> c:aso, ao enfraquccimen· 
to d 1 c:ommercio. 

S:ndo, pc.rém, o imposto de industria e prc-
fissA.o em si muito incerto e precario, deve a 
sua diminui~ão ser attribuida antes a defeitos 
de arrecadaçã:>. 

A di ninuiçã:> da. rr.-ecaãação desse imposto 
tem sido s mivel, e cumpre verificar-se a cau-
sa e dar lhe o correctivo indi>pensavel á sua 
sustentaç' o como base de rec ~i ta. 

E' o que a comtnissA.o ne fazen:Jo na pre-
sente ~essllo. ou em vez disso, dar-lhe á um 
substituto capaz de manter a receita sem gran-
de modificação ou perigo de falha 

· A desçesa orçada par.t o exercício de 1909 
foi de ll.046:QOr$J44, sendo de 9405:Jl i$)co 
!l da Sec1 etaria dJ Interior e de ll . ó~ 1:579$844 
a da Secretaria das Finanças . 

A despe• a effectivamente feita foi de ..•. •. 
27·355:953$107, send? de 11 .3~ l:lt t $561 a da 
Secretaria do Interior e de t6 .6qi641í645 a da 
Secretaria das Finanç1s. 

Tendo sido de 9 ·405:3lt$50:> a despesa orça-
da ~ara a Secretuia do Interior, foram abertos 
creditos supplerr.enures, auctorizados p r lei 
na importancia de 1 .121:Sot$l06 -e creditaS 
especiaes, egualmente auctorizados. na impor-
tancia d~450:000$)()(), que sommadas á des· 
pesa extra-orçamentaria de 54:402$799, elevam 
o dispendio total da Sec~eta.r1a a u. J42:3li$5Ól, 
como se verifica do balanço. 

Tendo aido de 12.641:579$344 ~despesa or-
çada para a Secretaria dss Finanças, foram 
abertos credites aopplementares, na fórma da 
lei, na importancia de 47v:OOCJ$ooo e creditos 
especiaes, egualmeote auctorizados, na im-
portancia de 707:692$ Jl5, que sommados á de~
pesa extra·orçamentaria de 1.256:;16S6 t7 ele-
vam o dispen:iio total do exercicie a ••.• : •••• 
16 .oq:641S64S. 

BaJaneean ·o·se as despesas das duas Seere-
tarias, tendo em vista a maior despesa e a me-
nor, vc:rifiea-~e que na do Interior houve 
maior delpesa de s68:974$073 e menor despesa 
de ~5Sli7, dando, portanto, um dlju:it de 
365:1 56, e na Secretaria du Finançaa hou-

ve maior dcapeu de a .2a7:~4 31476 e menor 
de 12 :~bo, dando, portanto, um deficit ·e 
2.1941 !1476, e total Qll duu ~tetariu de 
:1-.559=55 sna. 
~ve ·se Qltar que alguns ereditol ab:rtoe .. 

quer sapplemcntarca, quer eapeciaca1 nlo fc· 
ram utilizados ifl.to,,., de onde a aiffercnça 
que se nota na sommuotal dcs credit<B do 
cada uma das Sacretarias. 

O excesso de despcea da Secretaria do Inte• 
rior verificou·se nas seguintes rubricas : 
Pessoal da Secretaria..... • • • 14:77 5S43'S 
Expediente e te·legrammas.. •• ~9:._00$4~6 
Subsidio de aenadores (seasio 

extraordinaria do CGngresso ). 
Pessoal e secretaria do Senado 
Subsidio de deputa~, na ses-

slo extraordinana ••••• • •••• 
Secretaria da Camara doe De-

putados •••••••••••••••••••• 
Ajuda de custo a senadores e 

deputadJS (sessão extraordi· 
naria)••••••••••••••••••••• 

Apanhamento de debata no 
Senado, na sessão extrac:di-
naria •••••••••••••••••••••. 

Secretaria d~ Policia ••••••••• 
Sustento e vestuario de presos 

pobres (credito supplcmentar 
de t6:>:oooSooo, de s p c n -
d::n:io 159:843$541 por conta 
deste ••••••••••••••••• ~·· ·· 

Diligencia3 poüciaes •••••••••• 
F' orça publica •••••••••••••••• 
Assístencia a Alienados • •••••• 
Liv1os a meninos ••••••••••.• 
Escolaa normaea ••••••••••••• 
Internato do Gymnasio •••.•••• 
Externato do Gymnasio ••••••• 
Archivo Publico •••••••••••••• 
S:llos ••••••••••••••••••••••• 
c ustas crimes ••••••••••••••• 
Despesas por credito3 espe. 

ciaes, excesso ••••••••••••••• 

14:6• l :oo 
10:078$340 

J0:76oSc:xl0 

3:4c4$671 

1:8>0$300 
7:055$4 :8 

Do quadro annexo ao balanço Yerifiea-se que 
foram gaato3 a maia dos creditas votados ..... 
90I:054$70t, e a men()S 535:865$845· 

O excesso de despesa na Secretaria das Fi· 
nanças deu-se nas seg\l intes rubricas : 
Pessoal • • • • .. • • • • • • • • • • • • • . . • s8:t157St 56 
Passes e teh:grammas.... •• •• 73:tc8S250 
Juros da divida............... 6o1:98l$l66 
Porcentagem a colleetores.... 80:936$800 
Fiscalização especial.......... 59:73lS83l 
Porcentagem a estradas de fer-

ro ••••••••••••••••••••••••• 
Alu~uel d! casas para reccbc-

dori s e pontos liscaes •••••• 
juros de emprestimos de or· 
pb~os, da caixa economica e 
fianç1s ••••••••••••••••••••• 

Imprensa Ofücial •••••••••••• 
Restituições e reposições ...... 
CUstas em causas da Fazendl. 
Empregados em dispoeibili-

dade ••••••••••••••••••••••• 
lntrodueçlo e immigrantea e 

custeio das colonias ••••••••• 
Direetoria de Viação ••••••••• 
Evcntuaes •••••••••••••• , • , ... 

100:409$430 

q: :971398 

llÓ:J7~19l 
184:488SS59 
63:388$932 
4l:285S.ao8 

33:403S85S 

330: t83$ ;63 
19:2 J0$120 
1:8741571 



Terrtnos diamantinos •••• •. ••• r:8ooS1oo 
Obras pablicu.... •• • •• • • ••••• 72:085S321 

Dos quadroa annexoa ao balanço veri6ea-se 
que alguas creditos deram sobru, imporraodo 
a IIOIDIDa dcstu em C)CU:9 olc}81, hucndo ex-
ce.'MIO em ootrat!.~ se vé na rellção supra, 
n" importaacia QD 1.872:42~40. 

Do baliDÇO V!·SC que 15 dclpesu diversas 
cxtu-orçamentarias, em virtude de creditos-
t:speciacs. atti~irom a 1. 931: 541S941, coafor-
me a nota aba1xo : 
AdcantamentOI á estação hy-

dro mineral de Lamtary •• . • 
Idem, á de camb.lquira . •••.•• 
De,pesas com o f une~ I c tra-

tamento do finadJ prc 5iJente 
dr. Joao Pinheir<;, e as ex-
eqoias do conselheiro Affon-
to Penna •••••••••••••••• ,. 

Garantias de juros ............ . 
juros c commis5ões a tl1ocos. 
Adeantamentos á Prefcttu:-1 de 

ca.xambli .................. . 
Despesas pagas á Prefciwra da 

Capital ••••••••••••.••••••• 
Emprestimo á Camara d- juiz 

d; fóra, para comp!ctar .... 
Baixella do couraçado ci'v\inas 

Geraes• •••.•••••••••.••••.. 
Fianças crimes e outras ••.••• 
Exposição Nacional. ........ . 

6oo:oooS~ 
I?:JlÓ$000 

Beneficio de lote rias . ••...•.. 
Medição o: terras •.••.... ... . 
Despesas Je cxercicios ante-

riores....... . ...... .. .. . ... 36:31 [$~13 

Addicionada a scmma d&s despezas extra-
O!çamentarias às a maior nas outras S:creta-
rtas, verifica-se o excesso de despesas DI im-
portancia de 3. 128:949$457. 
Çonfrontando _a legislação com ~despesas, ve-
r.6ca-se que 10ram estas auctonzadas por lei, 
nlo tendo ha.ricSo abus~ na ex:c ç!o e na 
decretação de creditos. 

Foram dJrante o exercido abertoa os ae-
guintes creditos:-2437 (fundaçà·:> do lnsti 11 

tuto João Pinhei~o) d: so:oao$ooo ; 2.5.17, (in! 
stallaç&o e custe1o do Inslltuto João Ptnheiro) 
de so:oooS:>ao ;-2.617 (PaJacio (ola. Justiça) de 
30:1:oooS:x>o; 1. 7.69 (Pavilb!to Mendea Pimen-
tel, Instituto João Pinheiro) so:oco$ooo · 
2. 703 (fornecimento de livro•) de 19j:89<!i971! 
2.703 (construcção e lia.1peza de predios) d~ 
Jso:1 o6So29; 2.704 (Soccorros P ublicos) de 
158:lJO$.jS6; 1.705 {s\i!tento e vestuario de 
preaos) de 16o:ooo$::JOO; 2 70~ ( lostrucção pri· 
mana) de 15o:ooo$. co ; 2. 741 (s•1stcnto de 
alumnos) de J:)?o$2)0; l. 546 (fontes de Lam-
bary) de JOO:OJOSooO j 2,ÓOO (fontes de Cam-
buquira) de so:ooo$:oo ; ::a.603 ( font~s de Larn· 
buy) de 3 -:o:oo~ooo ; 2.68~ (despczas do tra-
tamento c funeraes do dr. Jollo Pinheiro c 
exequias do conselheiro Affonso Pcnna) de 
57:f91S315 ; 2.6n (Exercic:os findos ) de .•••. 
S:>:oootooo ; 2.686 (Obras Public~s) de .... .. 
400: :ooSo:o; 1.700 (Exercícios fin:1os) de ... . 
2:>:oooSvoo. 

Resuminóo em uma só parcella as despe· 
zas de cada uma das Secretarias d) Estado, 
vê-se pelo t.Janço que a do Interior despen-
deu 11. 342:}11$)61, sendo de credito! ordina· 

A. C. -31 

Tendo a commissio verificado que a recei• 
ta propriamente dita do exerc.cio ordioaria,. 
extraordinaria c extraorç:.mentaria) attingia 
a 11.185:314$88o, addicionando-Jbc a dividi 
fluctuantc, na irnportancia de t.6']1:15J$U8 
(1l7:862$454 do cofre de o~phãos, 9:337$515, de 
oens de ausentes e 1.4J'4:0S3it40 ac cmprca-
timos da caixa cconomica ). o n:o 1mento 
de fundos (sendo 2 .491:136$184 de auppri• 
men1o recebi::~o do exerc1cio de 1910-..... . 
7·195:1lQ$SP de saques a cumprir ;-e ...... . 
3-867:648$.171 de saques e remessas); tudo na. 
•mportanc•• de q.óss:oq$928; e mais a quan. 
tia de sete mil contos (7.ooc:oo $ooo) conta 
corrente co B toco de Credito Real de Minas 
Geraes, attingem os recursos do exerc.icio etc 
1909 a 43·5 11 :591$()9ó. como se verifica do res· 
p: cli\ O balanço. Addicionada esta quantia ao 
saldo re_cebido d exercício de 1908 da im-
portanc•a de ll.755:f7é$499 verihca-se quo 
os recunos totaes e defin,tivos do refendo 

xercicio foram d~ 66. 156:768f495 como se; 
verifica do respl ctivo balan~o. ' 

VerHicou a commissão do balanço c quadros 
nnt xos que a aespesa das duu S::cretariaa 

do ~stado foi de 11. J41:9_11$552 para a do In· 
ten • sendo 11.041:69 J ~C)Ho a ordinarirt c ..... . 
100.617$581 a extraorçamentaria; e de . .... . 
16.6q:641$Ó45 para a das Finanças, senm .. .. 
14 .o81:c~703. a orçamentaria"c 1.931 :544!931 
a ex traordanona, perfatendo tudo a quantia. de 
27.35 5:953$10']. 

Addicionando-se a esta quanti1 a despesa 
a divida fluçtuantc, na importancia d: ..... , 

1.6r:<t> S ,c.6 (sendo do cofre de orphãos .... . 
319:l7<fo756; -d: b:rus de ausentes-2:370$22S 
e de emprestimos da caixa economica ...••• 
t.3 t9:111ip}); a feita com o movimento do 
funoos, na. tm~ortancia de 15.017:ÓJ9!924, a. 
saber :-sup;m:nento fe1to ao exeroicio de 
1908, ~a importancia de 3.854:7 J2$1:~o; saques 
cumpr.dos- 6 .&J7 :C93$o55, saques a cumprir 
398:q6!477, saqu:s e remessas pagos ....... 
3-71 7:C6J$56o ea pagar 150:)84S6n-· e mais 
emprestlmos á lavoura. na importancia de .•• : 
7 . ooo:oco$oo:>, os sal.:os can~ellad:>s, vindos 
do exercício de 1909 e transportados para a. 
cont.a d.) patrimon;o, a saber :- Prefeitura da 
ca_patal, I . s s8:6qSI40 ;-Camara Municipal de 
ju1z de Fóra, 16~ :44~$ 100 ;- Fianças em ~ 
nhciro, 1.879:Jl1~0l, importando tudo em ••• 
3 903.354$741 eleva a despesa do exercício a. 
H ÓÓ']:88oS178. 

Comparando a receita total eom a despesa 
definitiva do exerc cio, passa para o ezcrcicio 



de 1910 O saldo de JJ,6~:888$JI7t assim 
disc:rimioado: 

Em Banco do Paiz-g •• :5J4S•~ . 
Em Banco DO ~traDg"eiro-14~6 55; 
EcD posse de c:r~ct'= rca -1. S37=97.:JS6}8 ; 
Diveraoe reapooaavcis-So7:75 tt6Jl. 
fooram, pois . 01 recur501 do Estado no ex-

ercício, no valor de 66 .256:768S495 c o dcs-
pcndio de s" . 6a]:88oS178 - diQdo o saldo de 
IJ.6o8:888SJ17 supracitaio como lrmsportado 
para O eXcrGiCio de IQtO. 

A c:ommisslo, tendO ena:inado cxacta e 
cuidadosamente toda a rcccit• c despesa do 
Estado, verificou que fortm fcitu de accordo 
com a lei c que os creditas abertos foram por 
força de dispo, içào legislativa c o foram c'lm 
as formalidades do costume, r, pof isso, de 

parecer qae se adapte o scgui!lte proje~to de 
lei que opprova aa contas do cxcrcicio de 
1909, fixando de6aitiv~mentc a receita c des-
pesa do rcspectiYO ex~rcicio. 

A commiulo, oilo tendotemPQ para estudar 
a demonstração da conta do Patrimonio do 
Estado. e o balanço do The~ouro do Estado, 
requer que, appeaso ' este parecer. seja ella 
publicada, de accordo com o impresso que a 
cat: acompanha, bem coaao o bal&nço de re-
ceita c despesa do E!ta:So no excrcicio de 
'909· 

Sala das sessões da camara dos Deputados 
de Minas Geraea, 26 de ago,to de 1910. -
Senna Figueiredo, relator.- Nelson de Senna. 
-F. aoliello. - joã) Liabol. -Heitor de 
Souza. 

-



N1. 

Balanço da Receita c Despesa do Estado de Minas Geraes no exercicio de 1909 

Renda do EIUdo : 

Ordinarla •• .• •••. •• ..• •• .. ••.•••• . •.•.. , , •• • ,, . 

Ext raordloaria ... .. . ...... . . , .• , .... . . . , . . .....•.. ••.•. . .. . . , . , . . . . , . .. . 

Renda extra-orçameutarla .• •. .. • .... •. . . . . .... ....... • .. . .... . . .. . . , ... 
Oi'flda i'' luctuanto : 

Cofre ~e Orpbl oa .. .•. .. .. . ... , .. . . , . . . . . . . , ...... . . . . .. . . . . •..... , .. . , . 

Ben1 de ausentes.. . ..... . . . . . ••. • . . . • . • . . . .... . ....• , , . . •. . • . . , , .. . . . . 
EmpreaUmos ec:onomlcos. • •. •••••.•• 

Movimento de Fundo•: 

Sup prlmento recebido do exerclc lo de UHO ... . ... . , ... . ... .. . , . 

Saques a cu:nprlr . .. .. .•• ... . . . . ... .• . . . . ..• . . •• •..•..• . •. • .. . .... . 

Saques e remeasu . . . . . , •. 

Credito Ag rJoola : 

Con ta corren te do B!lnco de Credi to Re li de ~flottJ Oeraes .. . . ...... . . 

. :.Ido recebido do u:e retelo de 19u8 . .. , .. • . 

Secreta.rlu de Eltado : 

15.496:791t810 

~ . 286:063$9113 19 .182:855i8i)3 Inte rior . 

U 7:1!61e;M 

9:331t:~2S 

U34:(63tH9 

l .41l'J: 36t2SI 

7 . ~:22!Jt532 

3.8õ.:618ill72 

H :";45:1i6$.49'9 

f:c.i, 250:i68$ 4~ 

1. 402:~69tQ77 Dea~eaa orçamcnlarla . .. . .. .. .. . .... . ... .. .. .. .. .. .. .. •• .. . ... . ..... 11,1)11:6ll:lt980 

Despesa e:s: tr::r.-?rçament.n rla .. .. .. .. .. . , •. • . . . . •. • , .. ... . ... .. . .. ... . .. . 300:617t582 ll .llt2:3lltM~ 

Finançu . 

1,671:!51$128 

Despesa orc;amentarh&. , .. . .. . .... . .... ..... . . .. . .. ....... . ..... . .. , 14 . 082:~103 

Dcspeaa e:s:tra·orçanlcnta rla .. . . .. • .• . . ••.• . • . ..• ••• . .• .• . •• .••• •. •.• . 1 . 93 1 :M~$9l2 1G.OI3:64l f&l5 

Ol'Yhla Fluetuante: 
13.6M:013i9'!3 

Corre de orphl'los .. .... ... . .. . .. . ..... . . .... . . . ........ . . .. . . . .... , • 

7 .000:'100$COO Bens de au•en1el . , ...... 

819:379t7!16 

2:370~ 

4J .M I:5918996 

EmpreaUmo. eeonomlcos . .. . .. .. • . . . • . . ..... . ....... . . ... . . .. ... .. .. . . 1. 309:211e325 1. 6ll0:1I62e306 

I 
Movimento do rundos : 

Suppr1mento feito uo exercido do 1008 . • .... • . , . •.• 
I 

a.85l:73!1220 

Saques a cumpr ir 1 

Cumpridos . . . .. .. . . , ..••...• . • . • .• •• • . . •. . 6. 897: • O!J3S055 
A eu 1up rir .. . ........... .. .. .. . .. . . ... ..... . .... . . 398:1.36$ 171 7.295:2~ 

Saques e remeuaa : 

3. 717:963t5GO Pagos • ••• • ••.• • •. • • • . ••••• • • • •• • •• ,. , ,, . ••••.•. • •. •••• 

A paga r . . . ....•..••• . .• . .. •. , . .. •• •.• . •• ••• . .• , •. 150:564$612 3.86í:G-18$172 15 . 017:609192~ 

Empreatlmos á lavoura: 

Oecreto 2. 3(.P, de 21 do novembro de 1908 .. . .. . . ........... .. . . . . . ... .. 

Saldos cancelladoa : 

Vindos do e:s:erclclo do 1008 e tranporh.do11 para a conta do Patrl-
monio : 

Prerellu ra da Capital .. , .. . . .... . ..... ...... ............................. l.MB:Gl!IIHO 

Cama.ra Municl~l de Julz de Fórn. .. . .. , ... . , ..... ....... , . . . , .... . .. 

Flança.s, em dinheiro ....... .. . .. . . .. , .. 

Saldos quo pasaam para o exorclclo de 1910 : 

Enl ba ncos no palz . ... . . .• .• ..••.. . , ..• , .••. •••. , • , • 

Em bancos no ex traogol ro . .. ..... .. ........ . .. . . , ........ . . . .... . . . . 

105:H0$20() 

1. 8õ~301t401 1 

J.:m poder de e:tacto res ..... . ... . . . ...... . .. . . , . , .. . . .... . . , . .. . ... . .. 1.537:912ê638 

1 .ooo:oooeooo 

3.603:35qi7U 

s; .607:8801178 

Diverso• responu.vet. .. . . . . . . .. . . . .. . .... .. ...... . , .. .... , . . . . • .. ... . Wl1:751$632 11.6&8:8881311 -----
66.256:7~95 

Con t.:.tbUidade, 12 de junho de 19a0. - J. de Pr~{ta • IVcuhi"glott, gua rda ·llvroa- T1to NotuJtl·· \h. lo. o contador, A((o"MJ Moreira da ilca. 



N- 2 

Thesouro do Estado de Minas Geraes 

Balanço do exerelelo de 1909, encerrado a 81 de ••rç• de uno 

Aetl,•o 

I 
Proprlo• do Eatado : 

Valor dos cacrlpturndoa neste cxcrclclo ..• 

Valores e effcltoa do Es tndo: 
./ 
I Recebido do exerciclo de 1908, . .. ... ... ... . ... . 

Vu lor de '· letra .... . ....... .. ..... . .. .. .. . .... . 
Ouro. dl~t.mantea c ped ra~ preciosas .. .... . . . . .... . 
2:J tapOJiCtS (CdCJ'8e8., , , , , , , , , , , , . ,, , , , o , ,,, , ,, , I 

7 apollct•a catndoaes . ..... . . ... ... . . ........... . 
~ DJlOIIccs - d'ntrlmonlo O. Fra:Jcbc:t Botelho· 
1 apoltcca -•Prcrntos fo;scolare&• .. . .. .... . 

Divida nctlvA.: 

Pelo escriptur:.da nctto excrclclo ... ... . 

Valores que si! com pousam no pusivo: 

Estampilhus : 

~~s:oedne~ d~ ~~!!~~~;~ ·.· .. :.·.:::.::·.::··········· lJt . ~g~;~~:~~~ !VI.91V:9SI$598 

Dopo I los: 

Saldo r~prescn tati vo do valores recebidos com 
ga rantitt de coutruc tos e tm lros . . ..... . 

S... Idos pn r:t HHO: 

F.m bancos c Cllr respoodentes no Pab., nllo in· 
, c lnlndo- ) IJ"dú2~ l ~i- cuns1 unto do p11Uh·o •. 

hm banros · corrcspond.Jnte::; no 1-:xtran;.:ciro . . 
!'uldo ''" conta d .1 cxactores ................. .. 
!':\nhlo tia cuut a - IHvcrsos tCSfll: IIS. l vcia ....... . 

I 
\ 

\ 

Patrlmonlo do Estado: 
(200.006:~13$400 

!Saldo '!cita cootJ .. . ........ . 

Divida CJ terna fnndatla: 

Empreatlmo de 1907 : 

U6:5?·\~2tC Banco tfc Parb c Patz.ea Balxoa, aaldo; !rancoa 
-IH .'128 . 000 ao c.lm blo de 656 ... . . .. .. .. . .. o .... . 

•0.614:191$77i gm prcatimo de 1008 : 

J . Loste & Comp . - saldo- francoa !5.000.000 
no cambio de ti3G . ................ . . . .. ... . 

Ohida interna fuodllda: 

Vnlor da cmti&Ao da 1.• ae rle : 

üi. ~2:638._«827 2'J . 241 apolicea ~o nlor de .. . ...• 
l . liG • • • • •....• . •.. 

40 852 

Divida floctuant e : 

Cofre de orphilos : 

r 31.43G:2081t000 

15 .000:00Qt000 47.336:208t000 

4.648:= 588: 
.j().Sã~: 4G.O&I:f00t000 

~Ido no começo do oxerctclo .... , .... o ...... , • •• o o 2 .445:61991958 
Recebido durante o oxe rclclo , o ... .. ... 0.... . .... 2l7:86!t454 

t 

Pugo durante o exorclcio . . .......... . . .. .. 

Empresthnos cconomlcoa : 

Sal tio no começo do exercício ..•••.• . . , .••. • .. o•· 
Hecebido durante o exarciclo . ....... . ...... . .. 

Pago durante o exerciclo .......... . , . 

Bens de ausentes : 

~~~~0bl'd~ ~~~~~~~P d~ ::ce:c~~~~.' .' .' .' .'.' .' :::::: : ~::: : : 

Pogo durante o exerci cio . • • ... o ............ . o ••• • 

Cauções : 

1-'lanças crimes e outros recebida• o ainda nlo 
rc tlr:ulas a pa rtir de 1895 ate• 1009 ... 

Bancos no Palz : 

Alloantamentos em con ta corrente. 

R('aitluos pnssh•os : 

Ori~:iuartos de rcsp'losabilitlallcs do Estado, do 

11 

C:dxa de Drpnltos e outros ... •• . . ,. 0 ,, •• •••••• 

\ 'ulore• quo ao c:ompl!nsam no activo : 

Caln ~o 1910 : 

ISupprlmento recebido desta caixa . • 

2.67S=U 319: 156 !.851:1821656 

!.858:=11 
1.43-1:05 149 

4.192:= 
1 .309:~1 125 

%:7~1f0 9:331 15 

105:= 2:3'7 

2. 983:120fi35 

102:7(16$570 

38.919:981$5:18 
f3. 4i2:ti55$i29 

- ---1 
I 

I 

5.440:058f961 

IOJ:61Ge836 

105:46281t7 

l ~:t331353 

61 . 382:~ 

2. 492: 196$!84 

a1r •• ~ 1:150$7!1< 





248 

O COngresso Legialativ~ do Estado de Mi· 
aas Gcrlca decreta : 

Art. 1 • • A4 deapesu oo exercicio de 1909, 
coaatantea das contas verificadas na Secreta-
ria du Finanças, conforme o bll~ e tabel-
lu apresentadas ao COngresao, alo fixadas em 
H-6ó7:8~ot178,. iaclosi\' é 01 supprimentos que 
eaae exercicio 1ez ao de 1908. 

Art. 2. • Os creditas do mesmo exercicio são 
deünitiramente úxa!os em 5 ... 6o7:88. S178. 
eguaes aos pagamentos realizados pelas di· 
versa rubrir.as e titulas de despesas do orça· 
mento e constantea dos refendoa balanço e ta-
beiJas. 

Art. 3. • Ficam approvados os creditas sup-
p1emcntares, capcciaes e extraordinarios co • 
atantes dos decretos do poder executivo, de ns. 
2 ·437'de l6 de fevereiro. :a. s 17 de 27 de abril. 
2.546 de 28 de maio, 2.6oodeb e 2.6o3 de 7 
de agosto, 2.633 de 11 e 2.b37 de 21 de ae-
teml:)ro 2.679 de 23 de novembr0,2.684 de 10, 
2.686 Cle 11,2.700 de 23, 2.703, 2.704, :111.705 e 
J .7o6 de 31 de dezembro, todOS de 1909 e .. . 
2. 743 de 19 de }aneiro de 1910, ab:rtos para 
supprir a deficiencia dos creditos orçamentariOf 
e despesas auctorizados. 

Art. 4. • A receita e recursos cb meneion• 
do exercicio de 1909 são fixados em .•..••.•.• 
. 66.2s6:768S495, inclusivé oa supplimentos que 
o exerCicio recebeu do de 1910 eo saldo qu 
passou do exercicio de 11)08. 

Paragrapho unico. Do total da somma deste 
artigo ~ transportada para o exerci cio de 1910 
o aaJdo de 11.648:888$317. 

Art. s. · Aa rendas deste exercicio proveni· 
entes de impostos de J.1nçamento, que não te-
nham sido arrecadadas, farllo parte da. divida 
activa orçamentaria do Estado. c como tal se-
rão cscripturadas no exerci cio em que for r~
linda a c: brança, devendo ser clasai6cada 
sob o titulo-lndemnizações-11 demais rendas 
não arrecldadas. 

Art. 6. · Os serviços não pagos nesse exer· 
cicio constituirão divida passi a do Estado c 
tacs despesas serão e crituradas no exercieio 
em que se effectuar o pagamento sob o titulo 
-Exercicios findos-, ~alvo o caso de prescri-
pção. 

Art . 7. · Revogam-se as disposiç&s em con-
trario. 

Sala das commissões, :1116 de 1gosto de 1910 . 
-F. Paolie!lo.-João Lisbca.-Senna Figuei-
redo.-Nelson de Senna. - Heitor de Souza. 

O MltSMO Sl! NBOJI pede e obtem que appen 
so a este proiccto se11 publicado o balanço d1 
receita e ~~pesa do Estado, relativo ao mes· 
mo exerClClO. 

Imprima-se o projecto de accordo com o re· 
querimento que acaba de ser 1 eito. 

O SR. J Xo PoRPBIRIO, pela commissão de 
Obras Publicas, lê e manda á Mesa o seguinte 

Parecer n. 215 
(Quinta legislatura) 

A commis~ão de Obras Publicas e Viação, a 
que fot pre.! ente o requerimento de Paulo Pi · 
nheiro da SilvA, José Antonio Machado Chaves, 
Jorge Washington Silvia no Brandão e Feman. 
do Gomes de carvalho, pedindo a concessão de 
privilegio por 90 annos para construcção, uao 
e goso de uma estrada de ferro que, p11 tinc!o 

da cidade de Santa Barblra. acate Estado, des-
cendo o rio Santa Barbara, até 1 soa con8Den-
cia com o Pimei~ margi!lando cate até a 
sua conOoencia com o rio Doce e, subindo 
cate, attinja 1 cachoeira da cPoate QUeimada», 
é de parecer e rcq,uer que sejam solicitadas 
iaformações a respeato ao governo do Estacb, 
para que poaaa sobre o mesmo requerimento 
emittir um juizo seguro. 

Sala das commissõca. :1116 de agosto de 1910. 
João Pcrphirio, p esidente e relator.- Frede-
rico Sehumann.-Valdomiro de MtgJ.}hãcs.-
A imprimir-se. 

O SR. P:~tRICI.lCS Dlt M:~tKDONç..t., ~r parte 
d1 commiaaão. de Legial~Ç"ão e justaça, apre .. 
senta os aegwntea pareceres : 

Pt~recer •. u6 
(Qainta Jtgislatu~) 

A commisdo de Constituição Legislaç4o e 
justiça, a que foram presentes'aa representa. 

es da Camara Municipal: do direetorio PO· 
litico e dos habitantes de Villa Nova de Re-
zende, e dos habitantes e da camara Munici-
pal de ~i!l&: Brasília, pedindo que sejam aquel· 
lea mun1c1p1os elevados á categoria de te~a; 

Considerando que a creaçãó de novos ter-
mos affecta á divisão \Udic:iaria do Eatade 
feita pela lei n. 375, . de 19 de setembro dC 
1903; e 

Considerando que essa divisão nlo póde ser 
alterada antes do decurso c! O aecenn· O, CtX·Vi• 
dos arts. 1 u da Constituiçlo Estadoal e 18 
da lei n. s, de 11 de agosto de 1901, addicio· 
oal á <.. omtituição; é ae parecer que:. sefam 
archivadas essas representações aguardando os 
i otcrcSSi.dos a opportuniclldc legal. 

Sala das commissGes, 26 de agosto de 1910. 
-Heitor de Souza, p.esidente.- Pericles de 
Mendonça, relator.- Eduardo do Amaral. -
Valdomiro de Magalhães.- José Alves. 
Par«er para segunda · discusslo do pn~jecto ,. • 

rrs 
(Quinta legislatura) 

A commisslo de Coostituição Legislaçlo e 
justiça é de parecer que passe l2.• discussão 
o pro}ecto n. 11 s. já approvado em 1. •. 

:ala das commi~~ões, :1116 de agosto de 1910. 
- Heitor de Sou:La, prtsidente.- Pericles de 
\er..donça.-Eduardo do Amaral.- Valdomiro 

de Magalhães.- jc~é Alves.- Vão a impri• 
mir-se. 

O sx. EDUARDO no AMuAr., pela commis-
são de justiça, apresenta o seguinte 

Fa,.ecer- e redacçlo para lerceit'a di!&ussb do 
jwojecto n. uo 

(Quinta legislatura) 
r\ commiss!o de Constituição Legislação e 

Justiça, appreacnta para 3·" discusslo o pro-
j:cto n. 110, de accordo com o ven: ido em :J." 
e com a seguinte redacçao : 

Congresso Legislativo do Estado de Miaaa 
Geraes decreta : 

Art. t.· Fica, Jesde a data desta lei per-
doado o reu Francisco José de Araujo, ex· car-
cereiro da ca icia de ltapecerica do resto da 
pena que lhe foi imposta, em •irtude de pro-
cesso anstaurado QCssa comarca por crime de 



"fesponaabilidadc, resultante da fuga, do scnten-
·c:iaCio ' joio Paulo dos AnjOs. · 

Art. 2. • Fica egualmcnte perdoado o reu 
S:cundino Antooio de Oliveira c:o resto da pe-
na que est~ cumprindo aa cadeia de Carangoll, 
em virtude de proccaao por crime de rcaporua-
bilidade commeticJO na mesma ~01~arca. 

Art. i . · Revogam.ae aa disposições em con-
trario. 

Sala das cammisaõer, 26 de agosto de 191c . 
- Heitor de Souza, presidente.- Eduardo do 
Amaral relator.-Pericles de Mendonça.-Val-
domiro 'de Magalhães. - José Alves. 

.&PJt~K~'rAÇIO DK' PROJKC'l'OS; 'il:RgUKRJMKN-
'ivS, l~DICAÇÕES, lN'IKaPKLLAÇÕKS K MOÇÕllS 

O I!IP. Arsemt.o de Rel!lende:-Moti-
vos imperiosos, independentes da n: inha. VJnta 
de obrigaram-me a afastar poa alguns d1as des · 
da' Capital privand -me do cooperar, com o 
meu diminuto concurso (não apoia~) nas de 
liberações da camara tendentes ao bem estl\ r 
do Estado . 

Adeantados como 14 vlo os trahlhos legis-
lativos e bastante sobrecarregado com encar-
go• rcsultantet de uma a rie de medidas to 
madas pelo Congresso para satisfação daa exi-
gencias publicas como já se acha o Estado, 
não pretendia augmental.cs ou tra%er á Casa 
propcsta que viesse pesac mais no Tbesauro; 
mas tontem, em palestra com o illuatrado sr. 
Chefe de Policia fez-me vêr s. e:xe. a ne-
cessidade que ba' cesta Capital de um gabioe· 
te medi:o-Jegal e da morgue ou um Decrete-
rio. . . 

Procurando então concorrer para rr a1s um 
melhoramento da nossa Capital e satisfazer 
t4o iusta necessidade eu tomei a iniciativa de 
sobmetter á consideração da camara um pro-
jecto, que penso sendo acceito virP, com a me-
dida nelle contida e do n odo (Spec'ficado em 
seus artigos prebencber modestamente uma 
daa grandes faltat de nosso meio. 

Não se pede objectar que. residindo nesta 
cidade, procure tratar' d~ intere~es que lhe 
são e~clusivamente pecubares, POIS que tudo 
quanto se fizer em prol de Bello HorizGnte será 
feito em p roveito do Esta o ... o &R. V AI.DOMIRc MAOALBI.Ks:-V. e:xc. 
a representante do Estado e está tratando de 
uma medida necessaria e u·gente. 

0 ut . ARCRMIRO Dll RBSK~DK:-Agradeço 
muito o aparte do meu digno collega, que cor· 
rllbora minhas asserções . . . 

Qu ~ro, porém, mosttar que sendo Bello Hori-
to~te, CaPital âo Estc.d0, recebe visita~ de todcs 
aquelles c u e dese ·aro c: nbece:" ~i nas e é :1aqui , 
punclpa ment.: , que se •evsa 1mpreasão oo nos-
so p10gresso, do nosso adean~mento o que f, r-
çosamente reflecti•á no Estado, p~nsan :lo por 
isso que tudo quanto se fizer em prol do en-
grandecio:ento da apitai será proveitos) a 
todo o Estado . (l'!poilldos). 

Assim sen::!o formu lei o projectc-, que rspe· 
ro ter benevoiÔ acolh•mento dos meua illustra.-
dos c llegas. (/4). (•) 

D:pois, quem conhece as necessidade de uma 
cidad: moderna como é Bello Horizonte, onde 
01 costumes do interi r em que a convivencia 
intima, a vida quasi em faDlllía tudo facilita 
desapparecendo, onde é limitadissimoo nume-
1'0 de caaos anormaes, n~o pode dGixar de con· 

vir que a medida do pr~jecto é justa e ur• 
gent~. . _ 

Assim não ~ pre~so que me explane. ml.ia 
sobre o aasutnpto bastando fuer ver á. cam.a-
ra que nos ca.:.os de crimes, dados aqui. em 
que a justiça exige diliJenclaa que a~ podtm 
ser feitaa em eatabelccJmcntos aprcpna"'os as 
victimas são canduzidaa aos pOiltOS policiacs, 
que vem prehenchendo as funcções nos gabi-
neta medica· leg~es. 

Quando isso se dá. com pessoas do sexo mu-
cu1no si b:m que falte ne~tes postos todo o 
nccessario para t~a exames ainda é toleraveJ, 
a situa;ão visto não despertar muito a attc.n.• 
ção publica. porém, quando, em determinadcs 
casos versa o facto S( b:e o sexo fraco e pelas 
exigencias policiaes, ~ obrigada a victima. a 
permanecer longo t mpo lm uma delc~acJa, 
a espera que IC procedam as perquizas ncces-
sarias ao esclarecimtnto da verdade, muda 
muito de figura o C1!0 em desporveito do 
nosso meio e prejuizo c:a aociedade sen:!o p:-
naJizadora e vergonh a pcsiçãohumilhantea 
que ficam submeltid~s b criticas e acs olha-
res e dites sarcasticos das praçu e pesaou que:. 
frequentam os postos divulgando por vezes 
factos que era do inter:ase social não ae tor· 
narem publicas (Apoiados). 

Em relação a reorgue é bem conhecido da 
Camara o quanto t util em uma grande ci· 
dade e os factos attestam o quanto deUa pre .. 
cisa a nossa cidade. 

E para rrostrar a falta que vem fazendo no 
nosso meio basta catar um facto dado ba pou-
cos dias nesta c~pital, som um operari(l, fal· 
miudo por um fio eltct tlCO que ~ desprendera 
de um poste. Corduzido ao ccmiteriC\, teve de 
aguardar que o cadaver á bcil'l' cb t cmulo 
at que dtcorresse-o pra2o legal para se proce· 
der ao enterramento . 

Surprehen Jida a familia com a dolorcsa no-
ticia. teve o dc:spra:z:er de enccntral-o alli sem 
as condições exigidas e devidas aoa. mortos, o 
que, ainda mais. feria o coraçlo daqueJJe po· 
bre gente já tio profundamente acabrunhada 
pelo golpe que acabava de sGffrer . 

Bastariam os factos que acabo de citar para 
tornar patente a JUStiça da m dida contida no 
proiecto; devendo comtud dizer a~ illustra-
dos collcgas que na opiniãO tambem do ope-
roso sr. prefeito, que v c m com incalcu)ave:l 
sacrificio, dia a dia dotando nosa~a Opita.l de 
melhoramentos constantes, vir o projecto sa-
tisfazer uma neceasidade inadiavel, mere-
cendo da casa bom acolhimento. 

Submetto-o, ço!s, á apreciação da e Camara, 
espero ser o mesmo acceito e que fará nollc u 
modificações que iulgar convenientes. 

(Muüo ~em ; Jfui~ ~m I) 
Projedo ,. . r I1 
(S. • legislatura) 

O Congresso Legisl:.tivo do Estado de Mi· 
nas Geraes decreta : 

Art . t • • ica crea dJ o Jogar de medi co le· 
gista na c apital scn o goven:o auctorin-
00 a despender Ô oc ccssarin com a insUJJaçio 
e manuten~o do gabu.ete medico Jegal. 

Art. 2 . • Pod;rá o ~o1eroo designar um dos 
auxiliares da irrctona de Hygienc c o medi-
co do 1. · bataJbào p~ra. prestarem altenwti-
vamente cs tcr.viço:- c-e Jlltdicc-Jcgiata. medi-



ante.modica IJr• tifi~ fixada em regulame !1• 
to oa DOmear prcfisaaooal competente para c~· 
erecr o referidO CII'IO. 

Art. 3· • Fica, .qaalmente, acctorizado 1 
a manda r construa r • morgue ou um r necrcte-
rio, nesta Capitd, delpendendo o oec~ario 
para o alludicm fim. 

Art. 4. • Re-fogam se as dispoaiçOca em con-
trariC'. · 

SaJa das ~ões. :a6 de ago1 to de 1910.- Ar· 
p:miro c1e Rezende Costa.-F. Paoliello.-Vai· 
domiro de Magalhães. - Aristotelea Dutra. -
Jayme Gomcs.-João V clloao.-Nelaon de Sen· 
DI. 

Estando apoiado pelo numero de MSignatu-
raa T&e a imprimir·!e. 

E' annunciada a 
D~CUSSÃO D2 JtltDAC~ÕCS PINAltS 

Pro fedo ". 96 
E' lida, posta ~m discussão e sem debate 

appronda a redacçáo final d ~rot:cto n. cfJ, 
consid~rando de utilidade pubhca a cAcaae-
mia Mineira de LettraH de juiz de Fóra -Ao 
Senado. 

!Tojtdo:n. IO$ 

Sem debate~ tambem approvada a redaccão 
üoaJ do projecto D. 1c s. abrindo difterentea 
crcditcs.-Ao Senado. 

Profectq ·n. 165, do Smado 
E' egualmente approvada sem debate a ré-

d&cçlo final da emenda oflc:rc c ida pela Cam~ra 
ao projccto n. 16), do Scn.OO; emenda casa 
que designa o dia 18 de- dezem Jro do corren 
te anno oara a realização daa elei.:ões

1 
de se-

nadores e dept.:~ados ao COngresso Mar..ei ro, á. 
Jegialatun.-Ao Senado. 

V.taçaes 
E' approvado, com as respectivas ernendas, 

o Ptuiecto n. 91, instituidJ no E , ta o o en-
lino açicola ambulante e creando premias de 
animaçao á pomicu11ura.-A' commissão de 
H.edacçào . 

E' em seguida preferido o su~titutivo of· 
ferecido ao projecto n. tvl· relativo à·conces-
são• de fa·;ores pa• con~trncçóes de ea"as aos 
funccionarios da capital, tomando ; qu~lle o n. 
1 t8 e aen:lo co.,iado as commissõra conjunctas 
de Petiçõ:s e Or;ament0, na fó :rna do reque-
rimento do sr. Ignac•o Murta, o qual é tam-
bem approvado pela Cama!?. 

Em 3.• dis~u~ ll.o ~ apprond", ind1 á corr. · 
missão ~e Redacçao, opJo•ceto n. t t 8 conce-
d!ndo a quem maiores YantagC" ns fTerecer o 
uso e goso de uma e trada de feno que par-
tindo de Anna Floreocia, v .1 á a éde do àistri 
cto de jequery . 
Em~as dtJ Camara.a ao oprojeclo n. ;64 do 

EtiUldO 
Na fórma do requerimento do sr. Senna 

Figueiredo, iá approvado pela Camua, é poa. 
ta c n dis : ussão a primeira das emendas ad-
ditiYas offerccidas pela ~a101ra •o pro~cto 
n. 164, do Serudo c por este re jeitad•. 
~emenda anctorú:a o governo a auopri· 

mir t8mbcm nu demais Secretarias de Esta,. 
do os cargot desacc~ari~. 

O sa , HaiT~R n., Souz~ ~1110 de2ol•eu o 
SCU diSCUrSO) 

Encerrada a discu!são s~m mais debate, a 
Camara sustenta sua. primitiva' opinião pelo 
que voltam ao Senado o proJ~cto e a emenda 

UrgfndiJ 
O sa. EDUARDO DO AKARAt., pela otdem, ob-
tendo urgencia, apresent~ em nome da com· 
missão de Redacç~o dC [.eis, a aeguinte 

Redacç4o firnzl do lnlteto n. ro8 
( 5 • • legislatura. 

A c~são da Rcdacçáo das lc"a a que foi 
preser:te o pr< iecto n. 108, deste anno, ~de P~· 
rccer que para a fUa rcd.iCÇio final se ia •ceei-
ta a mesma com q 1c tnnsitou em J-• discua· 
são. 

Sala das scs!õ!S, ::~6 de agosto ce 1910.-
Eduardo do Amaral, presidc:nt4 c relator. -An· 
tonio Moura .- julio da Motta.-A' imprimir· 
se. 

Pas11 se i 

::~.• PA~TE DA~RDEM DO DIA 

PARJtCRR • , 214 
E' lido e aem debate aprovado o putcer n. 

li4. pedando informações ao governo a res-
peito da materia contida no prcfec:to n. 134, 
do Senado, e o~in ndo que se· .. ouvida, oppor-
tunamcnte, a commisslo de Lc 1isJação sobre 
o mesmo assumpto. 

.1. • di.scussc!o do project.o " • 97 

Com as mesmas formalidades, ~ approvado, 
em 1-• di•cu~slo, o projecto o. 97, auctori-
zando o governo do Estado a entrar em ac-
cordo com o da Unilo. l.fim de serem appli• 
cados á diaseminac;ão da instrncção primaria 
OI auxiliOS que forem deerctldos peJo C00• 
gresso NacionaL-A' commis· ao de Rcdacção. 

2.• diuusslo do projcdo "· r66, do Senado 

Di&p!naada .a leitura. zo requcrimentfl do ar. 
Heitor de Souza. entra em 2.• discusailo o pro-
ietto n. 166, dO Senado, r~utando a ,ublti-
tuição cbs mcmbio~ do Tribunal de C antas e 
contendo outras disp:sições. 

O sr . Heitor. de Scuza diz que. tr~ tarui<l-sc 
de um1. materia de grande ÍD"portancia e ten-
do a. cammiSf lo de Le$!'islaçlo de pr~por al-
gumas mc:did~s que auxilirm o rapido func-
ciooameoto do importante apparclho admi· 
nistrativo qu:: ~ o Tribunal de C<.ntn, cnTia 
á Mesa o seguiote 

Requerimento 
Req_uer~mo1 que o projecto n . 166, do Se-

cado. volte i cammisslo de Ct nstituição, Lc· 
gislaçlo e justiça.4 

Sara d1s s~:o ~s. em l6 ~ agrsto de 19 J0. 
-Heitor de Sooza, ~c.ricles de MenJooça, Val· 
domiro de Magalhães, Edaardo do Amua~ jc~é 
Alves. 

Sem ~bate ~ approvado o requerimento 
s=n:!o, por isso, c uviado o prc jecto t. commia: 
'ào ind,c:.da. 



3." .. dise.s.W.u;_do projtdo n. 99 
E' annuneiada a continuação da 3." discos · 

são do projecto n. 99, que modifica e inter-
preta as leis ns. 271 e 490. 

O sr . .lu venal Penna: -Sr. Presi· 
dente, pedi a palavra para apresentar aJgumas 
emendas ao projecto em debate e o faço com 
pesar, porq~e ellas visam suppri~r desse prc;» 
1ecto dispos1ções no mesmo 1nsendas por me10 
de emendas offerecidas em 2. • discussão, per 
meu amigo e coJlega de bancada, o sr. castel-
lo Branco, cujo nome declino com permissão 
da casa. 

Assim procedendo não tenho o menor in-
tuito de offender à s. exc., ma!l, a minha 
posição de repre~ntante mais immediato da 
classe dos funcciooarios auxiliares da justi-
ça. a que pertenci. impõe-me a obngação 
de vir procurar retirar do projeeto as dis· 
posições apresentadas pelo meu nobre col-
Jega. 

Não fõra essa circumstancia e eu nrto 
me levantaria para oppor-me âs primeiras 
medidas por s. cxc . propostas nesta Casa. 

Accrace, sr. Presidente, que, filho deste 
Estado, mantenho com todo o carinho as tra-
diçbe~ de liberdade, que Mim&s Genes con-
quistou e de ha muitos annos vem zelosamente 
conservando. 

O projecto o. 9Q, apresentado pelo meu d•-
gno colJega, sr. Heitor de Sousa, constgnava 
medidas simples, com o intuito de interpre-
tar uma lei que votam<»> o anno passado; en-
tretanto. no correr da 1iscussao, foram iotr -
duz,da. nelle d sposições que reputo inccr··~ 
mentes. 

Entre estas se depara a que se :ozcha con-
cretisada no ar: . 7.•, assim coucebida: 

c Os escrivães de districtos serllo nome-
ados em concurso peJo Presidente • do Es-
tado .• 

Essa disposição, sr. Presidente, em plen> 
Republica federativa, não póde-, a meu ver, ser 
adaptada. 

A nome•çào do- ec;crivães de .paz jamais per-
tenceu ao poder executivo, na vigeocia do re-
gimen decabido. 

Eminentemente popular a instituição dos 
juizes de paz não era logico que a investido. 
ra de seus auxili ;;rcs, quaes são os escrivães, 
competisse a outro poder que não fosse ema-
nado do elemento popular. 

Nisso havia coherencia que nil códe ser 
quebrada p r uma innov:.~çào, qual a. que se 
acha contida no art. 7.0 do projecto. 

E ' sabido, senhores, que toda a lei deve 
as entar em utilid:ade publica ; assim sendo, 
pergunto : qual a utilidade publica que 
aconselha a transfereneia para o Presider.-
te do Estado das nomeações de escrivães d: 
paz ~ 

Nenhuma. reclamação existe a repeito, o go-
verno não solicita a me jjdai porque, pois, de· 
cretar uma innovaçào que 1mporta, sem mais 
nem menos. no dtseovolvimento cla concentra-
ção dcs enormes poderes de que il se ar.ha 
revestido o executivo e que ira estender sua 
acção até as mais remotas e insignificantes 
po! :óes do territorio mineiro, danC:!o ao Presi· 
de· .. c do Estado a faculdade de provêr a 854 
lov" -es de escrivães de paz que tanto são os 
no_· ·,c; districtos ~ ' 

Pr~nte grego, pois que o Presidente do Ea-
tadO ver.se ~á obrigado a attender a nuDlCI'OfiU 
soJicita-rões para mesq~inhoa empre~ que, 
ás vezes, nlo rendem saquer o nccessano para 
a parcll manutenção do serventuario. 

O Estado prccisade homens de pulso, que 
estudem as questões relativas á sua viação, ás 
suas finançac;, á instrucção e muitas outras, 
porque, pois sobrecarregar esses homens, que 
devem cogitar de t!o importantes problemas, 
com a tarefa de nomeações insignificantes, 
quaes as de que trato 1 

Já não é pequeno o serviço material do Pre-
si ente, relativo á assignatura dos actos offi-
ci&esj imagine agora a camara. quanto elle n~ 
vae ncar accrescido com a le1tura de papeas 
referentes a concursos e das cartas dos chefes 
politicos locaes que, como se sabe, nunca fica· 
rão quietos, tratando -se de funccionarios que, 
não raro, vão ser !'eus directores. 

Por occasião da apresentação da emenda, hoje 
coovertida l •O art. 7:, disse o seu illustre au-
ctor que, aptesent3ndo-a, ti~h.a o intuito de 
arredar a magistrat • ra da polit1ca.. . 

Não me parece acc<!•[avel o mot1vo, e!D. pra-
meiro legar, porque a.,_., e mos sup_por o JUIZ de 
direito superior ás paixt\cs e aos tnteresses po-
liticos da localidade; e em 2: logar p0rque, 
conhecendo mais de perto os indivíduos. é in-
negavel que o juiz tem mais competenda para 
fazer selecção entre os varios candidatos, pre-
sumindo ·se que tem egualmente, bastante 
bombridade para não deixar-se !evar pelas in-
dicações dos chefes locaes. o SR. CA~Tlti.I.O BRANco :-V. exc . está fa· 
zendo confu ão de attribuições. 

0 SR . jUVBNAL PENNA :-Não, senhor j não 
ve\O em que haja tal confusao; apenas com-
bato que v. exc. quer. 

Disse o meu nobre collega que, com a sua 
emenda pretende arredar os juizes de direito 
de questões políticas . . 

Nào posso absolutamente cGncordar com ISSO, 
porquanto a nomeação do escri v lo de paz não 
é de natureza politíca, porque nada tem de 
politico o conjuncto de suas attribuições, sabi-
do como é que esses funccionarios apenas agem 
em virtude de Jei ou de ordem de seus supe-
riores hierarchicos. 

Mais política se toma a nomeação, quando 
feita pelo Presidente, poque este, na escolha 
dos candidatos, não tem a vantagem de que 
gosa o iuiz de direito qual a de conhecer pes-
soalmente, em regra,' os candidatos a cu tos 
exames normal 1ente, preside. 
Embo~a sem com~etencia (não apoiados ge-

,.ae:.j farei um ligeiro historico do que ha a 
re peito da medida proposta, afim de que os I?~
bres cleputados veiam que assento em sohda 
base, propugnando pela manutenção de uma 
medida amplamente democratica e descentra-
lizadora. 

uaJ o primeiro acto governameatal que co-
g ita das nomeaç es de e"crivães de paz e com-
pete!lcia para fazeJ-as 1 

E' a lei de 29 de novembro de t8J.:a gue, 
promu !rnndo o Codigo do Pr ces~o Cnm1nal, 
estatutsimple mente o seguinte: 

~os escrivães de paz serao nomeados pelas 
camaras Municipae sob propo~ ta do juiz de 
paz dentre as p:ssoas que, além de bons COS· 
tumes e ::u a no de edade, tenham pratica de 
processo ou aptidão para adquiril ·a faci lmente.• 
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Eis ahi : si )á em 18J:a: nas nomeaçOcs a quo 
me tenho referido, prevalecia o elemento po· 
PUlar, como, senhores cere1 de 8o annos de-
pois, em pleno aeculo XX, se procura enfeixar 
maia easa attribuiçlo nas maos do chefe do 
poder executivo! 

Si em p!eoo regimen monarchico em que 
tudo se ligava e tendia para a conceotra;llO de 
podere:~ ,:: centrali~lo ooliti:a, no parti-
colar de que tratosómente enterviaha o ele· 
mento popular, como actualmente em plena 
~pubhca f ederativa; retroceder, quando é de 
1ndole deste systema descentraliaar1 

Pf>de ser, sr. Presidente, que eu me engane 
mu1to, mas estou crente de que nenhum cspi· 
rito republicano e liberal receberá de bom gra· 
do o dispos1tivd do art. 7. · 

Póde eUe ser tudo menos republicano e libe-
ral. • 

Para oue v. ex~. . comprehenda quanto era 
reputada salutar a intervenção do ;uiz do paz 
na nomeação de seu t'.scriYão, pennittirá v. 
exc . que eu me reporte 10 aviso de 16 de oo-
v~mbro de 1835. 
• Declarou elle que cnão devia ser feita e 
era iJlegal a nomeação do escrivão de paz fei-
ta pela. cama:ra Municipa}, sem proposta do 
rcapect1vo 1u1z, sendo lic1to a este não obedc. 
cer a tal nomeação•. 

O ar. Eduardo do Amaral:-lsso no tempo 
em que se legislava por meio de Avieo. 

O sr. Jovenal Pcnna:-Pode ser que v. exc. 
tenha razão, mas nesse Aviso nada mais se fe1. 
do que recommeodar a observancia fiel da lei 
e a resistencia aos que se manifestassem dis-
colos della. 

Após, veio a lei de 3 de dezembro de 18411 
que transferiu para 03 delegados de Policia a 
attribuição de que me tenhó occupado. 

Indubitavelmente, era um desvio do libera-
lismo consagrado no COdigo de 1831 certo 
como é que a lei de 18.fl era eminentemente 
centralisadora. 

Maa, em todo o caso, o bom principio ficou 
reapeitado: não ficou abolida da legislação a 
faculdade de terem os juizes de paz os seus 
escrivães privativos mediante consentimento 
do juiz de direito. feitas as nomeações pelas 
Camaras Municipaes. 

A chamada refórma judiciaria de 1871 não 
ap~tou-se desaes principios, convindo que v. 
exc . observe, sr . Presidente, que tUd" isso as-
sim era no tempo do Imperio cent ralizador e 
que é ho\ - que, em plena Repuohca, , _ quer 
concent!ltr e centralisar aquiUo que no l::I!pc-
rio estava descentralisado I 

Eis porque não posso concordar com a me-
dida contida no art. 7. •. cu \a suppressâo pro· 
ponho, acreditando que esta illustre Camara 
fará a ;usliça de receber 1 minha emenda sup. 
pre!siva, eliminando do projecto uma disposi-
ção que absolutamente nada tem de dem.ocra-
tica . 

E nem se argumente com a supposta in· 
constitucionalidade das leis ns . 18 e 37) em-
quanto conferiram aos juizes de direito a 'com-
petencia para a nomeação dos escrivães de 
pu. São absolutamente legaes e conat itucio-
naes os resoectivos arts . 104 e ro:a. 

O art. S7, n . li. da D05S1 constituição, ou-
torgando ao Presidente 1 faculdade de nomear 
suspender e demittir os fuaccionarios do Es~ 

tado, consipa uma disposição que nlo é ir . 
restricta, pois que, em sepida, se lêm as 
palavras : cna fónna das lets•. 

E a entender-se esse artigo em seu rigor 
litteral seguir-ec-ia que o Presidente seria 
competente para nomear os carcereiros e offi-
ciaes de ;ustiça e incompetentes os chefes de 
policia para nomearem s seus delegados e 
sub-delegaéos. 
Pa~mos adeante. 
Diz o art. 8. · do projecto : 
cPara o provimento destes cargos terão 

preferencia, indistinctamente os graduado 
em direito. os advogaoos e o5 que tiverem o 
curao de notariado .• 

O artigo nada mais diz. 
Como a Gamara s~, preferencia suppõe 

concurrencia, pelo que o artigo devia ser com-
pletado, dizendo-se entre que concorrentes ca-
be ; preferencia, pois não é de crer que o ü-
lustre auctor do artigo tivesse em mente ex-
cluir os concorrentes de que não cogitou. 

Sem termos o notariado na Republica e 
menos ainda no Esta:io, não vejo, er. Presi-
dente, motivo por que fiquem pospostos e pre-
teridoS legalmente, em concurso, todos aqucJ-
Ies que, ten:lo as habilitações legaes para o 
officio de escrivães, a ellaa reunam a pratica 
ad=tuirida em longos annos passados n"s car-
tonos, 11 trabllbarem nelles, conhecendo Y. 
exc. que, em assumptos taes quem mais pra-
tica é quem mais sabe . ' 
~im. não vejo fomento de Justiça na pre · 

tençlo de taes concurrentes por aquelles q\le 
nunca cogitaram do assumpto, dedicando se a 
esse ramo de serviço . 

O sa. joXo LISB )A:-Apoiado; nesta pa e 
estou de accordo coru v. ex c. 

O ax . ]UVKNAI. PJCNNA:-Diz o prejecto que 
cterlo preferenc ia para estes cargos os gra-
duados em direito, os advogados e os que ti· 
verem o curso de notariadO• . 

Creio, sr . Presidente, que não errará quem 
disa~r que essa prefcrenc1a será nominal, visto 
não ser crivei que um moço, que tenha feito 
o curso j ridico, vá concorrer a cartorios de 
paz como são os do nosso interior. 

E ' porque considero essa disposição n.\éra 
pi lula dourada, ainda em relação aos advogaclos 
provisionados que tambem sabem que os car-
torios de paz nlo dlo proventos nem para a 
manutenção de uma vida de pobrcsa e de mi-
seria. 

Assim sendo, parece-me innegavel que as 
disposições do art . 8.0 não devem ser conser-
vadas e apresentando uma medida suppressiva 
delle, acredito que a Camara a acceitarâ . fican-
do retirado da lei um dispositivo que só tem 
um 6m, por assim dizer, csthetico :-o em-
bellezamento do projecto . 

Vem depois o art. u, em que se preceitúa · 
que cesta lei entrará em vigor d~sde a data da 
sua publicação• . 

E' o caso de perguntar-se : Porque raz!o 
entrar uma lei desta ordem em imm:diata exe-
cução ~ 

Nào descubro o motivo para semelhante me-
dida e nem vejo necessidade premente ~ue or -
dene a ç:~ecuçào, desde 1 data aa publ1caçào 
de uma lei que bem póde esperar que se a po: 
nha em prahca depois de correr o prazo deter-
minado na lei n. 4. d~ :as de setembro de 18<)1. 



Puis si a lei de iniciativa do nobre deputa· 
do, sr .' Heitor de Souza, procura interpretar 
outra .•. 

O SR. Enuuno D:> A:wA:RAI. :-Por isso mes-
mo; difficuldades não devem persistir. 

O sa. juvJtNAI. PltNNA ... quo; urgencia ba 
em ser eosta em execução d:sde já 1 

lndub.tawelmente o lc:gislacbr mineiro pro· 
cedeu com sabedoria, de.terminando que as suas 
leis só tivessem execução 40 dias depois da 
respectiva publicação no orgao offtcitl. 

E porque assim entendl!u o legislador mi · 
neiro1 

Foi por ter julgado e.'l. e prazo necessario 
afim de que as disposições das leis fossem co-
nhecidas pelas auctoridades que têm a seu 
cargo executai-as, dan~ · lhes efféctivo cum · 
pri ento. 

Ha sab. .. doria no d.spositivo da lei n. 4i con-
seguin:emente, não sendo a lei resultante do 
actual pro iecto de materia urgentt>, pois não 
é das que auctoriz11m, por exemplo, o g vemo 
a t mar certas e determinadóS medidas que 
precisem ser immediatamente postas em pra-
tica. como no caso do app .. rec.mento de uma 
epidemia, no caso de acco1 ..los com outr s Es· 
tados e em outras emergencias de grande im· 
portaocia, não vej;:> motiv~ para que se decrete 
a sua immediata execuçàJ. 

A lei projectada visa antes interesses indi · 
viduacs do ~ue geraes. Por isso, póde ficar 
comprehendida na regra respectiva, qual a con-
centl a da nõ. lei n. 4 . 

E' porque peço a suppresslo do art . 1 1 • 
Sr. Presidente, aproveitando a opportuni · 

dade e o ensej? 3berto por um proj . cto que 
contéU\ medidas t.J.O differente , tomo tambem 
a liberdade de otterecer uma emenda que. 
acredito, vem supprir uma lacuna existente 
na Jegislsç~o. 

E' certo que não ha maito. foi ccnsolidado 
por pessoa da' mais alta competencia tudo 
quanto é relativo ao nosso processo criminal: 
é certo tambem que essa pessoa desempe · 
nhou-ae cabalmente da tarefa de que foi en-
carregada. 

Avesso como sou ao systema de legislar-se 
fragmentariamente em assumptos taes, por· 
quanto são muitos os inconvenientes que dahi 
podem provir, resultando até contradições en-
tre disposições legislativas, tomo).. no em tanto, 
a 1iberd1de como já disse, de ouerecer uma 
emenda que satisfaz uma necessidade publica 
sendo seus termos os seguinte;: cAccrescen~ 
te se onde convier : 

Art. s escrivães e demais au. iliares do 
juizo não p xlerão demorar o andament dos 
processos e m que forem i llteressad ~ wenores, 
tnterdictos, a fazenda federal, estadoal e mu 
nicipaJ e a justiça publica, por falta de paga-
mento das custas. e salarios que lhes forem 
devidos.• 

O sr. João Lisboa:- Isso já é lei. 
O sr. José Alves dá um aparte . 
O sr. juvenal Penna:-V. v. excs. est!o 

enganados. 
A disposição a que allu:iem nã é a mesma 

da minha emenda. Esta consigna uma medi-
dida constante do Regimento de Custas que 
não passou d: proiecto, não tendo sido ' san. 
ecionado pelo saud~o dr. joio Pinheiro, 
pelo que não se trata de um dispositivo le· 

gal, qual ficará sendo a minha emenda, ai fôr 
adopatada. 

Eis porque eu a apresento, Jl()is a medida 
nclla c:oncrctisa:ia atnda Qio ~ lei do Estado. 

O ar josé Alves: -A emenda de v . exc. tem 
a vantagem de chamar a attenção para o as-
sumpto, que é de relenncia. 

O ar. juvenal Penna:-concluinio, sr. Pre· 
sidente, peço desculpas aos meus collegas por 
ter-lhes roubado tanto tempo com aa minhal 
despretenciosas consideraçóes •.• 

O sr. Nelson de Senna: -Nós o ouvimos sem• 
pre com attençào. 

u sr·. Véldomiro .Magalhães:-E com muito 
prater (Apoiados geraes,) 

O sr. juvenal Penna ... e conüo e espero que 
as minhas emendas sejam tomadas na considc· 
raçàoque merecem. 

Tenho concluido. (.Muito bem; muito bem!) 
Emmrlas 

N. I 
Supprima-se o art. 7. •. 
O mais como e.~tá . 
Sala das sessõ:e, :.15 de ag.Jsto de 1910,-jll .. 

veoal Penoa. 
N. l 

Supprima-sc o art. l, ·• 
O mais c.omo está. 
s~Ja das sessões, lÓ de lgoato de 1910. 

J venal P~a. . 
N. 3 

Supprima·se o art. 11. •• 
O maia ccmo no projecto . 
Sala das sessõ;s, 26 de ago3to ele 1910.-

juvenal Penna. 
N. 4 

Ac<:rescente-!!~ onde convier : 
Art. . . Os escrivães e d :mais auxiliares do 

jeizo não po:ierão demorar o anJament doi 
processos em qu: forem interessadol menorea 
interdictos, a fazenda federal estadoal e IDU~ 
nicipal e a justiça publica por falta do paga. 
menta das custaa e salarios que :Jbc forem 
devidos. 

Sala das sessões, 26 de •gosto de 1910. 
Juvcnal Penna . 

São apoiadts e postas con1antamente em dis .. 
CUIS!O. 

O ar. João Llshoa : - 3r. Preaidente 
rogo a v. -:xc. o c.bsequio de enviar-me à 
projecto e as emendas a elle oft'erecidas. (E' at. 
tendido). 

Sr Pr ..:si dente, venho rapidamente á tribuna 
pua tamb:m oHerecer ao pro\ecto em debate 
uma emenda que se re f ~re egualmente ao art. 
8 · d;: que cogita a emenda do nosso illustre 
colleg~. operooo representant~ da segunda cir· 
cumscripção, que ac•ba de deixar a tribuna. 

Nlo é e.l a, porém, tão radical como 11. do 
sr. dsputado juvenal Paenna, que d !seja a sup. 
pressão do artigo referido, pois eu apeoas pro. 
pt nho que a preferencie para o prvvimento dos 
cugos de escrivão de pas alcance tambem os 
que estiverem c.m xercicio desae cargo av 
tempo do concurso. 

Assim a minba emenda manda accrescentar 
no final do artigo u seguintes palavra : cc 
1IS que estiverecn exercen:1o os cargos ao tem-
podo conco-so, os quaes sã') dispe!l!.qo, de 



qualquer exame, na f6rma do paragrapho· uni-
co,.,. art. 10_5, da lei n. 375. de 1905~. 

u !R. jUt'llNAI. PaNKA : - Si a minlla 
emenda Ctbir, YOlarei pela de V. eXc. 

O sa. j -:: Xo I..Iabo4 :- Agradeço o prestigio 
do voto de ., . ~xe. á emenda que vou offere-
cer á eonsidençlo da camara e que o4o é mais 
d:J que o restabelecimento, ecm Jigcirt mOdi-
ficação, dai disposições da lei em Yigor que o 
pro)ecto altera com a ac citação da emenda 
off:reeida em segunda discussão pelo nosso 
i Ilustrado c llega, ar. deputado Castello 
Branco. 

Sou partidario, f> r. Preaid, ote da passagem 
da competencia para essas nomeações ' ara o 
Presidente do Estad e não entendo, como 
o ncs o. nobre ~oll~ga , que esse facto possa f&· 
zer pengar u 10Statuiço~ republica.ou . 

Vot<?, por isso, pela me~ nut oção ao art 7. · 
do prOJecLO. 

O SR. j uv.ctur.. tENNA: - V. exc. sabe que 
não devemos discutir ct:Jm as pessoas do actual 
e do Presidente eleito, mas com os principio! 
repu bltcanos. 

O sR . ] <. :to LI' BOA: - "' .... o penso nesse p:.r!: · 
colar com o meu Laore collega os princiciJs 
republicanos o:ldl sofirerão com mais ~~ at -
trib içAo que ae commette a·.... res,de te ctJ 
Estado e nem se pcd;; dize r •: ~ nutr.- • ,..~~ 
dos escriv!les de paz por ç,arte do JUiz dw di . 
retto estejam livres jes .a atmospbera que o 
presado collega prev - em toem da nomeação 
pelo Presiaenle do Estado. 

O 1o1t . juVEN.U. PnNNA:- Acho que v. exe. 
é injusto para com a magistrstura. do Estado. 

O SR. joXo LISBOA :- ,r. Preaidente, disse 
o noorr. dep:;tado, que me honra com os seus 
apaarte$, que !:1 Presidente do Estado terá de 
fazer as nomeações elOs juizes de paz deante 
da a mdicaçOes de 11 chefes poüticos das locali . 
dades; n,1o catarão nc.s mesmos casos aos juizes 
de direito i 

O SR. j uvaNAI. P:~tNNA :- O juiz de direito 
con hece o individuo que vae ser nomeado, re-
side na mesma comarca, e o Presidente do ..-s. 
ta do pede nào o conhecer. 

O n. jo:to LisBoA: - Por isso mesmo está 
isento de qualftuer 5:ntime 'lto partidario, 
pois, não conbe.:endo o i~dividuo, só terá o 
~~rio ja prc.va da capacidade, da classifica, 

O nobre coJJega sabe que em tod s os con-
cursos que se realiaam no Estado procede da 
mesma maneira : o Presidente recebe a lista 
da classificação e por esta faz a escolha . Do 
mesmo modo, recebendo as orovas do concursl) 
feito perante cs juizes de direito o Presiden· 
te nomeará o escrivl.o de paz, aitendendo !Ó· 
mente ás preferencias d a. lei e á classifica. 
ção. 

O sx. juVJuur. PaNNA: - Mas v . ex c. bem 
sate como se procede nesses concursos. 

O SR. jo:to Lx~B ::>A :- Sr Pre idente v . 
exc. e a CasA estão bCQl certos de que, na'ma-
teria. que venho discutindo, aliás rapioamente, 
sem pretender encarai-a por outra f, ce senão 
a da defeza doe que fizeram jus a um direito, 
sou apenas um hospede e hospede importuoo. 
A Caman vae se pronuoc1ar, e eu. ontregan-
do-Jbe a minha emenda, espero a sua appro-
vacão. 

O ••· Juvaiur.. PKNtu :-Votarei por eUa , 
caso a minha SCj& rejcitaaa. 

A. c.- a2 

O ••· J_Xo l..J.sBOA :-Será mais um acto do 
jostaça da par e ao operoso collcga. (ltuUo 6at' ,..to 6em). 

Emmllc 
N. S 

Ao art. 8.0
, ICeresccnte·ae : e os que esti· 

verem exercendo o cargo ao tempo do con· 
curso, LS quaes são dispensados de quaeaquer 
exames, na wrma do paragrapb.o unico dO art. 
lOS da l.:i n. 375, de 1~3· 

S. a., :X> de ~ato C1C 19to. - j€lào LisboL-
J:.ão Veuoso.-frcderico Scbumann.-S. Sty. 
hta .-Galdino rtíos .-Anstoteles Dutra.-Raul 
de Faria.-Jaymc Gomcs.-F . PaoJie!Jo.-Scn· 
na Figueiredo. 

Estando apoiada, é posta em discuSSÃO çon· 
1un::tamente. 

O er. CaeteUo Branco a-Sr. Prcai. 
d :nte, o nobre deputado representante como 
eu da 2." circumscnpção eleitoral, fer: variu c 
lofibra& considerações a respeito do projecto ora 
s jeito á apreciação oa <.;amara ; e. entre u 
diversas objecçóeS per s. exc. apresentadas 
não vi nenhuma de alcance, não vi nenb.umi 
com fundamento bastante para fazcr.medemQoo 
ver d pro~sito em que estou de continu•r 1 
sustentar as emen:las por mim oflerecidas c 
ho,e incorporadas a esse meamo pro,ecto. 
. S: e~c. começou .vendo um perigo para aa 
1DShlU1ções repubhcanas .•• 

O SR. jt:TVllN.U. PaNNA :- 1ão apoiado. Eu 
disse que nós escavam a aos afastan:io muito 
das normas repubhcanas. 

O sa. CA, TlU.r..o BRANCO: -0 oobre depu· 
ta:k> vau um perigo pua as normas republi· 
Clnls ... 

0 SR. jUVENAI. PENtu:-Não Vi perigo a lgum. 
Eu d1sse que1nós esta vamos nos afastando mui• 
to das normas republicanas. 

O x. CASTar..r.o 8RANCO :-Acceito o aparto 
de v. exc. 

O nobre c Uega a.ffirmou que nós nos afaata .. 
mos muit das normas republicanas ••• 

O SR. juvSNAI. PRNNA :--Apoiado. 
O SR. CAsTar..r.o BRANco:- ••• quando pre• 

tendemos ret irar da magistr~tura attribuiçóel 
que n!o lhe são propriu, aí.Jm de delegar csaa 
mesmu attribuições ao poder competente. 
aqueUe que deve executaJ-as. 

A Constttuição Mineira, sr. Presidente, de· 
clara em seu art. 57. § ..,2.", que é da compc .. 
teocia do P•·e,idente nomear suspender e de .. 
mittir os funccionaric.s do Estado, na fórma dM 
leis. 

Sendo assim, é claro e nem se pode negar 
qoe OJ ucrivães de paz, que exercem nos diS· 
trictos as :uncçôes de tabelliã ? 1 sao funcciona .. 
rios que ~tão ao alcance da sancção desae dis· 
posittvo. 

0 SR. jUVRNAI. PENNA :-0 dispositiv" que 
v. exc . acaba de citar refere-se aos funcciona. 
ric.s demissíveis aa nulu,.. Os escrivães de 
paz são vitaücios e o Preaideotc do Estado nlo 
tem, pela constituição, a faculdad: de demit .. 
til~. 

O SR. CASTar..x.o 8RANco :-Ness: caso o 
Presidente do Estado nao pode nomear os des-
embargadores, oAo pode nomea. os JUizes de 
direito. 

O ! lt. JuvaNAI. PaNNA :-Pode nomear, maa 
não pode clecnittil·os. 
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O Slil, C AS'l'~r.x.o &ucr. :-Pela mesma fó1 -
ma por que eJJe pode nomear o 1uiz de dircitl., 
pocje nomP.õr <' escrivãc- de pu. . 

O '!R. B:E;TC.R DJC Sou~ A : · A disposição ck 
J::. · : ~ec• :.. se trata de.nomea.r e não de demittir. 

r; ~R . (ASTRI.I.O BJtA.Nc) :-Quando apresen-
t.:l J. emen 1a, hoje convertida no art. 7.0 do 
protecto, declarei · que a diaposição da lei vi-
~ente e inconstitueionaJ, quando dá aos juizes 
de direito a faculdade de fazer essas name::l-
ções ; e pedi para esse ponto a attenção dcs 
dign s representantes do Estado. 

O di positivo constitucional é tão claro, é 
tão crystallino que basta a sua simples leitura 
para se ver, desde Jogo, que contra o mesmo 
não se pode oppor a mais leve e a mais ligeira 
objecção. 

As attribuições dos poderes do Eatado são 
discriminadas pela nossa- lei basica, que é a 
Constituição. E' a ella que devemos pre tara 
maior obediencia; e desde que nos afastemos 
6os principies que clla estabelec:, desde que 
r~tir.\mos de um poder attribuiyões que lhe 
competem para conferil-as a vutro, unplantamos 
a anarchia no Estado. 

E' um clamor antigo, que vem de longo 
annos esse que se lev"nta sobre a necessida-
de que ba de se afastarem d;.~. magistratura 
todas as attribuições :JUe não digam respeito 
á ad .oinistraçào da justiça. ( -~Poiados; 111uiJo 
hem I 

E' o ideal de todJs os povos enfeixar nas 
::nãos da magistratura, unica c exclusivam~o
te, a .:1istribuição da justiça. 

SR . juveNAI. PaNNA dá um apar te . 
O SR. CASTlli.I.O BRANCO : - Congreguemo~ 

os nossos esforços para ~coimar os defeitos 
das nossas leis e deixemos de parte essa con-
sid.:ra~ão de termos uma 1 gisJação de farra-
po . S1 uma. lei é defeituosa , si a 5Ua prati-
ca tem demonstrado vicios e inconvenientes, 
não devemos hesitar um instante, desde que 
aqui estamos reunjd s, em promover meio 
que pos•am sanar os vícios e o; defeitos dessa 
mesma lei. 

O sR. V AI.DOMIRO MAGAI.HAES :- 2' nosso 
dever remover immediatamente esses defeitos 

O SR. juvSNAL PRNNA :-Nós devemos as-
sim proceder quando baía c lamor publico 
que, na especie, abwlutamente não existe.' 
Onde as reclamações, onde a imprensa que 
gritou contra o systema pelo qual são feitas 
actualmente .. as QOmeações dos escrivães de 
paz~ 

O Slil . HEI'l'Olil na Sousa: - Ha o clamor d-
consciencia ,uridica. 

0 sJt . CASTRLX.O BRANCO: - A c!-jecção do 
meu nobre col!ega não tem razão de ser. 
Todos aquelles que exerciam a prohssão de 
advoçad magistrados, juizes. todos, em re-
latortos, por escripto, ou em conversa, apre-
ciam, analizam. essa disposiçã o da Jci . co-
nhecem os seus defeitos e contrê:l ellcs re-
clamam por diversos intermedios . O legisla-
dor min::1 ro foi previdente a esse respeito. 
determinando aos iuizes que apresentassem, 
nos respectivos relatorios. as difficu ldades ou 
os embaraços que porventura encontrassem 
na pratica e na e:xecuçã.o das leis. 

E si acaso os iu1zes não encontranm em-
baraço ou julgaram desnecessario cumprir 
com e5sa disposição, por entenderem que a 
lei está sendo bem applicad1, é util na sua 

pratica, isso não impede que eu, deputado, 
representante de ama zona.. representante do 
Estado, eu possa encontrar defeitos nessa 
mesma Jei e vir per:. nte a Camara submetter 
esses defeitos á apreciação dos meus coUe-
gas para que estes conheçam da boa ou má 
razlo do m~u modo de entender (apoiados). 

Mas, sr. Presidente, julgo inutil insistir co 
desenvolvimento dessa proposiçlo, dcante da 
clareza da lei • 

Temos direito constituido cuja rigorosa ap-
plicação devemos exigir. 

Com relação a preferencia que devem ter 
os graduaoos em direato, os advogados e os 
que tiverem o curso de notariado, para o pro-
vimento do cargo de esc:nvão de paz eu 
mantenho, em absoluto, a medida da minha 
emenda. consubstancaada hoje no art. 8. ·do 
projecto. 

Eu r.ão vejo razóe que justifi::}uem a pre-
ferencia para a r.omeação dos escreventes 
juramentad s dos cartorios, ou dos escrivães 
de paz, interino'. 

Si é o facto del 'es serem funccionarios pu. 
blicos que determi a essa preferencia nós 
devemos, nesse case>, generalizar a meàida. 

Não vejo motivo para se distinguir entre o 
escrivão de paz interino, o escrevente jura-
mentido e os ser":entuarios dos officios, nas 
comarcas, que estao, por sua vez, em muito 
boas conjiçõ:s para concorrerem a esses car-
torics. 

Pode mesmo dar-se a hypothese do escrivlo 
de qualquer dos officios de uma co!Darça pre-
tender o Jogar de escrivã:> de paz de deter-
minado distriC!O· 

Entretanto, o meu nobre col!ega pretende 
estabelecer a preferencia na nomeação, para 
um serventuario do iuizo, oara um escrivão 
juramentado, sem tornar extensiva essa pre-
ferencia ao chefe do escrevente do cartorio. 

0 SR. jUVRNAI. PSNNA: -Eu quero, apenas 
que o individuo tenha pratica do serviço. ' 

O SR. C.u-rnr.r.o BRANco: - Si o eacrivão 
não tem pratica, o escrevente juramentado 
muito menos. 

O SR. j uvnNAL PENNA:- Pode v. exc. fi-
car tranquillo ; tab:lhão algum irá concorrer 
ao provimento do cargo de escrivão je paz. 

O R. CMTEI.I.o BRANC,J:-f'ode dar-ae o 
caso cb ~crivào ::!e uma certa. comarca que-
rer .,._tira!'· :: :111 m ma per circumstanciu de 
".OtUde. por exemolo. 

0 SR. josE' AIVRS:-E' uma hypothese que 
oode se dar. na pratica. 

R , CA5TJ..:r.r.o ~RANco: -E os funccio· 
narJ.;f. da Relação, 03 funccionarios das Secre· 
tari;s, par is o mesmo que são funccionarios 
devem te. r aireito a essa preferencia. 

O sR . j0Ao 1.1 boA: -Nesse caso, o meu illus-
tra::!o col lega ha de permittir que eu de~lare 
que é incl')ber ente . A emenda de v. ex c. es-
tabelece preferencia para os graduados em 
direito, os a:ivcgados .e os que tiverAm o cur-
so de notaria do. V. ex c . cilo se lembrou des· 
ses outros fuoccionarios. 

O sR. CAS'l'RLLO BRANCO: -Estou comba· 
tendo a medida do meu nobre companheiro de 
districto e estabelecendo premissas para de-
pois chegar á conclusão ún2!. 

Estou declarando que si se deve dar preferen-
cia ao escrevente iurameotado e ao escrivão 
i nte ri no, tambem devem tel· a os escrivães de 



offieio das comarcas, os escrivàdS e os func-
cionarios de \uatiça que trabalham perante a 
Rellçlo; e não veiO motivo para que não a 
tenham tambem os demais furu:cionarios do 
Eatado. 

Assim, para não cstabeket.ermos essa prete-
reocia, para 1 qual oão encontro razão, porque 
o aimplea facto de um individuo ser nomeado 
funcc1onario nlo ~ bastante para detertuinar a 
aua prefcrencia para occupar um outro cargo; 
pea10 que consultaremos melhor os intereiiSes 
publicoa deixando a porta aberta do concurso a 
todo aquelle que pretender o Jogar de escri-
vão de f.U, exceptua.ndo, apenas, os formados 
em ctire1to os 9.ue t1verem o curso de nota· 
riado e os 'que ttverem provisão de advogado. 

O meu nobre coUega affir[Jl()u que 1:1...-ogado 
algum concorrerá ao ofõcio de escrivão de paz. 
Eu contesto eaaa lfbrmativa de s. exc., poi~ 
ji ha exemplo, no Estado, d : advogados pre-
tenderem esse cargo. 

N. difficuldade:s da vida e tão se accentuando 
cada vez mais e .! muito provavel que, dentro 
em breve, vejamos concorrendJ a esses cargos 
homens que receberam um pergaminho nas 
nossas escolas superiores . 

Ux s•NHOR n•PU'tAD:>:-Serâ o ideal, que 
as escrivanias sejam occup1das por bachareis. 

O s:a. CA.Snr.r.o KANCO: - Com relação ao 
curs:l de notariado, posso assc(Curar ao meu 
Qobrc collega que clle existe no Brasil. 

Si a Escola Livre de Direito deste Estado, 
ai as Faculdades Livre~ de Direito do Rio de 
janeiro nã:> possuem esse cmso, pelQ menos 
no regàlamentoofficial das Escolas de S. Paulo 
e do Recife elle está delineado e não rne cOilsta 
que tenha lido re.-ogado. 

E si acaso, sr. Presidente, elJe não ~tiver 
funccionando por falta de alumnos, póde, de 
um momento para outro, estabelecer· se, no 
mesmo, sraode . freque~cia; e qu~do est~ oão 
h aja, torna-se 11nda mats necesaano o ds.spo-
lihvo do projecto, que virá animar, que virá 
est;mular e dar incentivo á mocidilde para que 
esta vá se instruir IJIS escolas. com o um de se 
dedicar aos ofücios de ju.;tiça, ao officio de 
tabelli!o que é um cargo de muita importao-
cia e da maior respoQSabilidade (apoiado do sr. 
I uvettaJ Penna). 

Esaa disposição do {)rojecto, portanto,': não 
1 uma letra morta; ella tem objcctivo e-um 
obiectivo muito JUSto. 

com relação ao dispositivo deste pro\ecto 
que determina que a lei entra rá em vigor da 
data da sua publicação, elJe é necessario, 
porquanto, nós procuramos dirimir duvidas qu: 
podem surgir na pratica. 

0 SR. joXo LISBOA:-Como \á tem surgido. 
O sa. CAS'tKI.I.') 8XANcJ: -0 projecto visa 

corrigir o defeito de uma lei, nessa parte pos-
ta irregularmente em execnçào; c de~d- que 
ta trata de uma violaçã o da Constituição, na-
tural é que nos apressemos em s1nal-a . 

Quanto á emenda apresentada pelo nobre 
deputado relativa a custas, ella consigna um1 
medida ~ prevista em lei. 

O SR. juvaNA:r. PKNNA:-Nào apoiado. 
O sx. C nr.r.'l 8llANCO: - A lei declara que 

01 cescrivâes e demais auxi liares dos juizes:e de 
policia n1o po:ierãJ demorar o andamento dos 
proeeasos por falta de pagamento de custas». 

O s:a. junuu .. r. PllNNA:-Nào é a disposição 
darminha emenda. 

O sa. ~'tK:r.I.'l BllANco:-A emenda de v. 
exc. declara que os eacrivles c demais auxi. 
li ares do juizo não poderão demorar o andamen-
t ) dos processO! f'm que forem interessados 
menores, interdictos, a fazenda federal, esta-
doai e municipal e a justiça publica, por falta 
elo pagamrnto dll custas e salarJOS que lhes 
forem devidos•. 

O sx. juv•NAI. P•NNA:-Não é a mesm• 
causa. 

O SR. CAS't•r.r.o BKANco:-Como assim 1 
O u. Hax·rox n• SousA:-Dá liceoça para 

um aparte' · 
. O SR. CAS'tar.r.o BRANco:-Pois não. 

0 SR. HEITOR DK SousA.:-A disposição da lei 
veda, em abaolut:.> qu: se paralysem quaes-
quer feitos; o nObre depuudo, sr. juvena\ 
Perua, quer que não se po5sam paralysar ape-
nas os feitos em que forem interessados os 
menores. os interdictos, a fazenda federal etc. 
Quer dizer que os escrivães podetão retardar o 
anda ento dos processos em que forem in te· 
ressados maiores. até serem pagos ais custas. 

Sou contra ~sa idéa. 
O CAS't2r.r.o BuNco:-Perfc. itamente. 
A lei deve ser fe1ta para os casos em geral; 

ella. deve aproveitar a todos e não deve ser 
feita para ca.c;cs especiat'S, visando medidas de 
excepção pois, em vez de cuidar dos in teres· 
ses gerae's, vem, ao contrario, prejudicar o in-
teres; e commum. 

Tenbo dito. (Muito bem ; muito6em! ) 
O sr . Edua~rdo do Au1a .. al t - Sr. 

P esidente, peço a v. ex c. fazer chegare -
me ás mãos o projecto e as emen:!!.-:. ( E' aJ-
tendúlol . 

conúnuancb a 3·" discuaslo do projecto n. 
99, tenho o dever '!e occup~r a attenção da 
camara por alguns snstante . 

Quando votámos em l." discussão, o projecto 
de que se trata, ein nome da commissão de 
que sou obscuro membro •.• 

Voz•s:-Muito distincto. (Apoiados geraes). 
O SR. EnuAJtno DO AMARAI. .•.. pedi á Ca-

mara a acceitação de tojas as emendas então 
offereci:ia.s, compromettendo·me a trazer, neste 
enae;o, o definitivo Fronun:iamcnto sobre o 
assumpto. 

Venho agora, em nome da commissio, so-
licitar da Camara I m.moteUÇ!O de tOdal IS 
emendas referidas, ou antes, de quasi todas, 
por meio da approvação do projecto, exclui-
do, apeca8, um dos seus art1g )S . 

A commissllo, animada d desel·o de collabo-
rar na confecção da lei que resu rar do pro je-
cto que se diacute, tem em. vista facilita.r a 
execuçll.o da mesma· e, por 1sso, no correr des-
te debate, hei de offerecer ao exame de meus 
collegas algumas emendas. 

Sabendo, sr. P!es_idente, n!o~ ser baat~te 
dizer que a commsssao asstm se pronuncsa e 
que I Camara tem O direito de inquerir dos 
mo ti vos pelos quaes pensa desse modo, eu ex-
porei esses motivos em muito bteves consi-
derações. 

Permittindo-me alterar 1 ordem em que as 
emendas foram recebidas não só para melhor 
me[hodo do pouco que tCnho de dizer, como 
tambem para attender á collocaç!o das mate-
rias no projecto. começarei pelas emendas n.s. s e 6, constitutivas dos arts. 3. · e 4. · do 
prJjecto em debate , exactameate porque a ma-



'\cria acUas contida é a que se relaciona com 
01 arts. J. ·e 2, • do pro\ec:to primitivo. 

Quando o illllStrado aaetor deste, \llltificou-
o com a competencia de que dá provas taJas 
as vezea que honra a tribuna ••. 

0 SK. HlCITOK DlC Scusc-E' boQdade de 
v. exc. 

O sR. EDUARDO DO AMAJI.At.. . • disse que 
havia 1ido seu pensamento ev•tar que a im-
pontualidade de um d s condcmi n~. no pa-
pmento do imposto territorial, retardaue o 
\Uigamcnto da divisão e demarcação, prolon-
gando assir.1 o esta~ de communhão, sem.pre 
cheio de inconventcntea e causa de mu1tos 
males . (Apoiadas ). 

A emenda sob n. s. consubst aociada ro art. 
3. · do project<' visa tambem evitar 1ue a im-
pe>ntualidllde do agrimensor, empregado n1 
medição ou demarca~ ão, possa determinar o 
met!mo retardamento. 

O d' spositivo ccnsi~nado :no art . ~. • Per· 
mitte a tolerancia dasa imp::>ntualidade até 
o prazo de um 2nno. sendo e lia \Ustifie~da por 
moleatia comprovada por attestoção medica. 

A coll"'missAo entende que é preciso esten-
der essa tolerancifl para cs casos de impedt-
mento e por isso apresenta. ao art. ~. • uml 
sob.emenda, mandanch que se accrC!cente, de . 
pois da palavra cmedica• o segmnte:-cde im-
pedimento ou obstac ·lo judicial•. 

0 . S:R. V Al.DOlliUJI.O MAGAI.Bl.Es : -C mo 
apresentante da emenda primitiva, deGJaro que 
estou de a ~cordo com v. cxc . 

O sR. EDUAltDO DO AMARA I.:- Folgo muito 
com a declaração do nobre deputado . 

Ao mesmo art. 3. · 1 commis:sllo prot:õe 
ainda a seguinte emenda (/!): 

•St:bstitu~m-se as pala.,ras: cserá substitui-
do• e seguinte por- cpcderá ser substituído, 
si assim requerer qualquer interes~ado. obser-
vando-se as disposições do dec. o. ::z.or::~, de 21 
de abril de 1907, tit. I. cap. lll, secção r .•,. 

Haverá casos em que, a despeito do preen-
chimento de todas as condições para verificar-
se a impontuali<'ade do agrimensor, seja pre· 
ferivel conservar-se esse mesmo empregado a 
recorrer· e ás difficuldades inherentea á aua 
substituição. 

Por isso, a commissllo entende dei::"'ar essa 
medi la. facultzda aos interessados, que são O! 
uniccs c: mpetcntes para resolvei-a. 

Devo declarar que si a commis ão acceitou 
o alvitre de i)eder a westituiçao ser requerida 
por qualquer do3 interessados, foi porque se 
encontra ao regulamento de divisão e demar-
cação de terras particulares, di~posição ana!og1. 

E' a!=Sim que. no art. q de se regularr._n 
to se dá a qualquer dos intete5Sadcs a attri 
buiçllo de accusar a· citações e pro: eguir no 
feito sempre que o auctcr não comparecer. 

N!o constitue. portant:), novidade a m~dida 
proposta. Merece sa •pprovada, visto ser de 
equidade e deixar in 'ica1o l modo pelo qual a 
sobsti tuição deve se fazer. ( ·" poiados). 

Com relação á emenda n 4. da. qual cogit: 
o art. 9· · do projecto, nada pr ·cisaria dizer. 
porque, cc mo sabem tc.dos os mens collegas 
ella surgiu apresentada por mim, porém pa.' 
trocinada pela com missão . 

Entretanto, no período de tempn decorrido 
entre o dia da sua apresenução e o momento 
presente, ausdtoo·se no acio da cc mmis~ão a 

~cetaidade de' ser introduzida nt proJecto 
maia uma medida de alta relevaccia. 

Allim sendo a :orrm.i•aao ofierece ao art. 
9.0 , a scgointc'emenda (/1): 

Accrescente·ae depois du paJavns 4c1as 
Cam&rllt: CGU quando Se tratar de dcciEÕ:S 
sobre emba.go\ ou qualquer mtteria depen-
dente de todos os membros de cad~ uma das 
duas camH'U do meemo Tribucal.• 

arias vez~~. sr. Presidente, essa dispo· 
siçào se tornará e cessaria, para não succeder 
que, no }ulgamento de recurso, s~ vc\a .em 
matoria a prcpna turma que profenu a deosllo 
recorrida ... (Apoiados) 

E' portanto, uma medida da mais alta con-
veniencia acceita, con: o está, a (m~da n. 4. 

A commissao sr. P residente, adapta a dis-
posição consubst'anci ~ da no art. 7.0 do proje· 
to transferindo pa lé!. o Presidente do Esta.do 
a CompetenC!I para 2. r.omeaçào dos escrivães 
de paz, srm embarg :. da impugmçAo levan-
tada pelo ncsso illu t r2do collega. residente 
em Além Puahyba, d :· cujas consideraçoes me 
occuparei em mo me r o opportuno. 

Ao art. 10 a ccmmi:;:;Ao propõe ainda a se-
guinte emenda: (/1) 

cAo art. to, acccescente.se: coh.ervando-se 
para interposição do recurso o art. 186, do 
de c. n. t. 6)7. de 8 outubro de 1903 e no }oi· 
gamento os arts. ~41 e 2 .7 a 256 do dec . n. 
t.636. de 7 dt. outcbro de 1903 e art. 2,0 da 
lei o. 491, de 9 d~ setembro de 1909-• 

Como v. exc. ssbe, sr. Presidente. do acto 
da junta apJradcra das eleições de juizes de 
paz pela legislação vigente, dá-se recurso 
parà o juiz de direito. 

Pc:Jo art. JO do pro}eeto a Cllmpetencia para 
o conhecimento desse r curso é tram ferida para 
a r.amara Criminal do Tribunal da Relação. 

Pareceu á c:ommis~ão ser oecessario positi· 
var qual a legislaçllo a ser observada. o s:~r. AI.DOMI:RO DlC MAGAI.BÃRS: - Muito 
bem I Era uma necessidade . 

O s:~r . EDUARDO DO AMAKAI. • . Approvada 
a emenda c ntinuará a re~ula!' o recurso 
dessas eleições a mesma kgislação inclusivé ~ 
disposiçto altamente salutar, resultante dt lea 
que voUmos o anno p11sado, dando ao Prcsi· 
dente do Tribunal. competencia para a deci~ão, 
occorrendo empate, nos julgan:en·os eleito-
rae."~. 

f'\ ão pr eciso utcnder-me em maiores consi· 
derações. pois já foram emittidcs judicioaos 
cQI"ceitos sobre o asaumpto, pel s illustrados 
collegas que brilhintemente suste.otaram as 
sua emendas. m 2.• tti!cussão; aentindc eu, 
2peoas o dever de di~r ligeiramente por-
que a c mm1s1 à? :ssim se pronuncia. contra· 
riament .. ao que pensa o nobre cJCputado que, 
nesra 3·' d.scuasão occupou a tribuna em pri· 
meiro Jogar. 

Ouvi, sr. P" si dente. com a atten;ão que 
me cumpria as consi crações trazidas á apre-
ciação da Càrra ra por CS3e iiJuatrado repre-
stntante do Estado; t posso dizer que, a des· 
peito dd!as, não me ccnvenci ~a nece~sidade 
de se ret uar do projecto 1 med1d1 corul!gnada 
no art. 7.0

• 

S. exc .• Jembrcu á Casa que ji em 1832 a 
lei conferia h camai<IS Municipaes. corpora-
çõ~s admini t rattvas e eleitas pelo povo, 1 at-
tribuiçl.o de oom~ar- os escrivães de paz que, 
posteriormente, e por meio de um aviso; che· 



~u o govcrro a explicar que era licito aos 
lllizcs de paz não reconhrcerem as nomeações 
de escrivães para o seu jui:~:o, quanjo feitas 
snn preceder proposta dessas auctoridades. 

Esqueceu-se, entretanto, o nobre deputado 
da evoluçãr> por que temes pa~sado. 

O SJL juvRNAL PRJ:oo"NA: - Ao contrario; eu 
me lembrei demais. 

O sR. EDUARD::> DO AMA RAL:- Mas esque-
ceu-se de que as luncçõcs d<.s escriv àe• de 
paz não sao as daquellc terr p.). 

Naquella. ep : ca as funcçõ: s d: ssts escri· 
vã.ec, que scrviém p tantc iuizes de a lçada 
mui :o di m10uta, comprehendiam tamlxm os 
actos teferente as tenta•ivas de conciliação. 
então otri~atoria~; t:o1e t~ses f t: nccionarios, 
que continuam a ser ver Jad ir os notar io.-- nos 
distri ctos. sao cfbciaes privativcs dt: registro 
civi l e pruvidos v·u l:ctamente no clrgo . 
(AI>oiados) 

Que rnconver.ier.lt.:, poi!, póde resuitar de ser 
dada ao Prcsiden· c oo Esta ~o a competencia 
para a n r mcac.à0 oe tacs fuocclmtarios. quan-
do~ _c "rto que os. juizes de direito, po:~to que 
mag•strac~ v ta li cios e aos quaes ac::n -
almentc c•bl! ·quella attril:uiçàn, t aa-.bcm ~ !lO 
nomea~ p~ Jo .. esmo Pre!idente ? 

O,..sR . VALDOMIRO MAGALL!Ãl!s:-~ós, cem 
isso, evitamos ate que c..s JUizes :le direito se-
jam a~sedi:d ·; s por p.:: d t do~t. 

0 SR . ED UA RD O DO P MAIIAL: -E uniformi 
samos a cou.petcJ,cia par a a. uomc.a~ ão de car-
gos da rre,ma natureza, assim ccmo, pelo 
art. 10 do proiect r>, uni f c r miur.Jos a coa-.pe -
tencia do Tribuna I para conht cer de recur SOl 
interpcstos de cle·cões simultax;c~mentc fcit t . 

0 5R . HRtTOR DE .C.USA;-A prevalecer O 
que pretende o nobre deputado res idente em 
Além Parabyba, seria então logico que os 
juizes de direito Pemeassem tambcm t s t .. -
bell .ãea . 

0 SR. EDUARDO D::l AWARAL;-E ("Orr 
maioria de r:uAo, visto serem esus os escri-
vães que se rvem pera nte esses juizes. 

A sustentação do art. 7. · sera portanto, 
um acto de cohc.rencia do Poder Legislativo. 
(Apoiados). 

Um ou ro argumento que inteiramente im· 
procede c o invocado pelo meu nobre colleg<~, 
de que o Prc:sider te áo E!>tado, sempre prwc -
cuoad" tom o estuco de importantíssimos a.· · 
t>umpto da admm tstra ao. nAo deve t r r sobr e 
si o eoc,qzo ác nom~r 8p escnvães de pa2. ·. 

O e R. 1-lRl'l\.R DE S<. u ;A: - eria prec•so que 
as va gas ~e de&cm tc. daa no mesa; o oia . 

O R . EDUARIJ J DO AMARAL:-Pc:rfeita.mentc. 
Si cu prec rzas!'>c oc um r xcmplo pua des-
tru ir aqur lle fra gil a rt!c m c-nlo, d rta a ca . 
mara que temos. r a Jegi"laçào em 'i~c r . ua a 
dispo• içil.o, que nã') cuidamos de revo~ r, a 
qual dá ao Prcstdente d.) Estado cc. m pt teocia 
para a noa.e~çã. de carJlGS ck menor impr r -
tancia, em numero c :uctame~:~te duplicado: a 
inepectores escola re!l e seus ~upplc:utes . Cad:~ 
di . tr i c to ten: um in•pec tc r escdar e um sup-
pltnt~ . nomeados pelo Presidente do Estado . 

O ~R . C~TRLL'J ERANC ' :-E o~ officiae s da 
Guarda Nacional que 'ào nomeados pelo Pre 
aidente da Reru~lio. (Riso ). 

0 ~R EDUARD:l DO AMARAL: - A. ssim por· 
tanto. peço em nom~" da commi!! i!." que sr li 
mtntido o art . 7 . • Em nome egual~ente dt •· 

st cr mmi!s ãCI, 1cceito a emenda n. 2, que 
manda supprimir o JJt 8 •, e, como coos~ 
quencta, proponho a reidçào da emtn. a n. 
fcrrrulada por meu illustre companl:eiro de 
di! trito, rer-idente c m Aguas Vir uoea!; . 

De"te modo será mantido em t oda a sua in· 
tepridade o art. 185 da ki n. 37S· 

O ~R J ,;., I I B' A:-Ficn nti! feito com 
esudelibenção da commi~ ãn . 

l':M SENHOR DEPUTAD: :-E' uma di~poei
ÇàO uniforme para todos os officios d~ juM iÇ2. 

O ~R . EDUARD ) D) AMARAL:-Prço ainda. 
1 r~"ieiç à:> ca em .. n:la n. 3, egualmente ar>re. 
sentad' pelo nos• o collr ga rt"'sidente em Além 
Parabyca , e ~ uppressiva do a rt . 11 . do pro· 
iccto, que determir a ~ue a l:..i del le rcsut-
tn:.te t ntrarã em vigor dctde a d•ta de sua 
pu t licação . 

1 cmo 1 . rxc. bem comprebende t rata-ae 
Je um prc i · c to que tornou-se ccmplt xo. oon-
ten:!o dtversas di pc&içõ~s: e ~ i não ba nece•· 
si :la de da prcmp1 a execução de umas, em re-
laç ão a <.u tras essa necessidade se irrpõe. 

A propria argument•ç ão do nobre deputado 
nã:> amp2ra a sua pretcoção. 

Cem cffeito, s. exc .. loi o primei ro a reto· 
nbc:cer q t: e o proiecto primit ivo. apresentado 
pelo meu dilectn amigo. sr. Heitor de Scuaa, 
visava facilitar o an:l• m ento d -s causas de 
divif ào e ck ma rcac:ão e ao m· smo tempo, in · 
te rpretaodo :.: ma dj , pol>ição legislativa do anno 
pats:~do, tin ha por fim tornar claro que aos 
prc mott-r< s de iu~ tiça, L ão é vedadü o 'e:xer-
cidv ca ; dvocacia, nas cansas em que te· 
renh:~m de intervir . 

Ora. si duvidas têm surgido na pratica, 
tuco nos aconsdha a fazd as det~pparecer, 
se-m perder um tnstante, s iquer. ( J.Poiadcs) . 
Qu~ndo f 1hasse essa circurostancia, para 

que a_ lei . f . sse, d~d:. já, posta em execução, 
havena amJ~ a _dc ter eu apresentado, em no-
me da ccmmJsta '. em :1. • di!cus~ão, a emeo· 
da n. 4. revopn:!o diversos aisposttivcs da 
lei n. 37S e substituindc-o~ por outrcs. 

Só essa emenca, nos termos em que f1 i ap-
provada, me in:punha o dever de redigir o 
prcj~ cto para este ultimo turno regimental 
consignando o art. • t, ' 

Disse a inda o nobre deputado que Lã:> deixa 
r'e ser da. maü.r inconveoiencia legidar o Con-
gresso, pLr m ci':J de disposiç,ões espars2s, lem-
bra ndo üm Ueto de &)ta rei. nncia. qual o de 
pru uirc c s presentemente U!J'.a Cc.mclidação 
de J~is do procc:s•o crimi rul, livro sem duvtda 
muito prec io , devico á C• mpetcncia nunca 
uf6cientemeote exaltada de seu auctor can• 

vin <1o ~er mantido inaltendo. ' 
Entr~ ta ll to. s. exc •• dep is de as · im se ex. 

ternar, pretcn ::!e crear ma is uma di~ oos ·ção ea-
pars», quereooo, por meio da t m : nda aoreaeo. 
tad•, se b n . 4, intrcduz ir nc vl alter~ção no 
Regtmento ce Cu .. ta.. 

O ER. JuvxNAL PENNA:-0 regimento de 
custas esta con oJi;iado 1 

O ~R . EDUAJWJ DO AMARAL:-Não ettA; 
mas t Lmtitue uma le i que, além t»s aJrera-
çõ ·s iá sdfr idas pr r di!tp sitiv s posteriores, 
soffrcria mais uma com a a 1opção da emeoda 
de v. exc. 

A. C'1mmissào, fo rtalecida pela opiniiló que, 
em a parte, acaba de e:xpandir o seu <lis tinchs· 
:. imo prestdente, pede a Camara a rc: jeiçAo da 



emenda, por julgar desnecessaria a Jllfdida de f O ... .Juvenal Penna (}4/a onk•) : 
qae ella cogita. . . -Sr. P~sidente, requeiro. a v. exc .. consulte 

No art . 170 do regimento de costas tá se á Casa s1 consente na rebrada da m.nha ui-
acha consignada essa disposição, vedando aoe tima emenda, poi>, pela discussão havida, ..-ejo 
escrivães a d::mo• a dos fe1tos por falta do pa- ue nada conseguirei da Camara, apezar de 
gamento de emolumentos, assegurand(;Jhes o ter me esforçado o maia possível para tomar 
art. 171 a acçAo executiva para a rcspectiYa oem claras as minhas palavras. 
cobrança. Nada conseguinoo da c~mara, appeiJarei para 

E' uma disposição generica ao passo que 1 o enado e acredito que Já a minha idta será 
emenda do nobre deputado patrocinada por sua triumphante. 
palavra, sempre acatada e' criteriosa... O SR. SBNNA FxcmmutDO:- Votarei pela 

O SR. juVEIU.I. PENI'I'A:-Desautorisada (n4o emenda de v. exc. 
apoiados ge,.tuS). O sR. jUVBNAI. PENNA:- Assim sendo, sr. 

O SR. EDUARDO DO A JuRA::. ••.. apparentan- Presidente, rogo a v. eic. o obsequio de coa-
do não visa.r proteger á e las ·e desses fuoccic- sultar á Casa si consente na retirada da emeQ-
narios, ~ m substancia. nlo tem outro fim . da n. 4 

Com effeito s. exc. procura restringir aos ( Muüo lm11!) 
casos que iadica aquella disposição gel'lcrica Consultada. a Camara, accede esta qo pe-

Comprehende a camara que retroccderiam:>s di do, sendo retirada a emeoda. 
si substituissiClOS ua a. disposição generica e O sr • .Joào Lisboa (pela ordem): -Sr. 
hberal por out_ra, restncta. Presidente, em vista da brilhante exposição 

Nessas condtçõcs, espero que essa emend1 feita, em nome da commissão de Justiça, pelo 
tambem se11 regeita~a. oosso talentoso collega, m:.u preaado amigo e 

Supponho_ sr . Pres,dente, que, tantu quanto companheiro de represent~ção, ~r. Eduardo 
me fo1 pos~1vel... . do Amaral, que pede, pela commtssão de que 

O sR .. HEITOR Dlt SousA:-Hnlhantemente, :! um dos mais opero os membros. a suppres-
xhaushvau ente. . sã do art. 8: do proiecto, com a acceitaçlo 
O SR . EDUARDO D:> AMARA I.. • . expend1 o :Ja emenda c fterecida pelo nobre represent-.nte 

pensar da commissão; e estou certo de que a j a segunda circumscripção eleitoraJ, eu reqoei-
CaC?ara. louva~do -se no pronunciamento della. ro á v. exc. para que se digne de consultar t 
dara a sua dec,são de aecordo com o que ve- amara si consente na retirada da emenda 
nho de dizer. :JUe apresentei. 

(Mui t i) bem! Muito bem!) Com o assentimento da Casa ao pedi:1o da 
i Uustre commiasão de justiça, serlo mantiias 

Emendas a.s disposições do art. 305 e seu paragnpho, 
N. 6 ja lei n. ·75 e assim sa1isfeitos os meus in-

Ao art. 3. ·, depois da palavra c medica•. 
accrescente-se-de impedimento ao ob ta ulo 
udicial. 

N. 7 
Ao mesmo art. 3. ·,substitua-se as palavras: 

fSerá subJtituido• e seguintes por-cpoderã 
ser substituich, se assim requerer qualquer in-
teressado observando se as disposições do de c. 
n. ~.OI~, de :li :1e abril de 1907, tit. 1. capi-
tulo lll, secção 1. •. 

N. 8 
Ao art. 10, accrescente-se-observando-se 

para a interposiÇllo do recurso o art. 186 do 
~c . n. 1 ón, de 8 de outubro de 19':>3 e ' no 
ulgamento oa arts. :l41 e ::147 a :l56 do dec. 
c. 1.636 de 7 de outubro de 1903 e art. ::1 • 
da lei n .' 492, de 9 de setembro de 1909. 

Sala das sessões, :15 d: agosto de 1910.-
Eduardo do Amaral. -Valdomiro MagaJhães. 
-Pericl~sde Mendonça.- Heitor rie Sousa.-
José Alves. 

N. 9 
Ao art. 9·- n J .-Accrescente -.>e depois 

das palavras cdas Camaras• : ca quando se 
tratar de decisões sobre embargos ou qualquer 
ma teria dependente de todos os membros de 
cada uma das duas Camaras do mesmo Tribu . 
o ai.• 

S. R. 
Sala das ses~ õ,s, 26 de agcsto de 1910. -Hei-

tor de Sousa.-Pericle de Mendonça.-Valdo-
miro MagalhAe.s.-Eduardo do Amaral.-José 
Alves . 

São postas em discussão coniuntamente. 

ruitcs e os dos nobres collegas que subscreve-
ràlll a minha emenda, ficando, como é de \US-
tiça, incluídas na preterencia para o provi· 
mecto elos cargos de escrivão de paz os que ea· 
tiverem em exercicio. 

( Muito bem I ) 
Consultada a camara, consente eata na re· 

~irada da emenda. 
Ninguem mais pedindo a palavra, encerra-

se a discussão, secoo approvado o projecto, 
::,:m como as emendas acceitas pela commis-
são aend:> as outras rejeitadas. 

Vão o proiecto e as emeodu á commisslo 
de RedacçAo 

Fazem declarações de votos e pedem que 
isso conste ~ acta os seguintes senhores de-
outados : Senoa Figueiredo de ter votado 
contra a retirada da emenda n. 4; Heitor de 
Souza ::!e ter votado pela retirada da mesmt! 
:menda; e Castello Branco de ter votado con-
tra a emenda n. :l, suppressiva do artigo 8. o 
j o projecto . 

2.• discussllo Jdo projecto n. ro2 
E' annonciada a continuação da :l. • discus-

são do pr jecto n. IO:l, estabelecendo medidas 
p· ra a arrecadação do imt os to de indus[ rias e 
or fissões. 
· Em di cussão o art. 1. o 

O sr. F . PaoUello: - r. Presidente, 
:m nome da commissão de Orçamen[O, vou 
apresentar diver.tas emendas ao proiecto n. 
IO:l, cuja discussão acaba de ser annunciada. 
o:>or v. exc. 
· Algumas dessts emendas sã:> suppressivas 
ou ampliativas. outras slo additivas, e todas 
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•iaam melhorar o nosso regimen fiscal, oa 
parte que diz respeito t triootação e arreca-
Ciaçlo dO imposto de induftriu e profissõea. 
· Munido :Jos oec:eiSirios dados officiaea, fiz 
om confronto entre a renda orçada e a effecti-
nmente arrecadada sobre a rubrica - Imposto 
de lndustrias e Prcfissões - no ~eeorrer dos 
ex~cicios de 19o6 a 1909 e veribquei o s.e-
llUiote : 

Para o anao de tC)OÓ,a renda referente ao men-
cionado imposto, foi orçada em 1.4'JO:oooSooo, 
e a effectivamente arrecadada attingiu á cifra 
de I .lll: )OOioOO, apurand; -se uma differeoça 
para menos, na arreeadaçlo, de 178.oooSooo; 
para 1907, a renda orçada foi de r.soo:oooSooo, 
arrecadando-se 1. 1Q8:t31S54l, ou sejam .•..••. 
301. ~68:548 para menos; para 19081 orçou-se 
em 2 . ooo:oooSJOO a re 'da provavel do mesmo 
imposto. e ap:nas 1e arrecadou a somma de 
1 .lll:157SQ8~. dando-se um cdeficit• de •..•. 
877=74llolo; finalmente, no exercicto de 1919, 
a ren1a foi orçada em 2 oco:oooSooo e a reaJ-
trente arrecadada nã'l excedeu de.. . ....•... 
1.047:141S67l, verificandc-se_uma differença de 
951:857SJl8. ou se\a apprcx•madJmente a me-
tade da quantia orçada. 

A somma orçada para a arraeadaç!o do im· 
posto de industrias e profitsões nesses quatro 
exercicios a que me r~feri. foi de . . . ..•••..• 
6.9oo:ocx·Sooo, sendo effectivamente arrecada-
daS apenas 4 4!?'):83lS194. havendo, portanto, 
uma differen a, para menos, de l .410:t67$8o6 

Este q . adro, sr. President~. é profundamen-
te desalc:ntador. 

Eu comprebendo e explico mesmo o 1 de· 
crescimento da renda do imposto de industrias 
e prof•ssõcs no exerci cio de 1908, anoo em que 
a safra de café foi diminuta e daminuta tarn· 
bem foi a colheita de cereaes e outros produ 
ctos agrícolas, e, mesmo nas zonas nlo cafei 
ru o anno correu economicamente mal. 

Outro tanto não ae deu, porém, quanto _ao 
exercício transacto de 1909, em que a colbeata 
do café foi abundante, como consideravel foi a 
de cereaes e demais productos da lavoura do 
00110 Estado. 

Investigando a origem, a causa. do mtl, para 
remedial-o, cumpre-nos1 ar. Prestdente, a nós, 
representantes do Eataao, empregar o maxtmo 
possiv: 1 de esforço para apparelbarm.os o t x-
ecutivo de meios, que sem gravames, sem 
grandes onus psra os contribuintes, possam, 
todavia. concorrer para uma mais rigorosa ar-
recadação do imposto sc·bre que versa o pro-
\eeto n. 101 Ol'l em debate. 

Servindo-me de um quadro eatatistico rela-
tivo á quantidade d:: café exportada pela re-
gião sul-mineira mais proxima á fronteira do 
Estado de S . Paulo vou demostrar a asserção 
que ba pouco proferi, isto é, que no c;:xercicio 
proximo findo de 1109. não houve J?Ottvo pla~
aivel para que se dés5e o decrescamento \'ert· 
ficado na arrecadação do imposto de indus-
trias e profisaões. 

Em 19o6 passaram pelas recebedoriaa de 
Guas:upe, Monte Santo, Poçãosinho, jaculin-
ga, jaguary, Itajubá e Caracol, estações arre• 
cadadoras, ~s-698.c6s kilos de café; em 1907, 
pelos mesmos po to1 fiacae!, pauaram ....... . 
33.683 .)Ol kilos do mesmo pro:tuctoi em 1908! 
tlevido á causa qu: ji ex::~uz, a proaucçA:: fo1 

menor, e a exportaÇ1'l baixou pua ::n. oo4 .l7l 

k ilogi'IIDIDOS; mu, em 1909, a. exportação do 
café pelas referidas estaçoea fiacaca elevou. 
se, naqueJla mesma zona, a 3Ó·10~·1•S kilo· 
grammoa. 

Sr. Presidente, como véem v. exc. e a Camara 
doa Deputados, o anno de 19C9 foi de notavel 
producçao para a grande lavoura na região sul· 
mineira, e, egualmente, o foi nas demais que 
cultivaralll o café, noeao principal procllcto de 
exportação. Quanto aos pro1Uctos da pequena 
lavoura, ccmo lá fiz sentir, o annopassadocor· 
reu animadoramente e a colheita foi maia do 
que regular. 

Onde, p:»s, a causa dJ d:creacimento da ar-
recadação do imposto de ioduatriaa e profissões. 
em 1909, para 1.047 : 14~~67 ~. quando a rupe-
ctiva receita foi orçada em l.coo:oooS: ao. sen-
do que em 1906 ella foi de 1 • 400:000ioOo. sen-
do arrecadados 1. ll~:sooSooo ~ 

Com uma produeção mair r. consideravelmen-
te maior em 1909, a arrecaoaçlo foi ocsaeanno 
menor do que em 190!>, •907 e 19o8. 

Sr. Presidente, á minha e>ropria inter~ção 
responderei que essa causa deve reaidtr, ou 
na disidia dos encarreg dos da arrecadaçlo cu 
na ck:ficiencia das lets e regulamentos que re-
gem a materia. 

A primeira hypotbeae parece-a:e pouco prc-
vaveJ. julgo-a mesmo inacceitavel, peto menos 
quanto á zona de minha residencia. 

Esse serviço está entregue alli a funeciona. 
rioa zelosoe, honestos e cumpridorea de aeus 
deveres, sob a fisc alização geral de um emprc· 
gado CIO fisco que se tem revelado devotadissi· 
mo aervic!or do Estado de .l\inas, moço de uma 
actividade e operosidade bem raru, o sr. Li-
bania da Rocha Vaz. o SR. H~IT" R D2 s~uzA: - Teve identica 
conducta na nossa zona, na 20na da Matta. 

O sa. ]UVHN.&.X. PHNN.a. :- Apoiado. E' um 
empregado distioctis,imo. 

O sx F. P.a.ox.mx.r.o :-Folgo em ouvir que 
cs meus illustrea collegas robustecem o meu 
conceito, formulado sobre esse funccionario, 
que é, de facto, exemplar, direi mesmo: . é um 
empregado modelo. 

Sr. Presidente. arredada essa hypothese, n!o 
podemos attrit:uir o mal sinào á deficiencaa, a 
omissões nos processos que temos estabelecido 
para esse fim fazendo-se mist~r, portanto, que 
o Congresso Legislativo p1 ocure corrigir as 
falhas que porventura existam na nossa legis· 
laçAo sobre o caso vertente. 

As emendas que tenho a apresentar, pela 
commissão de Orçamento e Contas, são as se-
guiotea:... -

O sR. SHNNA Fxcoxruoo:- V. exc. está 
praticando um acto de patriotisiDC', pois a nos-
sa divida acltva cresce c~nsideravelment~. 

O sa . F • P .a.ox.mLI.O : - Vae crescendo de 
um modo asswtador, sem que tenhamos pro· 
curado cór ccbro a essa anomalia. 

O sa.' SHNNA FIGU1U:R2DO: - A Camara 
deve reflectir a:aduramente sobre as palavras 
que v. cxc. acaba de pronuociai·. 

O sa. F. P Aox.on.x.o : - Paaw a \ustific:ar 
as emcn~a.s que offereço por parte da commis-
são de Orçamento. 

A primeara deJJas é suppressiva do artigo 9• 
do projecto, que diz : (Lê) 

cOa collectores nlo perceberão porcenugtm 
alguma pela cobrança desse imposto, quando 
feita no exercício financeiro s:guinte .• 
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O SR. SENNA Fxou:axR:aoodá um 1partc. 
O SR. F. PAox.~r.x.o: -Sr. Preaidente, a 

comm1s:ão não formulou esta cmendasuppres· 
siva do artigo 9· • do prc jecto sem pnm:iro 
ouvir o auctor deste, o iHustre e compet~nte 
deputado, pr ~ sidc:ntc:. da mesma commi11sào. 

usR. H:axTO.a DE SouzA: - Latonosi111imo. 
O SR . F. PAOLIKX.x.o:-0 sr. Senna Figuei-

rcdJ, que é ~m moço polderado, de alto senso 
pratico, c.spint<. j c uma elevação e calma mui-
to louva.veis, o que estâ sotx j L":lente reco · 
nhec1d0 pela Camara . 

OsR . SitNNA FxauxtRRD ' :-V. exc. con-
funde-me coo tanta. amab:lidi.de . 

O SR. F. PAOLIKLL· :-~à > se trat_ absolu-
tamente de amabili d<J de, r.ào estou fazend ) 
favor a v. ex:., rras t ão sómcnte .iust rça. 

OxvE:RSOS s.KS. ORPUTAD )8:- :\parado. 
O s:a • F . PA-.LIDLX. :-A co nmis· ã 1 de 

Orç:zmento julgou nec-.c:.sari::, porque justa, a 
supprrssàodoart. 9.· do pruj:cto, por en-
t=nder que a approv1ção cklle amportaria em 
graves prejuizos para os collectores . lesando-
os profundamente em ~eus interesse&; c r.ós 
devemcs dar a esses funcciooa~ios, ccmo a to-
dos cs do fi •c0, ~ melhores venci rr ento~, a 
!lllior remuneraçao possivel ao seu serviço, de 
accor:!o, fique t:em entendidJ, com 0 1 recur -
sos do Est ado, para que c:Jles mais e mais se 
esforcem, c de melhor grad J, pe;a exacta arre· 
cadaçã.:> de impostos . ( Alui/o ,Jem !) 

A segun.:la emenda que tcnbo a apresent a· 
é a seguinte:-No art. 10. · do proj-:cto, sup-
primam·3e as oalavr~s finaes : cindepcndente 
de guin·. 

O art. ro . ·, diz (L!,: 
cO funcci c. nano encarregado da. c.:. brança 

da divida aclJva tem d 1 rei~o á porcenta 
gem de 10 ·r., independ: n·e de guia. 

Sr. Presidente, 1 cornmiss ã"', p Jr um de seus 
membros. ouviu s c.b e o assumpto a um dos 
funccionarü s da rcpar t içllo de fi!calizaçã? de 
imp )Stcs, na Secretaria das Finanças. 

Ao representante da commi~ são. foi dito por 
esse funccionario, que éde alt~ categoria, que a 
11.dopçâo pelo Congresso do art. 10, tal qual 
est•va redigido, sem a suppressão dessas pa· 
lavras, iria, d~ certo modo. concorrer para a 
desorganiza ção alli da respectiva escripta , 

A terce ira emenda que apresento é ao art. 
1 ,, e mtnda accrescent:;r, depois d~ palaaa 
cEstad _,: - e municipio. 

O art . Il dispõe ~ue cl s empresas telepho-
nicas ficam aujeitas ao imposto n. I3 da 5.• 
clas, e, salvo as c,ue se propuzerem a fazer 
gratuitamente o serviçiJ do EstadJ• . 

A com:nissão manda accrescentar: e muni· 
cipio . 

Sr. Presidente, não é preciso alcngtr me em 
consideraçõc:s para demonstrar a conveniencia 
desta emenda. 

E' n:u ito iusto que as emprezaa farultem 
gratuitamente ao!l poderes do a:unicipio os 
meios destes communacar~m não só con os 
respcctiv0S distrido:s, mas com os demais mu-
n!c•pios se rvidos pe la mesma r éde telepho-
n1ca, uma vez que taes e Pprezas se estabe · 
!eçam no t7rrit :.rio delles, e o façllm com 
asenção de 1mpo t~ por parte das respectivas 
edilidades (l>poiados .• 

A quarta emenda manda que no art. 13, em 
vez d ·- so, sediga-8o. 

O art. r 3 eatabelcce quo cas aa:.ostru daa 
caaaa commerciaes ficam isentas do impoato 
e de qualquer tua 'Até so ltilol e, bem auim, 
aa de café ~;u outro qualquer gcnero, aLé 1 ki· 
~mma (um). 

As emendas additivas são as seguintes : 
Primeir•:-•Accrcscc:ntc se, onde convier, o 

seguinte artig'..J : 
cFi .am su 1eitoa á multa no dc.bro do re. 

spec.tivo impa.to, os que e:~portarem mcrc:a· 
darias ou gado sem o pagamento do imposto 
de expJrtaça >•. 

A co:nmassão teve o intuito, de :jue de..i~
tiu, de tributar. por meio de multa fixa, 01 
que bzc:s~oem a exp01 tliçl > de mercadoriaa c 
gado eem o pagamento do imposto . v.u, po· 
rérn, que por tal ps ocesso pod::ria dar r.e uma 
grave injust iça, e é que o individuo que ex. 
portasse, aem pagar in poato, s ou ao rezes, 
ou mesmo l ou 3, ricaria sujeito á taxa fixa 
éa multa, d1gamos-de :~ovSoco, em que inccr· 
reria cgualmente o que exporta :se ;oo ou 
1 .ooo rez~ s, sem effectuar o citado pagamento. 

h to não 1eria equitativo, e a commübàO de· 
liberou, então, estabelecer a tredi j a constante 
da emenda, porque as:lim a multa será secprc 
proporcional. 
Seg~: n:1a emenda additiva ao proj: cto:-

•. \ ccrescer. t c·se, onde convier, o seguinte ar• 
hgo: 

cAs guias para transmissão de immov~is 
'!everão menciom r a q••antidade do terreno c 
bcmfeitoria~ •. 

Sr. Pres;dente
1 

é um facto de ob€ervação 
quasi diaria, pnncioalmente, pua os ~uc 
cx!rcem o carg'J de agente txecutivo muni· 
cipa! o que vou expor. 

Geralmente, quando se dà uma transmissão 
·e propriedaae cinter-vivos•, o transrmttente, 

de accordo com o a -~quirente, dá o preço sem· 
pre inferior ao p(Jrq1J e vendeu, e este V<.\e ex. 
t1 abir os re~pectivos talóes, na Camaul e na 
collectoria, por me no 10, 40 e ate 50 ·1., de 
tal ane prqudicando seri•mente o Estado c 
as municipaudades. 

Visando de a lgum modo corrigir easa lacuna, 
apresento cata emenda. si bem a !')Ao co siderc 
inteiramente effic:~.z para o de se iado e leito. 

Em todo caso, é alguma CGU a fei ta no propo. 
s ito e esco;o de garantir melhor os interesses 
d fuco . 

Terceira emenda additiva:- cAce r e! cente-ae~ 
oode convier, o seguinte ar· igo: 

cJ s mercadores ambular1tes de gado de qual• 
quer cs :ecie pagarão o impoato de SLSooo•. 

Ha em divers•s : onas d:> t: s tado, r ào pou. 
cos individu'Js que, tm larga escala, fazem o 
eommercio de gado bovino suino e de outraa 
esp:cies . ' 

t"erccrrem elles vuios rr.uoicipios de uma 
região, exercendo e!Sa prcfis~ ào m . is ou me. 
nos ren Josa sem que, entretanto, p:; guc m im· 
posto algum. 

Dou o meu testemunho proprio s~ bre o 
facto, porquanto conheço grande numero de 
pessoas que se entregam a esse mistér c 
deJJe tiram larg'ls proventos. 

Ora, sr. Presidente, não me parece just(' 
que haja isenções para casos taes, em que se 
trata de puro mercantilismo, quando é certo 
viveren sObrecarregadas de cnus cutras cl•· 
ses mais laboriosa.s, c::;mo a o a Javcura ® caf~, 



qac eoneorre approxiiDidam~nte eom doia ter-
ças da receita <lo Esta~. ·e outru qae eatê.o tri-
butadas eomimpoJtos pesad':Jsimos: Qlo t \lltto 
que al,Uem exerça uma pro6s!ê.? que lhe dâ 
lucros-e ts vezes eonaidcta•eis-, sem pa-
gar imposto algum. (AjJ~s) • · • 

O SJt, CASTlCt.IlJ BuNco:-De antearo acco~
do com v. cxc. 

O e R. F. PAor.utr.r.o:-A eommissi.o de Or-
çarrento propô: ainda 1 seguinte emenela:-
Accresccnte-se, onde convier, o artigo se· 
guinte: . 

cO in:Jividuo ou úrma que se C!. tabelecer, 
ap:JS o ultimo dia de fevereiro, oa 31 de agoo. 
to de cada anno vao po::krá fazel-o sem que 
pr v c: haver pJgo o impo:.; to do respectivo se. 
mestre• . 

E)ta dispo~ição é necess•ria, e a \ustiça que 
eU encerra, resalta da u Simples J ~ itura, 

D: fa::b. ai ao proj~ct -, n . 10:1, nli. 'J iocorpo 
rass: mos esta emc.n a, d :. xariamos a porta 
abert:.:. acs espe.;;ula:bres , qu:: ! à'> sempre ca 
mais e~pertos c nâ?~erc;cm enseio. para bur-
lar as leis , t~uu;i1M as que :," relacaooam com 
• cat er1 a ú:c.al. 
~à) f , }ta.ria quem se es~abeleeesse a 1. • ele 

illl'.rç , o:: a r . · de ,ulnc, logo :1epois de expi -
rar o praz.o pua a preta.;a? d~> imposto d 
resp <.ti v semestre, i>·'u ~ explorar um-a profis-
sã1qual uu, e, antes ele c..nce~z adJ o mesmo 
se1 cst .c, abandona· se o o goc10 sem o paga-
mento (!Q imp 1to, <..U m dtsse a firma indivi-
du- I o 1 soc.alsob a qutl houve s; exercido a 
profi:.!.à . 

1 ~ t , im;; rt•riã em prc,tecção da lei aos c"n-
tribu!ntcs reli.psr , c cs hone~t s, Oi que jà 
eram cstabel cidos ~ antigos co~tribui ntes. b 
cariam em p .. dedesegualdade, ~ ujeitos á mul-
ta commi a pelo artigo 3· • dJ projecto. 
(AjJoi4dos) 

Sr. Presidente, a bOra já vae a ..:eantada. e 
fatigada àeve e~ t.u a attenção dt camara, á 
qual na o quero toma.r m:ais temp • 

Vou co cluir, jolgan:So ba er justificado, 
ainda q Je perfunctori :--.~ente, as emendas ao 
proj :c to offerec1das pe t<. commissào de Orça-
mento. 

O sx. HlUTOR DlC SousA: -Com muita preci-
são c clareza . (Apoiador geraes) 

O sJt. F. P.A.ox.uu:;rm-Adoptando-as, assim 
cvmo o projecto, agora por ellas modiúcado, 
a Camara dos rs. Deputad s, é minLa coa. 
vicção terá cone rrido para t mar mais com-
pleta e euct J a arrecajação do imposto de jn. 
dustrias e profissões, pre tando ass•m um relc: -
vante e assign~lado ~e1 viç ao ocaso E~tad . 
( Mt1ilo bem ; muito bem I ) 

Eme11rla1 
N. I 

Ao ~t. 9::-Supp:ima-se. 
N. a 

Ao art. to : -Supprimam-se as palólvras ú· 
naes : ciadepeniente de guia.. 

N. 3 
Ao art. t2 :-Accreseente-se d:pois da pa· 

lavra cE tado•- e ,.14,.wpio. 
N. <4 

Ao art. q :-Em Ycz de so, diga-se So. 
A. C. -3a 

N. S 
AccrGtccnte-sc, onde coarier, 01 acguilltol 

artigos: 
Art. Ficam su\eitOI t multa DO dJbro elo 

re,.pectiYo impOSto, 01 quo ezportarcm merc&• 
darias ou gadJ sem c.. pagamento do impoJto 
de exportaçlo. 

Art. As guias para trmamissão de immo· 
veis deveria mencionar a quanti.:lade de ter .. 
reno e bemfeitorias. 

Art. Os mercadores ambulantes d: gado 
d; quatqueres pecie paga.rlo o imposto de 
soSooo. 

Art . O in j ,vid o ou firma q 1e se estabele• 
cer, a;;ós o ult1mo dia de fevereiro, o.J de }I 
ae ~gc,sto de cada anno, nlo poderá fucl-o 
sem que prove haver pago o imposto do re-
spectivo aeme&tre. 

SalJ. das se sóes. :.6 de :~gosto de J9IC.-
F::ancsscc. :W1iello.-Ne1soa de Senna..-joao 
Ustr~ .- Senna Figueirc:t.:o.- Heator do 
~ou ,a. 

Encerrada a discussio sem mais debate, ve-
rifica-se não ba.ver numero leg~ol para ae pro. 
ceder á votação do artigo e, e&tando esgota-
da a hord o sr . Presracnte designa para ama .. 
nhà a segui nte 

ROEM DO DiA 
PRIMlUJtA PARTJC 

Até uma hora. da tarde : 
Leitura e approvaçào da acta. 
Expe:iiente. · 

Até dua" horas da tarde : 
:\presentaçào de pareceres das commiasõet. 
Apresentação de pr ject s, requerimentos, 

i n' icações, interpellações ou moções. 
Discu sã ae requerimentos, indicações, in· 

e rpellaço s e mOÇóes. 
Approvação de redac;ões 6nacs. 

snGUNDA PAJt.Tl!l 

Até 4 horas da tard·: 
Continu çài• da segunda discussão do pro-

jecto n. 10 1, e,st beJece .. do medici .s para 1 
arrecadação do imp sto C:e industrias e pr~ 
ssões, a parhr do art. 1: (inclusivé). 
Continuaçà) da segunda di!cussào do pro ... 

ecto n. 163, do Sen. do, auctorizando o go. 
veroo a crear. nas immed.ações da Capital, um 
;sylo de mendi os. 

r'rimeira d de n. 167 do Senado, modi&· 
: a.ndd di po içõe" legislativas referentes t in· 
ter;>retaçào de appellaçôes submettidas ao Tri• 
bunal da Re!açào. 

LeYaot a se a sessão. 

44. • SESSÃ- ORDm t RIA, AO::; 37 DE AGOS.. 
TO DE 1910 

P JtE SlDltNCU. _DO SR . PifADO L ( Dlt3 

SUMMARIO : -Acta.-ExEediente.-Emcnda do 
Senado :10 projecLo n. li6.-Discursoa dos ara. 
F. Schumann e Aristotelea Dutra.-Repreaenta. 
çõea.-Aprcaentaçno de pareeerea.-DiscuaaAo do 
parecer n. 21.5. -Redacçilo final do projecto n. 

108.-2. • dileuasão do projecto o. 102.-Diaeuraoa 
dos ars. F. Paoliello e Jayme Oomea.-2.• dia· 
cuaallo do projecto n. 163, do Senado.-Adi&-. 
mento.-1.• discussllo do projecto n. 167, do 
Senado.-Ordem do dia. · 
Ao meio, die, feita a chamada, acham-se pre-

sentes os srs. Prado L( pes, Americo Lopes,Ar· 
gemiro de Reaeade, Heitoa de Soun, cutcllo... 



Branco, Ed~rdO da Cunha, Jayme Gomes, Adol-
pbo Vianna,Xavier RolimJgnaeioMurta, NeiEoa 
de Sccna, Martins da Silva, João Antonio, Ta· 
nres de Mello, Eduardo do AmanJ. Pedro La-
bome. Sehumann,joão Porpbirio, Jnvenal Pen-
na Valdomiro M•g&!hães, Joio Velloso, João 
Li'boa, Antonio Moura, Styhta, Paolicllo, Abei-
lard, Aristo~eles Dutr•, Galdino Rios, José AI· 
ves, Raul de Faria, julio da Motta c Garib~l
di de Mello, falt .ado com causa participada 
os srs. Mirac<.!a Junior, Alves de Lemos, Cam· 
pos do Amaral e Siiva Fortes c sem clla os 
mais senhores . 

Abre.sc a aeseão. 
Li aa a act;~~ da ante:edente c não havendo 

quem !!.obre eJla faça obscrraÇóes, é a mesma 
dada :lOr approvada. 

O s•. 1 • o SlCCUTAJUo dá c:onta do seguinte 
Jl::UJCDilllftJC 

O/fiei o 
Do sr. 1. • secretario do Senado devolvendo 

o projecto n. 86, da C•mara, creand~ linilas de 
tiro no Internato e Externato do Gymoas•o 
Mineiro, acompanhajo da. seguinte 
ErMnda olfweciàa e approvada pelo Senado ao 

Jrojtcto "· 86, da CatM"a 
(S. • legi 'atura) 

Ac:resc:cnte ·Se onde convier os: guinte : 
Artigo •.. Continúa m.ntido o Externat~ no 

Gym:1asio Mineiro de Lsub~cemr, não &e a:imit-
tindo á matricula sináo os alumnos filhos de 
familia domiciliada e rc!!idente naqu~l la c.i· 
dade. 

Piço do Sena:b do Estado de Minas Geraes, 
em Bello Horizonte, ~cs ~s de :tgosto de t91 0. 
-José Pedro · :rummond.-Gomes Freire de 
An1rade .- a millo de Hrito.-A imprimir-se 
para a ordem dcs t rab•lhos. 

Retwesentaç3es 
De Raymundo de Sousa Almeida e outros 

habitantes do pov ~o cEogeoho,, no munici: 
pio d: Caeté pedindo transferencia p::t ra o dis-
ricto da. cidade de ;:,anta Luzia do Rio das 
Velhas.- ' comrr. issão respectiva. 

Da Caa:ara Municipal de .Ja~uby, pedindo o 
restab~ c.::t r.-::nto da · n h a5 oi visas desse 
município c ,m o d : Mo:1tc SQnto. - ldeotico 
de,p~eho. 

s:a. C TELLo BRANco manda à M:sa do-
eumc::ntc ~ em que o e x-carce reiro da c•deira 
de 1\lar d ~ Hesp'lnha. Joaquim P2cbeco de Bar-
ros Junior, just ifica u:n pedrdo de per "ão da. 
pena qll: j ;, c f,"J · impos:a ?Or crime d:: rc:spon-
sabili àld::. - A' commi55à'l d:: Justiça.. 

O SI'. F. Schuanann:- Sr. Presidente, 
solic tc1 a pata.vra pa~a c a qu à Mesa afim 
de t :: r o d~st i n , rc!'p::ncr,t : I. uma rcprc:Sen: a . 
·ção et!l que fuuccionar io:; ? Ublicos eleitores 
agricu t ·rc!-, negcciõ411le-. i ndustri~'es e m1is 
cida/ àos a:o:-ajore do diatt·icto da Conceição 
da Boa Vista .. ruunscip:o de A'fenas pcd:m ; o 
Cougr:5SO J\1in~.iro a dr..:.rc • e~ção de uma lei 
que de agregue o referido di>tricto do muni· 
ci9io d;; Alfenas e o incorpore com os mesmos 
limites a tuaes . ao vizinho município de Cab) 
Verde, para ondeconverger:l. to:las as suJs re. 
laçõ: s comm-:rciaes e as de parentesco e ami-
zade ~u~ os ligam a~s habitantes dessa cidade. 

Sr. · Presidente, os aignat1rio1 ela representa-
çio, entre mui tiS razoes oferecidas, allegam 
que, a:ém de ser a ~éde do muDàcipio de cabo 
Verde maia proxi.m& dO distriçto da Conceição 
da. Boa Viata, os meios de eommunicação alo 
su jenores aos que existem pan f\]fenaa, sendo 
que, muitos dos representantes residem dis· 
tantes de Alfenas 30 e mais kilometro~.. ao 
paso que estalo distançiados de Cabo verde 
a~cnas 6 kilometros. 

~r . Presidente, ~assando ás mã0s de v . exc. 
a ::--: pr:sentação para ser attendida pela cigna 
eommissão que brevemente terá C!c pronun-
ciar-' e scbre a nova divisão administra•iva do 
Estado, medida n.: cesaaria e justamente reda-
madJ. por to:!og, requeiro a v. cxc. a publica-
ção da mesma representação no jornal :ia. casa. 
Muito bnt~ }. 
u ~:a. PKBSIDENTB manda que se envie á 

commissiO rea~ctiva, depois d: publicada. 

Representação de habitantes do dil-
tricto de Conceição da Boa Vista, 
município de Alfenas, pedindo 
transferencta desse districto para o 
municipio de Cabo Verde. 

Exmcs. srs. presidente e membros do Con-
gresso de h1inas Geraea. 

Os abaixo-assignados, eleitores, funcciona-
rios publieos. agricultores, negociantes, mora-
dores no districto de Conceição da Boa Vis-
ta, municipio de Alfc::nas, neste Estado, vêm, 
peJos motivos que a etnte se expõe, impetrar 
·o congresso a dect·etação de uma lei que des-
agregue este districto do municipio de Alfe· 
nas, e o incorpore com cs meEmos limites 
actuaes ao vizinho municipio de Lato Verde. 

Este districto que ate o anno de 1870, sem-
pre fez parte de Cabo Verde, \á se tem ma· 
nifestado depois desse tempo, por intera:cdio 
ele truitos d: seus habitantes em reclama-
ções iaol~das e parct lia da~, no' sentido de se-
rem aggre~ados novamente ao município de 
Cabo Verde . Desde então, por motivos que 
não Yêm a pello relen.brar, o mesmo distri-
cto foi incorporac!o ao muoicipio de Alfenas e 
isso com gr~ve prejuízo e eocommcdo dos ha-
b"tantes dtste districto. 

E' assim que a sé~!e d .. s te districto fica a 
uma3 tres e meia. legu s dist;,nte da cidade de 
Cab Verde. e a cinco Jeguas de Alfeoas ; agri-
c··ltor: s baque residem a uma legua sómen. 
te de Cabo ad:::, e são todavia obrigados a 
prestar sc rviç .s como juradc;s em Alfenas e 
procura: o r~spcct i vo fôr<>, caminbanc!e, por· 
tantc, oato legms, quando c;" m o mesmo cami-
nho de uma Jcgua. prestari. m todcs esses ser-
viços em Caco Verde. Devido 1 vizinhança e 
contiguidade de terras e as relações comn:er-
ciaes ce pare ntesco e amizade que nos ligam 
aos habitante5 de Cabo V.:.·rde somos levados 
a pro~urar esta ullima dt! preferencia a AJfe. 
nas. Não sib sómente e~sas circumstancias 
que nos oorigam a frequentar a cidade de 
Cabo Ve de, mais ainda a facilidade de loco-
moÇão pela melhoria de caminhos e de pon-
tes. ' 

As relações forenses são as que mais lucra. 
rão com esta aggregação. Nestas condições, 
os abaixo-assignados estão certos de que o 
congresso Mineiro attendertdo·:s nesta occa-



silo que ~ opportuna, nlo sómente prestarlo 
um relevante serYiço 108 habitantes de Con-
ceição da Boa Vista. mas ainda s:.tisfarão a 
um antigo desejo dOI mesmos, que agora ~ re-
teirado. 

Respeitosamente saudamos acs illustres 
membroa do Coagresso Mineiro. 

Conceiçlo da ao. Vista, 8 de agosto de 1910. 
-Joaquim de Araujo Dias, Antocio Moreno, 
juiz de paz ; Luiz Antonio de Figueiredo, ve-
reador ; Ave.liDo Alves da Silv,, t\ntonio Hy-
gino Oliveira, subdelegado; Lazaro Fernan-
del de Paula Assis, escrivao de paz; Francis -
co VIZ da Si)Yeira Sobrinho Antonio de Arau-
jo Dias. boiadeiro ; José Gonçalves d: Arau-
jo, negcci~nte ; Joequim Ferreira de Jesus, An· 
tonio 1 ustodio de Gouvea, Benevides Salomé 
Vianna. Joe;é Arruda de Seus a. neg< ci~nte; 
Venancio Franco de Cnvalho, pharmacewticr ; 
Joaquim Teixeira da S ilva. agricultor; Peno 
Custodio de Gouv~~. profe~_sor particular ; 
Francisco FUliCDClO carner ro, Alvaro Ful-
gencio Carneiro, Francisco Ferreira, sapatei-
ro ; João Bruno, Samuel Antonio da ~ilva, José 
Romano de Figueiredo. José lgnacio de Arau-
jo, Miguel Ehas. Nic.,Ja.u Moreno, Miguel 
João, Ozorio Custodio de G~ uvêa, Cassiano Ma· 
theus de Gouvêa, Mes; ias Mathitde ele Gou · êJ, 
Antonio Joaquim de Campcs, Pedro Nolasco 
dos Santos, Antonio Cafardi, João Garcia Par-
reira, Franciaco de Sousa Dias, Silvestre Re-
sende, Domingos Moreno, negociante; Age-
DOr d : Mello. Joaquim Maximo de Assrcção, 
João Baptista Vianoa, Antenor Marques Vian-
na, Eli\ji Elisiano Mamede Vi.Jas-Bôas, José 
Antonio de Araujo, José de Sousa Dias, Manoel 
Btptista Vianna, Pedro de Sou a Gonçalves, 
Ehas Mig·1el, Salomlo Elias, Nabór Pen ·ra, 
dentista ; Antonio Ferreira de Jesus, Francisco 
Brame Ferreira, BartboJomeu Marques Vian-
na José Joaquim da Si!va Jo!o Baptista da 
Siiva. Cassimiro J~ de Abreu..\ João Ba .... tista 
de Oliveira, Albertr- José da ;::,ilva, Antonio 
Tavares Pereira, João de Sousa Dias. josino Fi· 
gueiredo, Francisco Santiago de Oliveira, José 
Venancio ViJ!as-Bõas, José Villas-Bôas, Sebas-
tião Antonio de Oliveira Francisc:> Athana-
sio Corrêa, Antonio Vicente Rodrigces. José 
PauJino Di•s. João Antonio de Paula. João t us-
todio Dias de Arau\o, Antonio joaqUlm Perei-
ra F iloo, Jcào Norberto de Oliveira, Estanis-
lau Jo e Dioiz, José hes de Deus. João Vi-
centt ivlartins, Francisco Luiz de F i ~ ut.. ircdo, 
Astolpho Ferreira de c~ stro, J~o Fermndes 
Furtado, Juveocio Candido de Figueiredo An-
tonio Fernandes Furtado, João Damasce'no de 
Figueiredo, Job Luiz de 1-"igueiredo. Chcro · 
bim Luiz de Figueiredo, Ricardo Luiz de Fi . 
guc: i redo. Florencio Luiz d: Figueiredo, c us-
todio Luiz de Figueiredo. Antonio Luiz de 
Figu: i redo, .A.mando José de An~~de, Eusta-
quio Luiz de Figueiredo, J, sé Ou P nt unzio, 
negcciante ; Roque Luiz F ;guei red<', Etelvino 
Luiz de Fi~eiredo Saturn1no Luiz Figueire-
do, ,\1anoel Joaquim' d!! Figue1redo, Joaquam 
Borges de Mattos, mechanico ; José Joaquim 
de Figueiredo Junior, Pedro de Alcantara Fi-
gueired..>. Gandido Antonio da Silva, Sergio 
Seraum da Silva, Lazaro ' :ecilio da S1lva, José 
Coutinho de FiG"Ueiredo, ]cão :\lves de Figuei-
redo, Francisco Alves de Figueiredo. lzidoro 
Bento da Silva, Antonio de Paula Figueiredo, 
Abel de Figueiredo, Benjamin Luiz de Fi-

gaeiredo, Abilio de Figueiredo1 Sydney Ma~. 
xim"l de Asseoção, Nicolau jose de GOuva. 
Funcisco Borges de Figueiredo, Augusto~i,;l 
de Figueiredo, Gabriel Januario da Silva, 6Zõ: 
rio Augusto, João da Cruz, Antonio Gassiano 
da Silva, Joio Lourenç.J de Deus, Quintino Ri-
beiro de Assis, M81loc1 Joaquim Dores. Eduar-
do Cresceneio da Silva, Detpire Alves' de Sou-
sa José Lourenço José Oomingues de Sousa, 
Eugenio Antonio de Paula, Francisco Pedro 
de Gc.uvêa, Januario Pedro de Gouvêa, Luiz 
Moreno, VaJerio de Sousa, Antonio ce Mello 
Figueiredo, Francisco Lou1 enço de Figueiredo, 
J aquim Hygino de Figueireuedo. João Ao-
tonio da Silva Sobrinho, José Torqu•to de 
Souza Romualdo Danic I da Silva, Sel:astilo 
Pereiri de tlritto, Antonio da Costa Ramoe, 
Antonio Moreira de Castilho, Eartholomeu Pe-
reira Di~s, José Carlos Rodrígue ··, jo~ é Maria 
de Olive,ra. J~é c. CeSJrio de Sant'Anna, 
Francisco Altes de Araujo, Azaria: Alves de · 
Araujo Dias, Joa=Iuim Anuda de Souza, Tito 
Livio Figueiredo, José Pauhno t!a Silva, fran-
cisco Anton:o da Silva Jo~ t Firmino da Sil-
va, Antonio Araujo da Silva, Onofre Antonio 
de Paula, Antonio .Jerooymo da. Costa, G;ddino 
Gox:çaJve de Siqueira, ,1\\Jnoel Thc.ophilo da 
Trindade, Antcnio julio de i"igueiredO, Cesa-
rio de Souza Dias, Sevcriano de ~ouza Dias, 
Anizio Sancho Martins. j():é Ger;·asio M.lrtins, 
J aquim Martins de Figue1redo, Joaquim Be-
ralc:to Evangelista, Gabriel O ndido de Figuc~· 
re jo, Manoel Martins de Figueiredo, GaJdin ) 
Ribas da Silv:t , Francisco jo~t Pere•ra, ,\u-
~usto Alves Dias, Antonio Vicente Martins 
Jo!é Joaquim de Figueiredo. Antonio Ma.rtinà 
de Figueiredo, João da SiiYa Figueiredc-1 Fr:mcisco Sabino de Figueiredo, jollo Sabino 
de Figueiredo, Frar:cisco Luiz dé Souza

1 
De· 

mingGS Carlos de Souza, José GJnçalves ce Si· 
quesra, Philadelpho Santos V1anna, João Vi• 
aona de Souza, Alcides de Souza, Mathias 
Souza Vianna, Pedro Lourenço de Figueiredo, 
Procopio Telles da Silva, Fellciano Alvea de 
Souza, Thoophilo de Souza, José Joaquim Líno 
Perigrino José Patrício, lnnGcencio José dà 
Silva, 1\ mcrico Serapião de Oliveira, José Ma-
ximo dos Reis, José Carlos Ferreira, Pedro Her· 
mioio de Oliveira, Moysés Elias, José Thomé 
Ferreira, Virgilio Hon~ciç Ferreira. Jo2quim 
Alves de p,gueiredo, João G!;nça ives da Costa 
Sob·inbo, Antonio Lourenço Ferreira, José Joa-
quim da Silveira, Jcaquim Thome f erreira 
G Antonio Ferreira <lil Silva. 

Por sobre o signal publico achava-se o se-
guinte: 

Rec0nhcço verd:adeiras as fi rmas da presente 
represenr&ç!o. do que dou fé. Eu, Lazaro 
Fernanae~ de Paul" Assi . e~crivão de paz e 
tabeJlião de notas interino, o escrevi c as-
signo. Em testemunho d~ verdade . 

Conceição da Eôil Vista, 21 de agost'J de 
1910.-Lazaro Fernandes oe Paula. A:Js1s. 

O sr. Aslstoteles Dutra:-Sr. Pre-
si::!en.e, peai a p,Jav!a para passar ãs mãos 
d~ Y. ex ... . uma representação dos habitar.. tes 
da. povoação de S:.~n ta Pbilc.meoa, no districto 
de Sant 'Anna cb Manhuaa~ú, pedindO desmem-
r:ramento do cis tricto a que lctualmer.te t:er-
ten :em i'ara que essa povoação, c.omo dis-
tricto independente, se}a incorporad~ ao mu-
nicipi ; que se pretendé crear-o do lpanema 



-com s~de no diatricto de Santo Antonio do 
joet Pe<lro. 

As razões upo: tas na rcpreacnu~o. estou 
certo, serão st fficientes Fira que a comrnis-
trlo transforme em lei o Fedido dos habitantes 
de Sanh PbiJcmena. 

Dizem elles, sr . p , esideote, que o povo•do 
dista 36 kilometr~ s do arraial de ~anto An-
nio do ]c~ Pedrc, que ne ser elevad'1 á ~illa, 
e 84 do dist: icto de Sant' nna, a que actua I 
mente per tencem. de ma.:ei a que só por e~s~ 
razão deve ser o povoado annexa1•-' 2.0 di ~ 
trieto de Santo Antaoio do jo~ é Pedro, que vae 
acr a séd: do futuro rn·Jnicipio de lpõnema . 

TratHei desSca questão em tempo op ::lortu no, 
pois pretendo apresen ar t..m proj~ct• .~ creanclo 
o município da Natividade, desmembrado 
tambem de Manhuaa~ u . creação essa urgente 
devida a distancia que esse di,tr:cto e11tá da 
séCé do municipio-48 leguas . 

N* tividade é um \)rc.,spero J. g · r, distante~· 8 
k.ilometros do porto da Victoria capital do 
Espirito Santo, ao pass'J que a c1dade :1e Ma-
nhuassú é servida pelo porto do Rio de ja-
neirC', distante cerca de 6oo ki tometros nA: 
entrando nesse numero 1s 48leg as existente! 
entr.:: Natividade e Manhuasaú. 

Enviando á M~a a re presentaçãCI, rogo a 
•· uc., sr. Prestdente, que a faç:a publicar no 
jornal da Casa. 

(Muito /Jem I) 
O s:a. P:aKSIDKNTJC manda que se publi~ue 

a reprcsentac,:ào para ser enviada á commias· 
alo reapectiva. 

'Representação de habitantes da povoa-
ção de Sant~ Philomena, pertencente 
ao districto de Sant' Anna do Manhu-
assú, comarca do mesmo nome , pe-
dindo seja esse povoado incorporado 
ao novo municipio a crear-se-de San-
to Antonio do José P edro . 
Il!mcs. e exmc!l. s:-s . membros do Congresw 

Legisl .. t ivo de Minas Geraes. 
Os abaixo aaeignados, residentes na povo1çãJ 

de Santa Philomeoa e sua circumvizinbança. 
pertencentes ao d istricto de Saot ' Anna do M:~. · 
ilbuaa~ ú, comarca do Manhuas: ú vem respei · 
toaamente pedi r a v . v . cxcs . pai-a serem :k :.· 
membracos do dú,tricto a que pertencem c en-
corpo a:los ao novo mu cicioio que proiecta - e 
aer crcado com sé je no districto de s~oto An · 
tonio do jo~é Pedro. 

Os motivo• que Jevam os si ~ natarioa c!: 
presente para pedir a v.v. excs. esse acto de 
justiça são os segu ntes: 

O povoado de Santa Philomena dista de 
actua1 arra1al de Santo Antonio éo José Pedrc 
apeou ''4 kilometros, emquantoque do de Sar:t ' 
Anna a que perter cem. dista 36 k ilometrc.,s e 
da cidade do Manhuassú 84 kilometros 

As estrada-> para Santo Anto~io do J~é Pe-
dro prestam-se admiravelmente bem 10 t ran· 
sito, por cerem quaai por vargens, emquaoto 
que para Sant' Anna do Manhuassú cidade de 
Manbuas ú tem diversas ~ erras a transpor. 

Acham-se os habitantes da zona de Santl 
Philomena muito relacionados com os de Santo 
Antonio do rio José Pedro, futura stde do novo 
munieipio a crear-se, sendo ahi que têm suas 

relações commerciar s, dabi t que lt.ea vem o 
reeuno medico e e pbarm~eia c é o vigario 
de Santo Antonio do José Pedro que vc m mi· 
nistrar 05 Santc.a Sacramentos aos habitantes 
desta zona. 

E' por es.•as razões, cxmos. ara., que os ti· 
gnatarios da presente GUIIID pedir a v. v. 
excs. qu ;.. 1ej1m contemplados n organiuçlo 
d? ~vo munic; ipio como parte integrante do 
distncto da sede e esperam ser atteodidos be-
nevolamente no redido que fa:em a v . Y . c xcs. 
Quirino Torquato de Queiror, (vereador) . 

Seguem-se mais de duzcotas assignaturaa 
de eleitores e pessoas gradu da localidade. 

11 de 8!! 03to de 1910. -Quinno T rqua:o de 
Queiroz e •r us amigos •. 

Passa-se á 
A:U.lC! ll:N'l'AÇÃO DE PAKKCJCU8 D.U COM:.IS-

SÕKS 

O s:a . j osx ' ,'\LVE-:, por parte da commilfio 
d: LegiaJação e J q~tiça, envia á Mesa o se· 
guinte 

Pa1'ecn',. . u7 
( Quinta legislatura ) 

Ao estudo da commissão de Constituição. 
Legislação e justiça. foi submettida uma peti· 
ção de Americo jost de O~veira, con2m ado 
á pena de a4 annos e sei~ mezes d~ prid.o 
pelo jury da comarca de jaeuhy, oa qual 
impetra do Co"greaao Legislativo perdão elo 
re::to da pena que lhe falta cumprir. 

Embora nã o oiga o impetrante qual o crimo 
per que foi ccndemr.a~o. claro estâ. á. vista da 
pena. que é o do art. ~ 9'4. do Ccd. Pcnal-ho-
micidio Tn.ta·!e, portanto, de crime com• 
~~m. tenoo s ido o r_eu prCKessado e julgado ao 
\u1zo commum-o JU'Y. 

A attribuição de indultar e ccminutar penu 
impostu aos reut de crimes communs compete 
ao Pretidente do E'\ti.d:l (art. 7.·, n. 4, da 
Cc~tituiçã<· Mineira), cabendo ao Çongresso 
Leg1slatiYO sómeote perdoar e comrrutar u 
p~nas impostas aos [õ.UlCciona.rios do Estajo 
por crimes de responaabili cb.:Je (art. ;c., n. , r 
da Coruti tl.li;ão). ' ' 

Posto i!. to. sem considerar que a pctiçãn vem 
clcsacompanbada de ccpia do prc ces o ou de 
cpacaquer documentos Que pudessem eluci-
dH o assumpto. o;:>ina a. commi5 ã.o pelo ar• 
C!lin rnento da referida p::t içi o de vez nue 0 
conhecimento de seu ob\ecto esêa pa á compe-
tencia. do Congresso Legislativo do Estaco. 

Sala das comrnis!Oes, ~7 de a~osto de 1910. 
- Heitor de Souza, preaidcnte .- José Alves 
relator.-Vai&Jmiro de Magalhaes.-Eduardo 
c:o Ama.ral.-A imprimir-se. 

O s .r< . NBLSCN Dll SllliJU. por parte da com. 
WJtsio de f".) rçamento. apreicnta o seguinte 

1e , .., 
·; Pa.-uer ,., u8 
( Quinta legislatura ) 

A cc~ssão de rçamcnto e Contas, a que 
foram presentes varias petieOcs d· porteiro~ 
ccntinuos e serventes das Secretarias de Ea~ 
tadoe repartições annexas, solicitanc!o ele••· 
ção de vencimento~ : 

consideran:o qce, ai6B .c!os favores \i dis-
pensados a e!sr a runccionariO&. em sua grande 
maioria per actc.a ~·o Legislativo e E.xecuti•o. 



e n relação a concessõea ele lotes e pcrdã.o das 
diYidas pela ccnatruc:ção que o Eatado fez de 
casas para os meam0a-, tambem já se acha 
em parte satisfeitos alguns dos funccionuios 
alludidoe, com a melhoria de s..:us veodmen-
tos, nom;;adamente s contemplados nJ art. ó: 
da lei n. -cq8, de t i oc sete'T,bro de 1909 e u-
tros dispos.tivos de leia anteriores ; 

Considerando mais que Jà ~ faJJecida a mór 
parte dos requerentes, tendo sido outros de· 
mittido~ e aproveitados ou promovi .!os alg-uns 
delles. com evidente vantagem na percepção 
d: vencimentos; 

Considerand :>, embm, que os cof ccs oo Esta-
I o nâ) supportam, de modo algum, DR actua· 
ida 1e, o custeio de maiores encargos orçar 
mcntarios: 

E' a commissão d; pare:er que se archivem 
os requerimento~ . por não ser opportuno co-
gitar-se c!a mo. teria que consti~ue ob1ecto do 
pedidil dos requerentes. 

Sala da coounis · õ~. li d~ agosto de 1910. 
-Nelson de Senna. relatur. - F. Paoliello -
jOio Lisb Ja.- Heitor de Souza.-A irnpri· 
mir se. 

Não ba projectoa, reque:imentcs, in jicL-
Çôes, inter.: ella;õ: ; e mo-.óes a serem l!"lie-
aentados. 

Parece,- n . 2 15 
E' lido, posto em discussa.o e se'D dcb :te 

a'pr .v a :o o parecer n. :.u 5. da cc.mmissão de 
Obras Publicas, soli:itando do governo infor· 
m açóes a respeito do requeram~nto ~ Paulo 
Pioneiro c outros. 

Redaq4o final do projeclo n . ro8 
Lida. e p:;sta em discu~ sàC', é sem debate 

app.ovada a red2c~ ão final dO proje~to n. 
I < ~. concedendo a quem ~raiores vanttgens 
ofterecer o uso e go~o de uma catraca de 
fen"' que, partmdo c!e Anna FJorencia na E 
F. Lcopoldina, 'Vá á s~de doo diatricto de je-
qacry .- Remetta-sc a 1 S:nadJ. 

Paasa-se á 

:a .• P ARTE DA ORDEM DO DI\ 
l. • DIECU3tXO DO PltOJKC'tO N. 102 

E' anr.unciada a continuação da l. • discus-
sáo do projt!clo n. IOJ, c~ tabelccendo medid4.1 
par2> a a recada~ à > d imposto de in ~ustrias 
epro6asões,:~.par : ir oeoart. l . · (inelusivé; . 

E' approva:lo o at t . 1. ·, cuía aa~cus!ão s: 
achava encerrada, s: nlo <> mes-no a ., provlld,.,; 

Se n d b j tc enc~rra- e a oi cu~são e ~ ão 
uccesSLvamente approva:tos todo\ os. art igo, 
doproj~cto c Jm a. .. emendas ns 1 ~ 4,dfereci 
das pela commi~ã J de O ça:nento, CkanJo 
pre judicJcJO o a.ct . 9 . • p:la appr.:. v ação da 
cmen:!a suppressiva o. r. 

Annuncia se a votação da emend1 o . s. 
O s:a . j4VMR Gct.ncs (peta orrúm) ped:: que 

sej1 a mesma vetada por partes. 
O sr. F. Paollello (petaortúm) :- S11 . 

Presidente, a comu11ssã ·, como fiz SClltir hon-
tm,teve, ao fo:mular essa emend•, simples-
mente o intui·o d:: cha"ara attençlodos es-
crivães e doa exactorcs estadoaes e muoiai-
plea, para .J m abu\0 que se pratica, reoeti-
dam::nte,em tcx-ka o; municip:os do Eata<b. 

Na qualidade de. a~ntc executivo, que te· 
nho sido éurante se1s annos, em meu munici-
;>io tenho veriúeado que, quando se dà uma 
transmis! ão de propriedade, ordinanamente o 
idquirente c:s:trahe o talão,Dão só na coll=tc-
ia, co~o tareb!m na procuradoria munidpaJ, 
or muato menos do valur da venda da pro-
riedadc. 
Em nc:a:e da commissão, apresenraucro a 

emend .. , declarei que não achava a medida 
efbcaz; ma~. c~ falta de uma outra mata pro· 
Gcua. a comma ral.o apresentava easa, com o 
intuito de cbõmtr 1 atteor;ão do ~ srs. en-
:tores para o abuso que se dt frcqut o temente 

(Trocam·se muttos aoarte~; sr. pre identc 
chama a attex:çio, declarando que a emenda 
cão está mais em d :scu~!âo\ 

A commissã.:>, como dec:lá ei, te e sim , lea· 
ment: esse intutto; 1 Camar~ ll60ra proc.c:dc-
rá como mel h r c:ntend~r e :1 sen c:lc ' HO 
cri terio. 

Ern todo o caiO como ~ inda t !mos ,.., in-
tet vallo da 2 . · par à 1 1 . · dt•cussão, eu me 
prop nho em no.-:n.:: da c ·mmi3Sâ J, a c:s! t:dar 
detidamente O ãS!Umpt fazen :Jo U me d ifJc&• 
ç5:s que f reCA con•enie utes e o c:ecs~arias 
.,ara methor e elarece. a medi la cooata.n· e da 
!mer-da, ou mesmo, !!i a coaun•!\!eo i l~ 
Clais acerta ~a, retiral·a-ei do dc;bate. ~Mui
to bem!) 

Procedendo-se á Yotação. ~ a emcn:la ap-
prpvada, em tOda~ as auas ~. 

O l!!lr . .Jayme GODtes(.liia ortlntc): -
Sr. Presidente, requo(ro a v. eJC. mandar 
cooaignaJ na acta que dei o meu voto contra 
essa emenda, porque estou convencido de QUe 
: r .edida na mesm• concretizada. alem de não 
produzir os resultad?S que se tem em visU, 
accarreta o grande ~nconveníente de ea:bara· 
ç s soo· emcdo as tra~slcçõe~, o a pratica. 

Estou bem seguro c a Camara o deve es-
tar egualmente, de que. dado o n sso meio, 
sem um c:acastro territcrill organizado, ~ hu-
n anamente impossivel á parte ou ao escrivão 
precisar a quantidatic de terreno. por isso que, 
em regra, as nossas propriedades estão todas 
::m ccmmum. 

O s:a. A:ai, 'l'OTKUCS DuTu:-Estou ~ pic-
ao ac :ordo com v. e:s:c. 

O s R . ~Kr.!ON na SKK!f.A: -Não se eJ:ige um 
rigor a:•thematbico 

0 SR. jAYlliK GoMES: -Cvnvcrtida em Jei 
ess~ c!i "-~i:1o a Cam;ara te- rá . oo')()r!~nan-ec
te de se convencer da improlicuidade e da in-
conveoien:ia da medid,, penitencianao-se mea-
m) de ter dado a metma os~ u V(, to. 

Solicito pois, a'"· exc., sr~ P1esi jc:nte fazer 
constac di acta cstil minha declaraçll.'l. 

O SR . P:aam>BNTK:-Será satisfeito o pedi• 
do do nobre deputado. 

Voltam o projecto c as emendas á cc.mmis· 
são ~e Orçamento. 

2.• dist:t~Ssão do proj1do n. r63. do ~nMtlo 
E' anuunciada a continuação da 2. • discos-

silo do projecto n. t6J. do Senado . aoctorisan-
po o governo a cre r nu immcdiiÇOcs:d"' Ca · 
di• ai u:n asylo de mendiz os. 

0 SJt. AIUS'fCUI.KS DUT.u. enYia á Mesa O 
seguinte. 



Reg.urinunto 
Requeiro que o pro\ecto n. 16~, do Sena<lo, 

volte á. commiSião de Saude Publica. 
Sala das Sessões, l7 de agosto de 1910.-

Aristoteles Dutra. 
E' Jiao e postoemdiscussão. 
O SR. F PAoLmLr.o, em nome da commis-

são de Orçamento, declara concordar com o 
requerimento aprt senaoo. 

Sem maia debate é o mesmo approvado pelo 
que volta o projecto á commissao indicada. 

r. • diAcussão do projecto ,. • r67 do Senado 
Fin01lmente é Jid.J pc·sto em r. • discussão e 

sem debate approvàdo o projecto n. 16'], do 
Senado modificando disoosições legislativas re · 
ferenteS á interpretação de appellações sub-
mettida ao Tribunal da ReliÇâo.-A' commis· 
s!o de Legisl:ação e ju·ttça. 

Nada mais havendo a tratar-~e. o sr. Presi-
dente designa para o d, a 30 do corrente a ae-
guime 

ORDEM DO DIA 
PRlJOtiJlA PARTJI 

Até 1 l ;ra da tarde : 
Leitura e approvaçio da acta. 
Ex?ediente. 
Até duas horas da tarde : 
Apresentação de parecerei das cocnmiasõe!. 
Apresenta. ção de projectos, re~uerimentot, 

indicações, interpellaçnes ou moçõe . 
Discus-ão de requerimentos, indictções, in-

terpellaçõea e moções. 
Approvaçào de redações finaes. 

SEGUNDA :PARTK 
Até 4 horas dz t:ude: 

1.• disc s ào do proie •o n. 110, relevando o 
ex-carcereiro da cadeia de Itapo:erica. do resto 
da pena quo lhe foi imposta p.or crime de res-
ponsabilidade. 

:1.• do n. t 1 s, au ·torizando o g0veroo a pa-
gar aos funccionarios do fôro de Baependy a 
importancia de cU!.tas vencidas em processos 
criminaes. 

1. • do de n. 1 17, creando um Gabinete Me-
cicG-Legal na Ca pital do Estado. 

[.evanta-3e a sessão. 

45 • SES Ã ORDINA HIA, AOS 30 DE AGOS 
TO DE 1910 

t"ltKSIDltNCIA DO SR. PRAD:::l LOPES 
SUMMARIO:-Acta . - Expediente.-Repreaenta-

çoea.- Apreaentaçllo do Parecerea.-Redacl!ea d-
naea.-3. • discuaalo do projeeto n. 110.-Emen-
da.-Volta do projecto á commisaão .- 2.• dia-
cussil o do do n. 115.-1.• do de .n. 117.-0rdem 
do dia. 
Ao meio d1 , fe1ta a chamada, ac~am- ae pre 

sentes os srs. Prado Lopes, Amenco Lopes, 
Argemi ro •e Resende, Castello Bra:Jco, João 
Lisboa, Jcão Vellcso, Jayme Gomes. Stylita, 
Aristoteles Dutra, Heitor de Sousa, Edgardo da 
Cunha, Xavier Rolim, Juvenal Penna; Mart• ns 

a Silva, Adolpho iann•, joiO Porfirio, Pe-
dro Lalxlrne, Antonio Moura Alves de Lernos 
Galdin'l Rios, Paoliello, V~ldomiro de Maga~ 
lhà::s, Ne!soq de Senna, E uardo do Amaral, 

Raul de Faria, Schumarm. julio da Motta, jos~ 
Alvés e João Antonio. falta'- do com causa par-
ticipada 01 srs.: Miranda Junior. Campoa do 
Amaral c Silva 1- ortes e sem ella os mais se-
nhores. 

Abre-te a sess10. 
Uda a acta da antecedente c não havendo 

quem sobre e]la faça observações t a mesma 
dada por approvada. 

O ••. r.· sxCJUCTuro, dá conta do acpinte 
expediente: ~ 

EltPJI:DDUIT. 

Officios 
Do ar. dr. Secretario do lnterj .; dcvolvt.n· 

do informados os requerimentos de ;.ue tratam 
os parece• es na. 191. 19~ e 199 da commissão 
de Petições e o de n. 194 dá ~ommissão de 
lnstrucçào Publi ~-

Remctteram-se aa cornmia: ões que pediram 
as informações. 

[)c, presidente da Camata Munici?al de Bom-
fim ecn nome do povo do districto da Piedade 
dos Geraes, protestando contra disposições do 
art. 3. ·, 1 1 J do projecto n. 91, que transfere 
grande parte do referido diatricto para o mu-
oicipio de Entre Rios.-.\' eommissào respe-
ctiva. 

Rlftlerinmrlos 
O SR. XAVDIR Rox.nr envia á Me:a. dois 

requerimeotcs: um do carcereiro ca csdcia 
e curvello. jo~é Soarea Fernandes. pedincb 

elevação de seu Yencimentos e outro de ba-
b•tantes da. f arra do caetbé, munic ípio de 
Santa Barbara, pedindo eleva ilo á cat hegoril 
de districto. 

Remetta -se .; r. o á ~mmissàc d:; Pl'.: :i:r~(';S e 
1. • a r soectiYI . 

O ~a. PAOI.l.KLL:l e:: via á Me~ um reque-
riClCX:.to en:. que j ost Gonçalves Valloni Pira-
hy ~ outros re:uaente& em S . Pe::!!o de Ube-
rabinha pedem privil : gio para uma linha de 
bondes a vapor ou electricos entre a respe. 
ctiva cidade e cachoeira Dourada c bem as-
sim p.ara uma linha t elephooica entre as mes-
mas localidlde•.-A' commis~ão de Obras Pu· 
blicas. 

O SR. j os::a' ALYRs envia á Mesa e pede 
que sej1. publicada n:> orgào fficial a se-
guinte 

R presentação de habit ntes do dis-
tri cto da Conquista, município de 
Itaúna, protest tndo ·ontra a idéd 
da passagem deste districto para 
o futuro município de Claudio. 

Exmos . srs. Membros do Congresso Mi-
neiro. 

Os infra assigna.dos, co 1merciantes, iodus. 
triaes e fazendeiros, residentes oeste districto 
de Conquista, do município de It~ú~a, confian-
tes no espirito de justiça que pres1dc a todos 
o • actos emanados dessa illostrada corpora.,ão, 
vêm respeitosamente, protestar contra a idéa 
de d'esmembrar· se e te districto do município 
de Itaúna. para com eJJe. cre.ar- e um noyo 
municipio. com séde. n~ dastncto d~ Claud1o, 
do municipio de Ohve1ra. 

O districto de Conquista é !ep:arado do dis-
tricto de Claudio pelo caudalO!o rio Pará, é 
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pois, ume divila natural e que por isto mesmo 
· deve ser respeitada. 

Milita, ainda, tootra 1 }>!saarem desse dia-
trieto para o novo muDicipio a erear se, a 
quui impoaibilidlde de communieaçGea entre 
os dois diatric:tos por falta de pontes no ri~ 
Pari. emquanto que para lhúoa. as c:ommu · 
nicações se fazem com facilidade, em qualquer 
~poca do anno. 

Em oo:ne, pois, doa altos interesses deste 
diltricto, e•peram, os infra assignados. que 
Dlo ~ermittireis q e se converta em realidade 
esta anc:onveQientc medida. 

Conquista, 4 de iunbode 1910, 
(Seguem 116 ass1gnaturas.) 
Publique-se e remetta.se t commisaão re-

spectiva. 
O n. ARI;TOTar.~ DuTRA envia á Mesa e 

pede que se\& publicada no j rnaJ da Casa a 
seguinte 

Represent tção de h a itantes 1 do dis-
tri to de Santa Cruz do Descalva-
do, municipio de Ponte Nova, pe-
dindo transferencia para o distri-
cto do Rio Doce, do mesmo municí-
pio. 
I limo ex mos . ars. ~re.-. i .ente e ruemtlro.; do 

Coogre so E! tadoal de Minas Geraes. 
Nó ab ixo assi,plados, residentes na divisa 

do dist n t de anta Cruz do Escalvado:..corr. 
o d,stricto de R10 Dxe, ambos de Ponte r<~o ' a . 
Yimos pe ir transferencia para o di tric:to de 
Rio Do:c, visto vivermos do R10 Doce, para 
onde exo'lrtam'ls tu o ; todn as n0Ssas trans-
a ;ções sá feitas ahi, éie pbarmacia, med•w. 
escola. prirn:acia, tud em fim . Até aactorida-
de policial temo1 a pedir a Rio Dlce, c si essa 
n:to nos !>!rvir fic•mos com cs crimes impu-
ne,-. . 

I. distancia para Rio Doce é d:: um telÇO 
de viagem tanto é verdade que no religioso 
i_á fomos ahendido e ar aexados á fregues ia d~ 
Rio Doce. 

A divisa será : -Damargem do Rio Doce 1 
um espigão em frente á CapelJa de Sant' An-
na do Deserto pela corda da Sesmaria da t' c-
dra, do coronel José '.)ares da Silv3, até ga-
nhar a est ra:Ja de Sar1ta Cruz, dahi pelo espi 
gào campalhe!ro inclusivé o alto da Chacri-
nba daht á corda da Sesmaria de Fernando 
de Ôb.ve ira, inctusivé o alto do D:zerto e dahi 
l'.O ric Pirano-~ . 

Esper· m 1s e r atten:1idos, visto ser de toda 
ju!tiça . 

S. J ! é da Vargem Alegre, 3 de agos o de 
19 10 . 
Mano~l Felisberto Caldeira , Jnnocencio RJ· 

dngucs de Oliveiu, ~ntC?ni de Senna. Cab:al, 
dr. Guido Felix de Obvetra, Jo!é Caaullo ;\\o 
reira, capi à'l José Caodido da Silva, Francisco 
Maciel de Laia, Antonio Bonifacio, Manoel de 
Ara.ujo Amora, j oio Gomes Pereira Salles, 
Mano~! de Araujo Lima, Antonio Raymundó 
de Olivdra, uerino da Si lva TeUes, Bemvindo 
de Ar:m;o Lim • A.nton'o Felix de Oliveira, 
Lucas da Siltcira Souto subdelega-:!o de Santa 
Cruz, José Augusto dà Sdva Martins, João 
Jr...sé da Silva Martins. 1. • juiz de paz, p ro · 
prietarios ·m... Alvíno da Silveira Souto, 
Augusto 'e r eira G l:ne s, commerciante e la· 

vrador, VivaldoMuimo da Silva, pelo proprio 
jost Martinl, Geadrio de Arau}o Amora Do-
miogoa de Arau\0 Amora, Sindonaro de Àrau;o 
Pereira, Antonio d : Araujo Amora, Jmé de 
Arau;o Pereira, Joaquim de Araujo An..ora, Gy 1 
Raymundo da Silva. Domingos ae Araujo Li-
ma, Altino João Motta, Franei!'co Gama de 
Sousa, joao de Araujo Lima, por Ma •. oel An-
tonio Ferrcir1, João ac: Ara~\o Lima, j c. sé Ani· 
ceto, Mc.>C!e~to de Ass1s H.caJho, Amonio d: 
Lino, Joaquim Antonio de P•iv:~ Diomar Vas-
concellos de Pai v a, Rayr undo' Felix de Oli-
veira jllão Fauatino, José Pinto ~o~ Anios 
Jcào 'calixto, jeronymo A1ves d:: Souza, Rày! 
mundo Salustiano Gomes, Theodoro Gomes de 
S .uza. Jcão C ·perttno Pmto, Lc ncio da S il-
vei~ S: uto, Sofsildo M. Rodrig ues Barbooà 
Jcsé da Silveira Souto, Dominf:!O& da Silveira 
5outc, Eurica da Sii·;ei.ra Souto, a .. ld: irao 
!-"-;:r-i: a o: Olivc2ra. Luiz Jgmcio ]u:110r, Dio-
nísio Sa·r ,r e. Scgio d3. Silveira Souto Jos6 
Pereira da SI} vare JOS:: A·-'g.=s c.o Martr()S. 
~llblique-se :e ea:et:a•3e a c :.mmiltlào rc-

~p:c•h·a. 

Te/1 gra111ma 
O mesmo s r . deputado e1 vi. ain·:b . á Mt;SJ. 

um teJ~gramma procedente de Natividade p -
dind::> a creaçao do districto des ·:; nome e ap-
plaudindo a idéa da creaçà elo distr ic:to de 
Saoto Ant:::nio do José Pedrt .-A' Ccmmissáo 
respectiva. 
APRJlSEN'l'AÇXO DK PAJlEC:aRES DAS C MM C:ÕE 

Q sa. jur.m DA Mt'l'TA, por parte da comm·s . 
s~o de Redacção, apresenta as seguintes reda-
C-rões úoaes : 

NedaCfão final do projecto n. 91 
(5 . • legislatura) 

A commissão de R. dacção; a que fd pre-
sente o projecto n. 93. approvado em 3· • dis· 
cussão é d ;: parecer que se ado? e para o mes-
mo a seguinte redaeção final : 

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

Art. J •• Fica instituid'l DO • Estado ce Mi-
nas Geraes, o ensino agricola an buhnte. ex-
ercido por profisaionae" de competencia pro· 
vada de modo a levar aos divcr.::cs cent ros 
ruraes Gs conhec:1mentos ind.ispensa. eis ao 
emprego de machinas agrícolas, adubes, a pro· 
veitam.entos dos terrenos e outros que possam 
melb0r1r o actull ay!tema de cultura. 

Paragrapbo unico. A esse ensino ocd rá o 
governo adJicionar o do preparo e melhor a pro· 
veitamentc dos di·:ersos productos d: lzctici· 
aios e in:iustrias cGngeneres. 

rt. ~. · Ficam creados os seguintes pre-
mias de animação da pomicultura : 

1. De 4:0 Soao, destinados ao cultivador de 
maçãs, mangas, laranjas, peras, marmellos t:a-
naoa.c:, abacaxis, pecep, cacau c outra' 'rru-
ctas de faeil conservação, cuja exportação 
provada por conhecimento das e~tradas de fc.r: 
ro for superiora sds (6) toneladas por anno. 
sendo om oremio para cada espccie de piodu-
cto: 

11. De :a:oooSooo ao cultivador ~os mesmos 
artigo em quantidade superior a cinco to-
neladas, observadas as disposições no n . 1 . • ; 



111. De uoooSJOO ao cultivab doi ~ 
arlig~ em. quantidacic a~perior a dali tooota· 
das tdeD", tdem, do n 1. ; IV. De sooSooo lO eultivade>r dos mesmos 
anigos em quantidade de uma tonda<~•. idem 
ide o . 
Para~ rapbo uoieo.-Para que cnes premioa 

se tornem eftectivos, faz-se mister que a pro-
ducçào seja propria, tomando o governo, em 
regulamento que upedir pard • execuçãO dea 
ta Jei, as provrdencias necesSirias para obser-
vancia d:sta dispOtJição. · 

Art. 3. · Ficam creaoos os seguintes premias 
de animação: 

1. • D: 4:00GSXlO destina :tos a auxili ~r cada 
um~. cas wlru-;;:s r;o a' rà'J adoptadas no E•· 
tadc• e que ceJle se liCcl imem f-lctlmente ou a 
que:., te .ba. e!!l v::,ta cuJ:uu conseguido mc:-
Jho r p: !it se!k ~o cu a;>erfcJçoar c.s f U · 
ctos n-ai pro;::riat para cx;Jcrtaç"o. 

2. · U . de 1r :oc( Sc.o.:> a q uem colher alg-o · 
dão com cuo~n m quantrdad: ~ uper ior a c~nto 
e ci:.c r t:~ m 'l k ,Jcgr:mlll'o• ; 

3. · U d~ 5: • S--ao a quem c: lhe r o mes· 
mo ::;c ne:o d;:: q e t ·a1a o n . 2 , eu1 q anu -
dack tU!Jcri s a s_tenta e cinc0 n:il kilo6ró • 
IDO:· ; 

4· · 0Gis ~e do=s c:o::tos e qu:nbentos mil 
réi• c;; da U:7a, a f.'l em col her o mesmo ge ro 
de 4 1J.; t rata o n: 2, em quantijo~de s .1p:r:or a 
trir·<A e s .:te mil quinnc:ntos ki . g ram_.c&: 

Pa • 0 ro pho un co.-E.' q .. pt;cavel 10 pre · 
sente ~ rtigo a djt:posição do par•graphod a t. 
2. ·, para a efl'cctividade dos premies. 

Art. 4. · Si o ' c,verno entender convcni~ntc 
poderá fundar um cHorto de çomologia, ou fa · 
zer acqu, içAo de lll~m cam~o prali o de p · 
mologi a u oe qual •uer cultura nova o qual 
sirva de modelo paa iquelles q'.le e 'dedicam a 
esse ramo dr lavoura ou a culturas nova'l c não 
ex~eriment adas no Estado. 

Art. 5. • Fica o governo auctoriztdo a adqui-
rir mudas das refcrid..s f rue tas. dbtribuil · aa 
gratuitamente por a=1ue1Jas zonas no Estado 
que lhe p~ecerem nu is prcprias à pomicultura 

Ar t . 6. • P•ra 1 ex:c~:ção desta lei, abrirá o 
governo o credito que lh<: for necesstrio. 

Art. 7. · R ·vrgam· ae as disposiçõ: s em con-
trario. 

<= :; ;a d· s corrmissõ.: • P . e a -::10to d . 19 : • 
-Ecu · r 'o co Amara,, prcs·dcnte. - An~o: io 
MOt• ! a.-j~;lio daM tt "~ , re!ato.r. 

Reducção fitral do projecto n. 97 
( 5 • • kgisla tu:-t) 

A c mmissão de R dacçio a Que foi prc.sen· 
te o proj ·c to n. 97, ,á approva:io em 3. • dis · 
cus:>1 , ~ d · parecer, vi l o não terem sido apre-
sent d::.s ea:.eod2.5 e estar c lara a red•cção do 
metmo. ~e}i. dia ap rovada em d·finit iva . 

S"' 'a d s commissOcs, 30 der.gcstode 191 (), 
-E.:ua:oo éo Amaral, presidente. - julio da 
Mott a, re lator.- ao ~~. irnprimir-se. 

O . R. E DUÀRDO DO Aau.R.u. ?Or parte da 
mes::1;. c')mn:issàc, nvia á Mc:sà a seguinte 

IU\ DACÇio PlNAI. DO PKOJltC'l'O N . 99 
A :on.missão de Re · acção da.s Leis é de pa· 

recer que para o pro jccto n. c;9 deste anno 
approv.ado em 3. • discussão com diversas emeQ: 
das, SeJa acbptada a aeguintc rcdacçào fim.l : 

O ~ LqislatiYO do !atado de Mi• 
au Geraes decreta : . 

Art. •· • Para o julaamcnao du causu do 
di•islo e demarclfilo Ge t~1 parti,ularela6• 
mente doi promoven~ca oo requerenlet •aet .-. 
gi~i a pro,.a de estar pa~ o imposto tênf· 
tlriaJ devUo pd~ meaÍÍIOI, att a :n.t:: é& '.íl· 
tima arrecldaçlo. 

Art. 2. • Homologai& a divlaiH1ujemar,ca. 
çào, não serao atrabJdOs ao.i r:s;~ti7lr- aú• 
tos docum.:ntos CIU certidão d: quaJquer aatu. 
reza. em favor doi demais conctlminos sem 1 
?rova, por parte destes, de aehar·ae pago •que}. 
le imposto na ~poca da ultima arrecadação. 

Paragrapho unico. O juiz oa escrivão que 
i'>fr irgir esta dis?osição incorrerá nas pe011 
e~mmioad•s p 1cs &cts. 8 . • ~ Q . • da lc:a n. 
17 r. de 1 . • ~ S('tembro d.: 1899 

·"rt. 3· · O agrimentor ... u pratico qce, no 
orazo ele um . nno, :llo cr:ncluir ~ di"r ao e 
::1::mar.:açAn, •a ivo o caso d : m _csti-. p1ovad1 
;)Or a.t te ta,llo me:!ic&, d: imped :meoto ou 
o 1aculo Judicial, pode r: 1::r su~tituido. li 
u im r<!quera.qualq c: il'!c: es a "'o, oi::s ~ rviQ. 
:lo-se •s d·spo ,ç ; _s do drc. n. 2 . 0 11. e li de 
z.~ril de 19' 7, t iu-:!o 1. · , c pi t uto 1_11, .. ec:çll 1•. 

A: t. 4. · O a rt m~nsor .u prahc , quaNto 
s= obr·gar ·elas ... ..: s;>esas d~ c r) t s d procca• 
ao de divi~ ào e d marcaçã , p· d ·rá reclamar 
~ otra os erros de co tas. 

A: t . 5. • A dis~içllo do 5rt. J. · c!::t lei n. 
96, de 11 de setembro de 19c9, nao ,. da aca 

pr ::notores de ju tiça c• ex rcicio c:o a vcca. 
c:a nas cau .aa em que ~~ t oh m d de· 
\empenhar as ÁUU1tuiçõ- qu &o.{Uella ..:is Jo. 
si ào lhes conferir. · 

Art . 6. • Para os demais cas em q-.e te· 
n!u m ess=s funce ic n:rics de int::nvir. em razão 
ck. seu cargo, ~ mantid~ a proh1biçào d • ad• 
vogar que s: contem no art. u4 lettra -6-
J lei n. 375, de 19 de setembro de 1901· 

Art. 7. · s escrivães de districtos serão no• 
m::ados ere conc ll rso p: 'o presidente do E~tado. 

Arl. 8 . • Ficam substi ~uidos pelos dilpoai. 
ti os seguintes o paragnpho unico e seus nu• 
:nuros 1 e 2 do a~tigo 153, da lei n. 37 5. de 19 
ie setembro de IQOJ . 

Plrag rapho unico. Verificar-se-à a sub~titui· 
yA0 d= que trata a lettra b do referido art. 
ISl : 

I . Qu.acdo !15o puder ser iulgado a gum fei· 
to por 1mpc .• cnto ae suapeiçõ s buendo 
f~ ta de r:ua:e:o para funccionar o Tribuoal 
c.u qu iqu~r cbs 1 :amarJS. 

U. Qua odJ tratar de d:cisõ::s sobre em• 
~- rgos ou c t· a mat~ria dependente de todos 
os n:emb. os d.:: c:t:1a ua:a àas duas Camaras 
do m :mo aibuüa). 

UI. i'\ão se proccd:râ á s:Jbstituição por au. 
a oci?, aindi que dcccor•ente de lieecça oa 
?Or de:nora de provi! .. ento c posse do cargo 
v•go. Os fe itcs qoe deveriam. então, competir 
10 dcsc:mbJ.rgador auseDte. como relator ser lo 
d 'st ribuicos pcl03 me.n br:>s da respeetlYI Ca· 
c:.an, e, quanju revise r, p~suão aos immedia. 
to, das turmas. 

IV. Nus caso; do numero antecedente 101 
uit.es da re&pectin Clmva pertencerá ràtc&• 

damente a gcatificaçlo dos vencimcntas do au. 
sent , a qaal aeri,mensalmente, abonadlem 
follla. 

Art. 9· • Do acto da junta apuradora daa 
.:JeiçOcs d: j11iz de paz, podert qualquer elel-



- tor do diatrido ou cidadlo que tenha obtido 
• YOtos DI c.ldçlo apurada, recorrer para a Ca· 

IDII'I Criminal dO Tribuaal da kelaçlo. obler-
•~o .. e, para ainterpo·i~o cb rcturao, o art. 
186 do d:t. n. 1.617, de 8 de ôutubro de 1903, 
e. DO jalpmento, os arts. 241, 247 a ~só do de~ 
1. 6J6, de 7 de outubro de 19'33. e art. ~ • da Jea 
n. 492, de 9 de aetembro de 1909. 

Art . 10. Esta lei entrari em exetuçlo dés. 
de a data de sua publitlçlo. 

Art. 11 • Rcvopm-se u disposições em 
cootrario. 

Sala du eommisaG~. lO de &ga~to de 1910. 
-Eduarm do Amaral, prcaideóte e rclator.-
Antonio Moura.-Julio da Motta. 

O aa. V AJ.DOKBO D• .MAoAI.HlJ&s, pela 
ordem. pede e obtem dispeua das fonDalida-
dll r~taea afim de q~J' discutida e 
Yetadà immediamente a r o final apre-
aentada. 

Lida. pois e,poata em diacosslo, t a mesma 
appronda sem debate e remettida 10 Senado . 

Passa-se i 

~.·PARTE DA ORDE\t DO DIA 
1· • ducrus&J do /nildo _ n. r ro 

E' lido e posto em 3.• discussll) o projeeto 
n. 110, relevando o ex-carcereiro da cadeia de 
I tlpeeerica do reato da pena que lne foi im-
posta por crime ck responsabilidad:.:: 

O sa. C.t.,TJU,J.O 8RAlfCJ vem i ' tribuna e 
111'\:lda ' M.•.aa a seguin e · 

Emenda 
N. 2 

Accrescecte-se onde convier: 
Art.. . Fica e_gualmcnte perdoado o ex-car-

cereiro d~ cad :ta de ~lr de Hespanha. Joa-
quim P.acheco de 81rros Junior, do resto da 
pena que lhe foi impJSta por crime de respon-
aabi!idad:. 

Sala da' seuõ :s da Camara, 30 de apto 
de 19 to.-Castello Bcaoco. 

E' apoiada e po~ta em discussã:> coajuncta-
mentc . 

O sa. EDUAJtD D o AliiURAr., pela commis-
de Legislação e justiça, en,ia á M:sa o se-
guinte 

Regfllrinunto 
Requeremos que o projeeto n. 110 volte á 

commiado de CCDtttuiçãa. Legislação e ju:s-
tiça, continuando na ordem do dia seguinte. 

Sala das sessões, 30-8-910. -Eduardo do 
AmaraL-Heitor de Sousa. - Vald:>miro de 
Magalhles.-jost Al,es. 

Posto em d,scus•ão o requeriment~ t eate 
approvado. sem debate, voltancb, por isso, o 
pro;ecto á commis~n~ . 

z.' dw:.ssao do ~o,edo n. 1..!S 
E' h:t .• )~ ; t.J ::m l .' ~~;~.J~a~ e]l:m deoatç 

a;>;,rovado. em amoo-1 os s~us artigos, o pr~Jc· 
cto a. '''· auctorizando o govcro-:> a fpagar 
aos fun • .;~ .:-.~.,··i->: de f~ro d: Baepeniy a am-
ortancia de c.a!i;A: v:'l: i 1as ~:n oroeesaos -cfi. 

minae\.-A' c:ommissão de Le~:1~;1. e ;Jus-
tiça. . . . 

A. C.- 34 

... ' 
~~· d ~ do Jrojft':Ú "· 111 • 

Fiaalmtnte, t lido e posto em 1 • • da:DI-
alo, que sem debate se encerra, o pro\ecto D. 
117, crCliJdo em Gtbinete-lllcdi~Lepl aa 
Capital do Estado· 

Submettido a vot~ t o projeeto approndo 
e rcmettido i commisslo de Legialaçlo e Jas-
tiça. . 

Nada maia havendo • tratar·se, o ar. Preai· 
dente designa para amanhla seguinte 

ORDEM DO DIA 
n.nmiJtAIP.UU 

J.•t um:l hc.ra da tar:Se: 
Leitura e approvação ~ acta : 
Expediente. 
Att 1 horas da tarde : 
Apresentação de pareceres das eorruni-.ões. 
Apresentação de pro\Cctos. requerimentos, 

indicações, interpeJlaçOea ou moções. 
D•scussão de requcria:entoa, indicações. in-

terpellaçõ:s e moç«Jes. 
Approvaçil.') de redaçõ:s únaes. 

SEGUNDA P.UTIC 

Até 4 horas da tarde : 
Discussã unica do parecer D. 216, opinando 

pelo archivamento de diversas reprlsentaçõea 
relativas a medidas d: estatistica. 

Oiacussã') unica dJ parecer n. 1 . 7, opioando 
pelo arebivaneato de uma petição de Americo 
j ost d: O'iveira. . . . 

Oiscu sãJ unica do parec:er n. 218, opinando 
pele. archivamento de varias petiçõ:s c'e por-
teircs,continuos e setventes 2s SCcretariu 
de Estado. 

1. • discussão do projecto n. 116, approvan• 
do as co1tas do exercício de 1909. 

1 . · da de n t6l dJ Senado, auctorizando o 
governo a fundar uma Colonia Correccional. 

Dt~c:u.;são da emenda do Senado ao ~ro
jecto n. 86 (pr posiçã~ n. 56) da camara, 
decl arando contiuuar mantido o Externato du 
Gymoa i o de Barbacena. 

Cootmuação da terceira discussão do pro-
jecto n. 110, relevan4o o ex·tarcereiro da . ca-
deia de Itapecerica do reato da pena que lhe 
foi imposta por :rime de responsabibdade . 

Levanta-se a sessão. 

tb .• SE,:,SÃO ORDINA.RIA, AOS 31i DE 
AGOSTO DE 1910 

PltXSIDICNCIA DO Sll. P.R.t.DO LCPltS 
UMMARlO: -Acta..-E~pediente.- Emen~aa do 
Senado á propoaiçllo n. 5(, da Camara.-Pro-
posiçAo n. 168, do Senado.-Oiscurso do ar. 
::lenna Figueiredo.-Represen taçllo . ...!. Apresenta· 
çllo de pareceres.-Apresimb.çllo de projecto.-
Discurao do ar. Senn.a Figueiredo.-Emendaa do 
Senado á propoaiçllo n. 54 ·-:Discurso do n •• 
Nelson de Senna.-Adiamento.-medacçlkla ft-
naes dos projectos ns. 97 e P3.-Parecer . n. 216. 
-Diacurso do ar. Heitor de oUBa. - Volta do' 

. parecer á commi•Ao.-Pareeeres ns. 217 e 218 
-I.•diaculllo do proJecto n· 116. -2.• do de 
n. 162, ao Senado.-~menda.a.-Emenda do Se-. 
)naào ao projecto n. 86.-3.• di..acuulo do pro-
ecto n, UO.-Discurso do n. Eduardo do~ · 
ral.-Requerimento.-Otdem do dia. • 
Ao·meio dia, feita à.' ehamlda, acha.m-sé' 

presentes os a:.nhores: PtadO Lopes, A.merico. 
Lopeá, A gemiro õe"Rezend~, Heitor de Se~· 



Edprdo da çonha, Xnicr Rolim, CUteiJo 
Brl.nco, f>•olicllo, JOio Liat:O&, Stylitl, Pedro 
I.Aborne. juvcnal Penna; Jayme Gomes, J<* 
AJve~>, jOio Po16rio, Galdioo Rios, AIYCS de 
Ltmor, Adolpho .Vianna, S:nna ., Figueiredo, 
Vatdomiro de Magalhle", Eduardo do AmaraJ, 
Ariatotelcs Outra. Scbumann. Raul de Faril, 
Julio da Motu, Jgmlio Murt~ NeJaon d.J Sen-
na e Martins da Silva, faltãndo com causa 
plrticipada os aenhorea: Miranda Junior, cam-
pos do Amaral e Siln Fortes, e sem ella 01 
maia ~ cnbores. 

Abrc.se a sea.-ão 
LUa a acta da antecedente e nto havendo 

quem 80bre clla faç& obscrraç.Oea ~ a meama 
dada por a pprovada. ' 

0 SR. I,' IICC:Rifl'.UIO d& conta do seguantc 

ICX'PICDDUr'U 
0/ft&•OS 

Do u. 1 • • sJCeUTARio do Sena:So enviando 
u acguilltes 

Emendas c.fJcreci ias pelo Scnad) A proposi 
ção n. 54, da Camara (Projccto n. 56, de ICJC.8) 

a• 
Ao art. r.·. •:crescente-se cin.fine»:-para 

quando as circumauoeiaa financc.ra. do Estado 
pcrmittircm, a juizo do governo. 

. :a• 
Ao mesmo artigo, § r. ·-depois da pllavu 

~thf!Ographi~-~ccrcac~ntc·se-e obi~ctoa de 
ICieDCia, artes e 1ndustnu. 

l. 
Ao art. l · • Suppri ma-se. 
Paçod.> Senado do EstaJc eSc Miou Ge"ea, 

B:Uo H0rizonte, JO de agosto de 1910 . - J~é 
Pedro Ou nmond . ·- <.;amillode Bntto.-Fran-
ciaco Ferreira Alves. 

Pro~lo "· s4, (lrojldo "• 56) da Cama,-o, 
a t}fl# :e refe,,. IJS eMnfd4s supra 

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

Art. 1. • Fica. c.reado nesta Clpital, o c\\u-
a:u Miocirc.•. ae que cogitam o art . 1, • d1 lei 
n. ub, ae 11 de iulho de 18~\. e .u t. 7. • do 
dec . n. 86o, de 19 de setembro dc .>sc mesmo 
IODO. 

§ 1. • Eatc Museu será d; histeria. natural 
cttwographia e antiguida.lea d: Mioas Geraei 
e para eHe sGrao rc;movidu as collecçõ: s c 
c.b j ~ctos de arte, cc aooica, estatuaria mobi -
liario antig0, joiat, quadros. gravuraa e es-
tampas; de numismatica, rrch-:oJo~ia, mine. 
ratcgia, ethaograçhia c out ros j1 exiJtcntcs r:o 
Arc h,vo Pubiico Mu::ci1o. 

§ 1 . • Si o governo julgar conYenicnte an· 
nexad provh oriamtme o cMuaeu Mineiro• .a 
Archivo Publrco c:t> E·tado, mas scb rcgula-
meDto e direcção eapcciacs, podendo tambcm 
estabelecer umif. de suassecçõ;a na cidaJe de 
Ouro Preto. como centro :1a arte bistorica em 
Minas G:nea. 

. § 1·.' q c"useu Mineiro• , a i~ , de servir de 
rcpoa&tono de a a- oatras das riquezas nJturaes 
elo Eatado, de collecções d:: obJCClOJ de hist0• 
ria natural, de eth•ographia ed:: arte em ge-
ral, mc.rmente de c.bjett<l antigos ê r&ru$, 

que ~ r~ciooem maia partiçul&rmeote .com 
i hiltoria de Miou (nos .trcs pc~odos-dê ca-
pitania, flJ"Qvtocia c E3tado,, teri .a i.rlcumbcn-
cil1de zelar pelos mooumcntoa e edificiO.I hil-
toncos existentes uo Estado, pro:ondo 10 go· 
vcrn 1 os meiOI de sua reatauraçlo ~u con-
~"açlo. 

1 4. • OJ obl(c•os, collecçGCI e o patrim~mio 
do -Museu l!flO obtcd!l• por dtdiva, comp· a ou 
permuta com estabelecimentos congeocrcs, do 
pai~ oo extraogciro. 

Art. :a.· O c~uaeu Mineiro. &carl dividido 
em tres acc:çõet : 
· a) de Historia Natural; 

6) de Et• nographia; 
CJ de antigJidldcs ti'storicat. a I .• o p:asoal do Museu será constitui.fo 

por r dircctor. r conscrvadJr•preparador c(;u· 
rato•. 1 naturaliat•viafante c 1 porteiro, ac-
cu,ando 18 fuocçOes de guarda.servcnte os 
quacs terio vcrcimcntoa constantes aa tabella 
anneso e as fuocç.Oes que em regulamento 
desta lei o governo lhes hou•er c!e dar. 

I J. · O go•erno fart 11 primeiraa nomea-
ções do aircctor1 do coo.•e:vador·preporador e 
do naturatista·VII\ante independente de COD· 
c:urs , aprovcitanoo pi1~1 casca cargos cidadãos 
de not ria c:tplci ·adc para cxc1 cel-os. Pode· 
rao acr aproveitados pro6asiontca extrs ngcirca 
mas em commissão, para os referidos eargc.a. 

§ l· · Em tu'Jo quanto lllcs fur applic.veJ, 
coos.deram-!e extensivas ao cMuseu Mineiro• 
e ao pt S801l t echnic:o nelle empregado, u dia. 
pJsiçOes Jegaea c r(gulamcntarcs por que se 
rege o Arcbivo Publico Mineiro. 

kt. 1· · fica auctorizado o governo a des· 
pender cocn a c;nd•çlo c instllllçlo do Mu-
seu, at~ trinta c ... ntc.s de r~is (3 : :oo~:oo), fi· 
cando llle. des;je já, aberto o oeeeraario crcdi· 
to r ara as prunciras despeus e custeio do 
\~useu emquaato nlo C JDSi~ar no Or;amento 
da despesa do Eatado a verba annual que for 
relativa ao Museu. 

§ 1. • lmpnmu-se-ã:> nas dfic'n•s d1 Jmpren-
aa do E"t•do 01 cAanacs do Museu MineiH • 
reYista dirigida p:Jo oirector do Museu e que 
imerirá estudos c cocnmuoicaçõcs referentes 
as Jet~ras a), 6) e c) do art . 1. • deste ptojecto 
de lct. 

§ 1 . · No credito ab.: rto ao go•erno n'l art. 
1· ·, cstã comprcb ojidas ~os V('rbas'que fe-
rem nec:essarias para a acquisição de mstru. 
n.ent( s e apparetboa d<stiaadcs a prepar<çõ:s 
taxi~rmieu e para ccmpra de obj; ctos c col· 
tecções com que ac iniciar o Museu . 

Art . .c.· O governo regulamentara a presen· 
te lei, n:> sentido que m~lhor consultar aoJ 
fios c anteresses do c 'f1U5eu Minei o•. 

A~t. s. · Rt vogam 6e as di-posiçõem em con· 
trano. 

Tabella de venelmento• 
Empreg a Vencimento Total 

annual 
Director . . . .. ... . ... 6:coo!ooo ó:ocoSoco 
Con<>ervaoor -pr c para-

dor.. .. . .. • . • .. . .. . 3:6ooSooo 3:6ooScoo 
Naturalista.Yiajaatc.. 3:6ooSoco ; :bor Sooo 
Porteiro servente.... 1Uoc.Sc.oo 1: ~0<4 .~,:.o 

Os Ycncia:entc.a constantes desta tab:Jl.11 se-
rão divijjdos em '/tóc ordc na~o e '/J dr' gra-
tificação. Ao nat.ralista, quan:to em v\,ge n:, 
será at:onada uma diaria de 10$ooc . 



.,.. 
Sala daliWÕtS da Clmtta dO'l rJeDI .IId<.l 

do Estado de Minu Geracs, tm et!l Horizoo-
te, 8 de setembro de IQO~. - () preti .. ente, 
Anbllio da Silveira BNm.-0 '. • SC<"rctaaao, 
Amcrieo Ferreira· Lcp...$. - · O : • • ,..,.cretari·) 
Raul de Fari1. -Para a ordem éo . trabalhos: 

Do n:esmo ar .• remettendo a ,eguinte 

FrojJolif4o •· 1681 do ~eruu/o 
(Quint1 legislai ura) 

O Coogresao do EltaQ>d• !"ttinnl Geraea de-
creta: • 

Artigo uoieo. Sera. eootado ao teaente-éo-
ronel da Bnpda "lltci&l, Joio lgnacio da 
Costa Santos, de ceordo com u leia em Yi· 
gor e 16ment,. p ra 01 eleit01 de au1 refor-
ma, sem dir~u a reclamaçlo alguma. o tempo 
que estev~ 111 t cJo aerviço da policia desde 
rs de abril de '~79 att 17 de outuoro de rS86, 
em que 'JI!U.JIIIDCnte nomeado para o mesmo 
poste' , rc1Q81.daa u diapoeiç&a em contrario . 

Paço do Senado do Estado de Minas Geraes, 
Bell.l Horizonte, 30 de qosto de 1910.- José 
Pedro Orummond.-CamiUo de Br.to.-Fran· 
cisco Ferreira Alvc:a.-Para a ordem doi tra-
balboa. 

RlgueriM#IIo 

De Be1jami:l Flores e outros lentes do Gy-
mnaaio Mineiro, pedindo que o(;( ngresso au -
ctoriz:e ao gc.verno a pagar-lhes as gratifica 
ções que deixaram de receber pela regcn:ia 
de au1as supplemectares. -A' commhaão <!e 
Petições. 

O ••· Senna Fjguelredo:-Sr. Pre-
aidente mando á Mcs• uma representação de 
habitantes d.:: S•nto Antonio do Rio jost Pedro 
applaudindo, co cnthusiaaa:o, a elevação 
daquelle pov,.ado á cathegoria de municipio. 

(;amo. sr Preaid!nte . na representação esses 
habitantes f a zcm sentir que o asaumpto t ~m 
maia um caracter geral do qu: Jocal ou re-
gional, isto é, com a creação daquclle muni-
cípio estarão removidas d - vez as questões de 
limites com o E, pirito Santo, requeiro a v. 
exc. a pu~li cação da represen :ação no or-
gão official. ' 

Acompanha o abaixo-asaignado um mappa 
do territcrio do municipio de Manhuasaú e do 
futuro municipio d:> lptnema, demonst· ando 
u suJa divisas C'm1 o l!.spirito S.lnto. 

Pedindo a publicação d~ representação, pen-
ao ser de utilidade, porque cogita de um as-
sumpto de in cresse estadoal e não regional 
principalmente por causa das questões de limi: 
tes com o Espírito Santo. 

Aproveito, a op,x>rtunid.1de de me achar na 
tribuna, c re tueiro a v. exc., sr. Preaidente, 
que as emcnd• do Senado â proposi;ão o. 54, 
da camara, sejam dia:utidaa e v tadaa na 
preaente aeulo, dispensadas para esse 6m as 
formalidad:s regimcntaes. (Jl•ilo 6tm.) 

E' approvado o requerimento feito pelo n :brc 
deputado, no sentido de serem discutidas e 
votadas na preJente scaaao u emendas do 
Senado i propoeiçlo n. 54. 

O IR, PllltSmJUftlC maoda que a representa-
ção pelo meaa:o sr. deputadO offerecida acj' 
pubhcada e enviada d:pois i commialào reape-
ctivL 

Represerltaçio de habitante• do diatri.: · 
cto de Santo Antonio do Rio J os6 · 
Pedro, município de Manhuassú, di-
rigida ao sr. deputado Senna Figuei-
redo, agradeç_endo a esse illUitre · 
representante do E1tado a apresen-
tação dó projectO' que eleva esse-. 
distrioto a categoria de villa. ' 

Exmo. ar. co:-oncl B!raardino de Senna Fi· 
auei1edo, dignisaimod:putado pelo r.• diatru~~o : 
Cio Eshdode MinaaGeracs.-Bello Honz~nte • . 

Pelo Minas Gmzts de 25 e ~6 do mez: proü- ' 
mo findo, tiYemos o immcnso prazer de ver 
realiz:ad:> por v. exc. a ocaaajuata aspiriÇlo, 
tpresentan:1oao d•gno Congresso do nosso Es-
tado, o pr· jectode elevação a viUa de noaao · 
diatricto. 

Com este acto de justiça nlo ~ó •. nc. ; 
veio al encontro do nosso deeejo ardente em 
emancipar-tlos. o que ha muito t uma ncceaai-
da:ie que se im~O ~ por todn as formas para o 
deacnrolYimento deaaé ped•ço da ' matta, por· . 
que, vasto como ~ o muoicipb actual nào ha 
possibilidade de aer bem adm niatrado e por-
tanto maito perde o muni c pio c ainda muito 
mai• o nosao ~taao:por fa ta de uma boa ad· 
ministnçã", tereos ditto além c-e outro. um 
cxelllplo frisante q:Je nos for : ece o tcrritorio 
em Jitigio, situado i margem direita do Rio 
jJeé ~edro, terntorio e· te de uma extemlo de , 
q •Jarenta leguaa p:;r d~z:oito de largo, cccupa-
lO por diversas 'ovoações e cuja populaçlo 
não sabe a quem deve obedecer e que tendo 
em qnsi sua totalidade mineiroa, peod' m en-
tretanto maia para o Espirito Santo, em ra· 
zão de ser esse territorio coJtinuamente per-
corrido por emissarios do Rio Pardo. ci jade 
do Espírito Santo, bem proxirno ao t:rritori:>, 
os qu•es p:lr promessas falJazea ou ameaçu, 
procuram convt.rtcr os habitantes para o Es· 
pirito Santo, ea:quanto que o Manliuusú nada 
faz em prol de Minae, pJtque sendo\~ m ;1' 0 
vasto o 6eu territorio municipal. ~ :;rtacto 
d1fhe•limo de a::r 6ccdiz:ado, oào ! Jd: .n ..s 
auctoridades administrativas e juJiciari-... pro· 
ver doa males que oceorrem üCSte tcrritorio 
qu~ só p<.r si pod.:ria coostitrJir um munietpio 
se ~tivesse mais bem ur.:> ido, o que náo 
•contece pOrque muitos evitam ..lltar sua re-
sideu.;ia abi temendo flS Cl)n ~tantea embar•çcs 
e i··justiças a·maa d·~ "1Ue .e aervem os emis-
~--~: ;s espirito-san1• u •t:s, e com isto ex mo. 
,r . a::lito perde o ... .aJ municip:o e ainda 
mais o aosso EsbdJ. 

Assim, pois, fci por v. exc. apr! sentado 
m remedio radical para finalizar este dilêma, 

crean:io-se o novo municipio que sem ser me-
nor e achar-se muito p roximo ao territorio 
poderá aux liar os habitantes de abi. os qu1es 
acham-se quaaí todos entr laçado! por laços 
de parentescos, de amizade e de eommercío, 
cem os habitaot~s de no~• fregue:iia e· O'~ 
quaea tendo certeza do apoio proximo n1:> exi· 
taram em dcci1ir-te pela causa mineira e, no 
entantn o Manhuassú nada perde com a sepl-
raçto do nosso districto e o do Patermo 01 
qua :a farão parte do novo município, poa .. no· 
mesmo projecto ~. (~c. pre~iu is~ crCJD~ 
para o Manlluaasú doiS d&atricto• b:m iJD.P9f~" · 1 
tantet em vutidlo territoriál e · comaíêrc'íàJ~ 



-que alo o de s. Domioaoa e Sant'Anna do 
joat Pedro. · 
V~cn portanto os signatario3 da presente 

tgradccc:r a Y. ezc. eat~ acto tio justo c peJir· 
v91 proaigacs que tereâa o apoio c a,rackci-
mento aos hzbitantes ~os diatr i c toa a dcs· 
mcm&rar·ac do Manhuuaú, além da gloria 
qo::.c voa cabe de haverdea, com um ,oJpc d:· 
ciaãvo,1cabado com u~a qucstlo qae lla mui-
tos · 1nnos pende de uma deci!l ,, trazen~ 
os habitantes do te rritGrio. tOdús b:lmcm la-
borioaos, em constantes sobr(saltos, por r.ão 
saberem 1 quem recorrer em suas maltipliS 
nee~asidadea, de soccorro 1udicaario c a:lmiais· 
trativo. 

U novo municipio a;t:...ad 1 em terrao~io 
uberrimo, poderá em poceQ p:ospcrar si tiver 
uma admioistraçao correc ta que saiba prover 
dcs malc:s queau~ o pre!ente ttm peado o a ·Í· 
tntamento deste tcrritorio abençoado pela na· 
tureza. mais tambem ckacuraeso do minimo 
11elhoramento peJes pod. res publiccs faltan-
do-lhe tudo que p~ssa auziJiar o seu cb~en
vdvimento natural. 

Graç•s, por~m. a v . ex: , parece-no> que 
vamos em breve entn r na phase do progresso 
c por isso constituiu nos devedores a v. exc. 
d: mui :a'~ gratidCes e po~ esta pcnhcramos a 
nossa palavra qu: seremos sempre em favor 
de v. exc. 

TerminAmcs e• ta ap· oveitando a oppc.rtu -
nid&de de ap resentar .vcs os protestos d : alta 
estim.& e consideração. 

Santo Antonio do José P~ro, 15 d.: Agosto 
de 1910 . - Antc.nio Pinto de Assumpção O ym-
P!O Pin.to .d: S9uza, jo~t Pmto Furtu o:< ,ly rr-
PtO Te1xesra Pmto, joao jose P.r.to. Theophi-
lo Feruandc s da Silva, Porcin1 Pires da Luz 
José Francísc.o Aleixo. joaq.Jim Amu o Tei.' 
zeira, fnncisco de A •&i · Cintr •, Fran.isco 
j ost da Sil:a, CUJos Luiz rt\.l.celar Franc,sco 
Ferreira d• S ,lva. j c.6é Mario M•galnães, Anto 
nio G:Julut de Faria Laurin:lo Vieira d: AI 
m !i::l_1, .Mariano Dias. ~e carvalho, Juvc: nc•o 
Martu.sd~ Mou·a. )O!e Marco' i ·· ~ Noguei a, 
Manoel Sdvaco da f<ocha . Anton1o Si tvc:stre 
da Silva j 11nior, ~o~tint o d: Campo!, lyo 
t ho Rojrrgues Ou ar e, Henrique t1mc 1 Ga 
brid José l{o:k igues, \Ja':>ti::l Alves Rodrigues 
Scb•stiélo Onofre Rvdrogues, Franci~co H: r: 
nardioo Ro:' rigucs, Firmino Al ves Pcrc; 1 p 
Domingos Pinheiro de Lacerda j ... s~ \a rtin~ 
de Mo:J:a e Americo da Silva ~; az. 

R~querimentos 

O SR. ARGRMJJtO 02 RttzKND2 manda á 
mesa ·ois rc q uerimentcs : um, de Húnorio 
Guimlràe!', p~a.ndo se ja rew1lle ida d: u ili . 
oad.: p ~ bli;• do Congresso o: s Profeswres e 
or ~ena a impre~ s!o dos annae co mesmo 
Co gr sso e o . tr. do m~mo cidad!o pe:lindO 
Uml Ve tbJ de SCo$000 ann'Jaes O I Urçam : nto 
p~.ra grat•fi ~rçao ao prc.fc:sscr de musica !la es-
co'a do sexo ma: cu tino c!e Ube abinba e ta -
b m 1 :1ocS 01 annuac:!l, como gra ifi ~ açAo • • , 
suppheante por serviços extraordiQ ,nos pres · 
ta ::os á m ;sma escol: • 

Sa..., remettidos : o '.o á com missão de 1 o-
strucção Publica e o :a. • a de Petições depois 
de aeJJados . • 

O 6Jt . Nttr.,CN 02 SENNA envia á ~·um 
requeriment o de jo&~ G:neroso de Almeida e 

SiiYa IOiie:tan:lo ~l!agem de ED& fazenda 
daa Barreiru, do di!trieto da cidade do Pc-
çanba para o de S. Joio Evanaelista.-A' 
éommisllo reapectin. 

'0, la. Harroa DB SousA. devolve i D"CII 
em nome da ec-mmiaslo de \Uatiça o prcjecto 
n. 16S, do Senadc', ji apresenta~opara l.• dia-
s&o, reaervuxfo-sc o direito de, ne&tc turno 
regimental dferecer lhe as emendtl q'le jul-
gu aeeeiSazias.-Fica sobre a me!a oproje· 
c to. 
.lPUSBNTAÇÃO DB PAR2CBRIIS DAS ClMMIS• 

soa 
O u. HBIT.llt DB S1u A, por parte d. com-

missão de Constituiçto, Legislação c justiça, 
apresenta o aeg.Jinte 

Pacc:cer para :a . • discuslão do proi ~do n. 
IIS . 

A commisslo d: Co:-.stituição, LegislaçAo e 
Justiç•, a que foi presente o proiect~J n. 1 H 1 d1 ·.amara, 11 apprcvado em :a. • disc~ao, e 
de parecer C'J L.C o mc:amo seja ~ubmettidO á 
J.• di!cusaãJ e app1o .. ado. 

Sala das commi~sões . e:n 31 de agOt to ce 
1910 .-Heitor de Sousa.-V•ldomito de Ma• 
galhães.-Ec!uardo do Amatal.-jc.sé AlYes. 

O orador pede e obtem dispensa da impressão 
do pnecer que acaba de a .·rcsentar. 

U 6R . F. PA• r.uu .. r.o, e ~ nom:: da co-n:nis· 
são de Orçamento, apres~ nta o s :guinte 

Partcer para 2 • discussão do proje.to n I07 

( 5. • Jegislat ura) 
A comm issã) dv Orçamento e Contas. 1 que 

foi rese r. te o pro j~ c to n 107, ja apprc.va::!o 
em r. • di~cus~áo, é de parec• r ~ue o mesmo 
se1a dtdo p•ra :.r. •, •e ervan: o.se pr rém o 
direito de opp r unamente,• ff~rece r-lhe c:men· 
dU. 

S• la ~:1s commi~. O:s , 3' d! a o'to de tQIO. 
-Ftan.;:,!co P Johc:t Jo .- -j )il Li~boa . Senna 
FiÉueircao. - Heit:,r de Sousa. -Nelson de 
Senna -lmprima-~e . 

Passa-se a 

APRE oE NTA l: DE PRr JECTJS, lll\QU2 RIMlitNTJS 
INDICAÇÕES, INTEII.PJt:.LA;õttl E M J - ES 

O s r. Senna Figue iredo : -Sr. Pre· 
jjente, vou ~ ubmet cr á coosideraçao da 

t_ a.sa m is um p:-o j :cto e, coa:o ellc tr.da de 
mate ria de _real interesse para o Estadr , el-
~ ero que, am ja n: ta ~ es>áo, ~e ja elle con-
vc•tido em Je i. 

E' be.m conhecic!o . sr. Presidentt>, a con-
fusão que actuaJmeute ae c!ã m. di5 rimina-
çao d s serv•ç.,s de estradas publicas. 

(..1uasi sempre, o E5tado vê se aa cootig•n. 
c ia de construir ce1 hs c• trada , verdadeira-
mente munic•p .tll, e, muitas vezes, particu-
l .. res, em pre.u·zo dos que deve fazer, e q t.: e 
&ào • quella.> q:Je, pu it.do de OJfte' e' tes ZO· 
oas, proc ram os m:rc•doa consomi::lrrea e 01 
p~ntos C')nveni::ntcs f ara. a expo:t açlo ée ge• 
n~ros de producçào. 

A cal s '· !r. Pr:sidente, desse em!>araço 6 
r ã' pús•utrmo.> um qu,dro gc:• el d.L vi; çlo 
pelo qual se pudes e saber. qu~tc s estra~s que 
cabem ac.s particulues. _ás municipalidades e 
ao Eata:1o faze., ccn,u urr GU re:onstr Jir . 

O p'ojecto, que vou 1present r a CasJ, 
trata d :: resolver de vez o a!sumpto, vit.to 



que auctoriza o J'OYcrno a organizar um qua-
dro da víaçlo geral do Eotado. em que deScri. 
mioe qoaca u tatradas da compc:teneia C:o 
pemo c qaaea u du municipalidades. 

O protecto ~ de J'f'&Odc utilid8de, c entre u 
au11 diapo.QçOel, nota·ae uma que auctorin o 
IJOVeroo en·rar em accordo c:om 11 e&maras 
MWJicipae• para que, a C&r@O dellas , cor· 
rendo, p:lrém, IS dc.peaas p r conta do Esta1o, 
fi:Jue a c<..nservaçlo das estrada~, em t~rrito· 
rios de seus mucicipios. 

Evitara casa disposiçiJ, sr. Presidente. o 
facto que ac:tuaJm~te prcleoc:iam •: tttradas 
construída• em um ;noc, nt.cesaihrem de se· 
rios reparos no aono seKutnte. 

Assim, a c:onservzção ücar:do a cargo doa 
muoicipios. p ·Rm as despesas pagas pelo The · 
scuro do Eat&do, td facto Di ) mais se dará 
jam•ia. 

Sendo de grande utilidaje o pro\ecto, eu es. 
pero que a casa aindo~. este: anoo. o traor.forme 
c:n lei, afim ~e que o g <.verno fi~ue armado 
d: meios par~, na prox1m1 l!gil' latura. lipre-
aentar u o quadro geral d~ •iaçào publica DO 
Estado. 

Vou ler o projec:tr. , pedin:1o a tcd 11 os n0s 
•~ colleg•a que co':l• .ecc.m a no-sa lei ci • i f, 
que cxpurgem delle as dísposi~ões dcsnece:sl.· 
rias e inutei•, afim de que elk, transformado 
em lei. prc st : ao Estad > os sc.r• íç s que eu, 
embcra leigo na mat : ri a (filão apoiados geraes) 
tive em mente o :: o · fecci1 mi-o. p :n anJo 
a :sim po:i=r pce•tJr tom serviço ao Es:a jo. 

Diz o p rojecto (/1). 
Sr. Presidente, cc..o:o o pr ... j: c to. em alguns 

de seus artigo!, t r at~ e :~s umpto que se liga. 
a"J dire=to sub:.tan ivo mllis uma v~z. alim ~el
le nl:l a:r taxa.Jo ae inconstitu ; ional, apello 
para ns jurist<ts da f:;sa, que o < X ?U ~gue .n d ~ 
tal de: leito, e ndle en ;omrar~m, :nelho~and .-o, 
d : mob a votarmos uma lei ~em ~' eit os e 
que Clê lo6ar i chicanas. 

Cot:cluin o esta p1lida ju ti (L ~ çã ') d? p·o-
ject(l, aevo diz<:r á \.amua que tive occa:,i!o 
d~ falar corn o dist íncto min·iro, que oreve 
super intend :1 á cs neg ocies da pas ta da Agri · 
cohu ·a d J Es ado, sobre e~se prc jecto. que 
lhe causou a melhor impre~SA:l e es-se di , tincto 
meço pediu-me que o ~ presc:ntass: aem demo · 
ra, afim de, ainda e te ann::~. fo• s elle tnn3 · 
forma d) e m lei do Es!a lo. (Muito bem I MuUo 
61m I) 

p,ojeclo n . I/9 

(Quin a legtslatura) 
O Cm ) r~sso Legi~lati vo d ; Est ado d~ Mi· 

r:as Geraea dec reta.: 
Att. t · São estrado~s publicas odu aquef-

Jas que tiverem si:io abertas e etJnstru id•s pe. 
108 poderes puoficr s geral, cata:1oat c.u mun·. 
cipal, e bem a s im. as que, com acqu icscenc·a 
llos proprie:arioa du terras que atraves arem, 
aetv1rem in int:rru "Jtl n ente pc:Jo pnzo e que 
cog .ta a lei civil ao Ir "Stt ::» d ; ínJ.vi:1ucs p; r-
teccente3 a determinado numero oe fogos. 

Art. :~. · Os camiohos Gentro de 1:.ma pro· 
priedadc; fa :ultad lS acs •iziobos r-ara o tran 
s1to de productos q e :1-:v11m ser beneúciadcs 
em r ngenho•, mci ::os c u fabricas pertenceo-
' ea á mesma prop1ic:dade, nãos&o estradas pu· 
blicas. salvo o di~posto na ultima parte do 
art. 1°. 

Art. ~.· As eatr~du publica !io genea ·cu 
ruraea. 

Art. <4. • Slo estrdaa gcraea u que atra~ 
veaaam maia de um municipio oa .dlo c:cm-
muoic:açlo para Estados JimitrJpbu;-- que. 
dentro do a:unicip;o, Jigam • aua sé:tc aaapo-
voadOS, ou a esta;õ:s fcrrc-Yiarin ou fhnaaea, 
aelle '' tuadas. 

Art. 5 • • f lo cstra':!aa ou c1minhoa ronca 
aa que communicam entre si estradas reraca 
e as que ligam uma ou mais prc.priuiadea ru· 
raea a catas e~tradas, a llOV<Jac!oa ou cidacea, 
estações ferrc-viariaa ou 0Jviaea do z:r.anici;»io. 

Art. 6. · Ao Estldo compete a conaerYII· 
ção das estradas gcraes que. atravea1am maia . 
d: um munic·pio. ligam ca centros Pgri~ 
aos mercadt:"·S ou estações de estradas de fel"re 
ou OuYiaes ou ac.s Estacba limitnpb.ea. 

Art. 7. • Aos munzcipios compete a c'.-nser• 
vaçã , construcçã0 ou rec:onatruc:çlo d&l es-
tradas que <kntro de seu territorio. lisam .oa 
centros pro:k ctores aos m~rc:ac=oa, c.u a esta-
çõ:s d: estrad:ts d: ferro ou Ouviac•. 
Paragr~pr o unic:>. A c :mstrucçâo, conscr-

nçA 1 e reconstrucçào d:: obras d'arte entre 
n uoicirios ou districtos do mesmo mu:licipio 
caberão a.o E~ta o, desde que os recurscs nor-
maes daque llei não p< s~am fazer face és dea-
pej2S. 

A1t . 8. · Os serviço de estradas dentro doi 
di•trictos devem ser custeadOS, tanto quanto 
possível com &eus proprits recurso• . 

Art. 9· · As e1t r~du ruraea serão recQ.DS• 
truidas e cor.s:rvadas pdos reapc:c:tivc.s propric-
tarios. 

Art. 10. De ntro co prazo de u:n anno a;Q.a 
á .... ublicalj A. c:~sta lei a Camaras Mun1c:ipata 
dererA org an tzlr a re lfÇI."' e c:Iassi6c ~ çao du 
est adas geraes e ruraes dJS respcctiv~ mo-
nicipios. cUn jo C:S!a rcl:çã toda a pu !ici~ 
para. conheci mento dos interesaadJS. 
P~ragra?bO unico. A relação e c:la;siti:ação 

d~ cado~. czmur se ri rcmett1d8 ao cro•erno do 
Esta~o que.-, em v1 ta de tod~. ma ·dirá Jc:vau-
tar o quadro d1. via ;lo pub!ic.a dJ E&ta~. dil· 
cri minando as estradrs que devem úear a car-
go dos pode1es estadc. ae •, pcden~o m~ smo ea-
tab : l cer novo plano maís ajeq::ãd> ás ccm-
muníc•çõ:s cos c.entros çrodcctor: s ;om <:. 
mercados ·u e~ t : çõc.-1 ferro viarias o::! plu•iaes.. 

Art. 11 • Os p~upriet arios, que s: c:c nsioera-
re:n pre judicad s p::Jo acto da • amara J\luci· 
cipal inclu in Jo na relayào e cl•ssi fict çã > d.IB 
estradas caminhos qJe ju 'garem Ll.o ser de 
scnidã::~ publica . poo:rao, dentro c!e tre& mc-
z~ s da d .u da publicaÇão da.quelle act '. apre-
sentar s•Ja opp i,:ão, inician~o a prova c o 
procesw d: rc:, v,ndictçlo si a ml.:!licipaliduje 
rwo acce ta r a ;; ra2ões d: opr;os:ção. 

rt. '"· Qu• n;o, por eff:ito do parcc,!amcnto 
das trrrcs c.. u por.t utra qualquer circumnstao-
cia uma pr príeda.d: ficar separacm ca estndt 
pu 'lic• ~or outras proprie:1ade~, os d ,oc.~ cba.- .• 
tas Sã ) c. bn a .los a d .r áquella a ne:essaria 
c:tmmu nt:a li. •, m :1ia n:e indemnizaçãoarbitra-
ja 01 for ma ~a lc:i, 5i nlo for c:omt1Ill.2 ami-
gavelmente. 

Art . q. A obrigaçao de dar ser>iCào IÓ-
meotc ex1ste pHa o proprietario doe . erreza 
que separam a proprie:1ade a ae1vir da ~tr&llla 
publica m;. i J f n xima. 

rt. 14. No ca'>ode s:ruma estradap!lblita 
eatragada por obras de cxp!craçlo d~ Dllaa&. 



pedreins eatrad·s de ferro oa quaesquer ou· 
tus quer pL blicaa ou partícula: es, 01 emp~n· 
rica ou P.rcprietlrica de taes obra~ são obn~.•
dol a reparar tOdol OS estragc:a featcs OU I JD • 
demoizal-os ao arbitrio do governo munnicipal. 

. Art. 15 • . O governo do Estado entrari em 
aceordo com as Camara~ Municipaea- afim de 
que ~tal tomem a acm cargo a conaervaçlo 
daa ~trldta geracs mediante o pagamento por 
parte cb Estado. 

Aít. ·,o. Revogam-se 11 disposições em con-
trario. 
. Sala das l:lfÕ . s da Camara doa Deputadc S 

de MiniS Geracr, li de agosto de 1910.-Sen. 
01 F~gueircdo.-A imprimir-se. · 
Emmdas do ~enado ao twojecto n.s6, da Ca· 
· · ,,ara de (r909 1 

(Pccposição n. 54) 
Na forma d requerimento do sr. Senna 

Figueiredo, são lidas e postas em discussão 
ú emen:1as offcrccidas pelo Senado á propo· 
siçã'l n. 54. da Camara (projecto n. 56, de 
IÍJo8). creand::> o M'lseu Mineiro, na capital do 
EstadO. 

O i.r. Nel•on de Se nua:- Sr. Pre-
sident~ o pro1ccto n. 54 foi objecto de cari· 
Dhe!.l solicitude por parte dos srs. Dcputadcs 
de Minas Geraes. 

Maduram: nte e tudado, com a rcfle:aão que 
a nó3. legisladores, comp:te em;;regar no ua-
me da ; materias subm!ttidas ao debate, nesta 
Cua, não é licito que ! obre as emendas offe-
recadas p:lo Sen:odo ao mesmo pr jecto, se 
pronuncie, de chofre, a Camara dos srs. De· 
putados. 

NU,a.s condições eu tomaria a liberda Je de 
solicitar a v. cxc . . sr . Presidente, que, com o 
Jlaat'da Casa, se adiasse a. discussao de sas 
emendas por 24 horas, conhnuando as mesmas 
na ordem do dia de amanhã. 

Efs o teor do m~u requerimento, fundad ; no 
espirito de S!n ata reílexã • para que não 
muta•cmol um t rabalho feito com cari nho e 
eeforço por esta Camara e qu aprouv.:: á sa-
b:doria do venerando Senado Min ·iro. Si não 
t runcar, ceio me cs, com o temor da despesa 
mínima do JC :o.1o$oo0n, d!~ tinado~ a acquis i· 
ção das collec õeo; inicia~s do Museu co Es-
tado perturbar em ua execução tão de >ejada 
por todo3 os espíritos cultcs e reclamada p: lo 
esta do da nossa c i vi li zaçl.o. (LI o requeri· 
mento. Muito bem. 1). 

Requerimento 
Requeiro que a d.scussão das mendas do Se· 
n:ao ao projecto n. 54. da Camara, fique adia-
da para a sesslo de amanhã . 

Sala das scs~ o~s, 21 ,de agosto de 1910.-
Nelson de S~ nna. 

Apoiado e posto em discussão é o requeri-
mento apprevado s:m debate . 

Rl .. acçà9 f inal do j#ojecto n. 97 
Lida e posta em discussão é aem debate ap. 

proYa:la a redacção linal do p:o\ecto n. 97, au 
ctorizando o governo de Estado a entrar em 
accordo com o da União, afim de serem ap-
plicado, á dissemina ll.o da instrucção prima. 
ria entre nó3 OS auxilios que forem decreta-
doà pelo CQngresso Nacional, em virtude da 
refórma do ensino em elab:>ração.-Ao SenacSo. 

lUdllqllo J•'nal do Jrt/Íido tt. 9J 
E' egu•Jmcnte· lida e posta em diacUIIIo 

que sem debate se encerra, a redac;ão final~ 
projecto n. 9J. irutituindo nl' Estado C! cnaa-
no agricola ambulante e creando prem~os de 
animaçlo t pomicultura. 

N&o se procede i .votação por teremae re• 
tirado do recinto alguns ara. deputados. 

Pasaa-se i 

:..· PARTE DA ORDEM DO DIA 
PAa~cJta •. :116 

Dispensada a Jeituu, • req':lerimento do sr • . 
Heitor de Sousa, entra em d1seuaslo o pare· 
cer n. :116, da commi!são de Leg.'lllação, opi· 
nando pelo archivamento Je diversas repre-
sentações . 

O sr. Heitor de 8oUIJBI- Sr. Presa· 
dente a commissão d: justaça tem em aua 
pasta' .a rias representações que cogitam de 
objecto egual •o do parecer em dis:ussão. 

Assim entendeu ella acertadJ formular um 
requerimento para que o parecer n. 216, volt.e 
ao s:u seio, aram de que, uma vez, e em da· 
fi oitiva possa dizer a sua pala·, ra sobre o aa· 
sumpto, que é um do mais interesaantes que 
podem vir a de ate ne&ta cast. 

Mando, pois, á Me~a o seguinte requerimen· 
to (LI Muito bem). 

Requerimento 
Requerecr.os que o oarecer o. :1 16, desta 

ccmmissào volte á ei a. 
Sala das re:sõ:s, em ~rde Agcsto de 1910. 

- i-le itor d~ Souza.- Valdomiro M< g~lbtes. 
-Eduardo do Amaral.- jose Alves 

Em di~cussão o equ . rimaoto é t mesmo 
ap . rovado sem debate. 

Parecern. ZIJ 

Entra em discussão, que s~.m debate se eo-
ce: ra. o parec· r n . 217, tamb!m da commis-
sã J de Legisl . çà , opinando p lo arcb,vamen-
to de um requ::rimento c: n que Americo José 
d~ • Iive1ra p. cso na caJeta àe jacuby/ soli · 
cita p; rdão do resto a Dc na que lhe 'Ji im· 
posta pe! . jury d1quella coma•ca. 

Por f alta de numer0 o ao se procede á vota. 
ção. 

Partcer n. zr8 
E' submettido á doscussão que egualmente 

se encerra sem debate, o parecer n. :118, da 
comm:ssll.o' de Orçamento, _opinan:1o pelo. ar-
chi vamento je varias petições de porte1ros, 
c; ntinaos e serventes das Secretarias de Es-
tado, no sentido de lhes serem augmentados 
os re pectivos vencimentos. 

N!) havend, numero fica adiada a vota. 
ção. 

1. • discuss~o do projldo n. rr4 
Dispensada a leitur~, a requerimento do ar. 

Jayme Gomes, é pcsto em 1. • discussão, o pro--
jecto o. 1 16, approvando 13 contas do exer-
cício de 190Q. 

Não baTendo quem peça a paltYra, encerra• 
se a discussão, bcandfJ, por falta de numero, 
adiada a votação. 



~·· disaps~ dtJ pi'Oje4o "· z6z, do &fiado 
E' anouneiad& a J.• d,seuáalo do projecto 

n. .6J, do ~enado, auetorizando o govero~ a 
fundir, no Esta1o, uma eolonia cor~eeional 
- Em diacuaea o o art. 1 • •. 

O ••• Valdomlro Ma5albãe. :- Sr. 
presidente, peço a v. cxe. a tin:u de enviar-
me o proj ~eto 1E' attendJdo). 

Sr. prcaidentt>, pedi a pai vra para. em nome 
da c :mmiaslo de Legislaçao c just•ça, apu-
•~ntar algumas emendas •o pro1ecto ora em 
debate. 

Fe.llo ei rapida nen· e, procurando d . monstrar 
t camara doa Deputad» a necessidade da soa 
approvaçào. 

Antes, portm. devo salientar que a medida 
contida llO project que teve origem no Sena-
do, er•, d:: ba muito, rcclamaoa pelo estado 
da n011a citilizaçào. E .la não constitue, aliás, 
uma n~v . dade, porquanto, o Congresso Minei . 
ro, por inicia iva do então deputado e ho\~ 
dtatiocto e eminente pres1deote eleito do Es-
tado, os·. Bueno Brandão, cogitou do asaum-
pto, em s89<4, procuranj . estebelecer eol niaa 
correccionaes, no Esta-do. 

Algumas dessas c1llooías foram fundadas; 
mas per motivos super,ores, for.m mais tar-
de auppr,mida•. 

Entendeu agora o Senado, e muito bem, de 
restabeltcer e;sa lei, e fel o procurando, de 
prefer ; nc ia, transfor:r.ar essas c:clonias em ca-
sas de eorrccção aos vagabundoa e aos hlsos 
mendigos que, pelo oosso Co iKO Penal, são 
punidos com p!DéS l:ves. 

Esses estabelecimentos. quan1o bem ad:ci-
nistrados, dJo os melhores retultados p<''\Si· 
YIÍS. 

.Deaaa utilíssima creaçlo t \usto que espe-
temo ; os mais prc.ve itaos serviços na repres 
lã o da v o~gabundagem . 

As colonias correccionaes p:estam O." me· 
lbores serviçc,s á sociedade na regeoeraçã) dos 
v•.;• buncos, q 1e, no d• zer de um cscriptor, sáo 
~eli r.quentes em espcctativ '· 

Nlo pod: r. i estudar todas as causas produ-
ctoras da vagabundagem e da mendicidade 
por~ue seria a tongu demais as ligeiras consi-
deraç•ks que pret:ndo fazer. 

Tratava-se de um problema odal de extre-
ma C0mpJexidade 

Entre as mu,tas causas det ·rminantes da 
vag.buruhgem e da menjicidadc, sr. pr~siden· 
te, nl) pod :mvs cs:;u· ccr qu~ a pri ncipal de 
toja." é. a miser a. · >utras muitas causas, como 
a p~op ia organ'zaçJO phys ea, ati ram o ir.d• 
viduo n• aos..>luta negaçao d t raba h:> na 
m•is acabru rahado a incrcia. Ainda O;m que eo· 
tre nó• a mi eri • e se hl ror 1110:ial cssil 
verdtdeira chaiCa. ·, ão assumiu •s propÚrçO s 
de uma calamidtl1e, p r.:)ue to:ivs aqui eoc o -
tram faci iJ•de de trabllbo e a terra 1ertil 
prOduz com aoundancia 1oj 8 os p·oductc:a ne-
cessarios á ma Jutc.nção do ,odiv,oco. 

De mo::lo que a~ui, a falt& de trabalho o :JUe 
acontece na f.uro,:>a 1 ão emra como factor da 
vag-abundc~gc ffi : b:l 0o OOSSO pai%. Yerdadelrl 
falta d: buços par~ o trabalho agricola. O 
meio mais effaca , porranto, para co ' bater 
casa ccntn1en áo, pan. curar e sse mal, t cer-
tamente 'emover a sua. e•usa principal. 

E, como sr. presidente. removGr a miseria 1 
P~lo tuba ho. pda educayào do ia:tividuo, pc-

las no;õ:s clara• da morai~ pelas Jieç,ó~• ele-
economia domestica, afim de q.1e o homem 
possa evitar o grande mal · da ugabufldiiCID 
e tenha 1 nece!Siria pre•i!ão,· para ou mo· 
mentos de progr .!680 c de fortuna. recolher o-
fructo do seu labor, que lhe servirá de UDPA• 
ro nu horas angustio,as da vida. · 
. Mas, coa: o diuc. outras e.usas aociaca. e pby-

sacas ct neorrem para e••~ mal. · · , 
E'tou mesmo CCJDYencid J de -tae ai ehqu-

sen:osá perfei ão de um estado IOtialem que 
a miscria desapparecess~. meamo &Piill' •ereio-
c;u ~ a n abun aftm, a falaa m:Ddicidadc Dlo· 
c:~8J rian de cxustir; porque as ccn1içO:a do 
indivi::tu ' que se rega ao traba.hocque ~ ft• 
gabundo, muitas vetes tran~for.nam a: em um 
habito tao inveterado e tio c Jn • iouo, que o-
at 1ra em e t. do Je verdadeira inercia tor.n-
do-s . aasom incapaz para tOJO e qua!qu:r cs-
fo:ço util, para t1. do e qua!quer " ovimento 
probcuo n-a soei~ da ·e em que vi v.: (afJoia1o d-
s,., JuveMl Pemua) . 

E' pr.:eio;c-, portanto, que os t>Overnca ea1 -
jam apparelbados de meJidas neeesurial para 
c mbaterem C8te mal. . 

A.tm d; &sas eausiS ori inarias da miaerál, 
ái quaes me v-:nb·:1 rc-ferinao, ainda existem· 
outra.~, c rr.o se :arn, oo cstad aocial em que. 
v . vemos, o exo 1o e o de~ povoamento doa eam-
~os e deafazer dos a procura dJS ci..J&de!'. peJos 
nossoa hoa.eoa de tnb. lbC', attrabiros pela 
miug :m CDK81ad')ra da feJi,;idade ne; tes rr•n--
des cent ros. 

O &R I. MuRTA:-Muito bem I 
o 8t v AI.DOIIIIa) DE MAGAt.BIE;:.-NOI-

paizes da raç~ latina. é um facto de oosetv'açio-
conatantc; e principalmente a negaça o do tra-
bllbo ag~cola pela prefe:-encia aos emprego~ 
burocratrcos .. .• 

O sJt CA. nu.r..., 8RANC):- Ap ia~o . 
0 SR . VAt.D')MIRO DE .~AGAt.BX•s . .. UC 

â) procund.JS com ios.ste cia ptrl nu' cida-
des c,s bome s nais facilmente: gosarcm a 
ri~. . 

. ssim são aba ·dcnad s ca can:p:.s, de .xam a 
vi ·a simples da . faz·ndas. a doce c trariqu lia 
pu da vidA dc. s campos, com to os os nul at-
trattvos da natureu, cem t ,1as as 8:Ja , ale. 
grias e belltZI!, para p rc curarc:n a v,da de lu-
X\ a vid• a1ti6cial e chet<~. de mil en~r0jas 
mas 1 ambem cheias de vi cios e d: mtse:i ·à· 
que off.=rceem as gra .Jdes cidades. 

O sa. 1. N.URTA:-Muito bem I 
O sa . VAt.o ... ~mo MAGAt.llX!l :-Esta~ uma 

ver ade não . 6 • m ~:osso pa z como na t. ú- · 
·opa; c Jcn lo ho1e, apidam~ nte, um Ji•ro ·;n. 
c re sa nte, sc.bre L• Kepressioo Pc na e de J• 
M: dicitê, encomrci essrs ~ a la vras que JUSti- · 
ficam a• minhasaffirm•tivv. (LI) .· •. 

cA ' esta.i: t icas estabelec.em qu: ~ trlba-
lb Léores ctr, \ campos não fornecem directa• 
m:me si1ão m c n•ingenteinsignlfic•ntcao ' 
t Xercito 8 men:iigos e ugabund~.: f.; p: rc!att 
mu•toa vc!m engro1 ar as tua' fileiras q aa1o 
ab ncLn.1m os tampos para ir procurar na c. i Jade 
uma fortuna qJe elle \ não encontram. E' a 
despovoaçào cos cam~o ·, e o cx:x1J das Depu• 
Ja;Oes ruraes para a\ aggllmeraçõcs urbinu• 
ind.Jslr&acs qne t prec1so c;ombater . Elle ·~ . 
na cidade ~s ~ua!Sv.ntage~q. mu oao !u .. pc.ta 
., su~8 m1se~ ,as ,. . 

Pr<.vca sobret~do desta anormal ida i: c gran. 
de numero de oc10S' s que ilú'c! tam os c entro, 



urbancs. e que c:cnsti<ue:n um1. ameaça, cons· 
t nte i scca.:dade. 

Depois. s ... Presidente. n~o ~ J>reciao· repetir, 
parque e uma ver~ade moa to d1ta, que o DOI80 
pàs •por mui toa lU" nos terá como fonte quasi 
que exetu&va da sua riqueza a agricultura. 

Co!llbatendo o eso:So dos camp:Js. procu'ratJd : 
eYilar o despovo~mento cas fazendas. nós con-
tribuimos para .o augment~ da producçio eco 
mqüca do nosso pai z ••• 

O a. CüTBLt.O BR.U(co:-Apoia k>. 
O~ VAX;D~ MIRO DJC MAGALIIXJCs ... , pata 

a .dclenYOlYi:nento dl riq11eza publica e d& ri-
q!leza -particular, promov::ndo, portanto, o pr j · 

IJlCIIO da no<~aa nacionalidade. 
O ••· 1. Mu:aT.\:-Muito bem I 

. O u. VAx.D:.Mmo na MAG.A.LHAJCt: -Mas. sr. 
Presidente. co.: o evitar a vagabundagem~ 

r.omo evitar cs f lsos mendigo' 1 
Por meio de p:nu, enclausurandc·03 em uma. 

prido ~ . 
s .ri, pcrventuu. esse o meio melhor de 

combater e!sa chaga social t 
· Nl ..• a:-. Prel'tdeote. Eu entendo que a re-

c.luslo nas risões longe de contribuir para a 
regen; ração desses infelizes, contribue para 
cada ·vez ma i. p·rverter lhes o cauc e r e des· 
übral os moralmente . 

O s11. juv:aNAL PBNNA: - Apoiado • . \uito 
bem! 

0 a• . VALDOMI1l0 DB MAGALHZBS: - Qua) 
a m.eao portanto, mais efficaz para C(mbater a 
ndaagea1. 

E', sr. Presidente, fazen1o o que nos ensin1 
e1se meigo P• ilosopho Stint just, cobrigar 
todo rr un:io a fazer alguma cou~ a. 

Que direito t ::m. na Patria. aq elles qu~ nada 
uem•7 
f' en,inand::> o trabalho a ess s infelize.~ 

educand) os m escola da mor~lidade que con~ 
seguiremos regeneraks, afim de qu o: um dia 
tornem·se ute1s á sociedade. 

E como chegar a esse r e. ultaco1 
Fundm:lo colonias ccrrecciooae..; que têm 

dado, nos pai · es em que es li,') instituídas e 
alo executadas convenientemente, os mell!O· 
res nsultados. 

Para dwmonstrar isso á amar~ eu citarei 
tamtem uma eatatistict que en ontrci com · 
puhando, rapidamente, hoje, uma interesnn'e 
monogrdpbia do nosso .l!u)t ;ado patricia dr. 
carvalho Mourão. 
N~ra v.er-se·á que, internados que sejam ea· 

aes anfehzes que se e tregam a. ociosidade 
em colonias correccionaes. < nd'! são submetti-
oos a. umrel{imem salutar de trab1Jho e de edu-
cação, logo d imi nue o seu numero na zona q r e 
pcssue a cclonia. 

Nas coloLias recebem os ensinamentos de 
uma si. moral, cs exemplos est,muladores do 
trabalho, as noç es preci~as da economia do-
mestica, podendo assim, quat1do regenerados 
ser . um elcment') de trabalho util, contribuin-
do d:ste modl para o bem estar pro ,rio e da. 
socie:ia:ic. · 

O dr. Car.valh_o Mourll:>, na aua e plendida 
ID>~apbaa,_ d1z que o mel h r remedio contra 
a OCIO.S>dtde e a assistenc1a pelo trabalho. 

Referinjo-se 10 sy::tema completo de preven. 
ç:lo contra a vagabundagem e a mendicidade m. 
Alfemanha, diz elle (1/): 

cOJ resultados, porln,d:.astsa~bics esforços 
largamente compellSar; m os aaeri&caoa 
feitcs. 
De r882 (data da fundação da primeira 
co:onia) a r887 as primeiru c:ondemna-
ções por mend:ci:fade e vagabundagem 
de ~1 . 8t: 8, que ert-n, baiJ:IraJD 8 1§.~66, 
tendo deaappareeido por complete em 
)64 districtos. • 

O mesmo facto se deu na Hollanda, no c.arrtio 
de Van:fe, e nos E&tados Unidos. 

.\inda. Ir. Presidente, no ConJre&SO de Roma, 
os scientu.ta~ que ali i se r' unaram. indicaram 
como reme da 1 pau cura d~sse m•lsocial a U• 
aiatencia pelo traoalbo. 

E' ehro, ar. Pcestdent:, que eu estou me 
rderindo unica e exclusivem~nte á falsa men. 
di cidade e acs v a gabJn ias que o Codigo P:· 
na! da Republica constdera como crimino· 
ao·. 

Nã) me refiro a esses af ;rtunadJs que levam 
a vidJ em verdad~iro estado de ocio e qúe por 
terem renda propria, bens de fortuna nlo si'l 
alcançados pelo Codigo P.:r al e. ncm'tao pou-
co aos indigeates, a esses qo ~ t~m de levantar 
as mãos sup,>lices á caridade publica. 

Es~es. 1~ nge de mer(cer penalicade carecem 
da a;s 3tencia de todas c.s cidadãos aêce~siveis 
a' sentimento n)bre da carida .e cuja pratica 
tanto dign·fi;a a especie humana: 

A esses infelizes pr, cisam s amparar com 
o osculod~ bondade d1 csm• !a, dando-lhe o con-
forto de que ptec1S1m. 

Em Jogar de repre~sào precisam de a•ais-
tencia. 

Felizmente o Con~t"resso 1ineiro. em um im-
pulso generoso está tratand > lambem de vo-
ttr uma lei par1 a sistcncia acs verdadeir s 
reendigos, áquellcs q11e nec~ ssitam da carida· 
de publica. 

OsR. NELSON DB SBNNA:-Lei que já tar· 
d&v.J. . 

O s Jt.. VAt.D e>Muto n~t ~AGAr.aXBs:-D•taa 
etsas .ligeiras palavras, prccurand mo, trar a 
neesstdaje e ar. urgenc ia de se dotar o E'tado 
de .Minas com duas colonias correccionaes 
para _c01 recção doa vagabundos e dos falsos 
mend,go!l, vr u paS!ar a justificu rapidamente 
as emenda que, em ncme da commissão de 
LegjslaçAo, v . u aprc entar ao pro1ecto n. r6J, 
do ::ena:1o . 

A primdra men..!a diz o segu inte (U): 
Accrescen ' e-s J ort :le convier: Arti"'o. Con-

tinúa em vigor íl ld n . 141, de 20 d:: julho 
d:: 18~ ~ . exceççã feita dos arts. 2. ·• 1· · 9 · · 
ro.·, u.·, 11.· e q , que fi~am expressa~ 
a::ente revoga.dc.s por esta lei • 

Nã') ha conven1cncia em restabelecer esses 
artigm. 

O l . · t rata··a do modo de fu ·gamer.to dos 
~:agabundo _ e m(n ig s 

Na o:cas:ão em que a lei n. 141, foi YOtada 
a legislação . p u o t1.1lgamer.to desses indi•i = 
du s era dtvera~. da que está em vigor de 
modo que esse artago, tal como se acha redi-
gido, não pode ser restabelecido . 

O \uigunento. hoje. desses delictoa compe-
te ao juiz sin~ular conforme a lei Yigente. 

O art. 1· ·, da mesma lei declara que do 
pro.:1ucto do t~abalbo, que constituiri uma du 
fontes de renda Ja colonia, reaernr.se-á uma 
part •• calculada segundo o esforço d: ca<Ja in-
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terna~. pará formtçã? de 
1pe,oli qde lte'' ciáléntos de orú conto c oito:e~tOs n:i1 ré:s pi:F 

s:rl entr:aue no actn d• IID·dâ. · , ~nno ( rli:>Oto~) • • 
E:!t:n1: i commisal > aerd:soécettario e11c Por case mo.lO redczimca ~cito IS defpc4 

artigo por . a e a ClDac:ieacia dó cumprim:nto dO aa! com a manoteoçto da coloni~ dlspelÜaílc'o 
dever e o catii11U1o do t .'&balbo fiO os mdhJ· varies emprepdcu e tnrnando, r'6rtanto. ó prc .. . 
res me-:o, d 1 rcg-:neração dOS ~nxa -e ;ecto e~cqliYeJ n .. actu'al ~etm:J 6:iZDcieiJo 
hliCa meod;gGS. qu! atravc'ssamts. 

O UL. -.. MJUUC> Lont (a.· aecr!tario :-f.' O director, ar . Presidente. ted attribui~õ;:s- 1 

o m.:tnor bcocticio prc:atado 10 propráo icd&Vi· de m:st•e ae s gricaltura PCJ•ctue ~ ncc~ario 
d . o. que esse ensino se 1a minlatrado ' nas cofoDi• 
o ~· - VAt.DOMUl) DIC MA.OAI.UXI&S:- co:no por q,em conheça os proccS .01 modernos dll 

muito bem diz o meu prezado a.m•go c disti · - agricultura. 
c ·o c:oJJega t o melhor beoe6:io q Je a: ~6 .Je Assim oa i 'ldividos regcneradot. que .Je M 
prest&.r a ~Sei infeltl:a. ensinan~o-lbel Cl saiam, p:>detlo prettar aranxa b:nciei08 & 
seus d:veres pã!'& c.om a ,.rciecaje ineotiodo- nossa lavoura. 
lhes a pratic:.t do trabaJoo e o' respeito as A~xiliand> o d .rcctor em todas u suas (ab,.. 
lei•. cçõ:s existirá o esc& evcntc; e enteni: a com-

Nã 1 ~. poit, nec:essario despertar lbca cue m asãc-, qu ~ não ba ncc:essidàde <Je maia fuo-
e!.t&mulo ror meio de p-cutio. . . ccionarioe. 

O SR. fi'EL"C:N DK SKKNA:-Que em regra O ~Jt. I'Er.-oN DE SK:K•A:-~· :lm m~io c!e 
são impcfieLos. fazer exequ,vel o pro1euo a aimpli:idax no 

O sa. VAt.D WtRO na MA.OAt.BlEs ... e m~s a"'oarelho :adm·ru trati"'. 
mo Ptr-lUC iaao c:onstitu: uma questlo dittc- o •• v A.LDOl.UllO DJt I~AO.&.I.Rllt3 : -Da~ 
rente q.Je deve fa1cr p.rlt. a~ IJm pr ... ,cct:> ae- a.in1a outra emenda. (/1 : 
paracb. cArtigo. F .ca re~ogadl a éabella de' Yencf~ 

O li R 1'\xt.scN DK !-;JtNNA: - iriQ ~ 1etual m ntos a que ae rcf:1e a lei r1. 141. & a8Q;•. 
mente <.bj :cto·decogitaça . llO i llust ·e m inistro Ente* a c:ómmissto d~ re~of{•r a tab:Ua 
do 1 ~t~r. or, o a r . F~mer. J:jino Banddra . je vcn:imeotos oorque entre os fun:c 'oaarioa 

R . VAI.D MIR 'l De '1A04I.B12 :-E' exa· da colonia muitos e•tl Eupprimid:» pela 
cto a len.b aoça do meu ntbre c...U:ga e diS· emenda n . 2 e; mais ainda, por não aer pre-
tincto amigo . ciso ir.:lui'r-se com~ fun:c ioaarios da : cofoniaa 

ira ta se actualmente je cstt..dar cua &mpor- 0 3 empregajos at:bllteroos que po-jem au· 
tantequestto. c;ontnct a do~ . • 

O art. 9 -·da lei n . t4t . tambem act ~ a O ~ R Alnl.atco LoPES: - (r , · s~erelllrio). E 
commiuào desceceasar o ,onaerval-:> no pr.: je- mesmo poaet11 ser tiraJOS dentre os p ropdca 
c:to. detentos. 

s artt. t i).·, 11. · e n. ·, referentes 1.5 pe· O • R. 1'\ar.soN DJC SaN•A: -O qae t tm. 
cat, entendem tamb~m propor • sua rcvogt· premio . 
çào polo facto de nlo &...or o • ngTeaso Eata - O~ R VAt.DJMIJt • DE · A.CAI.liÃJtS ••• e at~ 
doai competeoci..&. pua l~gi a la : soo1e o ..uum- como cem O•Zem oa meu !l cd1egas, podem 
pto. Ler tirados dentre cs iaJit'iduos qoe alli ~· 

O ~Jt. 1'\:ru.so:K DE SttKlU:- \-oia io. tiverem cumpraodo penas. o que acrvirá at~ 
O SR . VALDOWIRO na: l\\Ao .u.aXa~ :-TraU· para iocutír·lh~ o amor peJo trabllbo r~· 

se de uma qu--&tà d.: dueiro uostantivo e só bend um p: q eno aata~il). ' 
o CoQKrc:aso Nacic.nal e c; moetente pa:al(gis- o ER. t"EI.SON DE _ENSA: - como se faz 
lar a re~pe i to . .. em to!lu a• c• as Je cauca à1 

O SR . 1'\Ex.soNDa ~ ENNA:-E' uma invat&o O&Jt. VAt.D J,t:RO DE M.&GAt.lilJtS: -Sr. 
de attrib:J ções in.:cmp.lavd com o nosso ea. Presidcnt<', aiz. a O.Jtra e r ea a ( !~J. 
tado de cultura i ri etc<~. c Ao art igo 1 . :em vez d· fundar tmn a~/4-

0 SR . VA.LDOMitO DK MAOAI.RX'Jn •.• Urge Aias- d 'ga-ae- fu,d4rdua.scolollilu .• 
que o Co1gre~o N· cio1 ai v te uma lei nes, e Sr. PresiJe.: t r-. e!'-.~ u n E·.tacb po; uloeo e dtr 
sentido e prioci oalm nte sub·e o art. 11. ·que grande ester.Sll t rritorial como o n'll!o, uma. 
trat• do livramento c n j icc onal,"' e ~ de in coJonia cosrccc ior.a l ~ insuffi : íeatepara asyJar-
te ira necessi~e pa. 1 que as cokruas dêmt:oM tcdos O> val.fabuo::t e fa l!Os m~ndi,ca qae 
resultld. s. vivem cspalhadts em seu territcrin e. p.ll" 

E tanto 1 C'>lllmia!ã~ as im enten1e que, i"o a com.missão enteo:t:u de proFôr a crea-
p:>r intermedio do ~eu digno e talentoso prc:si· çã, de duu ·m vet ~e uma uricacol nia. 
dente... O ~R. IONACD IYURTA: -E' pena que aa 

o u . Hat'rOR Dlt ~ooSA: - Muito ob:i . ncl'as coad.çõ;s fi .nc;c:,ras nio permittam. 
gado . a creaçã.:l de urna em .:a.1, zon:a d1 Et- tado o sx. V ALD' x r:rr.o DB MAGAI.RIJtJ .•. o me:.: O !>R. V AI.D li IR Dlt MAGAt.B.l.:ru : - Diz 
amigo. ar. heitt r de S us , vac ap:eseLtar a ultima emen<:a (I') : 
uma indic lcão. casa fa· ndu Ycrao COOIP'el· c\rtigJ. P<.~r r4J, egualmente, !ler reco-
so Nacional a c c.nveniecc,a dl dec:tetaçào de lbid1s as colo:uas correc:.C'omes os men-na 
uma Jei nesse s rnl•do delinquentea d: que tratA o a rt . JOdo Codip 

A pcgunda em(Udl qu-: a commissão apre .en - Pecai.• 
ta está aasim concebida (/1 . O art. -p dl Codig1 determina qae 01 GlC• 

c-\rtcgo Cada colon1a 1cra um dire: tor,q e nor~ delinq11entea aej~m r~lbid:a àa çofo-
será ao mesmo tempo me.,tre de agrieu tur• niaa .•• 
pratica e profe aor de b~trucçh primaria e O ~x.. AWERtC> LrPJts (1 . · secrel4rio):-!t.a& 
perceb~ - t 03 veac:irT.en·os ac trca contes de oatllbctecim::o os •D l.t trraes . 
rt19 (l:JOtS .>OO) e I m ~· rc v · nte que aUiiliará 0 Jt . VA.I.D)IUJr.ODE \\AGAtRI.J .•• aosea-
aqO:Jle uaa suÁs {ucc;O:s. p:"rcebe~do os ven- tsb;lec:imeQtos dJa;,plioar:a. in .ustria:s pa!& 
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qa.e ~~~~~ campnr a pcua. bem COIJl9 reb~
b:r O CÍiaiDIIDCDtO DCCCUir• t, lU& CcNÇ&· 

çWNo h&YCDdo, r o éal. 110 E:.tado ~tll:eleci
-Q~ icdGsuaas deiS' gcnero t1 meaorca 
t(llld: ser rccdbidot. f u u pri,O:a ccamuDS, 
o qu: ~ ccntra a ki c.a cnttO t~m de conti 
JJ9.!r eoltos corn arave damoo P•,...• aocirdtdt. 

Qaa J:ant,tC• ui'EI (r.· sen:1làrio):-Não 
hl outro remedio a nao 11er solta& (11, c illo 
em dearcapcito ás acotcoçu que 01 coqjcm. 
Dê.u. . 

o ta N•x.~K DE SaN:u:-nu entlo poJ.os 
eaa prà:ai"uidadc re,onantc com Ycibc.& cri· 
mi~sos iofctera!os t t~d• capccic ~ dwli 
CltS. 

~u E• . JvvEN.\1. PJtNNA: -O qu: ~ uma dcs-
lwmanid.dc:. 

O sa. V AI.D!'llln•o DE ~AGALuias: - Nessu 
CCDálçOea a comma sa •.ell.tcnd;u m•ndar que 
sejam r:cc.lbi:k.S át colora ·a ccrr: c;ionaea os 
menor 1 d l•n1nentca de que u.ta o ait. 1 • 
.cb Ccdlgo P. nal. · 

Creio, ~r. Prel' i:!ente. Dlo ser preciso .me. 
csto:çar mua para a..strar á c-sa • n·cc-.i-
diele da •ppro•açlo dia emendas que em 
n~mc da commissáo de coaatituiçto, Legial•-
laçao c juat iç~. apresento ao prOJ~to a. 16~. 
d J Sena o. 1 

O s•. N JO: I.SON DE SENNA:- V. (x : . •• ju•-
tiliccu c(,m mu,ta cl:..V<t~au e lucidez. { •poia· 
dus rtraes). 

O ~x HatTOR DE SouzA.:- C ;m c.m?eten-
ciP. (Aioiados). 

'O aa. \ 'At.OOMIRO DE MAGALBXEs:- Sou 
sincera en1e ... r.to á c&ceauva. bo~a.de dos 
meus illustrca cnllf'g;s. 

' Assim, ar. Pre~ideote, YOU m~ 8tntar s•· 
tisfdto de ter poJtOO trucr a bu.Dilde colla-
b0taçã3 • .. 

O t • · Hru't.1a D~ SousA: -Muit~ c~mpe
tente. (!olofadJ• t 

0 IR VALO NIRO l\\AG.U.DX83 . •• neste 
prlliccto que reput1 de nece..~~oi .:1ad.: anadiavcl. 
E~pcro que quan1J for cx :cuta::So. dati os 

resuttaa1S que tohs r ó ; e·pera ::Jos. a.rrancan. 
do os ind.viduas da ocioaidade e do vicio para, 
r .Jtn~radoa pc:l J trat albo. poss•m preatar 
á 80Ciedacc em que V&vcm, oa serviços que 
c f a neceaaitar. 

Entr('go o á sabedoria da camara e espero 
que c l)a. acmpre dCsepsa de pr .. ticar o bem, 
8empre d3:ntna ~a pei•>S rrais n~cs sentimen · 
tos, approve immcdiatamf'nte ebta m~ dica 
que Ycm c 1nst ttuir um cmb•riÇ?. uma bar . 
reira para deter c~scs inteltzea que marcham 
par• a d :sgnça e que se p rr param para c.n. 
trar no a:en. roo s intStTOdO Crtme. . 
T~nht concluído . 
( JluU- bem; muito 61.,. ! O or.Jrk r é mu:lo 

~~~·Pnurenlado ) 
E mtnd.u 

N 1 
.Accrescente-s('. 01d~ co:w icr : 
Art. Continúa em vigor a Ir: i D. 1 ~ ·, de ~3 

d .: \ulh .> de 1 ~9) . exce .çã) fei ta ap :nas doa 
ar ts. :.~:, o.· q·. to.·. 11 : , 11; e 11.·. qce. n-
~Jm cxprc~ am a te re•togad A por e~~ : a le1. 

N. 1 
_ Art . ()Ida c ))onia te:! um d ' rector qoe 
~ri. a > ~mJ t:m; o. mutu: d': al ricul-

tJJta 1 Ptl~i~ -c pnfcaacr de iaatrucçlo. e per~ 
CC Ih• á OI YeneaecDtOI IDDUIC.I de tru COD• 
tna de rei8 (J:QCKSooo) e um eaere•tntc que 
au\ilillt aquclle nu sua fullo;oea, percebe n. 
~o os Ycoeim~htoe de um conto o oitocentos 
mil 1~il (1:!oc.loto) por anno. 

. N. 1 
A•t. Fica revogida a tabclla de veocimen-

tca a que a; refere a citada lei a. 141, de 
t8)S· 

N. 4 
Ao art. 1.·. em vez de •fundaru21a eolonia 

correcciona .• , dip-ac cf~.oDJaf duu co!oniaa 
corrcccion.a ea. • 

S.la da~ conuniPõet, 11 de apto de 1910. 
-Valdomir{' Magalbães.-Heitor de Soua..-
EdlurJo do ADW'~.-jost Alvca. 

N.~ 
Ac:reu:ente-!e, onde convier z 
Art. PoJf'rão. egualmcott', ser rec1lhi tos b 

colooiaa êorrcccaon~ea 01 n coorca de linquen-
tca de que trata o art. 30 c'o od go Pcn111. 

Sala das commis!O!a, J 1 d~ agosto de 1910. 
Valdo-niro Magalhães. Heitor de Soc~&.
Eduar~o do Amaral.- )O! é Alvctt. 

Em discuasão coo\uo tamente, e "ecrra-se 
clla sem ~c bate, Ílcaruo a:iiata a vc.taçào. 

Sem d:bate encerra-se, egualmentc. a dis· 
euMiodo art. 2 ·, eu\t discu~eAo fica adiada. 
BMtmla do Smado ao fJrojecto ,. 86 (]Jroj. oJiç!o 

"· .56) da ()a,ara 
E' lida e poeta em nseus~àr, que se encerra 

sem debat~, ficao:io adta:ta a votação, • ~rr.en
da do s~n•oo ao pro,ecto n 86 ípropcsaçt o n. 
Só), da camara, deelar. nd.> ((IDtinuar mantidu 
o c:.atcrnato no Gymmsi'l de Barblcena. 

J .· discuss4r~ t!o proj~do n. u• 
Finalmente, ~ annunciaoa a cooticuaçAo da 

~ - · diseussao ao p rniec.to n. 110, relevando o 
ex-carcereiro da cad:ia d: lta ·ecerica do reato 
da pena que lhe foi i mposta ~r crime de 
rc6ponaabalid. d : . 

De par con o prvit'ct!' , entra em d;sCUI! ~h 
a emenda n. ~. ao mesmo offc; rccida pelo sr. 
Cast::Jlo Branco . 

O •r• Eduardo do Amaral a -Sr. 
Prcsid nu·, a mmha prc sença o• tnbUn• a e c x-
plic.a pela ceccssidade d :: cumpri r um deve·. 
que pc:•a !Obre a commisalo qt:e apresentou 
o prcj!c.to, or1 em dc~tc.. 

Tcn:lo entrado nesta Casa co Conbresto Dm 
requcnmc.nlo. sol.citando JXtdâo d& pena im· 
posta ao e"-carcereiro da ca~eia de Jtapcceri-
ca, ro· crime de reaponubihdad ~ alli com-
mettido. foi, na fórma do r gulamcntr, afi:eto 
á commwão de Lci ~hçàa e Justica. 

Esta, d;pois de mcd tado estu:io, cmit' iuaru 
parecer. concluindo p:Jo prcj .cto lO qt: al f<.i 
da :b ou . 110 . 

A pçrc.vado em 1. 1 disct:~~o esse p!'c i=cto e 
sub n ettico à 1 . • no decuuo de ta, o il l\1! -
trl d ) rerresenurite da 1. 1 circ.Um11c ripcl o elei-
toral rcsid: nte em Carangola, offcrc er u uma 
eme;,da :x.rd»ndo a ·. r• u Sc~ und ir.o .Antonio 
je O il'eir •. o resto d1 pc n • qre lhe foi im-
potta, pJr cr.m: da m··ma na urcza, c• mmet-
t:c!o na comuca 4t, uelle nem~. 
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Tea~o a c:o:nmiaslo neussi.Jade de c:oot:e-
cer do merecimento do pcdtdo, por intermc-
dio do seu di&tina,s,imG preaid:ntc. r: q ~ercu 
o adiamento da di!ccu:io c a voJta dl pnj'-
cto ao ac u a cio. · 

Preparada para dizer o s:u· penaament<'. em 
relação á esu emcnJa. a que me referi. oevia 
ter, ca a: ·aào de ~o:.tem, entrado CID ultima 
discU>!ào e sid:>vo:ado aquclb projccto,quan-
d.> appar:cc.u uma nova cmenQa, aprcs:otida 
D! IO illustre reprcs nta te do 1.0 disaicto, o 
ar. Caatd lo B:anco, n me qu: d;clino co:n a 
devija enia, concedend . p: rdio a um outro 
reu de cria: e aa mcsn::a naum;.:a, praticado na 
comarca d! Mar de H S?•nna . 

Não poda a cornmis•ão d;.tur d:: ter i.:Jentico 
proc::d.mento a:> u: i i havia tido an~~rior
meute, requ:rendo o a iamento da diacU&do, 
para que to :nuse '- p t·i cto ao ~eu c ·t!!dO. 
A commis-;ao, assim prcc .dendoA nào tem ab. 
sol~.tameat: o intuito de se co..werter em uma 
especie d: trib~ o1l d:: revisão pau \ulgar do 
m!rito das prc.va' ; míh si ella é semt-re ci:>.a 
ae su•s prero5ãti ·as, nos cu~ a coma o de 
que me o:cu ;:o, eotcn 1! s. r rigoro ,am!ote ze 
lesa d.1!' attrabua nes qu !: lhe comp ~ t~rn. 

0 ~R. H E IT YII DE ..; .• UZA :-,\\u:to b':.~. 
O ~R. EouAROJ o > AMARAt.:-lhbilif·da, 

porta1t0, ~elo e•tl.:do ·.u•. fez, a d1zer o que 
oensa rchtivam:nte á prim-:irJ. tmend1, v m, 
por meu ,cterm:: l ÍO, p : d r á Ca:nara a ln&"U· 
tenção dJ proitcto c : mo está rcdi!!-i1o, de muco 
a serem p.::r cff ~ ato de sua approv~!o, pa-
d ::ados c's reu ; Francas:o josé oe A rauj-, .-x. 
carcere,ro de lta;>eccri .:a, e S:cuodino 1\Dto-
nio d: OJiv : ira do qual tr lta. o •~t. l o. 

Em rtlação '• e5te ulti 10, con,ta dJ pr~ces. 
!O ter ai .1o denur.ci ·d 1 ~or crime de pecula.• , 
co; m! ttid .) m. qu•lidA.de ae fio;:al geral da 
ca.mua d-:. caraugc la. 

Entret01.nto. <-O iuiz S:.l::JlT!ariante, um dca 
ma asf lgu ~ ~ n t e 1 t•len :os da. magistratuaami· 
ne ir~. ac tua mente com excacicio na comarca 
ce Ol ivei~ . . . 

O SR. HF. IToa na Sc. u ' A :- :'.PJiado. 
sx . E n u ARDJ o .) ."> :\lJ. RAI.: - •.• pa ecco 

fa ltar um C<.s e (' m ~o os curnpone r. t -: s oa fi !Sura 
elo C'ime at 1r1 b:.: i IJ ao u~nunciado; pdo que 
d ; iX 'lU d pronu nc' al-o. 

Em vi rtu ~e. pore m. de provim nto pela. Ca· 
o:ar::. C rim nol co T 11 b J r: al da Kchçào ao a e. 
curso n:ces ~ ar i o do .ks : achJ de tmprocede'l 
cia da d · nu nci~. f< i o rc:u p rr,ou nc iado; e. 
:!>Ubm .tt ido a j ll l ~ arr.eot c- , cond:moado •o ~ · au 
méJao do • t . :1:11 d.t Cod. Pe .. al, visto ser 
efikn~em: nte elementar, n1. esp:cie, a unic? 
a!gra.v~nte articulada . 

c :nsta a in ja d )S docu~en ~os examinaj)S que 
o re'-1, t : ndosid:> recolni do á prisi'J em Jt de 
i nh 1 do aon p1ssad , nel :a ~e co~s : rva ate 
a gora. de rr.od ) q~:.e já cumpriu bem ma,s do 
mínimo da pen1. 

O s 11. j cs t!' J.r;n!. 3 : - OJ ~to · z! mezes. 
O ut. EoU ARD J DJ A~ARAI. :-QJ4 torze 

me2cs compl : t"ls. A si -u, optaa 100 a c mmi~ 
sio pela app rova~ao dJ a:t. 2. • do projccto, 
em que foi trao~fo~mada a emeod4 attinentc:: 
a referido rcu. identtcr procedimento ::Jào 
póde tc::r quanto á em~ nd1 a fbrcci 1a pelo i !· 
1ustr•d J represcn ·ante éO l . 0 di :tricto. 

Quando a ctmm ·asà:> tc::Ye de •e en:regar ao 
eswdo do objecto da petiç2o, da qual resultou o 

projeeto tm deblttt. deciii1.1J. prêlimioa~e. 
que- em Ca!O a•gum, ~fiaria á Camaraa 
conkcimc'llO d~ p:dida de pcR!ào, aem eco-
atar a pri1io do reu· que o pr~o~. 

E no caao de que trila a ciDCIJda apfCSCD• 
tada por aquelle illustrado collegt, a c~ 
~ão não encont QU mtica para catitic:u-iG. ai o 
reu entrou ou r)àl ao cumpri.J coto da pcaa 
que lhe roi imj)Oata . 

A c:ommia!à > s: pronuncia por el!a fóru.. 
compenetrada d: co1atnuir o assumpto em diS-
cuasà~ uma das mais DObreiS auraouiçGes do 
Conl(reaso. (~pJiados) . 

Falhando, purtanto, os meics de poder. C&· 
m tra co~hecer si o rc:u Já ccmcçou a cumprir 
a per.a. entende a conaHe;;ão que a cme:1da 
apret~ntada, no ~ltimo turno regim:ntal, oao 
devefuer pa·teco pro\rc:to. 

O SR. HErr~a DJC S .us.a. :-Até porque Dão 
se p:rdôa reu foraK'tdO. 

O sa . EouARD:lDO ~)IAliAI. :- P.: rfeitamcn-
te ; o rcu de cnmc co' rnua.·, cf.tando foragi-
do, r i.'> se concede pe·r à) . 

Ne!sas condiçõ:~t, em nome da ~cmmi~slo, 
ccnho a hc.n:a de !Ubmetter á cooHdenção d& 
cam.r• o Ie:tuerimcnto que l'OU pas~ar a M~. 
afim d~ ser • alludida emenda retirada para 
coost1tU r prr jecto á parte. 

Approvado o rectueriOJento nio pre\u1icari a 
pretc::n à ) de ~e r perdoado o rcu 1 quem a 
e:>:ttnda abrangeu ; e tào depre-sa cheguem ao 
pode r dA .ommissAo 01 de cumentos nc cessa-
rig.q, e lia os estu:!aaâ para . formular os ·o ~re • 
ecr, de accc .rJn com o juizo qoc f<.rmar.(.f.JM~
to bm1; mto:ln bem ! ) 

1' e.Jt. C AsTELr.') BRANCJ :-'ateu d: accJr-
do com o que diz a commissao. 

& ~IJ ulr'Íimnto 

A commiss!o de Const.tuiçlo. legislação c 
j us I iça requ ~ r que a cme:.1da •pre,.,, ,tada em 
i.' das : u ~ a ::~ dJ proie:to n. 110, oeste anno. 
s: ja retirada del1e par a o 6n d.: cons:ituir 

. ~rojec to dutincto. 
5;~. a d.1s scssõ!'. 31 ·de ag 1sto de rqto.-

E ~uudo d,, Am~eal. - \'aldom, : o Magdhã:a.-
dcit:>r de Sousa.-fosé ".lvcs 

F.n::e• ra:!a, sem deb~te. a dis::ussl) tio re:JUC• 
rimeoto, üca a jiada a !>ua votaçã .. 

S: m mais d: bate enc · rra ·S~ 1 disco!sib do 
p jectC'. cuja votação fi.: a, do m:s.:no mod.•, 
•d•adA. 

Nada mtis havetdo a tratar-se, n sr. Pr~si-> 
der:.te designa para aman)à a se&uinte 

O~DE\1 DO DIA 
PRl!lli!IRA . PART!C 

Até 1 hora da tarde: 
Leitura e approv~çào d1 acta 
Expedione . 

Até l horas da tarde : 
Apresentação de pareceres das commis~õcs. 
.A.presem~ çi.' de proj : ctc s, requerimentos. 

andicaçõ ~ s, int:rpellaçõ ;:s ou moçõ:>~. 
Oiscu s&:> de requerimentos, iodicaçõ!t, in· 

•e rpello;õ:s e m~õ:s . 
App ·ov<~.:ão de rejAccõ!S finaes. 
Vc.tJçt'> da r!dA.cçAo (i :ul :i:> pro\:Ct1 r. 91, 

instituin~o. oo F."tado, o e 1sioo agricola am· 
bul mte e cstabelccenio pre n:oj á scomiwr-
tura. 



VotiÇlo dD parecer ... ~•7. opirandqpcJo ar- o qa•I e< ntiQQ&I'i em nercicio ate! t aon eJci-
cbi•llálentodc uma1etiçiJ cb ÃIDCricb J~ de çlJ .J ' 
O.iteira. - E.• eJ.ro, que no CIIO do ampedimcnto oa da 

Votf9lo do parecer a. 218, qrioaado pelo•· falta desse ;ua1 de paz, recorre-se a aubsti-
cbi•~mcntó d: nriá pct,çôea de port~itrl, tuiçto que a lei n. }7~. c• tatue com muita 
ConliDUOS C lelYcntc.a dU Sc;rdlriu do Ea· c:Jarçu, iato é. 10 pnmciro \Ui% de pU C lO 
tuto. ktJUDd:>, como nos c~ca con a:uns. 

Votrçlo em 1.• discusalodo ~rotee•o n. 116, E·t·. rcl~<;io 10a VtrClldOrc.c, •aat~m fornece 
8PPfOVando u con•aa dO r:Jtercaciu de 1Qt'9. tOluçlo percmptoria para o c.ao L 8 }· • do art. 

VotaçlJ em~-· di~cuatão do de n . 16:~, cto· aS, da •c:i n . 2. 
Senado au:toriz ndo o 8ovcroo a fundu uma Easc d spoaiti•o. perrc.tlmcote •pt'JicaveJ 10 
Q Jooia' Corrcccional. cale', declara tuat.varrc ntc Que, faltan . o leis 

Voteçto dl cmeoda do 5eoaJo 10 projec:to n. metes r-ara o termo ao ma~;dato du r amaras 
16(propoaição n. sb), da <.;am ,_., drclúaodo Munieip-•r•. rb st pr~cr:cbcalo as vag•s 
contiJ:uar mantido c.t Elltcrnato D3 G> mnaaio emergente• nuaaa rorporacóc.•. 
de Bar baccne. Ort, sr. frefidcntc, esta moa prcciaan:cnte 

Votaçto em 1. • dia.:uulo do proj(eto n. 110. neua phase, estamos nos oJtimoa aeta mt ua 
relc•andO o U·carce:ciro da cadeaa de )tape- do ectual tr eonic; e ai pOdcmc.a. como jâ está 
ccrice do rc!.to da ret a ~uc lhe foi imp<.•ta· liqu d<', l ceret~ r ~mtiluci , almentc a prorc-
por crime de reapontabtl.dadc: e do nqucri g•çà? do ; mandatos, elo po!cmcs, cn•rctanto, 
mt mo do ar. Ecuuoodo Am-ral pedinJ reli - precnc:b: r as Vtff'"• c ccc.ncnttS. 
rada da cm:nda n. 2 para conal1tuir p :-o jc:cto Quanto ás attnbuiçó:s ~ue aao fri•atives cks 

- distit:do. pr•mciros juiua de paz. ellea coot ir uam a 
exercei u; c nem a 14i alcerça. e nem a le• 
póde alterar eaaa r c gy;.. legaJ de compt. ten-
caa. 

[SJCCUKD.A. . PUTl& 

.. At~ 4 bens da tarde: 
l· • disctUsao do pro i• e:o n. • r 'i. auctorizar.· 

do o tc.verco a pa, ar • oa funcct(lnarios do 
fõro de Dac~n !y a import.ncia ac: cu~ha vcn-
cidla em procea101 c:riminacs. 
. ..oucu.a.ao a»s cmt.n:uaa oo Sef1a 1o i prepo-
sição a. 54 Cprojecto n . ~6). :~estabelecendo 
JDGdidaa relativAS á crcaçAo dl MLICU Mi· 
Dejro. · 

Leunta se a aesfã">. 

D:S:URSO PROJ.';U.'IC 1A00 NA SESSÃJ DE 
2J DE At.OSTO DE 1910 

PaoJac-r,) x. 16s. o ) 'KNAD) 

(Adit~,tnlo das eleifleS munietpnes) 
O ••· Hehor de 8oU811:- ·r. Prcsi· 

dcnlc, na qualia• d: oc rcl•ll-r do projecto ora 
em debate cumpre-me dizer a Camara que a 
coa.miSsão accdta a ca:eooa que acaba d~ 
-ser apre!.-cnlada, cujt app·c.v.~-ão e~tá, aliá •. 
prev ,amcnte a'seguraaa pela maaortc:Jad:: .»s 
auas assigoaturaa. 

A commi~ão tambcm entende nzoavcl o 
actaamento llas elciçõ:a es1adoaes pau o dia 
18 de dezc:mbro, ~Ja!l ra2õc:s qoc t.Cd ·z,u 
o no~o 11lustrado c<. Jlrga. qu~ lU~tifi~ou a 
en:enda, e ai · d~ pc.r cutr:1s ••~õcs c!e ordtm 
publica, que t im.: t I rccord.tr, ta o patentes 
cstà.J e Jevcm e1~oar no capirit ) da Cama· 
••• Por minha v !z •ccudioJo ao 1pçello do n r.s 
•o tr-err ptc ,nepirodo col le~ta, sr . óel u.ado Jc ~o 
Li~tó•, devo ar2cr que a interpretação qll e • 
JQ;t:lligencia q!le V. C:llC. <ku as C.UU Ôuvicas 
que levantou. e a ;, , fc:lli~tcncta que a e con pa-
ccce com CJ cspirrt da lei n. 2 e cem a tradt-

- çã3 1cgta1ativa de ta •: au e air.d;~ co.r o ele · 
rrento lliatorico da ic:i n. 37J, de 17 de st.tcm· 
b:o de IÇOJ . 

De factc, .• prort gação que decreta moa na-
qu:ila o ~ca~ 1ão c: que VtSa T>o d::cr«.tH hnj .-
lefcre·se aca. mandatos vigenaes c nlo J:ód:: ' 
fClla~t?, deJX ~ Oe a.Jc.ançu 10 j·JiZ de J:az. em 
CllC:fCIC10, l ! "oO C. lO IU•7 0e paz que SICJ•di. 
ngüd) a. \u•is theção dj seu cago. no 3. · anr.o. 

Nessas C<nJi ~ ões. a cr mrrissão de Camaral 
Municip-cJ c aupponbo que 1 comm1~ão ac l.r:· 
gialação, pelo n cu dr saut tr rindo c rgllo ••. 

O SR. VAr.oouaoM.&GAI.BlJu:-Mu.to com• 
pctentc. 

Pelo mer u cu estou in . ciram~nte ~e acccréo 
COID V. UC. 

O a:a. Hxrro:a oJC 5cosA •. . dtclaram que a 
interpretaçao antcctpada pelo noruo illu&trado 
colleJCa é a lrgilim;,, é a vc:rda:ieira tx~gtac; 
da lei (A/Joiados). 

E' realmente de muita utilidade que se Te· 
vantear, duracte a elaboração d•al • i!l cfUS du-
vidu. atm oe que mais t.rde a txecuçllo dc..l· 
las, ique cxpun~1d• e escdmada. de C.ltll,ulca-
d. s. 

(Mui/o l em! 11ruilo 6tm!) 
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r P:IE!IDE:NClA D) SJl, PRADJ lc Pll9 

SUMMARI :-Acta.-Expedlen to. -A prcsenta t;.'I o 
do parcceres. - Votaçlk • - Proj e lo n l:t0.-
3.• discu ao do projecto n. 11 5.-Em ndas do 
Senado â proposição o. 5-1.-0rdem do dia. . 
A> meio di11, fcit 4 :a ch1mada, acham-se 

or.: aentr::~ os acocore. : Pr.a• Lop~~. 1\mcri.:o 
L'lpe.• E~rdo d4 cunh~ A·oblOitJC c tc:1 
HeitOt~ ce Scusa ~lV I ita, 'Xavier R l.m Jay~ 
me G,mc:~. Ca ·tell Branc", Tav~res d· ~\: IJ • 
Atvcs de Leme!', J ~jo UstxH' . Juvena t P . nna. 
tgnecio MunP 1\c:Js n oe Se1.na R•u t r1e Fd -
na S"humam'· Galdir.o Rtcs. ~nLa F.g11 i-
red<', P•o•ic:Jir 'V .. ld m ,ro de l\l•gal i: à s, P.::~ 
dro Lato·ru . J'.,ao Porp!li' i o. Eam~nj . B um e 
Martins da Sorv' faltando c Jm cau a partici-
p;.da tS s1s. Mi 1 ~nda jJoior, Cim(:os do 1\ma-
ral e' ~ilva F._n,s, t bc:m e!!a os m . is ~cn.::w 
res. 

A'l·e·s~ a ses~lo. 
L da a 11cta da antecedente e néb h .v::nd) 

quem sobr: ell• (Iça obJctVa}O:s é a mca:na 
~~a p~r arfrovada. 



.Ou. r.· e•caJl't.&n:> cll eootalo~epintc 
Ul'aDW_.,. 

0/firio 
DJ •· r.· aecrc.tario do Senado ccmmoni· 

caodo ter aubi~ i aancçl"", ar.b n. lSl. a pro. 
pcliçio da Jri D. al-4 inicã.da naquella Ca· 
mara, de eccordo CCAD as cmocdas o&cr:ciJal 
pol' f fita c•mara. -lnleirada. 
~S ..... AÇ:l> D. P.Aaacaa•~ DA, C>IIIMUSÕJCS 

0 I&. }Cl'f~CI l ~\U8TA, C'll nome da com-
ID\~~ de PctJçôes, jt co 1.01oda & .M:aa OI s~
&aiDtca ..-reccru: 

p.,.,çw •. ~19 
(s.• Jcttieleture) 

A com~•sslo de R :pre~~eot.çO:a, Requeri· 
meotos c Pc:t.ÇC)c'a, a que foram prcs~otea as 
p,çaa pro1o:oJJada1 alb na . a. u8, 1.1\S c 1.1 SJ 
e de que trat.m ca par: cerea na. 191, 191 c 
199, <b corrent · enno, t de parrcer e requer 
oue atjam .. mesmas JD"l; fend.s c arcbiva-
dal9 i viata oa • informaçó:s prutadas s;c:o llo-
Ycrno em offkio n. }"~J, de :ab dO u..c& proxi-
mo iodo 

Sala das com.,issõ:s, r.· de aete~b~o de 
JOIO.-I ..: nac•o l\\u1ta.- Heitor de Sousa. 
1\\&rtiaa da Silva.- S. Styltta. 

Ptlt'#."lr •• IZO 

cs.· legi~Jatura) 
A commiaaao de Repr<:ae uçõcs, Requ..,ti-

mcotoa c P.;lJÇór!!l, a que foi pro sente a pet ,. 
~ ac Francieco Fernandl.a d:: Olill'eira Penna, 
prcJcasor apoacntado ·. a c.clura c!c ::;anto A'l 
tonio de ltaYcr•n, pec:táodo co tagcm do tem-
~ em que eserc:eu o majaateno partacular 
p~ra cflea&ot de melhorar a sua •posentadori~ 
é~ parec·r e requer que seja a rcf'end.t ~c
n; .; â:-Tdcferid4. c arcbav"d•. em face doa dis 
p0!\0 OI ki D. ], addá.iooal i CODStitUÍÇ30 
dOEat,do. 

Sala d.s coa:mi" l'le,., J. · de s:tembro de 
1910 - lgoacio MLrta.- Jlcit .r ele SocH.-

.-.rtill5 $ SdYA. -~ • .:: tyhta. 

Pa't'f' "· 3ZI 

(<}uiota legis!atura) 
A• conmaa•ào de R çreacntaçõet~. Reaueri-

JrCBIOS e Petições, 101 pre: ente o rcqotri· 
JDClliO em que o c ro:-~ el fraoc isco :t.: Aasi3 Ja 
Fomeca Vian;.a, coll , ctvr apos. otadJ do mu . 
nicâpio de ~ar t~o uz.a do Hio cas Velha!, 
peJe pagamcuc oo q Je oe men a tem r, ce· 

'do.Yi!\0 pc.J•Jea pr , vi c·al n. 3.711, de 
188c) ter sid ' auc.tonud a s ca aposcn .ado-
ria com cs vcn;UJcntos de r.•ofici•Jdatn· 
t~·l Directori a de fann.:ia PrcvinuaJ : 

CoN d .-ando que o .~orernador do cst1io, 
com racl-1.11de kg tt lattva, or r;ão estar pro-
mulgalla a f'..CIIHa tllicéll> d Estado mandJU 
que 06 venc m .;n•os (J!;scm ab mad a propo•-
c.iona.m nte ao tcn pJ que st: liquid•&e. com 
~ que ae ac a d: sc:cordO a coo miHlo ; 

C .osi~eraodo ai t1a q1e usa r. cl~m·~ã) já 
foi ãr.dde.rida pela C .cnar•. ros t;rmoe do pa 
recer n. an. de 1:,_.6 -é de parecer e requer 
q•Je ac ja i.ooeftr.do e~~ c:h1va:.o o aferico r~
'tU .rin.tn a. 

Sala du commia&=a, r • • de setembro de 
tQao.-Jpcio ·Muna.-H:átor 4D . Sgn,&e.-
Mirtins da. SiJ'Ia,-&md.o Stylita.-lmJri-
mam-a:s. • • 

Nao ha pro\~dOI, requerimentos. iãdi ~ôr"• 
iotupe!Ja~O:s o I;QOÇO:a a serem aprea~ta. 
dos. 

y,~,lel 

São aubmettidll a Yotaço:s e &?(rovadas u 
seguinte. m&' crial : 

A redac:çlo fiaal do p::ojec:to n 91. it:stitoin · 
dJ, no Eatadl, o en,ino agricola • - bulaote c 
catab:Jeccr.dJ premios i pomicultura.-Ao &-
nado. 

O pue:er D. 217, o-,iaando p:Jo archin-
m"!nto de uma peuç•h ct:1 Amc:íiÇJ J ..llé "de 
O i·te:ra. 

O parecer D. 218, opioan:h p: lo archin-
n~nto d~ VAriaa petiÇÕC\ d: port:iro!, conti· 
nuos c servcotca dloa S:cretar.as de E,tado. 
~m a. • diaeuaalo o projecto n. 1 1 ó, appro-

vando as c:on·aa do t xerc:,cio de 19~9.-.\' 
c:omarisaão de O çamento. 

Em 2. • diSf.Usaao o Jc o. a6'. do Senad;. 
auc:torizaoc'o o governo a fun;ar uma co!on1.a 
correcc:i lOII. 

Eate prtj:cto f li approvado c: -:m as cinco 
emeadM <.ffettcidas oda ecmmis. ão de Le· 
flisleçaoc jJiti~.- Volta á mesma eomm1 • 
alo. 

A emenda dl Sera io. ao projecto n. !ió 
(preposição D. 56). da Caman. tfecrar;odo C:t.llJ· 
tir.ua· manhdo o t.Xternato 1.0 Gymnaaio <!c 
ljarbacena. - A' coma:isaio de R..cacçào. 

Em 1· • aircussa) o pro\~cto n. ' 'o, r ele · 
vani> o ex-:arcercnc da caleaa de I rapcc:erica 
do resto d& pena de que lhe fo imp~t,. por 
cnmc d~ reapoa~bili3de.-A' commis1ào de 
Reda;çã:>. 

E' egua mente approva!o o reqcc rimcoto do 
sr. Ecuardo d J Amaral, pedindo :e tirada d:l 
eme:nda n . ,, para constituir pr j!cto dis-
tin :to. que toma o n. 120. fic1nc!o assim 1:c!i· 
gido: 

Ptojeclo n. no 
(Quinta lcitslatura) 

O r..ongruso Legislativo d; Estado de U-
nas G:raea dcc:ret. : 

Arligo unico. Fica perdoado o er.c:arce· 
reiro aa :ad ia de 1\\ar ce He~par.t hl, Joaquim 
Pacheco ae D•rr a Junicr, do reato da pena 
que Jh:: foi imposta por tr1rne d; responsabj . 
h:Sadt-, 1evogaoas as dJ!tpts içõ ~ s tm contraril·. 

s·j ... das .K~Ó:.I da Camara dua De~utado s , 
r.· de tet;.m:lro de 1910.-CastcUo Erancc. 

Puaa-sc t 
2.· PJ.RTE DA ORDEM DO DL\ 

}. • DJSCOES.t) D) PRC.JECr.J N. 11) 
tido e pusto em 3.• di, cu,sào é ~em detate 

arprovado e vae a commis-ao d:: Redacção o 
pu. jecto n . 115, auct ria• d o g<.verro a pa. 
gar aos fu r ccio anos d> Jô o de zepency r. 
1mporlatcia c:c cu~tas vencidas em prcc:ea~os 
criminacs. 
/inundas do f2e;,a1o d /Jro~os.:ção 11. 5 4 (jroje• 

ao "· 56), da (..tunara 
E' a11nunciada a disctssào eu en:endas do 

Se !lido á pnp aiçào n. S4 ( pro1ccto n . 56). 



·da Cemart de rQG8 eatab.."'feeendD mcdidu re • Lida a acta da ant~~t; e Jo ba•~ 
lati,as a c~ ação oo' Museu Mineiro. qaem rotre ella f.ça obsernçóet, ta IUMDI 

O ••· Nellloa de llea- 1-(Nio de- dada por approv1da. • 
volveu 0 aeu dascarso). O 6&. r: sEC&ET.un di CODta do 1tgua:Jtc 

O · ••· Ca•tello BJ"aDeo 1 -(Nlo de· BXPI!Dra~nc 
volveu o seu da~cwao). · 0/fi&iDs , 

Ningu::rn mais toiD&Ilio a palavra, eacerra·ae D 1 ar. r.• s:cretar•o d:> S'!ado CO?'IDUDi· 
a ditcuuão . ean-jo tersãdo rej ~ it1da em r! r;ti·cussi. · &pro• 

SubCDCuidas a votos 11 emendai,~ appro,ada por.içto d: Jei n . 6 ;, iniciada ne~ta .;am•n. 
a de n. r, senJo reteatadaa 11 de na. :a e 3. co .. aid:rando imtituiçto de utili •dc publica 
-Devoln.n-sc ao bcoado. • AcaJemia Mineira d: L ettr.s fuodada em 

Ao votar-se a emenda n. J, o Ir . Caste11o Juiz de Fó:a.-A camara fica intean'da. 
Branco pediu veri6cação da votação, o qu~ foi D •is do mesmo sr. secrt tario deYOIYcndo. 
feito. constat•ndc.·s: h•ver sido rejeatada a lcompanhl ·aa de emenda' oll·recadiS e lppr'O• 
rcferidl tmendJ par ::11 t votos contra um. va~a' pel SenllJo, as proi) .-içõ:s de )e1a ... 

Nada ma.s h:~.vendo a tratar se, o sr. Presi- 59 e 61, inic.iadas n:s a C m'l•a, esla di .poncto 
dente an~uncia para a aes~ã) de amanhã a se· sobre subnJao 101 me broa oo Congre580 e 

· guintc c• ntendo outr•s d.spuiçõ!S c • q 1 ll• coacc-
OROEM DO DIA den.do licença a div r:,os fun:,iWJaria.. 
l'Jti34JtlltA. :p .A.JtT1C 

Até uau hora da tarde : 
Leitcra e approvação da aeta. 
Expediente. 

Até ~ horas da tarde : 
Apresentação de plrtceres das coauni..O:s. 
Apresentação de pro\~ctos, requ'!rimentos, 

indicações, interpella:;õ::s ou moçôl!!l. 
O:s:utsão de r~q ·Jerimentos, iiUi.;açõ:s, in· 

terpellaçõ: s e moçO;s. 
ApprovaçAl de: redaçõ:~ ünaea. 

SEGUNDA. P.A.IT~ 

Até 4 horas da ta.rde : 
r.• discu 3sào do proj~cto n. r61l, :!o Sena.jo. 

conta 1do tempo ao renente-:oronel ca l:iriga::l1 
Po!i;aal J 1àc l5na:io :h Cmta Santos. 

r.• du' de n. 119, estabelecendo medidas r:-
la tivas ás estradas pllbli ~ as. 

Levanta-se a sessão. 

t.8." SESSÃO ORfWH.RIA, AOS ::11 D!: 
SE:TEV.l3 . 0-.. 1910 

PR~SIDl!NCIA D) SR . PRADO LOP.ill 

SU.'vB\ARI J: - A ~ta.-Expejiente.-Emt.\.Jcls 
do Sena1o.-Reprcsenta.ão - Rela torio. -
Dis:ur.~o do sr . A ris to ele !I O ttr J, - Apre . 
sentaçã ) de par: ceres.-Reda:eó s fi:laes.-
Aprese'ltaçàl de p.o jecto.-Oi cur.w do sr . 
Senna Fi.cueirdo . - Pare~e res ru. :~r o. ::11 :o 
e ::1111. - r.• discussâ) do pnjecto 1"'. r68, do 
Sena !o.-1.• do de n. IIQ.-O:ctem do dáJ. 
Ao meio dia, f~ita a ch1mada, •c!tam.se prc· 

s ~nte~ os , rs. Prõa~O Lo;>cs, Americo lop::s . 
Argemiro d: Rezenje Stytita Jt ão lasboa, 
Castello l3·anco, At'lcs' ce Lemàs, Xavier Ro· 
lim, S:humãnn, Jaym~ Goro:s, Juvenal Pe m~, 
João Antoaio. joa.o Porpbirio, G d 1ino Rios 
J\\artini da. Silva . P•oliello, E ruardo dJ Ama: 
ral, Aristotel~ s Ou ra. Tatvarea de Mello, N:l 
sonde Senna. Raul de Fari~. julio d• Motta, 
Edg;rdo da Cunha, H-=,to r d:: SJuu, S:n, a 
Fi~ue.redo, jo,é Alves. Vi.lcomíro de tvlagl'. 
lhã :s, Edll'undo B!um, lgna~•o Murta e Pecro 
Lato•ne, f~ r ta"odo com c;u a partJC:ipadl os 
srs. Mtranda Junior, Ca:npo do Amaral e Sil 
va Forces, e sem ella 01 mai1 senhores. 

Ab:e se a s ' ssão, 

Et~e~ndas ojjeucir/4s e aJI"ovtJd:u pelo !nutfo tU# 
prl'jeclo 11, 89 (Jropostf4o "·59), d4 C••ana , .. 
Ao ar·. t.• Supprima ~e a parte que trat8dl 

prorvgação e lic JJÇa co cedida ao coll«lOI' 
e~tad,.,al dO P .. 1â, Augusto Ceaar 1\\or.:in. 

.:a.• 
Accrescc:ote se, on:i: convier: 
D; d::>i $ an '"~ ' ao CC1Rtad:J r c partid:r ela. 

c c.marca d: Alé ~ Pa hyb1, E .cenio Xavier. 
pa:& trat r de negocias fóril dv EstaJQ. 

3·· 
De um an:n s ~n::So tre'l m:zea c m metade 

d s vencim· ntos e o 1 esto s:m v e •cimen&o 
alg m a'l e •cr ptur•rio d1 Reccb:X.ria d: "\i-
na.~ CtPital F.::cler.l, t- elic.ano PGDD& SO"' 
brinho, i ara tr.o.tamelito c!c sau~. 

4·· 
Artigo. Na. con :es!ão de J:ce ç•s, umure-

rad.s ou não, o g ve nt. t blr. ,va á o dispo.to 
na ler n . ~07, ie 1J d.: a ~·osto 1 1901. 

PJço do ~c.nado ~o F:~ t ... o de M na .. G~rae~. 
r.· de set:: rr bro de rf)ro · Cbns arn J• :ques 
B••s Fo~t! S. - j ,sé P.:dro Orumm; nj. Gomes 
Freire de And 1Je . 
E1nenda o.Derec!tla e apprr. r:tJd& pelo C::..en'ldo tUJ 

jJro;rcto n Il<f. prujJ;s;çáo n 61, de C.· 
1nara 
Ao art. r.· D:.,ois da ptla.vra stb,i1io-

accrescente se o s:gu ,ate: -E a; ~· de cu"to. 
-sup;>rimrn o -~e o final do <att•.cn, d s::le-
ajuda de cu,to ... • até o fim e pas,andc·x o 
verto c ; e r á~ para o p lural. 
Pa~w éo .;enado do E\ tado d: Minas G:raes. 

em D:l o 11 ·izome, 31 r1e agost~ dt' t'ltO-
Chri•Pam Jacques Di•" F "1rtes . -j~c! P d~o 
Orumnonj.- .ornelio v.z do: M: llo.-lmp:a· 
mam·sc as tm:n:1as rara odem dOStrabalbOS. 

Officio 
OJ ar. Secretario d•• ~in-anças d volve!l~ 

imformaC:ot s , eque im-: ntos ao dr Franca \CO 
c1e Salks 1\hrque!, coltector d= A. lém Para· 
hybl e LUCII lO L .. op o(jo Bruile.ro, thesou• 
r iro da R-=cebedJfll d~ M•n:u.- '' comiDis· 
s&o d ;. P . liçOc.s . 

O SR . j .sa' A:r.v:as DE LtUIO\ envà1 á M~ 
e p~<lequesejlp b.i.adJ uoorgãJ .Jfticiala 
s:guinle 



ltqracat•çlo ela cam~ MonidPI) ~·e-m-
~.- ,. .... CCDt11luo; IDili':Udo aqu.t:Ut 
a.anieij»i~ poJPt(Ao cbiOIDJQid& - Pente 
Alta -t, tlmbcm, Ih: atia aancaado o dás· 
lricto Ck CMDDlquir8 que lctualmcnte per. 
ldaca ao DIWlicip.o ao Tru C;raçO:a do 
Rio Verde. 
E:amo. ~n.-A camara Municipal dcata çi, 

dade. •coDid8 boi: CID ac..au utra"r< inari1, 
rcaciYc.- trazer pcaaotc o illustrc CODKteato 
Miaciao a JiltiCDlc rtfre~cntaçio: 

A dã6tinçta commits~o de bt&tiatica que 
c(atorou o prc\tcto o. 9'. eleva a di•trrc•o 
a P~•r•~ Ao de c •onte A 1tu - pertencente a 
ate diaui:to e mt~nrcipio. tatabeJtcenct -lhe 
Ji•itt I, CClm OI de S. Gonçalo de 5afUC~hy e 
YIIJinha. 
~t• C•mtra ecDtc-11e, pc.it, 01 obriga~ào 

c!e •ir representar a C .ngre~I<J no acnt idO ac 
lll, serem altcndla aaa drYisaa ~e&te munici-
pío com aqae Jea j1 referi os, que h: !Ao h-
JMtrorh ·,., guardadra OI ltmitu dn catricto 
de- cJ"o .te Atll• -sem c Ocr.aa, pntém, co ter· 
ritora.o dcatc muoiciçio que jl. é d: ai tão 
ct:peupcra® e ciruurwcripto. 
. E. a pro-c lllldo o enaejo, rcaolYe, cgu1J-

mu1te, CIU Camara IGiiCÍllr da ICipCctila 
C:(.L llllatlo de E'tlti&ticl, 1 annc:uçlo a 
r&te a:ullidçio do diatricto dc-C•moo ui 1, 
o:.~e. actua runtr faz (arte d~ de Trea Cora -
~õce d .. Rio Verde. 

A de c:~çáo d t ta m~\' i a ~ impõe de um 
~ c:ian·idente a cc mickr. çâ..l da i Ilustre 
C()mo isaâJ de .Estah tiu. D ~ p11te outra 
mu,aas ~Ddera ó:s que e!'ita C4n·arã omi•·e, 
relc:vo lembrar que iqueUe oi~tr, c:to drsta 
dc&ta Cidade 9 kt~omeliOI, que sao fCrvi CIS 
por •ia ·f cuca. e feitos r-m 10 o i utos ao 
paMO que <liata.Jb: d: Trca C'lraçõ ·a do• Rro 
Vcrcl:, sede c:b municioio, :ao kilomctros, ac-
ch:scendo aindl q 1e r.à J de bc.j~, mas ce ha 
muitos 1 : no·. o .· b:.bi•antes d- Cambc qoi•a 
aBagam • i~ta, alr~a JUHis-ima oe p;rteoce 
tem a cate m..ar.ic•p•o comorovaea p"r u.na 
rcprc"tntaçà:> duigidl. ~ C)llgrc.ao J\\.nerro 
ror q 1. Sl toda I pop_Jaçlo dO ref,ruo dia -
tricto. 

_Esp•n, portanto •. cata e lmara que o il'ua-
tre C'>vg~csso M·netr • accedc:odo . o seu ju . 
to appe110. recebi, favoravelmente, cata re-
prcaenuçao que" esti apo a:ia por tob os 
principic.s de jusiJç•. 
Saud~ c frate rDÍjad.: . Pa,.o da Cl'llUa Mu-

ni::ipal da ci:1ade C:a Campilnba, em :J5 de 
agoato de 1910. . . 
• ) limo. u .. o srs. p·esr n·e e merTb·oa do 
C lO~SS'> i\l io::iro. - 0 pres idente, Zoroa" tro 
de O!iveiu . -0 •ice presi ente. dr J at B·az 
C -:sarilll; )«!!o T heo 1o_ro Mcnc::ks. Antonio Vi 
c:nte rh ::,l)va , f lU t r.O Ant(on oo D 11'1 Chns 
lÍ'lOO lhr~cs ria C05! 1, J:roflymo c·. Alva-
ren~a L .. •te, F caocosco .\ de .~. N .varro e 
Al~:rto- Torres da C ta Fran:o. - Pub ique-
.c e remetia-s~ 1 co , ,mis •l ) rupc:ch<a. 
·oer. N .. l oa de8enna:-Sr. Pre-

ai len:e, a ?pr ollima·ac o nm oc ta 5. • JcghJa 
tora . no ctccu s() r a qual aprouve á l::t.on.JOsa 
~ b arr,1 Je v ne . no11car uma commi!slo 
p'J.-a. a 'rpnãuçã> da bibli tb c• da C•..:.ara 
dOI' ()cp:ltiCO,, 

P ..:1a ar'ob'l parte Y(nho de~ôr ma b'lnr;.d~~ <i:'. cxo. o man~10 tài.J .,.cn,iunente a 

mim cotferido e trazer ao cc.r h:cimc n!o da 
Mn1 O•ICBiliolC brc•wimo rclatorio qte peço. 
tiun<;l para ltc (LI,•. 

RELATOR() 
Fxmo. tr. Preaicknte da Gllura dei Depu-

tia do Estaco~ Minas Gerau. , 
Honn(o ror". ue. com ococarflO c'e mem-

bro t'& COIQJDÀIÜO t I 81DÍUCOf& da bib\ Otbcca 
dcatl c:asa do t;(ngrcaao Miceiro. procurei dca·. 
empenhar cua Í\:~lo do mclhcr mcAo que 
me foi pci!! ÍYcl, na pirte ccn6w.:~a a minha IDi-
ciatiu, qcal rcaae 1 de fazer •a cllcomn cnaas 
lb li•rca ccatin•dc• á foama~lo da l •bhothcca 
e r . fcrect:s a<. 1 divcr&c a aasua ptu, que r o te~ 
rcaa1Jiam 1c.a ars. dcputadla para uu:do c 
ccnaulta. . 

Jã sxr meio do donativos, scncroaamcntc 
oftc:rccicka por pi:ticulerc:a c rcputiçOcs ca-
t dou a e fe:Scrace; li per compras, cJicctua. 
cas em aua maicria pela i1Dfutantc livraria 
d<.s us. Fr•ndsc:o A1vea & Lomp ., q:Je bo.., 
nCJ>ta t pcntuahrcnte ae encarn B•"m oe aviar 
tLC:las 11 encoma' nd•a que 1 hea fu. m confia., 
dlla: fui au.cmentanJO 1uc:cessinmemc. o nu-
mero du • bras adquirida.\ para a noua bitlio-
thecl, em CUJII ntaotca \á (XÍ$tem ~ublic:a
çOea de grande valor. ucolh•das cc.m scJcc~l'l 
e a ou o t m varies catalcaca c!e livrarias La-
c,onua e tlltranseiras. 

Na boa vontade do 1.· e illustre 'ec:retario 
d ·at11 Cjmara, que promptamcnte ordenou o 
cumpomcnto de todaaaa ordens de prg~mcoto. 
n~s facturaa •isad;a pda commiu ;lJ ; e no 
zdo com que tem ae cr.ctrr~ga.do da cacaloga-
;h e c.cripta o horuado •r . bib:iothccario 

encontrei o mais set uro elemento de eluto 
pa-a o deae~pe ~o da commissl;), con que v. 
e.xc. me ::1str ngtau. 

O nosso diatincto cx-collega de Ca'T'art ar. 
dr. ~o fi'Jnao Peno ju :J ior, que en um' dos 
mecnb:-'s da cc.mmissao. fez u n a cn:ommcoda 
le li nos para Europa, mas aqui c:e rcúco nos 

dccumen cs juntos, ~ó:nentc ãs cncomm,nd•s 
de que me encaruguci oi cctamcntc. 

0• <.U!ros dois cnrn pa'obeircs de commi~slo, 
rs . ..:cputa~os F. V.tJlodues e ll!itor de Sou-

sa. ror morarem fó ~a da •.apitai, d ! legaram ao 
d!. Pcnna j.mior e • mim, pt r conúaoça e ~reo
tdeu, 01 tcabdboa de organJz.ção dA b.blio• 
tbeca. 

C nforme veri&carã. v. cxc. pelos d cume o-
tos iunt s, fiz cncommen 'as de ( 5:1 v o umes 
de obras d.verua. in partando em s:S.85ooo, 
conforme as hct ·ras (em n de n) ~s Una-
rias forn:ccdoras da bibJiotb:=ca. 
· D:p n !o nas a:1o' de.,. c x:. o honro, o ~o

car111o, que me con6Ju, ao ccmcç•r a nossa !e-
g:slatura •gora cx;>arante, c:apero de ., • e.1c. 
a úneza de ordenar a oublicaçao deste rdato-
rio, em ncasos c.\n,aen, e ce maodu IIChi-
var, na ae'ção co 1 petente da S -cretaria da 
C ·mara, t r d l8 os d cumerfos que acompaobam 
a C6ta airg ·JJa cxp:>ciçãoese rcfe.cm á. tida 
ec oll(Jmi=a. ·a b b.btaect ckata c.sa do Con · 
gresso I eg:s1a1ivo MHlc:iro. Saude e fratclni-
aa e.-N~ •-onde Sen:1a 

B:lh Horizc nte (!ala das sea!õ;s), aos 2 4~ 
s:tembro de 1910. · 

O ••· P•JC"IDJI!N'l'a ~ ~radece em nome da 
C& mar., a frccic..ba coiJ; bora~ ào da ccinroíssl o 

·or,•n&za1ora <1. bibLc.theci e m~oda. que, ta 



.. ~ 
J .. _,. < 1 ,.,, , -n , t ~ · r ' t , ~ 

r o. a r! quericf*, set1 'pabUcadó 'o relatório I. 1 'Lidai, poir, e fQitu e~a .._.., ICIPdrtf~ 
aprea:ntldo. · J

1 IA>~ nl Y-cntcalo .albaa appro.,... ICIIl ckbdc ~ 
o •r Arll!ltotele•..Gatra a-Sr. Prc· taffadG ao SeDa*> • . ~ 

' j 011 · ssoás mà 1 de Y. esc. um nqucri · ~O' i•. A• '!11.111 tO'fa&. em .oaatt: dia 
~~~tàctsf~x-::olléc. ior dO IQunieipio , êlo ~fe ommteôeat~un csaà &:PS.ú~ ~ca ,c 0r· 
No 7a, clladão I sé jeaquim ·FODHct,~ pediD:to. ' mento, cn.,la á Meaa aa erp•Dioll ' . 
re evaçl'l do r~atantcdo•lceoto êládo naqucUa 'EfMtidU 110 ltoje&ttl .._ 161. do 'SMIIItü, ~ •·· 
c61Jec:tori• p 1r m tivo do' roubO' acft'rido pelo dJJnusMII , 
me'ltllo estabel: cimento. •) (Quinta Legislatura) 

· eclleetor ru um• u~içlo detalhada do . : . p "-r .I• r cto provand., eer um aex gebariol):)()neato c A~ C:"))J)mtsro s r~Dntda, de Sal\ Je Oq ·~ 
p~re c mostra claramente ter dado o alc:anc:o c Üfçame~r.o olf: ccem para aeaunda tLstus: 
pór motivo d: um mcb> quo hoavc oa CGIIC· s~ o ro1:cto "·. 16), do Senado, CQID aa IC 
ct ri• SGb sa• g ·sUo. • . gumtca cmcndu • • 

: Accmp:anb·m :.l pctiçlo um c?Pia authentic:7. . 8. . 
!!o aclo da vic; laclo da collec~ia c os dc.cu· Ao art . . 1.• d•gl·l!: E' o ~·e~ do ~ 
mentos como·<b•torios da•u• innoc:enci2.. do auctorazado a ;c •ur naa ami!Mdiaçõ:. della 

Espero que a commistto e tu~e o assumpto Capital, sob~ de~in2Çl>. de c .UJ~ ~·qciiO 
e transforme em lei o Justo ped•do do es-col · Pena; • um ·anstJtuto d:ataoado ~ aodiv·~ 
l ~ctor de Pont= Nova. (liffUo 1Je111).-A' com· de •mb:• os •cxi)S que. ~r mokataa, •c~ 
misslo de Petições. ou ddc.to pbysJco, cstavcrcm CODdemQidol a. 

• invalideZ. 
APRJt;JtNTAÇIO DE PAllltCEillU DAS C:liOiliEÕlU 

:o ~ a G.u.DI!(O J?ros, cela commisdo de 
Reda ·çáo, cuvia á Mesa as acguintea reda-
cçõcs fi oaes : 

Redacção final do lrojecto ". 86 
(Propcsiçlo n. S6) 

A com:niss~o de Rc d~cção daa leis, a que foi 
presente o pr· 1 ~cto •• . 8t>, com uma cmc:nda 
uo Senldo. cfJ::rece pan o mesmo a s:gumte 
recacçl-:> li:lal : 

O C'Jngresso Legis ativo do E~tado de Minas 
G :raes jecrcta : 

·Art . 1: P ac~ c ·e:ad~. desde ii, em cadt re-
cção do Gy .n nasto MiDeir.· (ExternatO e Joter-
n&to)uma ltnha dt> tire, ab! l t ao Presidente 
do Eatldo, para tUa cocu trucçh e insbJJaçao, 
c creditll que for preciso at~ 1o:oo~$ )()() . 

Art. :.J ; l.) n anúa em vigoro disposto n ·art. 
' da l ·i n . 143 de 21 de juJho de 1895, com-
h:nado com o art. 18 do d:c:. n . 859, de 17 de 
Gttemb:o d , m:arno anno, cessando. no Inter-
nato, a annexaçà' da cadeira de G ammlt ica 
l k,torica e L tteratura. acionai á. de Lrgica, 
1-J OdCDdo o prov•mento & r fe ito a \Uizo do go· 
•crno, S t m p·e ju i z,., dcs actu:aes lentes. 

Art 3.· t ont.núa mantido o externato DO 
c;ymnasio Mineiro de Bu b1cena, MO!\e ~ dmit· 
l mdo á matricula se ::ão os a umnos filhoi de 
r:unil a domicilia:la e residente llaquella ci-
dade . 

Art. 4: Rev; g am·se as dispJsiçOes em cen-
t rarão. · 

S•la diS c ·mmi• sõJa. 2 de aetembro de IQIO. 
·- José Ga.ldmo "ios, relator. -EduarllO do Ama· 
n l, preudcnte.-j JEO da M>tta. 

Redacç4o final do projedo "· Iltl 
A commia!âo de Redacçil das Leis, a que 

foi presente o pr.> j· ct J n. 11 " , ~ de parecer 
ue ae adopt(', como !mal, a rcda.eção com que 

u •n•itou na~udla discos ào. 
Sala das ommissõ .s, 2 de actembro de 1910. 

- Jo!é Gald·no RiO', relator.-Eduardo doAau..-
r l l, presi:1ente .- j ulio da Motta. 

O MB ' M s~~a:ox p::d: e cbt~m dispensa 
du formalidades n gi menhea para que as rc· 
dac\O~s fines que acaba de apresentar 1ejam 
d!a:utidas c votadas immediatamente. 

9·· 
Art. 2.• 0 1 a<~y adoe a·mpre qu~ o a..-a a-

ta:to o permittit, ac:rlo cmpreaadol em trat:a-
Jhcs c 1m;>ativeis com ~s au•s forças c edade, 
marctn:i0 ·5e·lhcs grati&ca~J modic:a c prcús· 
sionaJ. 

ro.• 
Art. 3: O asy o terá. um direttor c um 

porteiro almo:ura re e um servente, com~ or-
denadoe, respectivamente, de } ;~, a:SocS e 
r: lGoS:oo. 

11! 
A·t. 4." Sem emc~ra-o das di J:Osiçôes m-

teriorcl'. o goveu:o podera entrar em accorc» 
com a S ·m• Casa d:: Mi'ie ricordia destaca-
pital, para con trucç!o c manuten;io cb cA.. ylo 
AfTon· o P ennu,, despendeodo. annu •!mente, tm. 
tal caso, dê a quanua d: at.:ooc•~oo. ., .. 
Ar~ . 5 .• Num~ e noutra hypothese 6:a del-

de já a~e 'tl o credito ncc~sAiio para a ae-
cucáo desta le i. 

SaJa d~ comm;I'I!O: s, , de setembro de 
IQto .- Ar 11 totelc:.5 Dutra. rclat.:.r.-Tuarcade 
Mt'l lo.- jol '> Antonic'. - N!hon de Stnna .-
J. ão Lilb:;a.- Hcitor de Sou11.-V ao a impri• 
mirs. 

O ~ x. jo R' ALv tts. pela co-nmi~slo de Le-
g slaçáo c justtÇl , apresenta o seguinte 
Parecer p~ra 3." discuu4o tio lroj~ "· 117 

(Q;Jir. ta Le gi~latun) 

A corr.mist l o de Constituiçto, Legialaçfo c 
Tuatiça a que- foi •ubmett ido o pr. jecto o. 117, 
já •ppr vado em r: dis c: uas;h, acha v .. ntai aa. 
• medrde de q·1e co~ ita enc Pl<Jecto e t'l apre-
senta para srgunda cJit~uulo, opinancb por 
sua appruvação nesse turao regimental. 

Sal~ das commi.O:a . .2 de actembro de 1910. 
-lleitrr de Sour.a, pteaidentc-. - jos~ Alve1, rc-
lator.-Y~Jdr airo de Magalbiea.-Edaudo do 
Amara'. - A iropnmir-a:. 

0 SR. ( DOAII•o DO A lü:UJ., por parte da. 
coa · mt~sào de: Redac:çio <lU leis, aprca:nra a. 
&Ciuintc. · 

Redaq4o / ;Ml do 6roj1do "· 115 
A eommiasao:d~ Rcdacçio GIS Lei1 a ~ 

foi aff :c to o proj : c to o. 11 s, t de parecer qac 



q·le se\• ado,ta~ com~ re!a,çto fi:ul a mes. 
~a. com que traoa~tou c~ }: lUCDO rcai-
mentaJ. 

SaJa dll !Cif~!l, 3 de setembro d~ 1910.-
V.duarj() do Amas ai, prcaiderlec e relu r.-
(hldlno R ·~.-jllli:• dll Mf.tta. 

0 SR. J<lO li B: A, {pt/a ortfem) pede e 
obtem di~p : nsa d.a foraúuidad:s tc~imcoues 
pua ser dJSCwtida lm'Tid.atarucnte- redacçl'l 
aprcs ntada, q .c sem d ; bate ~ app.ovada e rc· 
mct tidl ao Senado. 
A1'2E~ENTAÇA.') DB PR{\JEC'rOI, llEQUERIMENTJI, 

l~DlCAÇÕJU, INTJ!Hl'J!l.I.AÇÕES .X MOÇÓlt!i 

O er. Scn~ F•guetredo:-S·. P:esi 
dente, so ic11 C:i a r alllYra para apresenhr á 
Ca&l LlQ prOJ ·cto que, me parect-1 COIUU!ta 
re•l rlltc rcue pub icC'. 

() n0,10diSlincto ccllc; a,o sr. F. v~llldUeJ, 
CUJa al·s:ocia d :sll ~as. tu to lamentaa:cs, 
em um1. ca1 s· sõ:: :~ transactatt, a or,oe:mt u 
um 1 rojcctu cr• ando o rcgi~tro de f.1b: icas e 
m1rcas d:: a nrma: s. 

P · errormcnte, o ongresso N cional voto:.: 
uma lea instatuao 'o u regi tro d. marcas e 
de a .1imaes, exc n p:o rss:: !>cguido pJr at~runs 
Estad s, q~e o tém cstabd cido, o que é de 
grande v<& nt~gem, r à o : ó para gar:ultir n:e· 
lllor a prop tedJae d : a im2es, em cases c e 
fu rtos, o que tnfe i zmente é mo,to f.·:;quen•e 
ent re r.ó ;, co:n tamtcm para arantu os com-
m!:ci. mes de ab ·ma~!', quanto a requisitos 
ex ig .do çor occa iao a• t : an•uc~ã '\ como s:-
\Us::, 6 ia à •, qu •ida ·e, cdade e outras IT'a;a. 

Pc• so que, t ran -p rtan:!o par a a legislaç!o 
est; dJa ) .. is rtivo d& lei federa ·, ') O,n 
K'e o :..tin: 1ro reaá prestad0 u m b m !ervrço 
aos no_s 'J; pat•ic10 ·, p ~ sando assim con-
feccion i o scgu11.t ;: pr e : t , : ( LI) ' 

Co oo a Ca.mar• dCob .u d :. ouvi•. a d :spcsi-
ç-o d.> art. 14 t de ~ rand : n ntag: m. 

. Actul · ~e 1l , n c1. os ce f rto!', ~ue, re· 
Ptt.J, l> !o tnnumeros entre oóJ, as \'lSt,ficaçõcs 
p ... a se pr.Jv ar a J ro ~ ri\ d•d: llO auim 1 ficam 
muit~ oispen i s~s. de v1dor, muitas vezes, 
supcrro •o ::o an,m •. 

conver t odl m le i a dis; osição d· sse arti~o 
6 : a i .... •o faci imo. isto com , cstu,d J o animal 
r g r!>tradJ, ba •• qu:: se ver.ti=lue essa formil-
li ~de para o a .imal ser entregue, in:1eptn· 
der.te d: q~a •quer o. tra pr u. 

Acho que o proí~ c to ào con' ém materia 
contrari .. á lei fedc:ral . pelo que o subrr e to t 
a.~reciaçã.o dA Casa. • Mui/o bem I .Muito 6eml) 

Projulo n. rzt 
(~. • L gis lat•Jra) 

O Congre~so Legi ·IA' i ·o d Estado de Mi • 
nu üenc:s •Jcc re ta : 

Art. , . · Frca irutatuido em to:i 1-1 os dist i · 
ctos de paz do E.tt ado de Minas ' registro a-
c:ultat iv.., de a• ... in a 1 c .. Ya 1· ;c . e mu&rl"l' 
qua l C 'l n -: ,ara • proJu i •od s 'jl se\ls c&~i 
tos c!esde a da'a .• e bU'I. in,taiJaçã:.~ . 

Art. l • O i . 1% d: pu de cada districto 
dl Estado fará a m~tal ação do registi'C'I pro· 
ccd-ndo editaes, c c 1m sua assistencia' m•n-
darã lavrar auto d· solcmnidade, eapeciú· 
eando O t ttUIO C(..m q 1e SC:IVe O cfli;il.l do re• 
gistr ·• o numero> e .,.ualijade dos livros q~· 
d:Yem 8er emprcra®t pelo fóra:.a p ·ca:riph 
por cala lei. 

A· C.- 36 

Art.}·· O rtrbtr<l de anÍmaca cw~ e muares ccmprc~ no. acut Q8cnt'oe to-
cba 11 deel&rlt'ôel fr btit"ll á IUI •cqil,ia:~ 
no Eatado de ltliaal ~ or t.d .. a as f '.rma .~· gaes. 1 ·---, • • 

Art : 4 • O rrgrstro e:mpcte printi•amc'llt4' 
aos cwavães ~ -'11 cot rppecti ~~ distric:u.e. 
~<.b a imlllCditta ~irec~ c ill:pccçb 4Q ~ 
~c paz de ct. a ~tfic:to. '1 

p,.r,grapbo u a·co. Ao \ 'JJZ de paz de ca:la: 
distra:to comp: te dectdlf ada:i.ústrativamcate · 
quaes~uer d,u•ufu qu : Jevartarc:m ~ rc-
cura ' para o cbc(c de Pol•cl• do Eatad.J. ' 

Art. s.· OJ J.vros d:::llt.naJot ao fCitltiQ 
aã J : - 0 regi tr. gcra1c A?erbições e talõe. 
Jecertiticad .. s tLb' icadO!' reJo \U•Z de ~t:» 
e isentfs do s~. Jto caudJ&l. . 

A t. 6 . • O i ti v roa a que se rc fere. " · ar:iao 
ant ; cedcote scrno lOrnec• d~• pelo goveroo ciO 
Estado, p .. r intc rmedio d1s co.Jectoriu mc-
aian' e indemoi za ,âo POr parte dos c,ffic,âea do 
regtstro, n pro;:-crçáo de 1 s •t. · d<.a emola-' 
mentc..a ouc lhes competirem. d, duzados to::las 
as vez~s que s: tornuern cíie;tivéA os ptgl-
mentos doi e"Ut Jcmentos. 
A~t. 7 . · N J c c G'lStro G:ra'• serlo ins:ri-

ptos o numero de or ~em, a data do rtg ltro. 
o nome, • fi tiaçio, a raÇI, a eda4eo a daaa do 
nascimento, a cô ·, a 11t ura, a r·rocedct.ci• a. 
signaes particu .ares as mar as d s anim.e. 
e o nome do propriet'• •io:-no ée cAvert açO:a. 

o regi tro ele transferencia ccs anirr aes de 
U\Jl pua cutro ~r. prietzrio, P< r termo, em 
que s:rlo transe aptos todos os ca.ractct~sti
cl/8 co registro. . 
Par~g · ;,1-h 1 , nicu. Os l ivros d Hegi•troaão 

sabirãu do ctrt( rJO_ retpect á ~ C' , sob.pr·testo 
ai~ m. c1even::!o a la mesm') sezc:;m f(atas tooAa 
as di , geocia~ \U jjc, ~ es c.u c a. tra . \Udiciaes. 

Art. 8. • O serviço do rc g istro aerâ f:ito 
nas Dora~ determinallas em rci!Çclamentc,I~D
do null s os feitoa fór.! Ju bJras, ücand:l rca-
pomaveis civ,l e crirrioalmcnte cs c,flieiaea 
que rnfriogire as dispos ~O;s rcgu.amentare.. 

Art. 9· · Apresentado um anima) ao regis-
tro, será este i omediatanente fc:i o receb:n-
do o p·opr ietario um cert f<: &~o, que dever i 
contu, além do, dizeres do c g .stro, o numero 
da pagina. do livro e 1 am;ortilDCia ~ emo-
lumt ntos. 

Art. 10. N:nhum anim~ol será registrado ou 
avertado sem que se a aprcsc!nta o ao oflicial 
1u ~ o exami nará cuida~o!a:nent: a : tes de in~ 
screvel-o e, nocuo de recurso, pCJ1Cri o pro-
prietuio recorrer ao iuiz d: paz. o qual pJde. 
rã. pJr d:sp• elO esc:ripto, mtDjar fazer o re-
gtstro ou averbação. 

Art. 11. Cada c:r ifcado·ccrr~spooderà a 
em 16 a.nimal e nenhuma a"'crbaçãJ de trUJa-
ferencia s~rá feita, sem que sei& aprcaeotadD 
o eertiJcad.> elO rcg.s\ro en~~sado pelo U'llll• 
ferente. 

Are. u. ToJas aa vezes que a transfcrea-
cia for feita em distrie\0 divetso, o adquiraats 
ccmmunic• á p'~r escripto, com ~')OtCOti.nCnto 
do anterior poaauidor, ao ofti'ial do rqiltro 
do ( istrh:to em que foi feit :1 o re&istro ~i
gind:> recibo da communl,íça, para que a: 
faça a n~c:essaraa &verbaçlo. 

A:t. n. No ct10 de mort: d: um animal 
rcgistr-dc'. será feitt, DO re1i•tro a d:t"i~ 
unoução, i ndepen':l:a~ e ele tDOlllmci.toa. 



Art.. 14~ Os aoirma rtgiltradcfl, ao cuode 
fugao ulprto.ierAo apprcrKD1id:a pelu IUdO· 
iica.cb Jccacs e catrt"g\10\ áqueUas Pesa<~~a 
que c. reclamarem, deicSe q"le apresentem o 
cert fi:ado de regiauo, independente d; outra 
quatq.Jer proVI, .alvos 01 dirutos de tcrcei-
i'ta. 

Art. •S· Os otficiaes do rtgistro alo obriga · 
doa a p1sur •certi.Oes re~ucndu e a mostrar 
ás partc:a 01 linoa de reaistro. prcstan.Jo· 
lbeS as i •tormiÇôea que solicitarem. 

Par ar-•pho uo co. Nl caso de r'cusa do 
ãllcial em f, mect r u ccrt.{õ:a c zigteias por 
qwaJqocr p:ssoa, ou DO de dcmon, pode 1 par· 
te recorrer a 1 ju1z de pu, que deverá 1 r _vi· 
der !C i &r com todl a presteza. 

Art. a6. As eertidO;:s de registro ou d: d:-
comcntoa 1.1 c..Di'Yidos ser lo dldos iodcpcn .!en-
te de despacho, de confollDida:tc com os quc-
aitoa da p:.t•çio. sendo o cffi:ial t.b~·gado a 
IDCilcirnu qualq11 :.r 3C\!l po tcrior tqucJle cuja 
C:ertadtJ se pcd:, e a fotnecel-as Q) pr.uo 
muimo <k trea di1s. 
· Art. 17 . Pelo registro e avertaçlo de cada 
an·mal, pagaaa o rc:spec tavo ~roprietario o 
seguintes cmolument~: dois mH rtis pelo re-
glatro de um anima'; quatro mil r~·~~ p:Ja d; 
m .ia deu~ até dez; <-ito mil •êis.' pelo d ; 
maia de dez kté •iote; e rui' quinhentos rei ~ 
sobre ca~a animal que: exccd:r a vinte; mil 
rtta, pela avcrbrçào e ucn animal; quinbeit• s 
rtia pela de c•d1 animal que ucedu de um 
ate! vinte; trezentos réis, pau cadl u.n que ex-
ceder de vinte . 

Art. 18. Pc:tu averbJ<ô~s em duplicata. 
n:a t:rmos do art •. , p •g .rto o dobro do 
emolumentos preYi&tOS no ar lagO IDtc.rior . pt • 
goe ao offici•l cb reg1str<', onde a e der a trans · 
ferencia. devendo a metade ser cnviadl 110 c..f 
fi:ial do r · gistro em que a e d:o o r:giatro. 
para a avcrba,ioque r obrig•do I lazer. 

Art . 19 . Mensalmente fará oc.fficilll rccolh:r 
t coltcctoria do municipio o producto cbs re-
gistros e ave•b .ções acompanhados de uma 
conta up1iC4t1va r eferente a cs~e• a. tos, re 
ceb: n:io elle d a co lect ')l"i •a 50 •to ~ p ·odu· 
r.h dos rcgastr .x e •ve•b •cõ !s até á qulotia 
de ::ac<. S :~ooe mais 30 •Jo do q ·: e exce:k rd<ssa 
quantaa. 

Art. 20. Sã) isentos do s llo ~sta 'oal c s 
certificados e d:mah papeis 0 1 c:s.ar;05 para 
o regi11tro e ave• blv~ s; e petas ceat ;cõea 
per c< b :r à o oa officiacs o mesa. o que perce-
b;m ccmo o.cr. 'â ~ s de paz . 

Art . H. No fi:nde cad.L trim atre ficam O!l 
of .:ci1 es co rcgt"• ro obrigados a remettcr á 
S ·c etHia d • Agr.c:ultura um mappa circu:n· 
11taocia .!o de to o o movi mento d l r · g istrn C'.e 
animaea para s : r1ar á E t1~ isti : 1 Z<Jotechni · 
ea do Estado . 

Art 2J . P cll infracç2o do dispcsto n~ t~ 
k i e e m regulamento, s :rlo os of&:iacs do 
reg.s tro puni1o • com a n.ulla im -reta pelo 
juiz de pu, pc l• pri~irave~.dc ~<.$ )()(; oe la 
$gllnd~. de lO. SJc.o; pel a re r ;cira ~ lS .O 
aew prt iu · zo d a res ' o :-a . b lidadC eram. n. 1: 
.com recuso para o juit de 11i·e ito n? prazo 
de oito di• s . ' 

Art. 2 c O ~ovc rno d > E-s ta:lo poderá cele· 
brar c on ,.co~õ s c< m oo trCJa Estad: s 18 qua·s 
&c r~ o ince 1 p radas ao rcgc laii.ento 'c;ue f f r 
a;x:t do para a c xcc.uçã) dt:sta lei, li. qual c n· 
trar1 ~m Vlgor a~ ós a .s ·Ja pub:kaçao. 

t 

Art. 24. Revcpm-re •• ditp.6içõ:a tm coa· 
trario. 

(S. R.) Sala dtl senões dl Clman dolO!· 
puta Jo$ a Minas Geru•. 2 de setembro d:: 
191o.-Scnna Fi.,ucirtdo.- Frcd: rico Scbu-
.unn.-joio Lisboa .-H~itor de S<.uaa.- A 
imprimir.ac. . 

Parea,.. • . 1r9 
E' sem c:kblte • --pro•sd.) o par(ccr n. 2 9, 

da c~ mm•sSào de P .. tiçõ ~fl, O'inando pelo a,. 
chivamco\o d= peças prot<.cdl~odas, 

Paret~r •· :~;o 
Sem debate t t~mbem eçprova:So o pncc: r 

n ~w. d3 coxmissto d: PetiÇ(>es, indcfcnn~ 
um re:u:criu.cntn em que f ; a• CISCO F c;rnan-
Jta de O iveira Penca, profca cr aposentado 
de Saoto Antoruo de ltavcrava, pede conta. 
gem â: tempo em que exerceu o mag,stcrio 
particular para oa caeit. a de mclboria de •Po-
s ~ otado:ia. 

Pa,·e:tr n. ur 
Egualmcnte ~ a pprondo sem debate o pari".; 

cer n . 231, ainJa da ccmmiulo de Petaçócs. 
in i• ferinlO um r. qucrim· nto em que o corc-
nel Fraoc.scod= Asais I·onscca Vi . nna, colle-
ct r aocaentado do municipin co Rio d1s ~ c• 
)na", so ic1ta p •gamcnto do q:Je c mt~ tem 
reccb1do em tac.c da lei n. ~ . í 2..1, de 1 8} . 

P•ssa reá 
2. • PARTE DA C ROE M DO DI A 

r. • discusulo do Jroj , c!o "· 168, do ~eMdo 
E' lid J e pc6to em 1 ." di!cU·t â··, que srm 

det:ate ~ e co erra, sendo apprc,vadO e re me tti· 
do á commi,cão ae Pcta,ões, o pr jec: to n. 
rt>S. d"J S ;nldo, c'lnhndo tc rr•po ao tcncnte-
c·,rond e1a Bn~ada P .... Ecial, J ão Jgnacio ~• 
Costa Smtos. 

1 . • d• :cuuão lÚJ Jrnjecl J n. 1 · 9 
Lido e r osto em 1. • discussã o é lambem ap-

pro•ado acm dc b.te o pr jecto a. 1 UJ, a< b:e 
a" catradu ~ub 1icas do Estado.- A' commi~>· 
~ã >de Lqd~t.. çào e Jm.t;ç a. 

Nada mais havendo q ue t ra ta r o sr . Pres~
deotc design• para amanha a s:guintc 

O R DEM DODIA 
I'RllllURA PART~ 

AI~ 1 l: ora d . tud: : 
Le\tuu e 3 pprovaçl o de a c ta. 
Ex edien e. 
Até dUas boraa dl tard~ : 
A prc s nta ao de par e crcs d 1s co~mi ~ ~õ~s . 
Aprc-seataçlo d! prc \ ctos. requerimcnhs, 

indicaçõ l', i nterpelh ~õ :a cu mcç~:: s . 
Di·cus•th de r:querimeotos, iudicaçõ~!, ir. -

tcJp IHõ s e m çõ:s. 
Approvação d~ red•c;õ:s floa~ 

StCUNDA PA K: JC 

A I ~ .o4 \.. oras dJ tarde : 
2." oisc U5Sà> d pro j~cto n . 1·9 r.rç1nd) 1 

receita e {jul:do a dcspeza dl E'ilac!o para o 
e.x - rc•c io de IC) t r. 

1." do de n . u>, p~rd'l11l:lo ao ex carcereiro 
da ca :$ei• de Ma r de 11 s · anb a o rc.Ho dt pen • 
que lhe fot imp;! ta por c ime de re~ p lnat b:
hdade. 

L·:>a r.ta.-Je a sc s~ ã) . 



.... 
-te). • SESSÃO OROlNARIA, AOS J DE SE· 

o~ ,~,o 

P•J&SIDXKC[A DO sw. P•AD) L<PJCI 
SUWMARlO : Acta. - E:tpediente. - Diacurao do 

ar Xavier Rollm. -Requerimento. - Apre-
•entaçllo de parecere•. - I. • discuullo do pro-
Jecto n. 109. -Adiamento. - 1. • discuulo do 
de n. 120. - Ordem do dia. 
A, meio dia feita 1 cba!Didl. acbam-ae pre-

trntea os acnti"lrcs : Pl&do Lopes. Ar.rrmiro 
de R zende, Edprdo de Canba, C •ltcUo Bran-
C.>, !"Cbumann, J .yme G>llet. Ncho'l de s _n. 
na, H ·•tor d: ~õ\u•. X evicr kolim. Martint c:b 
Stlva, T••a·cade .M:Ilo. Alvea d: Lemm, Sty. 
li ta, I> o!iei 'O, Ar atoteJts Dutra. j...ll P ·J r: hi 
rio. Pe 1ro LtbOrne, S:n111 Fagadredo, j 1venal 
Pcnnt, João Anton,,.. EduardO oo Amaral. Vai· 
domiro de i\\igtlbAes, j1st Alve•. j~li~ d2 
llbtta, jo&o Libb>a e t:.dmundo B am, t•l , an~o 
corn causa participa~& ca acnb.orea : Miranda 
jtJnior, , ;amp a ao Amlr&l c StlYI Fortes c 
aem dia c..a mait !cnhores. 

Nlo a: acb1ndo presente o ar. 1. • secr:ta 
tario, occ:upa . Jrgar deste o ar Ar~em1r" ar 
Rezende, :a.· secretario, tcmando o logardca 
te O ar. ~dg&·da da Cunb ', SllppJente de &C· 
ereta rio. 

Ab·c-se a l!tsão. 
L'd' a acta da antcc:d· nte e oã , haveljdo 

quem s bre ella f•Çtl biervaço,s, é a mesa a 
oada por arpr va.a. 

0 !.R. '.' O ! CRJfTAKIO dá conta do !eg1liDt : 

Officio 

D) sr. S :cretario do Interior. enviando 
a rdaçlo dJS lent · s da E~c:ola de P .11rmaeía 
de O Jro Pre~ , e 1iu c•d · ira~ foram supprrmi 
du pelald n. liS.des :temb·o d.: 19 .1,e Jn. 
forme o pedido constante do ( fücio a~ste ca 
mlf•, n. l5) de 17 domcz pr:.xnn'l 6n:So.-A' 
COml:iSSI de CÇ4IDCDto. 

O ••· Xavier Rolllll diz; q ·e vae ter 
a h Jllra de p.issar á\ maoa do sr . Preside. te 
pua ter o destiao regimental, uma pctiçlo, 
nt q 111 o p : feas r jJao ... im ae Souza Trepa 
solic •ta d.> C· ngrt sso lioeiro, q Je hl\1 por 
b::m maodu contar ih~, para m:lnoria de au • 
ap ..scntadoria, ae :e anoc s que c:oMagrou ao 
magiaterio primar: o. r.o iotere~ pub~ico, c n-
c:orrend'l para a ins .ruc:çao popu.ar do Es 
talo. 

O p·ti::ionario fa! longa e crn ., incf'!nte ex. 
posiçâl do facto e a<'.duz c:cn,ileraçõ.s q1e 
fu , oamentam sua. pretenção. o ora:ior po i= dar á ca:nara testemunho de 
que a c X;>oSiçã t a t x.;>rcsaão da Yer.:Sade. E •· 
p;ra q Je a lllustrada com:nia·lo a cujo eu-
me v .. e ser subm: ttida a m1teri' 1 estuje 
com • c stumada atteoçlo e c m efevadJ cri· 
te rio, r econh:ça a legitimidade da reei ma-
ção. 

Tratando·s~ de um acto si0J10lar e interes-
sante. pe.d= qu: a petição sr \t publicada llO 
or~lo of6;ial dos pod~rea do Estado, qae ou-
blica O · t ratalhos do C npeaso ,M,ncut'.-P~ 
bliq 1e-s: e remttU.·se á commissào de P.:ti· 
ções. 

Blfllfritil. 
r f ~ • 

rx~DGa .... mcmbré:a elo coape~~o Mi · 
ncir· • . ! 

)cwquim "Sooza T«pa, •dbo e doade_ 
jcpoia de J?DF~IDDC. • ''"~ pr:ataaa. 
~n• G=ra~. DO m&Jat~no puolieo "i~iO, 
\& sem força para . e Xlhnaar ã ae déd car a. 
e 1ueaçto dl. infanc:i•, na qual COOIUmiu o aa:-
lbor du&Ja vie~, vill·~ na neeeuida:SC de ,c• 
q1.1erer sua ap...aeD\I~a. 

Aposcntd \ ver1fi.:oo qae lhe alo ba~ID 
4ido Cl ntadoa sete •oaoa qae coa apara iO-. 
teirameote • > ecr, iço pcb:ic:o. como pilA a 
d~monstrar. solicitando vossa b:a;voleocia. 

Regia o peticionar;o a ca:f~•·ra de inatrucçlo. 
JUDhca primaria d • Ba'rro AI h·, no diatricto ciO 
Bagrt> do município dn Cllrvc,J J, quanlO fai 
prtJmuJgad. a lei n. :a81 d: 1~ de aetem:~ro ciD 
r8,9, que aup;>rimi~ as 'c:scoha ruraes. E01 
c:on:~cquenc:i', fvi po1t" em d11ponibili.Jado com 
meta<lc doi vc:nc.mentoe. 

C >ndoi o da &ortc de seus e}cmoo', tob 
po~ rett c ~.ndeaanadoa á ignorancia, reaol.,ea 
continuar a trabalhar na eooe• a.o da iof•nda 
d•quelle povoado em quwto c&o lhe fac 
designada ou• r& ead:ira. 

N&o lhe ~eodo a&Jr6eientes para stb,isteneia.. 
sua e de 1ua famitia os vcncimentOI que o 
E'tado lhe abman, a cacnara Municip.l do 
curvell • tendo em aucnçl. • a. acrviç'ls qu~ 
~m rem&Jner~ão alguu a d s pae. d: fami· 
lia pre~t.va rcsotveu dar·lbe uma pequc:a& 
gr~tiiicaçãoannual. Eassto\ ~m o us 11-
f'Jm dos paec de seus alomnt •. empregouact., 
aonos n mariste io q"e, &i nàn era oo &~ 
dr', era de u:clll~i·o .ntere~ae pub.•c:o. Nem ac: 
ditfa que fez em desc: b d encia aos pod: ea do 
Estado: a esse procedimc:n o o levaram Dni-
c~m:nte o amor a seus da c:ipuloe, o dcaw\0 
de c'ocorrer para o d:aenvolvimcnto da terJa 
mi eir1 e o esc:• upulo de receber o dinhei:l) 
to povo sem retlàbuil o com aeu trabJibO. 

Nenhuma esperança movia o peti:iooaio 
parque a C0n\t,tuiça ~ P J:it,ca. d"' Ettad, de 
,\\mas veJ&va as ap scntadorias. O · como ser-
"•U al Estado, trabolhanoo m ed .. ca;l.'l da iD-
fmcia ~á testemunbo o atte tado qu: 1unta c 
para o qu•l aolicita a generosa atterçio do 
C Jogrea~o 1\\ineu:». que m 11· verá a coatir• 

11ayao du aH:g~çO:a d> suppli.:antc. · 
Tanto queria o petici·•na·n c b · d: eer ãs or-

dena do governo de Minas G::raes que, ape-
na~ lhe foi designada a cadetrt. do c: X> maa-
culino de Mora:ta N JVa, n> município de: 
A.baetc!, foi occupaJ • .,, •puar de velbo r doen• 
t,. d sprc:nd:n Jo ae com pczar e sau::!ldc do 
s :us car.>a dircipuloe. 

Po~ rece·lbe. portanto, de intein ;·1stiçl que 
lhe scj1m c:ontaj>S, para melhorar a s .. a apo-
ocnt4doril, os a·.te annoe, "--,..lte os quea., 
POr amor oa inatrll~ç1o e d• infancia se c:ntrc-
({OU ao ensino em B.irro Alto, aJ:ó 1 a supprea. 
são das eacolra ruracll, que Dlo foram 8.Jppri-
m•~S pJr d:anec:esstri_., rnu aim p.:las eriti• 
ca .. circur:mt1n:iaa d> tneaou:u catado 1. E' 
o que, c:0m to:i11evereocia e sem pen-samento 
de (ater censura alguma ao gove~no ;lO Esta.. 
jo, vem so·icitu do Congresso M n:i ro. 

PeÕ•a nl > se poder ali· gar qu o: á s11a pre: 
ten~o ae oppõ:·a lei r.. ·7, dê '" oe 1et mbra 
de ~~. lddieion•l á C?mtituiçlo lO Etta:llt. 



:IMO· . 

O prt·e:onuio ~ra prcf-.a•cr cfle,ti'"c; tinha 
aa~cntamcnto em folha; "i eafava em c:hp~i· 
bilidid~ pc r força 'uptaior t IUI.f'ODtalle, nã . 
JDtcrr<mpcu já.D8ÍS 0 UC!';ÍCÍO dJ mlfÍStCtÍO 
prim1no-s~m auferir prt.ver.t :a dcs pau 'c!c 
stu~ aJurr.nos . Por Ilhar da inatr~o e d? 
\r. bllbr. s: impoz o ODilt de ltff'ir a seu Esta· 
do sem vlntlgcDscauaca át de scua cc.l.cgas 
do orofes!ora:::o. , 
~ Naofôra isto e cs sete u:n a que rcelrm•, 
lhe ct.hráam contad<la pJrquc aoltcitaraa a de• 
t-ignaçlo de uma ca•cara em cuja retrencia 
tmpregasac sua atividade c;om todas as van . 
tagena: aó nà) o fcc r:a·a nao a.bandonar (,& 

.&I tios de a pd,:(:P. qu: maia precisa.vam c% edu. 
CIÇ~ O. 

Estts 'onsidera·O;I s:mdJYid\ smparam a 
101. prcter~ã '• que alli i!, nlG ·iria pleitur 
perante o Congres,'o Minear , si os venci . 
ment a de sua apO'entadOria fc.as~m sLffi 
c•cntes J a ·a S:Ja st.:b.istcnc:ia. no u ltimo 
quar:d da Tida. 

Assim, t.umil:!cmcnte ~ede Yenia par.t dizer 
a> C ngresso l\\inetro que e-pera que baia por 
bem lhe mand . r ccnta; o tcmp-:l a que s: tem 
referido nesta petiçac, par .. mdhonr fUa min. 
frUada li)c.sent:.dona, (.1);-n n que lhe f.tá-
j.!Stiça.-jJaquim d: Sm:za Trepa. 

Fuoci!CO Xl'tier de Almeida Rohm, cjncgo 
llonorario da cath d·al :b l>i~m - ntina, p!-.:ai -
dea·c da Camau l\\unictpal d1 Cu•vello e in· 
spector municipal oo m sm 1 mun c:ipio. 

Attca;o c-uco pr fess . r j a~uim d~ So'J2a 
Trepa, c!cs le que foi Closto em <lisp· nib;Jida l(', 
per fc rça da l=i n. 281, d<! setea.b·o d:: 1899 
qce aupp:;m•u a, escol•• rura.o:s. até o d•a 9 
d: fevereiro d:: 1917, quanc10 lhe foi éesigna 
da a caceir· do t~c::o mas uJ,r.o de M~.orada 
Nc:.•a. exerceu o m,g- ~ te rio rrimario s~m ou· 
tra ren.unera~lo que nà J Ls'e a m::tad: d . s 
vencineroros que rcc<bia d1 E~ · aci' e t:m 
gra i6ca~ã • qu~ lhe dava a Camara t\\unici Fa l 
:.o Curvetto. Nem u;n só dia detxou d 
reger a mes.na a :: ira qu:: regai em U.lirro 
Alt ", d tHricto de H. ~re. o .. rantc to:lo o rcferidotemp:> curnpriJ ri· 
gorosan·r ntc cs dc:verea dos · profcsjorcs pu 
b 'ic •. ots::rvan lo o pro,.cr amma oa . esc las 
prim~rias, remc.t·cndo á C m~ra (S mapp s 
trime~t r ae s dando os exam.:sann·utm·nte, no 
tempo pr.>;>rio, com real provc,to do3 alu· 
mn0S . 

E r ... i por estar prestando tão rcl~~·antcs 
aerviç s publiccs :: ue 1 .. e zuo foi dc.signa:lil 
J ·~o uma cad: tra de in&trucçao pri ::Jar.a. 

Por me ser requcri .:o ~ aer d.:: inteira ju5tiça, 
pa5s) c as signo o ore se n e. 

Cllrvcl :o, :l"l de j u nh"'~ de 191:>.-Francisco 
Xa\·ic:r ce Almeida R licn. 

RepreserJ/o;ão 
O SR . jAYM~t Golt.IE~ cn' ia á M~s• uma re· 

rr:sc nn~ãJ oe · a "''ilô~Dles d• di lrc•.o de N. 
S. do Gk na, município d . O amtnti ta pt d m. 
do pa~"•g ;m P•rao mu r iC\JlO dJ Cunell. 
-A' commiHào rcsfc Cli \ a. · 
: I 1 sa·ae á 

.A1' RESENTA~XO Dll: PAR'ECERJlS DAS C : UV:S iÕJlS 

n t •. F. r A< x.tnr.-, en r o:ne di commit• 
PJ <k O ç ment<\ i' pr s . r. ta u 1c arui~te 

Ptue&6,·/ara. z. d.'set~lsão dt~ jrojttlo 11 . n6 .. . " . . ,• 

A commiJ~Io de Orçamento c Cont; s, a q :c 
foi presente o pro;cc:to n. 116, iá approvacb 
em r.· diacusa4o. c depa·ec:cr St ja o mcamo 
dferceid, P• r• scrund~o~. aJoptada a rtdaçto 
com que tramitc.u em primeira. 

Sala das commiuóes. J c'e &etembr.> de t910 
-Jo'. Paoliello.-Séon. Figu;iredo . ...:... N 1-oll 
de Senna.-Hei o'r d! Sousa.- j .lln Li :.b .a. 

O orador p:de e ott!m di!oenq d•s tvrma-
lidades rcgimentaca para que o projccto n. 
1 a6 seja .~ ado pau • ortirm d l dia im : cdiato. 

0 Mlt M) ~X. DEPOT.,D )• ain1a POr parte da 
c~mis~àJ de Urç~omcnto, cnvi1 á Meaa o se· 
guan·e 

Parecer e re.la&;ll:J P""a 3. · discu r&il J do p~oj,. 
cto "· 1ol 

(Q:.1i 1t1 lcgi5latura) 
A commis:à 1 de O ·çamento e Contas, • oue 

fd prese_ntc o proj~.:to n. IOl . approvaoo com 
emcn las em l . • d i seu sà), e de pHecer que o 
me.mo seja. didJ pau 3· , co:n a seg..:i:.tere. 
daC' ã1: 
o ·co:~greuo L-=gislati1·o de Mims G ra..:t 

decrc.ta: 
Art. 1. · O p ·a·o paa o p1gamento do im· 

pos·o de indu ~1 ri • se prous~ó:s vae até o ul:i-
mo oii. d; fev~rl! i ro de rada anno. q anto ..t 
primeira :-resta a ; e até sr de •go~to, qu•n-
to t ~. ·. 

A:t . l, • Se mpre que o pa~mento for 
f:, to fé ra dcs pra1 s n11:n ionad ... no art. 1. ·• 
fic arão t s c t mntuintcs mtcitc.s á multa de 
50 ·r. s breca:la p r. st açAn . 

Art. ~ . · S . â mu lta o n,, c'ob·o co impos · 
to a q ue est iver S- \e tlr , para cad1 p el>tél ·ao, 
o ind,•i:1co q ue fc r e nc n:rajo c. e rc·n 10 jn. 
d:.:~t 1a ou !Ji fis à d ~ poi~ oe ex ira~o o~ 
p:azo d . q e t .. ta o a rt. 1. •• s m t . r da éo 
seu ne m: ês. lan a menta ou rcquc ido a re. p<!-
ct!Va licença . 

Art. 4 . · O cr ntrib~int ~ mu i sd1 não po · 
d rá d; tc: née ·· c ~ em prc io dt:;o ilo j~ ,m. 
po: tanc ia dJ multa ou de v1 Jon:s c. qui, a l. n-
t:•. 

Par gr•rh ) u ico . As mu't's serã p~g as 
no pl<t ZO i'npro cgavel de 4 hxa!l, cabendo á 
parte: o direito de 1c~titu à n) c•so de im· 
prcceder::c•a. 

Alt. s.· !I a IC c ri ' A es polict aesauxilia rão 
a fill : al z çào d l imposto d:: indt..!> tri•s c prc-
fis: õ :squandcse tral•r ~e m -:.· c d r an bJ lan-
te :Je qualqJ:r ec:p=ci :- , ce a:: :H c ite c e a:t: rc~ a 
rio> de divcr•õ:s pub tic , s, cos 1uac s po ·crão 
exigir a p on du p .g1mento do impcato. J.l. 
vrmd . , no Ct!io de ,nfrac ;à c'. o auto que dc-
Ve!á ser r:mettH~o a auc '<lrid lc!e (j ,c•l..:o mu-
n1ci ; io, para. imposiçà'> "fa multa. 

Art. 6: São competentes ~ara imposiçã ) ca 
multa por in f• acção cas dis . os i, õ ;s que rc. 
gem a cobra:Jça <.10 ia:~ to citado :-ca h1cacs 
o.:n b 1la.ntes 05 ç')l) ::c tor~s. os eE c ri' ã : s de 
coll:ctorits: os agentes fi ca.' s ou qu:: lqu:r 
fur.ccio:tano da .':le : retuia cas Finanias, em 
ser viço de liJcall::~r à). 

Art. 7. · I I&Yeri em caia. cd k ctoria f!o 
Estlld U'll livro dcbtinaJo á escnpt ração d;a 
d1ridl a.tiYa. provenienle d • imPosto d: in-
du tr as e oro .• •sOc~. no qual scràJ Jarçe: os 
os nomes dos d;tedor:~, flnlca lS praz. s d~ 



I 

a• PMt'çik). e doDde 8Crlo cst.rahidaa ••·I O ••· .Jcs•cro . Mcau peJas ,OIUf ineet 
~rtid6ca para a cobranyá, aecn prciuizo do re- rcur.ida~ cc · PdiçOcac oiçamcato. aprcs:n~ 
JZistro ck ai••dt D& O.rcctoda dG Fiscaliza · o ugllinte · 
çAJ. 

Art. 8. • Au c:ollcc~t'res, fheua mbolantea P,,.eu,. Janz ,,• di.uuslo th pYojut- "· ui 
.,. a qualquer outro funcciOIJirio deaitJoado, 
compete a COOI' nça t llC(Ufiva de cadA prca 
I çào do rderid im-oato, q·Jaado o pt~• · 
mcolo mh 1or f&iio ~lJO do pruo oo arti· 
• . :a.•. 
' 1\rt. C).' O fuocciontrio encarrtgwdo c!a co· 
braoy• d• divi ta a: .. iya tem dircit , i porcen· 
'1lg!m • c 10 •t,. 

Art 1.>. At empreus de botdes de tra· 
cç1o elec:tnca ficam auieitas ao impn to da 
hte•la - .\- dl 8 • cla .. ae, e as de tracç o 
&ntmai ao fia s.• classe da cncstta llbdl•. 

Art • .• r. A., emprcus telcpbontcas ficam 
au)e,ta, ao imp-.. o n. 1 J, r. 5 •. classe. sal· 
'YO I! q c se .. ropuzcrem a (f z ;r gr tuitamcn· 
le o IIC1Yiço cb Estad . e d .a p.ldc.tes ô s mu· 
Di:tpila p r cl'as cr~idcs. 

Att. u . As a 'Tlostral da' casa• commer· 
ciae.• 6 ; am iaentu d) imposto c JUalquc r taxa 
att I> kalr gramD"OS e bem assim &S de café, 
de f urro q•n1q cr gcnero a ' é 1 (~m J k1 o 
g ·ammc. 

Art 1 J. E' o g f. vern auctorizadn a rever 
• reJlUlam~r.to do irnpo to de in ustrias e prc-
fi•IO; s, -c· nsol •dan"o as d,sp's . ~õ:s 1 gaea ex · 
pa•sa:. e as da prcEJcntc I::•. 

As commiss&es reunidas de rctiçõn c Or· 
çameoto a que fo, presente o sutstãtutáYO n. 
118. ~ de parecdt qte seja o mcs ' o at.l'll'Tlttti-

·do á :.li. • diu:~sào e app~t~vado com a kgumto 
emenJa: ' 

A'l a•t. 1. •. 1. • partt-, stbl!ãt:;a.se : 
Nos cont1 acres 'entre CiU•J~ucr empresa ou 

par' iCUIH e furccionarics do Est<~dC', da Pre-
teatura da CipitJ) e o;e=-ari. a da l.n.:>rcnsa 
OfbdaJ, pagcs pelos ec.frca publiccs, c m rcai-
uencía na cap•taJ, na época da pre~entc lei c 
pna con~trut çâo de cosas c!e rr:o:adia, o go-
verno intc rvuá, a requerimento co funcciooa. 
no • .zarar.t n1 o pat(amenro dli;S ore!>t a~õ:s 
a ju: tad, s, por r:r.eio de dcs:onto me o! ai dcs 
tcncimcntos dcs mcso:os funcc:i· nanos cu cpe· 
rarscs. eo:quar.ta ll~cs u fcr.;t b::rcm ~Ol c:O· 
frcs rubhclS . 

~ala LllS co:rm iasõe~. 3 CC ICtt'mb·l'\ de 19'0, 
-lgnacio 1\\ortl .-j . Ao L•~bo~. - Nelsco ce 
Seana.- F. Paolic Jo.-S·noa Figueire:D.-

. Stylita.- H:itor d: Sousa, p:Ju d..tu com. 
mi!s0::1. 

u lfK~:tlo ~EJSU::lll', tkla ccmn:issãl de Peti· 
çõe•. c.ff::rc:ce o sc:~u1nte 

Art. 14 . F'a:•m sujeites á multa no dc.b o 
do rt sp.--clivo i po.to cs uc ex;>OfUrc:n rrer· Parecer jx1ra J .• di!cussJo do j)t oj:c!o "· I63 
cador• s u ga .o stm o pagameo•o dob:posto A c<mmissão d: Repre!C'l ' aç ~ es, Petições 
C:e c:llpo•lcçao e R<quenmeotO$, a c,u: fti prcsccte o prole. 

Art. tS. At gu ;as para trans:ri,sl"l de im· ,tL· n . 16 , d J _enid ;pfro ·ajo t m 1. • d1s. 
mc.Yeia dercrâ · m:ólcacnar a qu .. ntia de: t:rrc - cus~AI" é c parecer 4ue o mt. !mo seja st:b· 
no ~ oe fei or, óS . m: tta~ a :.li • oiscus•l.o c appro·1a -o. 

A•t. 16 o. mtrcadorea an:buJm·es de gad1 :ola du cornmi t õ~ F. 3 ce _tt mtro :fe 191 0. 
d : q : al1uer cttp::c.c p garào o impc!t:> cc .. . -lg .ac10 i\\ na.- S. S yhta.-Martins da 
Sl $ co. Silva. 
~ . t. 11. O iodividJoou firma que se e•tt- O orad::- r rcqu: r e obtem 1ue a~~s ru~s 

t!d :cerapó3o u ' lim·; dia d f( Yerdro cu ae pr 1ect fi •u •emnaordemco dia im .edi&ta, 
ag~t') de a :a a:ln<', não poderá taz:l·o sem i ·oetsadas as formalid!dta re~i m:ot aes. 
q·Je p1 c.v.: haver p•~;o o amp. slo d ; rea >cctivo I Nã:J n~vendJ p :oj :ct~, r~~uencncnt !', indi-
aeme~trc . e•~ O ~. amcrpc 11aço:s e ti.(ÇO ~. 1 ~e:em aprc-

Jul. 18. ReYogam.s: as dispoei;·>:s em con· sen,aC~.Jtt, pa sa c á 
ITJr •o. :.li . · PA kT D \ RDEM D DI 

ai• d~s comn.ss~. 1 de setemho de 1910. 2. • v x.cu ~Io o l r~c JECl', N. rcQ 
-Fraoci·c: P. oltcU . r lat r .-Seno• Figuci- E' ano rciada a l . • ci : c ~.: !ào do prq~cto 
redo.-Ncls:m ae xnoa.-Hcitcr de Scuaa.- n. ICQ, orç.njo a 1ec ·ita e fixa nC:o a dc.~jXsa. 
~ào Laaboa. do Esa.ado pua o exe rci ciodc 19' 1 . A imprim•r -!:. ) 

Osa. V.u.ooMlRl DJC M.a.c LnXn. por pH- O sa. ;: EN:-iA. F•cueruo') r qu~r e o tem 
te da C'lmnu$tàva: Lcg i la àoe justiç•,offe. que a iRC:L b· à -, ' el• fCLt.J. P r c•çi tcb. 
rcce 0 tegu ,nte O 1nt M)tENn aaprescnta o se~u1nte 

F ~guerinr~11lo 
Paueer p:zytJ J. • discuulf ' da prrfnsiflh n . I62, 

1 
Re{ueiro o adiameot:> da ciscus~lo éo prc i •• 

llo ::::.mad.o elo a. 109, ~ue orça a receita e t> u d~spc sa 
(OJinta Je '~ alatur4 ) para 1911, para a tts!â de am;:ntã, LK.·n:lo 

- em ( r.:lcru ao d•a. 
A . com,..;ssao. de Co et t!l içã ), Legishç~o e Sala du s::s~. 1 de setembro de 1910.-

Jast•Ç' , di;r.:ce p1ra ter ceara d&::.CU\eà o pro· · enna F 1.,rueiredo. 
j:cto n. 1C>1, do '<na-:1o,cona,cmeodas•OO· &md~ blllcé apprcvado o requerimento. 5· 
-pt~das em •cgunaa nesta Ca!a de: Coof(reaso, car.dr, por 1S. o, adiada a <:i~ cu!~ ao do pro,:cto. 
-optnan:io pera aua h uI app:c..vaçào com as 
"Je!cridas cmcoJ;a, rcdigi:lias sc~undo o te o · 
c ido. 

S <>la d '' commiS!Õ!II l de ~te nbro de IQIO. 
-Va!dc:uir, oe Ma~aiÕàct, rclator.-IJ~tklr d: 
Soust., pcuidellk.-E~II'OU> ..o Aa:.anl.-jost 
.AlYca. 

A ia primi·-se. 

r. • tli set~ssão do Jrojtc' o n . I20 
LHo c J=O&to em r. • cit cusslo é stm debate 

approva ~o <• pro1ecto n. I li' percoaoeo ao c:a-
carccrtiro &: Mar de HcsJ.o".wb~ o resto da 
pena que Ih:: foi in.pofla por cr'ame de res-
pom.abil id.cae.-A' 'tmniuão de Lcgial<çao e 
justi;a. 



Nada m1:s baveodo a tratar-St', os·. Presi-
dente c:!csigaa para o di& s do ~rreo.te, as:-
pir.tc 

ORDEM DO DIA 
PRIXlULt. PAR'l'a 

At~ uma bora da tarde: 
Leitura e approvaç!o da acta. 
~p: di:nte 

Até duas boras da tarJe: 
Ap ·csent•ç~o de pJrccerta das commissõ:s . 
Apresentação de pml!ctota requ:rimentc.s, 

ind ·c~çóet~, interpell2ç~s ou :roçõ s. 
D s ;us à:> de rtquer i !Dentes, indicaçõ. s, in· 

terp ;Jié:ções e moçõ . s. 
Approva,ãode redacçõ:s finacs. 

S~GONDA. PUU 

At~ 4 heras da tarde : 
fo:lti uaçã:> da 1 • cis:r1sslo do proj·cto n. 

cr.9, cr.ya do a receitt e filmdo a desp:u d ' 
Estado para o c:xe:-cieio de 1911. 

D s:ussào da emenda d> Sen-do ao Pr<'jectCI 
D. fl-4 {propcJSiÇlO D, 6r). da CaaarP, dispondo 
scbreosubsrdto eaau:J•de <.usto cc.s mem-
brcs do r,ougreac;o. ' 

Oisct:s ~o dts emend~s :1o Senach ao proje. 
c:to n 89 tprcp::s'çãon. S9 C'a r. i mar~. scbre 
c<. n · ess1o de hcc:1ças a d.ver s s fuocci<Jrur i ~ s. 

:J .• discus ãJ d proj~cto r. 117 cre•ndo um 
1abinete mrdicc-Jegal o•Cap1 ·aJ dà EstadC'. 

::a.• dl de n. :07. rrgulando o c: rovur.ent 
dos cargcs d.: eolrectorcs e de cscriYãcs das 
c:oJlect• .rias do El'.t JdO. 

::a .• ~! d: n. 116, approvan~o as contas de 
exere1c1o C.e t90Q, 

2 • d'l r! e J lq, S• bre (.Qr.CC:S!.IO de CISIS a::s 
funeeionarat s da Capittl. 

J. • dO de n . 168, d S ! nadC', man 'ando ernur 
temoo a · teLenll-;owcel João Ignl cio da Ccs 
ta Santc.s. 

Lennta-se a ses~ão. 

~o.• SES3Ã. O~nt'lAlHA, A': S 5 !:E SE. 
TEt\\BRO DE 19 10 

PRE IDRNcrA DO s:a. P.R.a.D:> loPR, 
SUi\1 IA RIO : -Acta .- Expcdien te. - Apresentsçllo 

de p~oj ec to. -2. • di udsll o do projccto n HY.l 
- Aur:unen to -Emend do nado 30 projec to 
n. li ·L -Em nda! do enado ao pr jccto n. ~
- 2 . • discussao do projecto n. 117 -2 • do ti 
n. l 'J7,- Adiamento .-2.• do do n. 116. - r· 
gcncia.-Redacção final do projecto n. 114.-2. • 
di seus ão do projec to d, 11 . -Emenda -2. • do 
de n. lô , do Senado .- Adiamen to .-Ordem do 
dia. 

Ao meio dia fei t• a chamada ae am-sc 
pres ·nte3 o , (s Pn.do Lope!' Àmer.co L • 
pe~. A.r .cemiro d~ Resende Ed) ard d.t C:unh a 
H:ilor d: S usa P~olie t l ' Jg 1ac'o Murta T~: 
'flres de Meti(', 'Ar • stc.tele~ D.1tr•, j cã c Li;b:>a. 
~ves de L~m s, Xav,er l<orim, \arhr s da 
SllYa, J .lV~ naJ Pc:~nJ, s~n la Fq.çueiredo, jcs~ 
AIYes, t>er.c\ s, j a Antonio, joio Porp l'l irio, 
Pedro La horn , . Jayme Gom~ E •uado de 
Amaral,, V •ld• maro de. Magalhâell, Jul io rlJ 
"~ott:J, S;hunann, Galdml Rios e E mun:ic 
Blum, fl ,tand\ c· m cau a participada, os srs . 
Altr&ndl jJoior, camp)S d> , .maral e Silva 
Fortes e, aem eJia, oe mais tenbo:es. 

J. brc -se a aeulo.. . ~ 
Lida a a'ta da ut"edente e nb taveado 

quem at bre ella fa;a obserYiçõ:a. ~ a mesma 
dldl PCll' approv• da. 

0 a•. I. • iltCUl'A.IÍlO dl ccnta elo ICJaiDIO 

EJPEDIENTX 

Rtpr~mt~~~ 

Cc h• bitantcs do• d s:ri,tos de Bom D:spa.. 
cho e Aterrad:-, pedinlO a eleY1çào dos me .. 
mesa categoria de villa.-A' ccm:ni•do "•· 
pcctiva. 

R"Jutri111tnlos 
De jos~ Nicoderr 0' da Silv•. prdessor dls 

~nd•~ mrl:tarts d'l E•tad ,, pedindo c .n tag;m 
de tempo para os t ff:itos d: aua rc:f ra.a. -A' 
om · •~são de P• tu;'les · 
o~ J >I::Juim llderonso P nto co~lb.,, amana-

ense da S crctaria da ( amara d s ~pU~ados, 
pedin :o cont:~g m de tr mp:> par a o' t ffdt• a de 
sua aposentadoria A' mc~;ma co-r m1•11o. 

O sx. juvENAC. PENNA e r.vi• . á M·~za Uf!l 
requcri.r cnto em que Pedro Rodra~e~ de Oh• 
veira e outro" pr1 f rie anos das fazeoc:Ua de-
nominadas cGr. mma e c espicho• do di ·tri-
ct, da Conceição o f rvo, ped_m tran fc:ren· 
cta da'J me3mas pua o ohtricto d: Ubà.-A' 
commis~à1 rc::p etiva. 
CONV<. CAÇÃ) D~ SE ~s : as l!:t'tJlAOJtDI.NAJt:U.S 

O f x. SENNA F IGUJURRDO reqoer qu: se 
com ulte á asa si con ~cdc á Mez .. perm.â ~:lo 
par•, i for neccssa.r,o, eonvo ;ar s:..~ó:a c~
tnordinarias. 

A C l'=& concede a auc1 orizaçlo pedi:!a.' 
Passa-se á 

APRJt~ EN'l'A Ã'J DK PARll CIUt~S DAl CQXXJS• 
SÓES 

O sa. IGNAcn N.uaTA por pJrte da com• 
missão de P.:tlljÕ.:s, a~r, scnta o seguinte 

Projeclo n. I u 

(Quinta le islatur#) 

A commi;!ão de PetiÇ-3c!', a q •1e foram pre• 
:nte as petiçoes d:>s H• . dr . F r .. nci~co de 

"ai es 1\l.rqu ~.co lcctor d.: Alé Para hyba e 
l.ucian Let pol o lira ileir , the•oudro da 
ReceOc:dor.a d.: Minas, pedi fldo re:.tituiçào da 
tmportancia d~ n tas faltas que recete •am. 
e a:c.ordo com a, inf r ç)cs sol cit .. d;,s co 
~-erno e presta~ as O'J offi .: i 1 de 10 de 11go~to 
ultim<•, é de rar .. ce: que se adLp le o seguinLe 
pro1ecto: 

O Congre!so Legislativo do Est. do de Miou 
Gcrae 1 d:cret : 

Artigo uoieo. F tca o Pre3iJ=nte do F.sta1o 
aucronzado a man ar r : t •tutr ao• •1s. dr. 
F'ranci•co de S ules M~rque , ... ol lecror d.: 
-\ 'é n P uabyb1 a qua .til L :J J S > .. o r~ c:bi
dJ. na coll. ctoria em llU n >ta;:; f"l a, , e ma• 
,or. Luca ano Leo?nllo Rrasil• iro, t h soureiro 
da Reccbejorit de Minu, a q mtia de 
Joo$ooo rec· bida em um1 not~ tarubem fal-
sa· revogadas as dispos ·ções e :n e ntrario . 

Sa11 du commis õcs. s d~ setembro de 1910. 
-lll02c o r.\Jrta .-H.:.t ..,r d' S::lllsa . -.~artitll 
Ja Silva. A imprimir-se . 



No hi"encb pro~ctoe, reqouimeotca, indi· 
acoés, interpellaçDea CJ moço .:a a a:rcm aprc:· 
~adtl. FU1&•:c t . 

SEGUNDA PARTE l:A ORDEM DO DIA 
. a.• dUnls• ~o jmJjetlo "· ro9 

E' ann•:nciada 1 continuação t'a 2.• discusslo 
do pr i cto n. 1c9, orçando a !ece•ta e hxan~o 
• dc.IFeta do ~ s1ado para o c:&ercicio de 1911. 

O ••· SJtRlu Fictnnaaoo en,ia a Mesa o 
.cpinte 

~eglll' imenlo 
· Requeiro o·adiamento da discordo do pro-
jcjccto o, IOQ. p .. ra a proJ.ima aessãc, ccntinuan-
du em traem do dra. 

Sala das leatõe!l, s de aetea:.bro de 1910-
Senna F•~ueircdo. 

LidJ e pc ato em discu,.são o requerimento é 
o mesmo appn vado sem <kbate. 

EIIC#'Ida do Sl•atlo co Jrojulo " . r r4 (Jropo-
Hf40 "• 61 ), e~ca (amara 

Entra em diacu!~ào e é approvada ~em de· 
bate a emcnca unica Lfferecida pelo Senado ao 
pro1e~to o. 114, (proposiçl .. n. 6 ), de Ca 11au 
d ap•"JnC.O ~<.brc tu~i1ro e a &juela de cus o 
dOJ membr s do Coogrcsso.-A' c.c.mmissão de: 
Redacçâo. 

Emm1as tio Snratlo ao projecto "· 89! (proposi. 
ça" "· ~ 9 ), da C amara 

Sobmettidu á di!cusdo a~o cgualmente 
appro•c.das sem :Xbare e r e r ettdr a a c~mm _ ..; . 
alo de Redacção as emea:.d&s de ns. 1 a 4, of. 
ferccid 1 pelo ~ cnact .• tO ~ 10jecto n. 89 tP O· 
pos ção n. SQ), da Carrara S(.ob~e COlce~ s~J d: 
Jicen;u I divcrs...a fuce; i .nari:.s. 

z: ~tliscu; Jt!o do projeclo 11, f 17 • 
E' lido. p ato t m 1. • d seussão e approvado 

s em etJatc-, em t r dr•s os aeu~ art igo!', o proje 
elo n. 117, cuar d:> um f!abrntte rr.ed1C .Jeg;,) 
na Capit <> l d • E tado.-A' e<mmi aão de Le· 
B•~)açao e justtça. 

z.• d•scus!ão tio jwojttJo n. 107 
F.:' anounci•da • 1 . • ai~cu!slo do prC> \~cto n. 

107, rcgu rmdo o ~ rovimet.to dJs car~to' d coi-
J: c t crrs e de! csc·i • à s aa-. collector•aa oo E~ 
taiO ISCO ~o a lt i •ura dsp,rua::a a n:queri men· 
to do sr. F. P<~o• J .: I o. 

O EJ'l. IIJurc. R na 5<.U9A envia á Meu o se-
gu1nte 

R.tguuimenlo 

Requ remo:: o adiamento por 48 hor~s da 
:;t . • ó1 e<CU•Sl d ~ projecto n. IV], q ue rc:~u a u 
prCJvrmc.Lto os c; . r!Sr a de colle. torcs ç tscri-
vae'\ ~as C( llcctolia:, do Estad .:-. 

S;.Ja das ee~óes em .5 d: seten:b~o de 1910. 
-lletlr r e1e · usa .- f \ : n eles de Mendcnc;a . -
Eduat do do A n . ..ral. - jc. ~o List ca.- F. Schu· 
p:;,nr . 

m éi• cculo o .cqu t i T"Ce tJO . 
O s• . F. PAr unLc, 1 a qual idlde de reJa· 

tor c.o pcOt(ct o , au:~ara estar de accnrdo com 
e ~ s -: reque imc:mt . que, ll m mais d. bate, foi 
lffi OV éC f: <}a l Uiü r a. 

:~: dist:WIIM do j#tJjltiM. 6rr 
Eotra em J .• diiCOIIIo e t approvado sem 

debate tm tod.a u aeualrtiaca, o pro\ecto n. 
u6, bppronndO n c : nras doesercicio de aç09. 
-A' c'mmillch de Orçamtllto. 

fkKntriiJ I 

O aa. E nuA• DO n > A1u•.u. pelll c1dnn), 
obteodo ur t en ~ia. apresenta J,JCJr ~aa te ck ru-
pecti•a coa miaslo, a aegl:inte 

Rldaq4o fiflal diJ proj,c/o ". 111 ( prcpoliflt~
"· 6r) de aaordo""" a emenda do !=e11cuto 
A como i tão de RedacçiJ cas Lei e tentl re. 

ct b:~o • pro~içao n. 6t, vinao do St n•do 
com uma emenda, foi approvada nesta Cama-
ra, t de parecer que para a r~dacção fiQa) ac 
ad pte I 8C8Uàntc : 

O Congresso Lfgi~lativo do Eltado de .Mi-
ou Getaea dctreta : 

Att. 1.0 O aubsiclio e a ajuda de euato dos 
mcmtros c:o Coogreao Lcg,al• ti'o co Eatljo 
dunme 1 aeuOea o dinadaa e CJtraorda ariaà 
da fcguinte legiblatura, 1e1à o mesmo de qu= 
tra•am o dcc. n. 47'. <!e 14 de abril de 18~1, 
e as I is n. r/J, de Xl de \UJbo de 18<}4 e •117, 
á: 'l7 de ago"to c!e 19(.6. 

Art. l. • O aub~id1o do P:c.idente d') Estado 
co pen' do presidencul de 19 ·0 a 1914 aetá D 
mesmo fixadO u lei n. 95. d: 19 d.: iulbo C! e 
af94 e contra ú1 a &er regulado pela lei n. 317, 
ele 30 de agtato c:e 19::2, c LUtras que regem o 
as umpto. 

P .. ugnp~o cnico. O 'ice·Prcsidente, no 
mesmo penc.do oe 1910 a 1914, pe ccbo á an-
uu• Jmentc, para rcprescntaçav, a quar.tia de 
dl.ze cont s ~ r~is ( 1 ? : Xl foo< ). 

Art. J . · Re'q~lm·se u diSP\.IIic;õ:sem ecn-
tra:io. 

S• Jadaa crmmi•sõcs, 5 dC; aet(mbrode 1910. 
-EduaróO do Am•raJ, pruadcmc e relator.-
).l h O da Mc.tta.-Galdino Rios. 

O or:~dor pede e Gbtc:m dis~erl!a da forma· 
helaj s retriment;ea para QL:c a refoida reda· 
q ão tcja discutida c vc.taoa irrmeciaumentt'". 

Lida, poa!', e pcs· a em cis~ uasão, é a m(S-
rr2 a?proV&dil acm debate e nmc:ttida á ~a:l· 
cçio. 

2 . • descus!lo do J~tojulo n. 118 
Entr_ em 2 . • d i~ c~: s~ào, depois d~ lide', o 

oroj.: cto n. 118, sobre co.: cessao de casas aos 
·un:cioouioa ca ( a pitai. 

S : cr debate ~lo apprvvados c1 arts. de ns. 
1 a 4. 

Em discusdo o art . s•. o or . lcNACIO rt oxrA, vint!o ã tr ib:ma, apre-
senta a seguar.te 

Ementla 
Accresceote s~. ooc'e convi:r: 
Art·go. F icam otcn1ivos os favcrcll do 

decreto o. l, 719, qte ~cu execuçã) ao art. a5 
a lei o. ~ t C!, ele 21 ce sc.tcn.b:o de 19r 9 ac.a 

actuae~ funccionarioa do Estado cu da p;c.f ci-
ura éa Capita l, q:;e tivc:Hm ac'q uinco dirc-

ct<mcn'e ce lu occicnarica ou legit imes su-
e s:-o1es dest e&, c•aas a inda t ão c<.ntcmp lac'as 
naquc:ll~ s (2 vc rcs. pro,·and.> cstncm quites 
com a Prefeitura até •gora. 



S. S.,~ 'de' setemix-o ele tQtÓ.-Jguado Mu:-ta. 
Em diseusaAo ·a emenda, depoie d' &Foiadl, 

~a mesma,approvad~ sem debati', ~m como 
O art . 5•.-A' COmDllSiiO d~ P~tiçõel. 

• • .J 

3 . • disctm4o dJ ~rojec!o n . r61, d~ ~~t~ado 
Finalmente, ~ a r.uneiaja a :a.• dis:walo 

qo prc \e to 1J. 168, do Senado, mm:lando con-
ur tempo ao teneL t :.·corooel Joio JgQ&cio da 
Cotta Santos. . • _ 

.o !IR . IGNACIO Mua'l'A, p~r parte da c~m 
nu~lJ d~ Pet1çó:s, envia á M:sa _.o aegu10te 

,? eguerinunlo 
. Requeiro o adiamento da disc.usdo do pro. 
jecto n. &68, por 24 ho~ac, fieaod.> na ord:m 
ô:> dia de am~ n hã. 

Sala das sestà:!l, 5 d: setembro de 1910.-
l5nacio Murta . - Hdtor d: Scusa. 

Em discus~.ào o reqJcrimento é o mesmo 
approvado sem debate. 

Nada ma h bavendo a tratar-ae, o sr. Pecai· 
d:nte desi~oa pua amanha a seguinte. 

ORDE"! 00 DIA 
PRUII~IRA PAR'rlC 

Até urr.a l:ora da tarde : 
Leitura e appr-.vaçà.o da. acta. 
Exped ente. 
A é duas horas dt tlrje : 
Ap1esentaçào ce pareceres das commissões. 
Aprc entaçao de p1ojectos, req·)erimcmos, 

indicações, interpelhçó:s ou moçõ!s 
01scu~osà:> de requerimentos, ine1.icações, in-

terp" lla~yõca e moçõca. 
Ap;rovaçào de redacções 6naes. 

E~CUNDA PARTlC 

Ate 4 horas da ta, de : 
continuaçã:> da 2 .• d.scussãn do pro jecto n. 

1c9, orç.ndo a r.:ceit .. e bxa. ,do a dcspeaa do 
Eslado para. o exercício de t ')J '. 

1. • di cus·ã ·1 do projecto n . 121, imtituind' 
n: s districtcs de paz do Estado o registro fa-
cultativo de animaes cavallaés e muares. 

3 .• do de n . 161, d Senad··, auctori~ndo o 
~verno a fundar uma. ct;:onia. c r recional no 
Estaáo. 

Contincação da. 2 . • d il' CUS3ão do prc je:to n. 
t61S, do S:nado, mancando ccntar temp ao le-
ncnte · coronel JoAo lgnacio d~ C sta Santos . 

Levanta.se a sessão. 

51." SESSÃO ORniNARIA, AOS 6 DE SETEM· 
81:{0DE 1910 

PR~SIDENCIA Do sR. AMaRI CO LcP~s 

SU~M 'R lO: - Acta.- Exped.ente. - Norre•-
çào d: commist õ:s. - C nvcc~ção do Coo-
gresso. 
Ao meio di , , feita a chamada acbam. ae 

presentes os ~rs. J. me ri · o Lo;>es, 'Nelson de 
S:nna. lgnacto Mu1ta. Heitor de Sc.usa Schu .. 
mann, Xavier Rolim. PJoliellC', Senna ~·iguei
red ·, J yme G 1me!, João \ntonio, Tavares d: 
Me li • julio o a J\\oHa, Adolpho Vianna. G lldin• 
Rics, j)ào Ve I so, jJvenat Penaa Valdomiro 
d! Mag-athã ~s. Pe: icl< s e Aristotcles DJtra fal-
tando com caun participada os sra. Mirà!ld1 

' J~aior; camã):.s do Amanl e Silva Fàf~. 
bem eJla os ma.s ... stntl(.r:s. • · , • 

Nlo a: acban~o preacntca <'I 111. Praidtáie 
c vjco. Prc,aidente, ccclpa. a pra.~ia o ar. 
Amtrico Lope•, 1. • acctctario, que CÕÍl•aéla 
para 1. e .2 .1· a:crctaJ iOS c.a a: e, NcJioa dG 
SCDila e Jgnacio Murta. 

j 

Abre-!c a aes!lo. \ , 
. Lida a acta da an teccd~ntc e ni:J lawe!Jdll> 

qu:m aobre tlla faça observ•~ea ica aaacsma 
sobre a mesa para ser approvada quaQ(iQ ÃOU• 
ver numc:r.:> legal. 

0 Slt . I. S~CU'tARIO dá c: nta do &et;uinte 

21PJlDIJUn'. 

Olficio 
Do ar . 1. · secrtta, io dO Senado, commuai. 

can .O ter sido COOVC'Cic!O O Ccn~rc&SO para 
uma sessão e~traordina ia, aman ã, a .. ma, 
hora da urd~. afim d .: d•r posse ~ot exmcs. 
srs. j..1t:o Bueno HrandAo c ecuador AntQ:JiO 
M~rtins Ferreira da Silva, ele' tos Pr~ i dente 
e Vice-Pr~ s idf"nte do Esta:J 1 •>ara o q uatrien-
nio de 1910 a 19q, - A Cama.ra 6;a iotei-
rada. 

O sa. PRE:SlDENT~. fa zendo ver cheiZ3r bo-
le á c a pital o · xmo sr . Bueno r.ndlo, no-
meia as ~ eguintc s co:nmis~n~s p. ra. r : pre~en
ta•em a C•mara á che.~-;; da c'e s. esc. 

Em g-t:ntral Carneiro : • s s rs. A•is·.otelcs 
Dutra, Ign,ci urta e Tavares d! Mello. 

Na cst ... çà ' : os srs . Mart1t1s da Si1v~ Pc· 
ricles e Heitor de Souza. 

Em Pala,io : o srs enna Figueiredo xa. 
vit r Rei im e Ga. ldi " 0 R aos. ' 

Tendo se rctirad do recinto ahtuns ars. 
deputados '·era ,·e.-se não b•ver numero para 
o pro eguirr.ento dos tnb;.l hos, pelo que o 
sr. Pusidcn e convid~ c.s sr.:t. deputados a 
ccmp•recerem amauhã a uma h ra oa tarde 
á sessi o ext raordtna' ia' co C:ongress , CóOV?= 
cad~ para dar po~s:: aos cxm1 s. sr~ . Juho 
BlCn"l n·an:ào e senaj r An·onio Martins 
Ferreira dt Silva, e .eitos Presi dente e Vi;e-
P:esid::nte do E. ta 'o; de end os srs . con~ 
. re s ~ i ~tas se 'eunirc1n m· i· ·buu antes p •r& 
serem eleitn as comm is àc<~ qu~: devem re -
ceber ss . excs. ; ctJr.tinuanjo p t a 9 o cor· 
rente a mesma ordem do dta cadl par ho e. 

L :vanta-se a scsf"i o. 

A.CT A O\ SESSÃO !:>OLFMNE RF AUZ r\0.\ 
AOS 7 OE S •• T E.MB~O PAR A A PO.;!)E 
D S EX \OS. R ... . f'R - !DENTE E \<f-
C:E·PRF ' IDENTE [)() E TAUO, ELEITOS 
PARA O QU T ~ IENNlODE 1910 A 1914. 

p .iESlDRNCIA DO li R . PllADJ LOPJCS 

A's doze e u:eia ho1as da tarde. feita a 
cbama:Sa, acham-se prese1.tes. o~ 11'3 . P rado 
Lope!l, A.merico Lopc:< Pedro D:u rniJIC'nd, Sil-
' 'eira Brum, Argemir. ' d · Rezende. r(lgar<Jo 
dt Cunha, Seooa Figt:e r ·d • j oio Vel10109 
Tavares d.: Mello, \ rta n.'l a Silva n tutclea 
Outró, Abe•l·rd juvo n~ol Penna.' H ~itor de 
Sousa, Periclcs,' R..ul d ! Fa11a. ]:>ao Lisboa, 
Schun.an.,, Stylita,. E:1uar::1 , do Amaral Alves 
de Lemos. Jaycne G m·s. V ct ld m ir , de Ma· 
galbaes. Galdino i?S, Pa~ i ·I In, Jo' ! Alvca. 
julio d~o 1\btta, Xav1er Ro 1 •• , J J3e> Porpbirio. 
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.Nelloa de SeDDI, Joio Antonio Bcdro Labor• 
ne, Jpacio Murta.. Edmuado Brum, C•teUo 
Brucoi Bias Fortes, Gomei Freâre1 C.melio 
de Mel o Camillo de Brito. Ferreara Alna, 
Soula Vianaa. Ribeiro de Oliveira. Nunea coe-
lho, Nuao MeJ1o, )<* Gnoça!Yrs, Olympio 
Mourlo, Leopo do Com: ia, R clla Lqoa, An· 
toaio Carlos. Pedro Matta, Mello Pranc:~, Gu· 
.par Lcpes, Levinao Lopes, Adolpho vianoa 
e Aptinho Pereira, fahando com causa p&r• 
ticip.da 01 an. Miranda Junior, Campos do 
Amaral, Silva Fortes. Gonçalves Cbues. joai· 
no de Brito e Baptista de Mello e sem cUa c.a 
maia 6ennoru. 

Abre- se a tesalo. 
Ltda a acta da antecedente e olo haYendo 

qu m aobre elta hça obscrviÇIOel t a mesma 
dada por •ppr .... vada. 

Na r~rma do art. IÓ do regimento commum 
o ar Pre~idente dec:lara que ae Yae proceder 
ao sorteio das commiasões, encarreg~daa de 
receb :rcm oa exmra. ara. jJiio Bueno Brao-
dlo e AntO'lie Martioa Ferreara da Silva, 
eleitos para o futuro qu~otritn'lio de 1910 a 
1914 e o exmo ar. dr. WeDCelilau Braz Perei. 
n Gomes, cu\'> mandato de Presidente do Es-
tado finda hoje. 

Par• a ,,• slo sortead:w 01 senhorea: Schu-
man , Heitor d· Sousa, jato Lia~ Biu For• 
tea e Nuno de Mello. 

Para a 2.• sl1 sorteados 01 senhores : NeJ. 
8011 de Senna, MirtiDI da Silva, juve01l Pe&-
na, Ribeiro de Oliveira e Antonu .. CUJos. 

O ar. PreaicSente suspende a eesalo au .- o e 
ae\a annuociada a c:bc~ada dos exmoa. ara. 
julio Bueno Burusão e Antonio Martioa Fer. 
reira da Si ,va. Presidente e Vice-Presidente 
do Estado, e1eil. 1 . 

A uma h •ra da tarde reab~rta a aesaão I! 
aonunc:iada a cbega1a destes aenhore.". pelo 
que, o sr. Preaideote eonnoa u c:ommisiOes 
a cumprirem o s : u dever . Intro:suzidos no 
recinto com u de~ id .. a for malillades •egimen. 
taea tomam asento á Mesa, i direita d l 
sr. Presijente o ar. j Jlio 8JeDO Br.njfo e t 
es~uerda o ar. Antouio Martioa Ferreira da 
Siln. 

O sr. Presidente pondo se de pl! n:> que · ~ 
acompanhado por todoa os presentes declara 
que esses sn. vã • p Cll&r o iuramento e com· 
promisao para oa c:argca de Presidente e Vice-
Presidente ~ Estado. 

Pre,tado ea•e coo-promiaao o ar . 1.• aec:re· 
tario procede a le1tura do termo lançado e rn 
livro proprio que c! assignad .. pelot empoua-
dos e peloa membros d• Mesa do Congresso. 

O sr. Presidente em alta voz dec:ara empol· 
aados doa cargoa de Presidente e Vice Preai-
denll' do Eata:SO o' exmos. era. julio Bueno 
Bran~o e Anto'lio M·rtins Ferrei• a da Silva. 
Em seguida convida as c:<mmiasOea a c:um· 
prirem o seu dever sendo os referidos l'cnho-
rea acompanhldol 'até 1 porta principal do 
ediicio, danjo-•~ po 6cdo G8 trabalboa. de-
,poia de lida e approvadt a presente acta e 

Levanta·IC a sesslo. 
A. C.- 37 

ACTA O A REUNI AO PARA A p.• SESSAO 
ORDINARIA AOS 9 DE SETEMBRO DE 
1910. 

P ... m•xca D3 a:a. P:aA»> Lcl'a 
Ao meio dia, , cita a chamada1 achlm ao pro. 

tentes <.1 ara. Prado Lopes, Eagardo da Cu-
oh•, Senna Fi~eiredo AIYCI de Lemoe, Nel· 
aon de Senna.. joio V dloeo, Jgn~cio Murta, 
Paoliello, J~yme Gomes. Xav.er RoJ.m. juYe• 
nal PeDDa, Agostinho Pereira, Galdano RiOI e 
Tavares de Mello. faltand:» com c:auaa oartici· 
peda o- scnhorea : Miranda Junior, C•IDPOI 
dO Amar• I e Siiva Fortes e sem ellà oe maia 
senhores. 

Oc:c:upam 01 bgarea de 1.• o :a• aecretarioe, 
rcspectavamente, 01 ara. Edgardoda cunha e 
Senna Figueiredo. 

Nto haYeodo o.amero Jepl dei.ra d: haver 
scsslo. peJo que o ar. Pns.dente declara que 
c:ontinua para amanhl a mesma ordem do dia 
dada para hc je. 

53• SESSÃO ORDJMARJA, AOS 10 DE SE TEM. 
BRODE 1910 

Paum•Nc:u. DO sa. Puoo L~ I'U 
SUMM RI J :- Acta.-Esp":d,ente.-Propoli· 

ção n . •69: do Senado.-Emcnda do Senado 
i pr· posiçao n. 62, da Cll mPra.-Aprcaenta. 
c;lo de pareceres. - Diseusalo da em(nda do 
Senado a propoaiçto n 6:a -:a.• diac:UIIlo 
do pro\ecto n. 1c9. -Ad amento.-1.• do de 
o. 121.-3.• do de n. 162, do Senado.-Dis· 
curao dou. H~":itor de :;oaza.-Emcnda.-
:a,• do de n. 168, do Senado. -Emcndl. do 
u. Schumano -Di~ curao do ar . Jgo: eio 
Murta.- Ordem do d11. 

Ao meio dia. feita a chamada, ac:ham.ae 
presentes 01 an. Prado LCP~"•, Argemiro de 
t<ezende, Edgard . da Cunha, Nehon de Seooa, 
Sch-maon. Xavier R_Jim, Ca:,teJlo Branco, 
Heitor de Soou, 'lves d: Lemos. Jayme Go-
mes. Stylitt, Aristoteles Outra. Pear.:> Labor· 
ne M11 t .na da S''"'• Agostü .. ho Per ira, jolo 
Ve)Ioao, Silvetra Brum~ Aj Jpho Vianna, Jgna-
cio Mur,a. jol ' Antonio. Perielea. VaJdOmiro 
de M•l· 1hl· •. Senna FigueiredO, julio da Mot. 
ta, GaJdino Ru s. j ost Alves, juvenal Penna.. 
J: lo LiatOa, Edmundo Blum e t<aul de Faria, 
faltaado com c:ausa pa· hcipada 01 ara. Minada 
Junior. Campos do Amaral e Silva Fortes e 
aem ella os maia aenhore1. 

Abre.ae a sesslo. 
L1d1 a ac:ta da antece:lente e Dlo hueodo 

quem aobre ella faça otsernçOea, I! a mesma 
dada por approvaJa. 

O aa . 1.• Slla.TAJliO dt c:onta do seguinte 
Jl%1'•DDCK'l'J& 

0/fidos 
Do sr. 1.• secretario do Secadl, commuoi. 

caodoteraido rcmettido t aancçlo, ll b n . 254 
o proj(cto n. 67. de inic:iativa da Camara. ~ 
cedendo a Vietrl Manioa & Cc:mp. o uso o 
solo de uma via f · rea que. partiodo da et• 
taçlo c.\ona F loreocia», vt t etde do diatri· 
eto de jcqairy. -A Camara fica inteirada. 

Do meamo senhor. commonic:aodo ter aabido 
t aanc:çlo a propoliçlo n. 6.4, inicia4& Delta 



. camara, concedendo licença a funccioaarios 
publiccs. -Ittentico despach'. . 

Do mesmo senhor enviando o seguinte 

Propodç~ n. L69, do Smado 
(s.• LegialaturaJ 

O Congresso Legisiativo do Estado de Mi-
niS Geraes decreta : 

Art. 1. o Fica o goYerno do Esta® auctori-
zado a ccncedtr ao capit2 o Antonio Vieira dos 
Santos privileg·o p<.r 2 > annc•, P• ra 'st. b:-
l,Ger to ri . Aratsuaby o tran porte de pa·sa-
geiros e carg.s c-or meio de b reli capt ,Yas, 
pJ do em communi:ação as mar~ens do mes · 
mo rio na ca jad:: de Arrssuaby. 

Art. :a. o S=rão cbseru:i .. a aa disposiçõ:s 
do ctpitulo IV do dec. n. 1 c 18, d:: 3 ) de 
marçode 1897, 1; 0 que f:;r m ·~plica:veis. 

Art. 3. o l<cvogam-se as daspos.çõ:s em 
contrario. 

Paço do Senado do Estaéo de Minas Genes, 
Bel!o Hcriz.ontr., 7 de seterr.b o de 1910 . -
Chri~pim jac.:jue• Bias Fortes.-'csé Pedro 
Dru r. mcnj,-f,ancis o Ferrtira Alvcs.-Im-
prmia-se para a o•dem d1s trabalhos. . 

Do MKSMO 6ltNH R deio·vendo a prcposaçã) 
n. 61, da Cwma•a, accrr.p. nhada da seguinte 
Em~"da ojftrecida e opprovada pelo f enado 4 

proposição n. 62, da Camara dos &rs. depu-
tador. 
Accres :nte-se onde ccnvier : 
Artigo. Fica desigl!ada a segunda c!o ioga 

do mez de março d.J anno proxim · futu to, 
pan a rcalizat.à~ das ele içõ:s de sena.dc.rca e 
deputad~s ao Congresso Mineiro á aexta le-
gislatura . 

Paço do Senado do Estado de Minas GerreP, 
Bello H"rizonte, 6 d; setembro de 1910 -
Chrispim jacques Bias F rtcl. - J~sé Pedro 
Drummond.-G m:s Freire de Andrade.-· Para 
ordem ccs t rabllbos. 

Do KEIM ) SENHOR devolveodo a pr po3'ção 
n. 54 s brc o Mu eu MmeirC', vhto h aver o Se · 
nado; por unani cnid:ode d : vo :os. wstentado 
a aua anterior d:c1~ ão, re ativan- ente ás< men-
daa ns. 2 e 3 offereci(:Ls por aquella Casa 
Para a ordem doa trab:; Jhc.a. 

Do sr. Secre·ario do Intr r:or, deYolvenJ,~, 
info rmaja a reprele l.!t zçll.'l Je que trata o 
parecer n.' 19C', da .a mara, relativo ã rep·e . 
senta\ ão dos tunccicnarios adminiois.: r~t ,vos 
e ju::lici rios' a comarca de Lavrae, sohcatan o 
a crctção ( O Jo~ar de porte aro dos aud. torics 
dl mc:~ma.-A' commis .áo : c Petiçõ:s. 

Mensagens 
Do sr. Prc sidente d Eshd ·, pedindo o cre· 

dito •upp 'ementar ~s7:6~3S4oc á )morena Offi. 
ciaJ e O creditO espec ia) CC 37=3 I SS6 O pua 
p .. gimcnto ao ex professor de musaca da ex· 
lincta esccla normal ce Di mjntin1, J Ao 
Nepomt.:ceno Ribeiro U1sini. - A' commusao 
de Orçamento. 

Repres~"lação 

D1 commissão cc.natrcctora da Casa de M:-
sericordta de anta Rita "e Cassia, p!dindo 
auxil io para conclutào cas respt ctina cbr~. 
-A' m~ma comm·ssao. 

Commoktlç611 
o ••· Nar.•~x na SB:wtu.. communica e a 

Camara (ka inteirada ~ue o ar. Anton~o de 
Moura por motivo de molestia, teve neccaai-
dade de ausentar s~ da Capital, faltando~ por 
isso ao fi :ai dll aessO ,a e que o ar. Paohello, 
por motivo de doloro1o g<.Jt'e que acaba de 
ferir o seu corrçio,faltará tamtxm b_ ses~ões. 

O sa. SBKKA Fxcuaut:ano co11munaca -:;ue a 
.ommissão iocun b da de rec~ber o exmo. ar. 
Prc:~:dente do Esta:Jc em Palacio cumpriu o 
seu ~.ever.-ln cira;ü. · 

O Mas:w:o seohor,prt va.lr ecn:fo .se da trib.unG. 
requer que a err.enda :1·J S!nado a prcpos.çao 
n . 6l st \a discr. ti ::la ~ v c ta da na presente ses-
sl'l e' requ:: r se consultar a Camara si aucto-
tisa o s ·. Pcesi ..:ence a eonv car uma aes~ l:> 
cxtraordin3ria J:ara an:aohã. 

Ambcs os requerimentos são approvados. 
Pai/> MRSMO senhor ~ao ain~aenviadaa áMeaa 

dccumentos que pr·vam o enthusi&smo com 
que foi recebida a noticia. da c c ;;ção do mu-
ntcipio d~ Santo An onio do j o: é Pedro e uma 
representaçã da Camara \unicip1l de Abre 
Campo pedindo seia ma, tido o dis•ricto de 
Sam' Anna da Pedra B•Jnita . - A' Comimissão 
w~pectiva. o SR . }GNACIO MU1itTA,C~·mmunica e a ca-
mara óca i me• rada que a Com missão in-
cun:b:d• de r e· b~r u ·xmr . r. P . esic!ente 
do Esta1a em Gea: ral Caraeirc, cumpriu o 
seu d:.ver. 

Repretmlacão 
O s:a. jAYillt G Mlt> en Yi a á Mesa ~D?a: re· 

prer-nu ã o do Di• <c cc r io do munactpao de 
Caeté S bre C'lC.d1dtS de esta istica r : feren• 
te5 a 'um cos dist ri : tos dO citado inunicipio. 
- A' comrrissão respectiva. 

Reqttenmento 
O sa. XAVI.lUt R LIM env ia á. Mesa um re · 

querimeoto davil.V do r x -colle tor interino 
do municipio do Serro, j Jão A!Yes d:: Ji-
vcira pedindo rekvaçao de a lcacce er.6cac!o 
nas contas do rcfc.rid func ciomrio .- A' cem· 
missão c!e Pc.tiçõ.:s . 

At>Rlt: ItNTAÇÃ J DR PARBCJlllltS DAS CCMMIS ÕES 

O SJt. IGNACIO MUJtTA, por pa1te d• com· 
mis3ão de Pe ti õ:!l, envia á Mesa os s :gL in-
tes pareceres : 

Parecer e redac,no para J .• discuss4o do pro • 
jecto "-· nB. 

(Qui.J.ta kgaslatura.) 
A commissã J de r> etiçOes a que foi presen-

te o projecto n. 118, jâ c> pprovado•m l •• dis-
·cussão co o duas e enda é de puecer que 
seja suba: ettid J à 3. • diacu~sio com a seguin· 
te rcdacçio, conform: o vet.cic!o : 

O Congre~so Legislativo do E tado de Mi· 
nas Geraes d:creta : 

Art. r.· Nos ccotractos entre qualquer em· 
preza ou particular e funccionarios .do Estado, 
aa Prefeitura da <. ap1tal c operauos da Im · 
pl enaa Official, pagos pelos cofres pablicts, 
com retidencia Cl Capital DI época o• pre-
llcnte lei e para c~ nstrucçlo de casta de mo. 
rattia, o gt.verno intuvirá, a reqJerimento do 
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funccionario. prantir.dl o pagamento da• 
preata~O:t a\u;tadu per meió de d;aeonto 
men.•J doa vcncí~emos doa mesmoa fun-
ccionarios ou operarics, emquanto estes ov per 
c:berem dos cofres publicas. 

Parqrapbo ~;niço. Esta garantia 5Ó vig...,-
rarll emQuanto prestarem serviços ao Estado. 
Diapensado IJ fuoccionara fiU vago o Jogar, 
por qualquer motivv, nenhuma responsabili· 
dade m11s c;berá 10 EstacJo. 

Art . l " O governo·fi •c ,Jizuá as clausulas 
do cc ntracto df: c uado pelo funcciona:io 
com o conatrutto. a si~ cc mo a cooatrucçlo, 
de modo 1 garantir os direito' resp c ti vos . 

/ .rt. r O detcoato m~oaal só ccmeçarã de-
pois de entrl' gue a cua ao funccionarao, ~ 
cando, pJrc:n. e •te aócrente ccmo pro~netar1o 
da casa ,ró1 o res~ate j a divida· 

Art. 4: E ta lei 6 iz re peito aos funcc io 
narioa que não tiverem tido casas e favores 
anteriores o entrará. em vigor oa data aa &Ui 
publ caçao. 

Art. s · F ic•m extensivos os favores d 
dec. n. l .;c.9 . que d u ex:c çã ao art. tb d • 
lei n. 51 C' ae lJ d: setcrr bro d: 190<), aos 
actu t e rJncciooario ~ do E tadJ e da r-refei 
tura da Capital, que tivc-rem adquirid' dire 
ct,mente de runcciooa ios ou legitimoa succes-
sores :leste•, c 1sos a a n1a na o co templados 
naquelle hvures, provando estarem quites 
com a P ·t feat ra até agora. 

Art. 6. · Revogam se as di1 posições em c :n· 
trario. 

Sala das cOITmi aões, 10 de aetembro de 
tQro.-Ignrcio M rh - Heitor de Scu&~.-S . 
Stylita.-MIItrns dl Sal,a . 

Pareur "· 222 

(5. · L:gislatura) 
A co ~missão d . Petições, a que foi f.rescnte 

o rcquerimentc ae Jr sê Jo• quim da Fonsecs, 
ex -collcct r eHad" al d mu~.icipio de Ponte 
Nov. , s licitanjo rc l.:_v •çã da quan ia de • .. . 
13:8 ,oS 3 , em que foa .. acan.;ado, - 4 de pare 
cer e rr quer qu:: sobre o assumpto se peçam 
informa,õ:s a<J gwcrno. 

Sala d.s rl'mi Oct, tn de setembro de 
1910 .-I,cnacio Murta . - Heitor de Souza.-
Simeão S ilyta.-."!artin.s d1 Silva. 

Parecer ,. . 22J 

( 5 . · Legisl · tura) 
A commissão de Representações, Requeri-

mentos e Pct r\ O:s a que f i presente o reque-
rimento de J a uam l ld; f ruo doto Coelho, 
amanucnse áa ... ~cr~t~na desta amara pedia· 
do cont1gem de tenro, para efteitos de !!UI 
aposentadoria, é de par. cer e requ r que 10-
bre o assumpto se peça n anformaç&s ao go. 
verno. 

Sala das com'Ilissõ.;t,IO de setembro de 1910. 
-Ignac•O Murta.-Simclo Stylita.-Heitcr de 
de S uza.-"arr int da Silva. 

O MIC :v1 s· 1nt a prev •1 c:ndo·se da tribu F 
pede e obtem áiepeosa das formalidadea rcgt· 
meutaes para que O! pareceres e o projeeto 
que acaba e aprcaen ar {jgurem na ordem 
do dia de at>guoda fei ra 

0 !K. 5JCNNA. FIGUXIUDO, por parte da 
commistlo de Orçamento, apresenta o ae-
auinte 

.. 
P11r«l' lar• 3". diurmao do ~rDj1dtJ •. 116 
· A commis.c: ão de Or;amento ~ de pareeer 

que o projccto n . 116, seja su~mettido i 1·· 
diseussao e approvadO com 1 mesma rédaeçla. 

Sala da~ commissOes _ 10 de aetembr3 do 
910.- enra Figueircdo.-NelSQn de"~ Sellll8. 
-F. Pao!iel!o.- Heitor de Sousa .... A impti• , 
mir·ae. · 

O a :a. H:aiT"IC DJC ·Souu em nome da com:. 
misalo de ·c o nati.t:.Hçào, Legtslaçio e ,,·Justiça 
apreaeota o seguante 

\ . 
Pareu,. ;ara :z. · dilt:Mssão do projeeto " z z6 . 

(Quinta Legislatura) 
A commiuão de conatituiçlo Legislação e 

justiça. ten JO em vis a o p1 ojectr~ n. 119 
este anno \à a )pr ·ndJ em r.· dascussão 

é de p1re .:er que o me•mo aeia submcttido á 
., . • discussâo reservand:l ·le para nesse en-
ae\o dizer do 'seu mento e emendai-o. aí U· 
111n f r conveoient . 

Sala 'da ~ses o:~,em lO de aetemb:o de IQIO, 
-Hei ter de Sousa .- Pericles de Mendollça.-
Val~omiro M~ga ll ães.-Jo~é Alves.-Aimpri-
mir-se . . 

O sa. Jur.xo DA. MoT'l'A, pela co:nmisslo de 
~ed&c,_ão oas Leis. ap esenta a seguinte 

Redacç4o final da fJro/JOJiç4' ,. • 59 
(5.· eg\slatura) 

A co nmis ão 1e R-:dacyão das Leis, a que 
foi presente a propo·içã . n . S já appronda 
JUntamente cnm •• emendas o'lerec.das pelo 
Senajo, é de p .; recer que, em defiaitivl, ada-
pte se a aeguin' e redsc l o final : 

O Con reaS<J Legislati•o do Etta~o de Mi-
nas Gera: a, d -creh : 

Art. r . · F •Cl o Jreai-'eotc: do Estado lU· 
ctrri a do a conce !er as seguintes licenças: 

I-De ... IODO para tuta.nrnto de IlUde ao 
e•crivão de o~phãos da comuca co Rio Novo. 
cor nel Feli;aano José Cavalcante de Albu-
querqu~ . 

ll-De 3 anoo'. pa•a o m s no im c sem 
vencia:ontos. ao profea r publico d~ diatricto 
da Vargem Gr•noc:, muni cípio oe jt~iz de Fóra 

lfredo Maximiano de Olivei ra . 
III-De l annos ao contador e partidor da 

comarca de Alé a Parahyb•. Eugenio Xuier, 
para tratar de ncgoc•os fóra do Estado. 

IV-De r ann.·,aendo 3 mezea com metade 
d . a vencime tos e o restos m vencimento ai• 
gum ao e cripturario .:1 Rccebedoria de Mi· 
OIS ria capital Federal, Pelicaano Penna So-
br.nbo, para tratamento c!e aaude. 

Art . l. · Na cooce ~ ão de licençu. rcmu. 
ncradaa cu oão, o governo ob•trrará o diapos. 
to na lei n. 1<-7. ce 13 de •gtato de IQOI. 
. Art. 1· • R e rogam-te as disposições em 

cc.ntrario. 
Sala das commissões, r:> de setembro de 

1910. julio da M tt•, relator. -GtJCliQO Rios. 
-A imprimir-se. 

Não bavendJ projeetoa, requerimentos, indi· 
caçOes, interpellaçOea c mar_Oes a •erem &l)rc. 
sentados. osr. Preaa:Sente. e1~ accôr jo com o 
requerimento do sr. St o Ja Figueiredo, jt 
approvado pela Camara, annuncia 1 élis·• 
cusslo da 



EMnlt/c 6 S~Mü ~ fJ"ttlon,atl .. 61. cr. 
~ 

Sem debite~ çpronda a emeD:!a cfereci-
da pelo Senado á prcpllliçlo D. 6l, d1 ca• 
man, e'l' eoda eaaa que detigna a 2. • dcmia· 
p de IDI~O do &DQO a?rosimo futuro plr& u 
eJeiçô!l d· a membroa éioCongre110 Mineiro.-
A' commiaalo de Redacçâo. 

O c::a. S•J.uu. fiou•IaJCoo, peJa ordem,. pede 
e obtem que se\• pela commiaalo de Reda· 
cçlo dcatac:~~dl a referida emenda para eouati· 
tuir projeeto diatJncto. 

PIII&·JC t 
2.• PARTE 0 .\ ORDEM DO DIA 
2. • DI5C:t1SUO DO ~JtOJJtC'rO • • IC9 

fl.'E' annunciada a c~'~ntinu•çlo da 2. • discua-
alo do pro\Ccto n . 109, orç•ndo a receita c 6-
xando a despesa do Eslado para o exerci cio de 
1911. 

O Sa . s .... Fiou•IUDO envia á. Nesa o 
aeguintc :] 

Requeiro o adiam•nto da diacua!l:> do pro-
\etto de Orçamento para 1911 para a aeaalo 
de amant:ã, permanecendo o mesmo em or-
dem do di•. 

Sala du sessõ:a. da camara dos Deputadcl, 
10 d: 1etembro de 1910.-Senna F .guciredo. 
Ap~iado c p )~to cu diacuniJ, ~o rc;queri· 

mente approvado sem debate. 
r. • dis&ttssão do poJUIO ,. . ur 

Dispensada a leitura, a 1equerimento do ar. 
j~s~ Alvct, entra em 1. • dia ~u~ào. que acm 
debate ae encerra, sendo appro•ado c remetti. 
cb à c:ommi&alo de Le~aalaçlo e juatiça, o 
prc: j: eto D. 121, inatttuilldO nos di&tdctoa de 
paz do Estado o rcgiatro facultativo de IDi· 
maca cavaUarea c muares. 

3. • discuss4o do projecto n. 162
0 

do S.U® 
E' lido e posto em 3. • dilcusalo, com u 

em(ndaa \á approvadas em 2 •. o proj: eto n . 
161, do Se: nado, auctortzando o goYerno a fun · 
du ua. a ... 01 :.nia correccic. na!, no Estado. 

O Sr. Heitor de Souza:-Sr. Preaiden 
te,a a usenc.a do nc s o illuattado colkga ar. de· 
putaco V~ald 'miro Magalbl:s, re.ator do pro 
ject) em dt b te, det(rmincu que s . cxc. me 
delegasse a iniciat&va de, pela commisslo de 
ju&tiçt, apresentar uma emenda, que •em 
completar o pensacr>en o da mesma commi111i.o 
em relação á m~teria que ae diacute. 

A&stm, apresento a sc:suinte emenda (11) : 
A emen::1a n. S fot tambcm d: iniciatava 

da commiasâo de J ..: s•iça que, aproveitand'l o 
enae}1 d• 3.•dascuasão, esclarece m ·lh roseu 
pensamento no scn idJ de melhorar o project.-. 
W•ilo 6em). 

Emt11da 
N. 6 

Supprimam·se na emcndJ n. s 11 palavru 
-c de que trata o art. 30 ~o C<.digo Pe. 
nal •· 

S1la das commiasões, 10 d: setembro de 
1910. - Vlléomiro Magalhães. - Heitor de 
Sousa. - Pcncles de M:ndcr.ça. - jat.~ AI· 
Yes. 

Ninguem maia tomando a palura. eacem· 
ae a dâKuulo. aeado appro.acto. o pro(ccto 
e a emendai. - A' ccmmilllo dC Reda-
cçio. 

1.0 tli•CIUS~ do lf'olieJD fi. 161• Ü 
SetlaM 

E' annuaeiada a eootinuaçlo da 2. • diacaa-
IPo do pr.;;fecto n. a68, do Senado mandando 
ccotar tempo ao tcncate-coroncl Jclo lgoacio 
da C01t1 Santca. 

O •r. P. 8chamaaa :-Sr. Presidente, 
pedi a palavra para apresentar ao pro\Ccto CID 
diseuaa~o a seguinte tm~n =a (U). 

(Nflilo Mil). 
Em~~Uh 

Nu mesmas ccndiçõra ~erá contado, odiro-
reetor da budl de musica da ... Brigada Poli· 
cial. tenente jo•~ NicoJ• mea da ~ilva. o tem• 
po qae esteve fó t, t'm ditpoulbihdade, dcs· 
de 1. • de tuoho de 1899 at~ 11 de 1· neiro de 
1913. em que foi nome•do pan o Joaar que 
oeeup1. 

Sa.Ja das aeaaõu, 10 de eetca:bro de 1910. 
- Frederico Scbumann. 

E apoi1cb c posta em cfucusalo con\uoc• 
mente. 

O •r. Jpaclo Murta : - Sr. Preti· 
d•nte pedi a p. J.vra para, em OOIDCI da COID• 
misslO de Petiçõet, decJar ar que aeceiro a 
emenda apresentada pelo meu diBDO e illua-
tre colleg•, o ar. Frederico s~humann, CU\'l 
nome declino cem a ckvida perm aslo-. Yia-
to ella ae referir tambem a um diataocto 
membro da Bri&ada Pd.e.al d > E ... tado e ·~. 
portanto, uaumpto tdent,co ao do projeeto 
em debate. que ae refere tambcm á contagem 
de tempo para reforma de um digno ofücill 
superior da nossa Polic:a. 

A tommist! ' acha, poi•, de ju tiça a aecei. 
taçAo da cmen <a, que Ycm attendc: r a um pe-
dido de um vdh:> servidor co Estado, uma vez 
que o u sumpto della ~ mater.a congenere a 
do pro\ecto. 

( Jlflilo Mil. ) 
N•cguem ma.,a tomando a palavn, encerra-

se a diacusaão. acnco approvadf s o r>rojecto e 
a emenda. - A' c:ommisalo de PettçOes. 

Nada m1ia havenw " 1 ratar se, o ar. Pre• 
sidcnte de1igna para amanhl a aeguinte 

ORDEMDODIA 
~JlDOCIJlA PllTJC 

At~ 1 hora da tarde : 
Leitura e approvaçllo da acta. 
Expediente. 

Att doa' horas da tarde: 
Apresentação de pa.~·eceres das c:omm.ia. 

SÕ!I. 
Apresentação de projectca, requerimentos 

iodicaçõca, in erpell1çOes ou rr.oções. • 
DiscullélO de rcquc rimenka, 1ndacaçõcs, in~ 

terpeUaçOea c rr.oçOe1. 
Approração de recUaçõ:s fiaaes . 

SJCOtmDA PAltT. 

At~ 4 horas da tarde : 
Conticuaçlt:> da :li. • disc asio do projccto n. 

101, orçando a rccei!a. e 6xan::o a deapeaa do 
Estado p1: a o u:rctcao de 1911. 
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Coratiouaçlo da -. .. aia discaull do pre-
1"10 a. 107, replaado o, pro~imeoto doi 
~ & cobe~torca o cauiYiel dia co1lect~ 
rü• do EataJo . 

.Dilcusa&o du em:Dda..-. DI. 2 e 3, olcreei-
dll peJo Senado, 10 preleçto ll. ~ ... dl ca-
IDUII a~re • aeaçlo dO Mua:u M·adro, re-
teitãdu por esta e austeatadll por aquella C&• 
•• do Ctagr~uo. 
L~aata ae a acaslo. 

e) Empre~timoa bypotbeurioe IObro a '-' 
da met1 d: do nlor Yenal du propriecladea 
agri~nlu; 

dJ Funccicnameato dfeetiYo da Cllteira hy· 
pocbccaria, cafo prazo &:1 ~U~JDCDt&do para 
maia dez &DDOI, de mo<lo quo 11 oponçOea 
do anao Dio aejun inferi . rca de Uetent• 
CGntOI do "i!'. 

I 2. • Quanto ao crntn~to de" 19:8 a 

2• SESSÃO EKTR 10R'"\INARIA, AO.i 
DE SETE.\\bRO DE .. 1910 

•> Dcaconto de Jettr• c aotn promilaoriu 
expedida por apieultorca com a aanntia do 
uma firma tecollbeeidlmente aolvnel; 11 I) Pruoe miDimol oc s aDDOI para 01 em· 
prcatiaiOillypotheuric.a e de um 11.110 para Cll 
emprestamo l por lettru ou ootu promiaaorial 
aalvo dclibe:-açio em contrulo do pretendente 
t.u do m tuario; 

J'USlDRWCIA. D:> sa. I'UD"' X.OJ'.I8 
SUMUARlO: Acta-Expedlente-Propoelçlo n.170, 

do Senado - Apreeentaçlo de pareceres ~·--dla
caçlo do projecto n. lO!I (Orçamento) - Dlacar-
aoa e emendu doa ara . ena Figueiredo, Hei-
tor de Sousa, F. Schumann. Agostinho Pereira, 
Jayme Gomes.~. Joio Velloao, Silveira Brum, 
Ariremlro de H.eaende, V&ldomlro de Hagalhlee 
e Tolo Llabô&- Urgencla Mensagem do gonr-
no 1 Adiamento da dlacuaal.o-Sea8lo Nocturna. 
Ao mcao d a, feata a ch•m•cl•, acbam.sc 

prcscntea os ara. Prado L••pc!l, Arg•miro oe 
Reaen~. Edprd l oa cur•b•, Heitor de Sousa, 
Nelson de Scooa. C~atelln B·aaco, Styhh, 
Julio da Motta, Xava: r Rohfl!, EcmarJo d 
Amaral, jayillc Gomes, l4oacao Murtl, joio 
Li&bôl, jo&o PcriJrio, Pedro L'blroc, Silvca:a 
B:um, j:lYC'll) Peona, Joio '\tunao. Al•c• de 
Lcmu, Galdioo Rios, Schumaon, Martins 
da Siln, joio Vc 1010, Senna Fi~eiredo 
EJmundo B•um, Va•domiro de Maplt .lea. 
Pcriclca, Ag ltinbo Pereira, Ab~alar<l c J •t 
Alves, faltando com causa pnt.cipada os ara. 
Mirand1 Junior, C•mp 18 do AmuaJ, Silu 
Fortes. P•olillo c .1\Dtollio Moura c sem eu~ 
os mais art. 

Abre-se a aenlc : 
Lida a a~ta da antecedente e olo bavend 

quem aobrc dia f .ça ub!c"açOea ~ a meama 
dea for apptovada. 

0 sa. 1° IRCUIIl DA. C K'tA DO IBGUINTB 
BXPRDIRN'tJC 

0/ficios 
Do sr. 1• secretario do Srnado communican-

do ter &ubi:So á sancçio sob n. 2S6 • propcsi-
çio ae ld n. 66 auctorizulQ a abertu ra de 
ct."ersos credites su, pL mentares. - A. CatnaJa 
fica ant irada . 

OJ mesmo ar. eoviand l a sr guintc 

P,;J,.ifão "· qo, do Sttlllllo 
(Qu:ota legislatur~ ) 

O Coogre"o Leaislativo do Eatado de Mi· 
ou Geraes decreta: 

Art . 1. · E' au : tor=za:So o goveruo a iMo-
var, para os fins a::teaot,o: m ·ocio .adc.s, oa 
cootractos celtbrad a, em 189~ e em 19 8 
~om o Ba.nco de Crcd1to Real d: Mit.as Ge-
nes: 
· O 1. • Quaoto ao contracto de 189~ ; 

a ) Reducção a 8 ·1 d• quota aonual c!c 
ruros e adalioiatr.ç4o p:csentemcntc de 9 
1/2 . , , . 

b) Emisslo de letras bypotbeca: iu, }uros 
de 6 ' / , ao anno; 

c) Jaro muuno de 6 •f. para os ompr~ti
moe, papndo o Baaco ao Eatado o do l "I· 
IKbrc as qallltiu empreataJU pelo The· 
souro; 

4) Elençlo a 1 s mil c:ootos de r~it, qaan. 
do o permattircm u 6 aoçu do E'tldo, da 
ao:nma a empreitar ao Banco o destinteà ú 
opcr•çõc• ~ri~lu; 

•) tmpraticoo' bypothe~arioa sobre 1 buo 
da metlde do valor vco11 das propriedades; 

f) A amcrtizaçlo do en preatimo feito pelo 
~tado 10 Baoc:O ao realitari em qootu ao· 
ocaea epau, a partir de l9JS, no prazo do .co 
tDDOI; 

1) joro mtximo de r o 'I• para as operiÇôel 
da cartein com creia!; 

i) laccçao c:b imposte• eataioaea de illà· 
tria e prcfi~&t('; 

Art. 2 . • N ccntncto de iaoovaçlo fica li-
vre a-:- gc?Yemo cati. ular cko!re u clauaalu 
acima referidas, as que 'reoutar ~nvcaieotea 
e a cxiair outra vantagens b daaaca pro .u· 
ctoras, nlo pre.-iatas ocat1 lei. 

Art . 3. • Eata lei entrHi em vigor ..4 data 
d: aua poblicaçlo. 

Art. 4. • Revogam se aa disposi~Oea em con-
trario. 

Paço do Seoacb do [ , rado de Minu Gctaes. 
em Bello Honzontc, 10 de a:-tembro do: 1910. 
- CtriSPim Jacqu~a 8 u Fortes . - jolt Pe· 
dro Dcummood.-Go:nea Freire de Amrade. A 
impria ir·le. 

Do dr. Am:rico Ferreira Lop 1 cGmJDUni· 
cando ter entrado em txercicio do cargo de 
chefe de Poli~•• c agraacceodo a C· mar a u 
gentale!&l com que ecmpre foi diatioaoido ~ 
rlntc o tempo ~ue d·sempcnbou o mandatodc 
representante da 1. • circuDlfcr,pçto eleitoral 
do E•tado. 

A camara fica inteirada c agradeça ac. 
Reguerimntto 

D • colleetor e d:> escrivã ) do a:uoicipio de 
Cambuby, pedindo a decrctaçlo de u A& lei 
s . bre p .rcentagtns pela arrtce~ãodc impoa• 
t s.-A' con mia l 'l de Orçamento. 

RljnUNta~o 

D• Cam-ra Municiral dl Fermiga prote~tan· 
o contra o desm· mbrameoto do territorio do 

seu município com rcla ao a pantgtm do dis-
tricto da Pimenta oara o mc n~eap io ~e Pi· 
umhy .-A. ' ~mmia•&o retpect .va. 
A.l'aRS.K'tAçi l DR I'AUCBaiU DlC C~KKliSÕJ&S 

O SI. lGNAClO Mua'tA em nome da commia· 
sã . de Pe~õe~. aprest r'ta o atguinte 



ht:ecer pt~ra .J.' discussllo do projecf.o "· r68, do 
' SetUZdo 

(s.• legislatun) 
A co:nmitsln de Repre.~t ntaçõ:s, Requeri· 

m~tos e PGtiÇÕ!s, a que foi p·esente b pro\~ 
eto n. 168, do Senado, \á approvado em 2.• 
diacu~sao com ,uma emend •, -é' de parecer 
qae se}t c ·me<~mo submettido t ~.· discusalo e 
approvado com a referida em~ nda, como se 
acha redigida. 

Sala d1sccmmissõea, 1 r de set~mb ·o de 1910. 
-Jgnacio Murta .-Martins da Silva. -Sim~ã . 
Stylita. · . 

O or .dor p! d:! e obtem d:sp~nn éas !•rm, h· 
dldea re ~t imentaes afim de que o pro, ~cto n . 
168 do Senado, hça r arte ela o:dcm d dia 
stguinte. 

O •E.M'"~ SENH OR pc,r parte a,,nda da com~ 
missã de P :uçO.s,' envia á .Mesa os segu in 
tes pareceres: 

Parecer n, 224 

( 5·' JegislatUr.l ) 
A commi~5ã de Represe rotlçõ ~s. r~q ·eri· 

mentos c Peta;O!s ~ de pm~ cer que se p~ çam 
iofotm1ÇÕ!S :ao goverr o rara poder se pron, n 
ciar •~ bre o peaad de relevação de alcance co 
ex·collectcr interin:J do municipi elO Se rro. 
j oio Alves de Oli veira e sclicita::la pela sut 
viuva d . j ~aqu in a Fc li z 1 rd~ de Lima. 

Sala das co:nmissOe . 1 r de set ~n: bro d: 
tQro.- Igoacio Murta -Martinc da Silva.-5 . 

tyhta -Heitor de Sousa. 
Parecer n. 225 
( s.· legia)a \ura ) 

A comm:s;ão de Repurentações, Requeri-
ment s e Pet ições. a que foi pre cote uma pe-
t içàu de JJ ~ 1co1emos d1 S lva, orofess Jr das 
t:&!lda.s mtlitar :.s do Es tado, sol icit nco c1nta. 
~m de tempo para cffe.to de liUl reforma, 
~ de p r cer e rcqu r que a rd rid t pe içâ 
St \t ann,.xada aopro\ ·cto n . ró~ d > Sena jo, 
que cogi • d :> a!'sumpto em virtu1e de uma 
emenda iá appr vad • por est a :am rt . 

Sala das commissõ~s. 11 d ..: et embro de 
19to .-Jgoacio Mnrta . - Simeão Stylita . -H ~ i· 
tor de Sousa .-~artins da Silva . 

Parecer n . 2 2 6 

( s.· legislatura ) 
·A commis~ lo de Re Jrea: ntações. Requeri 

--ntos e Pettçõ: s a que fd p esente a re. 
preseot ~çlo dos fuàccionarios administra tivos 
e iu Jicia.rro da comarca :!c Lavtas, S:>licitan 
tando a c reação do Jogar de porte.ro do~ au · 
dit rioa dã mesma,-! de parecer que ar )I in. 
deferida e uchivada a referi Ja reprcsenhçio 
em vista das iaformaçõ :s ao g 1"erno. 

Sala das commis~b et, 11 d:: setembro de 
1910. -lg nacto Murta.-Martin; da Silva .. -
Sâal· àoS .ylita.-Heitor de Sousa.- Vào a am· 
primtr-s· . 

N&o havendo -pro\=cto·, requerimentos, in H· 
caçõ • , interp llaçõ ~~ e moçõ :s a serem apre. 
sentadLs, passa-se á 

2.• P ARTE DA ORDEM DO DIA 
~.• DI CO: SXO DO PRO,JltCT.l K. 109 

E' aonunciada a continuação da 2.• di•cus~~ 
do pro\oero n . rc9, orçando a receita c fiundo 
a despesa do Estado para c exereicio de 191 r . 

·Na f6rma do r.lqucrimento, 1'- anteriormen-
te appróvado pela Cunara, 4! ~osto em d.aaul• · 
alo o capitulo '· referente á. rccetta. . 

O .... Senna Pl8uelredo-(Sem re•i· 
sâo co ora::tor): Sr. p,catdt. nte, o pcd: r ex: c\1• 
t ive, ao remettcr á Camara dos Deputados a 
propcsta do <'rçamento, procur.:>n attender ia 
r~gru tc ier.tificaa c traaicionaes que rege~ 
a organização c!o orçament r , fixando a mc: daa 
das receitas nas rend•s t ffectivamente arreei· 
oadiS nos exerci :ica anteriore'J, contados pOr 
triennios 

A ccmmis! lo verificc.u que, entre u di ver-
• as rubricas da receita, algumas podiam ser 
modaficadas para mais, e cut ·as para menos, 
e m v.rtude do d: senYolvimento OJ das m dj(j. 
c a ões da vida ccooomica d1 Estack; c oeste 
cn i Jo offerccerá varias em' nd•s 

Antes, porém, de prc pr l ~ a5 , eu devo dizer.'-
Camara dc.s D::puta 03 e apso facto ao povo m•-
oeiro que a Ytda do nos o Estad • vae s : tor-
nm .:'o butante in tensa d: cettos an c.s a esta 
pat t . 

A intens id&d! o desenvolvimcn ··oe a expan-
são cccn :>m;ca que r.61, b a. ileircs, cem Jegit~
rna ufania e mtural orgulhJ, n .;tamcs no p:a1z 
intei ro vão se irndi:mdo ~m Minaa G:r•es, 
pr duz'r.ldo s at i fac toriot resu:tado e augu. 
rando ptra r 6> bene6cos eff:: .tos dentro em 
pouco . ( po·ados . Muito ben~ I) 

E sa expan ,ao, poderd d:z:r, npida, que ne 
teod o n.;sso Estado de par cem outros da 
Federação brasi leira,' tem sido considerada 
c ;mo um verda eiro m t l, por alguns aue en-
tendem que as no•sas forçu ccon•micas não 
pede , suppor tar ain_a tã gr~ n e intensidade 

e;: vida , de p er com a nossa ~ ducaçao techni· 
ca e com oa actuae recursO< ; eu. pc r~m, a 
r.- puto um bem inettimavet, porquanto ella re-
fl :cte os seus salu tares effc:itoa n desenvo)Yi· 
mento ela viação fe rr< a, no Jea nvc lvitnento 
das o'sas forç. s productens. que vão se re-
cons t i tu i d , vig~.. rosunecte. s i b m que algu-
mas ai . da se restntam do> recultados tr · men· 

L s de cri11es anteri r :a que quasi as uphyxia-
ra m como per exem pl • sue cede com a lllvou-
ra oo c fé 'e a iodustria p'lst ·ril. 

Observando de p~rto es e movímeoto de ex-
ansão nós verilicamos que. dfect ivamente, 

elle te~ tr .. zido augmeoto da deapesa publica. 
m. entietanto, :..u~mt nt1:--ac a receita pu. 

blaca. 
E' bem c rt~ qJe para O)erar.se esse movi-

mento ccono ' i c 1 e consoli la J.o aos p.Aere-' d:> 
E tad tê .n a a tten -.er a s r~c lamos o serviço 
po.. blico em t da.'l as zonas de Minas. A diver-
sid•ce de ctim •s em cada uma d.:ssas diffc en-
tes circum•cri ções oba i .c a os pod ~ rel publiccs 
a. est .telec rem, tambem, uma diVersi ~ad: de 
serviço, que t ão d: ixam de 1ugmcnt1r os en-
cargos d , Estado. 

E' verda ~e que ià se foram 03 tempcs em 
q .Je . s g 1raa t i s Je \uroa pesavam g randemen-
te em nos3os orçame .tos; ho\e vão ellat des-
apparecenjo, por asao que algumas já se liqui-
daram e outro 1 a~ rviçoa passaram P-ra a U.1110. 
assim 'como, per exemplo. o_ ~ erri.ço. de immi-
llração. Quanto': este s =rvaço •. ~rc1 que aos 
Estad s ho\e mcombe a :tqutr.rem terreno1 
para que . c torne eflecti•o o serviço de poYoa-
mento do só lo. a cargo da Uni&o, eatabelecen-
d:> colonial e fazen 1as·modclo que posaam 



. ~ir de campo de obJC"IÇil IJS llficulto- contribue para a deJcncrrçlo e aaniqailJa. 
rea , , , mento da r.aça c· pa:a a propaf&~ de1.a mo-

Dizia cu, 1r. P&csidcnte, que o movimen•o !estia, a ft speíto dl qual muat•• vc:zea tcpbo 
vertigln01o de prc gt"efll:> que nc tendo o E•ta- me pronunciado n~ata Cita e que ~ conaid:· 
do .dc Minai, crcando· neçcsa~<kdcs que prec.i· nda o mal dl sec:ulo-a tubercu101e. (A,_. 
um ser ae prompto attcndida•, tem auRmen. dos I) . .· · 
~ os enc;arg01 poblicoa e direi tambcm os E' a tub:rcplose que victima constantemen • 

. particulares, porquanto todos t~m o dever e 1 te CI'CI çobrcs h: mens, seduzidos pera vida 
obcigaçi1 de se conform ' rem como meio em das cidades, e que· tr:-cam o ar paro' é <Xi2Clla• 
que se ae:ham e e :o que vivem .- · do do' campo•, que lhes tonifica o orgmilllliO 

Não poje, por~:l", nos passar desp:rc!bid:> o e o de seus fi lboa, peJo ambiente d·leterio • 
ficto que diar i~mcnte o'J:erv~mos. quanto ao gra-.dcs agrupament:>t soc:iats, nr seio dlll 
abandono dos campos, por pllte d ~ muitaa pcs · quaes passam as inaicres neces~i:iatSce pela ca-

. soas. em procura d tS cidades. t cduz da,, fasci- c:usez de rccu ~' bygienicos e alsmeaticiot, 
nadas peto, empregos publicc~, pela vidt dJ l sdfrendo as maiores necessidad=s, fontribJio-
centrcs industriaes e pe!o conforto das p::voa. do pua 1 propJgaçi J das molestias inreccioas 
~:s. c pua o a gmcnto dG numero d:JS del1nquen-

. Nêio t preci!>O salientar os prandes inconYe· te•, pela d:g :neraçãJ do seu r.arl cter. (Ajot.-
nien e" desae e::odo, dcsllr:: abanéo:-o ocs cam- dos). Vou m ~ refe ir b emendas da commil-
pcs, q:;e é criticado e cemr.:rad) sev::ramente sào. 
p!lo grande c:c n:>mista fr;f nc.: z, o sr . Méi í· Não podendt', sr. Pnsidente, com o intuito 
ne, e que 1eclacn•, en1 re nó3 to:1a a attençà de augmentar a receite pub iea, s brec:arre-
dos pc deres publicos e daqu~J ie! que l~m ret- gr.r rr ais 11 cl .. ss~ produ c toras. pcn o que ~ 
ponsabili ::!eJe irecta na a ministraçào c!o Es no•so d:vcr impedir, p:Jos metos •o ocaso aJ. 
tado (ajoiaáo do sr. Cast~llo Branco) e qu: caoce. o de!povoaii'ento dos cao:pos, rcstnn-
devem procurar tor.1:ilr ai scducto:a e mais ..; indo cs cmpr(g s pub'icos aoi e:.tricttmente 
attrac• iva a vi"a rur,J, de sorte a ser abra.; a. nec:essuioa e indi pensaYeis para • vicia 
da pel s p"etcndentes a empregos r ut: li ;o,, edministrativa do Estado (qoiado ti' ,~,., Ca· 
que nelh coe ntrnA ·, sem duvida, meios p:..ra teao Branco) 
melhorarem a st: a situação e robu&tecerem a De p:u com is1o, ~ nc sso dever obstar. 
6Ua aaude e creu uma famit ia 5adia . quanto p ssivcl. o abJao do a :cool, que pro-
E~s '! conomista funcez dtz com muita ra. d.JZ o ao.q tillamento da raça, q ~ augmentl 1 

zão, que todas il medida 'I ' St ciaea no sC'nt1do crio:iD4hdadt, qu-: coocorre ped:rosamente 
de imp.·d rem o augmento d~ burocncia setlo para a di•1cmio. çlo · d1 tobercoJ.:.se e pua o 
inauf6cie ~. tes, emqu;.n o não s: Oz:r a edJca. creacic:ento constante da ahen2ção mental e 
çâo convt niePte dJ J•vrador, d camponez d~ tamas out a" molest•as que povoJm os 
afim de que este enc ntre o ver adeiro attra.' h:>$pitaes (apoiados) . 
ctivo, o vcrd deiro prir.ci oio de sca salv~çao A comm,,,ao, p< rtanto, ae mesmo tempo 
e da salva ão de a ~: a flmilia no tabalbo. qu ~ 1.tten:1ia áa reclamaçóes de ass:>daçôea 

E e tr• balho, a que deverr.os scmrre en- pias, que prestam r levantes serviçcs. proeu-
toa r ycr.nos, sr. frce idente, que prod .. zitã a rcu taxar o vicr.o, augmentaodo a receita d.) 
regenj: açl ,dano a raça decad::ntc; que for. E tado, isto c!, t rib !tando rrais fortemente a 
ço, a neot - trar1 a remod. J;çào daJ n ssas fi . agu3rdente e as bebida ' a cocJicaa. mod,Qcan. 
nançis, alê um tanto abahd~,. , em virtu e da do, P< r hso, a tn:t e o systcma d:: ct.bran;;. 
cri e que • s t::crbã a cl .sses f;r 'uc oras; é Ats·m. apustnto um" emcnd• ao cap. I. 
o tr bJiho qu:: trará a r geoeração do ro·ao elev1ndo o imposto ce aguardente ce 6 1éia 
meio social. prccurando levar pua os c smpcs que c!, a um tostão, moa,fictnC:o '1 systema de 
01 no scs patrici s qu:-, aetualmente, só : co- ... obnnça rara o de J nçamt t: to, como era 

• sam em vi •er nas cidades, collocados em em fdla até 19~ -4 e tomando cutras medid4s para 
preg·.s publicas. que a arrecadação seja effectiva c efficaz. 

O sll . J XJ LISB'lA :-E' uma inclimção da A commisaao submett· á cr osid ra ao da 
raça latina CO 'TlO d•Z Edmundo ~mou in. ca'a as seguinte'a e endiS. DI Z a primeira 

O ut . SaNMA FtouRnutol:-R: gistro com (/'). 
prazer o •p .ne de nobrG d putadC', m 1s dev E' uma qoestlo de rejação q 1e a l::omrda· 
c: on~es r or a s. c:xc: ., arfi rmando q•Je a n.s a são procura ccrrigir. 
raça, ~endo uma parte da latina, não é iofcrio ~ E' a seguinte 11 outra ( meo:ia. (I'). 
ãs d~mais. R:fere-ee ao impotto de aguardeme. 

Entre r.éa o que exi. te ain-ja ~ c•rta iDipti- PGr esta, mt n !a a commisaà) orocura rega. 
dA '. ou ceru fa ta de .ncicamento que ~ó a I hriz o~ ro pagarnc nt:> dess-: impt stC', que ac.tual-
civuiza l o pó ·e tsaz r. m(nte é feito ;o mesmo tcmp.:> c:om o de in-

O ••· j Xo Lt·ll A: -Não é q · e-·ã~ de in ou•trias e frori: sj·s . 
~ ferioridace de taç•; ha uma inc!inaçao pela Pe.a tabela. em vi~r, o individuo que 

boa co:nmO<l i ' Ide. hoj~ vende pequeca q Jantidade de bebidu 1l· 
O nt. SBNIU FIOUillllllDO: · D'rci mais ai- crot. licaa ~ obrigado ~o p1gamcnto de uma taxa 

gumu palav1ar, a.tfirman::o q ee~e cxOdo d03 eku~. ~.não puC'ccndo is'o JUitO. a coo:D-
. cam~oa parJ os ci~ail o•\ a10ca que na o seia n:issào ~ubstit ue e~se m~o de pagamento 

mirand emprtgc.s public. s, t orna .~ e p1 ejUdi- pelo : ystema de dtclaraçõet e pelo de: Jaoça-
ci•J á &lcde p ~ bhc~. prtjJdiciaJ á. fidl ccono· u:ento . 
mica áO Estado e prc:\udicial. po: canto, á. vida O a.. CASTJti.I.O BBANCO: -EaiC imp01to 
Eoci•l. fómente recae sobre ;guar<:eote e nlo sobre o 

Ninguem po1trá negar, ar. Preaidcn:c, qu~ alcool, que tem apolicaçã,.., nas iiYfu •triaa' 
casa agglom: raçlo d: operarios, de pca!o .a O IIK, SJtNIU. FIGUiliQDO : - Pdo rtfl&:ro 
de pequenos recurso nos centres po;Juloa. s, n. 1.t7b, o · alcooJ, debt.oado tJ indu:triaa·e 



manipul~~ea e~ ti isento de impoato, alo ha· 
Yeado portanto. motiYo de 10 temer que a 
tritÇio do protecto o attic.i•· 

·Sr. PrcaUentc, o ckcr:eto que tnta deste 
uaumpto precisa ser r~vaato. • 

Por tlle o pa~oto do imp::ato 6 feato em 
abril e &ca auJeito i multa de Stlooo to tl o 
cont;ibuintc qu: nlo o &zer dentro de tal 
pr&IO. . • .._ "t Eaae facto tem ccntnboaN em mw o .-,ra 
elenr a -:tivid& act1va do Estado c. entcnd: a 
commiaslo que isso alo ~Me CO!ltanuar, pe~ 
qae prccura fuer com que case amp~to ae~.a 
pagO, ch.l' YCICI por anoo: lt' O Dita~ dl<l 
de teve~eirr, e at6 31 de a~osto, dando a•n:l.& 
um m~z addadonal; 6eando entlo, findol eaaea 
PrazOI os contribuintes aujeitos i multa de· • • 
JO ~ essa medida, alc!m do impoat~ ser ~e
lhor arrecadado, a renda muito ·>abir4,, va to 
que 01 pnz:ll para o papm:nto IJDJg&YcJ 
alo por d :maia amplos, dando Jogar ao retra· 
himento que se nota por parte do contr.buinte.-· 

En\tnde ainda a commiaalo c;ue deve s er 
mantada a 'ttxa d; 10 ~is por litro de cervc;a. 

O decreto n. 1. 767, de 1904, crcou a tn:a 
de 1'l rtis aobl'e cognaea, vermvu~b!t gcnr braa 
e outras bebida, atcoolicu e obngou a tu•-
çlo per meio de estampilha. 

A u:perie~cia tem demonstrado que ea· c 
aystem• t defeituoso, da.nlO le»«ar a muitar. 
fraudes impr aeiveia de eYitarem-ae, e 11· i 11 
a com~iaslo entende que ~e proeeaao deve 
aer feito por meio de aan;amento. ccnserun· 
de-se entretanto, 1 taxa de 10 ~ia por cad• 
Utro de cerVt\1.. 

O e.tampilblmento t quasi im_pclliYel, por 
isso 1 commiaaào pena& que o •mpoato d~ve 
ser cobra ia em vista da aeclançto do eontri · 
buinte, como ae faz com o impOitO federal. 

ProoOe mais a commildo a aee; uinte ::men· 
da (11). E' utu coosequcncia da emenda an-
terior. 

EleYind' ella o imp sto sobre aguardente, 
t logico que a aua renda aert maror, pelo que 
augmc: nta a consignaçlo da r . ceita ae H l::JOOS 
para 413:-l <.S. oo. 

Maia uma emen1a que diz tU). 
E' um augmento na cooaigna;lo da verb1 

da divida acaiva que, com as provid:nc.aa 
poatu em pratica. pela S:C:retaraa d&a Fanan-
ças, tende a au {mentar. 

A segui .. te emeoja 6 astim redigida: (le ) 
Pela lei votada por esta CUa, man1ando o go· 
vemo entrar em aceordo com a .aa:ara Mu· 
nici al de juiz de Fór1, ter o Estado de faztr 
a arrceadaçâo de :au:oooS oo de impJatoa da. 
quelle mnnrcipio, e, como case facto vem ele-
var a receita dO Eata:So, a commi"alo c ·eva a 
Ycrb& do n. :ao, I 1:, art. J.', a +t8:J~oS. 

Mando ain:ta pela commhslo ua.a emcada 
&ddittiva a::> mesmo capitulo. 

O pro\!Cto em debaL nl? cogita d: tal &s· 
aumpto_ maa como o Eshdo tem em depoeit , 
no B&nco de Credito Real, a quantia ~e 
7 .o'Jo:oo S e outras ouantiaa em varioa t utroa 
estabelecimentos, t logieo que 01 reapectivca 
juros devam fuer parte da receita publica, 
pelo qae maneJa 1 seguinte emenda {ú). 

Maia uma rubrica e~t~n:le a commillloqu~ 
dcYe ftzer parte d' o çamca~o. 6 aqueUa que 
ae refere i Peniteactaria de OJro Pteto. 

!at~ o acrY:ç., daquelle iDitituto or~· 
lado, 6 certo que pratart llf::c, au.ilio 10 
erariO ~ieo. peJo que a comm aprc1enta 
a eegua .. te emend& {/1). 

A outra emenda, que 6 rtferente i veada de 
nceina e machanas aplc~c·I•. diz (ú). 

A commãa&lo pr~: que ae faça um ser· 
viço maia amplo qcan o t veada de vaccina 
anti-carbuacaloaa c de macbitas asric:olu, o, 
ct mo at~ agora ato tem r.garacb a aua reod& 
na receita do Estado, procura fazer com que 
ilao ae vcri&~ue di qui em dcaate, e nio no li· 
talo de rcatituiçOea. 

Outr:t emenda que mand& cl orçt ndo ·em 
lo:oool a renda do patrimonio do Estado que, 
no prot ~ c:to, esta em braDeo. 

Aindl uma outr. p::dc qae ae eo .. igne 
4.500 eontoa em vez de 4.too contei, no titulo 
da St bre taxa doca 6. 

A commraalo l -'resenta mais outra cmendl 
pedin 1o ainda a enra•gnaçlo de maia um pa· 
ragrapbo na tabella d&s rendas poblicu. dan· 
dr5e 1 so: .oc.S como provenieotea ~ divenu 
.rigcn-.. 

Ao aat. s: a commisa4 manda uma emenda 
supprc ·ai v a, por 1ulgal·o dcsoecessario. 

A com iaalo pede aiada a conaignaçlo do 
ae~rointe artigo (ü). 

Refere·ae elle i prorogaçlo d: prazo para 
que 01 individUoa que a~uuiram proprie~ade 
amm· vel. por escri;,tura particular. a :m o pa-
giiDCnto do impo&t J na c! JOCI legal, pouam, 
•ndependente de multa, tlfec:tuar eaee paga-
mento. 

C mo egual medi 'a deu optia:o> rcaultadol 
no anno pasaadr, entende a commiaslo que 
el la deYe pre•alecer por ma·a um aono, a&m 
de que •c\• cumprido c:s:e dever pJr parte d'JI 
faltviOI. 

A eommillll ainà apresenta uma emeoda 
pe1ándO que O C~grc110 C:é auctori~O 10 
go•erno para "eformar o processo de ioseripçlo 
e eacriptunção da divida a~tiYI. 

E' uma m:dida simples que at t podia ae 
decretao;& pelo governo, mas ccmo nelll se 
uata de n ulta•, torni·$C nacessario a auetori• 
zação lcgialati•a. 

A outn ~ rt'ferente a coosolidaçlo doa reru-
lamentoa 6acaes; diz (le). 

O regulamento existente par~ 1 arrc cadaçlo 
d! impost• a na• fronteiras t, si nlo me eoga· 
no, muito antii(O, parec<. •me que data de 1864, 
e v. uc., sr. Presidente, comprebendeque da-
quella ct.ta att bote temos c11minbado muito, 
, a serviçoa ttmofle mod 6:ado, pelo que nlo 
~ ;usta que continuem em vigor, clfspcsiçO:a, 
que. pelo temPO, jt nlo ae eoaformam com o 
deseavoJvimento do Eatado. 

Altm de tudo o' arrccadldorea d11 fcontd · 
raa tt m or Jr oa.do 6xo,o que nlo Jhea traz eatí-
mulo de tapecie a lgum• pelo que, peDia a 
commiaslo deve cSica funcc:ionarioa tambem 
receber porcent•gens para q .e tenham a boa 
Yontade e estimulo 11 arrecad•çlo daa rendas. 

A ;aim, poia. ~ iusto que se auctorize o. go. 
çcrnl a revi•lo delt!e reg• lameato, consolidan· 
do aa suas daspoa;çOea eaparçu e creando a 
pnrcenta gem de 6 • t. para 01 arrecadadorea 
da a fronteira&. 

A eommistlo maoda maia uma emenda ao 
pro\Ccto e que ae refere ta ap liCDtadoriu. 



A~ bo\e ar. f»teeDdte, u por-tariu d~ apo-
seotldorí•• t6'i4-lidé· cspedidà indcpudeato 
dê seno~ Há·em'regulameato UIDI •dispoliêlo 
qae-deterBriniL ~atarem todas ae ,ortario e•-
pedidas p.lo 'podew esecativo eut~itas ID acUo 
de 5 '1·. ai n411De·falba • memoria. 

A Secretaria d•s Fanaoçu, por~m. tem en-
teadido que tal imposto não pó:te ser applict-
doJis·actuae.- portarias de 1 pos • Íltadorias~' e, 
~ara se regularizar o caso maodo li Met11 9 e.m 
nomcr da commisaio, uma 'emcnd•..detenninan 
d que os•tituloa ·de a _;osentadorias caUoau-
i~itoa ao. imp:lStO de aello. 

Sr. t'reâdeote, a tua 1ctual d; :t xpnrtaç!o 
d~ mir:etio de ferro~ de 5 r«!it po.n ttonelad•• 

E' tão1 insignificante que cs proprioa mte1. 
re~sadOS pedem uma pequena ., ekVIçi~. 

Em vist•'deu&~lproccdimeoto tio: correcto 
p . r patt:: dos1 indaa •riaea que.eia.Ga pmaeiJo ; 
a pedirem PC-.1Ucmt eJençto dO impos to; a-
co:nmsssào. ap~~esenta uma cmenda:...-ublliluin~ 
a tua ctaal, de 5 rd•, p1 ra lOO réis 'POr to 
nela<» com a condacçào, porém~ de DID;poder 
ser. ekvt.da-

Propl)c: mil ia a ia~ nção do -imp! s to, p&l u 
du 1 primcirlt f~bc:icu, que ,se ;eatabekc:erem· 
no .E ') t-uit c m o CIAih l .mioimo até ...... . 
l ~oo :C.(J)i·lOO,PUH reduc:ç&o de mioerio,-b:m 
COII'O a hvr= exportaç~ o para o aço ou. ferro 
qur.úbJiJ:uem dentro_ do Ealaoo. 

i\ primcira vis•.ii carecerá que issa tem i~
portancia,' porem. cu n~o contendo &ssim. 
El.tan~ quasj eagoti'JIS as \azichls de fer-

ro do mundo, as nc S)IIQterào. dentro em pou. , 
co, predJminio e,~o'csta occasiAo a receita pu-
blica seria· morto -pre;aii~da ae m.,antivérmoa 
o impos ~o acta.I qae é cul 'o e ptra que o Es· 
tado nao aejt taxa.d:> de desleal, elevan<b.o i co"'• 
posto depoil das uziou montada., profõ; a 
commiasãl a . elcvaçêo deadc já.. 

NeuaatccadiçO:IIlapresenur a aewuiate.cmcD · 
da{ü}. 

Mais outra em•n:Sa diz ~le). 
Refere-se ao impoato de exportaçã1 de cbi · 

fres. · · 
v: cxc . sabe, r. Pteai~nt~ 9ae em varios 

paiz~s· e.xtJanReiros·existetn faonc~s qud apro-
veitam os residuos db b.:>i ~ unhas, 'ôasol, p: l-
Ies, chifre~, ubug S etc. e DO DOnO' estado, ' 
ex1stindo urna ernpreza que se propõ: a ex· 
portar esses resido, s, m · s qu: !le vê imp·ssi 
bi lit JCto de t~l intento pelo flcto d impc.s o 
serquasi P, rohib'ttV , é jJsta a r .:: ducção do 
tm oosto, q e n:b afie<: rá á rece1t1 pobHc1L 

PG o calculas fe tt- o imposto de exporta. 
ção, de~se art r o, com fret : s· maritamoseter-
rea res· e <C J6ta da p: odu cçào 'd~nt ro do Esta 1 

do, é L1 que im?edi! à q.1a!quer- rew ta.d:r 

ir. a climi~l~Çi()) da, tuJ., IOine o Cll6 , o • 
maia r:nei'08 de: producçlo. . ~ . 
O aa. HarrJ• »a Sa.Jz:.a.:-.-Os anjos que di· 

l.m-amen. , o ••. Sa••"- FICUIUDO: - como • c-. I 
ab: o imposto de co"'umo estabelecido cõiD 
XII equitativaa, e ds ac:Cordo com as for-

Ças da procsucçã~. c.oaatillliri. pma .~ CoDdo 

t:rece•ta . p Jdc:nao, C:OIIl ;Yantagclll.- Jublt~tuir 
imp0$tu de exportação. . 
Segund'l c:alcu OJ feif-os d:veri el!e dar uma 

~
da de-maia 8:oooSooo. 

Outr. medida qt1: 1 ccmmillio pro,Oo, :e. '-' 
c considera de Mran1e -im,ortanc.a. ~ para 
pruniar o touctnbo preparado tm buril e 
tiDádo a expt>rtação. , 

A lei n. 468 de !907, iaentou .do impoatcrde 
~Xp( rtação as 'carne~> verd<s1 ddtina:tÍI á' ez. 
~o . ttcão, e a emenda qu6' a coa.mis!>ào pro• 
p6~ p Q'.ura tor<OJ.r es .. mcdiqa e.'lemiT.a ~ 
to.~.oho.p .-:para4o .. ..cm ouril e aos oleOf. epa 
~reral 1 Esta emendt, qu: coní titue um prémio: ., ..... 
tacto aquelle qu.- p ,oc:.ur.e preparar coDI'·~· 
entemeote o •.c..cinba, mineiro . par~ txpottaçl.o 
t um incentívo que deV'e s· r reccbidJ é m· ap. 
plauso•. não 6 pela camara. como t-mbem 
p:Jos nossos pa.Jricio, qQQI SC·de<Lcam CIIIC 
~en.ro de producçao. . , 

E•sa medid•, sób: de importancie, sr. Pre• 
siCICOle, quando ve.mos' que nas ma· gens dl 
Gentralla producçãe d~ mi:A> .. e tã! COúliêM· 
ra·,el, que o seu pr: Çl vao baiaaado ~xtnor• 
danar.amente, e assim sCBdo, com a medida 
que on ae p roc:O::: p rccur,.rá fazer com ~~ 
acja tlle transformado em t obCillho, e tere 
dado consumo a t da a enorme producçio 
miJbó; vist? que elle aed: empregado ~ ~ 
g rdr d: porcos-. 

O que a comntisslo des~;a ... i! que' a proda•' 
cçào do toucinho t eja a mars I banda DtO" e psr 
feita poasiTel e qu: css~ ,,enero convenicnie. 
mente . preparacio e acon,iicion~ em buria 
para c xportaçlo, livre o produetor d j& ,c:Bns~m 
~cs prt juazos que lhe dà actu•lmcnte'cl-pro, 
,cessos ce acon:liccionamento que, quasi SCD)· pre, não provoca :;, co'dsernçlo do g:neftt .' 

Uma vez reso.vido e"e pogto, o que é d: 
esperar-se, em vista., da cm:nda dA co~lo 
terá o produc:ror tesolvido 'um p ob1etna-qqe.-o 
pr~cupa l'eriamtntr, •terá produéthi •éa 
ps seus e~forço largamet;~tc-- · oáipdJsadolf,:Je • 
pelo futuro, apper cetá •o E:stftlY o tagmcnte 
de i u !l receita. 

Sr :· Ptesideot~! c:omó ·i ne--'for\p: á it•ti~ 
fieççio qae 1'1Cn o fuendo: por p..-tc:'"'<ta'comw 
· issao, vou ti!hninar, envlandi áUMeft'•·u 
emendas que. aprFs~ nto, pela commBst ~ 
Orçamento, aO'"'pro,ect ; n. 109 eaper.djcj quo para a em~esa. 

Ness 1s cond; õ:s a. commis ~ ILo prorõe' a re· 
duccão dl impo ~to cn exportação de chifres e • 
nll· r, s residuos do tn;, que é act-ualmente de • 
1 1 "t •. p1ra 15 réis po · ktlogrammt, -catlbcle•d 

eej •m acC'eit •.S' pela 'Gas•. ' • · · 
( Mttíto1bem : ,,..nlo beihf) 

EriUfuJcs . , 
N. 1 

c : dO t;,xa bxa. . • 
Pagará. mais ou m~nos, 4 ·r. q Je é a taxa 1 A'J capttu.o 1•·• ar~ •:; §. 1-: ': . , 

qu ~ pti,.-.m quasi todos os productOll~ com cxce- 1 Ao ~rt .. '··I 1. ·-dep:.}s das paluras-ren. 
pçàcr dl ctfe '<}~e. p ~ s 11, •r. . da ordanana- ~cc resc:4nle'-~ : :- a) Impcstos. o 

O sR. CA r.~tr.t.'l BwAxco: -A taxa- do c:af~ hZl · 
e d: 15 •ro • ' .. N::' 3-" ! :... 

l ) u ; .... amu.FIGOEIRltD : - Ecperoquedes. AomeQl artigertt! ·n.1crdip:sf:- · 
cnvotvr as c:oovena .. tcn.cn ·e as taxas do im· lmp ato'de conauiDO'de-aguaretente. ·bel)idaá' 
po .to de · cansamo, p ;: e rern s d: otro em -breve· alcoolicas, agoas-J mi Qetaes arti6ciaes, ~ y,ohOI' 

A. C. - 3 



utifieieea e oatras taxu de eoasamo ••••• • • • 
8oo:oooSJOO. 

N. l 
Ao meamo artigo 1 3 n. 12-dip-se-••... 

•Ui:OO\ S3co-em vez de {8J:::c<.Soo<'. 
N. 4 

Ao me,mo artigo e 1, antes do n. 13, diga· 
se- 6) outras contribuiç~es. 

N. S 
Ao me:.mo artigo§ e n. 1)-:iiga-se ••••.•. 

6SO:aooSooo-em Ve~ de 550:ccofooo. 
N.6 

Ao meam:J artigo I e n. 20, accreacente-se 
-inclusive a de Juiz de Fóra-elevando-ac a 
verba a 448:b351996· 

N. 7 
Ao mesmo artigo t aecrcacente-se ciofine• : 

-N. lJ-jurosdediobeiroem baoecs, 38o:oocS; 
N. 24-Ren::&da Penitenciaria de OuroPre · 

to, ro:ooc:.S~ ; 
N. 25 -Venda de vaccina aJlti-earbunculoaa 

e de macbioas agricolu, 1 so:occSooo. 
N. 8 

Ao mca111o artigo, § l. ·, o. r-:1- diga-se 
cininc•,-Jc :oooS;oo. 

N. 9 
AIJ mesmo artigo, 8 2. • .n. r, diga·ae 4:socs, 

em vez de 4:8ooSoou. 
N. 10 

AIJ mcslllllrtiJO, I e numcro-accrcscente· 
tOS 

1) renda eventual de ori~ ona dãverau como 
aejam : receitas Dlo eacripturadaa em exerci. 
eiua anteriores, auxilioa do IDWliclpalidadea e 
do govomo federal, etc., ctc.,tso:oooSJOO. 

N. 11 
Façam na aom111& u altoraçGea quo forem 

occeuariu. 
N. u 

Ao art. 5. · aupprim&·ae. 
Na. 11 c 14 

Aceroaeonto-ae on~e convier : 
Art~i •• A tua do impoato de conau!llO de 

aguar e, de que trata o 1 1 • • do dee. t.7ó6, 
de 20 de dezembro de 1004, ~ de 100 r~ia por 
litro c aerá arrcea:jada de conformidade com 
as dispo& çOea dea te decrete'. que será revisto, 
afim de aerem •eitls • a.olifieaçõea que a 
pratica tem acoosolbacto no seotiao de melho· 
rar a arrecada ,lo. 
Para~rapho unieo. A multa de scS:x;o a 

tooS:Kor de que trata o i 1.· do art. 8.· do 
citado aecreto, seri DO cuo da Jettra-c- do 
mesmo artigo e O, d: J •/.sobre a importancia 
do m amo impoato, quando pago d~pois do 
prazo r stipuladJ, o qual seri para a primeira 
preata<, lo até ultiml• de fcYereiro e oara a se 
gunda até 31 de agcato de cada anao. 

N. 1S 
Artigo •.. O im~to scbre o consumo de be· 

bidaa alcoolicaa. aguas mineraca arti&ciaea c 
outros gen:rta de' que cogita o dec. n. 1.767. 
de 21 de ~zembro de 1904, será arcecadad.:, 
com.o addic10.Illl ao ac aguardente, por laoç•· 

mento, maat~.se u meamu tuas de que 
trata o citaao decreto, ineluindo-se mais 1 de 
JO r~a por litro e cc"ela, e expedindO o go· 
verno novo regulamento pa•a sua a reca-:'açto. 
sendc·lbca appücaveis aa disposições do para-
gcapbo unico do artigo antecedente. 

N. 16 
Artigo ••. E' o governo do Eatado, desde já 

auctorizado : ' 
1. • A. prorogar p.:. r mais um ar.no, a contar 

de 11 de outubro do corrente anno, o praro de 
trat:> o decreto n. 2.tl7 ~.de s de novc.xbro c 
190J. para que. ca adquirentes d - r ropri~ea 
mmov ia, irslw t1ifHis, por títulos particulare · 

dlectuem o pagamentn do re,pectiYO impoatÔ 
de traosminlo c a' averbem para 01 &os do 
impoato territorial, independentemente da nJ. 
ta de J ;,Sooo. de que trata o art. 11 da lei o. 
271, de 1. • d: setembro de 1~ obscrYondo· 
1C · 8 dispoaiçOea dos arta 2.· j.· .... c S•' 
do citado d:crctC', c lavrando-se novos rditace, 
findo o prazo do art . 1. • do m~smo decreto. 

2. • A reformar o processo d: inscripçlo da 
divida activa do Estado, de modo a tomarft-
cil e de prompta execuçlo a respectiva cobran-
ça. podeDdo. para isso, c xpcdãr o regulamonto 
quo iolgar convenicn e, impondo multas at6 
um coato de ~ia . 

3• • A rever e CODIOlidar 01 regulamentos 
fiacae1, fuend:• maia equitativa distribuiçl:> de 
vantagona para os cnctorea du froatdrU po-
Xndo conceder aos meamoa ate! 6 •f. daa 'rcn· 
daa du n:apoetivas eata~oa. 

<f·· A estabelecer mnltu at6 :a:ooolooo. para 
as cuos de infrações doa rep•UDCiítôli.Caea 
que expoclr. 

N. 17 
Artijro. •• Os tituJOI para CODCosalo de aposen. 

tadoriu estio, dcade ji, aujeitOI - mcalllOI 
impoatoa que alo devidol pelu QOme&çõea. 

N. t8 
ArtiJO... A tua de cxportaçlo do mincrio 

de ferre 6 de :aJO ~~• por tooelada e de 100 
~ia por tonelada de ferro auza ou do aço, 6 . 
cando rev011daa Jettra-....=-cso do art. 1. · da 
ki n. 493 •. C:Ie 11 ~ setembro de I9C9, que a 
Sx:~u em car~co Ria. 

N. 19 
Art... As éuas primeiru fabricas que se 

fundarem dentro do Estado para reducçlo do 
minerio de ferro, empregando capital rellJzado 
no minimo d: :a.ooo:ocoS, ficam iac.nta!~ por 
cãr:co a~. c~ impcato de cxportaçãc-,' qocr 
aobre o m1nerao qu~ exportar por anno at~ 
meio milblo de to :1:Jadaa, que sobre o fcrr.:J 
guaa ou aço . 

N. 'O 
Art •• A taxa de cxportaçl'> de chifre a t de 

15 rc!ia por kilogramma. 
N. 31 

Art •. Slo exteoaivo• ao tJucinho preparado 
em bar:ia e a ' I olcos. ca1 g_cral, u iacnções 
de que tr&t& o art. r.· da lei n. 468, de ~~ de 
Sf.tembro de 19:l7, fica :!o limitados esses fa. 
Yorca ao prazo de cicco annos, não ~6 aos gc· 
neroa dtadct, como tambem aoa de que cogi-
ta a leltra-a-do mesmo artigo e lei. 
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Sala dll ae110e1; 11 de aetembro de 1910. 
Senaa Figueiredo.-jolo üsboa. ··Nelaoo de 
SeDDI..--HCitor de Soua1. 

Slo poetas em diacusaio ~n)UQCtamente. o:... Belto• de So..-:-sr Presiden-
te, o 1rtigo 4· · do capitulo 1.· do protcc:to de 
orçamento encerra uma proYideDc:ia que vem 
satiafazer a ama antiga upiraçlo dOs produ· 
ctores de cafl!, iato ~. aactorizaçlo 10 goYer · 
no para que mOdifique o syatema aetaal da ar-
rec:adaçló do imp:ato de exportaçio, de modo 
que o pagamento deste se fiÇ& na mesma oc-
cuilo que a aobre-taxa. 

Entretanto, Dlo SCl ia posaiYel levar a effeito 
essa remodeJaçlo sem o accordo ~m os 
Ea·Lados, como o nosso, eguaJmente producto-
res de caf~ por causa d1 queatlo d1 fiscali· 
zaçlo daa rendu. 

E' ind&spenaiYeJ, portanto, om aystema bar. 
monico, um system• uniforme afim de que 
nã.> aucceda que ae\a uportado como o c: fé 
de outros Esttdos o café mineiro, abuso e frau 
de aliis muito frequentes em reJaçl'J às zonas 
contestldaa e limitrophes. 

Ness• condiç&a, eu e os meus diatiQctos 
companheiros de rcpresenttção mandamcs ã 
Mes1, ama emenda que, integreJiaando o ;::en-
samento do art. 4.·, aucto iza o governo a en-
trar em accordo com oa Estados intereaeados 
nesta exportaçao, pna a eftectiYicade de uma 
providencia tào justa e J gitimamente recla· 
mada peJoa prodàctor(S d J café. (MuUo 6tm I 
mt~ito /Jmll) 

N. 21 
Accresc:ente-ae ao ut. 4. •• depois da pala-

ftl csobre-tua»: 
«Podendo para eue fim entrar em ac:cordo 

com oa Estados intereaudol nea11 ciportl· 
çio». 

Sala du scsaõea, em 11 de setembro de 1910. 
-Heitor de Sousa.-Cutcllo Branco.-Pcri-
cles de Mendooça.-Silveira Brum -Agoa· 
inho Pereira.-juYenaJ PcDila.-Jo•o Anta· 

nio. 
E' posta em discuasão con\unctamcnte. 
NiJlauem maia pedindo • pàlaYra encerra-se 

a dilcussão c, proc:edcndo-se ã Yotlção e ap 
prOYado o capitulo I c b:m a.saim todas as 
emendai ao ~ne~mo o&'crccidas. 

E' anounciada a discu~~o do capitub 11, 
qac trata da despesa. 

O ••. F. Sehumann :-Sr. Pccsidente, 
pedi a paJana para mandar á Mesa u~ 
emenda ao projecto em discutdo cumprindo· 
me antes \astitical -a ligeiramente. 

Sr. Preaid!nte, na seseãJ de 13 d: agosto do 
IODO passado quando te diSCUtiU ne,ca Casa I 
lei do Orçamento, t ive a honrt de 1present1r 
uma emen:la que mereceu a appronção du 
dou casas oo Congresso e a sancção doeJ:mo. 
sr. Presidente oo E tado. conforme se ve do 
capitulo 2 •• § r..' n. xvn, da Jei n. sro, de 
11 de setembro de 19 9· 

A emenda se referia é. subYenção ao Pa.vi-
Jhlo de Tnberculosos da Santa Casa de Miseri-
cordia da cidade de ltajub · o qual tem fun-
ccionado regularmente e vae prcstanoo reaes 
serviços áquelle município, como se verifica 
doa reJa·orios diS dignas mezas allministrativu 
e dos termos de vi , itll meosl(\ feitas ao e1t1 

bclcci mento pelo illuatraoo promc. t )r publico da 
comare-. 

Sr. Presidente, na propost1 do orçamento 
da receita c despesa para 1911, á pagina 8o, 
-na rubrica n. 17, -soccorroa publicoe -
~o:oooS 'lOO, está comprehendido o auxilio que 
venho de referir, embora aem 1 precisa dia· 
criminaçlo, falta quo tambcm se nata em rc. 
la;lo a outras aubvcnçOel mcnc:ianadas no 
mesmo numero XVII Jo capitulo 11 da citldl 
Jci n. 510, o que neceasarimcnte motivou uma 
omisalo inrotuntaria da parte da honradl com-
mileio de Orçamcnto1 que, estou certo, zelosa 
como ~ lllo deixua de acccitlr 1 emenda 
que You formular, visto como. altm de jasta, 
eU a não awrc t1 augmcnto de despe•, uma 
Yez que a medida já ec acha conaignlda no 
orçamento do corrente anno. 

Sr. Presid:nte, a emenda catá asaic coace• 
bida (/e) . (Jlt~Uo 6e111 I) 

EMmda 
N.2: 

Ao capitulo li n. JO (lettra 1) depois dos pa· 
la.vru-e á Casa de Caridad; de Alfen•, 
accrescente · •~-e atl Pa.YiJhlo de Tuberculo-
sos da Santa Clsa. de Miaericordia de ltajutã 
e o mais como está, isto t, 1:o:>eSJOO, eadi 
um. 

Sala das 1csa0es, 11 de setembro de 1910.-
Frederico Schumano.-E' apoiada e posta con-
functan:cnts em discusslo. 

O ••· A80&tlnhoPe•e .. a s-Sr1. de· 
putacJOs, a Santa Casa cc Garidattc de Mar 
de Hespanha tem a 1ubvcnçlo mnaal de. • • 
2:000Sooo. 

DeiJ:cu, porém, de pedir em tempo esse plt-
gamcnto á Secretaria du Finanças e cc de 
accordo com a prue esttbelccida na Casa, 
como se vê :m varias leis de orçamcato, Ycaho 
apresentar uma emenda mtndando qac se faça 
o pqamento das qutntiu cabidas em eJ:er· 
cic;..., findo. 

Gomo a emenda ê de inteira justiça espero 
que acja 1cceita peJa commiaslo de Orçamcn-
o. (Jlullo 1~•). 

E"'etula 
N. 24 

Fica o Presiden~e do Estado anctorizado : 
Art... A mandu pagar á Santa Caaa de 

Misericordia de Mar de Headanhl as quan· 
tias que lhe fcram conaignad•s em OI'ÇI-
mento como auJ:iliO, cabidos em uercicío 
findoi como consta da Secretaria daa Finançea. 

Sa a. das le~aõcs, 11 de setembro de 1910. 
-A_gostinbo Pereira.- Juvenal PeD.DJ. -E' 
ap01a:la e posta em diacussão conjunctamente. 

0 8P • .lay01e Go01es -Solicitd I Pl• 
livra para 1preaeotar as seguintes emcndTa 
(/e). 

A. primeira não é mais do que uma repro. 
ducçlo do que se contem na lei de orçamento 
Yigente e:.. segunda tambcm é uma renovaçlo 
do que se contem no n. 25 do art. 1; da ci-
tada lei de a cios em Yigor no actuaJ ne cicio 
mandando, porem, reduzir de 1:4ooS000 a rcs~ 
pect iva verb1. 

Assim sen~o. em nada alterando o orç&mento 
da despeaat conto, espero mesmo que a hon ... 
r•da commasalo de Orçamento amp1re aa mes-
mas emendas. (M•Ifo 6ewf I) 
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N. 25 
~o n. XXV ·do §. 2,•.c•o art. 6. · ;~is• da 

1-1., :v:ra .c:.olonizaçau, diga ~c c : ,GJn auxiliar 
·;IJKo6sliooal do Iroi:Jt;ratorie de Aoa lyses,. cc;>m 

tYcncimentos·aonuacs de 4z8oolao •· redUSID· 
:do·ae da o:ocoSooo a aomma ela lotaçio. 

Sal•· das 6C!Sõcr-, t•J,,dc,aetembro de ICJIO.-
Jaymc &Ines. 

. N. 26 
Ao n. X d.J : t. ·,do aJt. •6. ',' 'CD~~IItl)l· 

. •laVll'as •cauxiliarea• C' a1uda de .cuatc•,dnter. 
" eale·s .. aeeguinte : e1endo .uma na.:cidade d: 
•Pa .to~•· 

· Stta ·das aearõe1. 11 dctaetcmbro de 1910.-
Jayme Gomea. 

Apo adu, en~ram conjunt-tammte em 1dis· 
cu-são. 

O s•. F. ~CHUMANNI •envia t llle&l ainda 
a seguinte 

Eme,da 
N. 27 

Emenda.- ·Ao capitulo' li o. u .• ao art. 6, ·• 
.. ~pais da, patavna -Pouso Alegre- acerez. 
: CGnte·ae e lb.jul:á.-e l mats como está. 

Sala chs.sessõ:s, 1 t de !.Ctembro de 910.-
Fred:rico Scbumann . 

E.' apoiada e .po.ata em d 'acussã con}uneta · 
· mente . 

O ~R. j cl:'l V:ar.r.oso justifica e manda á 
Meaa aa scguintts 

Elllemdas 
N. 28 

Ao .capitu o 11. artigo 6 . 0 , ptrlgrapl· ~ 1. •• 
n. 21 . let trt ' · aecresc:ente. ae : e dEcana de 
ccnservação c remonta do materi<~l tc:chnieo. 
3:00c.$ooo. 

N. 29 
} o (.Rp. 11, art. 7. , depois d1a palavras 

do n . 10 do meam) pa agnpho,. etc.'., acerca. 
::cente·ae : 

Ao d: n. u do meamo pw grapho- Escola 
de Pharmacia. 

Sala d!5 scuõ: s. 11 :de setembro de I9 1C'.-
João _Ydloso.- Marti s da Silva.- Abeilard 
Per~ua. 

Entram c njonctament~ em discs~ã:>. 
O sr. llveira Blum: - Sr. Pcesi· 

dente, corro tod s r ÓJ saoea:o5, é ir tuuo do 
actuaJoverno dar gra t de ' e,envdvimento á 
eonrtruc ção das c s tta(l.as de rGdagc m em 
Dosao Estado . 

Vindo o e contro cks!e pensa m~r.te>, eu 
qu~ro ter a ho:!ra d~ wpr entar á. Camar:. 

1Jm1. -emenda q u e procura ~~· xi Jiar a sal: sf. çào 
desae nobre intoito. 
E~sa ereenjw, sr. Preaidente, d:clara que o 

governo fica auctori za :o a ad-Iuirir m ;, ebinas 
'Pirll a ccnstrucç4o de eatra1u de r dagem em 
divetsa· zonas do Es ado,:;~macbinu que pode. 
rlo te r emprestadas á i C•maras Mllnicipac:s 
para o seus ae viçor. 

Todos nós aabeo OJ que o serviço é e cons 
trucçlo det~ltndas d~ rcdagem em Mmas, é 
defici-: n t is,imo, e n:u ito oneroso, potq'le qu•si 
Dloex.ece e; em regra. ainda 6 tc.ito p los · y~· 
Um ~ a t.tigos, ao p•s to que : s machinas faci 
lttam d! modo cxtraord•nario não só o -pwe~ ao 
da cx:cução ~c:ase.suviça, 't c.mo ambem o 8t u 

•perfDiOOIIDellto, e-,. ~inpip&I&MDI c ·o .eeu eus. 
lto • .( 4foiaelo.s.) 

Ainda ha pouco .tampo 1 lJOVerno ..marntou 
cansttuiv .amaasatrada oa!r proxnrtidadcs:.de! t& 
GIJ: it-1, .e~Li •. aa ~c.D08S·mo.. o!o do 
Barrri.ro c da· Gamellci ra ; e os au. · q p.utados 
eoohe~tDJ .perioit-am nte uào .b:.m..feato está 
oeaaa.m.aclbnaa . mod: ma~, ia to é, o a rados, 
a a ·plain~ :, ·c s ;compressor-. a, c a bri\ado.res,. as 
pá" mc.chanica •• etc • 

O r•, si o g .v.croo 6ur acquia~àodeasea i L. · 
attumcntos paFa diatrjbuiboa p::l"s civ:e1-sas 
zonu o E~ tado, poduã. não só ·eDJp.egal-c.s 
nc. s erv~os ~r: priamc:11tc cs.tadoae ~ , corr o 
tambem tcmp&eatar o mesmoa te Camar. a .Mu. 
ni~pa~s ·pal& que ,c.s •• (Xls•am levar~ e.ftei-
to mdbor.amer tos roe c u ,act r oe .. J, o ..q e 
importará m ben ffc io ou p:rc.v'eito Cl& cd!e· 
ctiYjdado (apoiadqs). 

A .em::od•. PCirt:a t e>, .vem .&• ti.C.uor a .uma 
palpila.nte .oc c :aaidaJe p bliea. 

A outra c mc:Dda. 1 que .tenho- a hc>nra de 
1p1esentar :u~abe1t .ce med1das tende let> a fa 
vorccer o dc~ envolv.rrento da .JlCsn lav ·ra0 que ~ • . Eccn duv1d•, a ind ~a· ca d : od . 
o nc.sa.bem esta (opuiJJdos ) e cu j s intcr.ea. 
aes maia vitaes tserd. c.Ja ui por deante t r c.s 
tacos c m n:a1 r intensida e .por .parte da 
p<>dere. .. publ. c s, ema v .z _que, .em boa hor·' 
reatatele~n.osno Mtadc\ .,_ p ·ta~ ca A.gr~
c ... ltura, cuja direcçào i oha. se: c nfiana á rt c • 
nllc c ida con: p: ter c ia c c xtrcmado ;patrioti tt o 
de um cos mv:s d1 t .r. e to' fi lhes tda.~~lc
rioaa terra m tncir:a . (.A'ui/o bem I ) 

Ha na zona da Matta, er. Pretidente, 
constante rec lamo•contra um tcrcivel flagel .o 
que ameaça att" : extermiuar· a lav.aura na-
quelt pntc do EstadJ. 

R 6ro ·m~ ao damno que c&u•am• á. ' 'Jgri-
cultura as formi rass , úv~a (apoiados) . 

Prccun n lo su·tH essa dt stn:i ãc>, •que ·ze 
afigura imminente, da lavoura'tla zona ca Mat. 
ta, eu apreaento a emenda a 1ctorizando o 
governo a ·auxili r com a quanti• d 
30:co'JSooo a um chimico on a um indvs~ r ial 
c mpeteote que se pr puz~r a fundar alli uma 
f•brica de formie da p»ra ·fcrneciment s ao 
i tcrcsEa~os por prero reduzido, que c:ln ta.t á 
d:> c 1mracto ·çue for ceJebrac!o. 

\ ~ . pois, a t:amara ue ' IIS minb ~s ·em· r. ~ 
d< s consigo m medidas de inteira uti ·idadc. pu . 
bl ca e tanto assim é que d lll s ae ac n• m 
a oiaéas pelos meus disti ctos c Je~'s d:: 
representa Ao do.::;,, dis .it: to. 

Cr it c: raosa e cmpre promCiv-endo o inter~se 
do Estid:-, eapcr:o.que a c~mara .do- D: p. ta· 
.::os dará a sua approvaçã.o:as mc5ml\. 

Sào esta~~ as con ideuç :>cs que t' b , a fr -
zer e tc:rmi :10. sr. Prc:Eidrot(', envia co á .Me-
•• as ,.men:iaa a que rr c referi. (.tllaito t em I 
muito bem I) 

Emenda 
N. 30 

Ac ;eseent c -s: cn ~e . convier : 
Artigo . F c.a o geverno do .Estad a1 c ori-

Zlio a ad~U irtr mac.hinu ·ata a ccnst ru. lo 
de catr.ad.s.de rodaJlcm em . di.~ctsas ZCtnas.. do 
Estado. 

§ ·1. o Ess ._~~n;'C'hit\llS l'Od:clo ser ·c m -:ro ti· 
.daa ás (i)amaR~ Muoic;ipac:a :para ·os aeu·a· Sl r· 
IViÇCS. 



I 2. • A deapeaa.de aoa r cquisiçlo correrá 
pela ve1baObraa Plibl~s. 

" N. 31 
Art. 2, • Fica epalmeote a : ctoriza:fo o go-

verno do Esta:Jo a auxalfar com a qu1ntia de 
trinta eor.tos de ré.a a um · indostrial compe-
tent! que se r.ropt"2er. a fund ·r n ... Matta uma 

~fabl:iea.d:; .íor~ida para .forGCcer acs a~ ri 
cultor z> e cutroa cocaumidorc:a .por t:rcço re-

~ dl z ·do, q~:e aerá eatapu1ado em contracto c .. -
ltbraj com aS cuwiada.Agricu:tura . 

P.uagupho .un:co. Esta ~pesa .aerá .te; ta 
_, pea vcroa do o. ,J.t, §.2 .. , :io ut. 6.0 do prc-

·· \C~O . 
Sal• d; 1 aeHõ,:a da Catna<ra dos depn.tados 

udes tembro de tQIO.- iiYeàa f rum.-ju . 
venal P.: m.-P• ric es de M• nd nç:~.-Ag st:-
nbo Pereira. - H. itor de Souu. - Caatello 
Branc • 

:lo post~s crnjurctn mnte e -n di ~ cusão. 
O sr. • :RG~MIRO nte FtezENDJC ( r .• ·s cr.!U-

rio) em n o:e da co:nma~t~ão de Polici , apr.:-
acnte as se gu ·ntea 

Etntndas 
N. 31 

Ao C?pttulo '· ·• kCICt c nte ee : 
Art igo . Fict 1b rto d; sde iá, o t:ecesstrio 

tred t..s:Jpp emen ar p· u o pal( .. m~nto do e x-
cesso ~es esas €pe se verific, r no n. 8 § 
r.· do :ort . 1. · d Jd n 5 to, de 22 s :tembru 
de 1910.-A1g.mi o d:: Rezen:'e . - Edg r.1o da 
Cunta. 

N. 3l A. 
~ Ao eapHulo 11 accreaccmte-.~e : 
A•tigo .. . . F.ic1m d.: de iâ equiparados os 

Yencim::ntos d directcrdl Secrc.ta.ria da ca-
mara dos Oeput<~:ioa e do director dos •ervi-
ços das se~ o ~s da n:e.m ' Cam ra aoa d di· 
rect r da $c.cretaría d Senado. 

Ficam e ua'mcnte equipaaclcs 01 vecci . 
'1Dentos dos cfficiaes do . tjjb'i t beca:io e do 
tacbygr; plo auxi iu destacamra acs de a offi-
ciaea da Secr:taria do Senado. 

Salaidas ses•O: s, 11 de aeten.bro d: 1910 -
Argrmiro de Reaende.- dgardo oa C:un hl. 

São po tas em dis uss~o conjunctam~nte. 
O.t:a.. SllNNA FlGo~I:RJto.>, em n me c'a e co:. 

mi são de Orçame to, envia a inda â Meaa aa 
srgwnt~ s 

Emmdas 
N.H 

• Ao capitulo 11 art . 6. 0
• 

Ao art. 6 diga-c;e '4pel s tres Secretarias do 
Estado-em ver d :- dfUIS. 

N. 14 
Ao mesmo art , § t . 0 , ns. I e :~, diga-st : 

N. 1-Pred d;ocia dO Estado. 
a) Sub adio ao President e: doEs · 

tado . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • 30:oot Sooo 
6) Gabinete d PrtsHente· do 

Est d ..... . .. . ..... . .... . .. 
-') Custeio ck Palacio e !uas d:-

pendeocias . . ...•..•...... . 
' dJ Gaaàia do Jaeio ~ ........ . 

N. 35 

n:co Soco 

6: -:0<.S::co 
~OOlSOCO 

Ao mesmo ar.tigo n. ra-accr scente.se : 
-.inclusive as alter .. \Õ :J dalei n. 516, de 1910, 
. , n:)X.$ x.o. 

N •• 36 
Ao mesmo arti~o-6-at.pp iD'am-le as pa• 

1lnrat : e telta-rammu, inclasiYe 3:oocsooo 
pan gut rda do Palacio, redozindc-Je ~ .-.-verba 
a 15:oc<.SJCO. 

N. 37 
Ao n .. s. do mesmo ar igo e ptragrapho, de· 

pois da p1lavra- S · nado~dil ·se : • iodu:ive 
s:oo1 Scoo para a btbtiotbeca, elevaxo a verba 
a n:6ocS·oo. 

N. 38 
A crescente se onde convier: N. apanha• 

me to d : cleb<tes do Senado, 13:)ooS:oo. 
N . 39 

Ao mesmo artip o, paragn pho e n. q, dep:ia 
da ut1vra-E tado-diga·&e: 
a) Tribunal-da Relação...... • jq:2octooo 
b) Juizes de direito......... • . S4 aooSooo 
c) J 1Zes muni ; ipacs.... ... .... -4 ·5:11 $:>00 
d) Promotores de ius•iç•....... 2S :s6c.Scoo 
e ju ize! e n dis on bi i .:'ade gra.-

tiúcaçao de ro "lo a<:s m~g• S· 
t_rad .li, D cbilia para a· lu do 
)Ut y e a luguel ie casas para 
Forum . .......... • . • . • . • . . . 10: :~8v$JOO 

N. -40 
Ao n. 10, é o m~mo .ai il o e 
pa.ragrar h.,, depois Ih p la· 
vra cidentificaçao• accrescer: -

te se e cfiliae· •; c aef oia da pa-
lavu uzj iues o se guir.te: 
n:44 Sooo, para expediente, 
aju~a d~ custo acs delegados 
e c.o 1 J 1b">ra ~ores e mcdificll· 
ções d• lei a. 516, de 1910.. .. 9~ :occS :oo 

N. 41 
Ao me m artigo n. q . suppr i rr.am e 11 pa-

lavr s, s : ndo <(:ooJOSoo pua custeio d:> gl• 
b.net~ de adc:nttficação c uas filitea. 

N. 42 
Ao n. 16 do m•sm'l artigo e paragrapho di· 

gl-SC : JÓ: )()' $ ) G<J, em Vc: Z de SC:O: < $ X. O, e 
acc e cen - e- ~ e : cleodo 4:ooo!ooo para o 
IMt itutn Vaccinogenieo de j uiz d: Fóra e 
s:o:- S á L• a ~ine · ra Contra a Tob: re Jose 
de j uiz: de ~óra. 

N. 43 
Ao mesmo artigo n. :~o I c ttrJ.- • - corrija· 

se o erro de impre~ ~ão, dizen:!o e 2rxScoo, 
em v z de 2c$ooo e reduu.se a verba a •••••• 

:)v( S:xo. 
N 44 

Ao mesmo artig , , n. 21, diga-se : 
, Pessoa 1.. .. .. • . • . .. • • .. • . 11 { :66· Se ao 
1 E:roediente . .. . .. .... . • . .. 1 :-ooSooo 
c 'Graiiúcrção ao de.eg d ) ús :al ~ :óOLSoco 

N • 45 
Ao n. 3 , ltttra-c-dr~l!-se: c\o hosprtal 

de L zaros de Sa~rá, 4: S ~oo •, o mais como 
se se gue. 

N. 46 
Ao me.•mo artigo. depois da ~alnra cS:rr·•. 

di~ a ~e: cAo ft ~ylo de S. An•onio de Ouro 
Preto e 1n A ylo ae S ;nta. Jz•b:l de OaroPre-
to, 2:o· ( S.JOO .cada um. devardo-ee a vetba 
a :~:o: . e<$:x.o, tm vcz ce I ~ :xl$0~ o • 
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N. 47 
Depois da patavra-R~lbimento, na Jettr& 

i, do § r. • do art. 6. •. n. 3o •• dilira·sc: doa po. 
bres do pão de S1nto Antontode Diamantina. 

N. 48 
Ao mesmo art. § e n . 26, di~a-se: ....... 

200:'=cx S :t o em vez d: .264:oooSooo . 
N.49 

Ao n . .28, do mesmo att. e §. diJa·se : • .•.• 
~: Jocoooo, em vez d: S:oooSJOo. 

N. S'> 
o n. 29, do mesmo art. e §. diga-se: ..... 

1o:ooo$ oo, em vez d: .23:oooSooo. 
N. sr 

Onde conYier, accrescente-Je:-Subvençõea 
a Santa Casa de M1seriecrdia d<l ViUa Braz a 
Santa Casa de Guuupé e ao ho11pitaJ de )a-
nuari ~ . a .2:00<$ oa a cada um•; auxilies para. 
c .nstrueção de hospitaes em Santa Rita de 
c as ia, S. j :ào d'EI Rei e á Santa Casa de 
Misericor:J i:. do Pará a 4::>CoS:JOo; subver çlo 
ao h 'JSpital de Abre Campo 1:oocSoo; auxibo 
ao CentM Aeademico ptra a eonstrucçlo de 
uma berma ao conaelbeira Affomo Penna ..... 
l:scc$ooo; auxilios de qlle tnta alei n. so:.:a, 
de 19C9, s :ndo de :.:14:JO()SJO:l a Santa caca ~e 
1\' iaericordia de B~llo H)riz:>nte e de 3:oocS 
á Associação Beneficente de C-ataguazes, para 
as ob•as ao seu pavilhão de enfermos de tu· 
o:rcu'oses e de outns molestias contagioll!l, 
27 :cooSooo. 

N. 52 
Para P' gar ao ex -professor de musica da 

extincta E1cola Nllrmal d: -Diamantin• cld t. 
dão j t.. ão Nepomuceno Ribeiro Ursini, em vir-
tude de sentença do Tribnnal da Rel11ção, ..... 
3 :OOC!Sooo. 

N.SJ 
Auxilioq não pagos á -anta Casa de Mise· 

ricordia de Santa Rita do Sapucahy e deatina-
dca á collltrucçlo do hospttal daquella eid•de, 
8:oocSooo. 

N. 54 
Ao n. 30, lettra i diga·ae:-l::aoosooo. 

N.H 
Ao n. 33 -S:lpprimam·se os al , arismos 

H:OC0$1:0. 
Sala das sessó!S, 11 de s ~tembro de 1910.-

Senna Figueire~o. João L1abõa, Nelson de Sen-
na e Heitor de Sousa. 

N. s6 
Ao capitulo :a . · rt. 6. · § l. · 
Ao n. 1. · , dig~ -se : - inclusivé o augmento 

da lei n. 516 :!e t9 tO- l70:51}0Sooo. 
N. ~7 

Ao o. 2 . supprim1m-a:: as palavra\-Passes 
e \c:kgummas. nduzin:!o·ae :i verb1 a .... .. 
l 5 :occ.S:oo. 

N. 58 
Ao n . 2 . dig .·se :- Ex;'):diente; 11:48:)$ooo, 

alugue d~ prcdio 6::>ooS:)00-17: t8cSoco. 
N. 59 

-\o n . s,disza.s:: : ·2 1-:48oS:x:o, em ve z d~ 
l 5~ :~8cSJco . 

N. 6a 
Ao n. ro. dip-ac:-28o:;:o; S:oo. em vez de 

3Ô7:18oSooci. 
N. 6r 

Ao n. 16, aupprima· se. 
N. 62 

Ao n. 19, aubatitua·se pelo seglliate: Passes 
e telegrammu-3so:oooSooo 1 saber: 

a) s~cretara dó Jnterior, Policia e Pretidcn· 
cia do Estado-8o:oooSooo. 

6) Secretaria de Finanças-4o:ooosooo. 
c) S:cretaria de Agricultura-3o:ooo$ooo. 
ti) Movimento de Fon.;a Publica, abrindo ere· 

dito suppkmentar, a e for neces!ario- ....... . 
2Co:oooSoooo. 

N. 63 
Aos ns. 20,21, l:.:a, 21, 24 atl! 34 substituam-

se pelo 1eguinte:- O J. · 
Secretaria de Agracultura, Commercio e 

Obra Publicas. 
N. 64 

N. r· Pesso~l da Agricultura, Commercio, 
Terras e :;ol001zaçlb c Jab•ratorio de analysea 
178:40<1 . 

N. 2 • Pessoal da o ;retcria da Viaçlo, 
Obras Publicas e Industria. gratificaçiO aos en-
genheiros bseaes de e5tradas d: ferro e aguaa 
mineraea e ao pessoal da ac:cçio tecbnica c 
induatna mineral e prefeitura!, l"J4:5loSJoo. 

N. 3 · Expedacntes du 2 Direetoriu, •••.•• 
1o:oooSooo. 

N. 4' Feiras de gado e fiscalizaçlo. 2'2:8ooS 
N. 6· Terrenos diamantinoa :.:a:4oolcoo. 
N. 6· Obras publicas, inclu'sive ro:oooSoco 

á Assoeiaçlo Benefi:ente Typograpbica para 
construeçAo do predio, 61o:oooSooo. 

N. 7' junta Commercial c expediente: 
aJ Pessoal, 10:88oSooo. 
6 1 Expediente, sooSooo 11:38oSooo. 
N. 8 · com.niaaio de limites }unto aos Ea· 

tados viainboa1 26:76oSooo. 
N. 9' Custeao das co'onias exiat:ntes no Es-

tado e introdueçAo de immigran<es, roo:oooS. 
N. ro. Coloaias indigenas, 15:oooS. 
N. r r • Medição e demarcação terras, ••••••• 

26:cocSooo. 
N. 12. Districtos de terras e colonizações, 

9:oooSooo. 
N. r3. Compra de vaccina anti·carbuncu· 

loaa, so:ocoSooo. 
N. 14. Propaganda do café, subvenções e 

premies ás coc.perativas agrícolas, exposiçõea 
premias agricolas c pastoris, :ãntroducçào de 
r cproduto~es,ens inl agricola ambulante e zoo· 
tbechnico, fazendas modelos, subvenção de 
1o:oocSooo ao Instituto Polytechnico de juiz 
de Fóra e mais serviços concernentes ao des-
envolvimento cconomico do E tado de Minas 
:J:l:Oic6o. 
- Sala das aessões, 11 de setembro de 1910 . -
Senna Figueiredo.-João Lisboa. - Nelson de 
Senna. - Heitor de Souza. 

São posats em di cussà:J con{unctamente. 
o sr. Valdomlro de Magalbães: 

- Sr . Presidente, pedi I paJavr:a. pera apre-
sentar uma emenda determinando que os emo-
lumentos do art. 1 ~4 . da lei n. 375, de 19 de 
setembro de 1903, e ~u~ são divididcs entre o 
E'!ta1o e os funcc i narios remunerados da jus· 
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tiça, &quem perteac~do por inteiro 10 iuiz Je 
direito, tuiz m:~ni;ipal ~ promotores de juatiçt. 

Nlo preciso, sr. Presidente, demorar-me na 
iuatificação dcata emenda porque ella estt ple-
aamente 1ll8tifi:ada com seu e=unciado sim-
ples. 
liiE' aabi~o. sr. Presidente. ql'e o pulamento 
mineiro, n~ intuito a:: cercar a magistraton 
de ~nd!pen~cia e prestigio, tem o desej ) 
muato pconunciado de l'ot~r uma lei de au -
gmento dos vencimentos doa fllneeionarits da 
jaatiça, deaejJ esse que, si ainda não estt con .. 
cretizado em l:i, é d:.vido áa condiçõ.s 6aan-
c~iraa do EstaX> tlilfetizrnente nao o permit-
tarem. 

Assicn eu entendi de apresentar 1 emenda 
que acabei de JUilifi;ar c penso que d~ve ser 
ac:ceâtl p tque vae indirectaatente · ·•gmentar 
OJ •enc:imentos da digna c ta~ doa funccio-
nario. de just.ça s :m oous algum para o Es· 
tado. 

A emenda visa dar por inteiro as cu•tla 1 es-
ses fuoccion .ri:ls, revogando o art. 18.4, da lei 
n. 37S. que manja que cllas sejam diYididas 
entre os funccionari .s do Estado. (ll.nto H. I) 

E""" fia 
0<1de conYier : 

Artigo... 0• emolumentos qce, pelo art. 
184 da Jei n. 37S. de 19 de setembro de 191J3, 
que eram diYiOJdo.> entre o Ettado e os fun-
ceionarila remun~rados de justiça fic:tm per. 
teneeod3 por iLteiro a~ a \Uizes de direito, 
jaizce mDDicipaea c promotorca de fuatiça. 

SaJa du eessõ :s, 11 de setembco de 1910.-
VaJdomiro de Magalblea.-]oK AIYea. -Aires 
de Lcmo~.-E1uarcb do AmaraL-Jayme Go· 
mes. 

Entra em diseaaalo eonjanctamente. 
O ••. Joio LIIBO., em nome da commiaalo 

de Orçamento. fu um appello ao nobre depu-
tido representante da ._. eircuiDICripçlo cl.i· 
tora}. ar. Valdomiro de Maplbaea, para reti-
rar a emenda qae ac:aba dC apraentar e que 
poderi ter, de oo•o. sabmettidda i considera-
çlo da casa em J.· dileuaalo. 

O oraaor conta qae o seu illatrado eollCJ& 
accedert 10 appello qae lhe diri1e a COIDIDia· 
alo de OCÇI'rento. 

O ••· Valdoaal..o de .. plhlea 
(I# la ordeM}: -Sr. Presidente, attendcndo ao 
appello que me acaba de fucr 1 commiaslo 
de OrçaiDCDto, por intermedio do aoaso aycn-
patbico cc ller•. o ar. Joio Liabca . •• 

O sa. JoXo usacw-Muito cbrigado. 
0 SJt. V AI.DOKDO D. MAOAUIÃU.. • venho 

.,edir a retirada da minha emenda, proteatan-
do apresentai-a em J.• discuRâo e. neue en· 
te\<>, iusti&cal· a-ei melhor, coo·ando, d:ad~ 
i'. com a sympatbta e o apoio da commilslo 
e dl. Casa. 

A camara catá conYencida que precisi.IDOI 
melhorar as condições doa funcdalllrica d: 
jastiça porque t pondo eatea fanceionarica 
acot:ertoa d•s neecaaidadea mais elementares 
da Yida. que cUca terlo dado dcaempcnho a 
alta misslo, DObre e altiYa, qu~ Jbea eatt eoa::-
mettida de terem 01 1\lll"dll da lei e da pr• ti· 
cada verdadeira justiça. 

Nesaaa condições. rcqaeiro a retirada da 
emenda. (Muito 611111.) 

Com o assentimento da C•SI é retirada do 
cfeb1te aemenda dJsr. Valdomiro de Maaa-
lbles. 

Cont'núl a discossâo do cap 11 com n de-
maia emendas dfcrecid1 s. 

O er . .João Lleboa : - Sr. President~, 
sómente pelo fclcto de se achar fatigado o 
illustre presidente da commisaão ée Orçamen-
to é que venh~, em n:>me desta, emittir sua 
op'iniào sobre :os emendas cfferecidaa to pro-
jecto, no correr dc!:!te debate. 

Em primeiro logar, a commissão se m ;ni. 
festa pela acceitaçao da emenda n. l3, apre-
senuda pelo nobre representante da 3.• cir-
cu.n!cripçAo eJeitoral, nosso S)mpathico colle· 
ga e operoso deputado, sr. Frederzco Schu-
mann. 

Essa ea:.cnda manda restabelecer o auxilio 
que; tem sido votado pelo C::ongresso, aonual-
mente, à Santa Casa de Misericordia de Ita· 
\Ubá ... 

O sx. FRltDJCRico ScBUMANt( : -Ao pavi. 
lhão. 

O sa. JoXo Lxsa ·A . .. que mantem um pa. 
vilhâo de tubércalosos, anncxo ás suas enfer · 
marias. 

Posso affirmar, como representante da mes-
ma circumscripçáo cutcs interesses alo tão 
brilhante e d:dicadamente defendidos pelo meu 
nobre collega, que a Santa Ca• de Misericor-
dia ele Itajutá merece a continua~o de auxi-
lio prestado pelo Estado, para a manutenção 
daquelle pavilht o. porquanto, pe~ soalmcnte, eu 
o tenho vasitado, constatando a aétie de enor • 
mea bene6cio1 que aos enfermos atacacks dessa 
nfeliz moles tia, vae o m~ mo prestando com 
uma asaistencia incessante, digna de applau · 
aos e que muito recommenda essa bella mati · 
taiçlo do Sul de Minas. 

A emenda n. ~ apreaentada pelos dois 
:uuatndoa representantes da l. • circumscri-
pçio, auctoriza o paaamcnto de verbu vota. 
elas anteriormente pelo Congresso c:omo auxi • 
lio á casa de Garidlde de Mar de Hespanha, 
de sorte a nlo ficar esse pagamento sujeito aos 
impoatoa de exercicio firidõ. 

Creio que é esse o pensamento da emenda, 
a qual é, com moita sympatbia, acceita pela 
eommisalo, não aó ~que temClS concedido 
egual medida a inatltuições eongenerc s e em 
caaoa semelhantes, como porque a casa de Ca . 
ridade de Mar de Heapanha g9sa, na zona da 
Matta, de um \uato renome cOlho auxiliar efli. 
caz da cura de grande numero de eofer~ que 
ha naquella região. 

Sr. Preatdente, a acceitaçlo dessas emen-
das, entretanto, a cornmisalo a faz para que 
setam votadas neste turno regimental. sem fi • 
car isenta do Girei to de !;C pronunciar em sen-
tido opposto quando tiver de oiferecer parecer 
para 1· • diacusalo, sendo que, neste a: om< nto 
as nossas sympathias \à são, mais CIU menos, 
no sentido' de se rem as medidas approva-
das. 

O sa. AG:l51'nmo PJCUIRA:- Apeou pedi 
justiça e 010 sympathia. 

O s•. joXo LI BOA : - E a eommiasâo \US-
ticeira como é. e v. exc. o reconhece, não a 
negará pc.r c:erro 

O nobre representante da ... • circumacri-
pção, ~r . Jayme Gomes, cujo espirito está 
sempre voltado para os cortes nas despesas 



publicas, apresentou. um1 emenda. .redazinito r;do ~o· assiatidbs por pro!issionaes compc~• 
no respectivo capitulo a importancia' de. . • • • '~1;como. 48 vezes, segundo bem acceatú•.o 
2 :4ootooo; e a commissl~· acceitando _e lou- dlustrado representante da· 6.~ c:ircumidi. ... . 
vando e~a emenda do dlustrc deputado. só pçll:>, o transporte sacrifica os p,roprios app,á· 
tem a di=r que~• ~qceita com a . maxima e {elhoa. 
definitiva sympatbaa·. Assim. si forem montadas as officina;s ~ o sa. HkiTJll D~ Soou: -No caso,• a sym. ces~arias na Escola de Pbarmacia os concer-
pathia nlo ~ pr(lvisoria·. (Riso). tc.s se f~rao por muito men:.. r prCço.os • app~- · 

o SR. jcXo LJSB JA: - De facto. ellai:' ne- relhcs ser!o melhon:omervaoo~ o que redun· 
nbum encargo traz ao .Esta:k>; ao contrario; dara em economia para o E!ltàdo. (1/Joiado 
vem ben~: fi:i•r cs· corres publiccs, regulari- do sr. /ollo velloso). 
sand,; ao mesmo tempo, uma parte auxiliar Sr. Presidente, a commis~Ao acceita a emen-
do Jaboratono de analyses, annexo * Oi.ccto- da n . ::1~, apresentada peJo mesmo dcput..do, 
ria de. A;;ricu1tura. porquan o está latente a rtforma d0 ensmo su-

O me!>mO d ~putado oftereceu a emenda de Pt rior em no:s~o patz, á qual se tem de subor-
n. ::16, mandan0o accrescent(J r entre &i pala di na r~ .E~eola de Pbarmacia. E' just • portan-
vraa contidas no n. X. do§ 1. ·, do art 6: · o to. que o governo· fi •ue armaáO dos meios ne· 
segu1nte: c;endo uma na cidade de Pa :so~•: cesurios para levar a dfeito a reorganizaçãO' 

Essa emen:la rGfere-sc ás delegacias auxi- daquelle estabelecimento.• ' 
{ares d Estado e c mo v. exc. sabe. ~ r. Pre.. A emend1 n . 30, apresentada pelo operosis• 

stdente, a zona que é aqui dignamenre re- simo deputaco. representante da maia in1p0r· 
presentada pelo seu iJiustre- auct r, é uma. tantc da zonas caf~c:iras de Minas auctoria 
zona que tem sempre pr occupado c,s . poderes o go 'erne a adquirir macbinas, par à li)COJlfrtru. 
publicos pelos factos de perturbaçilo da or· cçlo de es tradas de rodagem em diveJsas ;rc .. r. 
dem hoje, graças á intervenção decisiva e g,ôes•do lEstad:>. 
energ,~ca do gqveroo, mantida e em período Eu, como representante de uma zona clifle· 
de paz. rente-da zona do sul "-2 pplaudo a ic!éa e agra. 

Nlo EÓ poresse factc:>, mas •aiodâ p1rque~ · tJeço a aa:pliaçãodos nobres repruentantc!d& 
uu• zona· afastada, onde: 11. acçao ·da - policia Maua. estendendo o fayOl! da construcção das 
Dão pede se fazer s ..: ntir de' prompto; a com· eSiradas d ~ rodagem a todo o Es~d l de Minas 
rniaslo acc:.. ita a emen.il, deixando; entretlln ' O SR. HlUTua D~ SOU3A: -E o nosso pen • . 
to, o seu pronunciamento oefinitivo para 3. • sarnento é sempre esse:, l::gislar para todo o 
discussão. · · Estado. 

Ha. ainda uma cutra emenda -em relação ao O sR. V.&r.Do.HIR~ D~ .MAGAI.Bl~s :-Essc.é . 
municipio de Ita\ubâ, apresentada pelo seu· o pensar~u. nto de toda a C•marl. (Apoi.adas). 
mais directo representante. que ~ o tá citado Usa. jol:l LISBOA :-0 mesmo, pcrém. não , 
deputado Frederico Schumann. se obse;v.a em rela ,ào á emenda n. 31, .do&. 

Essa emenda a c rnllissão considera t \u~ta, mesmrs dignos representant(s, que estabelece 
pois consigna um pçquenó·augmento de ven- um premio pata o in :ust.rãal que fundar na 
cimentos ao . carcereiro da cadeia daquelle 2.ona da Matta uma fabrica de formicida. 
município, augmento que não constitue uml o SR. H~lTvR DE SOUSA :-r cbs pcd!m 
excepção, é, antes,uma equiparação de'ordena. pro;x>r lllelbo a rr.entc..s locae'l, propondo as leia 
do aos de outroS ·car,cerein,s 'de differentes get aes. 1 

cadeias da zona... O s'R. Joio trBJA :-Reconheço que a zona o SR. P.bxcr.ns D~ M:~tNDOKÇA:-EntD.e da Matta e a .mais assolada pela f o miga, que 
e~uiparemos os ordenados dos ·carceTeiros'da-' Jltaca os cafez'\es, prejudicando a producção c 
ca.deias das outras zonas \ A emenda consigna produzindo. até a. mc.rte dos mesmos. d. por isso: · 
uma medid \ de excepçi!.o. a co:nmisSão de Orçamento, • Cundan J-se noi o s.R. joX'l LISBo.-.... como a de Pouso .ar!.{ omentos brilhantemente · cxpen~1id s pelo 
Alegre, etc_ honrado vice-pre idente <;ia camara, o sr. de" 

E', p r tanto, . uma simp es · equip ração,- ,potado•Si V'é:ire Brom>• manifesta to a 1 sua 
convi i:ldo nótar ainda ue· se trata c1e u ma afteição p<!la1medi<1a' propo ta, - res!rv:ando .e,. 
cadeia centra, em que ha gc~nde • rr.ovi entO'de 1comtud • o direito' de se p1enunciar definitiYa-
presos. (Ap <Jiado do sr. F. Schtmtann). mente em 3'-•discus&ão. • 

A como:Js~ao accei ta fg!Ja mente a eme11· O &r . H21'i'oR '11E' ... dozA: -Entto essa J~ a 
da brilh"loterm nte · justificada ·pelo· illust e r e- sympatbia prov-i., o ria ( Ris'(fj . ; 
presen,tante oa r. • circuo: cr.pçao; sr. j(Jáo O sr: jolo ·LJSBÔ;&.•-St':• Ptesidente,• .s; eu 
Vcllosv; entretanto, re!erva-se o dtreite1de. tivts e· dd me· pronunciar individmlmente; l 
deíin tivam nte,. se mamfe'!Stur qua:1do o pro comprc:.metteriJ, -'desde· i~ . o meu voto a fevor 
jecto tran. jtar em 3 .·discussão. . da med:da ap~seat~da pelos nobres represea-

EtTt ctivamentc:, parece que a meJ1da ·é tafltcs1 da Matta. · 
justa... O sr. Sn.vEIRA BRUM:-Era um acta de jus 

O SR. joX·i VELL'1t;O :-E re juz des?tsas. tiça. . . 
O SR. j <.Ã Ll•B .a . .. poi 3• trata sç: dt1. con • O sr. jo:Io Lt8D~A:..-Nà0'15ó um acto de jus·, 

servaçào e r<! rooma da materiai· te'dmico da .tiça. comor tamb~ urrubeoe6cio a rllvoura.dc r 
8 cc•la de Pharmacia de Ouro Preto. c fé caquella Z.ODI. que todos reconbecemoe,., 

Estou ir. formado que aquella E~ cola manda. está .em granee diffiduldade ": até deLerrninan-
continuamcnte, grande n m ro de appare bos• tdo uma1 diminuição .da l!eceit~: .do Ettaco, em 
ao Rio de Jaoetro, afim de serem c: ncertadoa. irt~ da:.pequcna produc~r.q.ue é emJI)ar· 

O SJt·.· NEr. .o.tt DE SENNA :-E o traospoUe tte devida ao ataque tenar \!o gran.:sc; numero 
sacritica, á ~ vezes. fS~es app~elbos. de• formigas que assolam o; cafcrsae.s. 

O SJt. jl·Ã LxsB .'A : -Não só os reparos.não. 1 O sr. HalTOR DE SouZA: ..... Eu.s..,onstituem 
slo feitos com o d!Vi co cu idaco, por isso que um dos agentes. 



stt 
'o sr. joio tDBÔ.A.: -Restam as emenda ns .' 

32 e 33, apresentadls pela digna CommiaaAo de 
·Policia. 

A commisato de Orçamento Dlda' tem ' 
dizer sobre ellas, acceitando as em de&nitiva. 
Tisto que dizcar respeito á economia interna 
da casa ... 

O sr. NJCI.SON DJC SJCRNA: - E a responsabili-
dade de taes actos é da Mesa. 

O ar. joio LISBÔA: ... e a responsabilidáde de 
taea actos ~ da Me a na qual todos nós con 
fiamos em absoluto . ' · 

Era o que tinha a dizer em relação b emen· 
das apresentadas, pedindo desculpas aos meus 
illll trados c.ollega' pelo tempo que lhes to-
mei . 

O sr. H:ax>roR »JC SouzA:-V. exc, ameni~ou 
um assumpto arido . 

O sr. }c :to LxsuôA: Obrigado a v . exc. 
(Muito bem! Muito bem!) 
Ninguem mais ' mando a palavra enceru te 

a discu s!o, sendo app rovad~ s o capitulo 11 e 
todia as emcn:ila ao meamo apreaentadaa. 

O u:. H~tx-raa DJC ousA, ~ela ordem, ped: 
que se coll! igne na acta tcr.ee ab~tado de votar 
a emen:1a n . 3J A. 

Será attendido o nobre deputado. 
Ao votrr-se a emenda n. 6:>, o sr. Senna 

Fi~ueiredo, pela ordem. chama. a atteoçl ( O 
ObJ:cto de q ue trata a mesma v1sto tratlr de 
reducç~o l"l verba da Imprensa Of6cial. 

Ao votar-se a emenda n. 64, o mesmo se. 
nhor, pela ordem, chama eguala: ente a atten 
ção do u . Presiocnte, v~to \ 1Jgal-a \t appro · 
vada pela appro,ação do § 2,0 c3ecret:uia das 
Finanças• até o n 20 . 

Em se. ui da t aoounciada a diaeussão d:l 
capitu 'o UI, a partir do art 7.0

, que trata das 
diapoaiçOes gcrae. . 

O sa SKNlu F tcUJClRJtDO, peJa ordem, fa· 
z! ndo Yer estar finda a hora deatinada aoe tra. 
btlboa da Cemar•, requer c t appronda pela 
Camara a prorogaçlo da scaaão por UtDI to a 
afim de !e ultimar a discua•ào e Yotaçlo dO 
proje : to . 

O KJC;w ' SJCNH • . voltando t tribuna, fun· 
d •:menta c eo•ia á Mesa. por parte da com· 
mLS&ão de Orçamento, u seguintes 

EMifldlu 
N. 6s 

Ao cap. 3.• : 
Artigo. E' o goveroc. auctorizado : 
t.• A reorganizar a I'Dprensa Official dentro 

doJ limites d& ved• do n. 10 § 2 .• do art .. .. , 
pondo em vig o: • tabclla annexa · ao dee. n . 
1 . 506, de 23 oe \•neiro d· 19:>3 ; 

:a.• A expedar novo regutamentQ ao Gymna· 
aio Mineiro. pondo-o de accordo com a ref .... 
ma do ensino que fcr feita pelo goTerno fe-
deral. 
· ~,. A expedir novo regulamento para o Jacçt 
mento c cobrança dJ iru poato territorill, facul 
tan 1o aoe c ntrioiuntu, que pu~uirem immo· 

-~eia, em dinrsoa municipioa, a pa~r o im· 
polto no de aua rcaideocia ou caqoelka que 
lhes approunr, cooaolidando u diaOClliçOea Cl· 
pa:ua que se refer.:.m a case aeniço. 

N.06 
Artiro. E' o sonrao aactorizado a adqai· 

rir o caaterial aeceaaarif' para o bom fanccio· 
A. C. - 39 

nunento da Directoria -de Hygiene do !atado 
c para dcair.fecçOca, ticaodO: crcado o IQ~ar de 
amaaaenae, com os veadmentoa .de :a:.t-x.SX>o 
e cea• a3 a auctorizaçlo que tem o ·director 
para contract• lliXiliar de escriptl para a Di-
rectoria, para o que abriu~ o credito preciso. 

N.6-] 
E.' o JrOVcroo auctorizado a abdr ca seguin· 

ttS creditoa : 
1 .• Pau auxiliar a Prefeitura da Capital, com 

a quantia qoe for ;ulgada aufficientc, para o 
no'o abastecimento d'agua pota.vel. fazendooa 
a juat s inditpensa ,. eia para garantir o recm-
b lso do Estado ; 

2.0 Um de 2)7:62~S4o~, desde fi, eupplcmen. 
tar 8.0 D. lO do§ l,0 do art. 7•0 da let n. 510, 
de 22 de setembro de IC)C9 (Imprensa Ofbc;al); 

~ .0 Um de 40:013$Qt5 . desde jã, para o Pl· 
gamento PO ex-prúfessor de: ...:1usica dà ex. 
t incta Escoh Normat de Diamantina, cid&dlo 
J~ ã:> Nepcmuceno Rib: iro Ur•ini. em virtulje 
de sente r: ça do Tribcnal da Relação ; 

4.0 U10 de u:oc.o$oo.•, desde já, ~ epandtmen
te, para aju:1a de custo aos &cretarios de Ea· 
tado ; c de 3:889$888 para representação do 
v ce·Preaidente do Estado a contu de 7 de se· 
tembro a 31 de de1:embro do corrente anno ; 

5. • O que for oecessario par a, C'Om n a c cor· 
do que se 6 !cr com a . Camana Munidpaes de 
Ouro Preto e Cataguaz~, liqu idar u rc:apon· 
sabilidaeea dO Eatado, relativas aoa empreati· 
mos ia meamaa feitos pela Caixa Ecooomica 
p , rticular de Ouro Preto, c<lm garantia do 
Eatado fazendo 11 nee ssar.u opera ões de 
crecti o: garantindo os inteeeuea do Estado 
pela cspecialinção de rendas e tomando ou· 
t ras mc:didas que asaeguremaa operações e o 
reemb:.lso no prazo que for estipulado ; 

6.• Um até t6o:ooc$ooo para : ol•er o debi· 
t0

1 
iCtUa)mente CXjSteote, da S ,L ta Caaa de 

MaaeCJcordia da Ca, ital, cem o Banco de Cre · 
dito Real de Minas Gon~ea, entrando o governo 
em accorao com aquella io.o.tituiçlo para fuer 
descontos annua:a dia aubvençOea concedidla 
pelo E t Jdo c conaigua jaa em orçamento, cata. 
belec: nd"> clausulas garantidoras do pagamtnto 
do capital e ;uroa. 

N. 68 
Artii. o. O aov:rno do Estldo entra á em 

accocdo com o dr. Carlos Pereira de Si For-
t ~ a, conccaJ·onario da E. de Ferro de Turvo a 
Prados, afim de que lhe ae;am reatituido.l oa 
direita- pagoa ao Eatado e deapeua feitas com 
estudoe e pJantu, Y•ato tornar-ae ma.teriaJmen-
te imposaifcl a execução c:!o contracto firma· 
do a 16 de fevereiro de 1892 e innovado em 
t8 de dezembro de •89s. · 

N. 69 
Arti ~ o. Fica cread.,, na Secretaria do Inte• 

rior o Jogar de a lmoxarife, c· m iacça idaDe~ 
a jaizo ao goYcrno .. e vencimentoa do 2. • of-
ficial. 

N. 70 
Artiao. Fica, desde ji, aberto o or:ccaaario 

credito aupplciDCiltar pua parmento do ex· 
cc110 de dell'eA que so •crwcar na n. VI, cb 
I 1. • do art. 7· ·,da lei n. sro. de 22 elo ae-
tembro de 19t9. 



' 1(, 11 • • I 
Onclo CGD.vier : • ~ 

Artii(IO. F•c• aberto ao · governo ,11m credito 
do lSi.::.OOSJOO, pu• mobilllrio do Palaao da 
JIL.IaÇ& desta eap.tll e iDitaUI~ Imitaria 
compelta do mea -no. . 

Sa:a das aeasO :a, 11 .de a:t ~mbro de 1910.-
S:ona Figueiredo.-Heit ~r de Sluu.-Nelson 
de S:nna.- jllo Lisb.a. 

N . 73 . 
Artigo. Fica o governo auctcriu.do a entrar 

em a eco. do c:om a Ctmara Municipal do Ouro 
Preto, abm deauzitiaJ.a n js festas da comm-:.· 
moração do bi-ccnteoario de cVilla Rica. aber· 
to o credito de s:oo~$)00. 

Sala dauea:Oes, 11 de setembro de IQtO.-
Senna F1gueiredo. -Nelson de S:nna.-Heitor 
de Sousa.-João Vellozo. 

N. 73 
Artigo. Da verba de que trata a Jettra E do 

8 1. • do a~t. 6.·, será p11g~. des:le \á 1 quan-
tta d: 1:ooc$o::o.-Senoa Figueiredo. 

N. 74 
Artic:o. O govero fiel auctorizado 2 rc. v . r o 

regulamento d: in l uc; ã primaria e norma 
dJ Estado, afim de fuer as modificaçõ :s que a 
pratica tem aconaelh• u no sen;ido, n!o só da 
dis1ern ioaçélQ do ensil'lo, como o de m~lhor fis-
calização, e do mrdo m is c:mo:>mic. p.ra. o Es 
tado pojeodo crc a r a cCaixa Escq_lar O f ci1d•. 
subv~ncionada p:lo Estailfl, e d r m ior s attri 
buiçOes ac.s promot res de justiça para fi!cali · 
za : o ensino nos munio1pios meoiantc mo :lica 
gratificação. 

Sala das scs•O!s, rr de setembro d: 1910. -
s:nna Fig..leiredo,-j..,ào L•sooa.-Nelson de 
Senna.-Heitor de Sousa. 

N. 75 
Accre cente.se onde convier: 

E.' ab:rto o credi t de 4:ooc$ Joe>, p ra ac ui-
sição de l ivros e materi J para a Bibliotheca. 
dl mu dcll Oeputa o . 

Sa a da ~ s s õe • 11 de setembro d: 19IO.-
] . ! 'J Li b:Ja. 

N . ~6 

A.~cresce . t e- ~c on:k c·nv_iu : 
Art i o . E' conced:da a su\Jven ão d ~ vi n:e 

contos de réis para a dlc.:ct ivid le da cxpJ, i-
ção r ;gional ag ro .pecua iz. de Ub:: aba. a real • 
zar-se no ~nno viruLur . 

§ I .· Essa sub9en ão substi tu irá o a xil'o 
de qoe tratam o Ht. lQ, na lei n. 41 , c:'e 2 de 
outu b~o de 19c6, ~o ar t . 2 ·,da lei n . 454 de 6 
de set : rnb:o de 1907 . que não será ccnce tdono 
cu- . 

§ 2. • O gJve r no do Estado iix r á, den'tro 
dos limites da lei o. 454. de 19 ,7. p e-
mies u : devam ser concedidos m.quellt eX;JO· 
siçâo. 

Senna F1gueiredo.-J.ão U~boa. -N·Jeon de 
Senn• . -Heitor de Souaa. 

N. 77 
Accrescente -se onde c:on"rier : 

. Artigp. ~'pgovcrno doEs a:do auétoriudoa 
éptrar em jlCéordo com oa outros E~tadoa da 
União. sobre ' limites do territ rio mineiro, su~ 
metteodo a arbitrtg< m aa questões exist~ntes, 

e aa quq '!lert~ d:BQia ~ I.PJJPr, aomeudo $ 
~ .. ~arbitro,, aui~,oa COIDP,ramil· 
aos r:apecttvos e abrincio para cale limos necca-
sa~~ c;red&tos. · 

tizg, Figu~iredo.~o Lisboa.-N:IaoD 
d: :s:n~.-He~tor ~e 11. • 

N. 78 
• Accrcscenté-ae onde' convier: 

ArtiiQ. E' o governl do Ethdo auetoriza.-
do a cm.ttir 30 apolacea da Divida 'Pub!ica 
E~ ta 1oal, inalienavei•, parA 1 const•tuição do 
patrimonio da Escola. Uvre de Odvntologia. des· 
t1 capital. 
Par~rapho unico. No eco racto. que for 

celeb~ acto para a c ffectividade da doaçào d:.i· 
aas apol ccs r-ara. 1 queJie fim_ o governo esta· 
belecerá clausulae e cood.çõ a que garantam 
a sua inaliellabilidade a quaCJquer cutras que 
convenham aos in t e r aaea d ) Estado. 

S-.Ja das sessOeJ, em 11 :le sde bro de 1910, 
-João LisbJa. - Heitor do Sousa.-Senna Fi· 
gueir,do.-·Nel on :1e Seo!l~. 

N. 79 
Accrescer.te.se ond: convier : 

Artigo. Ao proTimeoto dos cargoa de colle-
ctor e d.: esc• i à o d; s collect' : ias d > Est • do 
p· derã0 con: orrer, não fó os collect . rcs e CS· 
cri.-aes d; to:las u cJ · s es actuaes como tam-
bem qua.esquer pe soas i joneas. ', b lervad ~s 
q anto á ~u ~Jl e s O' disp s1tivos do 1rt . 20, da 
let n. 510. de l ) de set::.mbro de 1909e outr·s 
que regulam a ma:eria. 

- N. 8o 
At tigo. As ccl J, c torias d:> Estad funccio. 

oarão todos os diasut :as das d . z horas e &Oe.a 
d1 man à ás qu& t o horas cta. ta r e, pr dendJ 
s:r p·orogad o cxpedient! quando a iuizo dl 
gc.verno, hcuver conv.: niencia m fazel•o. 

N. 81 
Artíg . O c J'e: tor e e cri vão e ub t•tuirã'o 

reci or cament ~. accumul n:!o a cb:-ig1çõ ·s e 
vant gem d . s cargo. , salvo a exce?çao ad ao· 
te e tar:eleoda. 

§ 1. • • 'o imp dimen~os até t t o d -s ~ e rá 
o coll ct r sub t ;tu i o peJo seu ~gen t e i o t i -
ver com xer ctciO kg:.l, H r vi n jo e~ te' u l ti ~ o 
t b a r p: n • b .lid; de do collect r . 

§ 2 . • No~ impeJirnent de ma i · de o:to di o~ s 
re:á o collee,or sL b Hituido çeb re!tp ctivo ts · 
cri vãn, se I• qual f r o o:o :vo da s bstituiçã::l. 

§ 3· · O e cr~v o crá SJb~ t . t uido nos Jm-
p::~•ment · s · lé 01to dia s pelo :-. u ajud nte i 
O tive r CO. C X cicio Jeg 1, , er~indo e te SC.b 
a re pon · ~ b> da de daquellc. 

§ 4· · N1s 'mp: im n tos d: maisde oito dias 
será o e cri' ã st: b .tituidop 1o rcspcct vocoJ. 
lr ct.c r, salvo : 

a) $i por txc~sso de serviço r.ao puéer accu-
mutar ss duas func,Oe! ; 

6) si o Secretario das fimnças julgar incon~ 
veni nte a accumuh~ ! o . 

§ 5. • No CitO d) par•gra.,ho antecedente, 
venticada & hypotbese d• Jettra-A. - si o ea. 
crivao ti rer •Jcdaote aerviri e~ te desde que 
nisso convenha o escr:va.o, que 6; rá rC!pOn• 
save1 p:Ja ge1t~o daqueJle e t~ t á as nattgens 
resp:chv,a; e aa o escnYio nâ) tiver a1udan. 
te poderá o collector nomear-lhe substituto in. 
.t~i!l~ pesaoa idonea que ~ irva sob sua respon-
S'abJJidad~. · 
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Verificada a byPotbeae cll Jtttra ,.....8-So~ N. 87 
.e~ct~rio 4~ f.iDI~ DOJ11eari ,peao& i ' Art. ..... . OscoDec:torea e outros 1 ntei dà 
ou 111ctoflurt o collec:tor a faz~.o. Falendà P;::blfea po1erAo requisitar de qfi'J. 

N 8J quer rep•rti~Ao publica ou tritonal 'OI Cileo· 
- Art. . . • AI dc ... l com editlêl e OG· meot::s e certi:10~ que forem ncccasarios i 

tras publiC1çóea· legaea ou auctorizadu ~e~ lo defesa dos iniereasca c d;reitcs do Estacb, de· 
pagas pelo collcet :r c pelo Tbeaouro do E•· vencfo.Jhl'a ser fornecidol ' una e ootroa in• 
tad<', em partes · eguaet, acnjo a parte de•tc dependente de qualquer pagamento. 
ultimo abonada is eollectoriaa, mediante pro· N. 88 
n. documental das menciGD&diS despcns. Art. • . • O governo do Estado expedir i o ' 

N 8 neceasario re ulameàto para- 1 eodãolidaçlo 
• J das d1S 'OSiçOes legacs relativas ao serv:ço CJas 

Art. . . . Pelo serviço de arree1.cfação das coUeetr rias estadoacs. 
rendaa esta does os collectorc 1 terlo as se· Senna Fifuei.redo. -/o/lo Lis60t~. -Nilum 4 
guintea porcent•gens. obser!ada a ehasifica- S61tna.- He,1,,. d4 Souza. 
ção das res?ecttivaa eollectorua : 

1. • classe -S 0 /o •tt :~ :o:ooo$00o e 4 °/0 so-
br~ o c.xcesso. 

:.~ . • c "ue-ro 0
/ 0 até roo:~ooSo· o e 4 °/.SO· 

bre o exc:: as~ . 
3 .• cl:vse-11 °/0 até Bs:oot$JOO e 4 °/0 so-

bre o excesso. 
4.• classe-n °/0 att 70:oco$ooo e 4 °/0 S J· 

bre O eJCeSSO . 
5.• cll!--SC-1) 0

/ 0 até )5 :00CSOOO e 4 ~/. SO· 
bre O exce!SC' . 

6.• claue-19 "/. até 40: <X S oo e 4 •to so-
bre O eXc< O. 

7.• classe-:>:~ I / l 0
/ 0 att :~s:oocSooo e 4 "/o 

SObre O elCCSSO. 
. 8. • clasae-lS 0

/ 0 até IS:O<Y..SJoo e 4 "lo so-
bre o exc~so . 

N. 84 
Art. . . . 01 collectores e escrivães pode· 

rão ser remov1d s de UIY" a para outras colle· 
ctorias. a inda que de classe inferior, q tand1 
o ervíço pub ic e a düciplioa admioi~trativa 
assim o eJÍJr•rem. 

§ t.•-A remoçã > será dd iberada por uma 
junta d: que hrá parte o ec:.retario daa Fi· 
oan;as como Prcstdeote, o inspe. to~ do The · 
sou o, o cont~d ... r e o di reetor da FLealin-
ção. 

§ 'J:-A rem~ ção só poderá ser proposta por 
um dcs memcro. da. jur r.a, aend:> as delibera-
cOes d-sca s ~ cretaa. 

1 3:-0 secretario dm Finanças não terá 
vc.to deli utivo nas d:::iaOes desta, mas fi :a. 
lhe salvo 1 d1 reit de, nã.l as homologar e pôr 
em execcção. 

N. 85 
Art. . . . As porcentagens abonadas aos 

eolk ctores e escriv!es, de conformidade com 
as res >c c .vas classes das collectorias, serão 
deduz1das merualmeote na despesa do com-
petente balance te. 

N. 86 
Art. . . . Noa inventaries ainda que a~mi

niatrativos e em outroJ actos aerão cor tades 
Aquelks funcc,onari e pagos por 'J terr as 
cu~taa tax . daa no art. 76, do regimento de 
custas vitlente. 

§ 1:-N:>s arroh:ncntos de b!DS de val~ r ia· 
ferior a 1 :::o S >00 taea custas serão ClDtldU e 
pagas pela meta e. 

§ :~.·-Naa causas em quedecahir a Fazen· 
ila Publiea os aeua agentes ou repreaentantea 
não ter-to d1reito i p:rcepçlo de cuatas pcloa 
actos que praticarem. 

Sã'J postaa em diacussã) coniuncti!Dcnte. 
URGKKCIA 

Mensagens 
O sr. r: Secretario pela ordem, c.btcndo 

~rgencia, lê dois officios :-urn do sr. Se· 
cretario do laterior e O'..l tro do sr. Secreta· 
rio das Fio nças enviando mensagecs do exm. 
s r . Prcsidcn:e do Estad ' 'lc:.bre IJxilio a 
Banco Agri la efavc,res á Jàvours . Remettam-
se á c mmis~ao de OrÇJmcnto. 

O u. Senu.a Figue1rcdo cbtcndo a p.1.J avra 
faz ver a necessidade do 'adiamento da dil· 
cuasáo do roi::cto em vistl das medidu pro· 
postas pelo sr. Prcs i ente dJ Estado c 
por 1sao requer e é ap rovada. a coovcceçãJ 
d~ uma se·são nocturoa PHa ho\e às 8 1p 
fimae aeultimara i~ cusaãodo orçamer. ~ e 

das d mais materias da o•dcm do dia. 
O sr. President em vi~ta de de h b:nçã') da 

Camara COnYida lOS séos COIJcgas para I 
se sãJ nc c.t11roa d ~vent: -se nella disc tir se o 
crçamento a partir do e~p. ,,. e as demais 
a ~t : Iias corstantcs da ordem do dit dada 
para hc · ·. · 

Levaata-se a aesaão. 

3." SES Ã EX RAORDINARIA. (NOCTUR-
NA) A S u DE S :..TEMBRO DE 1910 
P~IDKNC[A. DO SR . RAD:> L< PlCll 

UMMARIO :-Acta -2. · di seus lo do projecto 
n · 1 (orçamento). Dlscur os e emendaa dos 
srs. João Llsbóa, Hei tor de Souza\ Arlstotelea 
Dutra e enna Figuelredo.-2.· aiscu81Jlo do 
projeoto n. L07.-Volta á commissão.-Emen-
das do enado ao projecto n. 5\S, de 1 .-
Ordem do dia. 
A'a oit e meia hor s da noite, feita a cbl.O 

m .da, acham·se prcse .tes o srs. Prat'o Lo-
p s, Ar emiro de Rez:nde, Edgar JO da Cunha. 
Raul de Fan1, j uvcm.l P · .na, Agoatiaho Pc• 
reira. Alves d:: Lemes. Xav,er Rolim jo1o 
Velloso, ' tylita. Per•cl:s, Scbcmano, Nc::la: n 
de Senna, joã Porpnirio, Pc:Ciro L•borne, 
Senna F1gueiredo, Silve ira BJUm, Igoacio 
Marta, joAo Antoruo, Martins da Silva. Jayme 
G:>mes, Caste llo Bnnco, He1tor d: Sc:J~U•, João 
ListOa, Eduard::~ de Amanl. Galdiao Rios, Joa6 
Alves, AbeJlar:i, aldomiro de Magalhlea, Ari&· 
totclea Outr•, julio da Motta e ~ctmundo Blwn. 
faltando, com caun partic.ipad•, oa senhora 
Miranda jooior, Campos do Amaral, Silva, 
Antonio Melara o Paoliello ~, sem ella, Cll mais 
senhores. 



Abre-se a Ksslo. • 
Ud1 1. acta da antecedente e nll ba..endo 

quem sobre ella faça C:bs:rYaço:s ta meaau 
aada por ai)prova:ta. 

z.• dist:~Us/Jo do pi'Ojedo "' 109 

·E' ailnanciada a c:ntinu•çlo da<~: dáscusslo 
projecto n. 109 (orçameoto) a partir d, ca-
pitulo III. ioclusiv~. com ~emendas de ns. 6s 
a 88, ao mesa: o já offerectdas. 

O er • .João LI• boa:- Sr. Presidente, 
ainda echôa agradavelmente no recinto desta 
Camara a leitura da Mensagem enviada pelo 
governo do Estado e lida ·na sessãa diurna de 
hoje solicitando do Congresso Mineiro a de 
cretàc,ão de uma medida nl sentido de serem 
dotadcs os nossos municipios dos melhonmen· 
tos de que elle.i tanto carecem para poderem 
gosar dos beneficios decorrentes da realização 
completa do seu saneamento. 

A solicitação dessa medida, sr. Presidente, 
o empt nho revelado na Mensagem por parte 
do honrado Pre,; idente do E'ltado pelo prom-
pto desenvolvimento dos municipics mineiro;, 
o interesse tão carinhosa e d ·cisivamente ali 
mentado pelo governo nessa questão de tama-
nho alcance, bem correspondem a essa atn. 
mosphera de sympathia formadét pelo applauso 
popular no momento em que se inaugurava a 
nova administração do E~tado. O povo bas-
tante razã J tinba quando confundia as suas 
acclamações ao governo que deixava o poder 
com as manifestações de absoluta confiança ao 
administrador que o seu voto fazia ~ ubtr as 
escadas do Palacio da Liberdade. (Apoiados 
gtraes) E ·a commissão de Orçamento desta 
casa, demonstrando que, como o governo, tam-
bem se empenha o Congresso Mineiro em 
querer que, quanto antes se torne em realiaa. 
de a salutarissima e patriotica medida, apres-
sa-se a offerecer a'J projecto em discussao a 
emenda que consigna disposições tendentes a 
resolver o assumptr. que é concebida nos se-
guintes termos : (li) 

c Artigo. E" o Presidente do Estado auctcri-
zado a prcmover obras de saneamento e outros 
melhoramentos de re:onhecida necessi jade 
nos municipios que se proponham a assumir 
a responsabilidade de sat isfazer com suas ren 
das os encargos da operação de credito des-
tinada á realização desses serviços . 

Artigo. Poderá o gc.vemo do Estado entrar 
em accordo com as Camaras Municipaes, não 
só para encarregar-se das obra ; de saneamento 
e outras como tambem para faz-er a arreca "Ja 
ção das rendas municipaos, qt.e garantam o 
reembolso do capital neJlas empregado e res· 
spectivos juros, de.mo:lo a não ter o Estado 
onus algum. 

Paragrapho unico. As obras de que tratam 
os artigos anteriores não devem ser outras 
alem do abastecimento d'agua, rêde de esgo· 
tos e installações de força electrica. 

Arttgo. Fica egualmente o Presjde r. te do 
Esta:io auctorizado a fazer a operaçao de cre· 
dito dentro ou fóra do paiz at~ a importancia 
necessaria para a realização desses serviços, 
prestando a sua garantia e assegurando a 
applicação das ren:ias municipaes destinadas 
ao mesmo fim. 

Artigo. Os emprestimos municipaes \â exis . 
tentes poderão zer convertidos d~ accordo 

,Cfl&D o plano deatalei, dcsdy flUe assim rcaol-
nm os ~res Jocaee~ . 

Sr. Presi*nte, v. exc. bem sabe que mui-
tas Camaraá Municipaes, no louvavel intuito 
de bene6ciar as respectivas localidades com 
essas obru de saneamento têm tentado e al-
gumas contra h ido emprestimc s internos e nas 
praças utraogeiras, as mais das vezes assu. 
mindo encargos onerosissimos. · 

To1os connecem, ar. Presidente, os graves 
incon.vcnientes, o perigo, mesmo, que encer-
ram semelhantes operações: de um lado, se 
el las sáo realizadas no exrr .. ngeiro, podem de-
terminar at~ intervenç')es diplomaticas c com-
prometter envolvidamente o credito do Estado 
e o nome ch paiz; de outro lado, poque o Es-
tado, que não foi ouvido. que nenhuma inter· 
ferencia teve na negociaçã<', que nem eequc:r a 
responsabtiidade moral lbe deveria ser attri · 
buida, pcd.! se ver na contingencia de assumir 
a respons1bilidade pecuniaria para salvaguar-
dar o S!U justo renome de alttvez e d ..: respei-
tador dos seus crmpromissota. (.Mu4to liem!) 

Accentua -se hmbem sr . Pre.sid~nte, q·te, 
por mui to patriotismo que encerre o espírito 
d JS membros das n ssas edi lid de~, são estas, 
na sua maioria, de um orçamento tão deGci-
ente que nelles seria impossível encontrar·se 
o meio d! levar taes serviços ao conf rto pu· 
blico, (apoiados) pod ~ ndo - se. mesmo affirmar 
que pouc:~s são as que por H sós tc!m canse· 
guido executai os. 

Todos esses inconvenientes e embaraços, sr. 
Presidente, remove a commi são de Orçamen· 
to com disposições consnbstanciadas na emef!· 
da, que tenho a honra de submetter á corut• 
ração da Camara. 

com effeito. por essas disposições os pro-
prios municípios de pequena receita pcderã.o, 
d; sassombradamente, commetter essas obras 
de tão proficuos resultad :lS de<de que as suas 
rendas, comquanlo pequenàs, dêm para o ser-
viço de jures e amort.zação, cujas taxas de · 
vem ser mu1t0 menores que aquellas dos em-
prestimos que as respectivas camaras pudes· 
sem contrabir dentro ou fóra do pa1 z. 

A emenda cogita ao mesmo tempo de com-
metter ao Estado a tarefa de arrecadar as ren · 
das trunicipaes nos n unicipic.s que desejarem 
realizar os melhoramentos e queiram com 
el le contractar o etllprestimo. Essa dispos•ção 
é moralizadora e previdente (apoiados): encer-
ra a facilidade de contr:~ h ir c.s empre t imos 
em condições vantajcsis imas. garante ef6c~z
mente a peraçào, collocando fóra de duvtdt 
o reembol o da quantia adeantada pe'o Estado 
e concorre, não ha negar, para o augmento da 
arrecadáçà o da receita local. 

v. xc. bem comprehende. sr. Presidente, 
que na generalidade das peque nas unidadc. s 
admini trativas por maior que seja a dedica· 
ção do administra or. por mais accentuada 
que seja a sua energia e o seu interesse pelo 
bem publico a liberdade de acçAo não pode ser 
completa. em virtude áas relações peHoaes ' e 
politicaad~ correntes da vida dos pequenos cen-
tros; d'abi um dos empecilhos a obstar que se 
tome eftectiva a arreca:tação tot•l da receita 
publica. 

E.' fóra de :iuvida, pois, •r. f esidente que 
com a providencia da emenda, a arrecadação 
des•as rendas terá de crescu, não só pela qua-
lidade do arrecadador, completamente extra-



nho ú considerações inberentcs i intimidade 
fâs relações pcssoaea de ciCia localidade, mas 
ainda po~e desse modo far -ee-l o serviço 
com maior eeooo.nia de deapeaas,. com pes-
soal affcito a serviços deaaa natureza. 

A essas considerações accrescentarei, ar. 
Preeiden c, que as rendas dos proprios melho-
ramentos executados pcderlo produzir por si 
somma sufficiente para o pagamento cbJ 1uros 
e amortização da importancia empregada, e e 
Estado, fazendo a arrecada~o total das rendas 
monicipaes e restituindo immediatamente o 
excedente da importaocia dos 1uros e amortiza-
ção, c llocará o munfeipio em condtções de 
poder fazer face, folgadamente, ás suas des · 
p~as de outro caracter. 

D:ssa fórma, os municípios que tanto care-
cem de imput o, que tanto solicitam pelo seu 
de!envo~vimento meteria) social, economico e 
financei ro, pod : rão, sem'nenhum prejuízo de 
suas renaas. sem nenhum pre1uizo para o 
Est~do. realizar melhoramentos que hão de 
collo.:a l-os e a Minas Geraes uma vez bem 
comprehen ida a medioa, em 'uma phase de 
prosperid•de perenne (apoia s) . 

Nem se diga, em posstvel ob1 cção, que o 
principio da autonomia municipal, sábia e· fe-
cundamente consagrado na lei basica de Mi-
nas Gerae.<o, poderá lcvantãr-se contra a medi-
da propo;ta, porque a intervenção d Estado 
na viaa dos muntc,pio:, como f <~culta a emen 
da, limita-se a arrecadação ras rendas e aó te· 
rá effectivi:iade mediante accordo entre Esta-
do e município, annuindo e~te i condição da 
intervenção, para que dos beneficios que au. 
ferir em bem de seu' pro6resso não possam 
resultar compromi~sos aos cof•es estadoata. 

Tenho para mim, sr. Presidente, que as dis-
posições da emenda que offerc::ço pela commi'>· 
ea.o de Orçamento á apreciaçáo da Camara 
bastam para que, sem outros argumentos, no 
espírito dos srs. deputad s cale a neceS!idade 
da sua approvação, como m~didt inadiavel e de 
alta relevancia. 

Slt. j OSE' ALVES : - A Camara toda está 
convencida dc::ssa necessidade. 

O Jt. joXo LISB l A :-Nào serão precisas, 
portanto, mais co:1siderações por parte do 
obscuro relator da emenda que tanto vem fa· 
tigando a attenção dos no re d:puta os ' não 
apoiados geraes) pa.ra que ella passe triumphan· 
temente nesta Ca:a. 

Accrescentarei ain ja, porón, que a emenda 
t raz a vantagem de regu larizar, conv( rter e 
uni fi.; o~ r os empre timos 1á c ntrabidos, ficando 
bem patente que o Estado 6 e respoosabili· 
zará peloi que rorem vasados nos moldes das 
disposiçõ s propostas. 

Conver t i a em lei essa emenda. sr. Presi · 
dente, P< d : rão em breve tempo todos s rr.u 
nicipios mineiro l emprehen ler as obra de 
sa eamento d : que neces ita rem, executa11d o 
de;ncdo commo:X> e v .. ntaj o, sem que se1am 
sacriú.:ados l s rc:cur~ o<; do EstadJ e este terá 
dado a prova ma i~ cabal do seu a '!antameoto 
e do seu progresso, quando puder apre entar, 
com rgut 1o, aos olhos da fed:.ra;ào, todos os 
se~s mu nicipius provid s dos S; rviços de agua. 
luz e esgotos, garantidas desse modo a vida, 
a traoquillidade, o futuro e o bem estar de 
seus h bitantes. 

A Camaradeve e~tar lembradJ, sr. Presiden· 
te, das considerações que despreteaeiosamente 

produzi &-..ata mesma tribuna, quando iustiü-
quei o anoo passado o projecto, bOje con.verti-
do em lei e prestes a prOduzir os metbores 
reaultadcs na pratica, auctorizan1o o governo a 
empregar quatrocentas mil libras esterlinas 
nas obras do conforto e m '!lboramentos du 
prefeituras de aguas mineraes do Estado, sem 
onus para este, visto que, da reajas locacs 
transfendas ao Estado, satirlam as quantias 
precisas para o serviços de \uros e amortizaçlo 
da operação que se fite •se para tal fim. 

Não é exaggero, portanto dizer sr. Presi· 
dente, que, bem menores sench às quantias 
para a realização das <.bras de seneamento doS 
demais municípios, muitos dos quaes íá ttm 
parte realizaja pelo esf rço patriotico de seus 
admini tradore\ mais facilmente poder-se -i le-' 
var a cffetto a medida collimada pela emendl 
e tão empenhadamente solicitada pelo honra-
do Pre; i;tente <.:o Estado em sua Mensagem. 

Decretada que seja a medida, ·sr. Presidente, 
os app 'ausos d< publico. que observa com o 
mais vivo intere se a att itude de seus repre· 
sentantcs, hão de surgir de tod:lS os pontos de 
Minas sau:iando entbusiasticamente os pode-
res publicas do Estado e victoriando o princi • 
pio da democracia dessa democracia bem 
corr p ehendida que 'vae de triumpbo em tri-
umpt:o conquistando a alma universal e que 
tào eloquentemente f c i endeosada pelo grande 
pensador americano r.arnegie em sua obra 
apr priadamente intitulada c A Democracia 
Triumpbcnte• . 

(Muito bem I Muito bem I O orador I cum-
primenta®_ por todos os coll1gru). 

Emenda 
N. 89 

Accrescente-se onde convier : 
Arti&'O· E' o Presidente do Estadl auctt'ri-

zado a promover ob1as de !8 eamento e ou-
tros melhoramentos de reconhecada necessida-
de 'lOS municipio'l q•te se propo tham a assu-
m•r a rcsponsabiJid. de ::!e sati fazer CO'll suas 
rendas os encargo!> da open.ção de credito des-
tinada t realizaçlo de•s:s serviços. 

Artigo. Poderá o g<.vcroo do Estadoentrar 
em accordo com as camaras a-unic:ipaes, não 
6 para encuregar-se das c.bras de sanea-

mento e outras, como tambem para fazer a 
arreca açlo das ren as munici Fae 4, que ga· 
rantam o rcembol o ao capital n~JJas ~mpre· 
gadl e re~ pect i V031Uros , de modo a mo ter o 
Est.l Jo onus algum. 

Paragrapho un co. As obras de que tratam 
os art igcs anter iores ra o de•em ser outras 
além do ab~stecimento d:~.~tu a. réde de esgoto• 
e 10S al1ações d: f rça elt ctrica . 

Ar t igo . Faca egualmeote o Presidente do 
Estado auctorizad ) a fazer a operação de cre-
dito, d~ntro ou fóra do paiz, até a importancia 
ne e saria para a ealização de-ses serviços, 
prestando a sua ga·antia e a!segurando a ap-
plicação d s reodas municipa:s destinad11 ao 
me mo fim. 

A•t igo. Os emprestirros mu icipaes já ex-
istentes pc de ao ser con•c rtido•, de accordo 
com o plano desta lei, desde que assim resol-
vam os pode·ea locaes. 

Sala das ~ essões. 11 de setembro de 1910.-
joão Lisboa.-Nelson ~e Senn•.-Hei tor de 
Soosa.-S:nna Figueir.:do. 
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E' posta em discussão conjunctamente. 
O ar. Reitor de 8o...- :-Sr. Preai-

de~te. eu coníeç•rei assignal~n- o, como on~ 
so illustud:> collega que me ~recedeu, o Jcga-
timo alvorOÇú e a éilegria patriotica com que 
a Camara ouviu hoje a leituu das duas men-
sagens d:> boverno c, mais particularmente, no 
meu cr~o. daquella em oue o chefe do p:Jder 
executivo a!v,trou a cr açáo de um iru.tituto 
bancario no Estaéo, destinado a operar sobre o 
credito hy ; o1hecario e agrícola. 

Sem a preoccupaçio de lou ·;or immerecido 
ou c1lcuJado, devo dizer que não p~deria s : r 
mais auspic1osa a est réa d:> a ~ tual governo 
do que prop ndo essamedidt .• . (apoiados ge-
rou ; mu11o bem I), que é a ~rata repercussão 
dos justo i clamores e dos ins lantes reclarr.os 
dos productores mireir, s. (Aptnados. Muito 
bewt I) 

Benemerito executor do credito agrico:a, ·o 
actual P fcsid~n:e ver:r, com a. sua iniciativ•, 
completar a ub·a grandiosa e benefica que 
iniciou ha dois ann<.s. 

Conv .- nc1do d.l insufficiencia dos recurscs 
que o Tt:esouo do Estado forneceu 20 l:anco 
de Credtto Real de M;nas ;era·s p11ra aux .lioá 
lavoura. penetrado das difficuldajes que, por 
isso mesmo, tem encontrado a execuçã) do 
cre . i to a ~.: rico l 'J' certo dos ~ ofi"rim: ntos, c •da 
dia cre cent s, s a classe resignada e heroi 
ca no ~;e u trabalho si Iene osr. e nos seus sacri-
fici ~ s Lbs u os, o n bre p:-esidente d:: Minas 
teve um bel o ~testo in cian~ ·oa ~ uaadminis ra . 
çao com a preoccupaçào superior e patriotica 
de fornecer recursos a es ..;a elas~ e,pa· a que e lia 
possa dt>fe .der- e d: uma das ma ic. rcs calami-
dades que a si t iam :-a falta de meios para o 
custe.o de sua ' culturas c para a rcs tstencia 
salvajora do \"alcr de scüS foroductos . 

Test .::muhas que somos, cós tojos dós 'mar. 
guras da la vou r a. mtn: ira e , obre tudo da la-
voura cafeeira d;>S aoffrimentos yue todos os 
dias ecoo,m.' s-:b fórmas differcntes, oeste 
recinto. na imprensa do Esta1o, nos CLmicit..s 
"a ::!asse, em tLdos 0 ' o. gàos de expressão 
po ;·uhr, n-)s nto podia nos, absolutamente, 
subtr. h ir n: s a v,r co1hb·.r::.r c<.m o governo 
nesse emp.:nbo pur .oti co e a ~ e . unj r· lhe a 
dirctr .z s . JutH (apoiados) ; e, pt.r isso, a Com. 
mis~ào ae Orça.m ::.: .to, por celegação benc.vC;la 
do set.: di itnct•. pr -:st <lente, commetteu me a 
ta~ f a de vi r iust .Ci : r p ~ · ante a .amara c!o · 
S 1!. Deputa -;os. si a:aso . e ju ., tificaçào carece · 
S<!, a bel! t ir:i:iHiva do !(Overno, a cm :cda 
cu ja lcitu r• vou proce 1er ~~~-Sr. Presid::nte, 
inut .l me pa:ec,. j•Jst iúcar oerante a Camc. ra 
dos srs . Deputado> essa medida, que uprc sen 
~ ~ o cumpramento do dever que têm os pc-
de! es publ iccs, como orgiios coordenadores 
dos i ·.tercsses colletivcs, d: ir ao eLcontro 
das rocc~s 1dades de uma dass-, d: amparai as, 
r.ã) de1undo a solução dessa g rave cr.se 
ecoouo:ica. á acção lenta ilos factorcs scient i-
fi:~s e das 01stln:çõ: s meramente dou •.rinarils 
(apoiados) • 

E não~ sómente no de5empenho de as e d~o ver 
lUe o govcrro toma essa inic1ativa que vem 

acudir ao app:llo dos lav ra ~orea: é ainda pelo 
instincto da. propria conservaç!o, porque o 
desanimo qu! reina na. i•voura mineira esta 
determioaod) o abandono das culturu C", em 

co01eqa~ncla, a diminuiçlo inilla<ivel, a. dimi-
nuiÇ;IJ ineluctavel da receita public\·· Eo tiv,c enteJo, em outra opportumdacle, do 
lembrar á. Camar& o perigo orçamentano, o 
perigo fiscal. o ~crigo eq)QOD)ico que para o 
E~tado d: Minu, priti~almente, mais dO que 
p•ra nenhum outro E;!tado cafeeiro, r~presen
ta I\ crise d~!se prod11cto primaci;ll da n:ssa 
riqueza ~ublica. 

Eu tive então. sr. ?residente, d; dizer á. 
Camara que, si em S . Paulo a crise cale eira 
~ó:ie t!eterminar ~impleamer.te a rnina co par-
ticular, o empo~:e. imento do productor prc-
seute, em Minas, ella acarreta. inilludivelmen-
te, a auina ccm:t:um, a ruína da riqueaa pu. 
bl ica. 

Alli, graç's acs recurscs nstos de que dis-
;:õ: o productor, graças á multiplicaçao des-
ses iostitutc.s de credito rural, o lavrado , o 
cafe};sta, o pro ·uctt r de calé tem meb s de 
tratar der.o ;adamente a ~ suts lavouns, c: e mo• 
do que e·Jas, pa~sa.ndo á novas mães de capi · 
t:>lisus ou de crcd .)T(s, quan.!o muito, empo-
br crriam o Nssuic.!cr act~ al. contiGuandc>, 
pcrém. nl su~ fu 1cça:> de m .. r. tc r o o çamento 
pa~lista. 

Ao passo Que em Mir as o d:s1ppareci -r.ento 
~ce t e dos nó3 - a:::tuetlcs, sobret udo, q•le hc; bi-
ta .n as z nas c •fé iras- testemunhamo. d•aria.· 
m ·n e; o d::~app:.recime nto ou o abwdono de 
milhó=• de cafeeiros de terminaria, sem duvi-
da a ru in1 do prcd ctor e a ru ina 'nevitavel 
do· Estado de que o ii :•pc.sto co café. de que 
o productor desse l( c:nc:ro t, não será dl mais 
rr petll o o licerce eterno e :immemonal 
(apoiados ; Multo bem 1) 
N~sn" condiç...e~ , prcpi ... ar a e::aes pat rícios 

s• frn:dorcs, :a ess• classe que é o alicerce 
d ) proprio Estado e, poquc nã) diz:! o. da 
União. eo;ses mdo•, ~ u ·, s1 ainda nã ~ são in· 
te rame nte efúcate!> para a solução da. grave 
crise tct n ,micíl, com titucm, pe lo menoe, a 
re t!C ção ::1e u m dos '<!U ma_..Jr s embuaços, 
de u.n dos atus malec; mais aff littivos. é de-
. er indiss ·rr:ulatrel dos podc. res publicas. 

E nett :. mo cnto o !{overn · ·e M.nas con-
fi rma, do rr ode m is exph ndido, da manei ra 
m1is vis ível, d.t tórma n•ais cloquente, sob o 
aspecto ma•s prdicuo, as espera nças que tcdos 
oós drposibvamoa r. a SU"l adminu,t ração . 
( poiado& gera e s ; muito bem I) 

N :ssas co.Jdiçõ::s, sr . Presidente, si n?. o po-
demos, de mc.mentc>, l,bc:rtar o projuctor de 
café d~ s onere si! sim< s tributos fiscae s que 
petam sobre elk; si nós nao pod:mos desalge-
rnal-o de~ sas extorsivu tara f~ a ferro.viarias 
4ue consome-n em mais de me~aje o oroju. 
dueto co lab. r desses p tricio•. ao menos, 
propinanJo-lhes r'tunos, permittindo. com a 
creação d ; um ios ~ ,t _to. em moldes amp!cs, 
que :: lle3 tc: nh•m m:.is frequentea, de modo 
maia simples, m2.is p oximc~ de s . us est b:-
lecimentos agnctlas, meios pccuniarics para 
cus1eal os. permit indo, com e!sa organiução 
assim m~s aa:pl:1, maicr J·b :ral d1de ncs ::.ra. 
zos de reembolso e mai r modicidede n s iU· 
r .. s,~nó~ teremt:s, sem duvida alguma, contr.bui-
do rara el minar um dos maiores males ~que 
aaso11m e q •Jesitiam a lavoura d: café. 

'!..' ne ·se alto pensamento que a commi~são 
de Orçamento. usueiaodo-se á iniciativa do 
governo, tem a hcnra de ~ropor á camara que 



10 aprot'eite a lei D. So8, do aooo l*Qdo, 
YOtadaiOb a iDiefat~a ~p~~ f ; liz e ~trio 
t_iea c» er 1 d:potatlJ Senna· F.fpiredO •• o aal. Sltmu. Ftouam•bo: ~' bon~ . • de 
Y. esc. 

O ••· H•rr~a D• Sovu1 ••• que 4C a~eite 
elle Wibic:alo julp 10 pe os dadpntel 'do Ea· 
Udo apto para s :r corrigidas u impcrfeiç~ .a 
do c:rc 1 to egricola aetual, pre~ c:benio a: as 
lacuna notarias pan todoi quantos coobecc:m 
a e&treiteza e a• diffic:uldadea d :asaa o;;>era· 
ções. 

Eu espero, a= C';misslo de Orçamento espe 
ra 1ue a camara doa D:putados nlo perca 
tlo pro;>icio en,ejo d: collaborar em obra de 
tamanha vali1. 

( Vuito 6e,.t Jl•ito 6eml) 

E "'enda 
N. 90 

" :cr::scen te-se onde convier: 
Arti .:o. Fica, des1e a deta da publicaç!o 

de1ta lei, o gotrerao do E .. ta-Jo auctoriza Jo a 
prantir o juro a arual de 6 ·f. our , no ma· 
simo. at~ o r.api tal de 4 milhO~ de lib~u es-
terhn 1, emittidas por t cries, a um banco que 
se fu ndar n Es a. o para pera p rincip1l -
m~nte febre credi to hyp thecario e agrícola 
DOS term S da lei n . 50: 8, c!e 21 de Setembro 
de 19< 9· 

Par:~grapbO u i:.o. P~ra e se fim fica. o g"l · 
vern) e ualm~nte au tori: ado a abrir d:ade jà 
os nectssario !i credttO!. 

Sala das susõ.s, em '1 de se t~mbro de 1 10. 
-Heitor de Sou a . - Nelson de Senn~.-joao 
Liaboa.-Sen• a fi' igueire) . 

Es tm:1 a; o: _a t p sta conjunc am:n e em 
diacus~à). 

O r . Deito• de ousa: - Tenho ain-
da a hocu de enviar á M a em eu n1me 
e d:.a meu co\kg de di t ic. to. e mcn a id n· 
tic t em s~u co eú'Jo qoe foi 2prc:s·nt a. a 
p: lo ocbr! d:pu ta o, o sr. Agost inho Pc 
rei r.·. 

A eme 1 at:c o•iu o zov roo a pagar ;o 
h apitai d.: C•ri a. :1 ~ dt Viç .t!a a xslic$ e 
s .~ b ·.reoçõ.: que c a.hi ·~m em cx ~rcici s Gn·lo 
~t:nn ·nando que s a r tituição e f ça in-
dependente de qu1lq er de -.c nto. (Muito 
6m• ). 

N . 91 
A ccresc~ct : -se cde co:wicr: 

Artigo . f rc govern do Est ~ do auctori . 
za<1o a pa~ . r ao h~S i> i ' a de Carid de da Vi O· 
aa, t S aux il ros e rtbv nçõ : <~ q c ca ira .. nt 
cx"'c·cio fi n.1o iodepcnde t e q llesq t r des · 
contos. 

(S. R . ) 
Sala das a:rsõ:-=, em 11 de setembro de 1910. 

-Heitor e S )uta . - P.::r icle-; d! ~\ :n ooça.-
Si\Yeira Brum - juveoal Pc:ana .- CasteJlo 
Branco. -Agostinh P·rcira. 

AchandJ·•.: apoil:l.~ l ~ posta em discussão 
conjonctallent('. 

O •• •. A•4•t.qtelee Dut•a ~!!e que 
lhe se1am presentes as m~acna cu emen 
da!' 

P'or doente diz o pti~r. alo poade ter 'o 
prazer de oaYir a leitUra da Men1a~ • . mas 

• •• * 

" 
Dlo pode furtar-te ao justo catb~iUIDO de 
vir, embora "e improYiso. ~. ~P.r~tAllte 
de a;ma zc;»D& Que carece da IOliatade do ao· 
vcroo. cmittár aeu bami!dc \lliiO ~br as im-
PÓI'liDtilaimu medida• reclaandaa pelo ar. Pre· 
sidente do Eatadc. · j 

PeJa leitora da emenda t 6 a. t xc. que cU& 
tt nje eollccar t doi os municípios do Eatado 
em egualdade de condiÇqes para contrabirem 
emprestimcá destinados Â realiiaçlo de me· 
lnoramento' de msaa urgente necessidade, nio 
f; rindJ a autcnom·a municipal porque ~i~~ ' 
ctoriza a ioterve!!Çio do Estado na arrecada. 
ça.1 das rendas uo município. 16 o faz pre· 
cedendo a'co.do entre o município e o El· 
tado. 

Effectinm:nte a. ea::enda ~ bene&ca para. oa 
municrpu:a. 
· Si cm cerc1 de 10 annos de vida autono:na 
e raras fã) aa C•maras Municipacs que têm 
comegui1o realizar mclbo amentos de m ior 
alcance serp auxi:io do E~tado, c b:m de ver• 
se que a int:: vecç~ o de te 0 1 acqu·a·çã:> doi 
meios neeessario· ao saneaa:eoto doa munici • 
pio.-. ~ m dida de va.l r i contestaveJ. 

A'ém di s o 1 emenda imoedc: ; s des1atrosas 
operações de c re i to r eali udas no ~xterior pe-
1 cam ras Municipa FI , o;>:raçõ: s que afina] 
viri am a rec• hi t c b e o Ettado e regular zta 
a.rreca 'açã das und1 mooicipaes d .stia: das 
to pa~r m · .to d! ju o:; e amortizt çâo dos ' Ul• 
pr.:..stimo cc. ntrc r i os porql~, f~, t o P~lo Es · 
ad , em virt ·d : do acc.od -. previamente rea· 

Ii z:ad , o scn· i o d ; Hr_c daçlo. não c:sta.cdo 
s cxa tc;.res csUd Jaes sujeites á contingeo· 

cias aempr..! e bar:; ç sas da pol itrc2 k cU. 
mais com::>le t 1 e p r feit a. s·rá a arrcca.daçlo, 
rdvmdo d•hi g randes b ... nc 6 íos para os mo-
nicipios. 
F ioalm~ nte ' é m emend1 a vsntairem de 

a rov it r a s ~u,ici pi onerado p oporcio-
aan~o- l he occa~ i Jo de fazer a con• não de 
sua• di ·idls em n e J bt r~" S condiçõ :s quanto á 
t ax d! j1tr•s e a or az: s . 
A-; s ~m. pc.. is, cr.r• u tanc'an 10 a <m{ nd; as 

medi ~a· recJ ·m gd s pe!o b. ea:ent min:.iro 
u di i e os d ;s ti r ol do E' t o e oc:vc: odo 
lia t raz· r com re u ltaio l::em ~tar e a f~ · 

lic id •de d l povo em Cl da. um s mt: :ticipi:.s · 
de Mrn , di·lbe co:t1 t • a sa·isfl\:i. :> o seu 
voto e o f z b:m con e . ci ~ o de que v t pelo 
p grC\50 e d .. <' n vo!v anen o d F.~ ta do que 
tem a l::.oora. de r · ; rc S" Dli r . (bluito 6em!) 

O r. S enna Figueiredo (s•m r'etli • 
são do orador):-S•. I 'n::sí ente. eu nà l tencio-
nava to a pa•te n:> pr, seme d: bar-C" entre-
tanto. oartidario fr~nco qoe sou da autonomia 
-nun c·pal, ju l d meu d:vcr v.r decJarar 
q :: oern de evc d ia será f c ridt peJa emcr da 
• n. 8Q que auc o iza governo a entrar em 
accon:!o c ·ma · Camaras Muntcipael que o qui· 
1Úell", no sentido de s : rem fe1tos cmprtlti • 
m· s ás me smas ptra a reai2ação de melhOra· 
me ntos loc•(S, !aes c mo agua. poto.veJ, esgo,. 
tos, f )rça. eJectne etc. 1 

1 O n: bre colkga que me precedeu, parece 
eatat' em equi•dco, t nteridêndo qtie o gover. 
co vae administrAr directam~nte o•muDicipiet" 

O sa . 11 Jti~'t.:.T•r.a Dmu.:-NI J a"oítdc: 
cu lli> diase istO. 1 I · 

O &Jt. SENIU. Fx•uam~:-De , 'UIIJ'~· 
YI'IS poderio .talvc~ o~ cfi · agedtU cs c • . ' 



voa ec neluir que a tppronç.to da emenda im 
porta. em auctorizar o ~vemo a int~nir na 
adminiatraçlo dJS muDiapioe, levantando, por• 
tanto elntra eas" medi», a opiniiJ pubJaea. 

O à ... A•m'l'c.'l'ar.• ~ DwhA:-Nto apoiado . 
V. exc. está me coJlocando na po;i~o de que. 
rer levantar o povo contra uma medida que eu 
applau:So e Jouro. (ldso). 

O a•. SJCmu. Fxouax .. no:-Eu nAo preten-
do absolutamente coJJocar v. e..tc. ncs•a p<»i · 
çio, quero, apenas, uli~nt.or ~; mocb P.o~itivo 
q.1c o Eatado nào vae ante"tr na adaianaatra 
çlo d a municipios. 

A Camlra bem comprchende o perigo que 
pcd: advir par .. o Eata jo c para 1 propria 
Nação das n::g1 ciaçõea ele cmprcstãmoe extér· 
noa p::rventura eoncrahidos pelas muoicipalida-
d:a sem auctorização d' governo. ou ain-
oa c m o consentimento tacito dest: ; 
portanto, a me:11da proposta ~ moralizado-
ra. ~ utiJ, ~ saJutrr por4.ue o Ettad:> abso· 
lutamcnte db se responsabahzará peles ~mpres
timos que forem entaboladJS no e~ tr&ngeir<:', 
aem audicncia, sem o conacntimento ou sem 
a inte:v: ncã do ~overoo. 

Cc nsignand~ pois um1 med .daulutar e mo-
ralizadora a t oienda • pr cura ainda dcaenYol-
ver os municlpi()s que po:Serio assim promo~ 
ver obras e melhoramentos que nlo poderiam 
re1lizar em conse 1uencia da esigu 'da :e de 
auas rend s. 

-\ cfficacaa e a ut :lidade da medidá ·c reve. 
Iam ainda. na uniücaçl.o d~ cmprestimoa exis-
tentes em ulguns municípios, a typo cl: vad:> 
como a c dá, por exemplo, com rela çlo a juir. 
de Fóra. 

Agora devo Umbem deixu bem claro que a 
reapoüsabilidtde do Eat do nio correrá perigo 
algum p rquc: no accordo que elle fizer, pro 
curará. 'cercar s: de t das as garantiu, llll o aó 
•rreca::Sando •mpJstos previamente determina-
dos, como a in:ta impedin:io que as cam ras 
Municipat a o: o Jifiquem as suas tabellas de ta-
xaçã' até a sol -ÇlJ total da dâ•ida. 

A auloDO Tia q:.1a t~.n as munacipalidadea 
para deapcnxrem o !>cU chnheiro em se1viç. s 
c m::lhoratnt ntoa locaes; a vcrdldeira a~to
no:nia municii)al, tal como 1 devemos com· 
prehcnd::r, ab!olutamente tio se rá ferida pela 
emenda, p rque o Estado, apenas, 6scalilarà 
01 serviço' abm de que as quantias anttariad ·• 
por meio de .aca empr ·atii!'"OI se\am cffeetiva· 
mente empregadas nos me ho1 amentos loetcs 
c nA ) desviadas para outroa fins. 

Duas palavras mais sobre aa vi Ja local doa 
municipios. 

Sempre a: tem proclamado. ar. Presidente. 
que depoia do rc:gimen republic:ano c com a 
instituiçl.l da autr.JOomia munietPil a Yida local 
sentiu.ae estimu •ada e quaai todos os muaici-
piOt,exeepçi:> feita daquellcs de renda esc~••. 
promo•eram grancka melhoramenços em IC' lS 
tcrritorios taea como agua potavcl c csgotoa 
luz. 

0 IK . A-.nl'l'O'l'JCI.~S Du'l'u : - Alguns alo 
são todcs. 

O aL S•N•A Fx•u•n•Dl : - Na zoaa da 
matta tornou-se neccssario o auxilio do Es-
tado em alguoa muaicipios .•• 

. 0 a.. A-.IS'I'O'l'JCI.ItS Dul'U : - Em qaui te-
~. 

O •· SJCIQrA Fxouaxuno .•• mu iuo nlo 
t oi fuor algum, Yiato quo era deYcr do Elta· 

18 

do no mOD ento de grue ~ periJOU epcdemia 
que fllagellw 1 Matta. 

O u .UJI'f(,UUS DU"l'-.A : - Meamo por. 
que ~ a zona que mais contribue para o orça-
mento. 

O ••· SJClfli.A. FxouanJCDl : - O que deve 
ficar coDaisrnado ~ que o Eatad:> nlo se rea-
pónsabilisa por Cl!lprGstimoa e<.ntraidcs pelas 
muoicipalida:fcs sem a aua intcrvecç~. 

Ou. AKD'l' ... 'l'JCI,JCS DunA: - Isto está pre-
visto na Conatitu,çã . 

0 SK. SJC : KA FIG'O'KX..DO : - ()cYO dizer 
a inda á Casa. ar. Presidente, qoc a •p=-etcnta-
çlo dA emenda que se discute, em n•da prc• 
tudica a cutra já 1prcacotada. referente aos 
ea-pre,timos feitos eo:n a Camtra Munici~al 
de Ouro Preto e a d ; CtraDBoJa crm a Caaxa 
f conom:ca Partacular de Ocro Pret ~ ; pois, o 
governo tem urgent 1 necessidade de aatiefa-
z~r ao• alvarás do \uiz de direito d: Ouro Preto 
no sent do ~esse compromisso acr solvido. 

D::.xo a:tui esta 1c:claraçlo afim de que a 
Caman. • ppro •ando essa em :nda, que mais 
de perto se dis ute, ~pprove tambcm a outra a 
que acabo de me rcferir,acbre abertura de crc· 
ditos para que o governo solva a aua rcspon)l• 
bilid•dc pertnte a Caiu Eccnomica de Ouro 
Pre to. 

Agora a e'lmmiuão apresenta diversas sub-
cm !odaa á s emcnda1 que. na acuao diurna, 
apresentou ao Orçamento. 

Dizem ellea (11) 
Como a Casa. vé, si. o emendas •imples e ape-

nas prccuram corrigir enganes nu apresenta-
das ho\e pela ccu.mi1sio. 

Como a hora iá vac adiantada a co..omi1slo 
entende que não prceiza de justificar u suas 
emendas visto que aao implc•, bastan~o a aua 
ldttura 'para O pJeoo C( nhecimcoto da Cll& 
(Jl11Jto h,. I Jl11ilo 6eM /) 

Er11e11dtu 
N. cp 

Sub-emenda A emenda n. 83. 
On:le ae diz. 4 •1 .. diga..ec 3 .,., em tedu u 

clasace. 
N. 91 

A' emen:Sa o. 84. suppr.tmem.sc o artigo e 
pararrapho. 

N. 94 
A' emenda n. 86, aupprima-ac o artigo, man • 

te do se 01 paragraphoa, t • ansformados c:n 
artigo~. 

N. 95 
A' emenda n . 86 utiiO, onde ac diz, per 

doia ter~. diga-se-oeta 4.• parte do regi · 
mentQ de cuatas (S. R . ) 

Sala das ae&&O: a 11 de setembro de 1910. 
-Senna Fi~ciredo -J l.o Liatoi.-Nel!on 
de Senna .-H:itor ce Soufa. 

Achando se apoiadas, aio poatas em dietUI• 
ai~ c:ocjr~r.ctamcnte. 

Ningucm maia tomando a paliYrJ, encerra-
se a diaeusslo sendo approYidOI o etpitalo 111 
e 11 emendas io mamo o«etecidu, me1101 
11 de 111. 84 e 91. quo alo retirld•. a reqacri· 
mento de IC'l aaetar • 

Coasentindo a Camara que o projee~uae 
á l· • diaeuulo. volta eUc. com 11 emeoclu, i 
c:ommiaalo do Orçamento. 



ate. 
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E' anDDoeiada a continua~lo da J. • dilc:ct• 
alodo pro\ ~cto. D •O?: reaulaodc!o provimento 
doi cargos d~ co!l:ctores e eac:ravtia du col· 
Jcctoriu do Estado. 

O aa. SJCmu. Fxomuuoo, viado 4 tribun•, 
fu vor que graodc putc da matcria <!o pro 
jec:to k cu pr( \:Jdicada em cooaequoocja da 
appl'09açlo de varias emcodas offcrecidal to 
pro \CC to de Orçamento . 

Ne&taa condições, envia á. Mesa o seguinte : 
Rtgu,lnutllo 

Requeiro voltar t. comtrislio o tuojecto n. 
107. 

Sala das sessões 11 je setembr de f9IO.-
Senna F igu ircdo: 

E' apoiado e pcsto em diac:usaao. 
O ~•. Ha1T - • Da S<Jvu diz que, tendo pedido 

adiamento da disc:u•sào do çro;ec:to, cumpria· 
lb: fala - sobre o elle, mas que tendo o sr. 
Senn L Figueiredo req Jeri=to que elle voltasse 
á. com'll ia,a~, d:si te da palavra e declara ac-
çeitar o requerimento. 

Ninguem maia tvman~o a. p1lavra. encerra-
se a riscu~slO, aend ) approvado o r.:queri-
mcnto. 

B"'mrlt~s do Sm~Ado ao P'ojeclo "· s(í, d4 Ca· 
mara, de I908 

(Ptopo~ içlo n. 54) 
Finalmente t annunciada a discuisã ) das 

emen jas ns. ::~ e 3, df.:recidas pe:o S:nado, 
ao projecto n . 56, da Catnara, de 1908 (pr~
posiÇilJ n . ~ 4) . bre a crc.a~o d Museu Mt · 
neiro, emen as essts rele,tadas ·por esta c 
austcntadn por aqud la caaa do Congresso. 

Encerrada aem deb1te a diseuuão, confirma 
a ·amua a ua dec:is1 anleri r, reieitani>, <:1: 
nov , as ~mend • , pelo que vae o projeeto á 
c mmissão de ft ~dacçlo. 

Nada mais bavenjo a tratu se, o ar. Pte· 
sident designa para amanhã a secuinte 

ORDEM DO DIA 
PltDDUltA P.&.llTJe 

Att 1 hora da tarde : 
Leitura e approvaçllo da acta. 
Expediente. 

Att duat horas da tarde: 
Apresentação de pareceres das commis-

IO:a. 
Apresentação de projectoa, requerimentos, 

iodicações. intérpelláçõ~s ou mo.çõ~. • 
Discuatào de rcqu : rtment a, andacaçõcs, an-

terpellaçõea e moçOea. 
Appronçlo de rcdaçõ: s fi aes. 

SBCUXDA P.&.llT& 

Att 4 horas da tarde : 
3.• diacusslo do projecto n. 118, sobre con · 

ces1ão de cuu aos funccionarios da Capital. 
1·· do de n. u6, approvando 11 contudo 

exercício de 1909. · 
1· • do de n. 168, ~o Senado. mandando con-

tar· temPO ao tcQCDte~eoronel joio IJDICiO da 
Costa SIQtos. 

A. C. -40 

1. • do de a 169, do SeDI.do, auct .r:zanclo o 
governo a c.ooccJer priYilc8i•) para tr.nsporte 
e2e paangeiros e cargas no rJo Ara•a·Jaby. 

l. • do de n. 10::11. cstabelcceodo medidaS re-
lati•as ' irre:adaçlo do imposto de indaatnu 
e profisrO :a. 

· L~vanta se a aeaslo 

S !·· SESSÃO ORDINA.RIA. AOS t:a DE S~· 
TEMB~O DE 1910 

P.aBSI'DBNCIA DO sa. P:u.o> LoPas 
SUMMARIO :-Acta.-Expedlente.-Diaoarao do 

sr. Ignacio &lurta.-Apresentaçllo de pareceres. 
Redacçlo final do projecto n. fi6, de 1908.-A~ 
presentaç!o de projecto.-Diacarso do sr. Sen-
na Figueiredo. - Pareceres na. t.at, 223 e 22.5.-
Redacções finaes dos projectos na. 89 e 123 e 
das emendas da Camara ao proj ecto n. 16i!, do 
Senado.- 3. · discussão do projecto n. 118.-
Emenda.-Discursos dos srs. Heitor de Souza, 
Ignarlo ~furta, Castello Branco, Juvenal Pen~ 
na, Senna Figueiredo Heitor do Souza1... Julio 
da Motta, Jayme Gomes, Argemlro de Mzen-
de, Joio LisbOa e lgnacio Murta.- Encêrra-
mento da discossllo . - 3. · discusslo do pro-
Jecto n. 11 i . 1 . • do de n. 167, do Senado.-· 
Discursos doa srs. castello Branco, lgnacio 
Murta e Senna Figueiredo. - 1. · disousslo do 
proj ecto n, 16 , do Senado.-3. • discusslo do . 
ae n . 102 -Discurso e emenda do ar. Senna 
Figuelredo .-Adiamento .-Ordem do dia. 
.\'J meio-dia, feita a cbameda, a.c bam-se 

presentes os srE. Prado Lo~:s. Arg~m ro de 
t{ez· nd:, Ra . J de F .ui •, E:dg . rc!o da <: unhe, 
Heitur d ~ Souza, x~v . er k. lim, /\g •St nho 
Perei ~. Ne1son de Sen c.a, : ,-\)ves de L( mOI, 
j uvcnal Penaa, João An·on,o P~dro L b::Jme, 
Jgoaci Murta. S•ylit • Edu' rdo do Atnln). 
João Li . boa, Ca tcl o Branco. i b .~ ila d, j.y· 
rr..e Co ncSi Pericl~s. Ariit~ telea O : t a, .ju1i0 
da Mot ta, S•, Jvei ~a .Bcum. Senna F1g ircd >, 
Scbum-ana, v . )dO .IUl O d~ M.o galhàe• Edmun-
do BJ m, João Vc: !los< e Joà Porphn•o. fal· 
tandl c:<m ca ·sa particip.ada os fel horea 
M randa J .10ior, Campos do Amaral, S1Jva 
Fortee, Aot mo M~ura c Padiello caem ell ~. os 
mais se nborea, 

Abre- se a scs.s lo. 
Lida a actl C& an tecedente e I â h vendo 

quem so':>re ella f~ça observa ~õ :! , t a mesma 
d&d.l ~or approvada . 
0 SJl. t. 0 S2CI.JtTA.ai:l DA. ' CONTA DO S2CUIN'ta 

ExPBDIBNTa 

R~resmlat,6es 

De h•bitantes do districto de Maria. da Fc!, 
muoictpio de Pe ~ra Branca, p:dindo a sua 
elevação á. categoria d~ vi1la, ob:d~cenjo 11 
divisat anti"as. -A' commiseao rcapccnva. 

De eleitores, em num ro d~ quinze, domiçi· 
li•do• no diatricto da ctdade d: Ita\ubâ . 16li· 
citando a ptssagem de suu reaidenci à para 
1 districtode M ril& da F~, com aa dívital 
pelo Rio Locrcnço Velho. -O mesmo des· 
tiDO. 

O •• Jaaaolo ltla•ta :-Sr. Pteai · 
dente, tcnbo a honra IJe remelter á Mesa, afim 
ale ter o deatÍD" re.pmcntaJ, uma repl'CICilt&· 
çlo diriaidl por oitenta e untos cidadlos re-
sidentes na c:idlCle de Arneuaby, aoJicitando 
do ÇoP&reaao ~rQ &Jm auxilio . para a ~ 



r 
ualiiiÇio de apa potave• e cooatrucçlo de 
eagotos naquelJa c ida je, que 6 uaa d• mais 
popuJolu c prosperas do Norte do Esta1o. 

Sr. Presid:nte, 6 mais uma m•aifesriÇlo 
eloquenle dl acertada medida propotta ao pa-
triotico Coogrci!O Mineiro Feio cmincnt: ea. 
tldista, que dirige o~ destin a do E•tadO, nas 
mensagens que bontem foram tnosformadu 
em emerxlu e votldas peJa Cesa. (Ajltlüldtu). 
~ facto, sr. Pre•idente o utabeJecimcnto 

de a.e id s 1 yg:enicaa nai d ve.saa zcnas do 
E atado. 6 u 1.-a das ncecaaidadea m;is a:alpi-
tantcs c b•s•c:as do progrcoir de um povo. 
(JltlUo 61ilf /)' ' 1• ' I I r • '' 

... cS,qt~ f~c:tg c;çm1 ~u~ ÍqWA a ,su~.~·~F'ran- 1 

çosa .adDaDIItllçio o c~o. sr. }llho B11e. nq.~ 
6 ~ufâ;•~ nte para recommcndar o aeu DQme a 
b:némerencia do t'OYO mineiro, que d llc tan• 
toeaP,Cr, ~lo mu1to que fez nJ ptqueoo pe-
riod., 'e~ue diri,.iu os d~tincs do n~so •lo-
ric,.q ·~ · ,• t~~Mit~s ~os 't '•' ·· 

A;, ,~ pub,Uci, nunca 6 . (f~aiaia dizer: 
de~~:Crccer 4i p,rte d6s pod ru ·p~bl-ca. 
to~a,s llicitude. todo o cu i 1ado porque . como' 
diase,6arba•e primordial de outros bcndicioa de 
que pod:moa gozar . (M•rlo 6e,. do sr. VtUdo· 
m&,ij\dl líí.cf!U.Ies.) ' ~ 

'"l 'l : , • • .q.. • . ) • ( • ' J.l 
Sj,.am ntcap~lrd:t~cs racas ~S:õ~m ife. e.s 

cursos .aufücicntes para atten:.tc:r b nec.e~i· 
dad:a ma a urgentes, icfe•izmente o mesmo 
nlo acontece com a maioril das nosaas mu· 
Dicipalidadr a, cujos rendimentos mi1J8Uadoa 
elo insuf6:icntcs para emp rcb::.dim:ntos de 
obras d:ata oaturcza. (Apqiados). 

E' com muit1 aatisfaçlo qce aproveito o 
ensejo pan aaaim me manafestar c<. mo obscuro 
mett bro dcata Casa ... 

O S•. V ..U.Do11ao Da MAOAI.H.US : - Um 
doe maia d,atinctoa. (A/Hii4dos z•au). 

O ••· lo::~u.cu MtrJt A ••• em relaçlo a esta 
medroa qae Yeu. d: sperur 11 mais fagueiras 
esperaaças de no•1101 patrícios da Z< na d:J nor· 
te. onde nl'l encontram beneficio algum. nem 
FOntes, nem estrada!', nem escolas. Yiveodo 
aband n.dcs lo& proprios recurso • aem facdi-
dacJe de transporte. (llpoi4®s ·. 

Agora animaios por essa eaperança, anima-
eSta pelo intuito patrioti~o do cxmo. sr. Pre· 
sidentc do Estado e a ·entando a i . 6a de que 
u~ d ·a a~ue s l• zona aerá. cortada de estradas 
de ferro. sr. Prcs.d:r.te. que t seguro f• ctor 
da ci• iliaaçlc, q lC t portadora do l!rogrcs. 
ao em todas as auas mantfeatayõe•. aquel 
lcs cosaos \'&tricics aapiram o nobre intuito 
d~ banqu:tearcm umb;m no convirão d& 
civilill\iO e poder um dia ap: rur 1 mlo 
amiga d.:s municípios co·irmãos. nesse gnnx 
emprcheadimento do pro~·esao e fclici:tade do 
povo. des·e grandiosJ Estado d: Mio• G:-
r~ I ( lt-.U4J bem ; ,.,.;,o 6nr. 1 

- Vae a reproacmaçào 4 commi~aà:> de 
Petiço:s. 

COMffNinieaç4o 
O ar. Aristotelea Dutra communica e a Ca-

mar a f ca inteirada Que o a r. Martins da Sil-
n faiJou ho\e a aesslo por motivo de mole -
ti'l fm t=essoa de sua familia . 

O s ·• Senna Fi~ ·eiredo. devol•e t M a a a 
peça protoeollada sob n. qt8, ad.m de que 
s:ta coniunctlmcnte com o pro\edo n. 107, 

anneudu a0 projccto n. 1c9 (orçamento) que 
c~ta do usumpto. 

Scri attendida o lk.bre deputado. 
Rlft~eriJ~UJ~ID 

O ••· jtn.I') DA M.'r'l'A envia i ' ' Mlll um 
rCRuerimento de J J&quim J ..t6 Pedro Leaaa, 
peoindo contagem. para oa deYidoe cffeitol, do 
t~po em que lc ccboou latim no Seminatio 
de o:amantina.-A' commiasão de PetiçO,.. 

P•e ae t 
' A~~ lÜ Jtlrle~ns dtu t:tmflfflss~s 
·o ••. S•JmA Fxou•uucoo em nome da 

coo-m.illâJ de Orçamento, apresenta o ae-
guinte: 
Parecw 1 ndtlq~ 1an .1· • dC~et~SIM do /Wtl• 

jt&to "· 109 . 
A c -::mmisslo de Orçamento oJJercce o pro-

jec:to n. lO], que orça a receih e fixa a des-
pesa. para o exercicio de 1911, jt votado em •e· 
gundl discuas!o. redigido ara a terceira, sen-
do de parecer que aeia. sutmettido a debate e 
approvado com emenJ&s que oftcrcccri. 

U Coogrcsso Legialativo ao Eatado de Mi· 
nu Geracs decreta: 

Optamea~ da. Reeelta 
CAPITULO I 

Art. 1.•.-A rcceitl cb Estado de Mir:uGe· 
raes. para o exercício de 1911, fica orçada c.m 
2J o4<P:&851996 e ae comport doa seauintea ti-
tuloll: 

I , .. UlfDA OJlDIMAIIA. 

a) Impoatcs e taxas: 
N~ r. Impc.sto de e:a:portaçlo. 8.()-;o:ocoSoco 
N. 2. Idem do sello, custas ju· 

diciariaa e emolumcntol ••• 
N. 1• Novos e velhos dircitot. 
N. -t. Tranamiaslo Wer-fll· 

vos. quota de 1 •1. ao Es-
ta® •.•.. . •••...•••....••. 

N. 5. Trant~IOar-.sa·Mcwli.r 
N. 6. Puaageoa em estradll 

de feno ••.••••...•••..•••• 
N. 7· Matricula e aonuidl~e 

em estab:lecimentos ofli· 
ciaea de ensino, e 25 :ooo$ 
de pensOea pagu i Assis-
tencia de Allienadoa •. •..•. 

7C.O:OO<lSooo 
700:000Sooo 

88o:ocoSooo 
no::>OtSaoo 

18o:cooSooo 

11s:ooc.Sooo 
N. 8. 1 mposto sobre c xporta-

,ÇJ.O de ouro e diamantes... J~o:oooSooo 
N. 9· lmpoato territorial..... 1.ooo:occSooo 
N. 10. lmpost:' de cooaum ... 

de aguardc..nte, bebidas aJ-
coolteas, •ga• mincraea 
artificiaea e oatral tu•a c!e 
conaumo ... • .•. . •. . .•••.. 

~. 11. Idem de industrill e 
rrofil&l;es ...•••••••••••••• 

N. 12. Tua a idicional de 
10 •1. sobre Nqyoa e Velhm 
Direitos tranamiSilo ar•• 
MtWiu, passagena em cstra. 
du de ferro. indostrias c 
profissões e c:o .. umo de be· 
bicll s aJeooli cu ••••••.••.• 

6) o:;trãs c:ontribuiçOcs: 

8or:occ s~oo 

1.700:00C.Sooo 

• < 



N. IJ. cob-aoça da divi:!a 
retiYI Orç&lleDt"ia •• ,,, • . 

N. 14. Qaota de &seilizaçlo 
J!Or earte de emprc,aa OU 
illltatutos fisealiu.dOI pe10 
aoverno ................. . . 

N. 15. Renda da Imprensa 
Oflicial .. ....••..... . .•..•• 

N. 16. Renda cbl terrenos 
diamantinot. . . • . . . . . . . . • • 

N. 17. Renda ; de terras de-
volutas ................ . . . 

N. 18. juros de 23 apolices 
fedcraes pertencentes ao 
Estado .•....•....••....•.• 

N. 19. Rendas de aguas mi· 
ncrac a e feira d~ gado ••• 

· N. :w. jures e amortiução 
doa emprestimos a camaras 
Municipaes e emprea;s di· 
versas, ioclusivé a de juiz 
de Fóra ...•••...••...•..•• 

N. :u • Arrendamento da Es· 
trada de Ferro Bahia e Mi· 
nas ...• . . . ......••....••.• 

N. 23 juros de ·p apolices 
doadas ao Estadó, deatinadas 
a subv:oções e premies .•.. 

N. 23 jurc.s de dinhciroa em 
Bancoa . .......... . ..... ..• 

N. ::14 . Renda da Penitencia-
ria .............•... ..•...• 

N. ::15. Venda dev•ccinaan· 
ti -carbunculosa e maehin• 
agrícolas ............... .. 

roo:oooSooo 

76:ooo$o.o 

20:oJOS;oo 

" :a : :oocs .oo 

msoS~ oo 

so:oooo$:100 

4o:ooo$ooo 

1:600$;)')0 

38o:coc$ooo 

IO:OO~Sooo 

1 so:ooo$JOO 
§ 2.0 UNDA lCX'l'RA.OllDINlliA. 

N. 1. Reada 
event:.:al: 

a) s~b·c-ta::;:J. 
do ct.fé . .. •. 4·500:000$ooo 

6) Mulua . .. 1so:o:x s .oo 
ç) Indemoin· 

ções.... . ... 1oo:oo:$JOO 
d) ltcnda do 

patrimonio.. 3o:oooSooó 
";) Renda e· 

ve1tual de 
origens di-
verats como 
sejam:- re· 
ceitas n ã o 
escripturadu 
em eKerci· 
cios anterio-
res, auxilio a 
rounicipalida· 
de• dogover 
n .) federal, 
etc......... •so:oooSooo 

N. 2, Repotiçõ:s e reatitui-
c;:c3es •• •••••••••••••.•••••• 

N. 3· Renda de fia aças-crimea 
I 8o:oooSoro 

1:000$ooo 

23.4)Óa8s$9Q6 
Art. :z.o Fica o goYemo auctorizado a reec· 

b:r e a restituir os dinheiroa. proYellÍCQtc s do 
emprestimo dO cofre de orph4081 dos bens de 
defunctoa e ausentes, e de outras origeDs. 

Paragrapho unico . Os saldol oo excessos en-
tre os rec:ebimentca e • restituiçOcs poderio 

ser empregados em despesas c!o Eatado1 e se-
rio leva<'oe em baianço do exerciciG>. . 

Art. 3.0 O.ll'antc o •• esmo es.ercicio bct o 
goyerno auctorizado a realizar a eobraoça ami-
gnel oa \adici•J d• diYida a:tin. podendo- en· 
tnr em accordo com os dcYedorc·a, triDiiafi e 
llliYir muitat1 eliminao Jo do qaldro os de•cdo· 
res irallnveas, ns~ardadu ca iQtenuea do 
Estado. . 

Art. -4.• E' auctorizado o g .. •erno a. modi-
ficar o aystemt de arreeadlçl:l do i:npoato de 
cxport1çto do café, de mo:So que o papmento 
de: ate se faça na meatr a occas.ao que· -a da 10-
bre-un, podendo. para eaae fim, entrar ·em 
accordo com os Estados i:lter~adol nessa e:c-
pertaçào. 

Art. 5.0 A t ~n do imposto de consumo do 
aguard:nte, de que trata o§ t.0 do dec. n. 
I . 766, de :w de dezembro de 1904, é rle 1' o réis 
por litro e será a rrecadada etc: conformidade 
com as d:sposições deste decret0, que a:rá re-
Yisto, afim de s:rem feitll as moJificaçOes que 
a pratica tem aconselhado no sentido de me· 
lhJrar a n reca:iação. 

P•ragrapbo unico. A multa de 5oS a ro<S de 
que trata o§ 1.0 do art. 8.0 do citadJ deaeto, 
se rã, n ca ~ da lettra c do mesmo artigo e pa. 
ragraph :-, d: p 0/0 SOb~e a importaneia d~ mes-
mo impo• t C', qumdo pago depois do prazo el-
tipulado, o qual será, para a primeira presta-
çã , até o u lti~o di a d: fevereirc-, e pa ·a a ae. 
gunda, att 31 de a~c. a:o de cada anno. 

Art. 6.• O imposto sobre o consumo de be-
bidu alcoolicaa, aguas mineraes art ificiaes e 
outros gene roa de que cogtta o de c . n. 1. 767, 
de 21 ae dezembro de II)04, será a1 recadado 
e lmo acUicionalao d~ aguatd: nte, per Iaoça-
m:nto, mantendo-se 11 111( smaa tuas de que 
trata o citado decreto, incluindo·ae maia a de 
10 réis por Jitro de cerveja e expedindo o go. 
ve1 no novo regulam!!nto para sua arrecadação 
aendo -lh!! applicaveis a3 dis~csiçõcs do pua~ 
grapho anico d..> artigo ante c · dente. 

Art. 7.0 E' o goveroo dJ Estado, :jesoe já, 
auctorizado : 

1.0
, a prorogar por mais um anno, a contar 

de 31 j e outubro do corrente aGoo, c prazo de 
que trata o dec. a 2 (>']3, de ) de novcmt-ro de 
' 909. para que cs adquirentes de propriedades 
immovei , ink,.-vwos. por t . tulo~ p1 ticulares 
effectuem o pag .. u nc otJ do respectivo 1mposto 
d~ transmissão e os averbem para o" fi a do 
imposto territorial, ir.Jependentem~n • e da mui• 
ta d: )<.S de que tratao art. q da lei n . ::171, 
de J,0 de setembro de 1899, o~ervando-se 81 
disp:>aições dos arts. 2, 3. 4 e 5 do c tado de· 
cretc e lavrando-se novt s editJcs, flnJJ o prazo 
do art . 1.0 dJ m~mo decreto; 

2.0
, a reformar o prcc!!SES:> de inscripçb da 

davidJ activa do Estado,-de medo a tornar (Jcil 
e de prompta execuçao a res;>ectiva cobran-
ça, podendo, para isso, expedir o regulamento 
Que \ulgar conveniente, impondo multas até 
1:000Sooo; 

3.•; a rever e consolidar os regulamentos fia. 
caes, fazendo mais equitativa distribui~ de 
vantagens para os .exactorea das fronteiras. 
podendo conceder aos mescos até 6 °/0 das ren· 
tias das re.spectivaá estações ; 

<4.0 , a estabelecer multas, att :3:oooS, pai& os 
casos de infracçócs dos regulamentos fiscaes 
que expedir. 



Art. s.• Os títulos para coneesslo de aposen-
tadorias, estão desde iâ suJeitos aos mesmos 
impostos que são devidos pelas nomeaçOea. 
k2Art. 9.• A tua :Je exportiÇA'l do minerá~ de 
ferro t de 200 rtis por tonelada e de 100 n!is 
por tonelada de ferro guza ou de aço, ficando 
revogada a lettra A do art. 1.• da Jei n. 493. 
de 11 de setembro de 1909, que a fixou em 5 
réis. 

Art. 10. As duas primeiras fabricas que se 
fundarem dentro do EstJdo para a reducção do 
minerio de feno, empregando capital realizado, 
llO mini mo de 2 mil contos de rtis, Gcam isen-
tas, por cinco anno•, do imposto de exporta-
ção, quer sobre o mine rio que exportar at~ meio 
milhao de too: ladas por anno, quer sobre o 
ferro guza ou aço. 

Art. 11 . A taxa de exportação de chifres t 
de 1 s rtis por kilogramma. 

Art . u. São .xtensivos so toucinho pre -
parado ou acondicionado em barris e a01 oleos 
em geral, as isenções d ! q :.te trata o art . r.• 
da lei n . 468 de 14 de setembro de 1C)07, fi. 
cando limitados est es favores ao prazo de cinco 
annos não só aos generos citados, ccmo um-
bem 'ao ; de que cogita a lettra ado mencio-
nado artigo e lei . 

CAPITULO 11 
OKÇ4M~N'r0 DA D~P~S~ 

Art. n . Durante o exercício de 1911, fica o 
President : do Estacb Ructorizado a despender 
a quantia de 23.8J1:}S4$478 pela~ tres Secre-
tarias do Estado, com os serviços especifica-
dos nas seguintes rubricas : 

t 1.• Secretaria do Interior 
N. 1. Presidencia do Estado : 

a) Sul>sidio ao Presidente do 
Estaoo ....•.•. ... ...... . 

6) Gabinete cto esideot.: 
do Estado .. . .••. . . . . ... . 

c} custeio do Pala:io e suaa 
dependenci is .. .. . . .. . . .. 

tl) Gil arda do Palacio ...• .. 
N. 2, Secretaria d .> Interior: 

a) Pessoal, inclusivt as al · 
teraçõea da lei o. 516, de 
1910 •• • .• • • •.••• . •• . • • • • 

6) Expediente .. . . . . .. . . . . . 
N. 4. Subsidioao-uena jores . 
N. 5. Pessoal e expediente 

da Secretaria do Senado, 
inclusivé 5 :CJOGSooo para 
a bibüotheca ..... . ... .. 

N. 6. Apanbamento de deba-
tes do Senado .... ...•• •. 

N. 7. Subsidio aos depc tados 
N. 8. Pessoal e exçe j .ente 

da Secretaria da c amara dos 
Oeputad,11, eptobameoto de 
deb& tes, vencimentos do bi • 
bliothecario e 4:ooc$ para a 
bibüotbeca ....... . . ... ... . 

N. Q. A\uda de custo a Oe-
pucados e Senadores ..... . • 

N. 10 Magistratura e justi-
ça do Estaco. a saber: 

•) Tribunal da 
Relação... . .. :aq:1ooSooo 

6) Juit.ea d: di· 
rei to.. ....... 54t:~:oo 

3o:ocxSooo 

12:oooSooo 

6:oooSoco 
3: OO$oOO 

1n:oBoSooo 
1s:oooSooo 
88:poSooo 

7 }:6oo$~ 

36:ocGSoco 

&) joiz:a muni-
cipaea....... 405:12CS)OO 

d) Promotores 
de justiça.. . . 298:s6oSaoo 

•) Juizes em dia· 
po n i bilidadc, 
gratificeçto dC 
10 •to aos ma· 
giatrados, mo-
bilía para salas 
do jury e alu. 
gucl de CISIS 
par. forum .... roo:48cSo:;o 

N. u. Pea~ da Policia. ga-
bin~te de identificação e 
auas filiaea, s delegados au. 
xiliares, aendo um em Pas-
sos, e mtis u:ooc.Sooo para 
expediente, a\uda de cutto 
aos delegados, collaborado· 
res e mo:ifiçaçõea da lei n. 
516, de 19 10 ...... .. ... .. 

N. 1 :a. Carcereiro das cade1aa 
do Estado. incl ... si•~ mais 
3c$ooo menaaes a cada um 
dcs carcereiros de Juiz de 
Fóra, ~ arbacena, Uberaba, 
Pcuso Alegre e lta jubá, e 
mais ~ot oo.mensaes ao ad-
miniatrador da cadeia da •· 
pital.... ... • . . . . . . . . . . • . . 

N. 13 . Suatento, vestuario e 
curatiYO. de pre•os pobres 

N. 14 Diligenciaa policiaes 
e estatistica criminal •••• . 

N. JS. Força Publica: •> Pessoal . .• . . . • . . ... . . . ... 
6) Etapa pan 2 . 000 praças a 

9JO rtis na m~cha .. . . ... .. . 
c ) fardamento para :a .ooo 

praç.as . . . . . ........... . . . . 
d) Gratificação a reengaiados 

12JO rtis .. .... ..... ... .. . 
e) Forragem, ferragem e me-

dicamentos para os animaes 
e forragem para os d s offi· 
ciaes montados . . •. . .• . .•.• 

J 1 Ajuda d e custo a officiat S 
em co:nmiasAo • ... .. ..• •.• 

t) Remonta do ·. •nimaes do 
esquadrão e dos anima es 
dlS officiaes montado' ..... 

4) Compra e concertos de 
armamento, m u a i ç à o e 
equipamento ..... . .. .. . ... . 

i) Aquartelamento, enterra· 
a ento, exp.:diente, luz e 
1 :ooc.S lOJ para conac rvaçlo 
da Linha do Tiro .. .. .... 

j ) Calç~do para l.COO priÇU 
N. IÓ. Guarda Civil da c a-

pital . . . ... . .. .......... . • 
N. 17. Soe corres Publicos, 

sendo o4:o::>oSooo para o In-
stituto Vaccioogenico de 
juiz de Fó:a, s::lOC Sooo para 
a U~ Mineira contra a t ··· 
berculc ae de Juiz de Fóra 

N. 18. Asaiatencia a Aliena-
doi ir claaiv~ dois contos e 
qua'trocentoa dos veDCimen. 
tos de ammucnac . ...• . .•• 

•· sss:soosxo 

-41:8aoSooo 

41o:oooSooo 

34:000$000 

I. 521 :2l1SSOO 

6s7:ooc.Scoo 
~:ooosooo 

30:00otroo 

:a o :oooS·~oo 

s6:ooo$ooo 

:aJ:oooSooo 

j :oooSJOO 
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N. 19. Jllltnlcçlo Publica: 
•J Pessoal ................. . 
I) Fornecimento do tinos c 

mobiliariO caeolar . . .•••.•• 
e) Coastroeçlo, rcc~trucçio 

e limpcaa de predio .•.••••• 
N. :Jo: ~'Cela ~ormal da C a· 

pital: • ·eas: al e cx~~dierte 
N. :J r • J:>temato do Gymnasio 

Minoir<. : 
•) Peaao1l ....•.•.•..•••.•.• 
jJ Pessoal contr•ctado ...... 
&) Expediente e propaga1Ua, 

inelusivé a grat.ifi:açlo de 
:JColooo ao economo (§ s. • 
do art. 1. • dl lei n. 498) .• 

ti) Sustento de alumnoe e 
peactoal interno, ~codo .••.• 
3:00~$ xo para o custeio de 
gabinete de scicn:aas physi· 
Cll c natur1es .......... .. 

I) Gratificaçlo ao d:lega ~o 
fiscal . ..................... . 

N. :J3. Externato do Gymna· 
aio Mineiro : 

•) Peaaoal ......••••••.•...• 
6) Expe:ticnte ............ .. 
~) Grat,ficaçlo .-o delegado 

fiscal ................ ..... . 
N. 23. Escoltde Phannacia: 
•) Pessoal. ............ . ... . 
6) Expediente e custeio de 

labOr atoria. c s :'X:($ para 
officica e remonta. do ma· 
teria! tecbnico . . ... . . . .. .. 

e· Remonta da bibliotbeca e 
· acquis içâo de Jivr JS e rt-

vistas scientiíicu . . . ..... . 
N. '4. Archivo Pub!ico Mi-

Dc1r0: 
c) P:ssoal e gntibcaçào 10 

direc ar para la hns d'l art • s.• da lei u6, de 18~5· · •. 
6) Acquisi ão e copia de do· 

cumentos .... , . . . . ... . .. . 
N. 25 Exp :d.ente C'.lm elei-

çOea ea tadoaea . . . • • •••••• 
N. 26 . Sellos postaea cara a 

correapon.1encia official ..•• 
N. 27. Custas em proceuos 

crimes . . .••...... . •.... 
N. ::~8 . Exp:diente d: jury . .• 
N. 2Q. Exarr.ea geracs de pre• 

paratorio' <U de con\un~oto. 
N. JO. Eventuacs . . . .... . . .. 
N. 31 Aux li os e subvençOes: 
•) Aos hospitaes de O.Jro 

Preto, Quelwz:, Grão Mogd, 
Carang<>ll, ltabira, Oia :D an-
t,nJ, Sartrá, Pit nguy, 
Sanll Lu:r.ia do Rio de Ve-
lhaf, Ba baccna. S. jolo 
d' El Rei, Lavras, Cltcts, 
Marianna, Pauoa, Anaaua· 
hy, Serro, Curvello, Mar de 
Hesrnh•, Sete Lagcu. 
Par , Turvo. Boa i:n, Rio 
Preto,Campanhr, Ponte No· 
n., Formiga, Rio Branco, 
Leopoldina, Jwz: de Fora, 

roo:ooosooo 
2()( :oooSooo 

S7:s6otooo 

n:6coSooo 

J:6xSooo 

116:66oSooo 
J:ooo$ooo 

3:6oc$l00 

1:000Sooo 

26:400$:>00 

3:.)0( Sooo 

IO:OOGS~OO 

9:000$ooo 

:aoo:ocoSooo 
ro:oocSooo 

.f:OO<>SJOO 
IO:"CX.Sooo 

Dores da Bca Eaperaaça. 
Oore' cb lndayá, Minas ~o· 
vas, Ubcraba, ~. Gc·nçllo oo Slpucahy, OH•eira. (ta· 
pecenca, Monte: a Claros, 
catagu11es, Thcoohilo Ot• 
toni; Ouro Fin:>, Muz:ambi-
nbo, ltajubá, Baepcndy, Ara-
.sá, l:bm Oc•pacbo. Poços de 
Caldas, Palmyn, Rio Novo, 
V•rginha, Guaraocsia, S. 
Sebuti4:> do ParaiSC', c• tt, 
Santa Rita do Sapucahy, 
V,lla Nova de Lima, TabO-
Jeiro Grande, Piumhy, S. 
João Nepomuccoo. PO:lSO 
Ale $re, P 'ssa Quatro, 
Chnstina, Viçcaa, Monte 
~anto, ao hoa~ital de S. 
Salva:ior, em ::; • jO!é de 
Alt'll Parahyba, e á Casa 
de Car•dade de Alfena, ao 
Pavilblode tubercul~os de 
ltajubã, á Santa cua de 
Misericordia de Villa. Braz:, 
á Santa 1 asa de Gua1up~, 
ao hospital de J• nuaria. a 
dois contos de reia cada um; 
r:coc.So ·o, 10 h spital de 
Abre Campo e s:cx.oSooo, ao 
de Bello Horiz~ nte ....... . 

6) Auxilio para a co '! truc ção 
do recolhimento de Laurcs 
de Bubaccna, r~:oooSo ~o; e 
auxuio para a c nstrucção 
d> pavilhto de tucenula.oa 
dt Campanha, ~:(;o:Sar.o .•. 

1) Ao hospital dos Ltz:aro.s de 
Sabará 4:c.coS.x.o; aos Asy-
los de 'urpbloa de Marian-
o , Barbacena e juiz de Fó· 
rá, ao Colkgio Maria Auxi-
lia1:~ra do 1-'ontr" N va, ao 
recolhimen o de S. Jcão 
d'El-Rei e ao1sylo de S. 
Francisco da meaml cidade 
e ao Aaylo de N. S. da 
Coaceiçã::> do Serro, ao Asy-
lo de Santo Antonio de Ouro 
Preto, c ao Aaylo de Santa 
(ubel da mesma cidade a 
2:cooSooo a cad um ..•.••• 

d) Aoa uylos de Macabubls, 
de o;1mantina, de S. Luiz 
de Caetc! e de Jtambacury, 
a .f:oooSooo.. . • • •••• . . ••• 

1) Ao Lyceu de Artes e (ffi· 
cios da Uruãl Operaria de 
Oiam•nt,na ..•....••.• . . . 

/) Ao Lyceu de Artes e OfB· 
cioa de Ouro Preto, sendo 
1 :8ooS.oo para subvenção 
i cadeira de inatrue~,io pri· 
ma:- ia.... . . . .... .•....• 

r) Subv· oção ã Facu:dade Li-
vre de Direito .....•.•.•.• 

4) Ao A•ylo dl Veihicc dca-
amparada de Ponte Nc.va. 
ao Recolhimento dos Po-
bre& do P~o de Santo Anto-
nio de Oi~ntina, e ao 
Hoapatal ce Saude de Dia. 
mantim, 10 Aaylo de Or-

144:00( Soco 

20:000Sooo 

16:000S.oo 

:J:OOOSooo 

1:cootooo 
)C:OOCSoclO 



phlos da cidtde de Coneei-
çã:> do Se.ro, • 3:J~olx o; á 
Associaçlo Amante da In· 
atrucçlo e Trabalho. de Bel· 
lo H~rizont ::, e 10 Asylo de 
lnval:idos d: Caraogola, 
~:oooSooo a cada um .•••• 

( A' Escola Livre de Muaica 
da Capital .• . •...... ' . •••.. 

i) A' Assistencia i Pobreza 
da capital para a c >lllltru-
cção de predios ........ . .. 

k) AUJ.ilio d: 41xoSooo, para 
coru trucção de bospit.es em 
S. jJão d'El-Rei,SantaRita 
d: Cassia, e na cidade do 
Pani .. . ...•.•....•.....•.• 

I) Auxilio ao Centro Acl'de-
m,co para constru~ção d: 
uma herma em homenagem 
ao come! h:iroAff ·oso Peona 

m) A uxilios de que trata a lei 
r: . P'. de 1909, sendo . . . • 
2.4:oooSoco, á Santa asa 
de Be lo Horizonte e • .. ... 
J:oooScco á ~socia ão Be· 
nefice:>te de; Citaguazes 
para as obras de seu pui. 
lhâo d: tuberculosos e ou-
tru moles t ias contagiosas •• 

n) Para pagar ao ex.profeswr 
do o:usica daextinctaEacola. 
Normal de Dia antina,joão 
Nepomuceno R . Orsini, em 
virtude de sentença do Tri· 
bunal da Rd • llo • . •••• . . ••• 

IÓ:OOC$JCO 

ra:oooS:>eo 

r:sooSoco 

N. 6. Peasoal daa reeobedorila 
e~ 6aclea .••..•..••.•• 

N. 7. Aluguel de e~~&• ~ra 
reecbcdciiu e w .otos &a· caes........ ... . . . . . ..... 

N. 8. Porcentagem a eatra-
daa de fe~ .•.•.....•.•. .• 

N. 9· juros de cmpreatimoa 
de orphloa, de deposites da 
Clin Ecooomica c de fian-
ças ••• . •.•.•••...• . .• . .•.•• 

N. ro. Imprensa Official, PCI· 
acal· e material ••• ~ ....... . 

N. 11. Rcst11 ui~ c reposi-
~G:a .•..........•.......•• 

N. u. Apoaent•dos e refor-
miOOs . .. ... . ............. . 

N. r l· ll""prcsslo d: talões .• 
N. 14. Exercidoa6n:los ..... 
N. r s . Custas em caueas da 

Fazeodo1 . ............•.. . • 
N :6 . Empregado em dispo-

Di bili:1ade . . ... . . •.. . . . . ... 
N . 17. Grat•ficação de 10 ·1. 

a funccionniot, -:c accordo 
com • lei 4lS .. .. ........ ·. 

N. 18 . Passes e telegrammu. 
Serdo: 

•) Secretaria do Interior, Prt · 
~7:000S1Joo sidencia do Estado e Poli· 

'J:OOOSoo 

cia ....•. . ........•. . ....• 
b) Scecretaria das Finanças •• 
c) :::ecretaria de Agricultura. 
d) Mo•im:nto de for.;a publi· 

c a. com credito supplemen-
tar, si for necetsorio •..••• 

Scmtna ••••. . .•• 

30:o6oS000 

34 I ~177Sooo 

8o:oooSooo 

:aSo:ooo$000 

lO:ooolooJ 

s36:a~:l00 
6:·o:SJoo 

6o:oooSooo 

r6:oooSooo 

97:88.:. $000 

~o:oooSoooo 
35o:oooSooo 

8o:oooSooo 
40:00< Sooo 
30:oooSooo 

lOo:oooSooo o) Auxilias nã J pago~ á San-
ta Caaa de Misericordia de 
~ lnta Rita do Sapuc:.hy c 
ora destinados a auxiliar a 
construcção do hospital da 
mesma c1dade ......... . . . 8:oooSooo 

l6o:oooSooo 

'J:119I978 

§ 3: Sec•etarla de Asrlcultara, 
Obras Publicas 

N. 31 . Inspecção techni a do 
ensi no . ........•...•...... 

N. B . Curso Fundamental de 
Instrucçào Sccun:1ari1. ..... 

N. 34 . Direct ria de Hygienc 
-Pessoal e expediente en· 
do de ó:oooSooo os venci-
m~ntos do sec ~ etari . .... .. 

Somma. .. .. 10.819=911$478 
§ 2: Secretaria daa Plnan9as 

N. 1. Secretaria das Finan-
ças: 

•) Pessoal da Secretaria .... . 
j) Expediente . ....... . .... . . 
N. l . Recebdoria de Mica 

na Capital Federal: 
a) Pessoal • ..• ••..• • .•••••.• 
6) Eipediente e aluguel do 

predio .•.••..• . ••••• • •.••• 
N. 3. Serviço da divida fun-

dada : 

~ 
Interna ................. .. 

b Ert:rna ..•. •..... .• .• •..• 
~.'J2l:~o6oSooo 
l·~40:0l0Soo ) 

N. 1 • Pessoal d~o Directoria 
de Agricultura, ·ommer-
cio, Terras e Cclonização e 
um auriliar do Labora.torio 
de Analyses, com os ven· 
cimentes de 4:ó<. oS XX>, em 
vez de :a auxiliare ..•... .•• 

N. ~ . Pessoal da Di •ectoria 
da ViaçãC', Obras Publicase 
Ir.dustria, i cJusivé gratifi-
cação addicional aos enge-
nheiros 6scaes dl8 eatradas 
de ferro e aguas mineraea, 
ao p:ssoal da secção te c:bni-
ca e industria mineral e aos 
prefeitos de Cald&s c Ca-
xambú . • •. ..•••. . . ......•. 

N. 1. Expediente das duas 
directorias . •. . . . •..•...••• 

N. 4. Fiscalizaçlo de feiras 
ele ga do .. ..• . ..... . •... .. • 

N. 5. Terrenos diamant:nos. 
N. t>. Ob as publicas, incJu. 

sivé 1c:oocSooo i Associa-
çãl Bcnefice!ltc Typogra. 
phica para cooatrucçlo- do 
predio .•••••.••.•••••••••• . 4· Gratifi : ação a colleeto-

rcs e escriv&:s . . .. .. . ... .. 
N . 5. Directoria da fisealiza. 

6so:ooos~ N. 7. Junta commercial : 

çlo d: rendia ••...••.••.•• 
a) Pcasoal .• •.•.• . ..•..•••• .• 

247:.48otooo b) Espcdientc •..••.•••• . ••• 

JO:oooSooo 

6ro:oooSooo 

I0:88ob>o 
SooSooo 



N. 8. CCmmiealo de limites 
\Unto ao. Estada. vizinhos. 

N. 9. lntrocmcçlo de immi-
graotea e euateio das c:ol'J· 
niu e:listentea . •••••••.••• 

N. 10. COlotlias indigeDis •.. 
N. 11 • Mediçlo e 11emarea-
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cboico de juiz de Fóra, me· 
diar.t: compromieao de ad· 
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nas, auxilio de Joconta. a um 
indostr al competente que 
se propuzer a fun:1ar, na 
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Art. 14. Fica o P residente do Estado au. 
ctonza:lo: 

1. A abrir credito. supplementares, com u 
formalidades prcscriptas no art. 18, c1a Jei n. 
2.314, de 11 de juoh J de 1876, oblervadas . a~ 
disp<lições d(S paragrapho ; do art. J.•, dale, 
o. 19 t1e 26 de no,embro de 1891, ás stguin-
tea rubricaa do art . 6. · da presente lei, caso 
se vuitque não terem t ido sufficient: mente 
dotadas : 

Ao § 1. •• o. r :a. - Sustento, veatuario e cu· 
rativo de preaol poorta; 

Ao o. 16 do m:smo paragr.tpho-So:eorros 
publicoa ; 

Ao n. 17 do mesmo paragrapho-Assi .ten· 
cia a alienados ; 

Ao o . :ao (lettra d) do mesmo paragrapho-
Sustento a alomnoa, etc. ; e 

Ao n . 23 do mesmo pangrapho- IF.st.cla 
de Pharmacia); . 

Ao n . 1 do O 2 . • -Sc"IÇO da divida fun-
dada ; 

Ao o. ~ do mesmo paragrapho- Porc:nta · 
gcm a eollecto~s. etc. ; 

Ao r:. 9 do m amo oaragrapho -jures do 
empreatimo de orpnãoa, etc . ; •. 

Ao n. 14 d~ meamo paragrapb~-Exereac:toa 
findos. 

11. A realiar operaçOes de credito pua 
cobrir o dqieit que ac verificar ~:, a renda 
crçada nlo ac\1 auffic:iente para as deapuas 
ordinlriu ; . 

111. A. réalizar oper~óca de credito pata 
oc:correr ia deapeaaa cc m garantia de , juros c 
IUovenções a empresas c:ue de taea favores 
rourem, cao seja insufficicLte a renda or· 
dinaria; 

IV. A. realizar operações de credito li~uida· 
veia dentro do exercicio financ:eiro. como ao· 
tecipaçlo da receita, nã:> exc:edendo á tetça 
parte dt receite orçada ; 

V. A Cl ntinuar a subStituição das ap( lieca 
10 portador, de acco do C( m o dcc. o. 1.9'}2. 
de 1 1 de janeiro oe 19e7, fazendo-a exteDsava 
aos títulos emittidos na fórma do .dcc. c. 174, 
de :ar de agosto de 1894, pcdcndo fazer o rcs,. 
gate' doa títulos cu\o• pcrtadorea nlo accei· 
tem a substituição, fic•ndo-lne aberto, para 
este úm, o neceuano credito. 

Art. 15. A.s despesas de exercieios antcrio· 
res que forem p1gas pelo uereicio de 19n, 
ser ão eacripturadas a .b oa titu1o1- ~qcapu11 
ce exercíCIOS encerradolb c cExerctCJOS fin-
dos•. 

CAPITULO 111 
nxsPosxçõ s oa•.ucs 

Art. 16. Ficam manlldas 11 diapoaiçõea 
do' arts. a6, 17, aS, 19, :.ao, 21, 22. 23, 24, 12 
e 33 da. lei c. 5 ro, de u de setembro de 19'J9. 

Art 17. Fica o Presidente do Estado auc:to-
rizado: 

1. ·Mandar pagar á Santa Casa de Mar de 
Hespanha as quantias que lhe foram consi• 
te nadas em crçamento coa:o auxalio, cabido em 
exercício findo como consta da Secretaria 
das Fiaançaa; • · 

2. • A p~gar á Santa Casa ou ao hospital 
de c1rir'1de da Viçc.sa os aux iJ:os e subvenções 
que cabiram em exer cicio findo, i ode pen-
te de ttuacsquer descoot:.s ; 

3. · A reorganizar a Imprensa OfticiaJ, den· 
tro dch limites da. vetb• do n. 10 do § 2 . • do 
ar r. r 1, pondo em vigor a tabella a ooeu ao 
dec. n . r.s66, de 22 de janeiro de 1903. 

4. · A expedir novo e oppcrtuno reguJamen· 
to ao Gymna.aio Mineiro, pondo-o de 1cccrdo 
cc m a reforma do ensino que for fei ta pelo 
govcrnu federal. s. • A expedir novo regulamento para o )ao· 
çm.ento e cobrança do impGsto terntoriaJ, fa. 
cultando aoa ccntrituiotes, que poiSCJr m 
immovc ia, em diversos municipioa, 1 p1gar o 
b po!itO no de su1 retidc ncia tu oaquelle QDC 
lhes approuver, coosolieló ndo as d!spcsições 
espHsaa que ae referem a esse seavrço. 

6. · A rever o regu lamento de lllStrucçio 
primariaria e normal co Esta.do, 1úm dz fazer 
as modificações que a prat}ca v~e aconselhl~· 
do no sentido nao ~ó da d1stemmaçlo do cmu· 
no, et mo no d e melhor fise~l~zaçae, podendo 
crear a-cCaixa Escolar Of6c1aJ•-. aubven• 
ci ~;nada pelo Estado e car maiores attribuir;Oea 
aos promotores de }u~ti.ça para a fiscaJiza~o 
do ensino Los n:un&ctpiOS, medran•e medica 
gratificação. 

Art. 18. Slo abertos, desde jt. ao governo 
do Eatado, oa seguint es cre~i~os : • . 

a) o au~úciente para aéqU,tr&r o matenal ~e
ceasario para o bem fuocctonamcnto da 01re• 



ctor,ia de Hy~riene d., Estado e pari o 1:rviqo 
de de1iDfecÇlo. &can:!o cre:lCto o Jogár d: ama-
nuense dessa Dircc:t :Jria. c . m ~ vencimentos 
de 2:4ooSooo annu1es, ce•aada a fa:uldade q••e 
tem o direc:tor p1r1 contractlr peaaoal para ao. 
:xiliar a escripta da Gircctoria; 

6) O neceasario p1ra au:xi11r a Prefeitura dl 
capital na construcçto do novo ab ·atecimcnto 
d'agua pottveJ, fazend:> a a opera ;Oes de cre-
dito -lUC f rem julgadas in:bspenaaveis e 01 
ajustes que g1r1n•am o reembolso do Eltado; 

inalien•bilidaje e quPeaquer outraa -toe coDve-
nham 101 inttrCU(s.do Eatadc'. 

Art. 20. Fica o 80.,emo auc:toriu.do a en-
trar em accordo com a Camara Municipal d: 
Ouro P&eto, 1üm de auxial-a nu feataa ... com· 
memoraçlo do 2. • centeoario dl funcla, lo de 
c'/illa Rica.. abrindo om credito at~ s:oooSooo. 

c) Um de :.:as7:6J3S4oo (duzentos e cincoenta 
e sete contos, seiscentos e vinte e tres mil e 
quatroc :ntos), aupplem:ntar ao n. 10 do§ a .·, 
do art. 7. •• da lei n. s r o, de :u de setembro 
de ~~. (lrnpren~a Official) ; 

ti) Um de 40:0l3S91) para. pagar ao c:x.pro· 
fessor d: musica da e:xtincta Escola Normal 
de Diamantina c .dadã joio Nepomuceno Ri-
beiro Ursini, em virtude d: se tença co Tribu-
nal da R laçã ) ; 
:: e) Um de u:oo:>tooo para ajud'\ d~ eust 
acs Secr.:tarios de E' ta jo. de 3:8 81888 para 
repreeent ~ ça.o do vice-presi wçe ..:.o Estado, a 
contar de 7 de setembro a 31 de dezembr J do 
corrente anoo ; . 

J ) o qu : fo r necess1no, para, com o ac-
cor o que ln;er cJm as Co.mu. s Municipaes 
de Our Preto a Cataguazes, l iqui~lr as res-
ponsab•lid•des do Estado, rdattvas aoi em· 
prestimos ás mesmas fe itos pela Caixa Ec n::-
mica Particular d: 0 -r , Preto, co:n garantias 
do Estado faz : ndo as neces a rias · op!raçõ: s 
de cr~dito' garanttn1oos ir. t eresseJi do Estado 
pela etpecia izaçào de r ndas, tor.r:ando ou•us 
medidu que ass::gurem a~ operaçõe' e o re. 
embolso, uo prazo que for e:o.t i?ulado ; 

g) um até 16": :l<X SOO pa ra so.v _r o debitl' 
actu.il lm·nte existente, d S ta ,asa de Mi~ 
aeri ·ordia a Cap1 tal, c·. m o Banco de redito 
Real .1e Minas G!r.&.ell, entrando o governo em 
accordo com aquc.lla. tr st itui ;ão para f , z: r 
desconto : 1onua~ s das ~ ubvenções concedid s 
pelo Estado e consigna 'las c~ orçamento, e l · 
tab:lecendo clausulas ga anttdoras do paga-
mento de C 'oi pi tal e juro . 

h) um credtto suppl::mectar necessario para o 
pagamento de excesso de despe a q e se veriú-
c;.r n? n. Vl do§ 1°, do art . 7° da lei n. St.' , 
de :;a~ de sete bro de 1909, e mais o n:-cessa-
rio para o pa ~a111Cnto do excesso d: despesa 
que. se verifica r no n. VIII, Q 1. ·, oo mesmo 
artigo, : 1 mesma ld . 

i) um credito de 35:ooo$o:>o para acquisiç!o 
de mobiliari J do Palacio oa )' stiça desta c ~ 
pital, e completar a i ostallação san!tuia do 
mesmo. 

j) o que for sufficicnte para pr mover ac-
cordo com os outros Estadvs da. União, sobre 
limites do t .:n it :>rio min :.ro. su~metten:!O á 
a~b!tragem ~· : que~tõ.::; etistentes e as que 
Vterem de ' o1s a surgtr, nomean:io e apprcs 
vando atbitros e assignando os respechvc. 
compromisso . 

Art. 19. E' o governo do Estad, auctoriza. 
do 1 emittir 31apoti ces da Divida Publica Mi· 
neira, inalienaveis, ;>ara a constituição do pa-
trimonio j a. Escola Livre de Qjontologia de,ta 
Capital. 

P•ragrapho uqico. No cootracto, 1ae for c;:. · 
lebrado para 1 ~ffecti ridad.: da doação dessa-; 
apolicea para a~uelle tun, o governo estabele· 
eer.í clausula e condi;ões que g l rlatam ·• au:~. 

Art. 21. E! conudíJa 1 aubYençlo de ••••• 
20:ooolooo para a c. ffectivid&de da ex~osição 
regio.'!al agro-pecuaria, a ser realizada DO 
anoo vindouro, peJa Gamara Municipal de 
Uberaba. 

I r.· Easa subvençlo snbstituirá o auxilio 
de que tratam o art. 19 dt lei n. 440 de :a 
de <.utubto de 1900, e o art. 2.· dt 'lei n. 
4ç4, de 6 de setembro) d' 1907, que não será 
conce1\do no caso. 

8 ,,. O governo do Estado fixari, d:ntro dos 
limitc:s da lei n. 454. de IC)OJ, os premios que 
dev m ser concedido3 caq uella exposição. 

Art. 22. O governo do Esta io entrará em 
accordo cem o dr. C ar lo; Pereira de St For· 
t -.s, conces\arh dt ·. d ::. F r rro de Turvo a 
Pradoa, afi m ce que Ih: se jêm r · t i•ui:'ts 01 
ireitos pl gos :10 Estado e despc.sas fcttas com 

estudos c plantas. visto ter-se t rnado m•te· 
r.ialmente impcs ··vel a execução do contracto 
.r na ~o a r6 de fevereiro de 1&}2 e inoovado 

em 18 de dezembro de 18c}). 
rt. 13. Fica creajo. de de já, o logarde al-

mcuarife da Secretaril oo Interior, com bança 
idonea. a juizo do g-cverno, e vencimentos de 
2. • officiat. 

r c. '4. Da verbt de que trata a lettu e 
1 n. JO do Q 1 • • do art. r J, será paga, desde 
iá, 1 uaotia de 1:oooSooo. 

Art . 15 . Fica.m, desde já, equiparados os 
venc.mt. ntos do director dt Secretnia da ca-
mara d s D~;:Juhd s :: do dtrector de serviço 
das essões da mesma Cam~ ra aos do director 
da Secretaria do , enado, e b~m ass m o · ven-
ciment s dos ofúciaes, d bibli t necano e do 
tacbyg apho auxilrar da mesma C•mara aos 
resp ctivos funccionarios de egual ca thegoria 
da ~ecretaria ao Senado . 

Art. 16. E' o governo a ..: torizad a adqui-
r r machíoas para. construcção de estn:Jas de 
Jojagem em diversas -'On do Estalif 1 po:i: n· 
do emprestai-as às C amaras Mun cipàes para 
l-CUS serviços, correndo a despesa pela verba 
do n. 1<4 do § F do ~rt .•. 

Art. 27, 'o Presid:.nte d Estado aucto· 
r izado a promover obras ':!~ eaneamento e ou. 
1r s melh ramentos d: ...-ec..onhecida neces3ida-
de noa municipios que .. e pro::xmham a assu· 
mir a re ponsabilidade e sat isüzer, com auu 
rendas, os encargos da opera;ão de cred1to d:a-
ticada á reali z· çAo desses serviços. 

rt. 18. Pod;:rá o governo entrar em ac-
cordo com as Camaras Munic.paes, não aó 
para se encur garem das cbras de .. ancamen· 
to e outra•, como tamb:m pua. fazer a arre-
cadação das rendas muoicipaes que garantam 
o reemt:olso do capit al nellss empreg-ado, e 
reapectlvcs jures, de modo a. não ter o Estado 
onus a •gum . 

Paragrapho unico. As obras de que tratam 
os arts. anteriores nlo ~vem aer tutru 
a t6n do ab:stecimento d'4gull, r~:ie de cago· 
to e tnstlll&ção de força electrica. 

Art. :.:19. Egualmente ~ o Presidente do Es-
tado auctorizidoa fazerogeraçGea de credito, 
dentro ou fora 4o paiz, at6 a •mportancia ne· 



. .., 
cetUria .para a realiJaçio · deaiea aer.viçoa, 
pratando a sua garaati'a _, uacpraodo a ap-
plicaçlo dia 'rencill l!láDicipaea d:atioa:in J.O 
mesmo &m. ' • 

Art. 30. Os empreatimoa manicipaes, li 
e'Xi\tc:Dtes, poderão ser con•ertidos e unibc:a-
00. de accordo com o plano deata lei, ,delde 
que •••im teaolnm aa pod:rca Jocaca •• 

Art. 'JI. Fiel, dcadc-a data da ) pub 1Uçlo 
desta lei. o governoJ do Estado aactodzado a 
glrantir o juro annual de 6 •1 ouro, no ma· 
ximo, até o C.O?ital de -4 milhoe& eaterlinos, 
cmittidoa por seriea a um banco qQe a: fun· 
dar DO Estldo para operar principlllm~nte 50· 
brc credito hypotbecario e agrícola. noa ter· 
moa da lei n. 508, de ll de aetc:mbro de tQ'J9, 
fuen:io aa opertçõca d:: credito que forem 
neceasaria . 

Art 31. A.o provimento d~ cargos d~ c.ol-
lector e de escr.vão das colle:torias do Estado 
poderão c nc0rrer não tó os colloetores e es· 
crivàes d= t:ld •s as clatsea actua!a, como 
tamb:m quaesquer pessoas idoneu . obaerva· 
doa, quant àqu:JleJJ, cs dispoaitivos dJ art. 
30 da lei n. 510, de 33 de aet~mbro de tc;09. 
e outrcs que re&uiam a n:aterta . 

Art. H . As collect ;rias do Estado fuoccio-
nario t .. dos os diu utd•, das dez boraa e 
meia d\ manb.ã. u quatros hora' da tar le, 
pod:ndo ser prorog&dO o expediente quando, a 
\uizo do governo, honYer conven.encia em fa.-
zel-o. 

Art . 34 · O coll:ctc.r e escrivão se subst~
tutrão re:iprocameote, accumulando as bn-
aaçõ:s e vantagens do cargos, st.lvo a x · 
ce ção ad:antc eatab:leci:ia. 

~ 1. · Nos im,edi ent~, até oito di a~. se·á 
o c Hec.tor ubstitui:Jo pelo seu agente, si l • 
tiver com exercício egal servind.., eate u lti 
mo s b responsabilidade de collector. 

~ 1 . · N impe ji 1 nt".s de mais de 01t 
dia3 a ~rá o collc:ctor substitui:h pw!O respccti 
VO escrivã J, SCj i q ~ I} for O motiVO éa IUbStl · 
tu'ção. 

§ 3· · O e3c r i ~t lll) erá substi tuído. no' icr:~e
di eoto ·, até oito dias. pelo seu aju1ante, a 0 
tiver co cxerc·cio legal, servinjo este s<.b 
responsabilidade daqueJle. 

~ 4. • Nos impedtmentos de mais de oito 
dia•, erl o e•cnvão substituído pelo respecti· 
vo collector, s . }70 : 

a) si por excesso de :!erviço não puder o cal· 
lector accumular as dut fun çõ.s; 

b) si o ecretario das Finanças iulgar i ~ c n -
Yenie.lte a ?Ccumulação. 

1 s. · No cas do par.grapho antece:ient(', 
vedficada a byprJthese da Jettra-A, s i o es· 
crivão t iver a juda te, servirá este, deade que 
n isso convenha. o e"civão, que ficará respoosa-
vct pela ge:;tlo da:Ju.:lte e tet á aa vaota e os 
reapectivas; e sa e~ c rivlo não tirer a,udan-
te p(dera o c )l!ect: r nomeH-lhe subitituto in · 
te fino, pessoa idon:a q Je sirva sob sua respon · 
ubilid.de. 

Venb .ad t :1. bypothese da lettra-S. o Se· . 
cretarto jJ, t r' t1 '·· . .,; n o"ll"arã pessoa idonea 
ou auct.nz.ar.l ,rJllector a faze!-") . 

Art. H. As lespesas com eaitaes e outras 
-pubüea Oo.; Iegaes e 1uctariz1das acrlo paga 
pelo c:.llector e pelo Tbesour do Eatado e m 
parte3 rguaea, , ben O a parte ..- deate ultimO 
ab:>nadu ás collcetoíia, CDedianto prova doeu· 
mental da1 men:iona~ts d:apez.as. 
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Art. 35. Pelo lerYiço de 1rrceact.çlo du; 
rendas estadoael oe collectores terão u lO· 
gaintea porcentageba, nblervada a clasai&a-
<.ão du respectivas collectorias : 

·•·· claasc-8 •1. at~ 2oc:oootooo c 3 •1. 10· 
bre o exceaao . . . 

2.• classe-to •1. at6 •too:OOOSooo c 3 •1. lb• 
bre o c!xc:caso. .• . 

3t ·elasse-n •t. at6 Ss:ooctooo e 3 •1 • . ·so• 
brc o exesao. • . r. 

.._.,claasc-r3 •t. até 70:000$ooo e } 0 /. 10· 
bre o excesso. · l s.· cla'IC-15 -to at6 ss:oooSooo c l .,. 80• 
bre o excesso. · 

.• classe-19 o;. até 40:oooSooo e 3 •t. so-
bre o ercesso. : • 

7 .• classe-12 J/1°/0 ate lS:oooSooo e J.•t. 
sobre o excesso . · 

s.· classe - ls'/. até •s:oocSc.oo e 4°i.so-
bre o excesso. . 

Art. ió. As porcentagens abonlffas 101 
collectores e escrivães, de conformid.de com 
as r -spectivas cla:scs das coltectOJia , ae1ãO 
deduzidas mensalmente na despesa do c.ompe-
t nte balanceie . . 

Art . 37 . N':'s inventuios ainda que adm.-
nistrativo e c m outros actos serãu contadu 
á u lles fuo:ciooarios e pago<J pela. 4 • parte 
as cu~tls taxad"s no art. 76 do r~gimento de 
:.ustat' vige nte. 

§ 1.• No ; a ro·amentos de l:ens de valor in-
ferior a 1 :ao S oo taes cus as serão contadas 
e pagas pela metade. 

~ 1.• Nas causas em que decabir a Fazenda. 
P blica, ~ seus gente3 ou representantes não 
terão d.reito á percepção de cuatas peloa actoa 
que praticarem. . 

rt . 38. O. coll ct res e cutros agentea 
a F .. zenda. Publica poda lo requisitar de 

qualquer repar t o~a · p1.. blt ; a ou :ri uual os c!o-
cument03 e cerhdões que forem necessatios 
á defe&a dvs ,nteres es e direitos dJ E!itado, 
d«vendo lhes s rem fornec idos un e outros 
independente de qual l!er pa g )m nto. 

. t 39. O go\·erno do .:.~t ado exp dirá 
o ne:esbliO re ulamemo p 11 a cor.s !.dação 
da<J disposi;G:s Iegae'~, rei ti r as aos serviços 
das coll:ctorias e tadoaes. 

Art . 40. Revogam- se as disposições em 
co· traria. 

ala das sessõ: s éa Camara dos Depu1ados, 
12 d.: setembro de 1910. - Sen na F i f! U· iredo. 
- Ne.soo de Senna - joã > Lisboa. - Heitor de 
Souza. 

U MK • ) SKKHOR. solicita p evidencias i 
M~s:t n s: nt1d0 oe ser o referido proi : cto 
dutriboido aos srs . deputados amanM, coai o 
c\\ioaa Gerae. •. ~en1o incluído ca o• d:m do 
ai•.-Será a t cn ido. 

O a a.. EDUAllDJ D:> AMAX..U., por parte da 
ommissão re: pectiva, aptesenta a seguinte 
~edaqifo fiMl do projecto n 56 (JroÍbs'ç4Q ffe 

51) da Ca,.a,.a, de I908, de a«ordo COJJl IJS 
~ndfJs'tlo ~ mado. 
A com missão de R e acçlo d2s Leis 6 de pa. 

rccer que aeja submettida á discussão e appro-
vada a eguinte redacção final para o pro\,eto 
n. só \á d:scutido e approvadJ em tod01:11 01 
-t:lrnoà regimenta:., llCI a eamara c QO Se-
nado: o coogrcsso LrgisJatiYO do Eatado ele Minaa 
Geraéa decreta : 
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A· t. a: Fic:a crcado, ceata Capit~ o cMu-
ee Míoeirc•, de quo cogitaram o art. :.a.· 
da lei n •• ~.de n de tulbo de •89S o art. 7: 
do dcc~to n. 86o, de 19 de setembro deaa~ 
meamo anoo • . para quando as circumatanciu 
fiqanceiru do Ettado .o p nnittirem, a jqizo 
do goorerno. 1 r.· Este Muaeo será co hiatoria natural, 
cthnographil e antiguidades de Minas Genes 
e<para elle ser&o removidas as coUc<:çO !~ e 
objeetos de arte. cerau:iea, eatatuaria. mobi· 
Jiario antigo, joias, quajro•, aravuras e eata

1
m-

pas, de nuo:tsmatiea, arcbeolr gia. miner · o 
gia etbncgra~bia e o·Jtras 1t cxiatentes . no 
Archivo Pubheo Mineiro . 

f :a.· Si o gçvcrno julgar conveniente .an 
nexará pr ' isoriamente o •Museu Mineir,'• ao 
Archivo Publico do Estado. maa aob regula-
mento e direcção espcciacs, podendo tambem 
eatabelecer uma de JUU secçO::s na cidade de 
Ouro Preto, como centro de arte hiatorica em 
Minas Geraea. 

O 3· · O c~useu Mineiro•. al!m de !ervir 1: 
repositor:o de amo~tras dts riquezas naturaca 
d.· Estado. oe collecçõca de objectos de h istoria 
n.tural, de, thnog1a,..hil e d: arte em kCral, 
mormente de objecto ;ntigos e raros, que se 
rela:ion· m maia particularmente com a Hia-
toria de i\iaas (nos tres perio:!os-da capi-
lan'a, Província e Estado), terá a incurr.b: n ~ia 
de zelar pelo i moncmentoa e edifici s r 1sto i-
cos exialentes oo Estado, pr lp.)od"" ao governo 
oá meios de sut restauração ou come•vaçã:J . 

§ 4. · Os objcctos, collecçõcs c o patr mo-
nio do i\ \useu aerã) obtidos por dadiv., compra 
ou permuta com cstabelec•m~ntos congenerea 
do pai z 0 " extrang.:iro. 

Art. :a: O cMuaeu Mineiro• fica• á dividido 
em tres sccçõ:s: a) de Hiatoria NÃtural: 6) 
de Ethoogr~pbia; c) 1e Antag Ji aj s histori . 
C I!. 

§ r.· O pessoal do Museu será coostit:: ido 
por um director, u 'D coll3ervador-preparador 
(cura t e r) um n . turalista-viajante c um p )r· 
tciro 2 cc~mulando as fuocçõcs d ; guarda ser-
vente, 01 quaes tcrlo os veccim~ntca comtao· 
tea da tabella annexae aa funcçõ :s q :e em 
regnlamento dea~ a lc i o governo lhes ho:.1ve r 
de dar. 

§ J. • O govc m) fará as primeiras nomea-
ções do director, do conserv oor- ;:repandor e 
d> natunlista-via iante, independente de c• D· 
curao, apro•1eatando para esses cargos ci .1adâc 
de nocoria capacidade para ex ~J Cc. l-os. Poje· 
rl >ser aproveitados prohssionaea extr,ngeiros, 
mas em commissã J, para os referi os cargus . 

§ 3: Em t~do quanto lhea for applicuel, 
consideram-se extenaiVis ao cMuseu Min : iro, 
e ao pessoal t(chnico nc lle emprega1o as dis· 
paaições legaea e re~ulamentarea por que se 
rege o Archivo Public'J Micei10. 

Art. F f ica auctoriZldo o g overno a de!-
p:nder co:n a fund•Çáo c inat&Jleção d > Museu 
at~ trinta contos ce réis (3o:ooo$J:'O) ficando· 
lhe ab:rto o n: cea!ario credito para as prime•-
n.a despesu e CUl teio do Museu, emquanto 
não se consignar no Orçamento da despesa do 
Eata1o a verba. annuaJ que for relativa ao Mu 
ICO. 

§ r: Imprimir·st·lo nas officinaa da Impren-
sa d:> E•' a do os Annacs do <Museu Mineiro• 
reviata dirigida pelo director do Museu c quê 

inserirt estudos e communicaçõ:s nferente& 
•• lcttru., 6 o c do art. 2. • deata lei. 

f 2.' N'l credito abertoau goYcrn'l, no a:t. 
J.', eatllo co:nprehcodidaa u verbal qu~ fo• 
rem ne, cssariu para a acquiaiçlo de aDI &U• 
meutos e apparelbes deatinadol a prepanç5ea 
taxidcrmicaa e para a compra de obtectOI e 
collccçOea com que ae iniciar o Museu. 

Art. 4· • O govemo regulamenta~ a pro.-
aentc lei, DO acntidl que melhor consultar aos 
6os e interel'es do Museu M·neiro. 

Art •• s: Pevogam-se as cüapoJiçO:a em 
contn.no. 

'l'abella de veaelmentoll 
EmpregJS Vencimento Total 

o ;rcctor . . ............ . 
Conservador-servente 
Naturalista·viaiante .. .. 
Porteiro·~erfente ... .. 

annual 
6:oooSooo 
3:6~c S .co 
3:6J: $JOO 
1.2()) $ooo 

6:oooSooo 
3:6xSooo 
3:6x.Sooo 
u:aooS )()() 

Os vencimentos constantes da tab: JJa serlo 
di lidid?s em :a!J de o~deoado de r /l de grati-
fic •çào -Ao n ' tJralista, quando em viagem. 
será abonada um:1 diana de dez mil r~ia 
{t c.Soto). 

Sala das comrris!ões, 12 de setembro de 
tQtO -Eduardo do Amual, presidente c rela· 
to · .-Jut:o da Motta . 

O lllllSMJ SllNHOa pede e obtem dispenaa 
das formalidades regim~nt les , afim deacr a 
refcrida.redacçã ) discutida e votada inconti. 
nent~. 

Lid1, pois, e poata em diacusslo, é a meama 
s~m debate approv.da c remettida â aancçà:). 
- Comreunique-se ;o Senado. 

O sa. Jur.to DA MoT'tA., ea: no:ne da mes-
ma commtsslo, env1a à Mesa aa seguintes re· 
dacçOes finaes : 

Redacção bnal diS emenchtt da c amara ao 
prcjecto n. t6:~, do Semdo. 

A co · missão de Rc:d1cçlo d~s leis a que 
foi presente o rro}o:.to n. t6:a, dJ S :nado, já 
•p~rondo em 3. • d1scu~são, conjunctamcnte 
cc.m as rcs ;:>ecllvas emendas adoptadu pela 
cam• ra é d : parecer que a estas s: dê a se-
kUinte redacçâo . 

Art. ont,núa em vigor a lei n. 141 de 20 
de julho de 1895, excepçào feita àpents 
doa arts. :a.·, 9· ·. ro. 11, 12. e q qt:e ficam 
expre•samt nte revo6 ados ror c ta lei . 

At t. Cada colonia te• á um di r ctor que a 
um tempc, será director d: agricultura pratica 
e profess r d.: i~t·ucçào primaroa percebendo 
cs vencimentos annuaes de l:ôÕoSoo<', b:m 
coa:o um escrerente, auxiliar daquel le em 
su~ s func ;õ:a, mediante o vencimento de ..... 
r:8oc$oco. 

Art. Fsca r:.vogada a tabella de vencimen. 
tcs a que se refere a citada lei n. 141, de 
189;. 

Ao art. 1 • • em vez c!c cfun1ar uma c I ni L 
co· recciooal•, cig~-•c c~undar duaa colonias 
cole nias corre cci<Jnaes. 

Art. Poderão aer egu,·mcot~ re: ol bidcs n1s 
col n:as corrcccion;cs < s mcnorca ddinquen-
tes. 

SAla das commii!Oes. r :a de setembro de 1910. 
-] 1 o dt Mott•. relator.- Edoc1rdo do Ama• 
ral, presidente. 

kedacçl? find do proJCcto n. UJ . 
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A C01Dmla51o ele Redlcçlo du Leia a que f.,i 

prOICIIte o pro\ccto n. 6J, da Ctmara, com a 
emencla oferee•da pelo 5 nado, deltadda para 
cODitltuir prJ\ectl diatincto, ~ de parecer que 
para este se adopte a seguinte redacçlo 6-
nll. 

O Çoaare110 Leiislatito do Estado ce Mi· 
nu G~raea dec .. eta : 

Artigo anico. Fica dcsianada a aegaDda do-
ming~ do mez de ma ço cso anno proximo fa-
toro pua a rcalinçao daa eleições de se na· 
dores e d:put1::lcs ao Congresso Mioeiro, n1 
sexta JegisJaton. 

Sala da1 se sõ:s u de setembro de I9tO.-
julio da Motta, reiator,-Eduardo do Amaral, 
presidente. 

O oraéor pede e obt-:m dispeosa d•s form•· 
lidadrs regimentacs allm de serem cbac:otida e 
votda1 na p ·rs nte s:ssào ás redacçõea 6· 
naes que acaba d: 1preaentar. 

Parsa-se á 

Auus•NTAçio n• parJaT.)S, RB~~aw•NTc.s, 
JNDICAÇ08 , INTRP.IlLJ.Açô•s. Mcç:aa 

O I!IP. Seaaa Fl&aeiPedo: - Sr. Pre• 
aidente, a C•m ra municipal e directorios po-
liticoa do municipio d~ Guanhletr, achando 
conveniente que s -.jam as diviaas deste de-
terminadas e claras com 01 municipios visi-
nhos, e que seu di~ trictoa s~jam m:lhor dis· 
tribuidos, fizeram-me portador de um pro\ecto, 
que digo com I• tisfaçlo. organizado de urn 
mo1o claro e preciso e que d:via senir de 
exemplo a tcdJS os projectOI ~ eme, hantea. 

Consigna elle, nlo aó a divisAo do mu ici-
pio em dis:ricto,, coml tamb:m as divisas 
com 01 m~nic:ip• cs Jimitrophes em6m, ~ um 
projecto que, rnr recendo apoio' do Congresso 
Min:iro, deter .n i~ arâ. prcch a e claramente as 
divisas j município de Guaohiea com os cir· 
cumvisinho•. f<~zendo dc.•appHecer as duvidas 
que exiat: m sobre as euaa d visas. 

T•mbem entenderam elles que o muci:ipio 
deve ~ er d ::>tado de outros diatrictos, cuja 
cre; çlo ( coaaignad'l oo pr-. jecto. 

D:ixo de lêr o 'rojecto, por ser um pouco 
extenso, coneignaodo a ; enas. que a divisão do 
municie> o será feita em oitJ dtatr:etos com ., 
d~nominaçoe, seg uint s : 

Cidade de Guanbã:s. Pjtrodnio de Guanhães, 
D:>rea de G anhã s . Farils de Guanh.les, B•· 
raums de Guan t- A~, Traves ~o de Guaobãts 
Divino de Guanhãea, Genzega de Guanhleà.' 

E•pero que 1 Casa ditá o seu apoio ao pro-
jecto que aprcseLto. (M-.;Jo 6eml). 

Pt'ojeelo n, I2f. 

(QJinta legis latura) 
(Divi~as do a:unicipio de Gutnbãea) 

A: t 1 .• O municipio de Guanhã:s ae com-
porá dGs diatrictoa 8cguintes : 

t • • Cidad: de Goanr.lcs • 
:a.• P atrocínio de Guannica ; 
l· • Dores de Gaaoblea; 
4 .° Fariu de Guanhi·s; s.• Baraunu de Gu&.Lbles; 
O. o Trave11ilo de Guan lei; 
7 .• DiYioo de Guanbaea; 
8.• GollZaga de Go1nhlcs. 

Art. 2 • As dhiau do manidpfo do G--. 
nblCI aerlo U lqaiDtCI : 

PeJo lado direito do rio Guanblc:t, ~jó a 
' foz do rib:àrlo cPiçutlo., qoe com todlt U 
sala afflaenc: 11 o vertootea fica fazendo J)líte 
deste m•Jl.i:ipio e pelo mesmo rio Guaohla 
ab1ixo, toda a marcem. vertente• e eoaflu· 
eDdu direi til at~ á IUI foz DO rio cSaoto lt,Dt-
tonio•. 

Pelo lado esqu~n!o do mesmo rio Guaat.lea. 
partindo do eapiglo ou P<ontal mestre que 
vae tc:r ~OI altos da serra e espiohac;o quo 
fazem e determu:.am n vertente• do Ja:to di-
reito dos ribeirões c:::cnquistu,-cGungu-
e cCindooga•, pela mesma serra aciml diri-
gindo-se para o no te at~ alcançar o alto ~ue 
verte para a f• zenda de Maneei Ferreira Ptn• 
to, a qual fica fazendo parte deste municipio; 
e puaando a linha divrsolia pdos 1ctuaca i· 
m t ca deata fazen1a, por baixJ della atra. 
veasa o ribeirão doa 4Pintc•• cu de cS. joio• 
e segue at~ ga.uharo alto d > espigão opposto 
do lado direito do dito rib:irAo doa cPintos• 
ou de cS. j:>ãc•. p r e te espigão acim1, di-
r~ cção Norte, até alcaDçar os anos que vertem 
para as aguas do rib:irlo Ver~nelho, e destes, 
rumo O: cidente srmpre pelos altos, at~ al-
carçar os alto!', ~ectcntes e cabcc·ira e5qoe•. 
da do ribeir ... o eM aia do Meic•. que dá servi. 
dão á faz c: n 1a de Lindolpho Rodrigu :s Coe-
lbo ; por eatt s vertente!, dcscen :!o pelo ser-
rote m:atre, que divide as 1guas do tibcirlo 
eM l ia do Meic•, das do rib ;i r' o 4M tia de 
Bailo• . passa pc:la S:rra das Posics e pelo pcn-
tal principal da cSeninha., in1o terminar por 
um recta na margem e1querda do ribeirão 
cMaia Granck•. 

Neste pon o, atravcas1. a dita re' ta, que 
d~sce p Jo ponta) da cSerrinba•, o r.bei•lo 
.. Maia Grande• pn1a o ado cireito ~e\ te e se 
dirige ao pc ntal da •erra dencminada cSam· 
paLa• fazendo diviaa com o n unicipio do Ser· 
ro. r'or cata serra e vertente do nbeirAo 
cSampaio•, vdteia a linha diviiC'ria pelaa Cl· 
beeciraa e Yertcntes do corrego S. Caetano, 
on:X ~a flz~: n 1a do tenente Pedro Barroso AI· 
ves c det cen:to dos altc.a e ve· t ~ nte esquerda 
dl dito corrcgo S. Cr~ et ano. di ige-s~ a Jit ha 
d1visJria por uma recta para a margem do ri· 
b:irào ou c~ai a de Trás•, tm frente â foz do 
corrcgo cValongc • que áCJagua no dito ri· 
b:1rlv ou c~.ia je TrU•, e subindo cVaJo :-. 
gc• acima, o quaJ com todas., !u~ nrtertea 
tica fazendo parte ae•te muo.ctplO, att ao 
alto d1 serra que separa as tguas do valle do 
c~aiu das do vai! e d 1 ribei ã J cGra ypú• ; e 
~llim sempre p;:Jos •ltos att alcançar o pon· 
tal da vertente esquerda do corrcgo cCor1h•. 

Pelo dito poottl e vertente e1qucrda do cor-
re~ cCorr!a. abaixo até at ravesSir o ribcirlo 
cGraypi., para o lado e•querdo deste. e se-
gui d , at~ a 'c:•nçar o alto q•1e •erte P'!"l .as 
aguaa d) ribtuào Santa c · uz l!O lado dlre,to 
c..leSte ; e por cate alto ar ór-.~, que divide 11 
•guas do ribeorlo cGraypú• das do nbeirlo 
Santa cruz, VO teia a linha diviSl ria pelu Cl• 
bcc~iras e vertente~ do dit:> •S1nta Cr .. n esc-
ttUe em dirtcçao às cabeceiraa ou Qaacentel 
do ribciriJ cLtgoa G •nde• e por cate abaixo 
com todU as • uu vertentes e coofluenc:iu att 
à aa1 foz, d.:Jie cLaaoa Grande•, Ql mar,em 
direita t10 rio cGorr:nte Graadc•. 
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Pc:b c'~rrente Grantl . • abaixo, at~ t linha 
toeta qúe, pattindo <te sua mtrgem"eaqucrth, 
Yae ter aos a :tos e yortcotca •esquerda d.l ri 
\)eirlo . c V ul'.ntu e por , ~~te:' altos c. vea~cn
tei j baixo até ·~canç_aro r,o ~c.o·rentanb'•· ,e 
aeauindo na d rec~o d~ pontal e .Yertc nte di · 
rcita do ribeirão"sos cQbint,Ji•nos•. por 'estes 
íJtos e Yertent~à acima at~ . gtohar os a .tos 
da a·~·~ra ou ·espinhaço' que faz m ~ ~ vert~r to; 
direita ê:lo vt lle do ribeit1.ó ' ct.anq'leinl•, e 
púr eatu a ltos voJreando pdaa c• b:ceiras e 
verícnter, do d'.to cTranqueira!•, ~e! Ce pela 
sua Yertente esquerda até á. sua foz n·J .rio 
~Suassu~hy P~que!X• 1 nJ pooto t'enominad 
cBocca junta . 

OJqui, dá fóz d.J Tranq~:eiru, p~lo dito su. 
às~uhy Peq•: eno ablixo at~ 3. foz deste no Rio 
Doce . 

Pelo Rio Doce a cima do lado es~uedo att 
á fez do ri) Santo Ant . n10 e p r este acima. 
tambem do lado esq uerdo até á foz do r io 
Guanhàcr. Pelo ta:lo direi to deste rio G·u 
nbã :s ' acima, com todas <s verter. te\ e con· 
Ouencias H ~ o rib:i rão Piçarrão; e pele lado 
e. quer ~o do mesmo rio Gu nhã :s a ci ma, com 
suas vert ntc:s e coofluenc ias até o ponto de 
orc!e começou a divisa, no pontal, ~errA S e 
mo r . s que f, rmam as tom .adls e vertentes 
esqt: ed~s dis agu s do nb!i · õ ~ s ccooqu ~5 la• , 
cGunga•, c ~oinho•\ e cCtr. donga . 

Art 3· · As d .v1s~s do d1 ~ tr: ct o da cidade 
de Guanbães, ae. ão ~s seltu i r t ts : 

Pe:o lado e ,quudo do · R,o G·u nbãc:s, pLrtc 
a linha. di t ísc:.ria do contai ou espigão m:t t r 
que. da margem esqu rda. do G Jz.ohães. scb: 
fcrma .do· ,e. tente dir tb. do c~rrego c :olo-
n;~ • e subin·Jo em dir c:cçii.o a s:rra dos M t t s 
ou D~metrios , pe r es ta. s -: na aci a. at~ O' a i· 
tos :t :;erra do B. tthr; est .: serr~ do Bert bo. 
dirige-se a lí oha div.sori a para o Nort l':. o· s a 
pelos a tos e verte .' es dcs ribeirõ~1 cO 'ivel•. 
cC!ndoog·• c cBa r..:,ra• at~ alcar.ç r a serra 
do Cm on a, e daqui, egu indo rumo do Ori. 
ente, pa -; a pela ~rra do c · nastr~ e cabecei -
ra ' d .. Bnreiras c vac: ter &O alto ela !lr:rra: do• 
Tr s \orrcs, s:n·pre p ~ lo, altr s d !;trta nts 
c beceira\ c vertente i d r.beirà) Tr~s Mx· 
ros. 

Por e .- t e rib : irà > Tres 1\\ rro al:aix :-, com 
tod1s as s·1as vatc nt~s e c•. nfluen ~ ias a ê ai 
cança r opont"l ou espig Q que forma' a v· r 
tente o m rgem e quecd d .> r b :i·ão u cor 
rego cSapét, u~ c!esagt: a n ribeirão cBJ· 
nito•. 

OJ oo;ata, \'ertente esquerdil d J ri b ;irao 
cSapé•, por clie ac 'ma a· é :~o llro da .scrr do 
Cavaco e seg ; iodo esta , rum'> Norte té .J. 
cançar a3 cat e c i ras e v ·rt nte csquerca do 
rib ir !lo ou co! r . go d:-s Marques. e as~im do 
alto da serra do c av . co pelo p~nta . e • ert ~ o-
te csqu rda. do dit !l corre~o dos Marque!', (que 
c')m todu as ver tentes e conftuencias até á ià 
men .ionada c rte : te etquerda do corre~ o SaFé 
fica pertc:nc.o:nj:> ao districto do atrccinio de 
Gu:~.n h~ S ), carrego coa Marq•·ea abaixo até ao 
rio Corrente Grande nt sua marg~m di re•ta. 

P r e•te ri Corrente Grande • :i:ra e do 
lado direito, par: e a linha divi~oria de t.:ma. r e· 
cta q l1e, f ah:n:lo da margem direita d.He rio 
corrente, "ae ter ao alto e pont .. t da serra que 
determina as verteutea e cab:cdras d:ll ri· 
beí: õea- c Santa Rita, Pitangas e Carranca 
altos vertentes que dividem os diatrictca de 

Ha raunaa o c ~dade; de ata mesma linha rccta; 
peh ·r~ o.Corcente Grande ac:ima, a murem e 
Yertente ,direita at~ á. foz. d) ·rit:eirto laUto. 

·Riboirlo P:mi,to ac:ima, todo o lad> direito, 
o cio la® esquerda aómeote do s:ootd e vor• 
tante c=_,equerda do c:oruao SaF6 para ·acima_ 
com~cebendendo asa m o districto dt cidade, 
os ribeirões l'rea ~rros. TaquanJ, carranc:a 
e B::n to pe'a vertente dar~iJa deate at6 o rio 

' Corrente Grande e por e~ te abaixo. do lado di· 
reito at6 alil))laQue vem recta. das vertentes 
c cate ;eiras do nõ:irão Sa!.. ta Ri ti, m9rrer no 
mesmo Cou;ente. 

Pel) rio'<::orrc:nte G ande a c ~ma, 6 ainda 1 
divita d: s dt s t ricto~ da c :dade e d'l Patrocínio, 
d~sde a v.o:rtente esquer Ja do riteirão dos Mar-
ques até filc •nçara linha recta que, pa:-tmdo 
da margem esquerda do mesmo rb ccrrcnte, 
vae ter llS altos e vertentes d·J rib: irão Vo-
ta .te, "Ue cem l!UU confluenciu e vertentes 
6cun pet ten :endc.; ao districto é o P•t~cinio; 
e desta linha que turbem divide o districto 
d : P trocilio do d.stricto p~ Jicül de Santo 
Ar. tonio de Guanbães, segue e continua CJ d;to 
c orrrnte Grande• faz n~o a divi~a do distri-
cto policial de Santo Antonio com a da cidade 
llt é á f< z do rtbeirão c Lagoa• uo lad:> direi to 
d:Jlc t io Correme, e pel ribei rão U .goa a: ima 
A.te acs alt s ·~ vertentes do ri-,· i: ão cS<- nta 
C• uz•, fucn !o :Hvi~a cem o município do 
S ·rro . 
D ·sc~ a linha divis?t ia o eles a ltcs vnt( ntel 

dirt:i ta do dito r,beir ão cSa.nta C r un i té al-
cançar • linha recta que atruea:an. o o ri· 
be irào Gr)ypú, vae ter r o contai e vertente 
efqllerca d) co reg<', c ~ orrc.ia e eguindo por 
t S!e a lte e vo t·nt~ esquerda d l cCot rcia :r.ci· 
m t ~ a Jcarçar a se·ra que faz Vt:J tente p r a 
os rib ~ irões oe n~mina~cs cMaias•. 

Pt:l~s :a lto ' e vertentes dos rib•irões c~1tian 
aba X?, a é alcar çu as c<bece ras e vertentel 
d carrego cu ib:irã? cValon c• e por e ;te 
a. t:a•xo, que, com auas v e ten·cs. fica. pert( n-
cer.do a o dis· ri c t o da cidade r. t~ a foz on ri -
b. i rão ü\ ia e Traz ou ·implem:ente cRibei · 
ràc•; daqu i, do ribei rão ai ngo (•) e em 
frente a ua V< rtente direitJ, segue ~ - !in a 
C: i n or·a em direcçAo a os a 't ' s e v r tentr s cs-
qu· rda d corrc:g cS. Cae,an • que compre· 
oe d '! a faz : cdt do tc:o nt.-: Pedro But LSO Al-
V t s e volta do pelas c • b : c~iraa e verter: c s do 
S. cac:t ;n I glnha o :espinhaço que fa z. ver 
tcnre para o Tlb . irào cSJUlP H • . e pelo n esmo 
e t-~ío b v ço ab1iXJ a t ~ á margem dtre .ta ri-
t eirã c 1ai · Gran :e• to ponto f r mteiro ao 
pontal :lcno in< d:>- cScrrinba, ..,ue tt rmiaa 
n ;; mart(em erqucrd de m!:sm? cMaia Grande•. 

Peh pontôll da cS: rrinta. aci rr a, p 1 sa a 
iinba divisori •t pela serra das c?utsc~, , s:a::· 
pre pelvs altnl c vc:rtcnt cs qu: s~ param as 
a gu as d t ribeirões c~aia do M::io• das d . co 
c\hh ~e B ~ ixc• c.u c'v1aia do.s P<!or ll•, que 
cem su; s vertentes e cooflucncias. bca clle 
M ia. dos Pedro~, pertencendo ao mu01cipio do 
S:rro regue a ltoba pr~u : ando aa catxce:ras 
e vercc nt s do n b:irlo c Maia do Meio•, que 
dá ~ertidlo á fazenda c!o pbanrtceuttco Un· 
:!olpho Rodrigues CoeJhCl, e as ctbeceiraa e 
vertentes dos ribeirõ:l - cVera:elb(• e cPin-
tcn , u S. Jo4o. 

Peles attoa e pontal que detero inam a ver-
tente dir~ ita do dito rib:irlo S . joâ~ desce a 
lanha diYiscria com o municipio da voncefçlo 



aU alem;ar a d,visa inferior ou aul da fu:n-
dl ch cidldlo. M~l R.,relra Pinto, e delta 
d.iriu at6 alcllltar oe altos e vutcntca caquc r· 
da.do ribcirl~ s.,)Qio, e pot esteS altcl de& 
CCQtlO a Jigta c:i.1a0ria pelo ~o- mestre 
que fn cabecciru o vcrteatia ', 'doe rlbeirGea 
cCandooga.; cMoinbc•, .cGuop» e cGcnquia· 
ta•, vae termloar- DI margem CS11Uerda do rio 
Gu1J1hã:1; c per .cate ril Guanbães abaixo, a 
margem. vertc'Jtes e. ~flllenc1a CS=!Uer Ja at~ 
q pontal CJUC dete~maoa O• altQS c nrtcntea do 
carrego c :olUD~u, on1c &ca a~eignal.da a di· 
visa <tJ d atrido a· Dore1 dG GJanhãu. 

Aft. 4. • AI divisas do d istr. c to do PatrDCi 
Dio de' Glianbà a. seno a a S( gu.ntes : • 

To:Jo o valle do rib:irào Tran~ue1ru, com 
seau afluente e 'crtc tes, de de o p. nto ou 
eapigãu que fórm .. a verteOLe do J~ ~o dirc i to do 
ribeirão cSarrc• r.a marg!m ireat~ do cito 
cTr.nqueiriP• . e pel laau ~~~uu:o deste, a 
s •; a foz no Sub~u y PectuenC', no log r deno 
mioado cB cca jun·a.. 

Pd pom.l o•1 c•~igl'l vertente direitt do 
ribei rão d J ts.u ro acim& (que fi :a detcr mioan-
d.o a divisa c om o diatricto do OivinJ) ;.té aos 
altcs qu ~ vertem pn1 o valle d . rio c orrente 
Gr~ndc e por estes altol e vertentes, aeg e 
a Jinha'div i oria, rumo d~ seru da Brc: jaubt e 
sempr~ p: l ·a a!toa DI dire,ção do arrail do 
Divico até alcançar as Clb~ceiras e vertcntt s 
pri ncipal c! o corre o d :nomin1:1o cCor rego da 
Pede ~, q'.le c t.stit e divisa cem o d1stricto d.; 
Divino. crrc:g du Pedras ab1ixo a té sua foz 
O ') r.bei r o B.: t uroe . 

D1 margem e ver.cnte dir ita do corrego 
d dS P d:-a ~ c d! sua fez para im:l tod s ao, ver. 
t : Lt :s c cor flucnc.. ia do rib: ,tã do B:! tume 
e oclo lado e ve rt ~ nte dir it ce e aba1X..J 
até sua f: z oo rio c~.rrcnte Gr~nde . - R•o 
C::ll rente Gran e aci rra toj ~ a r1 a rttem e ver-
tfnte esqu ~ rd1 a~ a foz d Correo i , h, e por 
e te acima, co I do e ue r J: a é o rib irzo dos 
Q tntol 1a .t . c m to ·a · as suas vcrtcn cs; c 
pelo la o 'ire i:o d d1 o rr ntinh até o ri-
beirão cV:3l:w' • ue corn tod~s os e s afl lu 
ente ~ ve t t fa z tac b ~ :1. p 1rt e d ste di . 
t rict? elo P<~ . r ci ni . 

D ':1 a lto J v: rtent s c s ~u · r a dv ribeirJn 
o laote, a 11 u~s c tomtJam para o vali ~ d . 

rior>rrcn re Gaaa,dc~c ~ a lin ha divis J• i i 
d ... t . d•· tr ic t(J p r urr a li •c: ira 1 e c ta que ter-
mina rr •. rra rgt m C!'\ t: erda O rio Corrente 
Grand~ . 

D- ta rr cta d :.c ce a r' ivi a pe o r io r.c r.c:n 
te Gra 11d · aha.:I.J a •é f z do já a:e cio:laco 
eCo r c ti hc•. - Pd la o d r . o Co r ·cnte 
Gr&D:.le, parte da dt1 JS3 d) ci:llr ic·o coPa t O 
cin•o , o po .t :d cu espi~2 o mt: . . re U ;! faz 
v. r tente ao J2do di rtito do r.beirAo cPc. mpéc•, 
n :> rio co1r~n tc G ande, a ·e ; o I dGs que VC !-
tem tara o ·:a.'e d > n o ~a -:to Aotonit', •C dohi 
des-:e por. tal e vc1 tente dire i I a éo cPo,, pé • , 
Corrente Grande acima 10d1 a rnHgem c Vl T· 
tente di .·ci ta ate allançar o p_nut u re ta 
que vze 1er ~ os ~ Jtos da ca~ ec in do rio S:. n. 
t a Rita ~desta rc c· a sqiue <omo linha dtvi 
sorio o' rio Corrente Gr.n~e a!é a foz do ribei· 
rio cBo it<,. 

Por este rateirã-, Bonito acimJ, ~oontinua 
fazen~o parte dcste:d•stricto do Patro:irio aca 
ma·gem e vc.rtcote c~tcr ' I até alcançar o 
s;ontal e •crtente cs~uerda do rib.irão cSap~ •• 
e por este pon!al acima ate ganhar 01 altoa 

,dl acrra do cavaco cp esta até alca,q~r.a• 
vettenfes t1o 1aéo ~r do .do ribeirlo ou êôr-
'rego1a - M.rques é do pontaJ, esquerda dd 
ccrrqo du Marques abaixo, 1tt o rio corr~h~ 
te Gra~. na 1ua margem dircit'a.,' ,, - .. 

·neete ponto (p.mtil dt vertentes esquerda 
dQ éOnego dos MarqU'es), é a ci~iS1. élo distri· 
c to do Patroeinio Fom a : dl. cid.cJCI. · pelô tia 
corrente Gra'nc.'c áciz:ra até lO pól).l'O ~ ónik 
parte a recta que vac?ter aos •!toa, e icrtcntc:s1 

do Jad J cs -1ueroo do rib;:i:lo Vo,acte, e seg_jfi. 
do cs·e ribeirlo abaixo 'do mesmo lado esquer- · 
d at ~ o Jeit.o e margem dire1ta oo rio Correo- , 
tinl!o. 
Dtqui, atravessando a linh • d visaria do Cor· 

retinh:> para o lado esquerdo deste, acbep: los 
a tos e vertentes diretta do va llc do ribe•rlo 
cLav inha•. até ganhar • espinhaço da Serra 
que di vcrte"Jtea pa:a o valle cTranquiras•, c 
por este espinhaço abaixo até á ver tente dtrci-
ta do r ibeirão cBarn », de oud~ partiu a divisa 
d;st ; di ~ tricto do Patrocínio ~ Guaobães . 

Art . 5.0 O districto dJ Divino ale Guanbil.es, 
comprehendc o tcrritorio dentro das seguintes 
divi1as: 

PHti do Ri Doce e da r, z do rio Suasau-
hy Peque :o, por este a.ci ::r a, to:la a ·marl{c m, 
•erte t t s e co floeociaJ o lado direi to at~ a 
foz do r: b ::i rào c fraoqueir•~», n J Jog!"r deDO• 
mina c~occa Junt •. 

Da fez do rib~rràr cTra q iras•, o rio Suas-
s hy Pequeoo,continua tazeod p;,rte do distri · 
c o o D.vi no á H g <: m e vertt nt ~ di!ei1a do 
dito cTrao~n:i rar •. a·é n espi~áo mestre ou 
cr.t 1 q ue faz a. vc:r tentt: di r. it ,. do r ibt irão 

d Ba. ro. ~ffluen e do ntes rr o cTran· ueira .». 
Pe o oito pontal da ' ertente d rib irã do 

B.u ro, ac ma , a •é g .. uhar r al tos da t errl que 
se~ar· :Ct' ag as r, rib :1r o cTranqueir s• d1 
do ri bci rõ .s S . Fclippc, C .~ rr.: : l1L h · c Be-
tu '11e 
;L~ nhand aqucl l1 1ioha divisc. r·a que s b: pc-
1• v c: r er .te ui rei ta d :; r ib,i rão do Bat rC', altu 
e ~enrnt :o , ciri:,c-se pa1a o sul se mpr:: pdos 
a·, s d , s rr te c csp•r baço d pri c •p J t~ té 
d:can ·= r ver t nte o r,.ri r. cipal n'"" ate do 
c rr. gocas ·d•a, e p::,rcste co re o abaixo 
fqu:; : tr le de di rs í ), té a fo t oo rio . irclo 8e-
t-·me. 

Pelo r . te ,. · ~ s _tume ab•ixo t r c! G lado es-
queréo com sua v c r tent es c:. conf cenc aQ até 
sua foz (•: r tlc Betl mt ) no rio Corrcr. t c.: Gra t de, 
oGde se a:s g n ou a civisa dei te dis ' lic to com 
o d stricto d·1 Conz aga, creloo por c:. ta Jei. 

Art . 6.° F ica crcad o d"stricto de paz de 
Gon z~ ga d : GJ: nbã.·s, t e n ~o sua séJe r apo· 
v aç<L d ; S S çast .a o do Gom a a. 

p .. rag rapho u nico . di rricto Cio Gonz2ga 
de G .anbães trá a scguint esdivis•s: 

1-'arti do a ft z co rb c orre t te G·ande DO 
Ro l oce t ' das n \ er:entt s e c nfluencia da 
ado e ioue rd ) co mesmo cctf(ntl! Grande des· 

d: ~u f t , ~egui · co a i nhl dlv1 ·c r1a ochs 
sar.t ' ~ 1 tos que ~ cp nm os valles do Suas. 
· uhy P. queno e do Corr: nt( Gnndt, e seguin· 
do a linha ; ivisui rl1a.o d Occideote scm-
p·e pe o etp"nha ·o m~stre até a • bar as ser· 
ras do Bcx ga. prccuJacdo a aerra da. Brejaúba, 
pe'os pontaes meatre' até ganhar as cabecei-
ras e verte~tes de! rib:irào do jorg~ . 

D•qui p : ssando a linha divi~e ria peles altoa 
e scrraa 'que vt rtem para o r;beirlo cCeu Aber-
to» e ribeirio dos Queirogu, procura a vc rtea-



• i 
te do rib:irlo B:tume e peiOa aJtal,~da verten-
te, vac descendo até, tcraú01r na roz e mar-
fiem esqcerda do mesmo Betumo, que des~p~. 
aõ lado esquerdo dori'l Cog-cnte Grude. 

Ar .. 7.• O territorio do diatriçto cp Traycs· 
alo de Guanhlca üu comprchcndido dentr9 
das acauintea d.visas: 

Part.ndo a linh& di•ia?ria da foz e Jaoo ea. 
que ·do do ribcirlo Pitangas, atbindo pela ver -
tente csq·lerda do ribciráo Barrctina pelol ai 
toa e pela mesma diviaa trayada pa·a o diatric 
to de ~rraunas ate ga bar o alto da aerra que 
verte para o valle dO rio Corrente Grande e ai 
canç•r o pontalOKatre da vertente c11r.:ita do 
ribeir~o do cPom~é - •. 

Por cate pontal abaixo até mmer a linha 
diviaoria na margem direita do rio corrente 
Grande. Oeatc p.:nto, no corrente Gran ·e 
abaixo t Jdo o lar1o direito c Yertente do mes · 
mo até a e :sa foz no Rio Doçc; daqui Rio D.>-
ce acima toda a margem e nrtente caqu·r. 
da ate a fez do rio Sano Antonio, e ror ette 
Saoto Ao onio a.:,ma, toju a\ su•s vertente' 
e conBilencias do lac:to esq•lerd) "tt a foz do 
rib~ i · ao Pita~' s. 

Are. 8. · O oistricto de Bnaúnas c!e Gua-
nbãea se compô:: d' territorio comprehendi-
do dtntro das divia s feguintcs: 

Pertindo dtl. linha com G dis rricto do Tra-
vessia, foz d l r ibeirã'J P itanraa, no rio Sa.nto 
Antonio, do Jajo c ma gem cs:tutrda dA 
m sma foz do Pitangas, segue pelos al-
tos c vertente esquerda do ;.ribe.itlo Barre· 
tina até '\ !c Inçar o alto da serra que faz ver-
tente pau o vallc do rio Corrente Gran e. 
e dirigi o 1o-se para o Oc : 1d:ntc p . la mesma 
serra q.~e faz vertente para o dito corrente 
Grande e para o val 'e do rib :ir~o Pitang•s até 
b eabecdr .. a e vertentes do r .beirão Santa 
Rita ; da h i prccuun !o a .. cab:ceins do rib i-
rão ccarrancae• e do ri beirao c?itangai•. ae· 
gue a Jinlu d.v,soria pelos altos e vertentes 
direita dl ribeirão Pit~nga. fazenjo divisas 
natu raes c ~m os districtoa da ci Jade e do Fa-
rias, até voltar pela Serra Negra; e sempre 
peles altos e vertentes do rib:irão Bar~ unas, 
descend ~empre a linha divi·o· ia pelo espi-
nhaço m·.st re que vae morrer pllr um p . ntal 
ou linha recta n foz do rio Guanhã.es do lado 
esquetdo d:ste . 

DL toz do rio Gu t ohl~s no rio Santo Anto-
nio, o hd e querdo deste até a foz do ribei 
rão PJtargll, bcaod assim fazendo part ; com-
pon: ote s' territlrio d stc d.stricto d: Baraú· 
nas de Guanhã: s. os vaJles e nbeirõ:s : Barre-
tina. Cedro, G •rcias, B rroa1a, Santa Rita, Pi· 
tangas, Beraúnes, La.ge, Solto, etc., com todas 
as suaa vertentes e confluenc.as. 

Art. 9.0 O d•st·icto de Farias de Guu-: hães, 
compõe -se do territorio comprehendid:> d:ntro 
das divisas ~eguintes : 
~~~ Rib:irao dos Farias cem todas as suas Ter-
tente• e c! nBJenciasde um e outro lado a té 
á garganta e cach eira denominado •Ec;ccra• : 
desta cacnoeiu, todo o lado direito do m:sm 
rib : irão dos Fatias, (que neste pJntofu diTisa 
com o districto de Dores ·. até à aua foz no rio 
Guanhãcs. 

0 1 foz do rib~irão dcs Farias. tcda a mar-
gem v ·rtente esquerda. do rio Guanblea cem 
suas affi uenci as c; confiuencias até alcançar a 
verteat: esquerda do r1 beirio S. José, por estaa 

Ycrtentes fóra. pelos 1lt01, até ~r 11 ~er
teotea do ribeirlo Barreira, 111 auâ principàl 
n•ec:eate na lavra dal Barrcífll ; pelo rib:illo 
Barreiraa abaixo com todas u IUU YO. teLtca e 
coclllellciaa até t foi do riboirlo doi Proco-
pioa e diJUi, pelo lade esquerdo abaixo até i 
Clcho~ira e pontal que d=tcrmiu a diYisa do 
diatrict~ de Dona, pelo pcotal que vae ter t 
ICrra da Matta dos Garataua. 

Art. ro. O diatrietode O.xca de G:.li.IIblcc; 
ae compO: do torr. torio c:oDlprehcndido dentro 
das 1t guintes di•isas : 

Pelo Jado d!rcito do rio Guanhlcs :-D:Ide 
a foz d • ribeirão Piçanlo Cque eom todM n 
suas Ycrtcotes e conflueneill p .. a a fazer par· 
te c!este ~õr.tncto de Dlfct), no rio Guanbles 
e por e<~te Guanbães lbtiso t .do ~ lado dir<:ito 
com suas Tertentc s e cor.ftueaeiu a.té aua foz 
no rio Santo Antonio. 

Pelo lado e mar ~c m esquerda do rio Gua-
nblc• :-Desde a foz d:at Guanblca no rio 
~anto Antooio. toda a vertente Clquer:'a com 
sua5 respectivas ; mueocia~ e codbenciaa até 
a foz do rib:irào fariu até i cachoeira da Es· 
cu r•. neste ribeirlo. 

A inda do hdo esqu:rdo·do me!mO Guantle•. 
desde a barra do ribdrlo S. José, que com 
tJdos os •ffiuente fica fazendo parte do dit· 
tricto de Dores, até ás aua.s c•bece:raa c 1Jt01 
que vertem par1 1s aguaa dos ribeirões fariu, 
Penhora e 83f:eiras ; deates alto' c vertentes 
oassa a linha diviaoria pela serra da Matta. doa 
Gar•11us, e dirigiode -ac rara léste1 viCI mor-
rer na c.cbceira que fica abaixo al poYoado 
das Barre in s. 

Desta cacb')eira Dl ribeirio Barreins, por 
este ata,xo, de um e outro lado, cem t das as 
SUeS ver t : n tes a ti sua f Z DO rio Guanbãet, e 
p: r C!te rio a : ima, ainda d:> lad esquc:rdo, at6 
o ccrrrgo da Colonia, na sua vertente dird!a, 
onde divide o dist icto da cidade. 

Do corrego d._ Co'o1ia, que com todas as 
suas vertentes constitlle t c: rritorio de Dores. 
sob a linba d1vis..>· ia, dividindo o districto da 
cidade, peh acrra dos M:. ttos ou Demetrios at~ 
á se' u :lo B!rtho e desta dirigindo-s pari o 
Norte até alca çàr a cacb~ ira ou vert nte 
principal do rib: 1 ão do.t Proco::- ic s ; po ~ este 
ribei ,ão ab•ixo at~ a j~ mencionaj a cachoeira 
que se encont a no nbeir. o Barrei as, ab , ixo 
do povo1~o dcst -: nome e na qual va~ morrer 
a linha d,viso' ia :tue descreveu o ribeirto de 

.. José. paasauclo pela serra da Matta dos Ga• 
Cl)lUS, 

Art. 11. Ficam reYcgadaa as disposições em 
contrario. 

Sala das sessões, u d:: setembro d:: 1910.-
Senoa Figueire:1o.-Nelson de Senna.-Valdo· 
miro d: Magalhães. 

E' aroiado e vae a imprimir-se. 

E' Jic'o e pcsto em di, cussào, que aem deba-
te se eocerrt, o parecer o. l:ll2, da commiaslo 
de Petições, aolicitao:So •DfO!'m çõc. s do ~ovcr 
no a rc speito de am requenmeoto de Jos' Joa• 
quim da Fonatea, ex -collcetor eatadoal do mu• 
nicipio oe Ponte No•a. 

Por falta de numero nlo ae proeede i vo· 
tação. 



PtlnfW "· li} 
Entra em dilcusàto; depois de Jido, o ptre· 

ccr n. ~J, cpalmcntcda comCJI.!aàto dC Pe· 
tiçô:1, IOHcitando aó IO"cmo i11fõráuç0el sa-
bre um.rcqucrimentode J>aquim Udcfonao Pio-
to Coelho, amábucneo d& Secretaria da cama· 
ra do Doputadol. 

Fiel adiada a totaçlo. · 

Prlnt:ifr • • IIJ 
Sem d:batc e c~errad1 a díacuulo do pa· 

reeer n 215, aiad& Cü ~auniatiÔ de Petições 
manilodo annexar 10 pro\ecto n. 168 do Se; 
nado, um requerimento do professor dl' ban 
du militares do Eatad>, jos~ Ntcodem<.s da 
Siln. · 

A v .Jtação fica adiada. 
RecftU'pio fiM I do Ir-o/Ido ". 89 

(Proposiçlon . 59) 
. Sem debate ~ encerrada a dis:ussão do pro-
,ecto n. 89 ("ropcaiçfo o. SQ). sobre cone· s. 
alo de licenças ct diver os funccal o1rior. 

A votação fica a:liada. 

Retlaefão Jl"al cfo projtt:lo :11. UJ 
Sem debuc se enccr:a a d;scus!ão da redt· 

cçlo 6oald!> pro\ecto o. UJ, desigt:a"'doas:-
gund• dollllnga de março do anno proii no fu· 
tUr'> p rra 1 retlização du eleiçO:a de mcmb:oa 
do CongrcS!O Mineiro. 

A vvu~&o fica adiaca. 

Rld4ef4o Ílllal das e,_,.tlas dll Camcra a~ fWo · 
jtdo tt. 162, do ~ nusdo 

Sem d~b~te é egualmeote cneerra ' a a di~ · 
CU!Slo dl redacçio final das emendas off.:rcci 
das p:l• C•m•ra a> prwj: ct o. 161, do .:ena-
dl. sobre a JuoJação de cd .ntas correccicnaea 
DO Estad l , 

Ftca adiada a votaçlo. 
Pasaa.ae á 

2." RTE 0 .\ OR CEM DO DIA 
3.• DISCU3SXo DO P:R: JCC'l'O N. 118 

E' lido e fOSto em 1·" diacu: sãJ o prc \~ct:> 
Q, 118, ·obr: COOceaSà ) de CISaiiOS (un;cÍO · 
Qlri s da Cap, ta I. 

O sa. C.&a'tKr.I.'l Ba NCO ju,tifi a e manda 
ã M:sa. a s: g ~. i : . te 

Emmda 
N. I 

Accrcacente-5e onde convier : 
Artigo . Os favcres desta lei !AO exteos:vos 

1 tod: s m fun ci nari.s do Est;u o. 
Sala das aesa~s. aoa u d: s:tembro de 1910. 

-casteUo Branco. 
E' apoiada c posta em discussl'J conjuncta-

mente . 
O ••. Reitor de iJouza vindo á 

tribuoa, manifesta o desejo de q~ o relator 
da eommi • alo d: RepresentA; Oca esclareça o 
qJ~ se contem no art. s. · do pro1«to em 
debate. 

aetdo ecl!ionarics cloe ~rimitivqa titularea de 
ca.11, ·~vistam âeite momehtó 1 qúaJ•dade 
de fall(cionario; ou ai t ea favores se eatcn• 
dem a todof oe outros individuoa que nlo re. 
vestiDdocue mcama qualidutc, ac toraan.P, 
entretanto, ecasic.narios dos direitos dnlàt 
cuu. 

S. cxe. espera que o illuatrado relator da 
commiulo dcisari b:m chro cate P)DIO aom 
d; que, de futurc'. nlo se levantem, a rcçcl· 
to duvidas aempac prcjudiciaea em materil 
d: intelligeucia de leis. 1 

O ••. l&oaelo Marta:-$~'. Preaidcn-
tc, atten1e0do AO appello do i:luatre c Ucga 
que acaba de occopar a tribuna, venho em 
nome da com'llisslO. declarar que o intuito 
d~lla ~ qJe ea~,., favons aejam extensiv. 8108 
actuaes fu 1ccionar i ~ s do Estac'o, áquelfel que 
não alcançaram o fnor do dec. n. ~ . 7C9'· 

O a:a.. Cü'tllr.r.o E uNco: -Quer r s fuoeeio· 
narioJ dl c:apital, quer cs de fora Y 

O aa. IGN.&CIO MUJt't.&: V. exc. 11bc que ,c 
trata de um decr.:t J especial p1ra a Capill1 e 
cs faYor~s da cmen:ta. que consta do art. 5. · 
d) projectr . EÓ ae referem aos funccionarios 
e:tcluindo-ae della 01 particu lare:i e aposenta. 
dOJ, 

O sa. HJU'l'Oil. DJC SouZA:-Estou satisfeito 
com as dee arações de v. exc. 

O s:a. )ONACil Muu.&:-Se(rllndo estou infor-
me o flão muit , PO'lcos os funcciooarios que 
gozuão d:lS beneficio' ca em:Ld•, ndo pela 
qual enten 'o que deve !cr approvada pela 
r ao:a. 

O s:a . Aoo;-rma:l Pauxu:-O!via se fa· 
zer ua.a lei perm . n~nte, t1..dos OJ anooa tea-o1 
i ,ao 

1 1 8!'. Io:rucro Ml!a'tA:-Creio at~ que :.·a 
mattna da emenda e da co:npetencil d') poder 
executi•o, que podia muito bem S!. r rciOlvido 
por um decreto. u SR. SKNtu Fxcmuuoo: -A commilalo 
fd muib rcstricta, d ~via e5terder a medida 
aos part i culare~. 

O sa. IGNACIO Mu:au:-Sio essas, S. p ., 
lls d t clançO:s que a commisslo enten Je d:-
• r dar ao nos! O d i ! D~' c:ollega, o H. H:ator de 
Sc.uza .-Muito HM/ Xt~ito !Je,l ) 

O ~ ... V AI.DOanao M.&GAI.HX.s ( r:ão devol-
veu o seu daacurEo). 

O ••· Ca•tello Branco: -Sr. Presi-
dente, qu 1odo nes a C• f! I f Li apresentado o 
pr jecto n. 118, eu desde Ir go manif atei-me 
contra o mesmo. em t• discusslo. 

Em l• adduzi as considençõea que cre c. bri-
ga v ;. m 1 v tar contra elle e declarei que aob 
qu •l:t e · ponto de vista ror qu: po:!essemos 
encara·). elJe nlo reoristiria a mais ligeira 
amlya.: . D :c:l rei ma i~ que. tal qual es-
ta'• c< n:ebado, o prole; to tinha a appa• 
rencia de iooDeosivo.mas o perigo se acbt-
va nas conuquencia' que ~elle rarçcsamente 
tcria'll de ae d::rivar, coosequenc.ac essas que 
despertariam no espírito do func~ icnalisa:o 
da Capital a etpcr.nç• de obter casas para 
sua residencia. 

O :se i a o orador que lique b: 1t claro ai os 
favores do d .e. n. :a 709, d: que trata o re 
f:rido • rt. s . ·• alo reatnctos áa ( cascu que, 

Tlll como se acha eonc :bido o proj c~o nlo 
facilitan fawores tendentes a'pro,ocar o in· 
tcresac da par~e do cl?itl .ista ou industrial de 
modo a llbmll·os a tentar • cccstrueção êka:. 
iaa cuu. · 



Neuu condições, ver,fica ~•. do futuro, a 
inef'icacia da lei por nós votadà, o fuoc:ci.:..na~ 
lismo Yiria bater b nossa• o.::rtr 1, allrgando 
que nó1 lbe buiamca dadJ um verdaclciro 

r.r~eote d! grego, e, conúan.t~ na r~t;~sa oa _ 
IVra dt: a~o:o e protecçlo, var11 pedar u~a 

medida que se tornasse em um' garantia r~J . 
Yiria J.edir uma ccusa dBcu no aentido da 
sua preteflÇI.o, despe :t ... dae . ali~n ·ada por 
nc)s. 

Foi nestes termos, ar. Presi~en~e, que eu 
combati o projecto. decluanJo 1 ind' quo:, .fu· 
tur~mente. nó1, d :patadas, tcriamos d: recusar 
a e !ses funccion~~rio~ a esperança que nós ali · 
mentamos e fomentarr:o', ou entlo. para ser· 
m1s co s~qu~ote , ter:aa:os d: dar·lb.ea aa ca. 
aas qu = lbel havíamos p -onettido. 

Ora, as conji ,O ~!i ú 1an~eiru do Estado do 
muito se rias. F' ali. o. govern~ p r ~ó1 em suas 
mensagens e t da I Ct~lrl CO Ob !CC U djfi 
cul::la t: s com q ue luctamo3 para eqJiJibro.r ca 
orça mentes . 

Devemo;. porttn:o, s=r prcviden cs, ser cau. 
tek so , anm de não ~ o'lrc car cgar Oi 
as gera;ões fu u r .. s c . monus c comprl..o: isao ' 
d.)s q ·Ja ·o nà s b :m0s si el :a" p .:>jerào se d:· 
s:mp ; bar. 

O!chrei, por i ;so, q 1e votava coutra o pro-
i ~ct :J, )a , tal foi a resistencia que c.ncontui 
no eeio d!sta Ca ·a que tomei o C')mpro s o 
de, em 1.• discussão, a ' r e sentar uma r menda 
gem:ra izand.> os fav ores a .t 1d ' vs funcci:- -
narios di> Estado. orq e . af firroci entã ·, cu 
nào ' di~t i nr; •Jia ent re o funcci: na ri ) d1 ( 'a Ji· 
tal e o 1' q lalquer out ra. cid ~ de. d! q :.~ a lqu ·r 
outro r;. cant de .Minas : são tod s mineiro ' 
to los servi r_. d J E t a de·, t ·. s dig r1o d• 
m .. ma e ti ma , d · mc~Sma consi 1eraça . d • 
mesm s f vo c por parte d .s p ·deres ... u li co 
e não no é d~ o estõilY-lecer um privile io 
em f l 7 r de d : • rmina do3 m: mbro1 de u J' ~ 
cluse, derl.a do que a m:ls5a d :sta m e ma 
c lasse . aq .e lia qu ~ est á expost a o ai· res 
sa.c r1 fie :os, 6q 1 ~ gemeu :IJ ao peso de soff n -
m .n C\ inau .. ll t ' s qu-.nü o pr.vi 'egi ádo ,em 
um ce n·ro melbo~ c mais popl.}oso en~ontt am 
com hci li d:~. le r s recurs: s n ~ce:: ua :-i os mos' 
á e :lu ção de s :: s fi lhoJ, como a t udAS as coce:· 
mo:lida ..!el d~o vi da. 

Fav.m:c •m•s :~ s_ im uma parte d~ssa c la 'S'" , 
deixt do a outra iaolada_ abwd ;nad•, c.ntre-
g ue si mesmo. 

Não é PO:I!II vel, s · . Pr,sidor. te, 1 rest icçã? 
da medid ... qrJ.- deve t car a tojot' os fu Jc . i J· 
narLs. 

Si o Estad ) s J achasfe em conjicO ::s de 
pro p:ridade, eu iria pro;urar uma solu;ào p•ra 
a questã J; e não srna, ab30 lutame.nte, a apre 
sen tada pelo nobre d!putado, que é c0:1traria 
a todo3 s n i 'l. ip i· s sci ~ ntâfic' S e 1 to I<S prin . 
cipi Js e : onim1cos, pois, não ha e coh a lguma 
scientific•, não ht escoi a alguma econo ica 
que patro: iae uma idéa des • ord m qual a 
d: reduzir o Est do 1 uma p()siçl J juri:Sica in· 
qu 1lificavel. 

Sr. Presi1 nte, si o projecto pa5sar no •cio 
desta c. s~, fiq :Je v. ex: . b:rn certo que no 
animo publico pr.:.duzirá um ofteito dtsestra 
dJ, porque nio no!S acb.amoa em condições etc 
conceder fuorea Clue pojem, de .futuro, trazer 
coasequencias eu\os reaulta:los n1o podemo; 
medir. 

Ou jUI.nD.t.MrltTA: .:..v exe. eatimui-
to peaaimia!a. • 

O a:R. CA'>~JU.I.O S..urcJ:~Sou um peui. 
Óliatl, m11 doantc do que estou vendo, deiDte 
~o que J': pr:Jfnciei no Estado,,neste Ettado 
que maódou (cChar cse JIS P\lDiicaa, auppri· 
miado os lngarea d : profeaaorca pr1ma ba, co-
m:> mejàda de eeono:nia deáotc disso tem se 
:uatiücam 11 mi~ apprebenaO.a sobre o fu-
turo. 

0 st . AJU 't<n.'lli.JU Ou~u.: -E iS ' O IC fez 
num paiz d:! analphabetos, num ptiz onje a 
tub:rculose e a lepra a:ompilDham 1 aoeieda· 
de. 

o SR . c .wrJu.r.o Bu.NCJ:-E' bem certo que 
o governo nos Ye u pedir, ain1a ba pouco, 
medidas extraordinaria•. m :did•a que enYolYem 
g randea c '.mpromisscs para o Estad.; ; mas, t 
preciso ~alientar que e~s1s med.daa coll roam, 
todas . i1:puln onar 1 11 nessas forç •s v•vas, me· 
Ih )fl:ldo a nossa : i cu1 ção eccnomica, oe mo-
do a eonquistaral' s uma pc.siçio de prosperi· 
Ja ~e digna do nome d.> EstadJ de Minas Ge· 
raee. · 

Não ha 11 uito tempo u m ço de t d en'o 
xtraordinano que M :~eu perioJo de adminis· 

tnção re ' dou'·se verd.ldciiO csta jiata, e, ara. 
coincid:ocia b~m singular, no mesmo d a em 
que, oe&tll casa, eu atacava o prq:cto n. u8, 
d .l.clarando oue nós devíamos otnar para os 
campos poque de: IJes é que hâo de v r a for• 
ça e a gra:ld !~a de Mi nas não h a mut to tcmp~ 
esse m ço, que é o dr' J scclino Barbosa, 
uma. phraBe que é uma •ynthese bri lhante, 

qu ; por si l Ó é ba tante para rcvdar a sua 
enverga ura de est di~ta, a ffi rmou que c o pro· 
bicm• de Min ;-s G~ nes, o prc. b1ema do Brl• 
"il, no mc.mcnt . ctuat, nb rstá n:2.s b 1111 
capitat s e nts I? r ar d: s cidl de . • 

o-r.o, o is, ha~em 13 de j cc.umub.r or·us, 
enca.r .. o sobre o E~ te d:>, to' hen o e embara.· 
çan o a SU<l ~ cção, quando d lc e : t ende u 
uas vi tas pa:a out r ruc.o, in e ir~ me te o'· 

oo to, qua1·do d le evider. cia a. ceces· i 1 de 
pai it : nte qu e 1 ó 1 t e mos de levantar as for-
ça da o. sa la :ou r a ~go· i tnte. d! levantar 
as força das OOS!aS f Jntes pro Juctorai! 

G; m ha vea:os d:. adapta r me ~idas, como 
cs a . e q. e cog ta o pro 1cc•o, que nada tê. de 
ef.i az : que, a n.eu v. r. só deap rtam ilJu. 
:>Õ ·s e elp ó!rança.s irrealiza eis i 

Não é r o ·sivel, sr . Ptesidente 
O n ·8so dever é cnlla borar co-n aquel es 

qu p~ocu t am _uic!ar d:>a interesses reae; do 
· ·st<l o; o no,s de•er aqui é f ôr de hdo o 
caução e enfr=ntar a s tuaçã do Esttdo tal 
qual e lla se expO ~ deante de nós, em todo o 
seu perio o de duresas e de s flrimentos. 

· Si não agirmos cem a energia precist, ~ i 
não tiv-ermLs C:Jragem bastante para enfrentar 
o momento d lcroso que at raYessa -r 01, de 
mo::lo " Ranharmcs tempo até alcaoçar diu 
maia fcli2e•, trr.!mos, srs., ineluctavelmente 
carc~ do a ruina do EstadJ d:. Minas Geues. 

E' preciso, por:anto, que nã J desperte mos 
eapeu~as que nto pódemca satisfazer, c! pre-
c iso que não IÜ.Deotemoa illusOes que nao &e 
pó:Sem realizar; ao contrario di ao t noaao do-
ver procurar re10lver a crise que' nos usober-
ba, enfrectando d(ausombrldamente e aitua-
çlc, expJDdo.a tal qual é, e arrottando 'om u 



c~q 1eociu doa DOIIOI a_ttOI, •~ jtm elJca condemno aem reaerns. lepndo, por morte, 
qaaca for(m. áa respectiva fa1Dilia1 a miaeria c o IOfd, 

Tenho dito. (llflilo 61M; ,,..fio Mil!) mento. 
O IÍr. .Javeaal Peaaa :-Sr. Presi. Ora. er. i>retidente, O< Eatad&<dc. MiniS quca jl rsoou granjea aomm1s pua acwmol!O., 

dente, eu nã.o pretcndta ablolu am~ntc tomar 01 funccion~rioe traR.tetid!ll de- Ouro Raeto, 
parte r.o deblte qu: se tem trando em torno porque nao pová boj: ser simples fiador ou 
do proi :c to n. 118. depo>itario das quantiu qac oa demaia eiD• 

Ao s:r o mesmo apresentaclo pelo seu illua- prc"a:lOs colli,glare!D á cmpr~eza que ae pro. 
tre auetor, pucceil.me qa:: a medida concre- puzer a construir eaau para ~ me!nDOI, 
tilad., nao trazea~o 1 nu, algum au Estado c aendo euas quant1as d:cruz,d.a t os Yencimen· 
in;on•1cn·ente ele qualqu ·r ord:m, nlo co:{ n · tos d:Rtes, ca.qu 4flt.J oecup.uc Clriii()S Pll• 
traria tbltacuto á sua :.sngcm nesta ._;asa. blicoa 1 

Eotret•nto, assim não foi; e a discusaão Si 0 fuacci )Oa ·i o f r d:mlttido, ai renunciar 
'lcba·lc. collo:a:!a em ~!11 oonto ~u ;, • meo 0 cmrrc:go, ou • i fa llec ·r, cea\a por completo 
vér, bnga a cad• u~ d. nó1 o po,,u~ar ela 4 resp1nnbilt:imc dJ Estado p:ra:H. & em. 
ramente a r-u:i att11ude com re!açào ao u. pr~sa que pouc: ntu.a se organ,nr. 
sumpto .de guc: trata o u~:s -no pro1 :cu?· . . I o lde, p1is, 0 ioconvenicote da aproY&çjo do 

lomet, p r.' so, a dcltbera~lo Qe var, ligo . pr ... ,eclo ~ 
ramente, IU\ttú~ar o meu VJto. • • • Co:no podera elle c~ vt · a . r.lint do Estado. 
A:~t. s de mau Dt?•• ar. Pre ad ... nte, d. vo confc.rmc afli raulu o meu ~br.: c>ll .... a de rc-

declara · .q11~ p:rteoca ao numero daguell~s prcseotaçâl d ·sorg;.oiz.Od l ... n .ssas ÚJ•CÇJI 
q•J-: a.e altstarJ-1 co ~t t a a mudança da Cap1UI .,; traz ndo dejictt ~aos h• s .ot or atrcn:os ~ • 
<l; Muus Geraes . . . Confesso, , r_ P efidente, qut: não vejo em 

Entendi. ac:m"e q Je C' lla med•dl, dtS;!OJlD~ que: possa a ap.:>rovaçA.' do prc. t cto acarrc.t1r 
a velha ct jad: d: O JrO Preto, da. pre1 oga~1 · a6 r.alamidadcs proPtlct tsadas p.r s. cxc.; 10 
yjs. d: que go,ava. ~, t anlo lempo, t .oportartl . c.c.ntrano. tenno para mim qae seria odtosa a 
a:••s tar.JC, em se t03 e pr funj:>s anconve. ·ua rej:ição. (A/HJia1os· musto bem I) 
Dli': Dtes . . . 0 SR. AJ.D jJUit) 1\IAGAI.RÃas: -V. ClC. CS• 

N1o era ro·éll, f.::h zm~nt~ Ol mfehzment~, l 'a argument e. • d ' ori ;bantemc .. t::. 
deput1:1 ao l~mpo .em ue se: tratJu o. as- 0 11 , juv a1ux. ~NNA: - U "ovc:rno que \á 
sumpt • e:. ffiJLhltnterf_ercncta oclle I mltOU · fez tantos r.v .... rcsa IS IUCCC•ODlrtCS da ilDtiga. 
se t man: f~ t ilçao ~ub:ca, leal e fraocl aa I .... ~pitei. nao pó 1: noj: rec .. su a sunpl:a g!lriUl• 
minht. op1mã 1 de mHl;tro. . l •• de q e o proj:.:to cog ita. 

R~alazaj&, porém a .mucitnça da cap.ltll !C· o Slt, C&.ST&I.I/) bJtANCl:-Nãoe Ctsa a mis. 
ram f :i tos favores dt •1ersos aos • fu nccaonar,~s tão dO Estado. 
plblicoa do E ta1o; e se.n:!o 1SS1m, não VeJO o sa. jovll:NAI. PEN.NA:-Nio é ciSa a mis· 
-motivtJ qu: m~ determm: a Yotar contra o slo do E.atado á i& 0 m~ u 0 b~e colleg•; o Ea· 
actual projecto. . ta1o nã'J poie ac:r aep<Si ario oas c1ns gna. 

Eu seria contr2no I que se dcss:m ~~ ' çõ.:. feitla por aeus empregad JS admioistrati. 
·(unccionarios do ~atado as casn que ellea ta· VO!. 
veram nesta C1pttal, porquanto, o governo a ~m' poré.n o Estado a qu :m s. exc. ne. 
ningue~ p~d: :}Ue seja cmpr~ga:lo pub~i~o; a'l ga""" c a' fua.cção, pojc ae~ o fiador .. po1c ser o 
con1ra.no dtUO, os empregos ai .. aohctta1os garantidor d )s cm;>rcstimos effectuados p:l& 
com em?enho por tojos aquellet qa: oa qaerem Iuo'lra parou: em outra cousa nao importa qae 
occapar. n.ão 01 g~untia do Estado á tavonra a lei qu: 

QJ mjo o go.,er o faz ~ma nomeação clle ca t• b ·lece a creaçao de umbm~o para opc. 
deo: .• au, na ro ta ria rcsp:ctiva, qu: o in:iividuo ra.r sobre creditoagricoh 1 
iav,~s tiJo éo c~r&b, receb:tá com clle os prós O SR. VAI.D.l:a.nRJ M.&GAX.RÃJU:-E' trancluJ"' 
e os prec~t.os . · este argumento. 
Ot~ a mu jança. da Ca;>ital eon•tituia. um O SR. AIUST.lTll:C.JU DuTu :-Ea posao affir. 

pe1 c 1iço pua . o. funcci 1nario ad nioi~trativo mar que a Javo Ha é qoe vae garan i~ tu~o 1,0. 
que de.,ia l '.l J.ttar.se a elle ou aban.onar o o sR. j\lvll:NAX. PBNNA:-Nio é drsso que 50 
r ; soect!vo I gar. . trata; toJos s1b~m n 1nguem conte ta q JC. a. 

A93im ~o ·em não aco!lteeeu, e a generosa· l& .. c.ura é que fom :cc ao Estad > os seus mato' 
d•dc dt 'coraç\o mme iro, em um acto de b:- r~ s recurao; r, digo eu, a. h vouu do c9;fé. 
nevolenci;a. que eu não eoudemn '· conced:u u que ~~~ digo, em rçvrd: .. l que afürmcu. o 
c•n~ aos funcci nar os q ue, por forç• da lei, m:u r o'Jre coLega de r:pre~ntaçlo, é que ao 
ti a bl~ d: s:: trauaferir ~ara a DOY'a Capital. Estado é dadt a faculdjdc de •~ simples ~ 

Eue a;to de magnanimidad: na.o foi deri- positar1o d~s eonaignaçõ:a doa scua func~aa· 
dament~ ap :eci1dl por a guns desses fllncc•o· ~arios, um' ycz qu: é o fiaiot, o garall~1d2 
nH10S q•J ., recebend l favores tã • veneroaoa, d;a. Javouta. 
favores que EÓ mtn:iros co1ced .m. ven:l~ram, Sr. 1-'reaii:nte, a me,iJa e~nttantc cb pro• 
entretan o o di reito de suas caus, o que jecto 6 um lamoary muito auudo, um . verda• 
que ria d zer que dellas nio precisavam. dciro lambary de enxurr.adt (riso) c cu rum 

Eu quizera, r. Presidente, que taes favo · compreb::o~ c mo puleiS: cUa tc:r levantado 
res que o Ettado de Miau, com mao bcmfa· tamanha. celeuma re.sta C~•· : 
zeia . concedeu aos ac:us empregadu, ficus~m, A rc:j:tçll d• pro,ecto amportlfia em aaa 
co :no patrimonio. aos 6lbos destes, que outra verd •d:ira injusti::a por parte. dJ C logreuo 
nlo fo i a i ntenção do lcgialador. Mineiro, porqu ::, nlo ser .i de~aásrcpGtll·o, cUe 

Mui ~s, poréa1, desse• mesmos fWJC ~ionarios, aao tnz nenh'!ma !';.i~.O.I~bilid&d: ao Estado, 
auim olo entenJcram .: ti . cram a congcuo A c~PJ!lbu q ·,c ~ ~g.aruzar tambcmQlo 
de disfôr do direito ele su ta cuu, o que cu será preJudicada em seus anteressee, nos eua& 
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de demiaslo, renuncia <b emprego ou morte 
do funccknario, porque ella tert s=mpre a casa 
em garantia bypotbe:aria. 

O az. CAtTJCr.r.o BR~co: -Qual o capitali•-
ta qu: qoer t c: r o aeu capital immobilisado 1 

0 SJt jUVlCNAI. PENNA:-Possoafb mu av. 
~ xc. que n2o •erei eu porque, infelizmente, 
lOLl um guebrado. (R.,o). 

O sz. VAr,oc r.~xzo MAGAr,HXJCs:-0 nosso 
col c:ga, que e capit•tista. bem po:kria ccn-
ltru tr essas cuas (Riso}. 

SR. ~ASTI!I,I,:l HRANC j: -Si é a mim que 
" . exc . s .~ r f::rc, bate á má porta, pois nlo 
JOU capttali ~ t•; e, ai o foste. nao empregariã. 
meu capttal em um• empresa d·~s4 · rdem. 

Ü Sll . \ . AI,D MIRO MAOAI.BXJls: -ju)g') que é 
jJelo facto t:e v. c.xc. ser capJh l1sta, que !C 
em mostraclo inimig, intr&nsigeate do pro-

jecto. E' 1 < t ma lu :: ta entre o capital e o 
' rabalho. (Riso). 

O SR. juv.aNAI. P2NNAr.:-Expostas d·at'ar-
te as razões pelas quaes YOto a fiYor do pro. 
1ecto, vou. çor e~uat, declarar ligeir~mente os 
motives que ,nouem em meu esparito para não 
suffragar a emen: a do n bre deputado. 

E'sa emen:ta, sr . P:eside~ c r. . con.:retiza orna 
m~dida. de justiça e pela. qual eu de bom gra 
:lo vota· i:~, si nil ) faase de todo OJ:0 1tO in~x 
'!quivel e s1 4 su1. approvoção não imp.,rtasse 
: m prejudicar o ar:: dlcr ento do projecto, preju-
dicando-:! talvez, que outro não foi o intuito 
do illustre apresentante d .lla, conforme fran-
:am:nte declar u. 

Eu bem quizera e 1ten:ler case flvor a todos 
os funecionarios de Mina a. 

já tive ensejo de declarar nesta c amara que 
:>a tabelliães, cs funccionarios iU::Ii iarios ~ão 
u mais infelizes meDbros d:» funccionali mo 
Jo Estado, por issso que aio obrigaêos a. alugar, 
a ( xpenaas proprias, casa no centro da cidade 
onde residem, etc sorte a aorem os seus carta-
rio§ fac ilmente aecessiveis a toda a popula-
ião; são c.brigadoa, além disao, ao pa~amento 
de 6o 0

/. e mais os NoYos e Velhos Direitos 
sobre a lotação desses mesmos earto:i ~; •ão 
obrigad~ ainda a possuir e mante!' um mobi 
liario decento e a comprar, i sua cuata, rap.:l, 
penna e tinta. para c.; processo dos feitos cri-
mes. 

Ellcs alo t!m casa e nem eacolaa de lico. 
ico para educar os seus lilbos. Entretanto, c.s 

funccionarios adRlint~otrttiY s trabalham em 
pa acio. , pi 1am em bors tapetes e e'crevem 
com o melhor papel, a melhor peno a e a me-
bar tinta que ,hes fornece o governo. 

O sa. AJriS'l'o'l'JCX.JCs DutRA dá u ;n ap u t~ . 
O sa JovttNAr. PBNNA:- Eu não orceis 

. ue v c xc . venha me esclarecer. (Riso). 
Acr :dito que ~a luncciouarios publicas de 

. \inls estão bem c rtos de que j .lvenal Penna 
3empre se bAteu 1 favor de!les, com c1lor e 
lea dade; e ain::la não ha muito~ dias kvan 
tei-:r.e : qui para propugnar por -~aa classe 
de~grrçada e infeliz, digna aem cuvida d=. m:;-
lhor sc rte, eu o digo com a fr~oqueza que 
caracteriza o n~sso particular amigo, ar. Cas-
tello Bra .co. 

O ::.R. ~ASTitt.t.o BRAKco: - A minha eu 1 
reservo para mim. (Ruo). 

O sa. juv2NAr, PJtNtu:- Em re-um0 r r. 
Pr!sidentc: sou, in -to!um, fayoravel ao 'prc-
jecto . 

O sea art. s: ~ contequeneia de uma emen· 
da aprescntacJa pelo nosso collep, sr. Igoacio 
Murta, e pela qual votei em 2.• díscuaslo. 

Em minha aesvtlrrizada opinil:> •.• 
VozJCS:-Muito auct rizada. 
O SR. juvaN.&.r. PJCNNA .. . , oara essa e!llei da 

hoje convenida no art. s:, os individu ~s que 
tiverem ad:tuirido casas de funccionark s, por 
co t pra feita a estes ou a teus legitimes sue· 
cessare!', fieam contemplad s nos fuoJel da 
l:i n. s &O. 

E' assim que diz o art. s: (li). 
E nem sem seria legitimo, ar. Presidente 

que se negassem a esses individuas os fa.vo: 
res que se concederam acs funccicnarios pa-
bticoa porquanto aquelles re resentam este : 
que, não precisando das respectivas casas, 
d::Jias disçuzeram. 

E' uma questão de dire:to ci !i), em que não 
quero entrar e nem tetho eompetcncia para 
fazel-o (do •loi•dos genus). 

P<.r mais boçal, p1r~cn. que se\t o indivi-
duo, c . mprehende d:s::te logo que, si aJguem 
aequire, po~ compra. um objecto, passada a re. 
spectiva escri ytur~. esse obj: cto lhe pertence 
in·talt~m. Si assim ~~ r. ã J d: ve:-ros abrir uma 
txcepçãc-, concedendo o:. f:~.v res da lei n. 510 
exclusivamente aos furccicnarios publicas que 
ti v . r~ m adquirido de outros o chrdto de Cl• 
sas. 

E, si a intenção do legislador não foa essa 
qut: eu venho sustentando, elle deveria ter es-
pecificado cbr<lme . te que ao funccionario 
publico não era licito transferir o cbminio de 
s•Ja cas'i; transferinco, porém, que elle seja 
essa tranaferencia alcança, abrange cu acarre~ 
ta to:!as as consequcncias doa casos crdinarics. 

O contrario disso~ ludibriar o poYo em sua. 
boa fé. 

Dado, por exemplo, que eu venha a cata ca-
pi ai e sejam-me offerecidcs negocios vanta-
josos com relação a direitos de casas, eu ad-
quiro esses direitos e verifico depois, cem sur· 
presa, que o meu domínio està gravado de 
onus exeepcionaes, que não pesam absoluta-
mente sobre funceionarios collocados em iden-
ticas condições. 

Qnje a \U~ tiça da medida ~ 
O~·· AGOf.TINHO P2RlCJRA:-E' uma Jei d: 

favor e d~ auxi .io. 
O sR juvJtNAr. PJCNNA:-Pouco im,POrta que 

seja uma lei a::: favor e de auxtlio; nao conssi-
tue i so obst:aculo p· u que a sua confecção 
deixasse de se r ve.st tr de to~as as precauçoea 
e garanti• s, aliás propri•~. de leis dessa na-
tureza. 

Si v exc .. com' advogado. ~ ch-tmt do para 
fazer um testatLento pr: cede naturalmente 
com oda. precaução, estabelecendo as maioreS 
g ~ rantias, de sorte a e vitar o a.pparecimento 
de q uaesquer duvid Js f1.1turas. 

E' be .n pcssivel que eu esteja em erro, mas 
est u bem certo ce que precedo d~ accordo 
com com cs sentimentc s da eq -idade e dJ jus-
tiça, que os tenho muito desenvolvidos em 
meu coraç! ·;.e, de accordo com e~ ·es, tem sido 
pautada a mano• con: ucta tod:ts as vezes quo 
me levanto no seio do CoDJ.,resso Mineiro para 
propugntr pe 'as causas que reputo uteia ou 
legit•mas. 

A do projecto ~ d) numero destas. Eu voto 
por elle, p . rqoe estou convencido de que 
a s~a approvaçto não traz onus algum ao Es· 



tado e della nlo advirlo 01 IDilea entrevistos 
pelo meu OObce c:ollega de representaçlo; e 
remato, sr. Presidente. 1ceentua0do quC', 1 meu 
Yer, o sueeeasor do funcci9nario tem direito 
101 prós e aos percalços deste. 

Tenho concluído. 
( Muito bnn I Jluilo fuml ) 
O ••· Seona ll'l(lueiPedo: -Sr. Presi-

dente\_ o meu Yoto a respeito deste projecto já 
~ counecido pela Cua. porq anta 1 com r is•l 
de Orç1mento foi ouvida o'Jre essa q 1estã , 
tendo dado parecer fuor.lY ·l, uma vez que c:o 
seu estuoo coT~cluia que o projecto nlo traz 
onua ao Esta o. 

Na 2.• discussão a comll' isslo de Petiçõ:• 
apreaentei uma emenda, qu J hojJ I! o art. s: , 
e eu, coberente com o precedimen:o qu:: t ::.ve 
o allOo passado, quando pela ccm-nissao de Or· 
çamento apresente urna medida. que libertava 
01 funccionmoa pub,i: os d:>s tncargos de pa -
~amentcs de casa.:~ , não posso deixar de vota-
tam1em por essa emc:nd ~. hoje art. 5-'. p:>rr 
quanto nlo ~gnoro as deapesu ex ~n~ordioan s 
que têm aido feihs pelo tbesouro com a re · 
eooatrucçlo e conserva,lo de cas s q'lC foram 
feitas para os funcciooarios pubticos. 
A~sim aendo venho declarar que voto com 

muito prazer pelo art. s. o c. s~ me fosae per 
mittido, apre•entaril uma sub emecda e t c: n· 
dendo os favores aoa particulares que hoje 
possuem esus caau para qu: cessasse de nz 
01 cmcargos do tbesourJ com os concertos 
dclsas mesmas cuas. 

Era esta a dc:claraçl') que queria fazer. (MuL-
to bem.) 

O ••· Reitor de Sou•a: -Sr. Presi-
dente. eu me declaro inteiram:nte satisfeit :l 
eoaa a cxplic ção dada pelo illustre relator da 
commiasão de Representações, o ar. l ,g-naeio 
Marta, q uando declarou que o espírito do • rt. 
5. •, dó pro\ecto ~ restringir oa favores do de • 
D. 2.7C9, b pesson que, senOO cessiooariiS 
doe priDllt ivoa titulares de eaau, reTistam 
QCite momento 1 qualidade de funecionario. 

De outra torte eu aeria abrigado a negar o 
mea vot<' ao art. 5. •. porque eu me pcnnitto 
divergir da intelligencia qae o meu distincto 
companheiro de representaçio, ar. juYcnal 
PCDQI, deu do instituto jurídico da cesslo. 

E' sabido que a cessao nem sempre tranafe· 
re para a pessoa do ceasionario todol direit01 
do cedente. 

O SR. Ao:).;~muo PJCJUC:taA.: -E muito me -
nos os privilegioa. 

O IR. HJCt~J• n• Souu .:-Para não citar 
outroa CllOS lembraria o da llltichreae; maa 
cu me abs tenho de procurar no vuto cam-
po \Urictico outros escmplo3 friaantes pua d:. 
monstrar que esae não é o effeito innriavel 
da cesalo . 

Nesaa propria qaeatlo de caa~s. r 61 \"emos 
q c os particulares que se tornar~m ceaaiooa· 
rios do direito du mtamas, não gosanm ~o 
abatimento de \Drol, favor qae o Estado reser-
VO.l aos seus s:rYidorea. 

Nestas condições cão se justificlria, em caso 
algum, que o a c to oa liberaJida:ie que votam0s 
o anno passado, com o intuito de proteger o 
funecicnal!amo publico, •iesac nest: momento 
favorecer extranhos capitalistas t1!vez que 
por 'fentura ac toraàram c:essionarioa dos di-
reitol dcasas cua ·• 

Uma vu, portm, que o illustrado relator da 
commilllo declarou tio peremptoriamente, de 
modo a bear registrado nos Annaes delta Ca-
sa como elemento hiatorico para a intclligen-
eia <U lei, que ·o favor t restrieto d:~a:Uea 
que revistam no momento 1 condiçlo de fun,. 
cionario; uma Yez, porl!m, que s. esc. de· 
clarou que não pretendeu c nem podia pn ten-
der ampliar essea fuorea aos particulares_ de-
claro ,ue voto, sem a menor reluctancia, pelo 
art. s. • do proJectc. (MuUo 6e,. ! MMUo bn. I) 

O ••· .lullo da .Mot;ta:-Sr. Pr~s i dcnte, 
nã J pretendia tomar parte llO presente de· 
bate, tlo elevado tem elle sidn e tlo ]'}Dgo 
tem se tornado. 

Mas, sr. Presidente, desde quo tomei assen-
to cesta casa e desd.: que me convtnci de 
que, v reprcsentmte do poYo deve sen.prc pau. 
u r ca a us acto• pel... ju·tiça, d :s ; onbcço 
toda e qualq 1er diffi .u ldad,. . p•ra dellssombra. 
de. vir ad.vogar a su ... c; usa. . 

D :maia, sr. Preaidentc- âs diffieuldades que 
me sã .• inberentea acc:reacc • de ter de me 

ppOr a opinião elo meu oigoo c llega o r. 
CasteJlo Branco a quem prendem me tantos 
Jaçi)S e que, com tanto bri lho, occupou 1 attcv. 
çiL da casa. 

Mas. ~tr. Presi ente, ~o posso fugi r do de· 
oate. pois, a clle w G acho preso d~ade o dia 
em que, no anno atrazado, apresentei ;zqut DDl 
ped•do dJa fucecionario1 da Imprensa Official 
reclam1ndo os favores de q 'le trata o prc 1ecto 
em discusslo. 

Sr. Preaidente, logo após a pro:nuiJaçlo da 
constituiçiio Mineir~. foi votada 1 lea l ::ldicio-
nal n. 3 que, em aeu art. 2. • n 6, d!clarl (li): 

6. o A estipular, nu eonceaaões q·1e fizer, 
condiç es pau promoYer eonstrucçõ: s de ca· 
aas destinadas aos empregados publicas d.: que 
trata o n. 1. do art. 2. •, de modo a facilitar· 
lhes o pagamento em preataçõet, que poderio 
ser deduzijos de aeus vc:ncicnentos, si o ezer· 
cerem. 

Egualmcnte promoYeri a conatrueçlo de ca-
sa• em condiçO:s bygienieaa c d: al.:guel ba-
rato para operarioa.• 

Pela leitura desac artigo vê -se claramente 
que, ainda quando a medida do projecto trou-
xesse onus ao Estad , devia ser vottda, por· 
que o favor que já concedemos a ans d~;ve ser 
facultados a todoà. . 

O a:a Cu~ar.r.J BaANc ,:-0 1rg::mento nlo 
prcYalcce na 1ueUa oceasiio tratava-se de uma 
quadra excepcional-a mudança da Capital. 

O sR. jut.to DA MoTTA: - Tomando em eonsi· 
deraçlo o aparte do meu coll-:ga vou respon-
de! o. 

As consequencias dss construcções cuiasi· 
mas feitas naqaella oçcasilo !C fazem sentir 
at~ bote, visto que poueos c:onstructores mo· 
nop liz .ra1.0 a> construcções e que por ellaa 
exigem aluguel elevadissi'llC'. 

Além disso ba uma injustiç~; exiatem muitos 
funccionarioa que vieram para aqui com a 
C•pital e, DO ecntanto, não goza:n os favores 
de que 1 m•ioria gosa 

O s:a. CA\~JU,J.O BKANco: -Mas porque t que 
só ag:lra t que se lembram dessas ezcepções 1 

O s:a. jtrJ.I) D.&. MoTT.&. =~Qualquer que seja 
o motivo que t!nha dado esse resultado, Dós, 
legisladoret, devemos corrigir essa falta, que e 
muito senai•eJ, o qae utt de aceordo eom o 



lpl'oriarro: c:rrcr corrigitur ubi ck.pre~nci· 
tua. 

Tcaumos, pois, de remediar o malacm per· 
da de tempo. 

O sa. CAST•r.r.o fRARCO :-0 tenro final c!o 
\atz de dircito é conseguir um loiar de des· 
cmbargador 6 Rclaçlo c:10 Estado, e porque v. 
cse. n4o vota a ClLen··a pua qac cl!e tenha · 
cata na caoital 1 

O sa. joi.u DA Mt.TTA :-0 apa·te do meu 
eoJ.Jer ~m me cet perta r a idta de mait ucra 
iri\l.lltrça que h r uve: auendcu-ac á ••>rto dcs 
aue catao actualmcote collocadcs, clesprcsan. 
do·ae 's d s Pequenos. 

O SR. CAST.au:.o f•Atcc):-011 i-izetde di-
reito e promLtores de jusuçJ tamtem nlo ti 
veram c•ssa ta Caprtal. 

O s•. jur.n DA Mc!ITA : -Sr ~ Prc str'ente, as 
co!ldiçõcs c:oa habihctes de &1 o Honzcnte 
1An d1VCr111 da1 ccs habitantes do irterocr. 

O rrcu collcg•. em !eu diacurs-:-, di~ se que 
c a alu~ueis de cata na codade da sua rc:srdcn. 
cia aão ctevF dis!imca e eu, COIJ"O coohcced;o 
do interior do Et tado, roaao affirmar que e l!t 
DloJa~a~m de ao% do que ac c .o a •qui na 
(apit· J, na maicr p11te d;a zonas co Est•d«'. 

O sa. CA!tT•r.r.o 1- RAl(CJ :-Prote~to COLtra 
iaso. 

O !R. A. DuT•A :-fm toda a zota da Mat · 
ta os a lu gueis t Ao caríssimos. 

O l!ll . jur.n DA Mc-TTA :-Att~D 31m mera 
coJitfiS a que oa tabitantca da Catital ea· 
tio mais scbrecarrcgacks tm dcsp; s~s de que 
ca do •ntcr:or. 

() !:R. ~AS'l'BI.I.'l BRANCO:- V. txc. não 
~ode fugjr dcaae arglmento: ou ccnc.cde ta 
f•vore!' a tod s os funccionarioa do Estodo ou 
Di" concede a r:cntum. 

O s•. jui.to DA Mt TTA :-Enten ~o lambem 
qDe o E~taco de•e conce<l r favorcs a todcs 
creio que elle não rc cescurou 1i11ro e tatto 
iuo t verdadc,que cu, repruentante da cla~S<' 
agricola, tive o prazer de ver que o r:ovo gc· 
verno acha-se an,.mado d:aae mesr o intuito. 

O de que o interior nec.uaita é de auxílios 
ã lavcura, p01que;ssim procura-se, comellet, 
im~ubioo~r a r quc:za c'o que advem; nc in· 
terior egualmtnle o impulaicnamcnto daa in-
du!trias, d- instrucçlo, etc. n~o re precisa de 
cuas po1que as tua• circtmltancios tã) ou· 
traa: a •ida érruito mlli\ faci l. 

Sr. Preaidente, além <k tudo, acho uma in-
\Ustiça que até boi~ rs q:erarics da Jmpren!a 
Officral r:ã:> tenbam casas, pcis é sa b1 Cl pe. a 
cama r a doa srs. D:pllta<k s que a CJlCII ão d: 
~~~~· pa1a rpenrio' é uma questllo mundial. 
( Cn~sat11-u Muil~s apa,tes. O sr . Presitkt~le 
reclaMa atlenção). 

Deveo os tra1ar de reaolYer e!', a questão 
quanto ante!!, afim de que 1 lo cheguem até 
rós u conscquencias funestas ~o velho mun. 
do, criginadas de doutrius deleterias e 10Cia. 
)laru, que não 1êm outra Jaz.!o, dtst'e a revo. 
ltção franceza 11Dão a do odio proveniente c a 
dcsegualda e na distnbuiç ão d~ f~ovorcs, dese. 
gualdace e t<& mutto mais scnsivcl em um re-
gimem democJaticr, como é o tOISO. 

N4o deaejo maia me alongft' llCtte debatt; 
pc lo que •ou conciuir. 

Di~ se o meu colleg•, irr·putJilldor do p·c je. 
da em d bate, que aqui não deve me a te r c J· 
nçlt:; Dl?S cu t ão com~ r henc!o um crgani~
~s~m C.i iC Gr gio, porque ell.c e a Vida • 

Quro o ~sto cquilrb:io cb an~ ema o 
ctrebi'C', sem o que alo podle àavc:r fUIICcib-
ns mcoto rc. a!ar.. 

Tcr .. c c.ll'açto é ter.fe ic'éaa cfevadu, aett· 
time~toa :le humanidade c de aaaera~rdldr; 
pelo que não creio que o nobre ck-put~o que 
aeaim se mamfestou, CDtea a no seu IDtiJaO 
qc c o Congreas J niO den ouvir .,.. jllstos ela • 
mores dos operarioa dJ lmp~cosa Oficial. 

Ju.go que os n 1 os actoa dc.vcm aer g.uit·· 
dot pc:la j .a.h;a 1 fim de que as· gen.ções rin-
douru quan:jQ se n ferirem a actual digam: 
cem 1910 b : DVC UUl& 1eraçto farte C YUil 
que so .ce, comprchcnden:kl os seDa d=vere~, 
c sut:uan~..o o:1.s •• difbculdadts, fazer fila· 
I1Ça, attt~endo .o no SJS clamoru; .hOiir& e 
gloria à su• metrorir•. 

Tenho datr·. (M .. ilo 6em I Mllt'to lcm I ) 
O •r. .Jayme GGmetu -~r. P. esi~ 

der. te, llQO vcro.bo dr~cut1r 0 p~t\ecto, ntm a: e 
julg" cem a coa s:etencia nect.asaria par• ISSO 
'"'" apo~ados gerr.ts ', mas 1 êlo t ó:nc nte iUtli • 
fica• ou cu ~ ro, ~oi' fnter.d qut-, á V·ista 
das co d'i õt s • m que foi cot:ocadJ cate de· 
tate, c~ra um oc 1 ó t, membros dt't-ta c~•. 
e• tá no cr ver d:: · llpltc ar , o e a ieotar a sua 
attituce co Jtla~ao a lo usun p o. 
~ Era meu pr• ~csuo, ar. Pre idcntr-, vot71' 
c. ntra l • prqccto iprcsu:tat'o á Orna• a 1-cJ0 
no~so hcnr~c!o cdl• M•· 5r. depctacto Valdcmiro 
de Magalt: àe' . e p)~1 tivar precisPmtnte a mi• 
oba posiç~" 1 e!ativ;mentc ao mesmo. su;er-
ranoo a minha con<'ucta fO ;uJpmento dl· 
quellc s que para • qua me man<lanm e t afrc-
cia< Ao cc..s h• bia nt, s ~esta C• pita!. 

Tenc~o. p01 écn. ••co o p() i· elo prisr:i~i'fo, 
scb·tituico por c out o ao Qoal a c<.mn 15.810 
rcsp: cta.a apreacntt u mcdific~õcs que o CGG• 
verter.m. abnal, na ~clJe que se acha aub-
mcttido á tela da 0 1S c use ào, eu Ytnho c!tc!a-
rar que vt to rc j ~ . d1 saaaomt nd;mcnu, a fa. 
ver do ~r· i·ctto, prr isso que, tal corr.o e lle se 
acha rcdi~ico actuala:ente. rão ~carreta a 
aua approuçao otohum OllUS ao E&hco ( t~lo· 
ia::los). 

E eo nem vtic-, ar. Pres!c!ente, a razão c.'es· 
sa cnorn:e temreetade que contra o mesmo 
se Jcnntou. porque apenas ae procura con· 
cec!er um pequeno e l'imples fuot aos tunccia-
nancs cta ca~ita.•, ~em onerH, de mo<kl a 'gum, 
cs cdrcs publicl s (:.poiados). 

O ~r iedo 18U, ptm, ncs caros d -: mercctr 
a approvação da Ca:nara dc-s D: p 1 ado1 c c u 
declaro votar pelo mcsn:o, sem r. ceio de que 
a sua cr nvereão em Jej pcsa1, de futl: r.t, lia· 
:zer embançt s á vida ccooomica do Estado. 
(M•ilo lum, ; t11ualo bem I) 

O 111'. Agostlnllo Pereira (oâo te-
moa o aeu c.iscurao). 

O 111'. Argemho de Resend_e a-Sr. 
t-> rtsilcn!e, cacuaat.lo seria c;ue eu v1e~se to-
mar ~arte r.a du cuat ão que ac tem trant'o em 
torno d "' prcjecto n. 11 • P< r iaeo =JUe aobr~ o 
1ssurrpto n' d1 mais ac roderá adcantar. e.u. 
cidado como se acha pe to .Jnndc numero ~ 
oradores que ae têm manifc.at~~~o e a napetto. 

Entretantco, tcnóo trabalhado durante aJ~um 
tcm(:o na lmprcnaa Official, cc..r.h:cel!do (e 
pe1 to 11 neccui:t.éel aoa t mpregadOa c'aquel,.. 
la repartiç~o. c:.om os quaea po.a~i a llata. 
roitta em c: 'a·o, inteiran.ente coc.sagraéas !O 
seniço do fatadJ; coohecetdotlc pu1oas dif-



••lduka com que at~ta c.t~·ftlllket•n
t'oa cJuae cperarla <~flfMik•'. eu.. toliduio 
COID eJJa. IOlidJrio COID OS IDUII att'tr . l CGID• 
pinheiros, nl~ pedia .~c ixar de vi~ manifeatar 
a mirba opirlllo em fa•or {o p~ctccto uacm 
dt.bltc. 
An~s pot6n, de Cazel-<', dno pronunciar-

m: a rrfpt ito de om topico dl dlscur&o hoje 
prof.:rido netta Cala pdo sr. ckputac.'o juvc· 
nat Pc nna. 

S. exc .. fuodtmtntanéo as ra•le!l do f eu 
voto, affumou que o go erno, pc.r cccatiào 01 
mudança éa Capihl, c:1uia ter abandonldoos 
funccionarios do Esud- cntugando-os i ~ ua 
pro,ri• so•te, em Jucta 'com u maior. a diffi. 
col :adrs dom merto, e collocaodc.oa naton-
t.ngt nc ia de abiiidcnarem Oll rcai)(ctivos c m· 
prtgOI(.U cntlo se euj : itartm_avil. paraaq1i 
morlr no d< sclmptél', ar m at:ngo e ao rc lt nto, 
em barraca.-. ou checas a-rim•tivas . 

S. tXC. que invcc:na • cada PI!SO cs aen· 
tlmer tos d .-: j j t e i to e oe 1uat c•. vaJ>gluian:1o· 
ae de p· ssuil ·os em al•o g t &U, f :: ~ '~•a affu -
m•tlo Que er;volve c.amoru~ tn p ahç' ~ "~ · 
Jba. servidtr s 11o E•ta o a hcmens que h · 
nblm d•r ·itos adquirid.. s e que vacb~m,dc~d.: 
1 morarchi1, c r c:.tando - mel cor é e sc.u ct f r· 
ço em pról 111 cau~a publ ca. E • us. s ho 
DYDS, H . Pruic!cntr-, oppoo1o fc rm•l Je<iade á 
1 ffirmaçã , do nc bre deçu a~o. a esses hcmeoa 
af6rmo cu, nao s e po(1•a t x gir, llt b ne hum 
fun ~amer to, " b ncnb . m prel• x •o, qar-, 1 u 
lbiD:X>nuscm os c:argr s c::ue occu pavam ou se 
auieiras&.:m a vir mo ar no dtsc:ampado. 

S. ex ; ., portanto. • • lbo funcc..ionario judi 
eiN"io. C(.mmettc u, com c.ua af{i rro~o. c: I•· 
morosa e eviden•.c: iL \uatiç•, d~clnllcc ndo os 
principie• de direito . 

0 !R. jtJVllNAL I"JtRlfA :-\' . tXC. l&Dg&·lt 
COmiDlgo ; c trctanto. v t•m'\8 juntc.a~ • 

O aa. Aacallllla oa RJtsJUJDa :-D•acor-0, 
em ·~o lute-, c:e v. exc .• quanao r. z simi han-
te af6rm~çlo. 

O ta . juv:~uuL Fu•" :-E cu continoo a 
SGitcntar a a inba r piniao. 

O ta. AI.GaMIRO oa R~tsa•na :-E eu COD· 
tàDao a ltstt nt1r que: ella t i njusta. 

Mu. paacm sadcaote. . 
A classe operaria dct t. cap.tal não Yt m p ;-

dlr .IO Coogrr ss que augmrnte OI seua par~ 
vc.z:c: mcnto~; clla 1 âl sente a faaciDIÇlo do 
ouro · eUa n~ . c: gita de dàobe,ro e orm vem 
pedir' me h ria da ~ua podçàL· s · c:à.al. Nãr, ar. 
Preaidente I Ell• s ; b:: que oca altcs c:a~o .. , 
r .. eleva as~ aiç" s. si ba. o dcsuqu~ <!o in· 
dlvic:uo ba por cg-1 .. 1 as ID!l cogitações que 
perturb~m e q ·~ e impedem a vida feliz e tran· 
qa Ua cem l anto obscur,, que o < p:rar;o CO· 
CC'u· r à no ac:ooche..,o c' o seu 1 r . 

O q~o.e c lia ped:: ~ uma a:mph s m·galba qu: 
em oaoa afttcu o Tbcsooro p blico. 

Gx !tt . D E PUTAD :-A.tràs do lrmbuy vem 
O tubarao. Ri.so ). 

0 1 R. f RG!tMIKO DE I\ E P DE : - Oiar:a. 
mente r.ós coccc emu favLrea oe a:uito mai<lr 
valia • utras ctaasea; c nem t preciso "'O~a 
vir citai-os. porque istO 1e ac:ba no COilhe..•· 
meDIO de tcdos os ars. de{ utaci s. 

Ea propugoo peka inte•es•c• da c:~ ~
raria com a 4ua! aou inteiramente so.dano e 
nl'e PelO p~o \ ~ cto ecm temor de queclle ve-
nba permbu o eqa 'hbri.., dt s no;aoa orÇtm<n-
toe . 

Bello HornODte lllo t:ó~e ser "mparldo á• 
cidldt'l do ir~tericr, \â inttiramtnte «-'rt.li-
das. d;.por!clo d~ -rande m-mt.todc catas. 

o f a. CASfti.I.'> f•••c >:-V. esc. qou 
uma cidade rraia beJJa c!O c,u • nta Capital ~ o ••· Aao11na> o• fhhJPrDE :-Nio we 
trata dir so ~gC~ra . Eu quero diJer I! que ai • 
cidlde de v. exe. nlo se t ncortra uma cua 
Plrl •luaar. squi não ac encontra mei.,("-); 
e as meias coe porvtntura se cnco trall', com 
enorrue d if6 : utda:!c, sao alr g aela!> 1 o r preçc1 
cJ · vadusimoa. 

Nas casa· de ~~nrics motam aqui, cinco, 
sris e mais fam.Ji•~&. 

0 IR. rASTICI.T/.) BlilANC ) : - Eo VtiO I CC~· 
srrucção de P' edios em toc!os 06 p<ntt>s da ct· 
c'ade. 

nrR 1-•GHMittl ou F n• ERDa:-'-'asrlo 
eat 'sfaem as occ~sidadu da JXJpu laçlo. 

(!ooc: uincM', u. Pttl'iderte, cktlato ainda 
ma is uma vez que •ou favoravel to pr( ject<>, 10 
qual ,.,ou o meu vvt" ea orcso e convcnci(!o. 
(lluilo /um; muiJo btm !) 

O •r . .loão LI• boa : - Peço a v. ex c •• 
sr . Prcai:1ente, o obse1~io de . rr andlr a:e o 
prniecto e a e rr endl. (E attt ndrdo). 

Sr. Presidt nte, cu prcttndia dar e ilencicsa · 
mtnte o meu voto a favor do Fr ircto n. 
n8 e contra 1 emen :ia ao mt smr oftcrccida 
pelo illnatrldo rtprcsentante da sc.-gunda cir-
cumsc:ripção elcitcraJ, o sr. depur•c:IO Ca&tello 
Bnnco. . • 

Entretanto tantos oraoores tem vrncb é tn-
buna dtmons'rrar as razões pel1a quaes tor-
naram .s recpcct•vas altitudes em rel1çlo ao 
assumpto, que eu me !ltnti na obrigação de 
t1mbem txtern1r cs rr.otivos que detcraúoam 
em meu espirito a ~ c:ccitação do projec:to e a 
re1ei;ão da emenda. 

Como estã perfeitamente evidenciado, olo 
~6 pe}( s brilhantes disc:onos com que o e cu 
au ; tor vem defendendo o projecto em todos 
o• twnos regimentaes. ccrno pelos dos nc.brcs 
deputados que o t~ prestigia~o desta tritu-
fll, a• suas disposições não accarretam,' abeo· 
Jutamcnte onus para o Estado. 

. impugnação, portanto, I! falha de funda· 
menta. 

A meu ver, ar. Prteidente, o pro;ec:to de:te 
ser approvado,_por is•o que, em fav~~da ~·
tincta e Jabonosa cla.!se ct.-11 funcc:•ocanos 
publiCO!' o F.:stado deve sempre colk c:ar e seu 
prestigio. (AioiadlJs). 

A can ara sabe que, ainda muito recente· 
mcntt-. o ,-ovcrnn federal, n~sta Ca~ital u a-
mo teve Dro~dimento rrutto mata liberal 
~·,; com os dignos funccinariOtl do Cc ne'io. 
mandando ccnsrruir cana para os meuncs 

Ora sr Presidente ao lado de J)(,n;istircm 
as mc'sm~ raroes em rc lação ao runc ionali&-
mo estadoal de Bello horiZODte. preci&o consi-
derar qDe o governo federal nào atria levaãl 
a semelbtonte acto par mtn pbanta.·ia, peJo 
t. imples prazer de agradar lOS scua funccio-
narios. 

o Slt. v ALDOK.IltO MAGAI.HUS : - Muito 
bem ! 

O aR. j<!Xo LJsBOA 7 O Estado. P'~ ui-
gir de seua fnna:iooanos o uacto e !"IJCI'tl80 
cumprimento de deveres,~~ lhes tDJPÔr a 
manutei)ÇiO de ama vida dectntc oo seio cSa 
Capital, de acc:ordo com o ~crwoiYim«nto 
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c o grau de civilisaçlo delta, deve rodeal·os 
dal possíveis garantias e relatiYo conforto. 

0 SR. CASTBI.I.O BuNCO: -Nesse ·caso V • 
e~c. deve propor o augmento de vencimen· 
tos de todo o func:ciooalismo. o SR. joXo LISBoa:- Si v. e~c. tiver essa 
iniciativa tu a receberei com a maior sym-
pathia, pÕis entendo que o funccionalism~ de 
Minas é mal remunerado e os seus serviÇOS 
não serão compensados com as simples dis· 
posições ào projecto em discussão . 

O SR. CASTBLL' BRANco:- E ao produ· 
c to r ao qual se tributa tão pesadamente 1 mer · 
cadoria, que se deve dar 1 Si o mal é geral. 
todos devem soffrer. 

O sr. Joio LISBOA : - Nes• e caso, v. e~c. 
deve apresentar ao projecto de orçam<:nto uma 
emend" no sentido de reduzir os impostos; e 
eu, desde ici comprometto· me a suftragal· a 
com o meu voto, desde que, depois de estu 
dai a, venfique que a mc:dada nlO importa no 
desequilíbrio orçamentano. 

0 SR. 'ASTBLI/) BRANCO : - 0 Uni CO meio 
que temos para remejiar a situação finaocei · 
ra do Estado é cortar despezas, uníca e ex· 
clusiVIa ente . 

O sa. ;oxo LISBOA:- Sr. P residente, o no 
bre deputado que me honra com os seus 
apartes e que tanto tem illustrado o debate, 
VJU ainda bontem que a conmissA.o de vr 
çamento com grande pezar, tevG que contra -
riar medidas de interesse de varias circum-
acripções ipresentadas por distinctos collegas, 
empenhan:So-se nesse córte de desp~i$ a que 
s. cxc. se refere, em vista das condições fi. 
nancciras de Minas. Mas, ai o projecto nlo 
traz onus, si estabelece, apenas, a entida:le 
do Estado como simples interventor entre o 
constructor da casa e funccionario ... 

O SR. CA-TBLI.O BRANCO:-E essa interven-
ção não terá consequeneias 1 

O SR. Joio LISBOA :- V. e~c. nA.o deixa que 
eu conclúa o meu pensamento. 

Sr. Presidente, dizia eu que, si nessa ques-
tão, o Estado é um méro depositaria das 
consignações feitas pelo funccionario para o 
pagamento das construcções ; ai o Estado não 
ca onerado de responsabilidade al gum~\. onde 

está o mal, o inconveniente do projecto 7 
O SR. CASTttr.r.o BRANCO :-Então v. exc 

deve votar para que o favor se estecda a todos 
os funccionarios. 

O SR. JoXo LISBOA :-Vuu ieferir.me á essa 
parte, cogitada na emenda de v. exc., nlo 
entrao do, porém, em largli s considerações, por· 
-}De, não send senhor da tribuna, ( ffcfo apoiados 
paes) apenas poderei dizer algumas palavras, 
tantas quantas mandarem a convicçi.O em que 
estou de que a emenda é inopportuna. 

Devo declarar, sr. Presidente, que a emen-
da do nobre deputado pela segundt c ir :um-
scripçAo calou profundamente em meu espírito, 
Com effeito ella consigna uma medida de 
\Ustiça, estendendo as disposições do pro\ecto 
a todos os funccionarios do Estado; e eu dar-
lhe-ia o meu voto caloroso si não cstivesc;e 
convencido de sua inexequibilidade. Peruso, 
portanto, que a medida que ella concretisa 
deverá ficar para outros tempos afim de não 
prejudicar a passagem do projecto, que t.rata 
de assumpto oecessa-rio, opportuno e urgente. 

O SR. juvBNAI. PKNNA :-A medida da emen· 
da é inexequi rel, principalmente porque não 

do todos os fanccioDarioa do Estado que têm 
aasentamento em folha. 

O sa. lolo LISBOA :-Eu conheço, sr. Prc· 
sidente, ·as difficuldldes com que Iuctam \JI 
funccionarios do interior, mas o diapositiro da 
emenda, por ser ine~equivel, não podert su-
i)eral-as. Estou bem certo de que nenhuma 
empreza será capaz de, na fõrma do projecto, 
se pro pôr a construir casas em todJa aa loca· 
!idades de Minas, onde haja funccionario pu-
blico; e nem é po3Sivel, sr. Presidente, que 
uma empreza que saiba e~plJrar commercaal· 
ment.: o seu objecto, tenha a audacia de querer 
arriscar os seus capitaes, construindo uma, 
duas ou tres pequenas casas em cada am 
dos districto3 ou municípios do Estado. 

Si o nobre auctor da emenda pudesse apon -
tar-me quem fosse capaz de levar a efteito o 
que nella se determina·, eu s ::m he itação, 
KOStosamente ampararia a medida com o meu 
voto. A. emenda, pocém, d meu i Ilustrado 
collc:ga, embora con igoe disposiç!" dignei dos 
maiores applausos, é inopportuua. Approval a, 
seria sacrificar o projecto. 

0 SR. HKITOR DB SoUZA: -E' O caso does-
tudante, que era notavel em philosoph1a, mas 
que foi reprovado (Riso). 

O s:a. joi:> LrsB04: - Penso, Ir. Preaidente, 
ter ligeiramente justificado a minha attitudc 
em relação ao projecto em debate ••. 

Vozes :-Com muito brilhantismo. 
O SR. jc.Io LISBOA:- ... e concluindo pon-

derarei que si de màoa dadas 08 podtres le· 
gislativo e' e~ecutivo estão empenhados em 
promover o dosenvolvimento soc1al, material e 
economico do EstaíSo, desenvolvimento que se 
deve reflectir em todiS as cellulas da nossa 
organização-os municípios-; si o poder e~e· 
cutivo se acha profunda e dedicadamente in• 
teressado conforme ain:ta hontem aceentuou 
na mensàgem que dirigiu ao Congresso, no 
patriotico intento de levar o progresso e o 
bem est_.- a todos municípios mineiros, preve-
nindo por meio das obras de saneamento u 
possiveis epidemias, levando energia electriea 
ás industrias sem movimento, fazendo jorrar 
abundaltemente a agua por toda a parte, abu· 
teceodo d:sse precioao elemento, desaa lympha 
inestimnel u habitações do interior, t fóca 
de duvidíl que aa auas vistas estio tambem 
voltadU para O descnvolYirnento da Capital CO 
Estado. (Apoiados; Mllilo hem!) 

E estou bem seguro ar. Preai:tente, de que, 
approvaodo o pro}ecto,' icnpulsionamos o deseo-
volYimento do Estado, oorque, com a conatru-
cção de cuaa que sttisfa,. . m as condições de 
esthetica e da hygiene, a nossa capital ganha-
rá maia fó:cs de grand ta c:. augmentará a 
sua prosperidade, o ~ue reverterá, aem duvi • 
da na 1randen e na pros~eridad,; do proprio 
Eatado de Minas. 

Era o que tinha a dizer. 
(Muito hem; MilitO bmtl) 
o sr. Jgoacto Morta:- Sr. Presi· 

dente nA.o e por certo o bu.:nilde orador que, 
em h~ra tJ.o adeantada. e sentindo·se maemo 
um pouco adoentad , abuse da benevolencia da 
casa, discutindo um l :sumpto para o qual nlo 
tem competencia (ffão apoiados) e m•ia lincJ& 
'á tendo sobre elle se man,festa:to eloqueQtea 
oradores. 
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A emeada apreaentadâ pelo nosso digno col-
lep, cuj» nome declioo com venia da Cama 
r1, o ar. Ca1tello Branco, cont6n uma m~d i . 
dl justa e merecedora doi n ssos applausos; 
entretanto, pela latitude da mesma, e mais 
ainda pelas circumsrancias financeiras do Es-
tado, ella é inoppor ··una, como brilbaotemen · 
te demoastrou o orador que me precedeu na 
tribuna. 

O ck.bate está ba \t •nte elucidado; nenhuma 
luz posso trazer m 1 • e por i1so me limito a 
levar ao conh: cú:n nto da Casa a OPinillo da 
maioria das coam:issões reunidu de Orçamen-
to e Petições. 

A maioria dess: s commissõc entend: a-. 
Pre!i :'ente, que deve serapprovado o projecto 
e rtgeitada a emenae que, aoresentada em 
OCCU1l0 opport na, rl'erecuia sinceros aopl•u-
IOS, visto que atteod :! áa nec"lc; idad:s d: to-
doa oa fun~ ci nartcs, ·.pe. ialmente dt clas•e 
mencs protegida, q:.e é a dt s professores pri· 
marias e cujos ver c•mentossào mesmos mes 
quinhoa. (Apoiados . ) 

Nessa, condtç:)::~ . a: cc mmi sões esp~ram ~e 
seus pares o procunciament do 1e·• vo-
to, d1ndo defenitin oluç'lo a o caso que a e ue 
bate. 

Concluin1o requeiro, visto a discus1ão iá 
estar muito longa, J encerramento do d ·• 
bate. 

(Nuilo 6e•; Muito beM!) 
E' appr ... vado o req1.1enmento; sendo portao· 

to, encerrada a discual •. • 
A vota~ ão fica ell<:errada por não haver nu-

mero ltial. 

J. • discussão do projtclo n. u6 
Oispen"•da a leitora, 1 requerimento do ar. 

Jc.ão Lh tôa, ~ posto em 1· • discuaaio, c.ue :..:m 
debate se encerra, ficando a Yotaçlo adiada, o 
projecto n. 116, approvando u eontaa do cxer-
cicio de 19c9. 

J.• discussao do j1'0j1eto "· 168, do Senado 
E' lido e oosto em 3. • discuasio o prc jecto 

n. 168, do emdo, sobre contagem de tempo 
ao tenente coronel João lgnaeio da Costa san-
tO&. 

O ••. Caatello Draneo: - Sr. Preai· 
dente, e~t, u informado que o t::nente·corcnel 
joio Ign1cio da Coa ta Santos. requereu peran· 
te esta C&sa, O favor que bo\e eiJe pretende 
por meio do projetto que nm do Senado, e 
que esta illustre corporação recu10o esse fa 
vor tomando pora acerto de Eoa deci!ão, a 
dispo içào de lei, clara e iniUudiYel, que de· 
termina que para a reforma doa officiaes da 
Brigada Policial, aó se <kve contar o tefT' p > de 
effectivo exercito. 

Ora, 1 lei que trata da reforma doa officiaes 
da Briga . a. foi votada ha pouco tempo p:Jo 
Conc- rc f>SO, Dào ~ \UStO que a Clmara hoJe a 
infrinja. 

O sa. PRJtSm•I'TJC:-Peço licença para dar 
ao nobre deputado uma explic~ção, nlo ha 
acto da c asa recus•ndo o ped1do que eatl con · 
ignado no projecto do Senado, ag ra r m de-

bate; ha um parecer de commiasto que Dão 
fci discutido e que v. esc. está tomandO como 
~to da camara. 

cumpre, pois, a Mesa ponderar-lhe isto. 

O sa. CAs'l'JCI.I.O BuNco:-Acceito a expli-
cação dada pelo h ' nrado Presid nte dl Gamara< 
mas não posao recoaaiderar a minha ar~
mentaçlo s inio n 1 terl'l"OI em que foi indicado 
pch noaao Presidente. 

Si a Cam•ra não proferiu decisão I eue 
re, peito, h• entretanto, uma base de verdade 
na CX?OSi~ão que ia fazendo, pcrquanto I Clll 
ji t mou conhecimento da pretenção do illua-
tre teoente-coronet joiO lgoacio, e sobre essa 
prc tenção emittiu parecer, poat) que nlo fosse 
dil' cuhdo nem inclui.:lo em ordem do dia. 

Mas sr . Presidente, si é certo que a lei de-
termina pcr·motoriamente que a retorma de 
of6ciaes da B ~ igada Policial. tó deve ser COD· 
cedida pelo tempo ele effectivo exercício, a Ca· 
mar a não ~ 6 1e, ~ solutam: nt ,saltar sobre a 1oi 
para conce' ~ à de tal fuor; e cu, que ve11ho 
recusando todos esses favores que redundam em 
s•cri6cio para o~ minguados cc.fres publicoa, 
não pos o dar o meu apoio a eas• medada, por-
q Jc pasSiria a proceder em co:.t rarao a minha 
coocructa nesta cas•. 

(Muito 61n~; •uilo bmil) 
O ••· 18aaelo •u•ta: - <;r . Pr~ai· 

ente, em resposta ao meu dagno colleg•, cum-
pre-me ioformtr á Casa que a medida em de· 
bate veiu d:~ Scntdo, por la transitou e f i ap· 
provada pelos dignos membros daqudla Casa 
do rongresao, que foram ao encontro da U· 
p1uç~ do ve1h scr•idor do Esta:fo, tenente· 
coronel jolo Ignscio da c~sta Sc-ntos, privado 
violentamente, por um acto do antigo regimen, 
acto eiva1o de vícios de partidari~mo, do exer-
cicb do seu c2rgo, para o qual foi reintegrado. 
acto este que importa o reconhecimento de 
um direito, e nlo favor, como disse o Qobre 
colleg•. 

O oficia de que trata o prc jecto ~ mu mili· 
tar que honra a 001sa BrigaJt. P licill ••• 

(ApoitJdos) 
O Sa. CAS'l'KI.r.o BuNoo :- Mu para que o 

Congresso fez 1s leia 1 o sa. IGNAcxo MuaTA .•• e que tem pr~ta
do relevantiaaimoa aen-içoa á caus• publica •.• 

O SR CA,sTKI.I.O BRANCO : - N guem nega. 
isso. 

O sR. IGtucxo Mull'rA •.• estando por eaaa 
fórma ms c ndiçõ:a de ser attendido. 

O sa. ~ ASTJCLLO 8Jt.AJco:- Mal nós temos 
lei e devem s obedecei-a. 

O sa . IGlucxo .Mo aTA:- Mas entAo o no-
bre d' putado entende que o Congresso, depois 
de ter votado uma lei,< nAo poaaa mcd fica!· a 
oa rejeatal-a? 

O IUt. ]Anca Gomes : - Quem Fódc o 
muito í ó:.le o pouco. (Aioütdol). 

0 Sll. IONACIO N.uaTA :-Sr •• Presidente, \i 
ba facto jd,·ntico na cua, pois, contamos tem-
po ao capitão Virgílio Samedo para cs r ffei· 
tos de sua reforma e a•sim eu espero que a 
carru.ra. vote o proiecto e a emenda que man-
da cootar tambem tempo para o ar. capitlo 
jos~ Nicodemos, outro velho aervidor do El· 
tado. 

O ! Jt, CAsT.Ilr:.I.o .BuNco : - Nós alo esta-
mos aqui para conce:1er favorea. 

O sa. Aac•wur.J D.ll RJczaND.Il :- E o digno 
or6cial de que trata o proiecto serviu na Guar-
da Urbana, que t a mesma cooaa que a poli-
cia. 



o n. IocAcco Nuau :- A commi1slo eo-
teaJea' tUíllprar o kll c:efer daod:> parce~r fa. 
JrOrnel ao projecto n. a68, dJ Senado, c i 
CDlCDdf agora a C.sa que RSO!VA ct.mo Cn• 
tender d; patiça. o s:a . CA~TJU.r.-> 8JtANC >:- Declaro que tão 
me sat,~faÇJ com eah. cp.n a', por i:.L ;;~ voto 
cont.a. o sB. )G~Acn ~.Ui.TA: - Esti no seu 1i-
reito. 

(.;ad& um cumJre o seu deva, com1 tnt:n-
de melhor. A c: ~mm.s,ao p,n:a ler cumprido 
o seu . 

(Muito bem; nmilo ()ewa !) 
O sr. Senna Figueiredo: -(Jms tevi 

s6o do oradc-r .- r·.Prcl>Jd.utc,na veunofalcr 
consid;. ra;õ :s ·relat•v· s âs •dcib t!o nobse c-
putado, o sr. Cntd lo B ·ar C<', que tan tc.s servi · 
ços tem p rest.dJ ao t:.~udo .. . 

O sa. CAST.IU.r.'> 0RANC): - Nã) t:nllo ne-
nhum. 

0 ~R. ~ENNA fiGUE IRRDO . •• V~nho, apenai' , 
csclare:t r " aeg·vnoa ~anc: do pr t- jecto, m : s-
tr"ndo a r •2âo d ; ser d• em:.m:ll • re•ent4· 
da pel o nosso co tleJ(a, o H. F. S:h Hnann, n. 
qual m•nda c •atar tempo ao c:apil ã ) j ose Ni· 
cojem01 oa S ilv1, mes:re de a.u,ir;a, da Po· 
licia. 

O sa . (AS'l'JU. L'> 8 R&NCO : - Não s~bia des-
ta ~,- ca1ll; e:H&VA me pa~.and:> despcrceb:da. 
(Riso). 

O &R. ~l!NNA FicuexaEoo: -A co:nmissão 
h o t.:DJ Cl n 1gnc u, .:o o cmc.nd1 ao t>ro \ :c to 
de Or;amen· o . uma disj>csiçao mandalld pa · 
gtr ao pro c~ s :>r jo1o Nepomuceno Ursui, 
ex ·~ rofc:&wr de mt:s :ca da Escola. Normal d; 
Diaman ti ~ a, a quantia de 43:00<. $ o:>, em vir · 
tuJe de ser. tença do T• ibun~t.i da ke a, ã . pelo 
tempo q ue foa coll : cadJ em dhp<.ni Jil id ~d.:. 

Esse professor 1cbua-se em d1sponibiJidade 
e o goveJO >, supprimindo a Escola Norlt.al, 
onde ell~ leccio. ava, supprimiu·lbe lambem 
cs vencimentos que a lei lhe guaotia. 

Nlo se conformando com tal de cieão, o ar, 
J : à N !pomuceno Ursini ree'J ,r< u ao s;o:ler }u-
aic,ar i:l. e e$lt, achao1o JUtta • sua cau~::a. 
man:loc-'h: p~gar a qllnlia a :pe tinna ci-
reito . 

SR. CA~Tr:Lr.'J ~ RANC J :- Ahi r ã) temos 
cutr reme110 ser à ' c:um~ri · a seot cnça. 

O SR. , EN NA. 1-Ico .exaaoJ : - Tambem o 
prd :ssor J ~ é Nic: lÓemcs da. S ilva roi vict:-
mt ... 

O s:a. r. A· TeLr. ') E:aANCJ :- P.;i ~ , o qu: m~ 
const• é j J l•me - te o contrario . o R. S as-tu. FIGt71UttaoJ ••• c'a m:s:nt me-
d a a, ..;e lucou ao p :o: cs o · Ursin1, e eu co· 
nh:: o bem rss: fact , porquf'! f.11 u i nterwe . 
d J&ClO, nes :a queslão, entre • cua e .o Pre~i 
deot: de ~ntaf', o t:J: fTI O. llf. d-. FraactSC J s.·. 
ks, coj '3 servi -s ao E·uad sao c nbeci11ssi-
mr .. s, por s a prud:J cia e m~enção. 

N ~oqu! ll ol oc:asiio. <. u 7Í ~o ( x-;>rcsidente con-
ai ierwçõ :s r.o s·ati1J .Je ~er reinte~r.do esse 
velho e c v i or do E t tdo, e, quanlo isso não 
IC)n · e~se', que. ao menos, Jh ~ fossem pagos 
01 seus vencuoentcs, 
Entre ~a n , esse poo:e homem, achMJdo q:;e 

cs coo çõ.:h lo Estado uam preçtd .. na-
quell .toc.cauào, r ãrtquit demandar com o gc-
verno e pror ôz C(Jnll! uar apresta roa seus aer· 

viços pela min~Qd& qamtia deJ~:6"JG~ 
aQQUI.el. 

Agon. pe"e elfe qa ~, panos df :itoa da aaa 
rtforma, lh: scj'l c:JQtadO o tempo em q~a~ · ea· 
t:we fó ad'lacniç>. 

O ~R. CA~ TF:r.o BaAsco:- Q Jero vêc como 
o meu eot.eg& i á c' Dcauar esta s.a expoai• 
çto com a. Jei ~<olaela pell ~o~r,sso que 
m1oda.. para t:ll . itos da rc:lorma •. co tar tÓ· 
u.eiltc; o tempo de effcct1vo exercatao. 

O sa . S ENNA FIGUJCIR~Dl : - o caso tsti 
p Ct'illlO CID IC& ; O guYCinO, Qá.O {)OdçDdO (;(,D• 
c:ed~r • rcl O. ma, I parte I CC(;( çU a&O Co:gre8~0 
qu:; eotcnd ;u s.r _de: jJstiça, attence. 1110 p~
aado <O ' -1110 s : rvador do Esta :o, ..,ue att t 
Ual pat1Lt•1 o.s deixou de 1..cmaud•r cem o 
~o.,, roo. c,uand.> aao.ll que a tua \ictoriaera 
ccn;.. 

E ' cousa Sib .aa ~ue o cap .U.o j )sé Nicod:-
'llOS dA .::>i :va toi en ;ostaJO na b .Jg.:l& c isso 
(.l:.r na., q ecer accaonar o E,tllcv, e • bora 
te !dv a cc:nez 1 d4 Victar,a; fGa um beneme• 
r. to. 

O s:a. CASTJtLr.o h:aANC l: - Não m: refirll 
a este pTote,sCir, rehro-m~ ao <.fti;1al que et· 
teve fó:a dJ s:1viço. 

O aa . :::-aNNA FIGuatR~DJ : - São estas, 
sr. t-'lcr.id ; nte. as 1 li rmaçoes que entend1 
conven ente lrUCr á Casa. (Jluilo bem; 1n111l0 
b:m I). 

Nin u:m pejin ~o a oalnrA eoc:rra·se a 
d ,acus~ao. fi:ando, por falti. d; uu a: e ro, adrada 
a vota\AJ. 

1. • du cussilo do jnoject11 n. 169, do Senado 

En:ra 'm 1 .• discussão, que é encerrada 
s:m dcoat( , bc:ano.> a vutaçà, 'ditd •, o prc-
iecto n. 169, ao sena:io, auctJJizandJ o&<>-
veroo a conced :r privilegio para o trampll'• 
te c!e passage1res e carg~ no r.o Arassuahy: 

3. • dise~~ss4~ do jJfoj{clo n. roz 

D:spensada a leitura, a rc.qu : Ii :ncntO dl Sf. 
Hc rcor de s ~ uza, é p•:.t c ru 3.• discussão o 
proi~cto n . 10:1, estabe.Jecendo medidas relati· 
vai a arrecad.ção ao u!lp~ sto d: iüdustri>a e 
pr<. fissões. 

O ••· 1!1eona Figuelredo:- ~St1n , •. 
vi sã? do orador , . -Sr. ·re>aeleme, o pro,ectQ 
c m dc.b .te rctorml a osoa l~i tnbut&na que 
in,tituau o impJsto de .nou~trias e proliasOes 
e c.omo a. c:um..nis•ã te.n em.;.ndu a apre· 
sentar, ella f;,z afim ac v. ex;. mandar im· 
pri:ni t-as c distrü.u.l-u 1untament.: c >mo Mi. 
nas Ge,aes. 

A' emendat o:ojificam a tab:Jh. ic:tual do 
imposto, intcr.wianJ., maia ama d•·•e d; :3 ~ $, 
entr~ u nove exiatcnt~s actnlmente; ree:; ~
lam o modo d: distrib ... 1ção das cluses e aup · 
primem o ut. 1 S d.J. Jci em vigor. 

Si o p>tt&nto, ernetrdzs s imples mas que d:. 
vem a'er conhecidas pd. s mcua colle gas par-A 
o p;tfeitocontlccimento di. materia. 

Aaa1m como as emcnJu, aprca:ot> um re. 
querin.c1:to pedinm o llOi amento e1a 3. • Oi!CIII-
aao do pro;o:cto pua. • scsaao c!: amJ.Qbà. 
(Alt~ilo hem.) · 
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r.• 
Ao .ut. n-dlgr.se ctn ·fi'le»: etazermctbor 

dísttibuiçto das a,verau indastria~ c profit!~• 
da tabella•-A 8-. da lei o. 459, esc 14 de 
actembro de 19. 7, pela tabella-A-desta lei. 

Sala das sesa1c:s, n d~ setembto .de JQtO.-
Seona Figaeiredo.-He.tor de Souz1.- Nelson 
d: Sc.nna.-joào Li~boa. 

1 . I 

Ao art. 15- upprima.se. 
Sala das se ssó:~, 1' d: setembro de tQ co. 

s~nna Fiau:icedo. - Heitor ae 'caza.- joio 
Lüboa. 

J. " 
Tahell•- !A 

A r ti~o. Fica mcd fi:ad a a hbella -A- da 
lei o . 4bl. d: 14 de ~e • emb:o de •Qq, refer. nte 
a ta:ras fixla de indcstries e profis~õ:s pela 
SCgU1Dte : 

"' "' Q.> Q) 
~ "' "' ~ 

~ "O 

'-' ü 

t.• . 
3.• 
.t .• 
5. • 
R. • 
~ . ' · . 
1 . 
Sala ru aessO! . 1'1 de setembro de 191 .-

ll:& torde Souza . - enna Fi~ue.redo.-Nckc.n 
de Se naa.-Jc.ào Li~b:> a. 

Requet'itne11to 
Requdro o a ilmeato da discu~io do pro· 

jecto o. l O), , p1r<1. a sessão de amtohà . 
a la s eu · :~ , n - 9-·910 . - Senna Fi· 

guei rc do. 
Em discus5ãJ o requcricr ent.o é o m:!mo 

approvadO sem dt b& \ C . 

Vão a imprimir-Je a emendas :. fi~ de serem 
diatribuidos, d: accordo c v .u o pc 110 do ltU 
apre e tante. 

N11a m'l·s htvendo a'trJ~ar-se o sr. Preai· 
dente designa pa1 a amaabã a se gainte 

C~DE.M D Oli\ 
I' RllliJURA PAllTJC 

Até uma h :>r a éa tard: : 
L-eitur ... e approVI~ào da act1. 
Expediente . 

A. C. - 4 

At~ duu horaa da tard:: 

Apret!ntação de par.!cerca du coaumaiOcl. 
Aprcsentlçlo de .,rojectcs. reqauimentoa, 

iadicaçóea, • intcrpeUI~õ~ oa 1110çõ:a. 
Diicaaslo de · rcquedmcfltoe, iadiciÇOcs. iD• 

terpc~O:a e .mc~õca. 
A pproaçiQ, da IUiaÇIIks ÜDIII~ 
V:;tad.o cb'PireCcr n. 21'2, IOiicitaccloJ.IIl• 

fOJXDa~ea do 'cQve.mo aobrc o requerimento~ 
Joat Joaquim.: da F1111cc.1, a.~colJcaor dé'Pm, 
teNon . 

Vat.çto·lh parecer n. :a-23, pedindo 110' '~· 
ver=o. ir, farma~a:a sobre o ·rrquuimeute do 
Joaquim Jllic.fonao Pinto , Cr.clho. :amaoae111e 
a ~u::raui11 da a-mara . ~os Depuud01. 

VotiÇ'Io d!> pucc::r n. aas, m:m~UliiC
ur ao•l)lo;ccian. 1tC8 . 'd" • é.DG&1.0. o 'lcqacri· 
ru~nto do c.ã~ }CJie Nreoden:Cis ·da · Si~••, 
profeas r da.s t.an:ia& de musica 'CIO Eltado 

\'Gia~ dal udaeçlo ãDal da ;upmãçbr..n. 
)Q, (pfU\ect .n.. I ~9) c:1CJ IICOmdo OOIIli'H c 1m D • 
cka• ~c..SCn•E- o, at!brc conceasao de licença a 
. ••ersa. tunccion&CioS ad.x.inistratifC'S c; j~Jl:ti· 
c1arics. 

Votaçi o da rcdacção final das e.rr.cnd•• da 
camara ao p1oj:cto o. 1ó1, do S:naco, crei~ 
dJ n~o. Eatado duas colon.aa cor:eccitnaes. 
Vota~ã> da rcdacçl ) lha! de projecto n. IlJ, 

mudm ·o a é~eca das eJ ei ~ õ :s doa membrcs do 
C ngresso Mineiro. 

Vo!;ção em J. · aiscu~~ ~' do proiec·o n. 
1 •8, aobre c:onccs!lo ce casaa ~ac.s f ncciona· 
rio a da Capital . 

Votaçã? em J. • do d! n . uó, a.pp1'C.Vando u 
c~ ntas dO ex-: rc.cio de 19:.9. 

Votação rm 3· ·do de o. 168, ~o Senado, 
mandando cootar tc:mFO ao tcnente-coroael 
João Jgnacio ca Co ta Santos. 

Votliçlo em 1. • do de n. 1 Q, d"> ~·d<?, 
auctorizando o goYerno a ccnceder pravalegao 
pHa t ransporte de ~ asugdro c cargu no rio 
Araasuaby. 

SJ(GUNDA P U.Tlt 

Até 4 hc.r .. s da tarde : 

3. • diseuasão do prcjecto n. 109, orçu:do a 
receita, e fix•ndo a despesa do Eatad para o 
: xercicio de 1911 . 

continaaçlo dl. 3 .. discu~sio do profecto n. 
102 eatabelccendo medioas relativu á arreei• 
oaçáo do ia posto ó: iajastriu c profis!õ ;s. 

1. • discussão do proJecto n. 111, auctorizan. 
do rcatituiçlo ao collcc tor de Altm Paraby· 
b ... ~ 10 tbeaourc: iro da Reccbcdona de Minas 
daS quantias p:los mesa:os tc ecbid•s em DO• 
t-a falsas. 

Continuação da l. · dia cossão do p·o1ec to n• 
~ 63, do _eoad~ , creaDdo nu. immediações da 
c apital um A~ylo de Meoàagca. 

1. • ditcussào do projeeto o. 170, do Senado, 
auctcriz.ndo o governo a inno•ar os c , otr:a. 
c tos c:cl~ brades com o Ba oco de C r( dito Real 
de Minas Ge1 aes. 

D*ussio unica doa par«eres na. 214 e n6, 
Levtnta-sc a sessão. 
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54· SESSAO ORDINARIA, A03 13 DE SE• 
TEMBRO DE 1910. 

P.alCSIDJ$NCIA DO s.a. P.aADl LoPJCs 
SUMMARIO : Acta.-Expedlente. - Repreeenta-

eôes.-Apresentaçlo de pareceres . - Votaçlo 
aas matarias de discusslo encerrada,-Vot&çlo 
do projecto n . ll8. - Declarações de voto.-
Dlscursos dos srs. Galdlno Rios, Senna Fi-
gueiredo, João Lisboa e Heitor de Sousa. -
Votação nominaL-Discurso do sr . Nelson de 
Senna. - Contlnuação das votações.- Emenda 
da Camara ao projecto n . 165, do Senado.-
Observações do .sr . Senna Flgueire~o . - 3" 
discussão do pro1ecto o . 1 . - D1scursos e 
emendas dos srs . Ueitor de Sousa, Jayme Go-
mes, Agostinho Pereira, Edgardo da Cunha 
lgnacio Murta, Valdomlro de Magalhltes, Raul 
áe Faria e Senna Figueiredo. - Urgencla. -
Redacções tlnaes dos projectos ns . 109 e 126. 
3. · discussão do projecto n . 102.-Discurso do 
sr. Senna Figueiredo. I Urgencia .- Redacção 
1lnal do projecto n. 102. - 1. • dJscusslo do 
projecto n . 122. -Redacção final da emenda 
da Camara ao projecto n . 168, do Senado, -
2. · discussão do projecto n . 163, do Senado .-
1. • do de n . 170, tambem do Senado .-Pare-
cere ns . 224 e 226. - Urgencia.- Officios . -
Projecto n . 171, do Senado.-Ordem do dia. 
Ao meio dia, feita a cbambda. act aos~ 

prc11e . ,·s o srs. : Prado Lopes, Argemiro de 
Re>:: d ~ . E ,;ardo da Cu11ha, Alves te L:: rr o5, 
j oà .. •owu, Stylila. Pc.dr.l Lat oroc. A os-
tinbo l' ... r , ira, j · ymc G:Jm ~. Heitor d:: S u-
sa Nelson •,. noa, CasteJ o B;aoco. I •n 
ci ~ M 1ta cr:um' ' n. Senna Fibueir d, Pe-
riclu, Galdu, o R10 <, j uvcnal Penna. <:;ilvd ra 
Bru rn )uk da Mc.tta, j o5é Alves, E mu ndo 
l:sJum' J à Ve!JO>O, Arí toteles 0 Jtra, VaH~
miro 'd : Magalhâ~!' , João Listo1, Raul de Fa 
n a e t.b!i.ard, f, Jtan':!o com caus-& participa . 
da os srs. MirandA. J ..~ ior, ,awp ~ s éo Amaral, 
Silva Forte , A tonio J\~ oura e Paolic:Uo e s m 
eJJa os mai) s nborcs. 

Ab e-se 1 s:ssão. 
Lida a acta d1 antecedente e não havendo 

quem sobre c !la flça t bs•rvaçô s ~ mesma 
dada. 1=0r approvada . 

O SR. I .· S~CRlt'rA.ItiJ cH. conta do seguin . 
te 

lUP~Dl~N'r.IC 

O..tficlos 

Do sr. 1. • Secretario do Senado, d:Yolven. 
do o pr iecton . 165 , do S na:St-, c m a emen-
da desta Cacnara r-. f: rente ao adiam: nto das 
eleições de O: put dos e S~oadorcs para 18 dt! 
dezem ro do corrente aono, emenda esta que 
foi re ieitada pt r a u-::Jla Gasa dJ congr SS ' . 

Ol sr. dr. Olyn.ho . ,eodato ccs Reis Mei · 
rellcs communicanco ~er entrado em ex; rci 
cio do carg de p ~efdto d' sta capital. - 1:1-
teirada, agradeça se. 

O n. Heitor de So:u3A, p:de e obtem que 
aeia d,acutida e votada na presente sos~ ão a 
emen •a desta Camara, offerecida ao pro;:cto 
n. 16), do S:oa:to:e por este re\eitada, emenda 
que acaba d! ser devolvida á Casa, confor· 
me o officio Ji1o pelo sr . r.· Secrerario. 

Prevat·cenda se d:> ensejo o orador envia á 
Mesa salíci tanjo que ae1a publicada no orgão 
officíal a seguinte 

Representação de ha itantes do dis-
tricto de N. S. d; Conceição do La-
ranj I, municipio de Cataguazes, pe-
dindo elev&çao á categoria de Villa. 

Eu. srs.-01· abaixo assignados, repreaea• 
tantes de todas as c1asses sociaes do diatrieto 
de Nossa Senhora da conceição de L•ranial. 
termo de Cataguaçes, vêm respcitcsamente 
ao li ta r dos mbrea representantes do corpo 
L·gjslativo deste Estado, ., el:vaçlo do refe-
rido districto á catt' goria de V illa. 

Obedecendo á s div.sas actu 11.c s. o diatrâeto 
rcima referido. se'!' mesmo nec:ssatar o coa· 
curso dà ann~xtção de districtos visínbos. of • 
fercce umt popillaçlo d:: coze mil almiS, 

Co ta o distrieto uo-. imoortante prediO. 
mandado construir pelo exti ncto :ooselbo dis· 
rrictal e aue aetutlmente s rve de -1uart I e 
cad~ ia. 

conta ·inda uma vasta e imp:Jrtante matriz 
receutexr eote rec o tru ida a e tylo mldemo. 
send incontes avelmen e a mc:lh r e mlfs 
custo3a de tcd) o munic i p i :~ d.! t ·ataguazes, 
s tuada no largo éa Matriz. 

Conta mais quat ro c p ~ l•s fi i •es, que do 
Vista Alegre, racaty, mt Anna de Sapo· 
caia e S. Ped!o, ~irigidu tod s pe~o virt~o 
e illu 1tu do v1gano p3d:e Dil u te da Stln 
C0tt1, que no seu mi isterio emprega o m tior 
::elo possivel. 

Dur.m te o ~ n no protimo pas ~do realiza· 
ram ae no distri to cerca de 30 J baptindoa e 
1c o casamentos . 

Contt ainda. c arraial u a ru• regularmeD· 
te calçadl e arbo izada e bem sssim mais doia 
J:t rgos ~u«lmente tr borízados, sendo todo o 
arraial b:m !iluminado a k rozene. 

Con I aiud O districto djvers S e CUSt OIOI 
predi.s pacti u'are , impo;tantes casas com· 
me r ;ia e . e11colas publ c as e p · rticulares etc. 
ccmj tudJ se nri!ica da estatistica annesa . 

E"S3 eo ~ tistica gerd d) districto, maniata 
l;.van ar peles abaixo- ~ssignados, cJm toioo 
cscrupulo e maxima exactidão po3sivel e 
que ora tem a subida honra de submetter 
a apreciação e elevado criterio dos nobres re. 
presentantcs do Estado, bem evidencia. e de· 
monstra os elementos da pu j1nça e prosperi· 
dade do referid:~ districto para o üm de soa 
emancipação. 

A zona do districto é, em geral, muito fer-
til, e sa ubre, medindo 310 kilometros quadra-
do L 

Esperam portanto, cs abai~o-assignab, 
que, devid~mentc cn·ni nad~s a representaçil:l 
e estatística que ora apresentam, sejam • 
mcsm•s b:nevotameote acoJhidaJ por ser de 
inteira justiçl. 

Laran\al, 1. • de ago1to de 1910. 
(Segue-ae 187 assignatunsJ . 

Estalislw ,,al do tiutrido de N. S. de Coll-
/ mç~o do IA,..,jal 

Bairros e populaçlo : 
S. j .ão doLeraojel, 1.000 habitantes. 
Ribeirão dos Patricics, 1.600 h11bitantea . 
Buaúnu 1.200 habitantes 
Sant' Anna de Sipuc:aia, t. soo habitantes. 



Baraúninhas, QOO htbitantea. 
carrego de Sapucaia, t.ooo hlbitmtet. 
corrCIJO da FitJUeirt. 8oo habitantca. 
Gorreao de S. Joaquim, 400 habitantes. 
CorreiJO do Norte, 400 blbitanta. 
Ribcirlo :toa So:.~zas, 8oo habitantes. 
Margem do Rio Pombl', 8oo habitante•. 
Pcrimetro do Arraial, 1 .Belo habitantes. 
Total, u.loo habitantea. 

Exportaç&o agrícola (Media annual) : 
Clf~. :300.000 arrobas. 
CaDDIS, ro:ocoSooo. 
Cereaes diversoe, 8o:oocSooo. 
Gado vaccum, 10: oSooo. 
Gl:!o auino, lO:oocto:~o. 
A vea, u:ocoSooo. 

Jnstrucção : 
F.lcolll public~ a. 3· 
r,colaa particulare•. 6. 
Corporações musicaes, l. 

Eleitores: 
População eleitoral, 6u elei tores. 

Jn:!uatria e commereio urbano c ruracs : 
1 Fabrica de sabão. 
1 Fabrica de biscoito. 
3 Funilarias. 
l Alfaiatariu. 
1 Relojoaria. 
4 Mod1stas. 
2 Aliaiatlrias. 
2 Açougues. 
1 Colctu.ria. 
:a Sellariu. 
1 Barbearia. 
J Hotel. 
J Dentista. 
1 Bilhar. 
1 ccnsul~orio medico. 
2 Marcenarias. 

Fabrieaa agrícolas c raraes : 
De tijolos, 3. 
De farinha, 8. 
De vcllas, 3. 
De as~ucc e aguardente, 58. 
De polvilho, t • 

Machinas diversas : 
Para caf~. u. 
De arroz, 1. 

Casas commerciaea : 
Urbanae, 12. 
Suburbanas, 8. 
Pbarmacias, l. 
Paduiu, 3· 
-Publi }Ue·ae e remetta ·se ã commiaaão re· 

tpective. 
O sa . Natsc N me S:~tKNA envia á Mesa e 

pede que st ja p blicada no orgam ofücial a 
seguinte 
Re}resenlação de luWiJanles .do Rl!Jeirão d4 Mesa, 

dWricJo dt1 cidade do Peçanluz, leflitdo sua 
passagem para S. jo4o Eva•gelül4. 
Nóa, abaixo 1 ssigna1os, proprietaricls resi-

dentes no Ribeirão :J~ 1\lesaJ_ districto da cida· 
de do Pecanha co!":s.i eracao que da nossa re -
sideneia ã cidàde tem duaa c meia Jcgu;;.s, 
ao pano que daqui ao arraia i de S. joio Evan-
,elitta tem, no maximo, uma e meia legua, 
vica os, por meio c! este, pcdar aos exa:os. s rs. 

membros do coogreuo Mioeiro; pJr interme. 
clio do exmo. ar. dcpott(o NeJsoa de Senaa. 
a paasagem d: nossas propriedade• c!este distri· 
cto do Peçanha para o de S. j : to Enoge· 
lista. 

E como o nosso pedido 6 muito tosto, etpe. 
ramos da inoatre corporação, beni gll? e favo-
ravel d: spac ' o. 

Ribeirão da Mesa, s de setembro de 1910 • 
. (Segaem-se 14 asaignaturas, todas reconbc .. 

c1das pelo etcrivlo de paz de S. Joio ETID-
geJiata). 

-A' commissão respectiva, depois de pu .. 
blicada. 
APKJCSJC~AçXO DlC PAKRCJCRlCS D.A.S CJMKJSIÕBS 

a . J SJC' A I.Vlt3, pela. commissão de COD-
stttuiç& , Legis laçlo e J st çt, ap esent cs 
se6uintes pareceres : 
Pare(er para terceirtJ dlu.uslo do proj1cto •. L L? 

(Quint11 leghlatura) 
A commissão de ClDStituição, Leg'slaçlo e 

ju! tiça, tendo em vista a ut i lidac!e d orojecto 
n. 11 1 , :á trans1tado em :a.• d:scu_sã , é de 
parecer que passe dle á terce ora e se ia ap. 
provado. 

Sala das ccmmjSIOes, 13 de setembro de 
1910.- Heitor de S;uze, pre,idcntc.- jo!6 Al· 
vcs, relator.- Pericles de 1\\elldonça.- Valdo· 
miro de Magalhles. 
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(Quinta legislatura 2 
Ao Congresso Legislativo do Estado, dirigiu o 

cidadlo lJctaYiano kdioa, eX·IUppo~lllC do de-
) ado de policia de Villa de S . Maooel. \liDa. 
representação reclamando contra a multa de 
soS :oo, que lhe fôra imposta por não ter com· 
parecido à au·Hencia de encerramentos dacor • . 
reição alli havida em 6os do anoo de 19J8 c 
pedindo que se o isente do reapectivo plg&• 
men.o . 

Allega o reelamtnte como fundamento do 
seu pedído 'l facto de ter solicita:ro e "lhe ha· 
ver sido concedi :la exoneração daq eJle cargo. 

Embora \Usto o motivo alfegad.J, a commis-
sã J do Constituiçã:>. Legialação e Justiça se 
excu a de tomu conhecin:ento do usompto 
p r r: ão caber ao congr~so eompetencia para 
rtformar cs actos e decisões do ~oder judicia• 
rio; á vista do que, opina pelo 1rchivamanto 
da referida representação. 

Sala das commis~ ~ es, 13 de l : tembro de 
1910. - H itor de Souza pr·sideote.- Jo~6 
Alves, r I ator. - Pericles 'ele Mendonça. -'VaJ. 
domiro Magalhães. 

O M:~tsuo SJCNBCR solicita e 1 camara eoncc .. 
de que o projecto o. 117 seja iocluido na ordem 
do dia seguinte. 

Não ha projectos, requeri entes, indica. 
çõ:s, interpellaço: s e mcçõea a serem apre· 
sentados. 

VGTAÇÕltS 
::: ubmettidos a votos,sllo approva• aucccs• 

sivanente : 
O parecer n. :au, solici tao :!o informaçõea do 

governo sotre o requerimento de j Jté j aquim 
da Fo:1seca, cx.col'ector de P nte Non. 



o parecer n. :UJ, pedindo. ao go•crao iafor-
maÇ{les s::brc o rcqu~rimcnto ce . Joaquim 11" 
c:lefOOIO Pinto Coeloo, emaoueote da Sccretl• 
ri& tda Camua doa Depuladoa. o parecer n. 225, n andando annesar 10 pro-

• \"to o. J63. co StnadO~ fl rcq11cri neoo do ci· 
oaoao J.llé Nic:o emc,. ca .Sil•a, prot...uor dls 
bano• de musica do Eataco. 

. A rcdacção (baJ da p10poaiç&o n. S9. (pro· 
. ~to o. 89) d.: acc<lrdo com as c11coda~~o co 

Sen1do, sobre c:ooces~ào d~ lic::rça a di •cnc1 
fuoc:ciGnarios administr.&tivoa e jJJieiari:a.-
A' san~à '· 

A reaacçào final das emen:!ls da Camara 10 
projtcto n. 162, do 'enacr, cr.:ando no Estado 
dual coJootu correceionac• -Ao Senado. 

A red1c:çào tio&t do prc j~cto . n. 123, mu 
daodo 1 é ;cca das elciçOea dos meet b:~.~a c» 
Congresso Mioeiro.- A' !lncçào. I 

E' aoprovad> em 3.• d scaasao oproj :cto o. 
118 scbre conces~lo de C11aa •o• funceaont• 
rir.s da Capital e rejeitada a cmenia n. 1, ao 
10 m~smo c ff;redd· , tendo a•dJ r<ctific•d• • 
Y.()tacàodesta, a requerimento do seu 1uctc r. 

0 SR. STYLITA enYia à Mesa C pede que 
seja inse1ida. na act• 1 scguint. ' 

D1claraç!o de voto 
D:cJ.aro que votei p:lo proiettll o. 118, e 

tambem peh emend•. porque esta. a é.n de ap 
proYeit!lr 1 todos os funcciooalios do Estaelo, 
iris te11e6 :iar, muito esp'!cillmente, a nobre 
classe de prof·s!ores puoJicos prima6rs, cujos 
•en imentostáC'eli~uJaoào lhe ~ r po ctonam 
mcl<iS de acqcisiçâtt . e ~asa para su:.~. reside • 
cia, d: accordJ com a elevada mia~ à 1 e posi-
ção aocial Que c ccupa. 

Attendendo ás condições economicas fi 11n · 
ceiraa do Estado, qar, actualmeate, nlo per-
mitt~ 1 concessão de casas a to~oJ os tun-
ceionarics. medidl esta !:!e grande rdevlnc:it, 
é b:m de crer e espera-se, entretanto, que o 
patrwtico congresso i\liaeiro opportunam:nte 
•ote um proj:cto de lei que auctorize o P.1der 
Executivo a fuer C·)ncessào ce cuas, •inào a 
to:ios fun;cionarics do Estado, 'pelo menos a 
opero;& e b:oc ti ;a cll!s: do pa~rioc i co magi .-
terio ~rim .. rio, actualmente em cmdiçõ~• prc-
caciaa. 

Sala das sessõ ~ s, 13 de !etembro d: 1910 -
S. S ·y :.ta. 

- I sira ·se na a c ta. 
· O SR . F. 'CBUM&NN l. nYil egualrnerot e á 
Mesa e pede qu.; se insira DI act1. a. s: guinte 

Dtcltn-açllo de vJto 
Declaro que vote i peJo projecto o. 118, bem 

co:ro a lavor a emenda do bre represen 
tante da. ? .• Ctrc UIJlSCt Íf ção, pcrJ ue. t prCJve•· 
tandr, a todcs o.s funccion•n -: s d Estad bene-

.. ficiaria tamb~m á distín;t~ c l a ~ se de prc.fcssQ-
res publicas pri mario>, c.specialme te aos das 
localidades aond .:: n à J ex•s :em e::Jificios 1 sco. 
lares, atte r:d !Dd1- ~e qu : s vencimentos des.es 
11ervidor: s são IDSUfficientes para a ac q ui içào 
d: casas, i pcn lendo cs mesmot professores, 
com gr.n jea ~ acri fid 0 approximadamente 
H 0

/ 0 a 3 ceus or n. d)J em alu~ueis d: pr ""~
cJios pa ra o fuocciom .mentl.) das aula , como 
posso dar teatemunho á C •mara dol srs . De-
putados . 

Sala · d~a s~ssõ:s , t : de setembro de IQttt.-
FreJ&:rico ~chumann.-I c.sirl·lC Dl acta . 

O sa. Harroa Dlt Sou~A p9r si, c ~c.loa .teut 
coll:pe, art. StiVeara b• u .o e P .:ric!ca de Meo-
don ·a, p:dc que se coll8igne na ~c ta terem 
vot~ a 1-.-ver tJO p1oj~cto e ~ cm~ndi.. 
. o .... Oaldloo Rloe (pf/4 ortha) : -
~r . P.es,denu:, Jed, a pala~& para rcq:.~erer 
a v . exc. ae digne manju <d· clarar, na e c ta 
de boi: qu ~ vt.tei a fava~~.doJ ~rojec.co·o. 118 
e hmb"!m d& e.xlC:.Dlai •a ellc a~r:arntada pelo 
mea •lau<-t re ct Jlega, o •~. Clstcl C! Bretco. 

Sufiraguei o p ·oj~cto do m.: 1 ~ut1ntto cot. 
lega, sr. Val :om ro éie ,,\~albã~~. sem duvi· 
da um d s ma•s bcilos oa:nameo.os d sta caaa. 

0 !R . V ALDOlUilO J\tAGAl.HXJtS: -MUltO ( br&-
@a:1o; é ~opc:n s, l!len:roaidc~oc d? v .• ex~ .. 

O sa. GALDINo Rtos:-Faço ante,r~o pataç.a 
aos uceiJer.t ,. mento de meu hooradJ e da· 
go,.. comp•nneiro d: d1stricto. 

E votei p l 1 p:vjec·o. ar. Pretidrntr, porque 
cntenj() qu,.. v:rn :.! 'e auen'ier aca ju!"lo• re-
clamos d:> fu'lc~i .• a.ü111o e cperrariadJ d1 Ct.· 
pital. 

Vot.! i pela em·nda p ' r.pe esta vem esten· 
d r os hvo e• q t.: e contrm o pro\ecto au de· 
mais fuocci narios do ~tado 

Fui, ar. Pr: sid :r te, pr .JfCS!or prim•rio por 
~paço de um Justro, e po~so, P ~ rtanto. af6r· 
m1r c :m exoeriencia p ·opria, com q11e aerae 
eno!"me de d•ffi;utdade;, Jucta e,ea. c!asae, ten. 
do extgucs •encio entog, e s:ndo, como é, iohi· 
bida d: dedicar se a cutrasprobs ões. 

Eafo cei ·me . co,., dedicaçao. emtor~ obscu. 
r• me r te (t~ã o apoiados) p:lo en in e pud.: ob· 
seo ar quao precari J é o f Jturo, que se r~ae!'"
va. an P'•lfessor primaria em Minas, cp.1e ~ofe· 
lizmc nte nã , I h e tem p xlido dar mclhotcs or· 
dona <'!os e vanugeni . 

Afigure-se.me, portanto, de toda a iustiça 
que se estendam a essa nobre c l•sse os h.vo. 
re' q•Je o p ~oj:cto em questão, conc-!de aos 
fu~ccionari( s e (lpertrios dl a pi tai . 

Ei• sr. Preeictente em breves palura!, os 
motiv'os q1e m: l~vnàm a votar pelo proj · cto 
o. 11 8 e pela em~nda a elle ofi:recida. (Mm"to 
hem) . 

U ~R. J A) ANTONIO fu i:ienliCI detllr.iÇll'J, 
pedin:o que i ·so c ~:. l"' · te da acta. 

O sr. ennn I<"Jgoelredo (pela or-
de•n):-Sr. I c:si :ente, cc:c l.ro que V.:>tei pela 
reie ção da cmeo~a . poque entcn 1o :JUe • me· 
di ad:> p ·oi:ctoa&nda e CO:lScqucnclada mu-
dar.çl d& ;.pita) . 

T ... do~ sabemos que BeiJo H)rizJnte é um 
crn rro ço;Jutos ac vda diffi •1, Dá) p~cndo 
O\ 1 un :cir n;;r i(~> c m cs mmg11ad s vecetmen- . 
1r s cue ·en. pagu 1iugueas de cisa, VtSto 
que a~ui õâo e lles ~llt v•d tas imos e ~ ~asos 
de pequeno p ep 1 a 1 tod n ant •·hya-,enJ as. 

Dec. Ja o. ~o ~ isto, qae votei pelo pro ,e_-.ro e 
contra a esr.e nd•, ~ Otf , a c t o qu ~ a.. a cccat~Çã"l 
d: 11) med d· impJrtaria em augmento.. d.: er· 
v ç >e na c ré a ào, n l Secr ur,a da~ F:nança , 
de m111 L m:1 secçatl cncanc~da. ~6 :nte de 
d:! C in\(i) oa r •e~!-e fi m. (llwiJo bem) . 

! R. juvENA.L PENN -' ceciHa t er :-'ota.t:. p 
lo pr 1cc • o e c Jr.t ·• .. emea:ia per 1 l lg r s:r 
e!ta enex qJ ,ve t . 

t sa . RAUL Da FARIA d:clau ter v()la~o 
peJ 1 pt l cto e contra a c:mcndt que lambem 
Í'l)ga-iacxeq ui vel. 

osa . }BBJLUD d:clara ter vo·•do pelo oro· 
jccto e pet• em~oda. 



O sa. Ao~'l'x•ao Fat&IaA d:clara ter Yota· 
do contra o pcotccto e conua a emes:dl . 

O •• · .Joio Lbboa (ltla o,di,..):-Sr. 
Presidente. quaado se d iscutiu h )J)tem 'e• ta 
Casa n pr{ i :ct n. 118 eu tave CDIC\0 d: fa. 
z:r sobre c:Jie al,cum•• CO:liJcieraçO:s, \iand )• 
lb c!e minha parte todo o apoio, ao P•llo que 
o regara i emenca. 

E', cn111o cootiau&a~em de pé. a-, mtu e1 tea· 
der. •• ju .tas nrO:• expcnjioas cntl J . n~nbum 
me. tivo enco. trea qu! ~ u :1~ se m oc:Mi.ar essa 
minha alt tude. 

O sa HJUT • ua &U! A:- V. cxc. bcntem 
\\ ex~oz a vamua, e crilb4n:ementr, a sua 
opinião. 

O s:a. jcXo Lun)A:-Ma ~c :entú >agora. 
porqu:: aas1m tem pro:edid var.o' collega, 
DOS'!' s, que, cgualme te, tomtram parte no 
dcb;te. 

V o ei oc lo pro e c to, o o· q Je c nt • ndo ser c e 
g ra n ~e \UStica a sua d •DO~çã > e v .:>td contra 
a em·n:h, sóxeate por juiJear a m:d da netla 
cogitada Jnopoor ·una e cn:x: qui•el impo•tan-
do lU• •pprovaçll:l e ,, rmbaraç'l insup.: •uel á 
rxecução a. le1 oriuo:a do projec\o. ( JI.'uito 
lJe- ! I 

O ••· .ru,•enal Penna: -Venho a tri • 
buna d: ciarar aercm tantas •s declarações d! 
vot qu.e parece nã 'c r fi cado b :m patente o 
pror:uocitmeot da C •mara aot: re a e rt enda e 
pLr J•Sl re:}ucr que se faça nomiaa lm ~nte a 
rectlfi: açlo da vo·ação. 

Os sn. -'Pit~toteles Dutra e Vel· 
do01lro Magalhães a:an•fcst• m.ae coa• 
trariol ao rcquen m ntu d J • j uvenal Penoa, 
rcqu erimer.t1.1 ebse que cc.naidcram dcsncces-
auic. 

O IJP. Deito• ele Sousa: - Sr. Presi· 
dente, sou d1s que suffra~aram o proiecto do 
nosso i ll ustndo collega. o s r. Va 'domiro de 
Magalbã:s e a emenda. do Dt)SSO tamb :m 
illus: rad:l cvllega ~ ar. c astelo Brancc. · 

No momento, porem. nã o s~ tr.&ta d:: exami· 
nar a u tilidade da medida aqui Já tã~ aeba-
t 'da e em tres discuss es. 

Actualrnente prcoccupa.nos o req1: erimento 
feito p; Jo s: . j uvcnal Penna, no US ) de um 
di cito r.·gimental c em co...,pl~mento do QJe 
fóra feiL pelo sr . ( a tell Branco. 

Esse no' o col leg a. entendendo, pelas de · 
cla•aç es de voto hav :das , que a su• emenda 
tinoa s ido appr vada p::•• •U a veriúcaç o da 
, tação e o nobre d put .. ::o o s r. juv-:• a l 
P .:: nna, enten:iec d:l que ei sa ve ri fi ca A.o •6 ( · 
ria ocrfc: ita, pe la. •orma-n jmin.t - requ : reu 
ta mbem que a vota;ao fosse fe ita por esae 
n.o 

N1o ve i1 i cconveniente n i s .... 
Em uma d ·s sesso : s d• le {( tSl · tura pa• ada 

sus: itou ->e d vjjas a re n• ito d.!. u" a m~d ida 
requeridl pe 'o c<: r nel j caé G·.:i berm : de 
Sousa e nes'ia occa. ã • um d< nos, os colle · 
g iS, que <o ini a hc1e é ornuncnto d~sta casa pe· 
diu p · ra maior c a re u q ·e a med.d l fosse 
votàja nominalmente; 14. '.:asa. deferiu -lhe ore-
queri me nto como é ae pr; xe . 

ssim declaro que voto pelo rcq er:mento 
de meu co!lc: .. a d: rcpru cntaçã'l e, a inda mais. 
por q ua !q er ou txo que for f c: to nes~e ~e a · 
tid ~ . (llt1ito hem.) 

O sa . Sunu FIGOBUtBDl requer. e é'appro· 
v•do. :>ela CatDua o encerramento da dis-
cass•o . 

A Camara. approva CfDI)men1e o rt:~ueri· 
mento (O ar. Juvenal Pçuru., nu at nt ;~o de ser 
ooainat a vouçao. 

Procedc:nd. -se a cbama Ja, rcsp .,td:m cSia:•, 
apon.vanio a emenda c.s srs . : Si , ~e · n brum, 
E;igarcbda r.uoh•, Ab :ilard, H:11or dt: &.u~ a, 
A4ottinbo Paei a, Pcric e 9', Schumano. Sti-
lvta. Gald no Rios, J 4o Antonio c c a ' tello 
B·t nco e •Nio•, rej : Jtanti ·• os sre. : Arle· 
n iro : e Rezer de, Senna F ígue•rcd 1 lol \ el· 
1~0. j .. veoal Penna. Rau l oe Faria,' j o&o Lis· 
boa, Alves je Lemos, J ayme · G:.m,a. Val · 
domou,; de Magalhãta, J s~ A]\·es, julio €'a 
Motta, Pedro Laboroe, Netaoo de: S:nna, lgn& · 
cio Morta e F.rlmundo Blum. 

Foi re\eila ~a a emenda por '" vot•a contra 
11 .-V1.e o pro\ ~cto à commia!ã • de · R~dt· 
c;ão. · 

O er. NeiiJOD •le Senna fleta tWdm.): 
-:,r. Pres1dcnte, fi e :-to d · p . ofc t~s .re• e pro-
fessor eu meam , r .. nccio nario v i•c : ralmente 
dcdicJd• á classe a que me h nr áe perten-
cer Q ') l':st . dJ. eu vi dcs ~e log c, um c1. baraço 
i e&· cDção da m ·did•. prr pt 8l• no p·oicclo ora 
•otado n :tsa cmend• obHrUJ dora a elle apre-
sentada odo no's pre. ado cotl t gl e talentoso 
rep~aenhnte da ,_. c rc u rnscri ;1~oãn el. i oral: 
ê JUe r. eX: .• nem cu, nem nenhum deputado 
com assento nesta C•·• pode•á, • o p rorrpto . 
diur QUar.t ?S sã~ OS IUOCC•ODH ÍOI outHiCOS 
com rrgi tro em fo ' h~, no E hdo Je M1n; s, e 
as cent : r·as dos quaes isiam pe a ernen 1a ser 
concedidos o di•ei o c Ll f .vo~cs d.& ccmt1 u cçào 
de Cllll . 

Quand) o nosso p:eclar j co:kga, E r. depu. 
ta~o Valladares, ou ausent e desta Cesa, apre-
~ ~ct"u &::jU i u m prn1 ·ct ~e mont ·p !o, foaam 
vedidaa i oformaçõ~s ao go..-erno no aentido de 
se saoer o oumero d ~ fu 1ccionarios qae deve -
riam ser t eoebc iadcs oeL lt:• . e o (bltaculo 
que se encontr<: u para is •o fd ,m up~raYel, o 
que náo con•titue ':ks1c u o e n : m do ar para 
as estatJsticas c.ffi ciae!l, pois 'f antj ; é o nu-
m :.r.:> d: fu ocdoWLliOI do Estado que recebem 
vencimcnt~ s t= o· dive•sas reparti~ ftes fiscaes 
esparu' no ,.a , to terr it o• i o de i\\i na t~; e, pe r 
is ~o, de prorupto não foi pos iv e l le,antar o 
quadro complt t o do r~.~ nc: ional i smo esta oal. 

Sen o assim, e bem de ver que: r ã'l ode• e-
mos. de momento, aabcr a qu an ·o fc n: ciona -
rios aproveitaria a emenda tao f • temrnte ce· 
fendi Ja pe•o no!SO collega, resid: nte e ::~ A!ém 
PHa l-.ybt. 

Eis o rque rep. t e i s i não inopp rtc na, relo 
meooa in x·quivd a CPedida or. PU C?f' ada p r 
s . t' XC . , re!ervan jc .me o direitr ,c m trd1. a 
Casa de, em hora. opport na e d :sde que sur ja 
aqui u m u:.ro p ro \ ~c t o em tera-os claros e 
e&equ,vei". e t ender o s a rr edida á c:asr e 
b ·nemerita não só dos profc: csores pr.mar1os 
e se;u11da i')s , c mo a todo o f u cei · nalia:no 
que preste aerviços ao Es ta . (!•poiados). 

Então , a~nrcmos com o r o r o voto e o 
ll:)S o afp auso ai medida q ue no momt n to, 
é ia. xcquivel. como c tá na comc:iencia da 
m•ir.r,a do ; srs . D:~ Utíld0 5. 

E' e~sv o o OltV~ determinante de nlo ha· 
•er plaeita~o ct m o meu voto • emenda do 
D06SO no~re collega , sr . astel!o B:anco, 1en. 
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do que votei co~ calor e com convicção pelo 
pro1:cto aqui em boa hora apresentado pelo 
illustre d !puudo dr. Valdolliro de Magalhães. 

Era isso o que cu tinha a dizer, para ~ue da 
minha attitude e da de alguns d"ll meus com · 
pan beiroa de b 1nca a nào se venham tirar ou 
tras conclutões oue não as ditadas pela nossa 
conscic: .cia ao re j 1h rmos a emenda t bstrui-
dora com que iri<> fracassar o projccto conce-
dendo favores para construcçào de casas aos 
funccio ~arios de residencia obrigatoria nesta 
c apital, (MIM to b1m ,· m~ito 6ml I J 

Comparece o r Xavi r Rolim. 
Conti nuando a votação dasma·erias de dis · 

cus~ão en·érrada, são · pprovados : 
Em 3.• dis · ussà~·. o projec:to n 116, ap.., ro · 

vando as c: ota do exerctc:io de 19 9 - A' 
commissà de: Re:lacç:io . · 

E 3 • o de n . 68. do Senado. mandando 
cont r tempo ao t eocnte·corooel j :lAO Igaacio 
da f;ost • Santos . E ' egualment approvada a 
emend• n 1, ao mesmo projacto offerecida 
pel CJmara. dos r . Deputados.-A' com · 
missão e Redacção. 

O SJB . A Tar.v B RANCJ E . GOSTINHO P~ · 
•RIRA, peh ord~m. ped::m que se consigne na 
act a t ~r em v t ado contra o r rojec:to. - Ser. o 
~ttendidos. 

E'. finalmente, :;:pprovado em 1 . • ~iscussão 
o proi e~to n. 16Q, d SemdJ, auctorizando o 
gov:rn a conceder privileg,io para tran~por te 
de passa!!'eiroc e carga!l no rio Arassuahy .-
A' commi s ão d- Obn s Publicas. 

Paasa-se á 

~ . · PARTE DA ORDEJ\• DO DIA 
Enunda da Camara ao projeclo n . I65, do 

Senado 
No fó a: a do requerilllento do 3r. Heitor 

de Sousa, ;á app o ado, e ntra em dis: ussão a 
emenda cfTerc~ida. pela camara ao pr i ~cto 
n. 165 . do S~nado, emenda essa que dcai~oa 
o di a. 18 de d! ze bro do corrente anno para a 
reaJiz, çãJ das e l= i õ . s dos membrcs do C Jn· 
g res.o. 

O sr . Senna FJguelretlo, vind:> á 
t n bunt , s::> lient il ue ~ emenda cuj t dizcussão 
a aba de se annuncia a e5tá pre,udicada e 
virt ·d! do pronJnciam:nto anterior da c ama-
ra approvando a emenda do Senado que de· 
argna a segunda d:imi o !> a d :: março d:> an o 
vindouro p• ra a c:: eiç .o coa membros ao Con· 
g resso 

Nes tas ccndiçõ !s, entende que a eme·l:la 
e ::n debate deve c: er rejeitada. 

Nin 11 uem ma is toman:lo 1 palavra, en:~rra-
3 ~ a discussão, liC o re , ~ ittda a emenda. 

Remctca re o pr 1ecto á san çao, da.ndo -se 
diss c mmuoica ão ao enado . 

J. • disct4SsiJo do projecto n. I09 
E. a munc·ada 3 • discu são do prJje:to 

n . 1og, o çand a receita e ü.x lnd :~ a deape a 
dJ Es .ado para o ex rc:icio de 1911. 

s:a . SaN~A IGU!URttD:> r. quer e obtem 
dispensa e l : itu ra . 

sr. Hei to r de Seusa :-Sr. Pre· 
si •ente, s I c ,tei a palavra para justifi car 
dua emenda ao pro jectJ de Orçan:emo. 

A' t . • au.:t r z o govern a restituir á Ca· 
m; r.J. l un ici1 11 de i"osa as quantias por 

ella despeQdidaa com a acquisiçlo de terre-
nos para a construcçio da cadeia e!t&doal. 

V. exc:. sab:, ar. Presidente, que a con-
strucçã'l de ca~ias ~um serviço que perten· 
ce ao Ei tado. 

A municipalida:Sc de Viço•• ou~, por d::le-
gaçã~ do governo, por auctórização, dcs de· 
pJ3itarios do poder executuo n• (.;'"i: IS:ão. ad-
qu.riu terrenos para que oellea se construisac 
esac pr prio cstadoal, e vem boj: pedir a 
restituição da quant11 desp-nclida com casa 
acquisição. 

N ::w e s:ntido 1presento uma emenda que 
s :: re f rc ao art. ~l, n . 11, que trata de re-
posições e realnuiçO s, emenda esaa que t.io 
.!fenoc: os nessas preceitos regimentaea por· 

q ue nã encerra au~mento de despes•, cogi· 
taodo apen111 de umt auetorização dentro 
oa vcrb~ de Obras Publica . 

A outra emenda visa c rrigir um lapso oc-
corridJ na propcsta d:. orçamento d:ste alliJO. 

A camara 111 de )embrar.se de que o anno 
p1ssado o no·so saudoso collegJ, sr. deputado 
João Barros t ve a inic"ativa de prop~ ~ o 
auxilio ann al de l:ooo$ooo ptra a. casa de 
C ridade da cidade de Ubá. 

Esse auxilio con:cguiu s: r a !op ado pelaa 
duas casas do Congresso e fez part! da lei 
n , 'i 10 que orçou a n:c i ta e jxou a c!cspesa 
do Estàdo para o xerctcio corrente-. 

P r um lipso elle não figurou, porém. en-
tre todos cs outros que Vt ram na pro;Josta de 
orçamento e a commüsão, por um lap o tam-
bem muito explicavel, não fez rcpuo nisao, 
deiian1o ce corr:gir o engaoo n1s discussões 
pre~edc.ntes. 

Sem off r. sa ao r •g imento proponho uora 
o des:iobramento d1 verba do :ut. 17, n. Xlll, 
da q.l 1 re uzo 2:oo So o q 1.1e serão consigna-
(os á Santa. Casa de Utá. 

D: st 'arte mantem s o au:xil'o orçam:ntario 
de que t e e in:ciatiu aq _ elle osso distincto 
e sau oso colleg e que se justifica tanto 
q uanto :lquelles que o Esta o concede e que 
mais neces a ios ·ejam pHa o serviço da as-
si ten ia publica á pob ~e2 a. 

Aproveito o en e jo de me achar na tribuna 
p1u enviar tamb:m á Mesa. em nome da c m.-
mirsã de Otçam~nt o, as du seguintes emen-
::tas (//) 

( Muito bem ; muito berx ! ) 

Emendas 
N. I 

Ao ar t. q , n. 17: 
Em vez de c36: ooS oo•-dig& se «H:cooS•. 

N. ~ 

Ao mesmo artigo, n. 31, let ra H: 
Accre~ c:nte se · r poi3 d •s P.•lavras c cidade 

do Parh- ce oa cidade de Uoa ~:o : c$ :;oo•. 

N. 3 
Ao mesmo artigo, numer .:l e letra : 
Em v .z de cn:oocScon~. diga ~ e c1 4:00 ~. 
S•l• das sessõe1, q de setembro d: 1910.-

He tor de S: uza.- Peric es de M-:ndocçP .• -
Agostinho Pe rearl - Juvenal t'enna. -5Uveira 
Brum.-caste!lo Branco. 



348 

N ... 
Acereseontc-se aadc ~ier : 
Artigo. Ficao gonmo do Eatld> auetoriza. 

do 1 restituir á Camara Muoicipel da Viçosa as 
qúantisa por ella deapeadidas para 1 acquisi· 
çlo de terrcncs e predios para a construcçào 
da cadeia cstadotl naquclla cidade. 

Sala das s~sO:s. em 13 de setembro d: 
1910.-Heitor de Souza . -A~oatinbo Pereira. 
-Periclea de Mendonça. - juvenal P nna.-
Silveira Brum.-Castcllo Bcanco.-j . Ao Li•-
boa.-jolt Alves. 

Sã pol ta em discas!ào c nju ctamente. 
O SR. jAYMJt GoM~ts envia t Me~• a se· 

guinte 
Emenda 

N. 5 
Accrcscente-se onde convier : 

Artigo... . s.• delegacia auxili •r continúa a 
ter por Eéde a c ida e ~c Pasli s . 

Sala das ses~ões. 13 de: sc t~ rnbro ce I 10.-
Jtyme Gomcs.-Vataomi o d:: Magal à s.-
Ar gemico d: R zen ::e. -Galdino R· s. 

Entra em diacu são ro . junctlm~nte . 
O sa. AGOSTINHO PJtRtURA apresenta a. se-

guinte 
Emenda 

N.6 
Ao art. 17. n. r, em vez de-Santa ca a-

diga-se-hosp' tal -·e deo is da pa lavra- ·man-
çu-accr.:scente.se-e ind~ peodente de quacs 
qaer descontos-o ma.is como estâ no a rt i~o. 

13 de setembro de 1910. -:\g'Cst inbo Pe-
reira. 

E ' apoia:la e post em discuss o conjuocta-
mcnte. 

O l!lr. Bdgnrdo da Cuolta :-:. r. Pre -
sidente. pedi a pabvra ~na er a ho ra de 
apresentar á c·Jnsi e raçao da C•mara dos srs. 
Deputado \4ma emenda ao proj:etJ de orça-
mtnto, que ora e~atc , em n ue visa am· 
pliar as auctori! çõ ;:s nelle dadas ao ~·overno, 
umas por propos as de i lustres coJlegas, dest a 
casa, outras lembrad s pelo eJecutivo ao Con-
gresso Mi eiro, n mensagem lida em uma das 
nossas ul imas ses1 cs. 

Umas c outras. d 't •das pelo ' patrlotiamo, di· 
zem respeito á sati!,fação de inter:s3es pu-
blicas. 

Na mensag~m do t xecativo.lembra o gover· 
no do eminente pre1idente Bueno Brandlo. que 
assim se inicia sc.b os melhorei auspicic,s como 
aqui a proposito. ji disse diatincto rador a 
con.,eniencia de se auctorizar ao governo a 
entrar em .ccordo com as camaru manicipaes 
dO Estado para prcm:lvc rem Cib:aa de sane& · 
menta e outras. 

Foi, sr. Presidente, com a maior aympatb!a 
que cuYi a leitura desse do.:umento, porque en· 
trevi hoje para o nos~o Estado uma nova éra 
de melhonmentos e de progresso para as suas 
diffcrentes zonas para muit s dos nc.IHOI mu 
oictpios que os Õlo poderiam ter, pelos seus 
minguados recursoa crçamentario~\-. se:n o au · 
l.ilio directo e efficaz por parte do ~stado. 

E já que é id~a do exec:utiYO promover, d: 
ICC:lrdo com as municipalidades. c elboram.n· 
tos locaea e já que esu ic!éa foi acceita c m 
l}'mpathia e entbusiasmo por esta Casa c con-

substandado nu aactorizaçõee dadas acue pro· 
jecto de orçamento, éu enterdi de apresentar 
uma emenda. lmP.liaDdo essas auctorizaço:a 
C{)m o filll de bene6ciar mais directamcntc as 
po;>ulaçOca ruracs do Estado 

O bene&:iamento de que mais carecem os 
r.oss~s fa&endciros, os Dolsos criad~re~ os nos-
so! lavradores é. sem duvidt, H. Presidente 
de estndas (~poiados), de mais f ceia de tnne~ 
porte pala as suas mercedcrilll, para os prrdu-
ctcs c:os seus esfor;o~ , do 'ieu t cab:llho. (MNito 
bem !) 

Se i que isto està no programma do govt rno 
do p~c sH!ente Bueno Bra dão, po=s qu :::m teve 
opnzer de ouviras . exe ., em P Jac:io, no b2n-
q ete que lhe foi Gft rec ·d pd cmicente 
ar. c r . W enceslau Braz h a de estar lembrado 
dJ que 1. :xc., referi dc-'e aos mei<.s d com· 
rr.ua ·ca, lo referind~·se ~o ... m ios de tran~p r -
te, dass . que a' estrada· d feno. por serem 
d~ custosa coostruc~à", d viam úca a cargo 
da Uniã. dev_r;d . o Es tad > ra tar d- cana r_,r 
strad •S d:: roda ~em . E, em p a.lestrat com o 

ti cto ti tu lar da pa ta a Agr'cu! ura, c m 
o hcnn:~ do sr. dr. jose Gor.ç ~ avc. . ~ . c xc. de-
c lar u- e que é p:nsamer. t d l govero·· cstab:-
Jecer no E t .d : m regular aystema de c tra · 
das de ' c:d•gem. 

B=m ~ e· tamb~m, e tcdos nós s:; b!mo~. que 
· s con içõ: s nnancc:irJs do Es:ado ã~ permit . 
tem qae o governo inicie ao mesmo um; o e 
n s d ff rentes 7. ms um ~ r a de melhou mco . 
to. de q1e dep :: de a cxp ·n ão ccono _ica de 
quasi t t'd s os n01sos mu •c 'pios, I' tact<mente 
os -: o n rce .o Esta o c do Triangulo 1\lan: iro, 
pela f a I ta d.: vi çào 1 erre· . 

Pa r:i. rcr.~diar esae maJ, ente d •, ~r . Prc s ·-
deote, de apre1cntar ao pto tecto de ozçamento 
um~ menda. a ·ctori: an:!o gove rno a entrar 
em accr rdo com s camara munic ·p~es pu ... 
medi:. ate auxilias reciproco • construi re m es · 
trad1s de rodagem. 

Fica assi m. o Th, sooro do E~t do grande 
mente 'alliviado, permittindo que o governo, no 
desempenho d~ssa bella parte ~o ~eu progrzm-
ma, inicie ao mesmo tempo, nos diverscs ma-
nicipios qoe della mais nec ss;tam. essa gran • 
d: c.bra de construcçl.o de vias faceis de ccm-
manictçiO e trax.sporte. 

A emenda é a 1eguinte : 
cA.rt ..• Poder! o governo entrar em accordo 

com as camaras municipaes para. medi•nte :: u-
xilics recip·ocos, c011struirem estradas de ro-
d;gem.• 

A minha emenda vi ; , portanto, ar . Presi-
dente fazer com que t aes elbcrammto s,.. · 
jam iea 'izados no mais breve pra:-o possível, 
mediante accordos e auxirios reciprocas entre 
o governe e os muoicipics que os C::ese il :em. 

Es ; ero poas, que o patri tismo da co:r: mi • 
são de Or~ament faça cem que eUa a 1cceite 
com sympatbia defmiti:oa e eaper;) tambem do 
alto espirito de justiça da camara e do Coa· 
gresso Min:iro a sua approvaçlo, fazendo com 
qoe se\t assim con.,ert,da em lei uma medida, 
que repuco d~ maxima necessidade para a vida 
ec on~miea dos nossos muoicipioa e, portantC', 
do nosso querido Eatad'l. ( •tn~o 111m •· Mtdlo 
/11m I) 



••• 
Emetrda 
N. 7 

Accrcscente se r ode convier: 
Artigo ••• Po Jeri tambcm o go!e.rno entnr 

em •ccór.:So co!ll •a camaras n unac.paes Pll'l.t 
mediante at x:1l:os recíprocos, construirem Cl· 
tndas de IOJagem. 

Sala das atssõca da cama:•, 11 d:: sctem· 
bro d: 1910.-Ergatd da Cur hl, PcJro La· 
borDe, jc 1.0 Antonio, castello Bran::o, Jp&ClO 
Murta. 

E' p.;sta con\anctamente C!ll discuuao. 
O er. Jgoaclo Murtaa-Sr. Presi-

denu p~ di ...... avra pa a aprca~aã&r ao ur-
çaa:c.;tv 8 s · gui ~ te cm:nda: c \0 car. 2.0

• 

§ 3,0 n . 6 acc"scer. te se, dcpoia das p.Javras 
-co~l'trut.~iu d : predio - · as IC8Uintta- c 
5 :oo So o p • • a curxh: são das obras to btsp tal 
de A·usuaoy , 

Nib s: t r~ ta. d~ Qllterie nova; é apen• s um 
d &dob·amemo oc verba m1ndan l0, da que~ 
destio&da a Ooru P bhca:s, se rctir<~r 5 cont1 1 
para a con.,J·ão d-. sob -as do hcepital de 
Ar · E~U1t y. 

r. mo ja tive occa~i ão de trazer a'l CO:lhC· 
c.imcnto da ' asa, UlSte 0.1 dd.d:: oe Aru-
~utlly um prclao ctm ça.JO a c._..,at•Uir por 
um beoemt r.to lllt.o u. quella terra, no q .. al 
c I e v a tou p:r:o de IOC :oo. SJOo. 

R:>utando • 'l orte vida r Ao preciosa, não 
~o..adc o preoio aer con:luido e só com muito 
custo se tem livrado e•se ecbGcir, qu ·. é de 
utyl .. mc.derco e fcato com seguran,•, de te-
tal de~trui,ào. 

Ne!,aa<~ coDdiçõ:s, não t muito que o Estldl 
de Micas concorra com a pequena -,uaotia d: 
s:cot Sooo para auxiliar a ccncluaão d.&qt.:e la 
vbra, que t s1::í aen:lo feita ás' (x;cns11 do 
povG. 

A casa d! VC estar lembrada que jt tratd 
deste assum .. to. por cccasião d:: .er discutido 
um projecco do sr. juven~ I Pcnna, consignan-
do egual JT" edtda em auxilio ao hoap•tal de 
Além arahyba, medid~ :a C'Jm justiça a\tenji-
da, restacdJ attenJer tamb:m a que ,ra peço 
para o hospi tll de Aras•u ... by. 

A\Sim sendo, espero que a Casa. cc.n·eda o 
pequenJ auxilio que p::ço, em nome d' zona 
que represento, com o que tetá presta'.'o c.!Cr· 
me serlf·ço a toda rcgiao ser.,ida por aquelle 
estal;decim~ nto de carit'ade, uni co exhtentc 
nflcentrv de uma região de a ais d:: 6 : JegJaP. 
(Mmto 6e,..) 

Eme,da 
N. 8 

Ao capi ulo 11, § J.0 n . 6, accre~ cente-se 
d!pois d •s p1 !avras - :- •nstrucçã'l d: predios-
o s::'$L i te - e 5: OLSJoo par a a conclusa 
do ho pi ta! d-: Arasm t; y . 

Sala d<h see so:: s, 1 J de setembro de 191 .-

divididos co· r~ o Et~adl e os funccionarioa 
remu11crados d: \Uit•ÇI.. úeam pcrtcacendo 
por inteiro • os \Uizt s d: direito, \uilcs mai• 
cipaes c promotores. 

Sala às seas:):a, ll de actembro de t9tC-
Valdt·miro dé Mapltlles, Alves d: I....ecnot, 
Jayme G·.mes, jose Alva. 

.e:atra em d.:te:LS!ào con\ucctamentc. 
u a•. R.&ur. n• Fuu. \lllti&ca e IDIQJa á 

Mesa a s:guh te 
II1neftda 
N. lO 

.o\' lcttra-C-2ccrcscentc se depois dl pa. 
lavra preaao, o seguinte: 

cpodendo dtste •crbl d:!tinar a quantia ne-
cessari • pa r~t a :on!iu uc:çào da ta co•a operaria 
oa campanh.l : a acquiaiçãl d~ anstrum~ntc.s 
para a mesma. 

::-ala ta~ seHõ~ s, J3 de setembro de •910.-
Rc.uJ d~ F'ana, AIVC=' de Lemos, F. Scbum'iln, 
S. ~tylih, Gl.dinJ Rios. 

Estand.:> apc.i•d,, entra em di!cussllo con-
\Ut:ctamente. 

O sr. SenDa FIAue•Etlo (S-m r6.,isilo 
do fl~ad~r 1 :- Sr. Pr,:u~nte, antes ac cnuar 
nas cvnsaderaç~cs que fOU fazer, peço 101 meus 
~'ll • t ~·· que c·irnjem o impresso de acccr .:'o 
com •S ~ xplicaçõ~s que vou dar. (O o,.. do,. 
faz d• versa~ con-ecç6u no imjresso do projecto 
116 Orfil"'e"tu ). 
~r. Prts d nte, por ~arte da co'llmissi~o 

apr seoto •s aeguintea emendas: li). 
Como a Casa \ ' ê, as cmen1• aao samplea c 

Dao dem«Jldam gr•ncSes coruider~çõcs. 
Entre ellas, Jestaca se a que se: rc f\::re S~· 

bre poçoa tubularca. 
A cuadcve terem muita con•i:!eraçlo essa 

emenda poi • prevcjl) que, d~ futuro, varill 
ciClad:a o:ineiras vao IU(tar com d:fficuldaliea 
per falta oc agua e, •~sill.', já devemos ir pro-
VJdencian~o os meic.s que p<snm resolver c ssc 
usumpto. 

A m~dida da ertcoda merete spoio da c••. 
visto que os poço3 t~m dado exeJlentes rcaut-
tadGs nas faz~Ma :ia Gamelleira. nesta Capi-
tal colonia •J .ao Pinheiro•, em Sete Lagoa c 
outras. 

O s:a. RAu r. DR FA•IA :-TI'lvez esse venha 
acr o unico r curso da. zooa sertaneja. 

O ~R. ttNNA fic uiuaaoo:- E' exac.too 
que diz o me collcga. 

O SJt . RAuz. DE FARIA.:- E não só para 1 
çopulaçào, como tamcem para a lavoura 

O ! R. RN=-<A FtGU&lllEDJ:- Aasim cnten· 
do que ess- e nt n~a é dagaa de m rece a at· 
ttn ào ca c asa. 

O SR. J I o L x~ n ·.\: - .\i n j a ag ra. deu a me-
dica eJ.cclk.n:e result-<1 a n ... . bastccimcato 
d'tgaa em Ab•ete . lgnac.io \u • ta. 

E' apo •• j 4 c post t 
CUI: à 1 . 

c'Jn joncttment:: em dis · O ar. ~::RNNA FIGUEIREDO:- Tamb::m tem 
grande imp r ancia er. Ptuicente. • emenda 

envia á qu:: se refere cO patrimc.nio qee o Estado faz o !iR. AI, OC•l\flR ) DE MAGAI.BÃllS 
Mesa • s;gu nte á E~c,ta d:; d : ntotogia desta Clpital. 

Emenia ~ comm:~ ãl) conced· n:lo ciJe aLxil o 1 tio 
c til estab; le'cimenao de e .:sin1, o fu lómente 

N · 9 . com o in uito de1le ~od: r obter o seu reconbe-
Accrcsceatc-3e cn!e conY1er: c 1meo 0 • q ·er. p01tm que 6iue consi~nado 
Artig<-. .. 0• emolumentos Que pelo art. 184 que no ~ . ~ de dissoluçào, a 1>ropraed1d ~ das 

d& lei o . 175. Je 19 Cl; :s'tea:bro de 1903, eram I apoi,ces vo:te D"OVamente aJ Esta .lO. 
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Foi (asa em:Q la 111gg:rid1 pelo nlSSO digzn 

collega o sr. C•atello Branco sempre · ~cioso 
e~ aca'lteJar os interesses dà Estaio. 

O aa . CA'l'tR r.~1 BuKCJ : -A id~~ r-artiu 
dJ D)Sa,> eoJlcga o.sr. jO!é AIYea. 

O•u. J lU' Ar.vn : -M&S !oi v. exc. quem 
te•e a llabiliJadc de con:retizar a QOIS& c:t>n-
vena em cmcad•. 

O ~ •. SltNNA FiomuaJCD>:-Tambem entre 
as emendas apr.oacntadas se e~contram as q-.~e 
se tefc:rem ã C lünia de Alicnadc». 

• A commiasiJ cote~Uc:u coUocar esAS diJPJ· 
~1çõ:a ao Orç meqto,,porque prevê que o p I· 
JCcto que tra a do u .sumpto e que \l r i ~ p. 
pronoo em 2 . • d scauào, alo tem tem ,JO ..~e 
ICI' CUlVCUicO em lei. 

'E,,caao &>matcria e diJ1la de aer ra.olvi1a 
quanto aates, o unieo m :•" de -,:el-a tn.m!or · 
ma fa.c.n lei, é •PfWO•ando as cm:nàs qae 
ll)rct cnto. 

Pa ,ao agora, a P.:'OilUDci ,. ne.sobu u emen· 
da apf41 ·nhdae pel lS nnor s d:~t&doa. 

A.,wu DOSSQs.colfQp..s li ü(Jr ele Sou• a e J•y· 
me Glllles a e<maua ao lià , c e i\& d #,boa v, u · 
tade e .o aca púlcd t 1 'tlbem oá a e111:nda do 
ar. Ed1ar.Jo.G& Cunh ., ~b ca a me .i.d apre-
s~ta~aa pelo meu .euJ e~a e i' cn11 redun1an • 
c1a, visto qoc a di - ~osiÇi. J r ro?Qsta p~r i. 
UG. catá C.O:Dpreb:odi:ia 110' r~ecto qu:.eaU· 
moa votando aob:e es ~rada. p.u:>li :as. 

O!R. HerroR DE S::.u ;A: • P.lS•n antecipar 
a v .. e~ .. qu: esse proje~:tu já wá n 1 ord:m 
dl cfa d: aunbã. 

D sa. SamrA JuouJuuoo: -Folgo muito 
e n.oavJr eN&,dec:i~áo de v. e~c. 
:Sobte r. em:oduprcaentada pelo meu cotlcp 

«? ar. lJnc_iJ Murta, eu . app:l ar ia para cue 
al.Uill' lmlgo. qac a n:tanase, aúm do q e e •aa 
p.ud.s:sae, co Se ado, aer aprcsenhdl nJ corpJ 
do Orç.unento. 

Baço case app~Jlo ao. digao. d:p.Jtado, por-
qu~ a ~crb1- b ·as Pubhcaa-iá ae acht multo 
redaz da, quatll,;. FIX CU. c Jrrc:m serv.içcs ~ e 
lita moDia. 

Tendo a commi•são empenho que essa verba 
coatinu: intact>a, ccmprometto·m: com o meu 
collcg'•, pe~rocinar no Senado a emenda de 
•• exc ., alin de que nílqoc:Ua cua c!O COD• 
gresso se j1. e lia autroduzi Ja no O~mcnto. 
~. porén, dcclanr que faço case appello 

ao meu c 11lega, no cuo de s. ex .... nlllle ma· 
goar o qu: nio esper.o, em viata da promessa 
que f •ÇO de tomar I ÍDiCÍiliY& de fazer CO D 
qoe, no Senado, tal medija sc j1 ineorpuadaao 
pro1ecto de rç meo o. 

O sR . l ONI\Cl) MunA: -P.;rfeitamentc d: 
accJrdo; acceito o acu vtl 10S'J c<mcurao. 

u . ~2N't(A F I OU2LilE O):- E•p:rna que o 
meu.eollega vi: e em meu auxilio e assim ga 
nbamncs dupuure te : p rimeiro, porque a ver-
ba de 0 br •• Pub iaes s:râ con'e e:ta. intac ta 
e. s·guod .,, porq e a verb1 qle o meu .cOüc l!fa 
pede erá c. oJJoc•daJemJ logar apropr;ado. 

O sR. IGMAClO Muan.:-D: pJcno accordo 
com v. exc. 

O SR . SENNA f HlWl iJW ) : -Q.1ant1 á em:n. 
da. do 5r . Valdomiro, digo com pcz•r a cor.: · 
m1111ão nlo po1e accci .al·•. porque cita em 
dc~orgtnrur a receita, em gr n~e parte . 

] roa c itulocomp':tcnt -: 011tá c~ n1i11Uda a 
verba d~ 7oo:ooc $ .oo, prc. vi5à > dat cu' tu d: 
que a C'menda ; e, a: e !la pnSif!J•, tet'il 

A. C. - 44 

de deaapparecer grande parte deata verba ~ 
rcc< ita, o q_ue em muito embuaçaria o Orça. 
mento do EatÕ) • . 

Nlo d:te\IDdo, p)rém, • commilllo pedir & 
~c\Ciçio da cm~a, eu requeiro a v. uc. 
sr. Presidente, que a deataque,tfim de consti~ 
tuir protecto aep1racto ·e assim ser discutida 
maia amphmeDle. . - · 

Quanto á emenda do nobre· rdC1'Jltado ·o sr. 
Rau l d: F•rie, a eommiaãJ a accei~a. por~ca. 
com a segu n •c aub·ccacnda-ca juazo do 10· 
v.erno .• · 

Ditas estaa palavcas sob c as em.:a4&r~ou 
concluir. 

Antet, porém, d; encernr o debate, d: v o le· 
'" o meu a~ndecirne ~to . toJos os Wqlpl· 
nheiroJ de ct mmiS:ã J pelo. mojJ beoev,oló~.e 
carinh)sopor quem;: dish • guiram .. 

O sa. NEI.S?N DB SKN~: : Fiz:m'ls jl.stiç& 
ao, ~eu~e.cunooto c oporoeddadc. 

O sa. SRllflfA f rlGll&Ul&.Oo ••• . ~llicodo
me ~ "ra o ca go de pc,lli~cnte da commissão, 

B m (Onhe o a muiba•ioeapacida:1e ... 
O R .. HRtT R De-SouzA :--V. c. e Jan .. 

ga d &la••cm c ·r c .m...uC1t(iatdo no;p:asto.de 
re lat •r dt commis~ ão de Orçam~ntc. (A;oic· 
dos g&rus). 

O t, S•KlU f rouatRJto> •.. p--rém, l ' b31 
vont .. de que teob 1 aappre t(d.t. a fftl&•'de 
minba inteUi~enc,a. 

O sa. F. ScHUM um : -V. e~ c. vem prcs. 
tandJ reaes ICI"W • a ccmmiuão d: O!'Ça• 
m~nto. (Apo,a®s l. o SR. SJtNNA. fi<::UJCta2D:l :-Si, [ 0 CUQl• 
pricnento co m:u Jevcr tui, .aJ,uma.vt:.Z :tua· 
g radlVel a qualquer um de meus colle(fa' 
peço desculpas, porque nuoca tife em m1ra 
melindrar a depatadJ eigQOl e aitlll..c.mp.;ir o 
meu d~ver. 

(J! SR. DRPO't&DJ r-V. CJ:C. nunca m.:liD• 
dr..,a acoll~ga nenhum, tem aid:l muito cortcz 
a t (.Q ••• poiados~el). 

O SR . SENNA Frouaraaoo :-Termtno, ar. 
t'rcsicSeotc,fazeodo um appello aoe meus diJOOI 
Cl!legas, pedindo a tQdol um. eafarço .direi 
mesmo, u111 aaçcificio no 1entido de.a:r' vo:a. 
do ho\e o O ;çamento do Estado. 

Ten.bo concluído . 
(NMUo be,.l .JluUo Àllrl/ } 

EflfiJidas 
N. 10 •A. 

Sab·emenda á emen :la to. 
D 'ga·se c l juizo do goY"eJn~ .-SeDDI Fi; 

gueiredJ. 
N. I I 

Ao cep. J.0
, art. 7. •, aec.r ~•cc a te-se : 

cN. 4 -A reformar o sy3tema d: fite aliA• 
çl J e arrecadaçao das reodu do Eatad ' • 
a.nplianr, como melbor entender as attri• 
b!liçôel e deveres dos fuacciOilllios encarre• 
gacsos de taea scrvrçiJa. 

N. I.3 
Tr.illSfDrm=-~o .n. 4,cm n. 5· 

N.q 
o\ccrescente a:: -o C•p. 1 . • M·/itu : 
A-rt ... Os-eseri•les nb poierto-cntrc-gar ta 

p..rtt-a eet ttéô :s ou do:umentos sujeites • 
eeUo c!o-EstadJ1•_•m que c ste'fll~Hc >de9'ida• 
m-ente in ·liza:w, ·~b· penl' d: ·11111lt1 de ..... 
5 >00. 
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Ao n . 181 do art. q, § 1:; accreacente•se:-
e os do D&rector alo 01 constantes da tabella 
do clec. 1.579 A, de 21 de fevereiro de 1903. 

N. 15 
Ao ut. 16 do cap. 3· ·, accrescentem-se os 

na. 16, 23, 27, 28, 29 e 30. 
N. 16 

J.o n. 3: do mesmo artigo, ;,..f4n•, acerca· 
cente.se :-mantida a disposição do n. 1 do 
art. 4:, da lei n. sro,de 1909. 

N. 17 
Ao n. 6, do mesmo artigo, supprime·ae a 

phrue- no serYiço. 
N. 18 

Ao art. 18, lettra B, depois das pllavra1-
agua potavel- accrescente-ae -e eagotos. 

N. 19 
Ao mesmo art.,- e- diga-ae cprimeira 

tnatallação- em vez de a1uda de c:uato. 
N. 20 

Ao art. 26, depois das palanaa cestradu de 
rodagem. , accrescCQte·se: cc poços tubula· 
res.• 

N. 21 
Ao art. 34 diga-se cc autorizadas. em vez 

de: cou•. 
N. 22 

No art. 21 1opprima ·•e o ~ 2. • 

N. 23 
Ans artigo• 35 e 36, supprimam-se. 

N. 24 
M art. 37 : 
Supprimam-sc a phrase, clinda que• c o 

§I.· 
N. 25 

Accrcscentc-se onde convier : 
Art ... Os collectores e escrivães, em goto 

de licença para tra!amento de aaude, terão di · 
reitoa metade da porcentagem, cabendo a 
outra metade ao substituto. 

Paragrapho unico. Essa. porcentagem acrâ 
abonada pelo funccionario substituto, iodepen· 
d:nte de ordem da Secretaria, ~vendo no ba. 
lancete figurar por inteiro e aooaado a um só . 

N. 26 
Art ... Em virtude de reformas que se fi zerem 

n•s Secretariu do Eatado. os vencimentos dos 
directores poder à l ser equiparados aos do di-
rcctor de Hygiene. 

N. 27 
Onde convier, accr( scentem-se os seguintes 

artigos : 
Art ... A Assisteocia a Alienados do Estado 

de Mma Gen e& erá miniatrada pela actual 
cA.ssiatencia a Alienados de Barbtcena•, que 
por esta lei, passa a ser denominada cAsylà 

entrai de Assistencia a lienados de 1\linaa 
Geraes•, e por uma colonia aMexa, denomina. 
da c:;olooia .Min~ira de Alienados•, fi cando o 
tocb sob 1 denominação de cAisistencia a Alie-
nl d:>s de Minaa G~raes• e sob a mesma admi· 
Distração . 

Art ... o Aaylo central é destinado ao trata-
mento duformu agudas de Joc:ora. das IDI• 
nifeatações del1e caracter que apparecem 110 
euno dls psyebopathiaa chronicas d1s moles· 
tiu interc:orrentea dos debilitldol e de qaaJ. 
qaer caso que ezi\1 vigilaqeia c:ooatmte. 

Art- A colonia deStinada aos enfermos 
tranqoillol, 108 trahalbadorea e 101 eonvales· 
eentes. 

Art- A colonia será fundada na fizeada de-
nomiaada c Usina•, de prnpriedade do Estado 
contiaua i ac:tual Assiatencia a Alienados d: 
Barbacena, adoptando o syatema maia moder· 
no e c:om.pleto, cujos effeatoa iá este\IJD ltne· 
eionadoa pela exp.:riencia. 

Art ... Estabeleci~ o plaqo geral da c:oloni&; 
o aoverno iri ezeeutando, por partes, de accor-
clo eom 01 recunos do Estado e com as ezi. 
gencias dos aerviçoe, apoptandà o sy:ttcma 4e 
ehtleta, esparsos em ordem e rodeaCJos de Jar-
dans com galerits superiores. 

Paragrapho unico. Em pmtos c:onvenientea 
serio conatruidoa-o pavilhão da Admini1tra· 
çto, a coeinha, a c•sa de machinu, lavandei· 
ria, capella, thcatro, pavilhlo de hyclrothera. 
pit, leiteril, creador de aves c de eeYidol, ca-
sas para o direc:tor, para os mectic:oe e para 01 
empregados . 

Art ... O estabelecimento aeri fechado por 
muros que o circundem, de modo a realizar o 
asylo de portas abertas. 

Art ... AJc!m de of6c.nas de carpintaria. ai· 
faiataria e c, utros, ceremicas, etc .• baverà o 
cultiYo do campo, deYendo ser preferida, além 
da cultura hab:tualaoroprilda 1011 terrenos, 1 
do cnt, do trigo e cutru que a pratica veliha 
aconselhar. 

Art ... Para <rganizaçâ 'l desse serviço fiel 10 
governo aberto o credito que for neceqario, 
tendo em vista o plano que adoptar. e, neUe 
base~d o, fará 11 respectiva operação de cre· 
dito. 

Art ..• No regolameatoque ezpedir para a 
execuçlo de~ta lei, con3olidar-se-lo as daaposi-
ÇO ! S em vigcr, cstabel(cenc!o ac 01 vencimen-
tos d t sdaúnis tração, dos medicas e doe de· 
mtis empregadoS, cuja ta'Jella devert ser 
apresentada opportunamcnte ao Coagreasopara 
a devida ap ;>rov~Ao. 

Arr. .. , Os Iogarts de medico serlo preenchi-
doa por concurso. 

Art .. . A colonia pod~rá s:r dividida:em pe· 
qaenos lotes com caunhas baratas, aa =tuaca 
podcJ ã 'lser entregu:s a alienados em condi· 
ções de cultivai-os; assim como ~qucnas cuu 
para famili 2s de empregados as quaes po'lS8.Dl 
ser confiadaa a certos alienado!> em coadiçõca 
de receb~r tratamento familiar e domiciliarão. 

Art .. : Para a construcçlo da eolonia execu-
çã • de •eu Plane, tendo em vist• 01 artigos 
an ter i ore.·, o gover o ) abrirá o a edito que for 
sul fi ciente. 

Sala das sessõel, 13 de setembro de lqro.-
Scnna Figueiredo .- Nelson de Scnna.-Heitor 
de Souza.-João LisbJ&. 

N. 28 
Ao art. 25. Modifiquem se cin .. üne•, aa pala-

Yr&s crespec:tiYoa funccionarios de egual ca.. 
tbegoria. para estas ciOS of6ciaea da Secreta· 
ria do Senado• • 
· Sala das scasõcs, 13 da setembro de 1910. -
Senna Figoeired:) . 
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N. ~ 
Ao art. 19. ~npbo uDieo. aeercacente-

M depoia da pahna-Ettado-c....oomeldamca-
to a reYenló á propriedade deste DO euo de 
ciuoloçlo oo nlõ fDDCCionamcato dt rcferi2 
eKOJa.-Senaa Fipeiredo.-Jolo Listoa. 

Elatraat eoniuaetamentc em diacaslào . 
O ... Ja-elo Morta (.,ela ordem): Sr. 

Presidente, atteadendo 10 pctlido do meu r o 
bre eollcp, osr. SeDil& Fisueiredo, vcllho re· 
<'Uercr a .,. • cse. coDSOltc • cua •e CODten· 
te na re:irada da emenda que apresentei ao 
orçamento, eonaianando um auxilio para a con· 
claaão do ediOcio de S•ntl cau d: Caridade 
da cidade de Araunaby, collfiantc nt palav•a 
desse mesmo iiJoatre e operoso collcg•, que, 
eom a aaa boa vontade sempre reconbc c .... a, 
me promctte IU:Iililr no aentido d~ aer a me1a 
da que sobmetti á consi er ação da Cam•ra 
apreSCDtlda no Senado comn em· nda 10 or 
~menta, deldobrmdo-J~ m. tr a verba •isto a· r 
1' pequena 1 de Obras Pu · Iica•. quando c llc 
~r~r a soa :a. • aaqcelta caaa do Ccagrcsso 
MtllCiro. 

Eapcran1o. portanto, que o meu digno c l-
lega me aOJ:iUe com a aua recoahrcida b )• 
YODta:Sc .nca~ aentic!o, com o que prea r• r á um 
aent;o tDcattmavel a toda a zona servida pclv 
hosp.tal de que trata a dita emendl requeuo 
1 aua retiraaa. • 

Em nome do meu illuatrado collega, Ir. V al-
domiro de Magalblea, que te'c de se ausentar 
por_ motivo de moleatil, requeiro egualmente a 
retarada da emenda n . 9, por s . exc. apre!en-
ta~ afim de constitUir projecto diatincto . 

(•uUo bmtl). 
Consultada 1 Clmara, consente na 1 eti1 a~a 

du duas c~endu, que tem 01 os. 8 e9. 
. Esta ultima puaa a constituir pro\ecto dis-

ttneto o qual toma o n. 125. 
~inguem maia tomando a palavra, en: erri·S'" 

a dilcUif A c • 
P~ocedendo-ac a votação, aio 1pprovado1 o 

protccto c tod a aa emendas, excepto as de ns. 
8 e 9, que foram retiradas.- A' ccmmi1são de 
rcdacçào. 

Urgetldll 
O ~a Gu.DtNo Rios, pela ordem, obtendo ur-

genc.a, apresenta, por parte da commisaão de 
Rcdacção Ele Leia, 11 seguintea rcdacções h · 
naea: 
Rldaq4~ /iMl do jwoj edo ti. 109, orça11do a 

receita 1 fixatldo a dt sP•sa do & fad.o para o 
ex trclcio de 191 r . 

A commissão de Rc~acção das Leia, tt que 
foram pr~ c~tes o pro,ect') a. 109. já appron 
do em 3. dtscussào e emendas, é de parece r 
que se adopte, para sua redacção fina l destaca· 
do o art . 2 ~ para constituir resolução diatin· 
eta, a segu1nte : 

O Congresso Legislativo do Estado de Miou 
G:raea decreta : 

Orçamento da receita 
CAPITULO I 

Art. 1.0 A receita d J Estado de Minas G~
raca, para o exercício de 1911, fica crçada em 
23 .4r;6: t8Sf996 e se comport. doi IC,6 UiDt(S ti· 
tuloe: 

I 1.0 Renda ONIDa•la 
a) Impostoa c Uxa : 

N. 1. Imposto de exportaçlo. 8.90C):oc.otooo 
N. 2. l.'!em, do acUo custas 

JUdiCJarias e cmolumatoa •. 
N. 3· No•oa e Vclboa Direitoa 
N. 4. TraMmissAo v.Jw,fllflrs 

quoh o:- 3 °/0 •o EstadO .. .' 
N. 5. Tra~Dsmiulo ,.,w..,,uw: 

lú ........... .... . ...... . 
N. 6. Passagens em elltradu 

de ferro .............. . .... . 
N. 7. Matricula e anouidldea 

em eatabelecimentas offi-
ciaes de Cnliilü, e Z):CtLS 
de l- c t sOei J:lg&s á Auiaten-
c•a a Alienados .... . ... · .. 

7oo:oooS:oo 
7G0:(ooSooo 

88o:oooloco 

75QioooSJOO 

18oaoooSooo 

us:occSooo 
N. 8 . lmpt.sto sobre e:IJ;:Grta· 

çào de ouro e diamantes .. . 3cxw:ooSoo.., 
N. 9. lmpcato territor•al... . . 1. ooo:oocSOco 
N. 1J . Jmpos•o de cooaamo de 

aguardente, beb1das alco-
olicu, aguaa mineracs art.-
fi.:iaca e outras taxu de con-
sumo. . . ......... . ...... ... 8oc. :oce:Sooo 

N. 1 1. Idem, de industria.s e 
pr .. fiSt õ:s ..... . ...•...... ·. 1.7oo:ocoSoco 

N. 12. Taxa addicional de 
1:.> 0

/ 0 sobre Novos e Velhos 
dirc.tos, traLSmi!slo causa· 
morlú, pa11ageaa em eatra• 
dal de ferrC', induatriu c 
proús!ões c consumo de be-
bidas alcoolicas.... . .. . . . . . 4J3:ocoSooo 

b) Outras contribuições : 
N. 1} . Ccbrança da di tida 

acttva orçamentnia. . ..... 6SOK)OOSooo 
N. 14 . Quota de fiscalizaçlo 

por parte de empreaas oo 
1DStitutoa fisealizadoa pelo 
g .Yerno • .... • .•. ,.. . . . . . . . 1oo:oocSooo 

N. 1 S· Renda da lmprcnJa Offi· 
cial. . . . . . . . . . . . • . • • . . • . • . • 76:oooSooo 

N. 16. Renda dos terrenoa 
diamantiroa... . .......... . 20:oooSooo 

N . 1;. Renda de ter1a1 devo-
lutas . . . . . . . . . • . • .. . . • . .. • • 2o:ooc: Sooo 

N. 18. Juros de 23 apolicts 
federaea pertencentes 10 Es· 
t ~do.. . .. . . . .. . ....... ... .. I:JSOtooo 

N. 19 R t odas de aguas mi· 
nerata e feiras de gadú. . . . so:oo~Sooo 

N. 20. joros e amortiu çio dos 
c m p r( stim<.s a Camaras 
Municipaes e empreau di-
vcrs•s, inclusivé a de juiz 
de Fóra . .. .. . .. . . . . . .. . . . .. +f8:4JS$996 

N. 21. Arrendamento da Es-
trada de Ferro Bahia e Mi • 
028. . • . • . • . . . . . • • . • • • . • • • • 4C):ooc-Sooo 

N. 23 . juros de 32 apoliccs 
doadas ao Estado, deatina· 
das a subvençõ ~• e premias. 1:6ooSooo 

N. 23. Juros de dinheiros em 
B lllCOS. • • • • • . • • • • • • • • • • • • • 38o:oooSooo 

N . . 24 · Renda da Penitcncia-
na . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . .. ro:occScoo 

N. 25 . Ven1a d:: nccinaanti· 
carbunculoaa e machinu 
agrícolas . . . . . . . • . . • • • • • • • • J so:oootooo 



.. ...._ 
§ 2.' Renda Bstraordlaa .. la muto, IDiatendo-et &1 mesmaa ttus do ·~ue 

1 tnta.o citado de~rt to, incluiodo ac n:aia..a de 
IJO'"' litro .de ""til e cxpcd nfo~ co•erao 

1 nova reguhDKnto para aua ar.rccada~AQ, ,ac. 
do-tba . applicaveis 11 diapc~Oea do paraga-
pbo un: co do lftigo anttccdonte. 

N. r. Rc.nda eY'Cntu&b: 
e).Sobrctaxa ~o 

caí~ .......... -c . sco:ocoS ·oo 
6) Multas....... 150:oocS~oo 
e) lodcmoiza,O!s· ICO:OCXScOJ 
d , R'enda·do pa. 

tna:oniJ ••..•. 
1) Renda• e•en-

tual de,origcm 
diYetln· como· 
ae\am: - re· 
ceitas cãJ e•· 
c ris t:nad• s em 
uere:cioa ante-
riores, iuxilio a 
muoicipalid des 
do Gó•erno F e • 
dera I. etc...... r sc.-:ocoloto 

N. l Repr s içõ ~s e 
rcatituições ... . • 

N. 3· Renda d:: 
&anças crimea .. 

, . Art. 7.• E' o. tJPVUDO dolEsl.a~ dea~e \t, 
auctorizado : 

r.• a pr rogar po~ mais om aroo, i& COD· 
tar de n .de outubro do COl rcnte.aooo, o.pruo 
de que tratao de~. D, ~.Ó]J, de S-d : Dt.VeiD-
.bro de 19(!9;-, ,para que oa ad;,uirentude p.rc. 
prie:ia&s immoveis, i11fer·vivo1 por tilalos 
partkularea cffccturm. o pa~amento dl rclpe· 
cti•o impcato de tranm itsao e oa averbem 
par. a os &r s do i"'lpo to te rritoriaJ, independen· 
temente da mu"t11 de scS:oo de que trata o 
art. 13. da lea n. l71, de r.• ~e aetcmbro de 
1~9, obasJvando se as diaposiç.O's doa f tta. 
l, 3 4 c s, do dta:io decreto e Javu-adocte 
DOTO& ed t•u, ..• nc-o o prazo do art. 1. • do 

r8~ :ootlooo meamo d!creto; 
~.·,a :-dorm,r o procea.wo de itscri~ào da 

r :occ.Sxoo d " vii~ acti~a é o Estal1o, de modo a t<.rnud a. 
------- cil e de prompta execução a reapectiv.a cc· 
lJ.4<)6:185S;9i bntça, podendo, para iYo, ex~dJr o regola-
-·----- mento que jolgar coovcnieote, impc.n~omullu 

atl! r:occSX>o; 
Art.2.° Fica. o governo anctorizado are· J. 0

, •rever e CGntoidar os rtgulamtntos 
ec~er e a restituir os dir heiros pn. vcnicntt s 6acacs, faeo :o a:ais tquitativa diatr buiçio de 
do emprestimo do cc.fre de orphlO!I, dos •bens antagers para c s c XH torcs das fronteira a, 
de defuntos e auscntcP, e ce c ut1as origens. prdeodo conc ed~ r IGS mesmos i ti! 6 °/0 dq 

Pangrar ho unico. Os saldl'S ou cxc.;sat s cn - reat as das respecrivas e•ta}Oes; 
tre os recebim~ntos ·e ·a-s reatituiçõea pod~ r2 o 4 -0 ,1 reformar o ~ ystema de fiJcaliz~<ão das 
ser empregadcs em dc~pt saa d:> ~ stadC', e se · renditos d J Estado, ampliando ccmo ~melbor co-
rio levados ao blJarço do exercido . tender auttribuiçõ a e eYcte• dos funccio. 

Att. 3.• Durante o m-esmo cxercicio fica o narios cncarre~adcs de taes serv·ç s ; 
govtrtToauctGrizado artal itar a cobrança ami· 5. 0

, a eahb: l ccrmult<s até ;:oO<Soo<',para 
pvel cu iudiciaJ da divida activa, pod!ndo ·<n· cs casos de intracções dos r gu:amentcs ús· 
trar em accordo com os devedores, traneigir e caca que expedir. 
aJJiviar multas, cJiminacdojo quad.o os deve- Art. 8 .0 Os titulGS paraconct's!lo de apo· 
dores insolva.veis, resguardados os intercases sentadc r ·as. eatlo de~ de i ujei:os a: a mes· 
do EstadC'. mcs impc:v~tos que slo dt vidcs pelas n n:ea(õ:s. 

Art. 4.• E' atctorizado o governo a modifi- Art . 9 .• A twxa de u ·01taçao du mincrio de 
car o ~ys tema de arrecadação ao impcsto d!! ferro é ce $100 pc r t nclada e de Sroo per te. 
cxpcrt:rç!o d'J cafe, de medo que o pagamento n::lada d~ ferro guza l U ée <Ç! - . trcatdo re· 
dette se h ça na mesma occas:ao que o dl vogada a lettra 1\ do a . 1. o da lei o. 49 J, de 
1obretn:a. pcdec.dC', para es e · fim. etttnr em 11 ée setecr.brn de ' 9C9. que 7 bx u em 51éis. 
accordo c m os Estados interesstd ·S nessa Art . 10 . As duas prime·r•s f. br.cas que se 
e:~oortação. fu ndar m dentro do E ta do pa a a ret!ucção do 

Art. 5. • A tua do imposto de consr mo e rr inerio de ft rro, empr g• n o capi a i realizado 
a~uardente, de que trata o§ r.•, co dcc . n. no m·nimo d: ~ mil con os a . r éi~ fic.ani 
1.7/.6: de 20 d:: dezemb o de 19c4 é de !rco :scn as. por cinco annas, do rmp·• to d:' ex~ or
por htro e será auecadaca de confc.rmidade tação quer sobre o tTinerio c. ue exportar a.té 
com nr. d •st:osiçó ~ s c'etre decreto, que sera meio n ithao de toneladas por an"o quer so. 
rcviato. afim de aert'm feitas as m:>diti~ ações 1 bre o ferro guza cu ;ço. - ' 
que a pra t ica tem ~coneelhe.do no t entr~o de rt. 11. A taxa de exportação de chifres é 
m-elhcnr • arrec~c1ção . de i 5 ré i'3 por kil gramma 

Paragrapho r mco. A multa de Sl$ a IQ($, • • • 
de que t rata o t. 0 , do art. 8 .• do cit•do ée- Art. ll . Sã<? ~xteDIIlV&s so t~oc, nho pr~pa-
creto será no caso da Jettra-c - do rrrsmo ndo e a: o ? •c•onado em bífns e ac.s o eos 
a rtig~ e pàragrapho, de 10 '/o sobre a imp r- em g_eral , ;s l!eoções de que rr ta o a rt. 1.

0 

tancia do mesmo impGsto, quan::"o pa o depcis da)~, .n . .~"6d de 14 des::temb·o de 19r7, fican-
do prazo e!tipulado 0 qual será, para a pri· do hrn t Lcs estes favores _ao praz de c oco 
meira pre t ; c;ão, até' o ultimo di:a de fe• ereiro, anncs, não ~6 al"l'l g · ~!rr s c ta ? ' como ta!U· 
e •para a. segunda. até 31 de ago. to d ... cada bem aos· de ·que. c gtt a a Jeura a tdos cneocr~-
anno. na d· s art go k1 . 

Att. 6 .0 O impo!to s bre o const:mo de be· Art . q. f)s ercri•ães não J:oderao entregar 
bidlis alcoolicas. •gua'3 mineraes arttfic1ae e á• p· rtes certidões ou documentos su jeitos ao 
out ros generos de que crgita o dec . n . 1.767, ~ello do Estado, sem que esteja elle deTida-
de 11 de d( zembro de 19 4, será arrrctdado mente ioUlilfUdr', sob pcna·de multa• <de ...... 

D c ad~icional ao de aguudentt", por ,ltoça.- ~ otooo. 



CAPITULO 11 . 
OlÇAIUN't.l . 1)A DJC!P~!A 

Art. 14. Durante o ·nerei'eio de 1911, fica 
o Presidente dl Estad>auetor•zado o despen' 
der a ::)Uantia de 2J 8 Jr:J541478 pelat trca Se• 
crdrrias do Est•d(\, com os serviçoa espcct6• 
c:adoa nas seguintes rubricts : 

I 1. o t!!lee .. etarla do. IDte•lom 
N. 1. Presideocia do EãtadJ : 
a) Subsidio ao Presi~ente do 

Estado .. .. •. . •••. .•..• •... 
6) Gabinete do Presidente do 

EataJo ••.•..•• . ..••••.•••• 
e) Cntte1o do PJiacio e suas 

dtpen::lencias . •••.••••.•• ,. 
d.) G·Jarda do Pala cio •••••.. 
N. 2. Secretaria do Interior : 
a) P~s-: al, incluaiYê as alte-

rações da lei n. 5 6, de 1910 
6) Erp~d ente ..... .. .... .. .. 
N. 4. Subsidio ao se-adore!'. 
N. 5. Pessoal e cxprdiefJte c!a 

Secretaria d'l Senldo, in. 
cJusiv~ s:t ooS.oJ pan bi-
bliotbeca . ...•.•.••. . ...••. 

N. 6 . Apanhamento de dtbt· 
tes do e nado .•• . . , •••..•. 

N. 7. Subsidio aos deputadj!l, 
N. 8. Pessoal e ~xpediente 

da Secrettria da Cama• a do• 
Deputa:tos. apanhamento 
de debates, vencimentos do 
bibliotbecario e 4:ocxS para 
a biblio beca .. ........... . 

N. 9· Ajuda de ct sto a depu· 
tados e seoadcres ...... . . . . 

N. 10 . Magistratura e \usti-
ça do Estad • a sat:er: 

a) Tri~uoal da 
Relação •.. . . . :llJ:lO<Sooo 

6) Juizes de di-
reito . . • . . . . • 541:1oc$ooo 

e) Juiz :a muoi-
cipacs .. . .. .. 405:12c S»o 

d) Promotores 
de ju!tiça.. . 1C)8:s6c·S~oo 

12:oc oS:>eo 

6:oJOSooo 
3:00DSoco 

17 : :c 8oS :>aO 
·~:ocoSpoo 
83:)20$000 

n:!oc.Sxo 

)6:co~Soco 

1) Juizes em dis-
ponibilidade, 
gratifictção de 
IO"/ o aos ma· 
gistrados, mo · 
bilia para salas 
do ju1y e alu· 
gud de c;sas 
par.t forum .. .. 100:48c.So-:o I . 5S8:S6C$)(0 

N . t t . Pe1soaJ da Polic1a, ara-
binete de identificação e 
auas 61iaea, 5 delegados~c
xiliares aeod? um em Pas· 
scs, e Ôuis 1 l:OOC Sooo para 
expeéie~te, 1\Udl de. c:u.to 
aos de leg• n.;, collaborado· 
res e mo: ificaçoes da lei o. 
516. de 19 10..... ........ 93:oooSooo 

N. 12 . Carcereiro das cadeiU 
do Rstado, iocl.,.si•~ maia 
3c.Sooo meoaaes a cada um 
c;ks, cucereircs de juiz de 

Fón farblcena, Uberaba, 
Pcu.O AJearC"' e ltajubi, ~ 
mais ~OS: oo mensat s ao ad· 
miniatrador da·cadeia da C.•· 
pital . ........ ·. · · · · · · • · · 

N. 'l· Sts:entc-, vestuario e 
curativo de preec.a pobres 

N. 14 Dilâ~eociaa policiaes 
e estatística criminal ••••• 

N. 1 s. Força Publica : 
•) Pcs.l()&} • • . • • • • • • • • • • • • • 
b) E.tapa pan2 .ooo praças a 

9l0 r~is na n.é~a1 ......... . 
c) Fardamento pua :a .ooo 

praças .•.. . ..•••••••••.••• 
d)·t..lfa_t ' 6eição a recngajados 

a :a :lO réis. . • .•.•.•• • . .. •. • 
e) Forr~gem, fCJ"ragem e me· 

dicamentos para cs anillllt a 
e forragem para os d.s dB· 
ciaes m)otadOP ..••.....•.• 

J 1 A \llda de custo a dliciac:s 
em co:nmiasào •.•.....••.. 

r) Remonta do 1 animaes do 
ea=tuadrào e dos animaes 
dos o f 6ciaes rr ontado' •.••• n l Corr pr, e concerto de ar· 
mtmento, munição e equi-
pamento . .•... . ..•...••.• 

i) Aquartelamento, entt rra-
mento, eJpedieote, luz e . .. 
1 :o: c.Sooc o pua conserva. 
çao da linha do tiro .• • •. •.. 

f) Galçacb para l .OOO praças. 
N. 16. Guarda CiYil da Ct· 

pital. . . . • . • . . . . • . . • . . . ..• 
N. t7. Soccorros Puolicos, 

sendo 4:000S:x:o para o lc-
~ tilu o VaccinogenJcO de 
Juiz de Fóra, s:oO< S!KO para 
a Liga Mineira contra a tu-
b~r' u ,se c! e juiz de Féra .. 

N. 18 A~ sil!ltencia a Aliena. 
dos, in:lusivt doi i contos e 
quatrocentos t'oa ,·eoci-
mcn'os de am,nceose e os 
do dircc or alo os c?nstln· 
tes da tabella do dec. n. 
x. 597 A, de 21 de fevereiro 
d: 19J3· ........ . ........ . 

N. 19. Jnstrueção Publica : 
a·, Pe.< s )a! •. . ..• . •.•. . • . .• · • 
b) Fornecimento cc livros e-

mo i lia rio C!cclar . . •....•• 
c) Coru.trucção, rec«?ostrucção 

e limpes& de pred'"'· ~oden
do ser c'estinada. a JUIZO do 
governo. a quantia necee. 
saria á comttucçlo <'& tS · 
cola operaria da campanha 
e â acquisi ,ão de i~tru· 
mentes para a mesma . . ... 

N. lC'. E,ccla ~or mal da C•· 
pitll , •ess·al e exp:dierte 

N. 2 1. {:,terna to do Gyrnnasio 
Mir.eir<.. : 

a) Pessoal . . .•.... •. ··· • • • • • 
b J Pessoal contra c ta do •••.•• 
c ) Expediente e propagmdt, 

incfusi"é a grati6:açlo de 
2ooSooo ao ec:onomo (§ ~.o 
do Ht. 1.• da lei o. 498) .• 

}4:00C:S000 

• .s:ar:u1Ssoo 

657:roo1too 
2JO:oootooo 

}O:ooolooo 

:ac:coc.Soco 

56:oooSooo 

2.:oooSoco 

5t:oooSooo 
oo:ocoSoco 

163;oo<.Soco 

34:ooc Sooo 

tOG:OO<Sooo 

1co: JOCSOOO 

1o8:t ooSooo 
9:oooSooo 

1::acoSooo 



d) Sustento de aluiDDOI c 
pea<~oal interno, fCado ••••• 
}:'JOOS>Oo para o çuateio de 
gabinete de !-cienciU physi· 
caa e naturaes ••••••.• . ... 

e) Gratificação ao d:legaJO 
fiscal . ................ . . ... . 

N. 22 . Externato do Gymna· 
aio Mineiro : 

•> Pessoal . . ... . . . . . . •. . ••• 
6) ~p~cnte •. . . ...•..•••• 
c) Gratificaçi.J ao actepdo 

6 .cal. . .. . . . . . . . . • . • •.•.•• 
N. 23. Escolaac Pharmacia: 
a) Pessoal...... . .... . . ... 
6) Expediente e cu~ teio de 

Janoratorioa e 3:o::< S para 
officioa e remont ... do ma· 
teria! technico •••••.. . • . • . 

c) Remonta da bibliotheu e 
acquisição de livros c re-
vistas scientificas •• •• ••••. 

N. 24. Archivo Pub.ico Mi-
netro: 

a) 1-'e soai e gratihcaçào ao 
direc:ter para u úns do art. 
i.• da lei u6, de t8~5· · · · 

6) Acquisi ã'J e copia de do-
cumentos . •.• , . .• . ...••••• 

N. 25 . Exp :d&entec~m elei-
ções eatadoaea. . . • • •••••• 

N. 26. Sellos postles uara a 
correaponJencia officiaJ .•.• 

N. "7. cu·tas em processos 
crimes . • •• . •• . ••• ... •••• . 

N. 28. Exp:diente do \Ury • . • 
N. 29· Exames gcracs de prc.· 

paratorios <; U de coniunc.to. 
N. to. Eventuacs .. . ...... .. 
N. 31 . Auxilias e subvenções : 
a) AOS hospitaes de 0Jro 

Preto, Q.JeJ o.~ z, Grão Mogol, 
Carango la, ltabira. Dia'llan. 
ttni, Sa~ará, Pit . nguy, 
Santa Luzta do Rio das Ve. 
lbaç, Ba bacen. S . joào 
d'E l Rei Lavri.s, Caldas 
Ma riannà, Passos, Ans ua: 
hy, S:rro, Curvello, Mar de 
He p:in h•, Sere l agc u 
Pará , Turvo. Rorr 6:n. Rio 
Preto, Camp mh' . Pont e No-
va. Formiga, Rto 8 ra, co 
Leopoldina, j ui z de F'óra; 
Dores da 1:-.· a . E~ peruça, 
Dore<: do I ndaya, :\\inas '4o. 
vas, Uoen tw. . G ncalo 
du ..: apucahy, 'nJiveira. Ita-
p~cerica. Mr.nt s r. Ja.rr s, 
Cata211u:es , Tbco:>hilo Ot· 
temi , Our • Fino, Muzambi-
nho, lt;a jubá, Ba~pc n-:ly , Ara-
xá, &m De pa cho. Poços de 
Ci.ida_s, Palmyra, Rio Novo, 
Vargmba Guaraaesia, ·• 
Sebt t iâ ) do Paraíso Cac té 
Santa Rita. do Sapucahy 
Vtlla Nova de Lima Taba; 
Jeiro Gr .. ode, Piumhy, s. 
joã:> Ncpomuceno PO J SO 
Alegre, P . ssa ' Quatro 
Christ in:J, Viçosa, Monte' 

33:6oolooo 

3:0lOSJOo 

116:66oSooo 
a:oo:>$000 

3:Ô~OSlOO 

38:o6oSJOO 

t:oooSooo 

. 26:4ooSoJO 

}:OOtSooo 

IO:OOOS.oo 

9:0001000 

200:oooSooo 
IO:OOOSooo 

4:oooSooo 
n: :ooS:x>o 

~to, 10 bolpitaJ s1e S. 
Salva a, em S. joeé de 
Al6!D Par.,Dil, e á Casa 
de Candlde de Alfe1111, ao 
Pavilblo de tuberculosos de 
ltajubt, ã Santa Ctla de 
Misericordia de Villa Braz, 
á Santa c.. de Guatupé, 
ao hospital de J jnuaria, a 
dois contos de réia cada um: 
uoooSo ~o. ao h, apitai dC 
Abre Ca:npo e s:O(.olooo al 
de BeiJo Horizonte . • •• .' .. . 

J) Auxilio para a co ~trucçlo 
do recolhimento de Lauro• 
de B·•"acena, ·~:oooSooo, c 
auxiuo para a c ·ostrucçlo 
do paviJbio ac tuoerculoaoa 
da Campanha, ç: )ot$J;.o .•. 

c) Ao hospital dos Luaros de 
Sabará, 4:o: oS.xo; aos Asy-
Jos d:: Orphlol de Marian-
na, Bnbacena e jll;z de Fó· 
·rã, ao ColJegio Maria Auxi-
Jiadora do Yonttt N .>va, ao 
recoJhimen o de S. joAo 
ctEJ-Rei e ao ~aylo de S. 
Francisco da meama cidade 
e ao Alylo de N. S. da 
Concciç4J do Serro, ao Asy-
lo de Santo Antonio de Ouro 
Preto. e ao Asylo de Santa 
Jzabel da mesma. cidade a 
2:oooSooo a cada um ...... . 

á) A01 uylos de Macahubas, 
de Diamantina, de S . Luiz 
de Caeté e de ltambacury, 
a 4:oooSooo. . . • • ... ••.••• 

e) Ao Lyceu de Artes e C' ffi· 
cios da União Operaria d: 
Diamanhna .•.... . • . • . • .. . 

( ) Ao Lyceu de Artes e OfB· 
cioa de Ouro Preto, sendo 
• :8ooScoo para subvenção 
á cadeira de iostruc~ ão pri· 
ma ria .... .. . .. . ... . .. ... . . . . 

g-) Subv: nçà:> á F acu1dade Li-
vre de Direito . .. ..... . . .. . 

h) Ao A!ylo d Ve:bice des-
amparada de P Jnte Ncv & 
ao Recolhimcnt :1 éOS f' o : 
bres do Pã:> de San o An tc-
nio de o ·am;. ntioa e ao 
Ho,pttal Le Saude de D.a-
mantin;~, ao A~ylo de r-

h) Ao Asylo da Ve~ hi :~ D:-
u mparada d ~ Ponte N va 
ao Recolhimento d;:s po: 
bres dJ pão de Santo An-
t,mio re Diamantina, e ao 
Ho ptta de Saude d· Dia-
tina, ao ~ylo de Orphàos 
d • cida.de de Conceição do 
~e:rc'. a 3: o· Sooo ; a Asro· 
CI ·Cã o Amante da In• tn:-
cçã 1 e Traba lho, de Bel to 
H.;rizont c-, e ao Asylo de In-
va lidos ..:-c CarangoJa , 2:0 CO$ 
a cada u~ . ....... . .... .. 

i) A' Escola Livre de Musiea 
da Capital .... .. .. ....... . 

20:000Sooo 

22:oooiOOO 

r6:000S:oo 

2:00<.Sooo 

,c:JooSooo 

16:oo:Sooo 

}: 100Sooo 



) A' Aaaistenciat pobrcu da 
Çapitll _pua a coastrucçlo 
do~ ••••.••••••••••• 

j) Aãsilio do 4:oootooo para 
c:oastrucçio cb h01pitll do 
S. joão d'EJ-Rei. Sinta 
Rita de Cauia, cidades dQ 
Part c ~:oooSooo para o de uw. .•..........••...••..• 

I) Auxilio 10 Centro Acado-
mico para coaatrucçlo de 
uma herma em bomcn~gem 
ao eonsclbeiro AJionso Penoa 

•) Auxílios etc que ttata i lei 
D. so~. de 19C9.1C11ldc 2-C:ocoS 
t Santa caaa de &Uo 
Horilontc e J:ooolooo t 
Alsociaçlo BcDcfi:entc de 
CatliUUes para OI do leU 
p&Yiibio de tobercalose c 
outru moleatias contlgiou.s 

11) Para papr ao ex.proressor 
de ma~iea daextincta!leola 
Normal de Diamantina,Jolo 
Ncpomueeno R. Orshli em 
virtude de sentença do Tri-
bunal da Relleilo ••••.•..••• 

~:oooSooo 

3:00oSooo 

de orphlol, de depoeitoa da 
caixa Ecooomiea c de fiaq. 
ça.a •••••••••••••••••••••••• 

N. 10. lmprCQSI Oftlcial. pca-
soal e JD&terial •••••••••••• 

N. n. Restitui~ e reposi. 
\fJel ••••••••.••••...•.•••• 

N •• ~. ApoiCQtadoa e refor-m.a»s ...••......•........ 
N. •1· lmpreiSio de ta!Ocl •• 
N. 14. Exerciciolfindol ..... 
N. 15 • Custas em cauau da 

FazCJJda ••••••••••••••••.• 
N. r6. Empregados em dispo-

mmlilidade ••••••.•••••••••• 
N, 17. Gratiücaçlo de ro ·t. 

a funec~ario•,dc aceo~ 
COIIl alei 425 •••••••••••••• 

N. 18. Pusea e telegrammu. 
Sellcb: •> Scuetaria do Interior, Prt· 

sideneia do Eatado c Poli· 
cia ••••••.••.•..•••. . ••..• 

6) Secretaria das Finaaçu ... 
&} Secretaria de Agricoltur•. 
d) Morimento de força publi· 

ca. com credito supplemen-
tar, ai for neceuano ...... 

Somma ••••••••• 

8o:oooteoo 

•:ooosooo 
x:OOOSOOJ 

s36~~ 
ó:aotlooo 

6o:oooSooo ...... 
16:oooSooo 

97:88cSooo 

~:ooolooo 
1SO:OOGtooo 

~o:coolooo 
..C:OQ( loco 
3< :ooaSooo 

300:ooolnoo 

9.16r:r83SOOO 

o) Auxili01 não PIIOS 4 San· 
ta cua de Miacricordia de 
SIDta Rita do Slpuc•by c 
0111 delti .. dol a auxiliar a 
CODitrucçio do hospital da 
meama cidade ..• . •..•. . •• 

N. P: Inspecçio tecbnica do 

§a.· 8ee•eáU'Ia de Aplealtu~ 
8:oooSooo lnda•uota, Vlat&O e Ob... Pu-

blica.. ensaoo .••.••• •.•.•.•...•.. 
N. ll. Curso Fulldamental de 
lristruc~ Secaodaria •.••• 

N. M· Oarectoria de Hygiene 
-Pessoal e expediente, sen· 
do de ó:oootoóo cs Yenei-
mcntos do sec:-etario ..... .. 

Solnma •.••• 
3S:300Sooo 

10.819:<)11$478 

§ 2: 8eeretarla .... IPJnançae 
N. 1. Secretaria das Finan-

ças: 
a) Peasoll da Secretaria ... .. 
6) Expediente .... . .. ... .... . 
N. ~. Recebedoria de Mia• 

na capital Federal : 

:~ ~=~Qie . ·~ . 'ai~g;;~i . de', 
predio .•.•• . .• . •.••••• . ••• 

N. 3. Serviço da diYida fun-
dadll: 

•> Interna . . .•• . •.. .••••.•• •· 
6) Externa . .... . . ..... . .... . 
N. 4· Grlltiú:ação a collccto-

rca e escri•les. . • . . . . . ... 
N. s. Drrectorill da fi•caliza · 

ç.&o de readaa •• . .... . •• . · . 
N. 6. Pessoal das recelxdocias 

e pontos fisciCI . ...• . .• . .. 
N. 7. Aluguel de c•a" para 

recebedoriu e pontos fis . ea.ea.. .. ... .. .. .. . . . .... 
N. 8 . Porcentagem a estra-

das de r erro •..•...• . . . .. . . 
N. 9· Juros de emprestimoa 
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N. •· Peaoal da Direetoria de 
Agricultura, Commercio, 
Terras e Colonização c um 
au~iliar do Laboratorio de 
Analyael, com OI Yen· 
cimentos de 4:8coSooo, em 
Yez de ~ auxiliares •••• . ••• 

N. ~. Peasoal da Directona 
de Viaçi<', Obras Publicuc 
Industria. ir clusifl! grati&-
eaçlo addicional 101 enge-
nheiros &scaea daa eatradas 
de ferro e aguu mineraet, 
ao pessoal d&secçlotechni· 
c:a e induatria mioeral e aos 
prereitol de Caldas e Ca-
xamb1. . ••••••••••.••.••.•. 

N. 1· Expediente das duas 
directoriaa .•••..•••••• •••• 

N. 4· Fiac&lizaçlo de feiras 
c:k:= pc:b •.••••••.•..•.•.• .. 

N. s. Terrcnoa diamant.nos. 
N. o. Obras publicas, incJa. 

siv~ rc:OOGSooo i -"aaocia-
ção Benefiee!lte Typogra. 
pbic:a para eonatrucçlo do 
predio •••... . .....•.. . .. .. 

N. 1 · junta Commerc ia I : 
a) Pessoal. .. .. .'. . .. . .. .. .. 
6) Expediente . .. ...... . . . . . 
N. 8. Commi~aão de limites 

1unto aoa Estados vizinhos. 
N. 9 . Jntroducçio de immi-

grantea e custeio das col~-
niu existentes .. . . ..... . .. 

N. to. Coloniaa indigenas •.• 

214:52cSooo 
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N. 11 • Medição e demarca. 
çill de terras. . • .. . • • • •. • • • • . 

N. u. Districto de Terras c 
COloniuçào ...•••.• : • • · • · • 

N • 13. Compra de VICClDa ln-
ti.cll'bUDcUlOSI .•••...• • · · • 

N. 14. Propagama do café, 
aob'lCDÇãl e premíos âs co· 
operatins agricolaa,upoai· 
QO~ premias agncoha e 
pastoris, intro ucçao d: rc-
prodactores ensino agrico· 
la c 20Jtcconico, i.azendaa-
moddo subveoçao de 10 
cont a '•o I atituto Pvlyte-
chnico d: juiz & Fóra, me• 
dilr.t: c::Gmpromi.so d ~ ad· 
miUir; por c IJt • dt mesma, 
cincodumnos ,,oc.tlli' o tX· 
ternot, e mt1s :.Nv.o,OJ con· 
cern:ntcs ao desenvo:vi· 
menta ccont mico cb Estado 
de MioU, aux ,Jio de .-iGton· 
tos a um i nctu8· ri.J l.compe· 
tente que se p ~opuzer a 
f .:ndar, na 2.00. ca matt a, 
uma fabrica d: fo aw:ida, 
pt-ra-fol:occer aos agr•cul!o-
-rc:a "C OtltCOS CO:l\UaUd)rCs, 

11' pteÇI' .. a re.:~uzid a, os 
qu.us ae.rã > estip.llad 8 em 
contr&cto c.dtb~ado com. a 
Se-:retaria da Agricultura. 

:a6:oXS:JOO 

C}:OOOSJOO 

so:oooSooo 

So:nma.. ... .. .. . .. • • 3 494: •btS:?o -----
Somma total... • • . • :z3 .831:Js4S-178 

Art. 15. Fica o Presidente do Esta~ au-
ttorizado: 

1. A abrir cre:litos supplem:ntucs, com as 
formalidades prcscriftaa no •rt. 18 da Jei n. 
2. 314 de 11 de junho -de 1876, obtervades aa 
diaposi~õ:s dJS paragraphos.do a t. 3,0 da ,lei 
n. 19 de 16 de ncv :mbro de 1891, á • 1!8Uintes 
rubncas dl art. 6.0 da prcs:nte lei, caso se 
verifi:tue não terem aido auf6cientemente do· 
tadas; 

Ao § 1.", n. 11-Suatento, vcatuario c cura. 
tivo de presos p :b ~es; 

Ao n. 16 do mesmo plrtgrapho-Soccorrcs 
pcblic(s ; 

Ao n. 17 d:> mesmopar~grapbo-.\\Sütencia 
a alienados ; 

Ao n. 20 (letra d) do mesmo paragraphJ . -
Sustento d: alumoos etc.; e 

Ao n. lJ dJ mesmo par .. grap!:o (Escola de 
Pharmacia) . 

Ao n. 3 do l. o- Serviço da divi1a fundida; 
Ao n . 4 d·J me ,mo paragr•phJ-P,rcenta-

gem a collcc tor(s, etc.; 
Ao n . 9 o m(Sllo paragra;h )- Juros c!o em· 

pre ,tta.O d~ 'rphlts, et c . i 
Ao n. 1 ~ d • mesmo par~grapbo-Ex:reicics 

fiDlOS. 
11 A rea:iz tr 1 p:ra ~ õ s c! e credito para CO· 

brir o d j :ât qu ~: se ver i ficar, . c asa a ren ~ or-
ça:h. nau se i l ~ ufl ciente para as despe~ as lf· 
t;Í arií.s; 

111. 1\. rea rzdf q e rações de crc dit) para 
occ ~. r e r ás d ~ • pesas c<.m garantia de i uos e 
aubvetçõ ; : a : mFrczu que d: taca favorcsgo 

raarcm. caso Ee\a iaauf6ciclltc·a ronda «dila· 
lril• . 

1} . .\ ·realizu op:raç'):a de credito:llqui*· 
1veia dentro do exercíCio fiaaneciro, coow.anta.. 
tcipaçlo da re:eitr, nlo e~ccd'.mdcui terça padc 
cSa receita orçad1 ; • 

V. " continuar a , ublltituiçlo das ap.llaccs 
1ao pcrtador, d: accGl'JO com o d:c. n. t.q"Jl, 
Ide 17 de·t;aneiro d; 19'l7, faz:.n:Jo..a extenalra 
, aos tituloa cmittiaos na fórma do dec lD ·7q4. 
d;: 25 ele agosto ~· 18<)4 i p<.d;od ... ,h%o:r o,n•· 
~at;: d 8 ti;uks CUJCS; p!Jl'ladorea tiOacC.Citem 
a sabBtituição, bnd~· Jbo ·~bt. r.o, tw •cale 
fi n, o nece,sar,o creuito. 

Art. 16. A!l d~ pta• de cxarc-c·os aattri.o· 
res q Je f:orem pagas pelo cxercicao d: 1911, se. 
rao c8criptundas sob OS' t ítulos -cD:SC~aU~ de 
t xercicios ;Dcerrldost o •E•ernid<.; l •fillcWit. 

CAPlTULO. lll 
DISP~IUÇÔJCS G_.AU 

Art. '7. Ficam .mantidas as dhp:~:s-.dol 
arta . 16, 17, 18, 19, ,_>, li, :u. :~\, 2t, 27, :~8.~ 29. 
Jn, p e 33 <l•lei w. sro,d ; 22 d: actcmbro uC 
19 9 · 

Art. · 8 . Fi c• o Preaidentc do E'hclo auctO• 
rizaio: 

1.0 a a andar p1gu ao hoapi.tal de Mar Ac 
Hcs,nnba as quaotJti que Jhe fonm.toasigaq. 
d•s em orçamento . como aux,lio, ~a-tuao c•n 
e.xucici fi 1: 0, c mn comta ela .Sccretar-i.t .. .c;as 
Fma:ç•s, 1n1epecd:n c d~ q...usq114r .<%ea:on· 
tos. 

2.0 A pagar á Santa/ Cas~ cu ro.hGspital de 
caridade da V1701a os auxi lio• c 5lAbifeOÇÕ-1 
que cahiramem e&:tcic'o 6n:i ;. iodcpcnden"D 
de quataquer desc:oDto . • 

3.• A 1eor~anizar a lmprcnaa Or.fiti&l dcn· 
tro d ·a -limites dl verba do n. 10 do § 2.• do 
•rl.-14 pondo em vi~or a tab:lla annexl ao dec. 
n. r . }&l, d: 2:1 d : i .neiro de 19 >f, mantida a 
dia~~do n. 1 do art. 4-0 ct:1 lei n. Sto. de 
1<)09· 

4. • A expedir novo e opportaco 1 c gulamen. 
to ao Gymnasio Millcirr , pondO· O de aceordo 
com a reforma do ensino q e for feitA pelo 
governo federal. s.• expcd r n :vo reguleento para-o laq:.. 
çament'J c cobraoça do impoeto territorial, fa. 
culcando aos cootnbuintea, qa: poaauircm iar· 
mov:is, em diYcr.ioa n:uoicipiol, a paga'!' o im· 
posto nJ .de aua resiclencia ou naquelle .qlC 
1hc1 aprouver, co01oJi :àndo as d. poaiçõca ~ 
pariU ,que ae referem a esse serviço. 

6. o A revu o regulamento de 1oatrucçan 
primarn c no1mal do Esta jo, afim de fazer as 
modifi:•çõe• que a pratica ne accnselb"tDdo 
n>1entido, rão só da deueminaçã'l do en ·no, 
como no de meJb)r 6 caliztçto, podendo creu 
a- c ... aixa Escolar Of6cial• - . ::l.b eadooa'la 
pelo Estaio e dar m2i ·e• •ttrib ,:Ç":'e• aos pro-
motores de jus1 iça ptu a fi •calíuc;ao cto emi· 
no n!W JDUnicip•o', mcdian• e modica gratin-
Cição. 

Att. IQ ~aJ abertos, d=\d_e ·.1. ao goveJO'l 
do E~tadJ. oa aeguint-s cr ~a.tc.s : • 

a ) o suf6ciente pua a:!qu1rtr o mater.al n ;· 
cessan 1 çar• o bom fu:Jcc..ooa.nento d4 Olrc· 
~ctct".ia . Cie Hygiene do 'Est4do e paca o aer · 
• iço de d:sinfccçOe.s, 1lcan..:o creado .o IQJar 
::e amaaucn!e d~~ta Dircttoria, con os -.ven· 



~litcàctc~~.~c:~.~ ~~- -.~ws .. 4- · i · to , F.W~~ r:~ 
C"lcllde quo, tem O - cir~tOr-para COGtfictar ~te~I~ÚitO "P!'bPíf(dJ,~.~'~ qG 
~ Pl"' ·'P~fliara ea~r=~ta.da djrectoria ;I cfé diuolaçiÓOÜ Dlo faDCCiOMmcnto da 

1> O. JH:Celllrio para ,uihar a Prefeitura ma." , ~- ~;.~~~ 
díi Capital DI coàstruéçl da QOYO teci,- ~rt. 2 • ,F.• o ~~r. -
mento d'ap pót•vel ~ calG~oa_ '~'= ü 1 ftar çm ac~ · ~v~~ ft!' Ji,ci ' 

cmb(,~ dó Ettad6 ; . . dê cVm-_ R1ib. abriàêiO am• ciedito li\~ s · 
9.PJCI'IÇOe;t ~ cr<di\0 que l ·rem \U'P,d&l in- OJ o_P"'d. a&m qe. ~ifiJI;I ~ .~.s 1 
~.o -·e~ é os atastes qúe prantam o re· commeDior.clo dO ~~-~~tW o da_ 

&) Um de- ~s;:'õa~ (duieoto<> e ciacoeata Art. 22. E' @cedida auJw'eaç Ck C tete contra, aeiiCCDtos e •iDt<: e treSIIlil e para a I cffe.1ividlde ~· 0Spo· i=. J • ' 
qoatroceata~. ,~Jemeatar ao a. 10 CIO t '· · agrc).pecuaria,' a aer realiz•ca ·no amWS vaDdõii-
do art. 7. • da lei a. ~ •o. de 22 de aetcmbro ro. pel~& Camara M\loa~•pal Je tlb~nbl• ~
d! ur o. Clmprcoàá Oflicial) ; r 1 •· • ~ aubYençto IQbstítuiri o 1usalib ao 

d) Um de -to:02l$c) • s 0111 papr eo tx·pro- que tr. tiDÍ - o art. 19 da lei a. ~de~: 
fe~Jor de IDDiica iaesti!~et• .~pta Nor· ... al de r utobro je" ·~,e o art. 2! da lei n •. 4 • 
Ditmantioa. cichdlo .jdo Nepomucebo Ri~i- 6deaetc1Dbro de 1907, que nao sert COQC I 
ró Urain·o:, ~m Yirtud: de aentcDÇ& do Trabu- no c,so. r , 
Dll dl R::: l çlo; . Art. 23. O gOYemo dO Eat.ado ell~rlít rm 

6) Um oe 12:MrSooo Dara 1 prim~ira i .. tll · •ccordo C'l~ o dr: CarlGs Pere,ra de St for-
ltçÁn .. ~Se •etarioa de Estado: e de.. ... .. tea, coa. esaaonarad da E. d: Ferro~ 'fu"o a 
1:8881888 p ra re ft'.• ea •çio do •içe-Prcai- P!ado, a&m de que lbc te\1! re,tat~tdoa 0;1 
dente do E· tado 1 contn d~ 7 de 1ctembr0 a d• ·e•toa Pl801 ao !:'tado e cíet.,esu tcata ~ 
11 de dtz~n-b•od . CT·rreate anno: e• tu :tos e ptaa~ut vaab ter-se tomadoD;lat«-.nal-· 

• mente amPQ!atveJ a execução do cootncto fir-
/) n qn · fnr n·cca•ano P"': ~m oaceord m-do a r6 de fevc,cirode 184}2 e iDDOvldoem 

que fizer com es cam~r• Murueapat a d. OW:o 1 ~ de dez mbro de 1&)5. • : · 
Pretnc C•taguuea. la~~idar 11 retpo~., li· Art '4 · F1c1 crIdo, desde 1'. o )(lprdo 
dades dO E~h_do, ~lat~a.• •os cmp~ea••m 1 a lmos•rife dl Secretaria do Interior, com tiaJI·. 
ás ta'!amta f~•to• pela •••• E'"o7om•ca P·r· ·• idOnca a taizo do goveroo e •eacimentca 
ticultr de Our~t Preto, c:om g•rtn•au dl Esta ~ 2 • d~c.ai. • .. 
d1. fue~ 11 ne~~saan•• opere(ô ·a d: crcda Art. 25 Da verba de qae trata 1 Jettra' 
to, ,-~a.,ttn o OI antereaaea do Ettado pela~ do n . 31 do § 1.• do art. 14 aert ptga dca~ 
l)eet • J, z•çlo de rcadat, tom• n io outra~ med1 iá, a q a tia de uoooSooo. • • 
daa que aaaeRQrem l l ooc:raçõea c o rccm· Art. l6 E' o goveroo ao~toriudcl a adaui-
bolso. 0"' ' fiZO que for cata --.uJact:'t; . rir ma .hinae para C()Dit rucçlo de catrfdal de 

K) Cm att t~:oooSooo pa~ eolver o dl'b. t ?, r dalltm c poç"a tubularcs em divrrt·~ a zoou 
•.etu•I!DC te ewtatcr.te, da S•n I casa de M·~e· do ~stado, podendo rcpre~cntal-as as Camraa 
ncordaa ti~ Cap til, com o Banco de C~dato Monicipac a p.ra aeu1 aerviçoa, corrc.Ddo u 
Pu I de Mtn •• Gerac~, e!'~ndo o govern em ; ..speaas pela \"Crba-Obras Publ•cu. 
aecordo eo:n aquct•a tnshtutçl'l para f~zer dea Art. 27. E• o Pr~ aádcate 4o Eatado aucto-
c , ntos ao' ,aes d s sob,cnções c 1DCf'dtd•" pelo riu. o 1 promover "braa d• ••~amcato c: OU• 
Estado e con!ligna u "~ orça n cntp, c•hb~- 1ro• mclboramrntoa de rec-;,r heci 11 oecesaidl.• 
leeen~ c:Jau~u • •t~ garl'ltadoru do pagamento de nos muoicipios que ae prop. ·nh•m a ltSU• 
do c~o.ta t e JUros . mir a resp Dlatilidllde c aatilf . zer com suas 
~~um cred to suopl·mcntar neccssar,o para uaiaa os encargos da cperaçlo de credito 

o p~gaonc l'l tO de ~•cestO de d·apesaa qu~ se deatin~da á re11tzaç-1o deaca serviços. 
v~n6 ·ar DI) n. VI d" I t. , do art . 7 · ~a Art l8 Pockrá o llOYemo entrar em auor· 
I a n. c; to. ~ l:a de setern ' rode 19 ·9- e ma'" do com as Camaraa Municipae•, nlo só pera se 
o nee"s'ano para o papmento do execsQo de encarregarem da· obras ck aancamer,to c oà· 
de d epcs•• q~ese ~~l'ifie>r no. n. Vlll, O 1. • trts como tlmbcm para fa~er arrecad •çlo 
do. mesmo 1 r;t1 o, da t"NS n• le1 . . daa rendas monici pacs qo~ garantam o rccm-

a) o~ ~rcdtto d~ 1~:.fl S oo ~ara acqut!lt~O bo so do capital ne1laa empregacb. e respecti. 
de oba bar o do P.alac~o da jushça d~ta ~apt. vos juroa de modo a n1o ter o EstadJ onul 
tal, e completar 1 tnatall •ção Slnataria d , algum. • 
me•mo. Paragrapho uaico. Aa obras d~ que tra-
í) o 'lUC for suf6c:iente para Pmtn0ver accor tam o' artigos antrriores nlo deve~ ac· ou-

do crm "'S l'lUtros Es• ad"'~ da Uni l o, "obre li uas, aa~m do abutecimento d' agua. rede de 
m •tes do territr no mineiro. ~ubrnetteaio a ar- e•gotos e in•hJ tacão d ~ força d~"clrin. 
bit r•gem as questO ·s • xi•tente\, e as qu~ •ie- Art. l9. Ego•Jmentc to Prt•i':lente do Ea-
rem d~pois 1 "urgir. nomeando e appr vando t•d'l auctor zado a fazer operaçõ~s de crcdiao, 
arbi •ro' e assignard-, os re· pe~livos comJro- den•ro u fór• d ' pa•z. at~ a importancil ne• 
missoa . cea•ar.a p•ra a reabz~ção detaes serv•ços. prc-

Art 10. E' o gov~rno do E~t~rlo auet~ri · atando a soa garanti~ .e 1sscgu ~ndo a app ica• 
zado a cmittir 30 ap hccs da o,v,~a Pubhca ção d·s rendas murucapaes deshnadaaao mea• 
Mio ira inaJi.-n ~ veia. para a constiturçã,., do pa. mo fim 
tr.rnonio da Escola Livre de Odontologia desta Art . 30. Os 'mprcatimos municipae•, íi t'X• 
c apital. iatcnte!l, poderão ser convcrti:tr~ e u i&c.dot 

Paracrraobo unico No contrac:to que for ce· d: .•ceordo com opl ~no de t a lea. cJesje que 
Jebrado oara a cff !ctivi1ade da d ~a--ã.o de•sas assam resolvam os poderes lo:aes. 
apol ices pa a 11uell fim. o gov-erno estab::le · Art. ~ · · Fie•, deadc a data da publicaçio 
c:erá chaus •la e co"~diçõ :s que garantam a s:Ja desta 1~,, ~ governo do Es!ado auctoriza·o _a 
nalien• ilida:1o c .cuaea~ucr outras que con• garantir o turo annual de 6 /.,ouro, no maxa .. 

A. C.--45 



8«\9. . . 
~ at~ o capital de !C qnlbõca caterlinos\ emit-
'tidOJ por aeri~. • um ~ qa~ae f~DJ&r DO 
'Eatado para opjrar .principllmtntc sobre cre-
dito by otbctario ~ agr1coh, IX a termoa dd 
lei o. 5(18, ~ n de .scte~~~br de 19c9. fazend:) 
.aa' opcr1çOca ~ crcd.to que forem dcccuarhs. 
· Art. 12. Ao P!O~imebto doa cargoa de col 
'lector c Je cscravlo daa collectoriiS do E~t .. do 
-podc~o conc:orr~r~ . Dào aó oa q>Itectórca e es-
· criv~cs dC todas u classes actuaca. coa: o tam · 
bem.quaeaquer p .ssons idoneaa, · obscrVIdos, 
'q\llntu áqueJJcs, o• dispvsitivca do 11 t. 2.> oa 
lei n. 510, de :u de setembro de 1909. e ou-
troa ql!e regulam a mt.tcria. 
' Art. H· As q>llect· rias dO Estado funccio-

narlo ti.Jdos os ciaa ateis, das d:z h .;raa e me• a 
da maoh& ás quatro h (lns da tarce, poden 
do ser prorogado e ezpeüiente quando a \uizo 
do gover n >, hou•er convcnienc1a em 'faz el-o. 
· Art. H· O cr J•ec:tcr e cscravào se substi 
tuisàt) reciprocamente, accumulando as obri-
gações e vantagens aos cargos aa.vo a cxccpção 
adeante estaoeJe.;;ida. • 

O 1.0 N(,a irnpe j imentos, até 8 dias, será o 
c:ol .ect(lr subst t u .do pelo sc.u agente ai o t i-
Ycr c m c xe1 cLio kgal, servindo este ultimo 
Stlb a r c sp n ab l1d ·de do co Jector. 

§ 2.• Nus imped1mentos d : miAiS de o to dias 
ae1á o cullectur ~ub~tituido p .:.lo respectivo e. 
crivao, se a q ua l fur omor.ivo da .ub tiLuiçào. 

§ 3.0 O e cn àl será s . bsti tUido no i rnpe 
.t;limcntcs até oito dia, peJo seu ajudante, si o 
tiver com cxerc.Lio legal, serv indv este l l b" 
respon . bi Ih. a de d• que lle. 

§ 4.0 Noa •rnP dimentoa de mais de oit .; d,as 
se1 à o c eri•ào aubst , tuido feio res pect ,vo 
collc::c or, sa lvo : 

a) ai por c: xcesso de erviço n<lo puder o col-
Jector a c Ut:luiar aa duas t u r. cç : s ; 

b si _o SecJetario d1s Finan ,as \ll lgar in -
cor.vc 01cnte a ac umuJaçáo. 

§ 5·0 No c 110 ao par4grap o antecedcn e, 
veri .1ca a a t y vutht se da J ettra-A-~ i o e ·-
c rivào tiver a 1uda te, ser 1ra e te d sde q ue 
niaso conve h. , I.J rs:nvà , que fi'c. Já rcspon 
savel pd a e~tã , d•q clk o terá ~ s va tagcn 
respec. t i v . a; e, s• o c:. c iva não tiver a judan 
te p. de. á u c Jlec tor omear-l he su o t1L to 
intelino pessoa. illOnc a que sirv sob sua res 
pon.ab,Jid de . 

Veri fica j a a hypot he e da let r:.. - 8 o S . 
cret . ri . ú s Finan.as O( meará pes oa idonca 
eu aucto• izará o c Jle tc. r a fazet o. 

Art. 3). A a despc:: s as com cdila e:. e ou t r s 
publica" cs Jega ea e a u ct~ izada ' ~erãv pagaa 
pelo collec or e peJo Tbesc.ur •• d • E t o, eo• 
pa, res e~ u ;.cs, sendo a pute d: s te u lt im 
abonada á c Jlec ton.t• medi <~ ntc prova docu-
mental d •s me!• iom das de • pe~u. 

Art. 16. Nos inv ot aroos adm1o i trativos e 
em utros ~ ctos crão cont· du áqu Jlca fu : 
cciooarit1s e pa ga · peJa 4.• par e u us ta li -
xadas no art. 76 o regimento de cus t. s 
vigente . 

P.ragra pho uníco. Nas causas e :n qoe de 
cahir a Fazend.t Fubl ic ~ os seus a ~n tes u 
represcmaotcs r.à tcrAo din i to á pescepçào 
de c s t<ts pe los actos que praticarem 

Art. 37 . Os co' lectc, res e out ros a ger.te l • a 
Fazenda Pu b ica po erào rc.quu~ tar de qual · 
quer repartoçào pub,ict ou tribunal os doeu 
.mentos e certi c..ões que forem necessarios á 

~feta dos intereaael e direit01 do Eatacb 
dc,é!ldo-Jhca ser fornecidol DDI e outros 
,io:u;penctc:me de qoalqaer p•gamento. 
· Art. 38. 'Os coUect• res e uer tlee, em go-
so de Jkcaça para tntamento de aaude, terão 
·d,reito a 111etade da p. rcenugen., cabendO a 
outra metade ao substituto. 
Paragraph~ unico. Easa porcentagem aerá 

aboruua pelo fuoc ·ionario suostitLto, u:de~en· 
pente ce ord~m da Secretaria, devendo no bJ.· 
lancete fi_surar por inteiro e abon&d J a um 
só. 

Art. W· O governo do Estado expedirá o 
necea· ar i o regulamento · para a consolidi ção 
das lJi11po.ições Jegacs, rela.tins ao se rv1ço do~a 
c:>llc ctuda estad. ac s. 

Art. 40. Em 'iltude de rtformas ql!e se 6. 
·zcrem nas Secretarias do Estado, os venci-
mentos d< s d rectcres po:1erão ser equ,parades 
aos d J d rector de hygie•1c. 

Art. 41. A~· delegac•a auxiliar cont inúa ter 
por sé Je a c•d•de de Passos. 

Art. 41. F ca o ~.: ve• n • do Esttdo aucto· 
r .zaoa a r . Sl ito-r a c am ra Municipal de 
Viç~· a as quantias por ella di ~ pendidas para 
acqu1 sição de terreno e prt.divs ara co •t ru-
c;ão d.t. ca eia esta j~; al daquela c1dad;; . 

-1 rt. 43 governop10e1á en trHem ac : r . 
do com il Ca:nana Municipa . s para, med ante 
aux hos rec•pr. ccs, con truirem catr&das de 
rodagem. 

Art. 44. A Assistencia a Alienados do E•· 
t ado de Mmas Gerae se1á mins!tra a oel ac-
IUa l c .o\t.:>1Ste c1a a I enadoa de B .. rb•ccnn· 
.:J Ue P'•r es1 a le1 p ssa at er dt no i tJ.dJ c \f,y: 
lu Central oe A' s st neta· Aii en:~dt.~ • e por 
um. cd 1a ~nn x... enominlda 4C Jo• ia Mi· 
n ira de Alie: nado· ~, bc· n::i• o l(du < b a de-
nomi acã ae c 's-.istcnci.t a A licnad de. Mi-
nas Geraes• c sob a m S • a a::'m snss ra a • 

Art 4 r;. ,ll., y lo Ccotr:; I é de: t rn ·d au tra . 
carne · t . c- a' fosma. a ud. s de lou un , d•S 
.oanrfc taçóe de s ::: cu : ctcr que ap . arcce n 
n 1 cursl! oa p y h p t o al> b ron ic;u da m -
cs i•s i te• cc.rrcr •tcs do d t slll <t d< s e d~ qual-

quer case- que ex . ja 1gilan ·ia co ~~ ~nte. 
Art. 46. A c, h.nia ac~t.nada aos cn fe ra os 

tra r qu illos, aos t rob;. ,badtrcs e. aLS t n .... l s-
l. r.t 

.~ · t. 47· ertkni ~ !'erá [ !•rd•r'é' n faz nda 
d nc , Jl• lo c ·>lO , C' e pr pne .!. c!r du f:::,; <. dO 
con igu a a:t ua l A ss te ci• a Al 1 en~ d de 
Ba b cen• ado ta d o ~ Y tem mai, me cl·n:.o e 
cL mp ew, c IOJ tff· 1tc,~ ja e teja"' $õiOL 10 a -
.:!0 • pela l xpc: rieoc sa . 

Art . 48 . E•t ab: kcid1 o plar:o g eral " CO· 
I n1a, o ~o · e ,,o i1 á cxc.cu can. o por part es, 
d::: • ccorco c• m 0 .-. rccu r (5 do s t u c- com 
as l X ge c i;,s d s $c rviç s, ad ptando o ~y ·tc 

a ,_ c a t;:t e parsLS em ordeu1 e rod .. d :Js 
: jardin , co :• g• er.a • su .. rrores . 

Para J a ~ ho u ico lm ~o t t.!- c nvc n cn cs 
ser ao c<:n t ru1du; - p .. vi lbà da AJ i1 oi tsa-
ão, a co inh a a casa oe ma hi as,•a an esia., 

cape Jla, t heatr , pavilhão de hydrotherap a. 
le1teria, cr: adr r de aves e de cevado , c~ as 
p r • o disec t r, pd1a os mcd co, e para os em. 
pr. gados . 

Are 4 . O e tabc I cimento se á fec ha ·o por 
mt: ros que circull"a m , de n:odo a rea lizar o 
a~ylo de port-s obest~a . 

Art. 50. Ah!m de d 'fic;nas de carpintaria, a r-
fa iataria e outras, ceramicas, etc., buerá o-



ol . tiYo do campo, deveDdó •~r preforidl. atãn 
~ca.tora bebítual a:woPriacla aos teftiDOI, a 
.abebi. · ~ tnáO o oatr• que · a pratict: vo-

nh acoa~eltiàí. · · 
Mrt. ,.. Para orpainçlo delle.-.iço, iea 

10 g c.veroD aberao o c:reJito que for Decel ·l· 
rio. tendo em viau o ptano que acLptar, e, nel· 
Je buoado, fada r01pectiY1 operaçlo do cre-
dito. 

Art. 52. No replameoto que exi)Cdir para 
a execuç&o deata lei, c:onsoliar-se·lo u dis-
poa çOea em vigor, estab:leceodo se 01 veocr. 
mentoi da administraçl.o, dos mcdicoa e dOs 
demais rmpr gados. cu,a tabella deveri ser 
lpr ;leotaJa op.>OftUQl nente 10 CongreaiO 
para a :1ev•da approvaçá~. 

Art. SJ. Os Jo.,.rcs de medicoaerlopreen· 
cbi .io1 por concurse. 

-\n. 54· A colooi• poderi ser diYidida em 
pequenos lotes com c•sinb.u baraha, as quae' 
pnderao s:r e trrgues 1 at .enados em condi· 
çõe' de cul ivel os; assim romo Peq e:l&S casaa 
pa-a familias d: empr: pd1 s,aa q .Jaes possam 
ser confii ~as a certos a}lena cs. em condiçõ;s 
de rcc::ber tratam~ nto familiar e domicilia· 
rio. 

Art. 55. Para 1 construcçlo d• colonia e 
exec' ção 1e . eu pla~o. tendO ~m vista oi Ir· 
ti~os . nter•0res, o governo 1br1ri o cred•to que 
for suf6cJC:tJtc. 

' rt, 56. Revcgam·se 1S diJpoaiçõea em 
cootnrio. 

Sala daa commi sõ·s, q d~ setembro de 191r. 
-julio da Motta. -GaJdioo Ri s. 

Redac11o final do projedo n. n6 
A ccmm,:;slo d; Redacç!o .• que foi pr!sente 

o proj-ctn n. n6 reau ttante dJ art. :I) do 
projecto d: O•çamento, é de parecer que 1e 
adLpte como 6o 1 a se~o:uinte redacçlo : 

A C•mara dos De:>utadot rcsvlve: 
·' rtig ' un.co. Ficam, desar já, equipandos 

\.S y , nc·mentos do d'rector da Se·-rctaria oa 
Cam.ra d s l>eputados e do dir ctor do Ser-
v.ço da' Set~sõ s da mesma ,;amara U'IS do di-
rect r da ccret~rria do Senado e bem a• sim 
oe ' encime tos s of c•aes, do bibliotheca-
rlo e dobchy npho auxi liar da mesma C•rra-
ra aos dot oHic••ea da S:crataria do Sena:io. 
re•ogadu as disposições em ct.ntrario. 

S la du commi õ:a q d:: se tcmbro de 
1910. Gt ' inn Ri• s - julio da Motta. 

O MK M E NH a rrou r e t b~em que sejam 
dis~u• 1das e vota as me atinente 18 redacções 
h aes que acab<& de apr ~cotar. 

U cas, poi , e po,tas em discussão, succesai-
vamente, sâo amb,n approvaju, sem de-
b•te. 

kemetta.se o proiecto n. 109 (Orç•m(nto) 
·~ Se ad .-Publique-se o de n. 1::16 ccmo 
Resolu;ãJ d• Camara. 

J." diJcusslo do project "· 101 

E' !lonunci•da a continuaçlo da 'J . • di~ cus· 
slo d . pr i c~o n. tr :1 , estabelec· ndo mcd•das 
rei tivas á arrecldaçlo do imposto de inaua-
t • ias e probnõea. 

Entram cnnjuotamente em discussão aa tres 
emend•s ao me• mo ,, offerecidas. 

O Sr. Senna Fll)aelreclo :- Sr. Pre-
ai!lt Dte, a disc.usalo ao presente pro\ecto foi 
hontcm adiaaa. 

A (!i1mmitlla ccmo 1 aabiio,._ Gia..qre.; 
sentou trel omeadu e entre ellll p.b\~-
refere i mn tabeUa para o paga.-óiO'iiD-
pclto do IDdaltrf• 0 prof•l&lft como a c•• .a, t.,. emeDda iem caa mira 
attea1er aos \DI·ca recliiÍiOI a cantribuiotce, 
ereaDdo, entre • clauea d• tabella em vi~, 
maia uma qu~ c:le•o acr collocada eatre 1 ~ 
me ira' e se~ndl. · 

PropOe m•i• 1 commillll que-se aactoriseo 
goYeroo a fazer DOVI ctusific•çlo dM · fodal-· 
trhs e prc&llcleS, a&m do atterder âl reda· 
m1çõ:s que apparec(m . e eoncilial-oa com a 
nova classe que se cr!a na tabella. 

Ainda a corr m asto pede a uppreaalo d!J , 
art. 15, por •ebal-o delneceuarir\. 

Para e1U1 emeodas conta a commilll~ com 
o apoio cta · .a11. 

(JI..Uo leM) 
Nin.uem mats tomando a p1la•ra. encerra• 

se a diacussio sendo 1ppr vadol o pro\ec~ e 
:.s e'.DCDda!.-A' commiaalo de Rodaeçio. 

Ch'gew:ia 
O •• G.u.nmo RI .a, pelo ordem, obteaclo 

urgenna, apreaerh, em n me da commilllo 
ck Redacçlo das Leis, 1 seguinte 

FedacpSo final do pojedo "· roz 
A commi~tão de Re •acção da'l Leis cfferece 

para o projecto o. 10:1 a 1eguinte redac:çlo 
noal: 

O C:or>greuo Leí!islltivo do Estado do • 
naa G:1aes decreta: 

,. rt t . • O prazo !?Ira o P•aamento do im· 
poa•o de industnas e profis~õ a vae até o ul-
timo dia de f: verei r·• d · cada anno quanto l 
orimeira pre taçio; ate 31 de a~osto, quanto 
a se~unda. 

Art. :1. • Sempre que o pagamento for feito 
óra dos prazos D'eDCiLnadoe no art. r . •, fica-

, ão oa con1ribuin es ~u 1e1tos á multa de 30 
·t sobre cada prcshção 

Art. 1·0 Será multad:> no dobro do imposto 
a que est •ver su; ito, p.ra cada prestaçlo o 
indi•iduo que f• ·r enc.ontrac!o rxn c-ndo indaS· 
t r• a ou pr fisslo depois de expirados os pra· 
zo;; de que uata o art. 1 . ·, aem ter dado fe• 
oorre a lançamcnlO ou re;uerido a re pectift 
licença. 

Art ... • O contribuinte multadn nio po-
derá defende r·s:: sem pr vio dcpoaito da am. 
: o tancia da multa ou de • alorr s cquivaleD• 
tes. 

Paragrapbo unico. A· multas serlo pagas 
no orazo impreco avel de 48 h ras, cabeado 
á putc o direito de restitui;IL·, DO ceso de 
improccck ncia. . 

Art. ~. • A• auctoridades policiaea euxilãa· 
rio a fi•c.•Jis ção oo impolto de andastrias e 
pro6 ~õ·s, qu 1ndo ae tratar de m. rcador ambD• 
•dnte de qualquer e•pcci-. d m•sc•tea e ~ 
oreurio . d: di•c•sões public11, -oa quaes po-
de• Ao esigir a orava do patcamento do imr osto. 
hvrando, no c iiO de infncçl.,,o auto que de· 
vt>rá s: r remettido i aactorid•d: Üllcal doma. 
n·crpio. para imposiçlo da multa. 

Arr. 6 .• São Cf'lmpetente' pa•a impcsiÇIO 
da multa por infrac;lo dU disposiçõel quo 
regem a • cobrança d impo,to cltado:-oa fil.. 
cacs ambulaatcs, 01 collectorcs. 01 oscri•lca 



• 
~tft~'~tí~ ~:.,;.~a: .J.l:..., .;.o,. . 'L-~.!'-" ' ~~ o~ I ' 
IKO& .,~~ ~&I • • . 
- Art. 7.• Qaurt·om cadacolkctoria doD-
tgp um li•ro do&tioado i eaçrip.turaçio da -di · 
•Má •c i•• prcw..U,ato dl impoato esc iodua· 
trjU o ProfisiOea. DO qull ser ao I&DÇidos OI DO· 
IDCf doa deYcdorca ~ 01 pr~ de c•d• 
~reataçào, e de õãde lêdo cxtraltidU • certa· 
<J9ol para a cobrtoçl •. aem prejuifO do rqiltro 
dá diYidl DI Directori1-de Faacalillçlo. 
- Art. 8. • • Aos collcctores, 6scaca :ambollntea 

oa qaalqu! r outru funcciooario dcai~do. com· 
petc 1 c br1oça exe,utin de cada prcataçlo 
do rc ferido impoato, quanJo o pagamento nlo 
for feito den•ro do pruo do ut 2 •• 

Art . 9 . • O funccaouerio encarregado da co 
braoça da di•iaa acta.a tem o direito i por. 
cenbgem de ro •t •• 

Art. r o. As cm;>resu de bondea de tracçle 
electrac:J. &cam IU\eatll ao impt.ato da taoclla 
- A-d• 8 .• e 11se, eu de tr1cçlo animal ao 
dl 5. • cluae da mesma tabelld. 

Art. ••· Aa empreau telephonicu &cam 
ID\e,bs ao impostJ n. 13 da 5.• elaase, &is l•o 
• Ql!e ae propuzercm a lazer gratuitamente o 
aer~iço d J E::~tado c doi pederca doa munaci· 
pios por cll•• serva doa. 

Art . 12. Aa amostru das casas cem me r· 
ciat s ficam iaenta do impo~o e qua1quer taxa, 
at~ 8 ' kllopammos, e b:m as ·im as de c&f6, 
de outro qualquer gcncro, at6 r (um) ki lo 
lfll.mmo. 

Art . 13. E' o governo aoctorizado a rever 
o rcgulamentCI GO i ., pcato r c industrial c pro 
6a1õc•, consoJ,d .ndo as diapoaiçõea Jegaes e•· 
parsas e aa da presente lei, c fazer melh r 
distribuiçlo das divcrau iodustr1as c profissões 
da tabell•-B - d• Jei n. 469. de 14 d~ aetcm · 
bro a e 1907, pe la tabella-A- dcsta le1. 

Art. 14. Ficam su jei toa á multa do dobro ao 
respectivo imposto os que exportarem mcrca· 
dJrias ou gado tem o papmcnto do imposto 
de exportação. 

Art . 15. Os mercadores ambulantca de rdo 
de qualluer eapecic pagarâ'l o aa posto ( c soS. 

Art. 16 O individuo ou ür .na q ue se e ta 
bclecer após o u1timo dia de fe• L r :1ro ou de 
agosto de cada aono, nã: pndetá fazet-o aem 
que prove haver pago o imposto do 1 e ,pectavo 
semestre. 

Art. 17 . Re•ogam-se as disposições em 
contrario. 

O orador solicita e obtem dispensa das for 
mal idaces regimentacs para que a redacçll.o fi 
aal que acaba de apresen tar seja discuti a e 
Yotadl. iocontinent , . 

LH•, poia, e p ata em discussãJ, 6 a mesma 
sem debate a;>prova Ja e remettiJa ao S:nado. 

r . a di.St:tt$SilO do pr oj ecto n . IZ2 
Lid :> e posto em r.• di cuss!o é sem debate 

approvado e remettido á commi ~são de Pet i . 
çõea o pn }:cto o . 11 1 , auctorizaodo a resti-
tuição ao collector de Al~m Parabyba e ao 
th: sour~iro da Recebedoria de M1 naa. d <~ qul.o · 
tias pelos mesmos rec: bidas em notas falas . 

O sa . Ao · sTINn o PBRBIKA, o ela ordem, 
pede que se consig -e na a c ta ter votado con-
tra o pro j:cto. - Será attendido. 

o ....... --4. "'f '"ijlj'O . o 

Fica JDOCIJ~ a ta'bella-A.-cJa·l" a.·4eB, 4e 
14 de o..-bro de 191)1, nlereote a U...:~ 
de 1Ddãa1riaa e proí..óel p.la aegulate : · • 

llilillil~ 
CN.-4 

ao 

j 
o 

Sala das commlssoes, 13 de setembro de 1.110. 
-Galdlno Rios.-Julio da \lotta .-Jayme Gomes. 

Urgencia 
O sa . juuo D A M TTA, pe la ordem, obt~ndo 

urg;;ncia, apresenta p .r parte da co:nmtssio 
e Re jacçao je Le i ~, a seguinte 
Redacç4o final da emenda ojjerecida pela Ca-

mara ao p .. ojecto n . I68, do ::enado 
A commiss ilo de Redac ã de Lc is, a ~uc 

foi ~ res:nte o pr jecto n. t68, co ~nado, jt 
approndo em 3: d• ll cu•~ ão. é de parecer que 
se adopte como fi nal a rc:dacçao da . e .renda 
• pprovada por esta Cam r.& nos sc: g antes ttr· 
mcs : 

Artigo. Nas mesmas cond'çõ ~ ~ ~ erá cc ~ta-
o 1 1 oirc ct~, r das banda de muSI : a da Bnga-

da Po.icial, Jo~ 6 Nicodcm oS da S1 lva, o tem-
pu em que esteve em dispo 1ibili :le:le (r . · de 
1unh ~ de 1899 a 11 de jaa ~ iro de 1903 , data 
em que foi nomeado, para o cu go q ue oc-
cupa. 



Sala ctu ~~. •1· cauet~ cJe 1910. -
Jlllio da tdotta •. rdator.-GIIdiDo Riól. . 

O 1a11110 -..o• IOlicica dil~ ,du for· 
malielaGCa ~~~meca~ • para qao •oi& immedia· 
tNIICDlO diiCU'icJa &I ~oJ&da l . rcdlcçlo ~ Ca 
mara aeccd: ao poliido. Udl c PQtta .m d •· 
c:alalo t 011& coccrrada leiD debata , leQOO 
approYada a redacçlo que, iUDCtamcDtc «m 
o I'J9tceto, 6 emiacJa ao Sauooo. 

O 11. Pndo Lopea dein a cadeira de pro-
lidenfe que 6 c'eupedl. poJo seu aubltituto 
immut~ o br. deputado Silv: ira bnlm. · 

I. • dÍSQWIO Ü Jroj•clo ,. . 16}, do S.ado 
Entra em 2.• daacasaão, com 11 emendai 

ji antenormeotc .pprcsentadaa, o protecto D. 
16), ..:o S:naJO, crea&Jdo, nas immediaÇOea da 
CapahJ, um a ylo de mC(Id,goa. 
Ninguc~ ~mando a palavra ene::rr2-se a dh-

eunao, ficando, por falt. de DD.l.cr..~, adiada a 
YOtaçio. 

r.• düauJio do pnlj«<D-, 170, dD Scl!Mdo 
E' lido e P< ato em 1.• diacuaale, qw:.aem de· 

b· te ae encerra, o ptojecso o. 170, do Senado, 
•~•orizaado o ~overoo a inoo•ar os ecntraetoa 
celetirados com o Banco de Crtoito Real* Mi-
nu Gc:raca. Fica a vc.taçio ada11da. 

Poncw ,., 111 

Sem debate 6 cocerr•dl a diaeu~•lo do pa 
reccr n. 2l4, da comm•sailo de Pet·çõea, aoJi-
eitaod do governo inf rmaçõea IObre um re-
querimento de d. Jo•qu1na Fehsitrda de Luna. 
-A votação 6ea aaaaoa . 

Puecn- ,. . u6 
Enctrra-se egualmentc sem deblt: a diacua 

ai'> ao parecer o. l26, da eomma•~ Ao de Pcti -
çõct, indeferindo, em vista de ioftrma~O a do 
BOVerDO, uma lCprescntaçao de ÍUDCCÍ1 DariOS 
adcinist at1v01 e judiciadOI da comarea de 
La · raa. F1ca, do n.esmo modo, adiada a vo-
.. çào. 

l:RGJCNCU. 

O{jicios 
0 SR A:aGJtMIJlO DE REZENDE, I .• secreh-

l'iC', pela tJr.:Jem, ontco o ur"c ncia, proce e a 
leitura de doi 1 ffici s d 1 Sen elO: l.m e~m
mc nic; nd .ter si a r emettiJll à -anc lo em 
duas proposiçO·s dittirctaa, o projecto n. 110 , 
que c~ n~eae pc_rdào ~os rcus Francisco Jo!é 
de AnuJo e ecundmo ntonio de Arau\ • 
outro eoVJando o ae~uin te ' 

Projeclo n . 17 r . do Se,.ado 
(S ." Legislatura) 

O Coogressso do Estado de Minas Geracs 
decreta : 

Art . 1. • E' o ~roverno auctorizado a coa-
ceder a Lucas T ~..bia• de Mag•l bães, ou a 
quem mais n ntagens ff : rc:cer, privi legio para 
uao e ~oso de uma estra •a de fc rro de bitc,Ja 
de um metrC', entre tnlbos. ~ e tracçào a va. 
por Ç>U c:lec• ri . a, qne, p~rtindo da cicade de 
Pasa s c ç;u aodc, peJa margem es:jU• rda do 
Rio G aodt: e pele. munacipio de: P1umby, Yá 
termlQ, r no ponto mai; conveniente da Estra-

de F'Jrnt ele Gana. aa ... do diMr{eto dD 4rcll. ' o 

Art. ,,. A9 coac~o llo ,~ 
li fav04~ ..-uDCpte a~ltap"' Ofll~ 
de viaa ferreaa ~ o traúao publico, á ~, 
c:ordo com a lea que repl& a concc11lo élf 
priYilcJa• 

Art l· · No eontneto que ao &tiDa r acrto 
eatabeJecidu u clauaol~ quo obripepa o 
cooccu,ODIJ'io a e..n1tiuit aeitrada o •biDI~ 
tu em qoc poeu incorrer. 

Art. <t-• Fica coocedido a V~la FQ81Cca 
& comp., ou ' êll pn'8a que óíji'óiilr, pdo 
p.ruo• 25 annnos; RrJYilctt.iO ·~l&"·~ 
ra~ do n.ani&DU, ~.-ro. ÓUIOt.:tréiu . ...-. 
dlitte COUI~ mcla~ ·àO'~trf!tó' 'êi6l'1"j~ 

dentes, d~l~€'fí'(~. ~ ''i··· ~"tf#• q~c .t~" ~·ao ~~~:~ CSi t , !!J.· 
c•u~!v6 o <l~P~~~~'I~'i·~~r~\• •fJI: _, ~~ 
rac.,atJc:a~ MAACD ~ cooce~ <W,9 ,JQf ~OI 
foi ~pela cam.a Muqieipãl dàquclla .~· 
neapao. ~ 

rt. 5· • Rcvopm ae u ctiapoaiçOea em 
«nttario 
P~do Senado do Estado de Miou Ger&et, 

B!llo Hr r1ZODte, 11 de lCtcmbro de 1910.-
G mc:a Freire de Andrade .- Cornelio Vaz. de 
M lJ J.-fraociaeo Ferreira Alves. 

O pro\t c:to vae a 1mpr.a ir·· e, 'iean1o a C&• 
mana inteirada qu1nto ao objccto da Coam..q-
n ,e•çl'; , 

Ou. J-.Io LISBOA, pc'a crjcm, pede e ob-
tem q c o moamo pnject ·. S.ure na ordem 
do dia eguinte. 

Nada mais havendo a tratar-se, o ar. Prc-
aidcntc declara que para am1nb.l sert eata a 

ORDEM DODIA 
PRWEIIU. PiR'l'JC 

At~ uma hora d• tarcc : 
eitura e approvaçlo d1 acta. 

Exptda~ ntc. 
At~ ouas boras horas dl tarde: 
Aprese t çlú de parecerea de commiuõea • 
Apr· s· nt. eyão d-: projc:c O::J, rc:qucrimc.lltu, 

iodi;açõet, iotcrpell çOes e moções. 
DiscLss4o de reque imc: ntoa, aQOieações, in-

terptllaçOc s ou rroções. 
Approvaçlo de rc. a;ç«Xs (ioats . 
Vota<; à em 2: d1scus~ão do projecto n. 163. 

do ::enad , creacdo n.s immcdiaçOca da Capi-
tal um ~osylo de mcn igc. a. 

Vctaçlo em ,_. di~cua.ão do pr jcc:to n. 
70, do Senado, • · ctorizando o governl. a in-

novar os contraetos cclebradcs com o B..nco 
de Crecito Real oe ..\1ínu Geraca. 
v~ t • çãodo pa.rcecr n. 224, pcd•ndo infor-

maçckt ao gt verno sobre o requerimento de 
d . I< aquica Fch•arda de Lun•, viuva do ex· 
collcct• r elo Serr•·, J l o Alves de Olaveira, ao-
liel tli ndo rclevação de a c . nc:e. 

Votaçãn do parecer n. 2:.16, indefcritd1 a ra-
crc s[·n lação d a funeci r narios administrativos 
e \udidalilS da coma•ca de Lavtas. 

SEGUNDA PA.RrP 

Até ás 4 horraa da tarde : 
3. · d1 cussao do projecto o. 117, cre•ndo um 

gabinete mtdic ··lc gal na Capi t~l do Estado. 
2: do de n . 119, aiapon:tl aobrc ettraUI pa· 

blicas. 

• 



• 

1.• CfG de d. t7t.·do Secado, auctorisando o 
prrno a conceder privilegie 1 Lucu fobiiS 
~ MagaJbies c a V1llela l'ocsec:a & comp. 
pua a conltro:ção d~ estrada de ferro e ezpJo. 
r•çA de manganet, ferro. <Uro c ueiaa m1 
nuitica,, c outr:: a mctacs. 

Lcvant&·Ec 1 sesslo. 

ss.· SESSAO ORDIN \ RI~. AOS r-t DE SE-
TEMBRO lJE 1110 

PauxnJtNCU. oo SR PaADO LrPJt8 

smnr ARIO; Acta.- Expediente- Projecto e 
, emendu do Senado--Apresentaçlo de pareceree 

RedacçOes .ftnaes dos projectoa na n, e ll8. 
Votaçôea .- 3. · dlscusaão do projecto n . 117. -

Urgencia. - Re •acçlo final da mesmo projecto . 
- 2, discusslo do projecto n. llY.-Discurso 
e emendas do sr . Hetior de Souza.- 1. · dia· 
cuSSilo d.o projecto n 171, do Senado . - Ur-
gencla.-Apresentaçll.o de parecerea.-Ofticioa. 
Convocação de sessão nocturna. 
Ao mei dia, fci a a cba .D adt. acbam·!'e 

preacntes os sr:-~ . PncJ.) L pes. 'rtrcm•·o d 
R-sen jr, E .1gardo O& Cunba, Xav,r r Rohm. 
J •l'o Vet.cso, H itor de ~c,uza. Nd son ü c Sen· 
na, c;aat.- JI 1 Br. nc•l, Alves ce Lemos Sty it. , 
Agos' inho Pen ir•, ]c ã Porp hirio, p, d o L • • 
borne, j :.ã • U· b. a. J~yrnc G me:: , lgna t• 
Mu ta, - nna Figudr· do, Vald miro d Ma · 
g~Jbàe .,1,. Pericl s, J : é Al ?'r s Se humano Eo· 
mundJ nlum, ':Hvei a 8 m,' Ari to ele"· L>u-
trl, jlâo Ant nio Jul ·od• lll )t :a . Ju coai Pen · 
na. e Raul d ; F a • ia f ai t . nd • co 'll c a usa o ar· 
ti. ip d• OI srs . Mi .. anda J Otf' r, camp .. s d 
Amar•l, Si lva forte!', nt nio Muur", Pa• liel 
lo c Martim da Silva c sem ella oa mai ' ~c · 
nborcs. 

Abre ·se a sestlo . 
Lida a actt d J •nteced:nte e nio bavr nd 

b:Jern ·obrt ellt fd a ooservações é a mesm • 
dtda por approv4:1t . • 

O 3r. L· SxcaKTA.Rto 1à co ta do seguiot 

RXPJtDIRNTit 
Of/ictos 

Do !Ir. I . • s~cr t . o ·o St n1dO en•i• o () 
o pro\ecto n. 17 l in c adJ naquela c~ mar . 
i nS' ttuin Jo o pecu 11 o 1 g I d 11 funcci< oar os 
publico'> d · st~ Jo e evo lvendo ac . panha. 
das de emcod •s a p o ,, s içao J . lei n. 68 de: . 
ta Jaaura, det crm ,oanjo q1e par<L O IU'g • n < O· 
to das cauo; as de do '" ao e o: ma.rcaçio .,e t er-
ri '! p u ticuJa re · ~óment e do prom ventr u 
requerente s ex g or ~ prllva do pagamento d0 
imposto te n t· r n11. 

p,.opostl4o n. q z , do Senado 
O f':' Dífre s ~J L-gi lat1v0 do Estado de Mi. 

na~ Ger .. es de r : ta : 
Art . t. A ia \t ituiçh do peculio legal do-

func .:ion •rios publ ·cos o Es tad de Mi na. 
G:uea ~~~ d=st ina 1. am J•t1 ás familias .. o . 
mcgmos f .1n:: :i nu i os em casJ de seu hlle 
cimento . 

Ar. 11 . · () pat ri monio da Institu ição se 
ccmpo a de: 

a \ r rem•O> constantes desta lei. 
6) pccuhos eX .!Dct<;s por falta de adqui-

rente . 

e) subYenÇ()el e mait beaeficioa. 
d) rendi· do clpital 181im formado. 
Art. 3. • E' Gbriptoria I •DKripçiO lO pe-

euJiO,IIIIpo para 01 fuoc:clooarioe a que- se rcfc· 
re o § 7. · d' artigo "'nico da 1 i addtciooal 
n. 4. de t6 de ICtcmbre de tC)Ol, c pa• a os 
que jd. ac tenllam iDscripto&: aot s da prcse~ 
te le1, no Mont~pio irs•ituido para os funccio-
n riO'I da Uni lo. doi se" i ·orca d · Eatld~ ou 
demonstrem ter c:ontrJocto de segure de vida 
em companhia fiaçali&aja pelo governo Fed~
ral. 

Paragrapho uoico. Nlo poderão inscre..-er os 
funccroaarioa interino ou de s mples commia-
çào. 

Att. <f. · Serão uatituidos os premias pa-
R'CS, reputld• nu lla a inecriççã q a r:.du entre 
es•a e o fallecimento ou a d m,'ssào do fuoc-
c •onario me:lear um periodo de temp'J meuor 
que tres annoa. 

Art . 5. Cabe ao funccwnario fix ar a S(lm-
a d:: pecolio, desti r ada per morte á fami· 

1 a ou ~ex rcsso b<nefictarto d e! D ' ro do• Ji-
mttes de um maxon o •b!olut'o de vin•e con-
t s d:: • ~i·'. dos maxrm• s re •ati tos ·orrespon. 
d~nt<t a uma soa m... qui tupll e um premio 
rgual ao qu nt d 1 Vcllcimrn tr s arou. e~> do 
carg • e de um a 11 nimo co:rcepooc!eo te 1 me-
nor dos dois ..- ~ t orea vencimeOlos de um 
" nno cu ·r es conto de r~is 

Pa•aMrapho unico . Para ' cargo • de ven. 
c imr ntcs tot1es nlo t-r• fixados em lei tom ar-
s~ -á para ve'lclmr nto a nual o vai CJr medi o 
•P· rado no ultimo trienr ir·. 

Art 6 . · O prcmro annual 1e•id l por me· 
ze5 vr acid• sé que ea ..t lh. da tbet ria de se· 
a.!U r s de viá•, S l b 111 b• s• : 

a) premio, por ann s vcnci 1rs, em vida do 
fun• c iL nario e Ji n it •d a v,ot t> • nnos. 

b) mortali ·h de regulada pd a ta t>oa .:e Ou-
voll • rd . 

c) taxa d ~ juros de q ·1atro por cen o ao anno. 
à) " i c:,s c· anoo auppustcs occorri ctc.s no ini-
cto do anno. 

e) e 1•Ce <lo funccio1ar io rr~ ul da p~Jo an-
o • c: rsa rio ant r ric. r á tn•crn ção . 

I) remi · fi~o. em c•d• qu, oquennio no valor 
rr r . rente á e. ade ma1s ai • 1 do qu i o ue oio 

jg") l.lri , c iro q·-, nquf' n ni o reh t tv J ao pcd odo 
c lt a lS anuo• inclU'li · ~ .. 
Par• g ; •p r: o unico . O rcgula ro ento indicará 

a f, n x; ade cobrança dos premios 
Art . 7. · Em c a· o de irregulari •r d! de pa. 

gamc- nto, se• ão a· s vr m •o em at raso. •c-
e re ciJ s Jll f J !S a razã • de S ! ÍS p'lr ce nto ao 

nno, tr . me~ t r. Jrr e t · capita l zados. · 
§ t . · P .,r occas ão de rc:s~at ~ ou delibrra-
ao do peculio, ser á o dr b to abatld do pro-

dueto da operação, conve rt od . no C:J!UD !O 
c;. so, tm-p cuho a pre mio u ico e!! ual ao 
d bi •o - s b as bases de rd• c: a qu se refe -
, ,r l lib ·nçao c l<tt as b cafg d art . 6 • . 

O :a.· Cc. n•tdcrar se-á t·xt oncro o peculio 
j sdc que attin1a o dt bito à . omma "o re•ga-
. ou ao prrmJO total d ~ u:n bi• ncio para o 

< x-rc :ci(l e ft ectivo mfcr ic r a cinco anocs. 
~ 3 Fallc:cido o fu ncc•onano, ser a o de· 

b to •b.tidn co pecu•io. 
Art . 8 . · PasslldOS cinco anno• de exercício 

··fl c: ctivo, caberá )o fu nccionaric ? direito ao 
resgate ou d. ltberaçlo do pecu 10 na form1 
ja tbeoria de sc:gurus e paragraphos ae· 
guiotea : 



-
l i lC' TGIDU4e·i ........ elo i•cripçlo 

o numero inteiro de UIJlOI, moltiplo de em· 
co, ctual oo immediatameote iofo· ior i eâ-
de c:oa.taote do tit lo de iaicripÇlo. · 

I 2, • Cootar ae.i o tempo' decorrido o au-
mcro inteiro de anDOt, multi pio de eioco, efUal 
OD immediltamcntc ioferior ao tempo do aer· 
viço cflectivo e periodo aubsequeote i de-
miaaAo acca•o verifica 11. 

I ,. · Nilo aerlJ, oa eootq-em, deduzida ae 
faltu por m <.Jcatie, att seis mczca por quin· 
queonio. · 
· I 4. · F ar-se-io resgate e liberaçlo tob 

.base de o&tcn'ta por ccnt > do valor dado pelo 
celculo. 

Art. 9· • Podcrt o funccionario ac:crescer 
ou reduz, r ó premio annual a que está su) ito 

O 1. • Em ce,o de ac:cresc:·mo, será (lte 
premio d~ U ) YO pec.Jho instttuido st b a 
Jimi raçO::s de edade no m.xi o eg,·al ases· 
senta •n os e pe u lio e premio finaes nlv 
superH res aos mu:.m')s dO art . 5. ·, atteotob 
os vcncom•ntos no momento l!puta;Sos na fór-
m• co mesmoart go . 

§ 1. · Em c•so de reducção reputa -ae.ão 
ltb.:.ra os a p4rttr do u lti o, os pcculios sue 
c a,i, 'na proporçà o .cesseria a bsi xar o 
premio to ai ao .r~lor •eduzido e vi~ ta, Jími · 
tado o pecull ~ 61 I a urn mtni ma, cst • ult<lo 
no art. 5 . • ou egual ao valor d peculio 1ni 
c: .al . 

Art. 10. O di ·ec •cr da closti t uição do p::-
cu io lq 1 ai aos tuncc•ooario pubi1C:Ot\ do Es· 
ta do de Min as Ger, c: , que ex' rcera as fuu -
c ó::J d~ c , uJt ,J r t c::cbnico elas S cretar a das 
F•n• nç-. será r.o :oeae!o çe l0 go\ e too, dent re 
os enge .hr.i r d E lado, c r m um a rden -do 
e uma gnti6cação de identi co va t r acs >eo-
cimcntt s ac ruaes de aes fu cciooarics. 

• rag•:. pho un co. () g vcrno em regula-
m :: . tn or • auiZ ·rl a Jr.st atu çào e jeitarà 
e· S • or~4 0 • 7 . , ã , á :ppruva ·Ao do C· g cs <', 
lim t .d • a · zoi· .. c ••III O u de•pes llDLU:>I 
in u ivé r ttÚC ào ao director . 

A r 11. t<ev g -. m · e 11 i o tções em 
conrran o 

P• o do a 1 do Fst ad't d~ \inaa Gr raea 
em l:kl lo H .,, zr.r,te, . .. c:e ~ et t mero de tQI ' . 
-J •é Pc w· OrLm m n 'l .-G m Frei re de 
An r;; c.- Fra isco Fer eira Alves. 

Em~rrdas otJe•ectdas e opprovadas p~lo e"ado 
no P• ojer:tv tz 99 (p roooúçào "· 6 ). da Ca-
ntara aos srs . I eputados . 

N. I 

A' parag apho uni c" do a rt . 2. ·-sublti· 
tua-te )f r~ ;. nt · : 

Pa P gra bo u 11 co . O ju iz u e crivão que 
infr ogi · ·. , .,. ,s., • i à , mco•re rá n:~t mul ta 
de u ,, c nto e ré , ~, q c: !'era i p .sta 1 0 ju z 
pelo resi ent do T1tbunal da Rdac; ão. me · 
d,ante repn se ta àJ o · crctario da s Fioan 
ças, e, por este, ao e c r i vão . 

N . 1 
O art. 3. ·-sub tit ua se pelo seguinte: 
Art g . N J caso d: dem n do • g i me mor 

ou pratico c m concluir o• tra a h a d ot d1vi-
tào , u dem~rcaçào, o 1uiz da causa. se~undo 
seu ju t cri reri • c:ba nara o su ,..plente do 
mesmo agrimensor ou pra.tico para substituir, 

ioeorreado o dito apima.or 0a pratico aa 
mul~ de trclcptoa mil r6a. Q1le lbC Kli iiD-
poata ~ \OiS e ao papmenfo ... tuiull do 
retll'dãmc.nto. •. · 1 • , 

N.J 
Ao art. 4··-Soppri ... -se. 

N. 4. 
Ao art. s.·-Substitua.se. pelo eepinte: 
Artigo. As a ttdbuiçO:a que o art. l· • da 

lei o . 496. de 11 de aetembr.l de 1909. c:ooce4D 
aca pl'\lmotores de illltiçe. , ,vertem aca co~ 
rtorea, Da qualidade de aaentes fiseaea dos iD-
tcresses finaoc:c:iros do Eatctdo e escluidol do 
quadro dos aux,Jiares ela justiçt, c:ontinutlldo 
em vigor, aalvo esta re.triccao, o art. ~da 
lei o. 365, de I~J3. 

N. 5 
Ao art. 6. ·-Supprima-ae .. 

N.6 
Ao art . 8. ·, pangrapbo urico e raeua. au-

rr eros. subs i uam s: pçlo seguinte: 
Art igo. Ver fi.:ar ·se-á a sutatituiçlo dos 

rr.embros jO TnbunaJ ch t<elaçto DOI tCI"'IlOI 
do art 151 da lei n ·. 375 d::: 1903, e tarr betll 
quand.• se trabrde dr ct Ao sobre embarp 
ou outra ma teria d penelen~ e de te doi oa me•n· 
bras de cada Uma OIS C .. maraa OU de a nbla 
reunidas. 

Accrescentem·se onde convier oa aeauintea 
ani8011 : 

N. 7 
Arr igo A~ fun~õ.:s do r ·g istro fa~ltativo 

de títu los, a qu: se rcfi! re o dccrct 10 de DO· 
vembro e 19 3 !eráo, c xerci taa nos termoa 
pe lo esc~ 1Yàu dO cível, que nlo f r ofi.JciAl do 
regittro de hypothcc:.s . 

N. 8 
Artigo. Fica divi1idt. em duas a eserivania 

crimina l e do 'ury da ccmarca da Capital, 
pod· od 1 ae r no uea;!o pc:lo gove. no, indepen• 
.Je r.te de concur o, o ser•cntuut que ttvc:r 
de preenc her o legar v'go r~ultao e da dt· 
vi A.o. 

N. 9 
Art i11-o . N ·s recurs a dv is de at!pellaçlo oa 

de ag ~' avo, no c:a ( s con:rovt rtdt: !l, sendo 
vacilla te a. ; ~.. r i~ p · u 'en i•, os iaizes de sup:-
rior i• stanc:.a porem t t.. r ar feito á inf, r .or, 
onve•t, ·o e tn til l·geucia, para cr.rr•g •r ae o 

erro de aua icterpos,ção e prosr gu&r o recu•ao 
qu e for coaipet r nte, oencro do prazo legal. 

btcrvad; s os res ;:>ect iv s tramites. 
N. 10 

Arti o . Nas acções e execuções r ypotheca• 
n a4 11 oa bens hyp thccados f r ::m sn•uf6. 
:•ente , de .:> is oe xcuti •cs para a s· luc,ão 
da do vida cabe ao cred< r ll ac ão rcgul• r e 
c JO petente p .. ra, e virtude e s ·ote ça, hk· 
ver seu p • g~mento sobre ~o.u tros bens d deve-
a. r. 

N. 11 
Artig . Os ex-juizes de pu que tiverem 

pe rd,:!o o lagar, em ct.nseqo~· c ia de . renuncia 
~. u por acceital âo de cargo JD:OIIlpat .vd, con· 
t1nuam '-o petectea para as funcçOca e!eito-
rac s, até o prehtnchimemo deGDit•vo dia ft• 
gas. 



-
N. 13 

Àtt~. A eleiçll do membro dd tanta apu-
iâdo. a de q\l~ tràtl! o •it; 144 cb reg. a que 

se refere o ifec. a. 1 .637, de 8 de oütábro de 
i9Pl podert çecahir em !Ualqu~r eleitor re 
iicknte na respectan c:ircuailcti'pçAo eleito· 
tál. 

N. 14 
Artig,. ~ dispo•içl.o do art. 192 da lei n. 

r7;, d: 19 de seternbl'.l de IC)OJ. COIDprehende 
tambem o .JroeuraD" oo advopJD em nego 
C1Cll contenciosoi. que correrem no cartorio do 
.erventuario de juataça que seja .eu pK ou ir· 
m!o. · 

N. 15 
Artigo. A diepo•i.i l do art. 68 do repJa. 

~nto app ·on .1o pelo de·. n. 1 .Q6o. de dez e. 
seis de d:zecn·ro t 1<}06, nll comprchende 
O' profes•Ore• d~ aulas D lCturnas, que pode 
rio S! rcer fun.;çOes cocnpatiYcaa c m 01 tra · 
ba b s escolares. 

Paço do Sc'lsdO d!l Esttcb de Mi.ou Geracs, 
Bello Horitoot: 13 d: setcmt,ro de 1910.-
G me• F eire d: -'D trak.-comelio Vaz de 
Mello.-Fraocosco Ferrdu AlYes. 

l<n>r•ma·:1 se " ,.,, \!ct:> c as emendas, par• 
orde n Jos trabalh'JS. 
OJ sr. s~cr t'rio das Finançu p·~stando 

aa iofor<naçõ a peioda•, JOr olfict•l da Secrr l•· 
ria dest• Garoara, n. J4IJ de lS dJ rnez p, findo, 
C'lm rel•çl a, requ :runeato d ll ar. Franc•sco 
Augu ~to Fe-nan La, pc iad l pag•meoto de 
vea:im:ntos pel'l csercic•o do cargo de \ liz 
municipal de Our 1 Faao.-A.' com.niaslo de 
justiça. 

O 1 Ir. S~c ·:ta.ri'l d'l Interior, commun cand l 
tersiJo unc:ionajo o projecto n. 38-lnteir..· 
da. 

Req..erã,.tttlo 
i)e Antonio ~g.., tint10 L'~p ::s residente em 

B lrrtnco Alto, municiPio de o\lfcnas, oedi nd 
privtle~io Pl a um posto de trave sia por 
b trc , d: mal ; ir' a) referi Jo Jogar. -A' cocn· 
mi.sslo d: P.;tiçõ~·, d:pois d: sellado. 

RecJifieação 
0'>R. :;lt~~L Fxcoruc.~o> r::ti6:l diverso.s 

errai Je i n ,-e,s1o ~u: a: not un a' redacçlo 
fi •H I h p o'::to 1: orçam"lto, peioa:b ao ~r 
Pre•·d:nt:: .n tl:hr f ,z:r • d:ti Ja corr :cçlo. 

P ·eY ale :-:n io.•e d) ens:j ) n licit ta in: lu do, 
na J'jem I·> i t l i : arnn1.á., 1op ·oj:cto a. 17l. 
doS:nalo (Pewuli'l le~41). 3erá atceaiid . 

Rlpr1smlafã# 

O u. j 1Xl AKT Nl envia a Mesa uma re 
preae ttaçao do• hlbota 1te• dos poYoad .a de· 
DOmina O' c0 .t~. e c Uo P reto• pedindo a 
r~pcct va elev •cão • d,•nricto 'de pa.z.-A' 
commisdo rcs}ectiva. 

.Afdn•n.a.9Jo D. P.l'dCftiUH 'DAÍ;Colhlb-
18a · 

. d ~ .. N•~l(•~t.'Sii·~.r.i' ell'nô~~~t;dleóft 
IDi•llo em laitruc.;lo Pubtiéa, aprc:ICDtl O aé-
·pinte r 
,.,_,. ~· J.· ..... ~ •• 91 

<s.• ~,iaaatu · a) 
A COIIliDÍS•i'l de loatrucçiOPub'icl 6 de Pl!• 

recer que u protecto n. 94t ji app~a:to ctia 
l. • diiCUialo, ICjt IIUbiDOttid I J• • chl:uald, 
rcacrYIDdo·se o direito de oferecer u emco. 
daa que ae fi&erem nccuearia . ao projccto aea-
se tur tO regimental. -Sala d•• aeu&t~, 14 dl 
aet,.mbro de 1910.-XlYier Roli "· prc.icknte. 
-N::Iqon do ~nna, rel•tor.-Jrl.> Vclloso.-
Ra •al d ~ Faria. 

O , a 1 rsoticita e rb~ tm que o metmo pro· 
t ~c to fi ure n.a ordem do dia de amar 111. 

O sa . jolO Pounno, pct• commis~ào da 
Obras P . b.icea, aprcseota o scgu•ote: 

hnl# ;tira z . • tli.serur~• so~• • ~si,.. 
"· •69. ü '::ftllll4 
(~. • L: ghlatura) 

A coalmi"ao de Obras Publicu c Via~i'l 1 
que fo• preaeate a pr posiçlo n. 16Q d Se· 
Dido, appr vada tm 1. • d•acuaal ê 'de pare-
cer que eUaa l' aubmettida a J. •' d•SCUs ll c 
IPP 0'1 11 

S•Ja dai r.om'1li~O ·s. 1-4 de set rnbro de 
·910. -jJào Por& io. - Vald.>miro \iagalblcs.-
E Bl a·n. 

O • r•Jor ped ! e a Carnara consent~ que o 
m~m 1 o r \:c to f • ça parte da ord :m d) dia de 
1 nanbl. 

O -;a . IONACI Moa1'.a., pela co nmisslo de 
Pet •• õ:s, apr senta o seg JrDte : 

Pa,.lew pat'tl 1 • discus~o do jJrojet:to ti . 111 

( ~.· L-: ~ht•tura) 
A comrn•ssã'l de P :tiçõ :s • que foi p r6~· 

t o rojecco n. ru, app ovado c n prirneira 
di •cUsf'ã •. I! e oarece · que o m amo aeja sub. 
m ·ttid, á s g ·ai.t d ·s .:.u~~~ , c approva1Q. 

S 4ll as r.ommi" O!s, 14 d~ setembro de 
19l"' -Jg1ac•o Mu rta.-S. Styuta . -Hoitor 
d :: Souz.. Jmpr:ma- •e. 

O Sll. JoLI • DA M01"l'A., p! la commi,d.ll de 
Redacçào, a .res ;ata as a:~uantea red eçõea 
fiaaes : 

Redacf4o {ifllll do ~jedo " · 1 1 6 
A om nis a e R e 1acçt d ' " Leis a q:1c 

foi p •esent~ o proj:c to n r r6, ap;J ro•ado em 
3." ui c 'là·J, é d ; pue e r qu . ~e •do;>te cO'llO 
6 ••1 a mes rn rcjacçiO cull q o.1e tran~ i tou 
nesta ca,L- at ~ da" se" óes, 14 je setem-
bro de IQI J . -- julio di Mott •. Ga t..ino Rao>. 

Red,cç!Q final do projedo n. 118 

A C'lmmasstlo de Redacçào a que foi prel ~n· 
te o p oj c to n. 118, \à. p~I'Q.,a io e -n 3.• dis-
c.Js lo, é I e parecer ue ar 1• ao m~m dada 
a rcda . ção coro que f ' for nu la lo. -S la das 
ae aO .s, t-4 de sece!Bb"' .de 191 .-jtJiiO da 
-tona, r ·lator. -Gal 100 Ri s. 

S Jl c an lo, obtê no ora lor o ass ·ntim:nto da 
Ca!DUa pauqJe se,t:n asr~fcridLS redac.,Oea 



discutidas e·votadu)la presente scafão, dis-
p:nlldas 11 

4 formaliJades regimentaes. 
. Não h&Yencto proi:ctol, requerimentos, in. 

Cfieaçõ:s, interpeUaçõet c moções a serem 
aprescotadoa, aão lidu, postas c:m di cuuão c. 
sem debate 1ppron$s 11 redlc:çõca dnaee 
aprese atadas pelo 6r. julio da Motta -dos 
proicctos na. u6 e u8; este l<lbre concessão 
de casas aos fanec:ionarios pnblicoa da Capi · 
tal e a:Jilcllo apprGVIn:lo as contas ~o exerci-
til de 1909. 

Rcmettamo se ao S(.nado. 
Voltrf~S 

Annunciada a vota· ão das mlterias de dis· 
cassAo encerrada, são apprvvad s succ ss iva-
mente: 

Em l, • disccusslo, com u emendas ns. 8 
9, :o, 11 e u, ficando prejudicadas as d.m.a&s: 
o pr<. \ecto n . 163, d Sea.d:> cre •n 10 nas 
immediaçO~~ da (;apitai um u y}o d u.endi os. 
- ' comrn.ssào de Saude PuoJica. 

Em 1 . • oiscu slo o proJccto o. 17 , do Se-
na 1 auctorizaodo o gov rno a innonr os 
contractcs celebrad· com o Banco de Cred to 
Real de Mm s ~r;r. :. . - A.' commis o de Or · 
çame to . 

... l o cgua) .ente app ovados : 
O pJrecer n . l141 dl C mmtssão d P~ti· 

ÇÕw 1 s~ lici ·o :aod) o gover n ' informaçóes so-
bre um requerimento ac d. 1 aquina elizarda 
d: Lima. 

O parecer n . 'l6, e&u1lm: nte da coz mis· 
são d: PetiçOe!l, inaef rio o uma reprcsenta-
Çil) de fun cio rios admtnistrativos e Jildi· 
ciarios dil. ct marca de Lavru. 
Passa-~ á 

2o• P ARTE DA ORDEM DO DIA 
3 . • ãucussl o do proj•ct o n. 117 

Dispensada a leitura, a rcquerim ~nto do er. 
. Aristoteles Outra, entra em 3.• diacussão, que 
ae eocerra sem d: bate, sendo approvado e re-
mettido t commissão de Redacção, o proiecto 
n. 1171 creando um gabinete mecUco-legal na 
Capital do Eatado. 

UllC~NCIA 

O Sll: GA:r.omo Rx01, pela ordem, obtendo 
urgeocal1 apresenta, em n me da commissão 
de Rcdacção, a seguante 

. R•daqlo fit~al do proj«to n. I 17 
A commissão da Redacçlo das Leis, 1 que 

foi presente o proiecto n. 117, já approvado 
em 3. • d1scussao, ~ de parecer que se adopte 
para su redacç!o fina l aquella com que trao-
aitou em • mesma discussa , que é a seguinte: 

O Congresso Lcgisbtivo do Estado de Minas 
G:raes oecreta : 

Art. 1. · Fica erc&do o Jogar de medico le-
gista aa capital, sendo o!goveroo auctoriza1o 
a despender o necessario eom 1 iaatlllação e 
maoutençto do gabinete mcdico-legaJ. 

Art. :J. • Poderá o governo dcaipar um 
. doa atuiliarca da Direeior&a de hygicne e o 
medico do I.· b~talhlo para. prest&~cm alter 
oativamente c;s sc"iços de medico k~ata, me-
diante modiea gratiüeação 6xa~a em rcsnla-
mento ou nomear profiiasiooal competente 
para exercer o. referido «rgo. 

A. C. -43 

Art. 3· · Fiel, egualmente, auctorizado & 
mandar cooatruir a morgu: ou um necrotcrio, 
oesh. capital, despeQdend:l o nceessano para 
o aUoelic10 fim. 

Art. 4· • Revogamoae as dispoeiçOea em 
contrar1o. 

Sala das eommisalJes, 14 de aetembro de 
19to.-Galdino Rios.-Julio da Motta. 

O orad .... r solicita disp~oaa das formalidac!ea 
rcgimeot;~ea pua qu~ a redacçao üQIJ que 
acaba de aprcaentar, acj1 discutaaa. ~ votada 
ancontanenti . ' 

DefClidO este requerimento pela Camara, t 
a rcfcrada xedacçao IUbmt.ttaaa á chacu~;ato, 
appron.Cia s: m d.-oatc e e-VíacJa :: o Senae1o. 

l: dúcusslo do projeclo n, 1 I9 

o· PUlJada a Jeitur•, a I C~uer mcnto do sr 
Serma i''igucirec:t , entra eu :1 . • diacusslo o 
pro jecto n. 119, que ·spõe sLbre 'stradaa 
publicas. • 

u Sr. Reitor de Souza :- Sr. Preli· 
de me, a c mmas ao ~ e LegtsJaçlo e o ju , tiç& 
appia.ude o pr<o jecto 'uja <l&scuss&o v. c.xc. 
"-"aoa cc lllilUnciar, porque ell- vem, inquea-
ttonavelmentc:, prc:bencher u a Jacuna em 
no , . legaalaçao . 

h ccmmis~ à J apre entad 1 em J. • d"scua-
sãu, emendas ue Simples redacção que, aem al• 
tc:c•rt.m o p. nsamento c1 PttaJ co pr"jecto am. 
pltem o seu t xtu c c<. m mai r clareta: em 
tjJgu s pontes, cxprcsae o pensamento ao Je .. 
g1&J dor. o 

Eatc proje t é, em graode parte, reprodu· 
cçã de u outco afr~sentado em 1904 
pelo n aao d&Stincto e operoso c<. 'l'panheiro 
oe t rabalb s, sr. deputadu Senna Figueiredo, 
e que, appro. aao nc.s ta <.;amar~ não Jotrou, 
C.Dl CCt&DlO, CDCilmiLhlr·Se na outra CUa do 
L.oogrc:~so M neilo, de medo que pcre1ura em 
no n Jcgtllaçao a Jacuoa a que acabei de aiJa .. 
d&r • 

As d'sposiçõ.:s do projecto a~tuaJ aio mais 
Jap1C1ares e byathctisam melhor os úaa 
que temos em vaata. 

A commiaslo: attcndendo ao appcllo feito 
pelo seu illuatrtdo auctor cuminou 11 dispo· 
aiÇócl de direito ci•il. que concernem â ser-
vidão e á illdemnização de damno e entendeu 
que, escapando eaaa ma teria á noaaa tompe • 
tencia, porque diz reapeito ao düeilo substan-
tivo que a Constituiçao attribue aó.11:entc ao 
Congresao Fcder.d, denm ser aoppràmicSol os 
arts. 11, l:J, 13 c I.f. 

Nestas condições, 1 commiaall propõe 
emendas suppr ssivu desses a1tigos, applao-
d,noo o intu1to oo projecto que vem, repito 
prebt:ncber uma lacuna em cosaa legistaçao' 
(Muito bem/ Jluüo bem/) o ' 

Emnuias ao Projtâo n. r r9 
r.• 

Ao art. t r: 
Supprima-se case arti&o. 

'2,• 
Ao art. u: 
Supprima·se o artigo. 

Ao art. 13: 
3·· 

Supprim&·ac o 1 rtigo. 
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Ao art. 14 : 
Supprima-se o artigo. 
Heitor de Sousa.-Pericles de Mendonça.-

José Alves.-Valdomiro de Magalhã:s. 
Em discusslo conjunctamente, encerra -se 

esta sem mais debate, sendo approvados o pro· 
jecto e as emendas.- A' commissào de Le· 
gislação e justiça. 

I.• discussão do projedo n. 1?I, do Smado 
E' lido, post' em I.• discussão e approVIdo 

sem debate . ·o projecto n. I71, do S:nado, au· 
ctorizando o gcverno a conceder privilegio a 
Lucas TobiiS de Mag•Jhães e a Vi1leta Fon-
seca & Comp. p1ra. con trucção de estrada de 
ferro e exploração d-! :manganez. ferro. ouro, 
areias monaziticas e outros metaes. - :\ ' com-
missão.::.de Obras Publicas. 

Urgencia 
O SR. joio Pou'IRI ·• pela ordem, obtem ur· 

gencia e apresenta, em nome da ·ccmmissao 
dC Obras Putlicas, o seguinte 
Pa.Ytccr para a 2,• discussao do l-rojecto n. I71, 

. do Senado 
(Q inta legislatura) 

A commissão de O':lras Publicas e Viação a 
_ua foi presente a pro; osição o . 17 r do Se-
nado já approvada em 1. • discussão é de pa-
pecer que ellc1. seja .:;ubmettida á· .:.: 'disct:ssão 
e aJ:' provadl. 

Sala das commissõe~, em I4 de setembro de 
1910.-João Porfirio. - F. Schumaon. - Ed· 
mundo Blum.-A Imprimir-se. 

O sR. ~IUTOR n~ Sou u., obtendo egualmen. 
te urgencaa. apresçnta, em nome da commisslo 
de Legislaçao, o seguinte 
Parecer e r(dacção para a 3 .• diseus1do do P,.o . 

jecto n. 119 

A commissào de Comtituiçà'l, Legislação e 
justiça é de parecer que o projecto n. 119, }á 
approvtdo em :.~.• discussão, ae ja submettado á 
3.• cem a seguinte ndacção : 

O c ongresso Legislativo do Estado de Minas 
Ceraes decreta: 

Art. 1. • São estradiS publita~ todas aqoel-
las que tiverem sido abertas e eonatruidas p::-
los poderea publicos geral, estadoal ou muni-
cipal, e bem a11im as que, com acquiesccncia 
dos proprietarios das terras que atrAVessarem, 
servirem ininterruptamente pelo priZo de que 
ccgita a lei civil ao transito de ind viduos 
pcrtencente.s a determic.ado numero de fOJOS. 

Art. 2. • Os caminhos dentro de uma pro-
. r:edade, facultados aos vizinhjs parao"ttraDsi· 
to de productol que d~vam ser ben: fi::iac!os 
em engenho, moinhos ou fabricas pertencen-
tes á mesma propric: dt~e. nãc são estradas pu -
blicas. salvo o disposto na ultiml parte do 
ar . 1. · 

Ar t. 3· · As eatradu publicas ~ão geraea 
o· ruraes. 

Ar • 4· · São estradas geraes IS que atra-
vessam mt ia de um município o a dão com-
muni cação para Estados limitropges : -as que 
dentro do município, ligam a séde 101 povoi~ 
cioo, ou a estações ferro.viariaa, ou tbviaes, 
nel e situldas. 

Art. s, · São estradu ou caminhoa rarlel 
as que communieam entre ai estradas gel'lel 
e as que Jigam uma ou m1is propriedl.dca ru-
raes a estas estradas, a povoados ou cida~ 
estações ferro-viarias oa fluviaea dQ maDici-
pio. 

Art. 6. • Ao Estado C'lmpete a comtrucção e 
ecnservrção dls estra das geraes que atraves-
sam mais de um municipio ligam os centros 
agricolas aos mercados, cu catações de estra-
das de ferro ou fluviaea ou aos Estados limi· 
trophea. · 

Art. 7. • Aos municípios compete a eonser-
vaçlo, construcção cu reeonstrocçlo du ce-
tradas que dentro de ' eu territorio, ligam 01 
centros pro1uctores ros merc1doa ou n cata. 
~ões de estradas de ferro ou flun1es. 

Paragr•pho unic:o. A eonael'9'ação constro. 
c:ção e rcconstrueção de obras d'arte entre 
municipios ou diatrictos do me~mo municipio 
caberão ao Estado, des ~e que os recartos ror-
maes da:tuelles não possam fazer fKe ás des-
pesa. 

Art . 8.· Osserviços c!e estradas dentro doa 
diatrictos devem ser custeados tanto qlliD-
, o FSISivel, com seu3 proprios rccunos. 

Art. 9· · As estradas ruues serão recon-
struídas e conaerVIdas pelos respectivos pro--
puetarioa. 

Art. 10. Dentro do prazo de um armo, após 
á publicEçào desta lei, as camaras Municipaes 
de v( rão organizar as retaçã J e classificaçlo diS 
estr~das ger.aes e ruraes dos respeçtiVOI mu-
nicipiot, oandJ a es11 rchçlo toda a publiei· 
da de para conhecimento dos interessados. 

Par1grapho unico. A relação e clasai&caçlo 
de cada caa:ara. será remettida 10 governo do 
Estvdo, que, em vista d~ todos mad1rá levaa. 
tar o quadro d1 vi1ção publica 'do ~stado dil· 
criminando as estradas que dcve-n ficar a' car-
go dos poderes est11doaea. podendo mesmo es-
tabelecer novo plano maia adequado ás eom-
municações dos centros p:oductorea com 01 
mercadoa ou estaçõ:a ferro-viuias ou fla-
viacs. 

Art. 11 • O governo rb Eltado entrarã em 
accordo com as camaras Municipa::s afim de 
que estn tomem a seu cargo e consernção 
das estradas gcraes, mediante o pagamento 
por parte do Esta:fo. 

Art. u. Revogam-se as disposições em con. 
trario. . 

Sala das commiiSões, 14 de setembro de 
1910 . -Heitor d~ Sous1.-Pericles de Mcndon-
ça.-Jos~ AlYcs . -A imprimir-se. 

O {fiei o 
0 Slt. J. 0 S!tCRltTUIO, pela ordem, ~poia 

de obter urgeneia, lê am officio do ar. ::>eere. 
tario do lnte ior, '-tompanhado de uma men-
sagem em que o e:x mo. sr. Pre1adente do E•· 
tado pede um credito de 14<>:oooSoco para oc-
cor. er ia despesas do exercicio de 1911 com 
o custeio d1 Penitenciaria de 0uro Preto. 

O SR. SKNKA FIGUJCnlCDO, pela ordem, fa· 
zendo ver ter sido enviado hoj: 10 Senado o 
projecto de orçamento, pede providencias à 
Mesa para que ae\a rcmettidl. á 1uella easa do 
Coogrel!o a mensagem Kima referida. -Se· 
ré. attendido o nobre deputado. 
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Nada maia haYeodo a tratar-se, o ar. Presi-
dollde eonvoea para ho.je. b 8 horas da noite, 
ama sesslo exiraordi111ri1 . A ordem dos trt-
ba.lbOI aeri 1 l'fgimental. 

Levanta-ae 1 aeaslo. 

4. • SESSAO EXTRAOROINARI A (NO::;TOO.-
NA), AOS 14 DE SETEI\.BRO DE 1910 

PJUUtD•KCIA D!) sa. P:aADO LGPU 
SYMMARJO:-Aeta.-Expediente. -Emenda do 

Senado.-Apreaentaçlo de pareeer,-Ordem do 
dia. 
A's 8 horu da noite, feita a chamada, 

aebam-se presentes s srs. Prado Lopes. Ar-
gemiro de Resende, Edgardo dt Cunha. Sil· 
veirl Brom. CUtello Branco. Jayme Gomes, 
Nelsoo de Senna, João Lisboa, lgnacio Muna, 
Julio da Motta, jOO.o Antonio: Galdino RioP, 
joio Porfirio, Pdro Laborne, Ab:ilard, Styli · 
ta. AlYea de lemos, .Heitor de Sousa, Valdo· 
muo Magalblea, juveaal Penna, Perieles, Xa-
Yier Rolim. Senna hgueiredo e José Alvet, 
faltando, com causa participada, os srs. Mi-
randa Junior, Campoa ao Amaral, Si!Ya Fortes, 
Antoaio Moura, Pao1iello e MutiLa da Silva c 
sem ella os maia senhores . 

Abre .se a aess&o. 
Lida a aeta da anteced:nte e não havendJ 

qaem sobre elll faça observaç0:1, 6ca sobre a 
Mesa para ser appronda quando houYer nu· 
mero. 

O sx . r.· sttcU'tuu dá conta do seguin-
te 

lt%P.DDCNTit 
Officios 

Do r.· secretario do Senad :>, devolYendo o 
projecto n. 95 (propoaialo n. 63), da camara, 
sobre a mudança de denomina;ão de diatricto 
de paz, acompanhado da seguinte 
E"""" l f!ertcida e app,ovada pelo 'Emado ao 

# oj ed o " · 95 lj>rojJosiç4o n . 6J ). da CGMa-
ra dos srs . Deputados. 

Accreaeente -se onde convier: 
Art ... O diltricto de Santa Cruz de Aguaa 

Claras, no mullieipio oo Bomfim paaaa a se 
denominar Senta eruz de D. Silverio. 

Pasao do Senado do Estado de Minas Gcraet 
BelJo Horiz:>nte, 14 de setembro de 1910.-Go: 
mes Freires d: Andradc.--camillo de Hritto.-
Leopoldo Corrêa.-lmprima-se para a ord::m 
doa trabalhos. 

Do sr. Secr.!tario daa Finanças envfandas 
as informações solicitadas pela camara con-
forme o parecer a. r98. sobre o reauerimeoto 
do cidadio Jldcfonao J s~ Teixeira; ex·eolle-
ct r de Tret CoraçOea do Rio Verde. -A' com-
missão de Petições. 

A:PRltSitN'tAÇXO Dlt PAR.CJUUtS DAS C()M• 
MISSÕ:US 

O Sx. HlU'tOa Dlt SouzA pela commissio de 
Orçamento, apresenta o seguinte : 

PtUeeer da~:· ducrus4o d4 proposição ,.,qo 
do Setaado 

A commissio de Orçamento e contaa é . de 
parecer que a proposição n. 170, do ,Senado 

sobre ioconçio do eontraeto do Estado com 
o Bmeo de Cre:fito Real de Miou Geraet, \á. 
approvado em 1. • discuasão, se\1 aubm:ttido a 
:a. • ~ approvado. 

Sala dia CommisaOea, 14 de setembro de 
1910. -Heitor de Souza, rellt r.-Senna Fi· 
gueiredo, presid:nte.-Nelaon de Sen~a e J lo 
Lisboa . -A imprimir-se-. 

Não nc.ver:do pro\ecto;, requerimentos, indi · 
caçõ:r, ioterpellaçOes e moçOes a serem apre-
• ~ ntados e nada mais huendo a tratar-se, o 
sr. Pre ;idente desiana para amanhã e!l ~a 

ORDEMDO DIA 
PIUK21RA PARTJC 

At~ um ~ hora da tar:1e : 
Le•tu a e approv~ção da acta . 
Expedie nte. 
Até duas horas da tarde : 
Apresentaç! de pareceres daa commis• O~a . 
Apresentação de pro;ectos . . requerimentos, 

indicações, interpe llaçOea ou moções. 
Approvação de redacçGcs bnacs. 

SltGUNDA PARTlt 
Até 4 horas da tarde: 
3.• discas• Ao do p1 o\ecto r. 94, auctorizan ~o 

a creação d : <C escolas normaes no Estad r. 
1. • do de n. 177, do Sen~do. instituindo o 

peeulio lega l dos funeeionar:os publicos do 
do Estado . 

D acussão daa emendas do Senado, ao pro-
iecto n. 99 ( proposição n. 68) da Camara, que 
modibea e interpreta as leis n. 271 e 49 ~. 

2. • discussão dJ projecto n. r69, do ;sena-
do, auctorizando o go• erno a conceder privi· 
legio para transpcrte d: panageiroa e cargaa 
no rio Arassuaby. 

:a. • do de n . 171, do Senado, auctorizanclo o 
goYemo a conceder previlegio a Lucas Tobiu 
de Magalhães e a Villela Fonseca & c. para 
1. construcçãa de estrada de ferro c explora-
çlo de manganez, ferro, ouro, ueias mooasiti · 
cas e outros metaes . 

3.• do de n. 119, dispondo sobre estrada~ 
publicas. 

2. • diacu:são do proiecto n. 170, .do Sena· 
do, auetorizando o governo a innov~r os eon· 
tract~a celebrados com o Banco de Credito 
Real de Mio• Geraes. 

D'aeuasão do parecer n. 2::117. opinando pelo 
arcbivamento de uma petição de Oetaviano 
Medina . 

Lennta.se a sessão. 

56.• SESSA ORO NARIA, AOS 15 DE SE· 
TEMBRO DE 1910 

PUSIDltNCJA l>O SR . PRADO L:!PltS 
SUMMARIO: -Acta.- .E.'tpediente.-Apresentaçlo 

de pareceres. - Apre entaçlo de prOJeCto .- Dis-
cur o do sr . Nelson de Senna.-3.• discussão 
do {>rojeeto n . 4. - 1. ·do de n. 172, do Senado. 
- Discurso do sr . , enna Ftgueiredo. - Emenda.B 
d<;» Senado ao projecto n . 9'J.-Adia.mento.-2. • 
dtscuss!o do projecto n. 179, do Senado .-Dís-
eurso e emenda do ar. lgnacio Murta.- Deela.-
raç!o de voto do sr. Juvenal Penna. .- 2.· dis-
cussão do projecto n. 171, do Senado.- 3.· d-
de n. 119.-2. · do de n. 170i do Senado.-Dis-
curso e emenda do ar. Cute lo Branoo, - Pareo 
eer n. 127.-Urgeneia.-Apresentaçlo de pare-
cen.-Redaeçlo final do projecto o. 94.-Convo-
eaçlo de eeasão noctuma. 
Ao meio dia, feita a ebamlda, acham-se 

presentes os senhores Prado Lopea, Aflemi· 
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ro de Resende. !dgardo da cunha, Xaxier Ro· 
lim, Silvein Brum, caatello Branco, Nelaon 
de Senna. Ari&toteles Dutrt, jo\o Uat ôa. Al-
vea de Lemos. Edmundo Rlum. Stylita. Peri-
cles, juvenal Penna. ValdJmi(O de M•galbles. 
Igoa cio Mr rtt. João P rohirio, Gai:Hno Rios. 
Raul de Ftria Tavares de Mello, Abeilard, A gol• 
tinha Pereirà, Pedro Ltborne, Mtrtins da Sil· 
va, julio da Motta. j:l6é AIYes. Senna Figuei. 
redo Jayme Gomes c jo!'l ntonic. faltando 
com' causa participada os ars. Miran:ia Ju-
nior. rtmpos de Amaral, Silva Fcrtes, Anta · 
nio Moura e Paoli llo e sem ella os maia 
sra. 

Abre-1e a sessão. 
Lida a actt 'a ~ ntec"!dente e nlo havendo 

ou:m sobre eJia faça observaçõe.; , é a mesma 
daàa por approvada e b: m astim a da s t asão 
diurnr. 

EXPEDmNTIC 

l''ão ha materia d: expediente sotre a met a. 

R equerimenlo 
O ar . juvenal Pc nna envia á pede p; r a ser 

annex?do á proposiçll!> n. 68. detta Camara, 
um re~uerimedto dn cidadão R r g ioaldo de Sou· 
aa Lima. e criv ã=:~ d..s processos e da• execu · 
ÇÕ!I criminaea d1 com~ rca d~ B: l:o Hori 
zonte .. - Jante se á propoaição. 

Communicaçl!o 
O sr. João Listô l communica e a Camart 

fica inteinda que o sr . Eduar:lo do Ao"r:l 
por motivo de mr !e!ltia tem falta :io ~.: faltará 
ainda ho je a s~ ssãc. ' 

Rtp,esmtações 
O ar. Senna Figueiredo rr. and1 à Mesa uma 

representtcão ~e habitantell da povo ação de 
Santa Ph ilomena. pedinéo el:.v1ção â cttego· 
ria de di&tricto de paz .-A' commissão resp: . 
ctiva. 

O t~r. Styli ta c via á Mesa uma repre entl-
c! o do cidacã José e ias c ampos solici-
tao o pas a êem de • ua fnendi do d:. tricto da 
cidade d Tres Pontas pa a o de S. João Ne· 
pomuceno de LaYras.-A.' mesma commis. 
são. 

O er . j )sé Alves manda a \esa uma repre · 
sentação e habitant s dn povoado de nomina-
do cCacun •• . do munic ipi de ltabira . Ped i • 
do sua t ra.nsfereru:ia do districto de Antcnio 
Dias Ab ixo para o de <; nta 1nit. ambos 
do mesmo municipio . - Ideatico ~espach'J. 

Apresmtoçtlo de parece' es das eot,.m issções 

0 SR. lGNA CIO i\\ua TA. pela "mmitsàO de 
Pet içõetr , apr . senta o seguinte 

Projecto " · 127 
(Quint• legislatu ra) 

A commis' ') de Represenhçõet requeri· 
ment.o• e Peti ,õ!s 1 que foi presente 'um rcque· 
r imento do cid1dào Ildef<. mo jo :é Teixeiu 
ex-collectcr de Tre ; Corações do Rio Vt> rde 
pedindo pau ser le.,ada • credito de suas con· 
tas I quantia ce 11:8qo$r4~ . tendo em 'YÍStl 
as informa;ões pre t das pela Secretaria das 
F inan;a.s é de parecer que s: adcpte o aeguinte 
projecto : 

O Congrea10 LegislatiYo do Estado de Mi· 
nu Gcraes decreta : 

Art. t. • Fica o g overDO auc:torilldo a le"'lr 
a c:rt dit J co cidadlo lide fonso Jc sé Teixeira, 
ex-collector de Trea corações do Rio Verde a 
quantia de 8:89 $ 41. 

Art. 2.0 Revopm-ae as disposições em ccn· 
trark. 

Sala drs coami6sõ:s, H de setembro de 191"· 
-lgn: cio Murta.-S. Stylita.-Martins da 
Silvt.-Imprima · ll~. 

O Br. Raul de Farla,-tomm~o 1 pa-
ll'fra, pela c r Jem, ·alienta r.ão haver tempo 
de ltr cc nvcrtido em lei, na actuual seslào le-
gislativ'• o pro1ecto que acaba de s e. r apre~en
tadJ. 

L(mbra, por ia o. o alvatre de rertm os co-
cumentc,s e as i f rmPções do gc.v! rDO qae 
tcompanbam e ju· t •fi"m o projecto, enYiados 
ao Senld•", aGm de que este possa attender a 
medida. incluindo· a no r ru1ecto de Orça eato e 
transformandc.a, desde ia, em realidade o que 
será de incontesb veJ jus iç-ct, 

0 UI. JG~ACIO MORTA 'findo á tribuna, peJa 
ordem manifesta·s:: de pleno accordo cam o 
seu i lius ·r ad) co lega e pede a retuada do 
proj• c to que apre~ entcu. 

Consul ttda a c;mara 11ccede ;o pedic!o. 
O SR. llESIDRN'IE manéla. per isso, ,que se 

reo:t ttam ao Senado os occoment< s que accm-
panbavam o projecto, retirado a requerimento 
do seu aoc tor. 

O SR . A R isToTEL~s DuTRA, pela commis~ ll J 
de S1ú le P~blic2 , envia a Mesa à. segoin e 

Parteer da 3 . • discussão do projeclo "· 163, á o 
f.enado 

(s.• Legish.tura) 
A commisslo d: S ;.ude Publica, a que foi 

preaente o prc \ccto n. t6J, do enado, iá ap-
prGvado em 2. • discussão, é de parecer que 
eja o n:esmo submettido á. 3. • e app:ova .'o 

com ;s en:endt s com que transitou naquella 
discussã"' . 

Sala das commiJ ~O ~ !l, 1 s ce retembro de 
I9 I ".-Tav:ncs de 1ello. - Ar s.tcte.e D t ra , 
rd atcr. - Jtão Antooio.- A imprimir·se. 

Pusa·ae á 

APR.ES:QNTAÇÃ'\ DE PiOJ!!CT )i', R RQ E RIMltN· 
TO , INDICAÇÕ2S , INT.IUPEI,L-\Ç ES E MOÇÕ2S 

Osr. N e l ou d e euna : - . r. Presi· 
dente, pedi a•avra oara ter a honra de su -
mette r á cC'n i e ração dea ta Ctm r1 um f ro· 
jccto que e ;aborei, corri ado pe o pensamento 
de truer tamb~m a minh a rr.odesta llat:o-
raçi!o a e· a mag-na obra, que é a refc r ma ad· 

nistrat iYa do E tadr. 
De antemã:-. invcco do' me us illustrados 

cdleg s a sua ben·vo•encia para aa conside-
ra ções que a=lui f; rei, fundamentando c di to 
pCf j'!cto, a eu~ leitura vou proeec!e (/!). 

S:-. Presidente, long• leitu~-. do meu pro· 
j:cto, Cflm que fati~ ud a atten, ào da casa 
1 ntlo apoiados geraes) : eYela d sde logo qr '! elle 
não obe jt"ceu :a nenhum ca, acter de bairriEmO 
oo de rc gionalisa o . 

Como mineiro, ccmo estudic o c!u nossas 
cau~as •e~ ho truer o mc: u mC'desto obulo. a 
minha ' pedrinha pt ra. e se ediGcio que em 
breve se ha de cstentar á. admirlção de todo 



o po•o mineil't', qual o da fuaara e melb r dj .. 
Yil1lo adminíatrativa e iadiciariJ dn E~tado. 

Os sx~. V .u.nowao A\AGAI.Bilts, IGNACto 
MuRTA :~t ouTROS sas. DJlPU't.t.D::>s:-A co ato· 
r1ção de "· exc. em t4o momeotoeo asau~rpto, 
I! preciosa e vaJio3illima (a~dO$ gw.es). 

O SR Na:r.• . • n• S:~tN.tu: -Ve\ que o as 
aumpto ca!ou na atterçlh eaclareci:Ja da Ca· 
mara. 

Nio tenho a pretcnçll didectica de qu ~ os 
nomes e 1tab~kci~os no pro jecto aejam c.s qu~, 
em delinitiva, aauarão, na Dc.asa fZ"eograpb 'a 
p)J ,t ica. varias du localidades do n lSSO que-
ridJ Estad. ; egualmente, nao • br' go siqu~r a 
mioima e perança de que o r r j•ct J t ~aoaite 
triu ~pha 'm -:nte. em sua in ' egrali!lad~, nas 
duas casas do congresst>, certo ecmo catou 
de que elle precisa ser eac imad::> de gundes 
dtfeitos que tem e mehorajo noutrG6 po l · 
tcs. 
Nã~ obstan· e, co venci-:ne, com Yerdajeiro 

orgulho. de qu= é terr po de que, r:o Brasil . 
n:,s ncs •oltemos com ennidecido aprumo 
de "ma i tsta ufania para as c usas do no so 
passa1o aalu do em toda a região brasi leira 
e mormente 00 coração dO paiz q le é &iDas 
Genes as trajições qu1si ap gadas que a ui 
ae impiantaram,desde cs nossos avoengos nos 
nomes pri •1 itivc.s de ta nta~ localid d~ s, ho1e 
apenas co 1beci 11 p las mod:rnas e cem 
sempre fel Z! S denominaç es. 

HJmemgeamos, sr. Pre:idente. o in:!io c;ue, 
na sua nomenclatura ~eca-raphica. c.b~.dcceu 
sempr~. em regra, a.o c it rio da ob~e"aç• o e 
da imprt' s ào a cou a 1 da Naturt za, dàodo 
aos lo .r s os nomes que melb 'lr apanoassem 
todts aJ c .mfigurações e acddeotl's pbysicos do 
nosso só! ; façamos resu· gir na cbrorograpbia 
m·n: ira u a bella língua aue outr'ora falaram 
os tupy• e guuaoys, pois que t em sido easa a 
preoccupação dominante naa reformas admi-
nistrativas e a guoJ doA Esta s m tis eult a 
d• Republ'cr, c mo S . Pauro, Pará, Rio Gran· 
de do Sul e Pa.raná, E ta::Sos esset _que prtfe-
rem c r i mar c 1m ~ x ,) r essões i 1digenas •s po-
voaçõec; ~ as l Jc lida e a que os conqoist•· 
do e ' po·tu ~etes tinham cndo ~enominaçõ:s 
tãn co p ·id 1 con o de guciota~ , e accor c. 
co:n a d :v~ã') e a fé q•Je d )miaavam no 
temp s colonia< s . . . mesmo porq 1e, tr . Pre-
side te, mui tu de as den mina\Õ ·s ji o vu t. 
g e• t raa o, def rmou. t ran f<Jr ar d'l al mas 
d: llas até em termos rid cuJos ou chol~ : e 
dahi razão p rque no Brr il varies E tad. s 
ex ste qu~ p efr r m chrismar taec; f O otç lLs 
e J o~a li . d~• co-n vocabulos tind >s directa· 
rr. en e aa Jin2u1 tupy - guarany. 

E que o ex~mplo é bo[]"', bas te-no 
rar que e ' u I critcrio patri ::.tico ore ide nt l· 
g uroas oa;õe• am :ricanas. das mais a e~ nc -
da' ( rgentina, Ch ile, Mexi co, P=: t ú ·• nes e 
particular di s deoeminaçOea oat vts d:> terri· 
torio. 

eco ti aJ melhores aJctores da mater i2; 
procurei, tanto quanto po sivel e nos limites 
do me co:Jb- ci Tento tcanhado, imprimir á 
onomastie 1 da geographia p litica mineiu 
um·. feição mai• elegant,, mais singela cu 
m1il prat ica, evitando a repetiç o dos D es-
m'ls nomes para. tantas lcctlidades di&ercnt 1 
e obtendo cores curtos e mai• ex;»reasivos 
para nri s loga rea que tém aetuaJmente no-
mea de meia legua .•. (Riso). 

E' uaim que temos loeaJidldet, b vezes com 
dois, tres e att quatro nomes t guaes em pon. 
tu differentea do Estado, o que t moth•o de 
rrande confusão, causa de frcquent . s ex tra• 
vioa po1ta01, objecto de embu ço p ra os cs-
tra geiros, que vit.itam o ncsso terril orio e o 
que t mais inconYeniente: essa homocyLUla to• 
pographica cbega mesmo a perturbõ r e diffi-
cultu 1 aprendiugem d. a creaoças, nas elas· 
aes de Geograpbia Patria, em no!SII escolas. 
(Apo ados}. 

Eftet.ti,amente, torlla-ae diffi ;il ã crcaoça 
di.,tsnguir como tenbamos, por cxem ;>Jn, duas 
povoações da cB;lJa Vista•, duas d.; c ~ ota 
Heb r.u, quatro arr.ites do cOnça, do.,.s de 
c :apella NúVB•, deus do cUrucú•, cinco ou 
seis arraiaes do cRio do Peixe• . outros tantos 
povoadoadt c .\g a Fria• cu da c.\ gua Limpe•, 
etC'. 

I so é causa de graves coo f..tsões geogra· 
pbtcu e ce ir.coovenicntes politicos e utatís· 
tico! , a tal ponto que no recens! amento de 
I . Q? . a direc•oria Ger.tl d~ Eattt !. t •ca, d • ca· 
pital ~Ja Un1à0, confu::d iu lamentue mente, 
na Synopse ;>ublic:ada. covoaçõ:s d'l Norte c.ocn 
povoçõ: s do Sul, pov~ açõ~s da Lés .e com 
pc.voaçQ~S co Oé te, porque cxa umente coin-
cidiam u denominações de muita ; loc a1idades 
mir e iras. Já vi frequentes vc z:s. em mappas, 
. • Do.-~ ingos do ?cata, (c 'd de de Lé te), figu· 
rando no r, i~ng.1 o Mineiro, onde ex iate outra 
cida:fe do P ata. 

Falei, u. Presid ote ha pouco. dos nomes 
d sgracics , que super ... bund m na oossa 
c h rogrn h ;a; é iu~ to, porém_ sa.li. nLtr d . de 
i'i algumas ezprcasõ:s feli:es, so1oras e direi 
mesma lind s. que reccb:r m algumas loceli-
dad :s de Mima, e peça licença á amara para 
relembrar por e~ernplo: Esme1a:das, Palmyn, 
Que uz. V\aravilba. Fidalgo, Ouro Fit:o, Ouro 
Branco, ViUa PJat ,na, Caldt~ s, L t,ó l Formcsa, 
Ltgôa Docrada, etc. 

Além dcs inconvenientes jà ci ta e que o 
meu pro1 ~c.to procura remover, d~vo aalieotar 
que a simplic idade, a ele ganc11 e a e uphooia 
oao po :lem deixar de precccup r o legislador 
n C3colh~ d::s vocabolos co n que tem de 
baptisa.r cu chds;nar as localidades do Esta· 
oc ; e a exemp!o de S. Paulo, do P raná, éo 
Amaz ·na!, do Ceará da ahi• , devemos se~
pre ir prccuru e sas'denom·naçõ s na p opria 
lir g li borigeoes, povo que é o tro: co r'o 
braailc i ro purc·; n s lin,c u tgem t xpr es~ iva 
do indá , sempre que o v c ca 11 10 bem cci nci 1 
com o • ciéente geograp~ico da região, srm 
1ecorr · mos á 1icgua~em ampcrt •d pelo estt· 
(! ma d• e:.cravidã , ã lin u. ge;n dolcn1 e do 
a ricaoo, sem r correrm 11 a esse f ~ ic s ncmes 
de Qui lombo. Cacunit, \ccambo, haven o. é 
verd d • alguns vocabu!os afric• s bem ao• 
antes. com ... 

O SR. ABJtU.A~D:- Loand . oor cx ~rr plo. 
O SR. N1u,soN DE: SaNNA ... Loanda e Can· 

d Dg-3, e trc: ot:tros. 
proi cto ainda visa outras nntagens além 

destas d1 simp ici . ade. da. ele~a nc ia e da eu· 
phonia. ~cr isso que procura fazer com que 
t s nome a e j tcn mais faciJmcnte et umerados 
retirando ceues u1a cauda, esae appendice 
ue ao or1go cttboJic:o de cada freguezia ou 

parocbia mineira tcompanham JonJl'lmente, 
como. POr esemplo: Nosaa Scobora do Bom 
Sutc~ sso e Almas da Bu ra do Rio dis V e-



lhas (ufa!) No!SI Senhora dos Ptazeres do 
Mil co Verde-, S. Gorçtlo do Brejo das Almas, 
Santa Maria de S. Felix, Santo AntCinio do 
Rio de S . João Acim•, Nossa Senhora du Ne. 
ce~ sid~dea do Rio do Pd1e. Jesus Mar.a josé 
O:t tô Vista, Sant.' Anra tio Paranahyba oa 
Buu do Espirit,J Santo (I), denomina· õ:s e•-
sa& diffice1 · pa a as creançu e para o · ~xtun. 
geirn que ros vic;i U, como a Camara está 
ven fie. nd " (apoiados). 

Tcmo1 ainca certos nomes com"J esse de um 
districto do muni:ipio de Santa Luzia e que 
aind:t hl pouco duunte a leitura do profecto, 
prove c ·u a nilaridaáe da cua, nomes que 
precisam scrscbstituidos; poisac teimcsam~ · 
te os c.on;c rnrmos, d les .t ttnhiram diflical 
dades para r 61 quanjo em ~ma. solemnidade 
sejamos obrig-adoa a proferil-os, tal a tenden · 
c i) v lg~r para se emprestar a certas expres 
sões p . rtugueza5 uma signdicaç!lo maliciosa 
ou ub ·a ... 

Na.o auero roe referir a outuc;. d~nomina;ões 
bcaes d: o ·igem aelvagem ou african:.. tão 
feias q . anto inenhetlca•; já fiz ver a Camara 
quem~ inaurjo é cor tra algumas daquelllll 
deoominaçõ:s com quo tanto os •e lhos ban-
d : ir.a.ote~ , fundadores doa p. im iros arraiaes da 
nos-a te r r a, como esses reicó :s tão bravos e 
ousa:fos na conquista do terrttorio d~:a.s Minu 
iam b ptisando aa Jocaliuades, S( m nenhum~ 
pr~occuj)açao de fó rma ou tradição, as mais 
éa3 vezea ... 

Digam os m · us nobres collegas si podem 
haver nome mats fci• s do qu:: este~: Rabicho, 
Farrancho, Tap: ra, Catioga, Camarbo, Bagre, 
B11r~cão, t,enipa~o, jaca1é. Cansanção. Mu•u · 
ca. Macu:.o e utrcs, andifferentemeote colhi-
dos no t erriton o do Estado o de prcer.der c ia 
lusa ou andigeoa. 

O meu pr jecto deixou ie cogittr ela mu-
dar ça d:: mu tos r.omes pouco eupbonicos ou 
in! xpressiv s. existentea em Minis porque, 
por ddi; iencia do meu apoucado intelleGto 
(não arJoiados gerau) .•• 

0 SR. jcl:O LISBÔA:-V. Cxc. é p')r demais 
comp:tente, ne!ltes eetudos como tem reve-
lado. 

O SR. Nnr.soN ne SeNNA... não pude en-
contrar denominações indigenu que coinci· 
distem com a origem, nnme atpecto de taes 
locacalidades; e,.como aqci voltará o aa•umpto 
á discusslo, entre os representantes futurcl 
que as urnas terã'l de man:iar como legialado· 
res para o povo mineiro, será' isso uma tarefa 
p ar.a. a qual de antemão de\'em ir Vf ltando a 
s 1a attenção o~ novOt deputados. essa d: dea-
cobr"r denominações conv~nientes e apropria-
das á m·J1taa loc;; lidades do aossa Estado. 

O SR. A RI T. TELJCS DuTRA: - Tenho apre· 
ciado mu1t .. ex;>o$ição que v. exc. vae fa-
zendo. Só n o pcsso coccordar com o que v. 
exc. disse em r_elaçào á raça negra que, n!lo se 
J: ók n! gar, fo1 um gran1e elem:nto para a 
formaçllo da no sa nacionalidade. 

O sr . NEI. oN DE SBNNA:- :;itei alguna no-
c: es ar r; c m os qu ~ entendo nio devem ser ajo-
pta os para a d~nomimção de Joctlidade do 
nosso Est&do, c mo Quilombo, 1\\ccambo, Ca · 
cunji:. G:mgo - ~ócco ... 

OsR . .-'RISTCT!tLBS DuTu:-Loanda. 
0 SR NELSJ .. DE .. BNNM-LOindt citei em 

vi tuoe ~; um apart~ llO nooaso di~no colltgJ, 
sr. Ab:tlud; nem s 1 qae em Mm•s exista 

povoldo eom e~e nome, 86 conhecendo com 
casa dOtiJDiçio, n 1 Estado :i:> Rio (municipio 
de campos) uma fazenda do p·eclaro Pecai-
der. te da Republiea, ar. dr. Nilo Peçenba. 

Em nessa histeria. direi eom permissa.o do 
nobre collega, que me honra com seu :aparte. 
que cates nomes nos trazem uma tritis,ima 
rcwrdaçlo porque para Lo11n a, A · gcch! , i\\o-

, çambiquc, Moçangan~, foi parte dos g!orioaos 
inconúdent~ mineiros e basta e1se degredo 
que acompanhou o destico final dJs con\aradoa 
republicanos de 1789 para qur não possamos 
adaptar semelhante• denomiu•çõ: s n• geogra-
pbia POlitiea de Minas Geraes (apoiados). 

0 SR. ARIST.:. TBI.U OurRA:-M"s O africano 
não póclc ser esquecido, como factor da nossa 
prosperijadc. 

O SR. Ner.soN DB Sa.;tu:-Sr. Presidente, 
acudindo quanto antes ao oovo aparte cem 
que me hoorou o nobre deputado, direi que, 
na in:fole ou fundo affecth·o da nessa raça bra-
sileira, nó1 temoa gravada a rr:aior graticão 
para c· m a alma bondosa e resignada do afri-
cano. cujas velhas mã~s n!gras ~mbalaram 01 
nossos paes e~tcs ainda i ::~ f ~ ntes nos diaa 
para sempr~ maldictos do captiveiro • . . 

Eu e s. exc . somos de uma g : ração repu· 
blicana, que mal vimes em nossa pr.mtira in. 
fancia os tormentcs da escrnicão que oppri-
miu o paiz mais de 3 seculos; e si teme• por 
essa pcbre raça uma fun:ia impressão de a fie-
c to e ~tidào, ji p1glm s a!sim o muito 
que ella fez em bem da )aYoura e do deseovol· 
vimento do Brasil, sem que mister seja per-
petuar os vccabulos de origem africana no 
nosso territorio. 

Não nos é licito, entretanto, adaptar o; feios 
vocabulos das linguas do grupo banltl . que li 
classi6cadai P' r Sylvio Roméro com um ter~ o 
que aqui não recetirei, uma vez que temo1 a 
riquissima, opulenta e expr(ssiva linguagem 
dos indigenu, que sabiam retractar todos 01 
aspectos da nossa geograpbia, com os recur. 
-sos farro1 da sua linguiatica natin. Para que , 
poir, irmoa buscar e1sca YccabuloJ na Jiogua-
gem africanl 1 

Si o meu nobre collega percorrer as paginas 
do cDiceioaario G~ ographico do Brasil» (por 
exemplo, o de Moreiu Pinto) verá que a maio-
ria das dcn::.rninaçõca dos proprios Estados do 
Brasil. seus pofoados, ri~, serras, cordilhei-
ras. ilhas, etc., têm origem no tupy-guarany, 
o que pron que os p: rtuguezcs recoah~ ce-
ram a perfciçao com que os a borigene• bapti· 
zavam os pontos do territorio nacio~al. 

Sem exaggeros de indianismo eu sou, por-
t•nto, pelos nomes americano, quandj oa de 
origem portogucza forem fei c.s. I ngos e em 
vigcr na tradição. 

O aparte do meu nobre colleg a . .. 
O aR. A•tsT.;,'l'EUS DuTJtA: - Deu Jogar 1 

que y. cxc. fizesse uma bella exposiçã:>. 
O SJt. NRL,ON DB SBI(NA ..• des•icu .me um 

pouco dt argumentação que ia h z:ndo, em 
J:rejuizo da Camara que vac se fltigando (não 
npoiados g"e1'11#S) porque eu preciso justiúcar 
sobretudo um p~.'nto :-e é q:1e não fui me in· 
trometter em municipics que não aquelles, 
que tenho aqai a honta de representar, dire· 
ctamente, sem um fi 11 legitimo. e Que Jogo vou 
dechrando-llo artigo ro do pro1~cto Yisei pro-
curar consultar os interesses gcraea do Esta-
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do, porque atlma de tudo sou mineiro. amando O all. joXo LuBa.&. :-E attendendo assim 
a nossa terra tanto quanto aquelka qae mais b necessidades de Minas. cem nos csquecer-
potsam •m•l·a. moa do novo municipio d: con·eição do Rio 

Entendo que nette usampto nlo dcYem ba- Verde ••• (Riso). 
ver preoccLpaçõel regionacs e nem bairrismo O ••· NJtt.50X DJt SENN&:-Municipic que 
estreito (afJoiados) ; todos denmos em COD\Un· v. ele. tb patrioticamente e em momento 
cto collabJrar a6m de, tanto quanto po.sivel opportuno pretende ~rear, e 1 que eu prom:t· 
for sabir do ~cio do CongreiiSO Mineiro uma teria desde lá o meu voro. d r.ão e~ tivesse a 
lei'sobre a nova divil41 admioiatratin, que findar o meu man:iato (Ruo). 
aejt um verdadeiro monumento que atteate O ••· joil Lt·B A :-Agtadcço antecipada-
aos vindouros o esforço, a ainçeridaae e a de- mente o voto de". cxc .• porque ter:bo cer teza 
di caçAo com qac cogitamos de taJ assumpto. de Que o eleitorado da 6. • circu~cripção ha 
(.Jl•ito 6e,.l) de lhe teDoYar o mandato. 

Dizia eu, ar. i-lr(' sijente, que o•legialadorcs VozJt~ : - CGm o que hrá justiça. (Apo:·ados 
que para •qui voltarem beru andlrãoai dc:sco- gef'GIS). 
beirem melhores d:nomioações pua algumas sa. NBI/ ON D& SENNA : - Abiten-fu-me, 
localidld:a mineiras, que acodem, por exem sr. Presidente, d:: juat,ficar as outras med1da$ 
plo. pelos feios nomes de S. jose do Canas · do pro\ccto, muitas das quaes s~ acham com-
trào. S. Sebastião dl Sem Peia :, Roç•a Nc- peo:iiadas em rcprcselltaçõ~s vir.d á Camara 
vaa, Sant ' Aona dos Fechados, Piedade do Ba- e eocami huias á Mesa por m ;m c por varit s 
gr~, O:aterro de Entre Rios, Noasa Senhora c >llegaa cJm JSst nto nesta am•ra . Em vou 
c1as Neces,idad:ado Rio do Peiae, Santa He· a":mentc, tratarda art. 10 do pr<.,ec. to e p:ço 
len~ da Cabelluda. Nossa Senhora das Dores venia aoa meua c Jl: gas para. t olera:cm como 
de S •nta j 1 iana, Nossa Senhora daa Dores do qúe tSse adeua da Jegislatura o:-. 1910, que 
Rio José Ped o Mocambo, Saot' Anna do G•· oe nAo torturarei mais ce-m a m:nba palavra 
ramoéo, ant' A'nna do jacaré, S. Gonçalo do fatiga;1ora (não ap1iados gerats ). E con:o nes.se 
Baçào, catinga, Smto Antonio de S. Ro rt: l : , ' art. 10 tratei de dar n :.vas deno)OiOi~Õ:s a 
Urucú, Sant' Aona do Morro do Chapeo, No;sa diversas localidades. justificuei o maia hgeiro 
~:nbora de Nazareth do1 Esteios, S.. Sebaa· c perfunctoriamente que p~der rasas m·amas 
tilo d"> Taboão, S. Sebastião do IJarreado, deno:x. inaçõ:s que foram per mim diidaa e tS· 
Nossa Senhora do D:sterro do Desemboque, S. tribajas em t rcs critcrios : no eriterio bistori· 
Sebastião d 1s Ferre.rcs , Santa Rita do Rio do co da tra.d,ção, :lO erite,to geographico pelo a cci 
Peixe, Rib!irão de] iboticatubas, S. Francisco dente do territorio e LO triterio eup!wnico, cate 
de Paula d:> Machadinha. Santa Cruz de Pa- ~ómente qun~ não cn :ontrava nas Jioguu 
re:1es, Nossa Senhora da. Conceição do Boquei- indiftcnas, nos dialectoa aborigen· s meic1 de 
rão e muitos outrcs que, cotno •ém os meus desi~naçào ou quando na tradi. çà historica 
collcgas não são ncmea propriamente faceia de oao se me • depararam appellidos ais condi· 
reter e que nos hçam d:stacu na catatiatica zentes ao Jcgar; então nesses ca>· s reccrri á 
geographica do Estado. eupb n ,, a -::s recursos aa JinguJgem, for. 

Nao tive ao elab:>rar o p rojecto, preoccu~a- mando pala.,ras queuprodazam <:'uanto·pcasivc:l 
çio alguma de ordem partidaria; varias vezes a característica da Jccalid· .Jt<. 
tenho sido si nlo paladino, pelo menos a~ia- Assim, por exemplo. cS. Fra cisco de Agr a 
dor ciloro 'o, eoovict_. defensor da neccaaida- Pé•; eaaa denominrçã~ de uma Joc•Jidade si· 
de dt reforma administrativa; portanto, ai tuada oo valle do K10 Grande, município de 
id~as que aqui <!$tão resomidat, umas tradu. Dores da Boa Esperança, ~ evi1entementc 
zem aspiraçõ:s do digno eleitorado da 6.• eir- muito feia e cu proponho que seja eubstituida 
cumscripçào, que rnaia de perto tenho a bon- por clguaipabe•. 
ra de representar, outras, aspirações de dia- Antea de cont1Duar, ar. Presidente, pfÇO a 
ti netos collegas que olicitaram 1 incluaio v. cxc. colllulte a Casa si me concede pro-
daa m:amaa no meu projecto, que não vem rogação do tempo neceasario para terminar as 
fazer mais do que completar a iniciatiYa cor&\O· minhas coaaidelações, poia vejo que . ca~ã a 
nmcnte pa.triotica que teYe no seio delta ca- findar o meu te:~~po regimental para JUStdicar 
mara. o operosissimo deputado c meu prezac2o 0 pro\ecto. 
amigo, sr. Senna Figueiredo(qofGdos), oquaJ, (E'aHJ'ovado o regturimmto) . 
aprcs :ntando o pro\:cto n. 91, abriu um ela. Agradeço á casa a auagentiteza e aoa no-
rio de eAperança às aJmu dOa mineiros que ~~ col!egaa a sua coatumtda pacien:i• em 
anceiam pela dt"cretaçlo da refora:a ldminia· me ouv&rem. 
tratin (apoiados ; ,.uito beM). Diria eu que ao districto de cAgua p~, pro· 
. A case pr<?jecto n. 91, o aoeso preadl col- ponho para que se cê a denominaçlo de 
lega, tão eatamado nesta casa. ar. deput .do clguaipabb que é no tupi um expressão mais 
juvenal Penna, ~nnexou u~ ou.tro que tem on. precisa para ocaignar case eapraiadJ raso daa 
113, creando mats alguns dtstnctos de paz no aguaa fje r.m rio. 
Estado. Portanto, a camara doa Deputados, na • . • ff · 
legillatura de 1910, 0 que está procarando é Segundo est~ anformado, alh cxsst~ e ectl· 
secundar cem energia 0 eaforço que veiu do vamente, no R1o ~rande, esse espr~1ado raso 
Senado em 1g:6, com 0 pn.jecto notaYcl de 1 das aguaa qu~ foa c:aaaa da denom,naçio de 
reforma administratin, que lã ficou encalbadll c<\gua Pé• P.-los antagos ~ortu~ezcs, deno-
e que urge fazermos r~ urgir uum con1uncto tando que alh ~.Jogar da agua q..:e dá p~ que 
barmonico de esforço e estudo, aas duucuu, dá viu. cl~llpata•. é uma cxpreuão formo-
para com as novas medidas estabelecermos a s1 e eupbonJc.a !- mu1to bem adequada ao caso. 
reforma adminiatratin e indiciaria do Estado, salvo melhor JUIZO doa doutos. 
no~ em que ella àe•e permanecer por mui· O aa. jnM• Gowaa: -O nome proposto 
toa annoa. por v. cxc. é de facto muito adequado. 



3'74 

o sR. Nar.c.IGN na SSNNA: - .M .tito agra:ieço for sé Je de munic.ipio, o actual Antonio Dias 
o testemunh~ de v. exc. que b:m conhece o Abaixo deveria ae chamar cVilla üuidu em 
local. honra ao grande Guido .Marliére, dcsbravadGr 

Nio irei ar . Presidente, pari passu acom· doi aeu1 aertõca. 
panhar todca os nomes cuj, mudança propo- cConcciçio do Bo=1ueirã, . no munieipio do 
oho ; citarei apenas os m1i1 expressivos ; e Rio Pret , é eYidentcmcnte um1. expresslo 
des je já invoca a attenção dcs co 1 p:tentes pouct eupbronica que b:m poderá ser subati-
para corrigirem o meu pr< jecto po.ra m ~Ih r tt.idO por clmbUtáw•, bello nome de um rio 
acceitan jo d :lle a parte qn : ;ufgarem aprovei- que, embóra não (Steja na:JueJle distcicto, 
tavel. banha aquelle município tm pute do seu er· 

A denominação de clpuxi•, que é do guara· ritorio cJrtada pela ferro-via Sapucahy. 
oy, iã foi propojta per um jornal d Trian~tulo São idêas que eu apresento sem nenhum 
Maneiro, aegun:lo li ha temp<S, para 0 distri· j>arti.pris 011 nenhum& adéa preconct.bida e oc· 
cto d~ ci\b':>a.1ia a'Agua Su\a• , exprimindo ella culta sem nenhu na preocup•ção.de ordem poli• 
a mes:na d signação 5 ctual dO Jogar. t :ca ou partid;ria, convindo aos inh ressados 

Já no Norte de Minas, foi mudlda a deno. reclamar ai nào furem r'soaveis as denomina.. 
m 1n: ção do districto de Agua su \a. d: Minas çõca propostas no projecto, pois o que viso 
1~ 0v .. 10 , par <~. Agua Umpa; agora é 0 povo d•- IC&ma t:ie tudo é bem servir oa in: re~:~sea e o 
quel!e distric t u do munk ípiu de Monte C:ar- ronome de 1'\1ims. 
meUo, que desr ja tambem a sub.; titu içã? dc:s a Santa Rita de Barreiros, na O'luaic ' pio de 
t eia denomin<~çà'o portuguc za ~gua su ;a• qu! Araguary, é uma ioca!idad: , como ex i, tem 
não c. ·á de 11 cco do c mas age as crystallinas tantas em Min.s, qu~ [.OS ! Uc esse• longos bu -
daquell zona c cci ; ~enta l, tão b ~m estudada, ha reiro::. sa il rados, t nae o gado, de quaodo em 
pouco r mpo, pelo distiocto enget h~•ro, sr. ve1, vae ~:~e ref-.zer de L rças, tornando-se r. é· 
dr. Hil:1ebrando p0 tes, nu 11 estudo gc:ologico dio o Juzidto de pello, encontra ndo no sal eJe. 
pu blic:~do no Ammario de .Mt11a8 • met.t ~s de Vtdi. e de desenvolvimer. to orga· o di_trictJ de c \gua Quente, éo municioio nico. P is bem; par& cs'!e lagar tào r ico extl· 
que 0 meu amigo, sr . deputado Edmun:io 8 um. te no tupi uma c: xpreasào qu .. in :Jica a comida 
c tanta c!e 11cação representa D.Jais di. <.cta· de .barro, que c gado cor:somc : é Itagudba, 
mente ne ta Casa. .. nome:. ba t .. nte sonóro. 

Por outro lado, sr. Presi lente, a act ual Pie· 
O Slt . EDMUNDO Br.uM : - E' de extremQ b Jn · da::! ;; de 8Ja E•p: ranç•, que aspira as honras 

dade o juizo d:: v. exc. a n: eu respeito. 1e ~é:1c: ac um DOYO municapio. foi sempre co· 
O ~R . Nar,s. N na SaNNA: - Não; é siro plcs nhec'd' peJo nome de Espera e já existe no 

JLStiça. AqueJle distncto 1?, sr. Prc:sid ntc, ri Esta JJ CUtro municlpio da BJa Esperança (Do-
quissirc o em aguas thermaes e aulf lro as e res á•). 
~ erã, dentro de poucos anoos, r'ma nova e tan· Alm as, no município do C~o:rrello, é umt de· 
cia balcearia que, na regilo do No te, irá at· · mb 1 b" · testar a pujança daa riquezas e:lo privilegiad namanaçao ta em ma c a 1da, po1s esse nego-
só:o de Minas Geraes. cio de almliS como que assombra o povo. R•so). 

PMa esse Jogar proponho uru nome 
Ora cThera:ápolis• é uma denominli:jão mais muito mais expreasivJ, tiracb do guarani: é 

expressiva e designará com justesa a cidad: Angeruny, c)lragem dos espíritos desejados.• 
dar thermas, dos banhos quentes que alli j:1r· Damos a:é uina expreaslo poetica ao mesmo 
ram e que a medicina sempre prompta e viga. nome com que o local se desigcava. A pnn· 
rosa da. r.atureza dferece aos pobres que alli cipio me inclinei p:lo nome 1. ngapinZ, que em 
vlo curar seus males, naquelle recanto do mu. guarani se tnduz c:erra de a1.ma delicada. ; 
micipio de Rio Pardo. maa recuei da feia terminJÇà J do voc:abu.lo 

O ~ R. IoN.acxo Mull.'tA: - São fontes ther- (Riso). 
ruaea de primeira rrdem, pouo attestar com Igaif>l não parece mal cabi:io parad:signar o 
o meu testemunho. povoa:lo dl Brejo da Pa!lagem, no município 

O slt. Nar.scNDS SSNNA :-Para o districto aertanej'l d: S . FraJci1co; pois como que os 
de cAguas Clare::., no município de Bomfim radicaes tupis dão 1 mesma exprc s~ão . 
fci solititada a lc nga denominação de cSantà S. Gonçalo do f rejo das Att~~as, no munici• 
Cruz de Com Silveric•. Ora, nós numa lo- pio de Montes Claros, t um outro nome que 
cução treve, encontramos meio de homena- precisa ser modificado. 
gear o credo catholico do povo co lagar e ao Sabem cs meus nobres colleg~s que a poesia 
mesmo temro o santa arcebispo ce Minas, r:rythologica t'os _eJlenos aeu óOI amp s Ely· 
esse varão t ondoso que na su~ eda:ie já avan- sios o d.:stino ae abrigar aa al mas dos eleitoa. 
çada, ainda é um pn totypo de virtudes e de Chamemos, pois, N ova EJysia 1 esse logar, o 
il'ust ração para cs mineiros (apoiados). cSanta que att vale por uma justa nomenagetn ás t ra-
Silverina , portanto, exprime a um só tem,?o diçõc.s greco- latinas da no~,a raça portugueza. 
OI dois intJitos. Nossa Se11llo,a do Carmo do Escara11fuça, no 

cS . Seba5t1 ão da Pedra do Ant; ,. no muni- município de Sento Antonio ao Macna1o, e uma 
cipio_de v :·çosa, pOdetá passar a d: n, minu·.se denomin~ção longa e q~:e c ;natitue a:t m i ta . 
clt :a pm, ' xprt seao muito mah b::lla e que em lia ismo diapenanel, no bnal dl expressão; e 
tupi parece significar exactlmcnte a cpedra por iaao não iria mal em ser ' ubstituida por 
d' anta. S •nto Antonio do Piracicaba deYe ser Ca,.,o da Peleja muito mtis elprcssifa e q ue 
o nom~ do futuro di~tricto de Antonio Dies cá idéa triumphil de um combate em favor, 
Abaixo, que fica no valle do rio Piracicab ., já natur .. Jmente, de bcllos prinCi;!iOS de justiça e 
h•v.end<;> em Ouro Preto oatro jistricto de An- progresso ..• 
ton!o. D t a~. sem pr~juizo de olrido para o nome BoM faM"' dfl Pnda. no Triaogulo, é uma 
do 10 rep1do bandetrante taubateano. ru ndocSor denominaçao que: deve ser subatiluida com a 
de uma e cutra lo:aJidade. Qaan:1o um dia I <"'reoccupaçlo de c'itarmos a incidencia de do11 



nomes eguacs em loceli:Jadel diffetentet, pois 
toa:o3 o l3:lm J udim do Tur•<', no sul. Ado· 
ptem01, entlo o nome cxpreuivo de 114UinztJ, 
co rb d: aguas de prata•, em allu~ ã:> ao Rio 
da Pta ta qae tem no TriafliUIO Miaeiro as suas 
mais remota~ origens, nas fontes do Paraná, 

E' por isso, tambetr, s!'. Presidente, que \1 
ha•endo uma povoação de Santa H:1en2, no 
município de MaohuaaEú, d~i ao districto seu 
homooymll. n? manicipic de Guarart, o n ome 
de He/14dla, c· nservaodo a mesma icé• . 

A V 1111 de S4túa Rita da Bxln""' ( entro 
agora nos dominics dJ no so presado colleg•, 
sr. deputado Sty lite ) dcfrootand 'l com I) Es-
tado de ·. Peulo no& ev ca o nome de Li,de· 
{J,,..go, ti adJ o pr11neiro elemento de ;dwJar, 
conúJa r c •bJrgo•. ter · i .açll...> muito usu •l; 
de aoaoeira qu: o ne Jog i m 'l agorA prop~..sto 
quc:r diz ·rav. lla ou c ·d. e a froot c: ira. 

O u . STYI.tT.t: - Pel mc:n s é bem sotnte 
e bem a hsao o O)me u:: v. e,c, pro~ e . 

O sa. Nar.soN DE ~BNNA :- N1uito f. lgb 
com a .1· ct• Iaçilo a orrs:.d collega. Pw:.e • 
g uindo. S " . t' r s :dcr L , a h de nc: · caSHl~ 
mostrar que, ainào , .tc: r ~ •: r m cs g rama ati· 
c~s m ui xigeme rrsJ) serão pa .. e ·s mui-
tas das nov s deD'l!lJi t a õ s . A si:n, je us· 
Mar. a ]oslf áa Bôa Vista do '\ ranha o m ni-
ci\)io 'ae Ouro r to, é o lo'l issi mo no ne 
ac·ual d:: um" pe u ·na 1-, a. h 11 1 que stá en-
f!4 t 'l a n esc a.J vados e r 1u e a1cvs da 
~er · do Espinoa~o, p r ent re o f ragu d s de 
um valle m )re emb ·: m d . A e se pc:1 ueno 
uraial co va1le do Paraop b•. o ual c0m que 
be ' 'c • có r• o contr• to · cs da cadei d:. Es-
P• baço, bem cabe o n me de J!Jili.r6y, que d 
idéa. .. Lcrra frago:a c fri~ , mutto mais sin-
gel , m l s t~ymp•thico e m ·i eupho i co . E 
note Ee que assim arra cci mO' csae o., ad .. 
dcs cpal os d~ aranhn m q i! a t r ~ àu o 
metteu, pois é vul5i.rmente c h mt do arcai 1 do 
Ar•nha (riso) . 

Nossa Sedora do Gloria rü G.u.nMes é de-
nomiotção de um~ Jocalidtde conhecida por 
Divi"o rü GuMA4es em todo o Norte d ; ,\\ioaa 
c os proprios documeutua offieiacs a e!Ja se re-
ferem e001 esta ultima designa;a o que t, e vi . 
~:ntemc~te, a que deve s~r adopta.la por r.ós, 
1ndo assam ao encontro do nome comagrado 
na lin~s·~gem r;opulu. 

S. Ca.ta'"' de Japor4 t um d istricto ideú o-
gico, ~6 asaim ch mado nas carta• geographi· 
caa e na. lei qut: n cre u. A p votçao do Porto 
da M1 :1ga, n:> maoici io de jtnuarí , é, de fA 
c: o. a ! éd:: re:. nbec ida p: lo govem e p vo 
p ra css~ id~ ologi c :> districto do Japoré, q 1e 
deu , po: t i. r.t ::-, ~en:xn·ner-Je Sa,.to Anto11'o da 
Ma,.ga . 

A e. ta ·ão d : Aym orts, n~ c.uoicipio d~ 
ThG< phtl J Ottooi, t tgu 1 ente a séde do 
dis tncto de paz ue só dficialmentc ainda. se 
etlama C:.atzla ( Iara do M*'*"'• devendo, por 
1s o, ha er a m ~sma &ubstitUIÇã) de d~nomi
mçõ:s, para m a'or clarcz da propria e~ t tis-
t ;c~ municipal, c.vitaodo suppor.se a xi~ten 
cia ée d U<S povoaçO:s diatioctat, c m o:ui -
to · PCDS 1 ID ~ 

S•M4o Pertina, sr. Pre~ai:icnte, foi sempre, 
desd: • i1toria colonial 1 designação usual 
do dislricto que •gera se c.h•ma S . Pedro de 
~katlla,a, DO município ~~ juiz de Fó •. e por 
a&S:l deve retorn1r aqcelle nome tradicionel ao 
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antigo pouso da velha estra:Ja qae Glrcia Ro· 
clriguea abriu. no aeculo XVIII. dU Minu, para 
o l{io de janeiro. con taJ preeisio de aó :a o. 
rumo, como se diz, que os eogenheiroe da E. 
F. Central, antiga /'elb'o If. nao tiferam maia 
que Jançu aeu1 trilhos no mesmo itinenrio 
tra~do OJtr'ara p:Jo audaz avcatur~iroe bln· 
dearaote paulista. 

Ao distr1cto de &mto An ot~io do Ciliado,., DQ 
monacapi > oe M•r CS; Heapaohll, CU\o nome. 
segunelo pln~, teml'.lrigcm no rumt-rou chill.dQ 
aas cachoeiras do Parabyt:a do Sul, \ulauci 
dever esenomioar Teizlir-a úiU, rcn..leniJO u-
sim homenagem ao 6naao Billào de Ay.nuó;t 
( cc.rond Cuatodio Td~eara Leite , qu.: toá a 
t>enemerito fund; d:>r d:quelle municipao da 
Mata. 

Olhos d Apa, no município d: B c~yuvà, 6 
uma .Jenomtnaçâv que conviria s~r scbstituida 

elo n.cabu o l.- Pi Ipu4y, que, indic&ndJ cu 
fontes, as nas e ntes ae •guu. sea á, por con-
seg .i..te, muito mais exprcss,vc, &atn nte sem· 
pr., como d gc, a ma1or a uctorida:le aos 11'1. 
tOd t3DtlfSS, . • (riso ). 

No baixo j :quitinnonha mioe ·ro se ostenta 
a . prospe. a p v 4 çao d~ S . ~igueJ, que SUl• 
pa rA e a oc! aa p Ciól :sua emancapaçã~ e autoao• 
!Lia, com verd 1deiro e~tbu ~ iasa.o ao~o seus hl-
bita ntes, porqu l! clla t t m recuraos n :c ss1r.os 

a; a iss~. c:.u .. fc rme ~ó:!e attestar o n sao ve. 
ncra 1 o aa11g , ~ r . O! put ado lgnaci Mu!ta. 

O SR. GNACI M oRTA :-Apoiado; é cal i-
dad : q asi tào populoSl como 1 aa ci Jade do 
Af.I SSUit: y. 

sR. NBCJiON ua SBNNA :-Ora, como eJla 
é hn nooy a ae tanta• uutre !ocalidldG~ .l• 
1 .esma aavocrça . o S . M1gue1, e Manas, c:u 
proponho que, e m •llu ao a:J Arcb.•DIO que 
I e é ong , St j'l d• do a S. Migwet de /1914• 
tinkonha u nome de Arclul"g'lt""' · E a té nao 
e. taaá ;obi o va.tJcmio d; um• N va Arkaogel 
brasaJeira para esse pJltO tluviu do opulento 
Jequitinhonha 1 

O cumprido n ·me de N. Se.tnona do Pila,. 
do Jl~rro do Caspa,. Soares, daoo officialmen• 
te a cs e distric lo do muni~ipio de Concei• 
çlo, tao facooao p: las suaa Jiquissimas j•ú· 
d• s ae feno e peJas primeira~ fundi~ea si· 
d rurgicu ahi feit aa peJo lntend.:ntc Biten. 
court t;amara, pLrque dalli, colQO sabe:n 01 
meus c.ollega•, aah.ram as primeiras lup13 de 
ferro fundidas por c:aae bc:ncmer,;o sabão; esae 
cumpnd~ nome deve ser i.br~viadv pu al o de 
Morro do Pilar, co .no já é uaualmentc d:si;;n~· 
d > p r xi t ir alli como que uma elevação na 
mCJutmla, c::ue o cerca., eom a fó rma de um 
pa ar. Sa11t' . " "a da P1dna Bo,.Ua; h\ doia 
dis trietoa n:> munie.p·o de Abre c ampJ, com 
essa d!Domin1ção ' e rminaJ no nome, que devo 
st r ~ - r.servz:.da ~ :.. · ~ para um del/es. 

l 'K <11.. D aPuTADO :-:\\aa o d:stricto ele 
Sant'Ann• oa Peara Bonita iá está. creado. 

O a.. NKr.s· N DB S•NNA :-Não estou s P· 
Primi o ~:;enbum deJJcs, nem o c!c S. )o86 
da Pedra Bonita, nem o de Smt'Anna; lonp 
de mim tssa. ijta i jutta. S c. u at6 um espiral() 
lioen 1 que disputa sempre a eman.ipaçlo ad· 
ministrati•a, 1 emaocipa;io municipal para 
a 'guns dos nonos dt1tneto1 (e paz, podem vi· 
ve• porsi rreamoa; eatcn~o que tanto mais 
crescerá Mica• G:rae1 quaoto mai.r num~ro ce municipioa t1ver. (l~llldos). 



378 

O Sul e a N.atta deram fecundo exemplo, mina -se cMathias Cardoso., o deslembrado 
nesse cnt i o; pre c1s amos crear novas circum- fund ·dor ~es'a povoação nortc.mineira. 
ecripçõ s m nicip1cs, n lS regilYes d ) Norte, Ha na região do Norte naja menos de trCI 
L ste e Tuau ulo. povoados com a denominllçlo de Morrinbos,o 
Baste-n J~ srs. Ptesid:ntc, olhar pau o vi- d: que falo to murucipio d w Januaria; outro 

zinho e adeantado Estado d~ S. Paulo, onde na de Montes Claros e a inda ou•ro no de Pa-
para m:nos de p J diatrictos ce paz, espars~s ra:atú. o que occasiona conLtantea extruioa 
numa ár:: a, que é metade da ncs! a c hab1ta d(S de correspoadencia e confusão deascs diatri-
p Jr cerca é e 3 m ilhões c:e alma3, ba um 180 ct s homonymoa. Justo é. portanto, que de-
munic ip:os; ao pa_s J que o Estado de Min ;s, mo1 á cConceiçãod:: Morrinhos•, de janur.ria, 
com o dobro d..: <uoercie: com 5 mil hões ce o nome de cMathias Cat'dosa., audaz penetra-
habi t;.ntes e pert o de Sto distric o .> de paz, c r dos sertO: s de S . r·nncisco e companbei-
só poslLe 136 municíp ' sI Reatando, porém, ro de Fernão Paes, o c::açador de csmcral· 
o ü l d mi .ba cxpo ição: ia eu deixan !o, sr. das• nos fias d) sc:culo XVII. 
Pr. s id ·n·e que p: p nha a m 'ldaoçi. do nome · Dcve.Jhesa historiamin":irl o justo pr:mio 
do d' t ricto c'e Sant' Anna da Pedra Boo•ta de perpetu r-lhes ' s ncmes: e assim reim-
p· ra lca.p raoga, que é o me mo q ue ·~:dra vindic•Ddo para Mor1Jnhcs o nome d~ Matbiu 
bonit a~. e •ssim s ~ de;f;tze 'ldo a c; o tusao Cardo o, o projecto o c:.IJoca ao );do do de 
rein• te cosdois aistr ictos do me· m) mun:ci. Fernão Paes co caça ·or de esmeraldas•, a 
pio de A b ·::: Ca po. quem se re referiu c m tanta bellesa Oluo 

o mun 'c ipio d ~ Grão Mogol tem um antigo Balac; Fernão Paes que ao, So an!loa affron-
d 'strict :1- 0 d ~ cSa.:~ 0 Aotooio do Riacho dos t , u . os h· rcores cto se rt~:: ouma jorna~l 
Mach; do;;•, ao qual p:>:le s:r dado 0 ncme de che1a c!c d ~~engan: s e de daffi culdades, e tUJ~ 
•Gypa ·ãmi i •· a 1s ex .,ressivo na ] 1ngua no . e d :veraa ser dad~ ~ al~umt du )~a
gem .. ot~ ab Jrig-e e 5• poi' que s ignifica, em dades do E'ta jo; e fo1 1 or JSSo, sr. Presaden• 
tupi crio e ueno d :> machado). se oão desa- te, que neste p ro tecto pro_ponho que ã poYoa-
cer: na fo.mação e exegese do voc a'julo . ção de c áo Grok O• s:: c f! n·me de FcnJlo 

, . , • . . Ih P •es , quo conquanto não tave~se de!corberto 
E u c~ rt J "" q? o m~~ diSh .cto e ve 0 esse dtstricto de Santa Luzia. morreu em ter. 

companh •tro d .:: es t udos~ 51 • deputado ~eo~u rit rio do actual e Jc;gen :lario mun icípio do Rio 
Lab ne Çque ten_ho a.jua ao Jaj:J), ha de JUStJ· das Velha· , 
fi:a.r m1nba attttude p:r~1te os seus co-mu- 0 leg n :l . rio nome de Clmpolide, que ou-
lltCtpes,, para l!_e não ve1am ntl la ,outra pr...:- tr'ora t eve :;. cidace de Barbacena, t no pro. 
oecup _ç a qu ~ na ') a d~ ~ar as lo~a 1 ad~~.cm jcct pt vj)Osio para um dis tr icto desse no-
q J vPe · uu1• de no tUl ç ? ma t. e•.nh ,tJc~. t a. v e! .... unicipio mineiro (o districto de 
qu ~ :~ .ra~a m~ l bo • . co~hectda s; poq~e,_ e v, · Des erro do e! o); c d ::>ta fins assim se conse-
aent n . . o om .s tem a sua ema. c Jtt c• guem : nem s~ a!tera o nome: de Barbacena, 

u a sua c1ettatu ra• · . que já t :m fó:os s egula ~es, nem ~ e deis• de 
!fa b;llo~ r:-·~es q~e fazem trtumph ~r o~ perpetuar o belto cp ::>t.ymo de Campolide. 

se s p. r tad r .. s, out ro • porém, h a tA~ f caos e num~ parte do territl•rio buta:enense. 
nca~u l ad s, 9ue. fa zem naufrs6ar p ~ss a3 e O no· e é c cCordi&burgo do-- S ub que prc-

locahéa?es · (Rzsos). _ . . tend::: d r á cidade e município de 'fres Co-
~ão ta,.ea ~x mp!_r s para naJ fatigar m:~ts ra;õe do Rio V :&ide (o n me offici sl at~ ~ J:· 

mats a ca•a (m2o aJo.ados g~nus), e a verdad: sus, Maria, j J~ d: Tres Coraçõ:s éo kio 
é ue tcdo satx:m essas btstor.as melhor do Verde); c DJmede cCordiaburgo do Sul• , ci· 
qu e :u. ·: . . . . de de do ~o~açi!.c •, colloc1oa nas p~ragensen • 
. Satnt Htl t r~ . que fo1 o ma1s culto ~ Vta- cantadoras do Sul de Minas. será JDContesta-
\2.ntes européus que; e rcorrer.am o Bras il, nas v.elmente bem appJicada a esse gca~dc etnpo• 
vesçex:a~ da nossa mdependec1a e que _dt scre- n:> dJ commercio e das feiras pastons, na par-
veu hhnas Gera~s com tanta aympa.th1a, aen . te meridional do Estado 
d qo e to~ ) bom min~iro dev7: ia POSsuir suas Opposta á sua hom01;yma do Sul e com eUa 
obrl . de Vt •gen. ; Sa_mt H.latre d.eclara a sua. rivalizando no caminho elo progresso, ficart a 
ogertsa pelas comprt ~ den: mma;ões co~ OordtÚJut'go do Not'le, que a bondade do santo 
que os r, r tugue1es bapt rsav1m <:ertas locah- velhinho o padre João de Santo Artonio, fun· 
dad~s : 1 • dou nas serras e aJcantis de municipio de Sete 

OH12. el e de ·st s pob es Joga 'es. cu1o povo Lagoa.s no districto de Vista Alegre á mar-
tã b·m, hospi ta'eir e d::ce, nesta t e-rra mi- gem d' E. F. Central. ' 
n· ica b: m parF c id <~. á B~ t an ~. a .franceze e en· S . S .bastiào da Set'ra do Salitre districto 
c~ava ~a no cen.r.l da te ra brasaJeira :_ eu a~ - do município de Patrocinio, pa sará• a denomi-
ptrava d . r-lh~s uma. out ~a. d ·n•.mmaçao mats nar-s: Ilagiquid, que em tupi quer dizer elacta-
de ac .. ordo com a 1mpl•c dad- e lllane<a de mente : c;erca donde o sal br-tat. Evidente-
costume\ ce~te bell pa' t I mente é uma e:xpresrà~ s i ão muito mais 

S . P rcs=dentr, um outro pov,1ado que está bon ta~ mais curta e mai'a fac il de se prcnun-
nu cond1çõe .. de s~ r di t ricto é o d ~ cFarran- ciar: ora. a lei do menor esforço at~ na gec-
chOil• , muoic · i ) de Ar~ssua y, e para c!se grapbia politica deve ter sua applicaçãc. 
p v a 1, de accord com a in1icação que me Vania da Pa~f81za é uma exprcssii.J de pro· 
foi da :la pelo m: u nobre co1kg3, sr. lgnacio s dia avariada que o vulgo já perpetuou, pois 
Murta, Pt ponho o nome de c \ r iary•, que ninguem mais diz Varzea do Pântano, ao refe-
assim ~e chamlil ' a a pnmitiva t ribu indigcna rir -se ao vizinho povoado do municipio de S. 
que 4lhi d minou no1 pri cipiO!l do ae.:UIO pa · Quiteria e que clcsta Capital pO:lCOS kiJome-
sad:> . I t r Js dista. 

<Con eição de. Morr' nhos• . r.o municipio c!e Par~ que não çermaneça um aolccismo. com 
januar;a, pa,sua felo meu proj~cto a del!O· a sancçao of(icial, cu prop nho que a esse po· 



voado tio prosimo da capital se ~ o nome de 
Ym_.,., poil o nome Ibinetl, que ha annos 
para elle foi lembrad') significa cpáo gl'Oisc•, 
madeira pesada, o que melhor se adequaria 
10 diatricto ha pouco chrismado de cFeroão 
Paen. 

Aeaya c! o nome. sr. Presidente, que, como 
Y. exc. abe, inspirou uma das mais bell .s 
obras do dr. Joaquim Felieio oos· Santos, gran-
de jwiaconaulto e o maior dos hi•toriadorca 
mineiros, segundo o c~ncei~o insuspeito de 
Sylvio Romero. 

Recordar ·se o nome dcsae graDde brasileiro, 
DO seu bello romance hiatcric:o, t incontesta-
velmente mcda<ÚI de ;ustiça e é por isso que 
entendo que a um dOa districtos do municipic 
que lhe foi berço, o de D.amiDttna, ae cê a de-
DOminação de Aet~y4&4, que assim se ch•mará 
o }..,_ar que ora tem o feio ncme de 7aH4. 

Si Já temos no Esta :1o um dist&icto ae Es· 
,.,.làtu, 0) lllUWCi!JiO de Fenos. nao t d;· 
maia dar o nome de Sapllyrat a um novo dt-
atricto, que o projecto cr&l, na povoação de 
S. Antonio da Folha Larga, no município do 
Peçanha. Serlo cases nomes. ar. Pres1dcnte, 
recordaçOes perennes :tessas gcmmas que offus-
caram a. imagilll(jlo c!os bandeir.Jntes. em um 
doi ccyclo•• mais formoscs da hhtoria pa. 
tri&. 

No meu município nttal nl:> deYemoa mu-
dar esae Yelho nome de Serro Frio. legendario 
na historia mineira; mu alli se chamou pri· 
meiro IviJ.,-ully, a terra da montanha fria e ne· 
Yadl, a terra j va fra uedos eperoa na língua· aem de Claudio Manoel ; pelo que demcs esse 
aome de IvUurdy a um poetic:o arraial engas-
tado na Serra do Espinhaço, o arraial d: Milho 
Yw4, ao 1ctual município do Serro. 

No Obte, onde \i cs nomes de dois Inconfi-
dente~ se ligaram a duas localidades-o de 
1vadltlles á Yelha cidade de S. José d'El-Rei e 
o de Y~ hlloso á povoação do Bichi· 
nho. era justo egua)mente que rccordissemos 
o nome do poeta ~i io diiL Gama, o cantor 
do cUtuguay• ; e assim :. projecto propõe a 
mudança do nome do p.:.•oado do Mosquito para 
Baait\o da Grma. 

U, nessa (Qcantadora regilo alpestre1 que 
noe defrcnta com S. Paulo. ba, sr. Prcsiaente, 
um po'oado celebre pelo seu clima aa!ubeni . 
mo e pelo seu fumo d~ excellcnte qualidade, 
S. Jos' do Pie~ ; pois bem. demos a esse PO· 
Yoado aprumado no alto dl. montanha da Man . 
ti::,ueira esse beJio nowe de &Mortle, creado 
pela imagina~o fecunda. do poeta·incon6dente 
e cantor de V aUa Rica. 

Sr. Presiden e, julgo que com e• tas loDg-2.!-
e fastidiosissimtS c nsideraçõea (do apoiados 
ge,aes) eu \Ustifiquei COOlO pode o meu pro-
1ecto, quero dizer, \astifique1 pelo m~noa as 
':Dinbas intenções e id~aa. 

O n . S•••A Fxcuaa•no :-justificou ca · 
balmente. 

VozJCS :-E fel-o brilhantemente. ( Apoiados 
ger~s) . 

O s•. N•r.soxntt SaNKA: - DGixei bem ~a 
tente que nlo abriguei 011tro interesse ainão 
trabalhar em ccmmum, como o fazem aqui 
todos os meus caros coltegas, em b:m do en · 
grandecimento de Minas (a,oúzdos) ; nlo tive 
bairr;e!DO nem preoccupaç cs regionaes; não 
abrisuei penaamentos par~ ida r i cs cu me ani-

mei de prevençlo contra e~ te c.u aq~ eue dis· 
tricto. 

Estou convencido de que da eollabt>raçlo bar-
monica de todos 03 cspiritr a de boa vc. ntade 
surgirt uma excel!ente reforma administrati-
va do Estado ; e si participasse um unto :to 
temor de termo'l muitas leis qoe se 'tropel· 
Iam em ronaerie de~ordea•da, com:> iá no par-
lamento do Imperio duma feita dhia. c t: m iro· 
nia aquclle espírito attico, que foi ferreira 
Viann:~, lembrando que c1 unica lei nec(ssaria 
a decreur.se entre nóaacria a que mandaue 
executar t"'dls 11 O'Jtru leis anteriores. como 
risco, entretanto, deua mcsmll lei unica estar, 
l4 t:cra' d!pois d~ promulg1d1, 1 pedir uma 
outra .e i que a puzesse e:n exf cuçàc·• · não 
v1ria 2g 12. tr·z~ r a minha pednnlla para o 
magno editicio em corutrucçao da noasa. refor-
m adm•nistratin pela qual Unto reclamam 
gcvcroo t: p vo, numa continua insiatendl. 
{A polados). 

Não participo U nto do pe~ s i mismo, q e foi 
a tonica do bel'o espirito da !Uelle lutnmar do 
s~nad:> brasileiro ; nem me eonYenço de que 
seta 1.1ma c.b·a imfroficua o tr.,balhaq: Ia :1e-
cr..taçà~ · das nosaa leia de estatisttca. 

P.-.rodian:to Taine, direi: csi mauvais CJilC 
soit un legis latcur, il y :;. qaelque chose de pare, 
c'est la su!)preuion de la fa, ulté de légif6· 
r r.• 

Por minbutd.) que eeja o meu esfo•çco, por 
nulla que aeja a minha competencia (n!o 
aJoiado• gwaes) em todo o caso eu procuro c a 
minha obscuridade legislar com sanceridtd~ e 
amor para a noss~ querida terra mineira. 

COncllli.ldo, ar. Presidente, direi que com a 
mesma ancia com que o paiz inteiro •fPlardl a 
decr çao Je uma boa lei para o reg1men de 
mine ção e de uma salutar e· moralizadora re· 
for-.a para o ensino seeundario e superior ; 
asSim tamb:m o pOYO mineiro aguarda com 
b:m motivada impac:icncia a inadiavel deere• 
b çao de uma nova. e equitativa diYisão admi-
niatrativa e \Udiciaria do Estado de Miou Ge· 
raes. (MuUo bnn ,· ,.,.·to 6ent; muilo 6e111l O 
orador I calorosa""nle f eli&U4do jJor s1us colle· 
,os p,esefiUs J. 

Projecto n. 128 

O Congreaso Legislativo de Minaa Geraes de-
creta: 

Art. 1.• Ficam elevados a diatricto de pu oa 
aeguintes povoados: 

de Piedade de Ouro Finot..~esmembrado do dls-
tricto da cidade de Ouro l'ino, no municlpio e 
comarca do mesmo nome; 

de Mariano Procopio e Bemftea, desmembrado• 
do diltricto da cidade de Juiz de Fóra e contl· 
nuando a pertencer ao mesmo municipio; 

de S. Sebastilo da Barra Manaa desmembrado 
do districto da cidade de Muzamblnho, e conti-
nuando a pertencer ao município e comarca de 
Muzambinho; 

do Bom Jardim de Tayobeiraa, desmembrado 
do districto da cid.ade do Rio Pardo, e o de Nossa 
enhora da Ajuda da Veredinha, desmembrado 

do districto de S. Jose' do Parai10, ambos per-
tencentes ao territorio do mun.icipio e comarca do 
Rio Pardo; 

o de· Capellinha do Corcunda, recebendo o no-
me de ltaUn.inha, e sendo desmembrado do dia-
tricto da cidade de Sant•Anna de Ferroa, eontl· 
nuando, entretanto, a perlencer ao meamo munl-
cipio de Ferros; 
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de S. Antonio da Folha Lauga, desmembrado Art. 8; • Fica revogado o dispositivo da lei n ; u 1 districto de Santa Maria de S. Fellx no mu- 3.409, de 27 de julho de 1887, que transferiu da 
nicipio do Peçanha, e continuando a periencer ao enta:o freguezia de S . Joio EvangeliJta para a 
mesmo termo e municipio; da cttJade de Sua~~uhy (hoje Peçanha) a fazenda 

o de General Carneiro, desmembrado do districto de S. José daa Barreiras. 
da Capital, maa continuando a pertencer ao Art. 9. • Ao município de Diamantina contl· 
mununicipio e comarca de BeBo Horizonte; nuam a pertencer oa seguintes distrlctos de paz, 

de Poté e Rio Preto (este com o nome de Ita- conservados oa mesmoa limites fixados pelo art. 
h :ype'), desmembrados do dlstricto da cidade de 15 da lei n. 319, de 16 de setembro de 1901: S. 
Theophilo Ottoni, e o de Pampâm, desmembra· Antonio de Diamantina (sbde), Curralinho, Men· 
do do distrlcto de A:ymoràa) todos tre11 do muni· danha, Rio Manso, S. Joilo da Chapada., Guinda, 
cipio e comarca de Theophho Otoni; Eapirtto Santo daa Dattas, Gouvei11, S. Anna do 

de S. Francisco da Ponte Alta, do município e Inhahy, Tabúa, S . Gonçalo do Rio Preto, .Mercez 
t ermo de Sacramento, e conservando as mesmas do A@ssuahy, Curimatahy, N. Sra. da Gloria, 
divisas que lhe foram dadaa na creaçlo munici- Campilias de S . Sebastillo, Riacho das ·aras e 
pal da lei n. 88, de 1901 ; Pouso Alto. 
Para~rapho unico. Os limites desse novos dis- Art. 10. Ficam mudadas aa denomlnaçOes doa 

tricto de paz serllo fix ados em lei ordina ria, me- seguintes districL de paz e localidades do Esta· 
diante representações das respectivas municlpa do: Agua Pe' (municlplo de Dores de Boa Espe· 
!idades a cujos territorlos pertencem. rança) para Jgoaypaba; Agua·Quente (munlclpio 

Art. 2.° Fica snpprimido e annexado ao dia- de Rio Pardoi para TherJnápolis; Abbadia d'Agua 
trlcto de Piedade de Minas Novas, com eeu mes- Suja (município de Monte Carmello) para Jpuxi; 
mo territorio actual, o districto de Calçara, do Aguas Claras (município de Bomfim ) para Santa 
municipio e comarca de Minas Novas, revogados Silverlna; Antonio Oias Abaixo (munlclpio de Ita· 
asaim os dispositivos da lei n. 2.911, de 25 de se- bira do Matto Dentro) para S. Antonio do Plraci· 
tembro de 1 82 e art. 2. • da lei n. 2.566, de 3 de cuba: S. Sebastião da Ped ra do Anta (mdnictpio 
janeiro de 1880 . de Viçosa) para Itaptr; Piedade da Boa Eaperan· 

Art. 3.o Fica anncxado ao municlplo de 'San- ça (municipio de Alto Rio Doce) para Eapéra; 
t• Anna de Ferros, e com o seu primitivo nome Conceição do BoQueirão (município do Rio Preto) 
de districto de Sant' Anna do Paraíso, o actual para Jmbutáias; Santa Rita de Barreiros (munlcl· 
terrltorio do di tricto de Ipanema, que havia pio de Araguary) paraltaguába ; Almas (mnnlci· 
passado a pertencer ao municlpio de Itabira de pio de Curvello) para Angeruhy· Carmo do Onça 
:Matto Dentro. ev-vi da lei n. 319, de 16 de se- (municipío de Itabira) para Itabirina · Brejo da 
tembro de 1901, art. 13. Passagem (municlpio de S. !Francisco) para Igay-

Art . 4. o As divisas do dlstricto de naz de Slo pe '; no Sebastilo da Cachoeira Alegre (munici· 
J 11 E r t d' t 1 t 1" ·t h pio de Palma) para Porangaba; N. Senhora das o 0 vange JS a com 08 15 r c os Iml rop es Candeias (municípiu de Campo Bello) para Cande· serllo as seguintes : tomando como ponto de par-
tida a divls!Io pelas aguas do Rtbetrno da Mesa la ria; Conceição do Cap!lo Redondo (municipio 
com as do Sujo ate ' á cachoeira dos Costas, de de S. F rancisco) pa ra oápuiln ; N. Senhora do 
ambos os lados e dahi ate' 0 enpigilo abaixo da Carmo do Escaramuça (mumciplo de S. Antonio 
povoaçllo de Silo Bento ; procurando depois as do Machado) para Carmo da Peleja; N. Senhora 
aguas do ribeirão daa Aráras com suas ver- da Conceição de Carrancas (munioí?iO de Lavras) 
tentes-ate' os limites da Fazenda de Afnio Fe- para Carranca!; Bom Jardim (municipiodo Prata) 
lü:: ; seguindo a Cordilheira que divide Aráraa para rtaitlnga: Santa Cruz da Chapada (município 
com 0 São Nicoláo Grande e por es . ate' á de Minas Novas) para Aratu'ba; S. Antonio do 
cachoeira do Telles, na Fazenda do Catone' ; Chíador (municlpio de Mar de Hespanha) para 
saltando o lado esquerdo do S. Nicoláo Grande Teixeira Leite ; 
para o S. Nicoláo Pequeno, abrangendo todas as S. Jose' do Corrego d'Antas (município de Dores 
suas vertentes de ambos os ladol ; em seguirla do Indayá) para Tapirahy; S. ebastillo do Curr I 
a panhando as aguas do Canna-Brava, de ambos os (município de ltapecerica) para Nova Estancia; 
lados das cachoeiras, ate' o Jogar denominado Pe- S. Jose' do Carrapicho (mun icípio de Queluz) Jlara 
dreira limites da Fazenda de Jose' Coelho, e da h i Carijóa; Senhora das Dores do a macho (município 
acompanhando sempre as aguas do Canna-Brava de Jtapecerica) para Peperyl; unta Rita. da Ex-
em procura da Cordilheira do Borrachudo e su- trema (villa) pa ra Lind bur~o; <". . da Boa 
bindo ate' ganhar aguas do Babylonia ate' á sua Morte (município do romflm ) para Euthanasia; 
foz no Corrente do Canõas; e dahi seguindo pelas Santa Clara do Mucury (r .. unicipio de Theopl.ilo 
linhas divisorías do Correntinho ate' a · cabe- Ottoni) para Aymo re's; 
celras do S. Nicoláo Grande e riheirllo da Mesa S. Gonçalo do Brejo das1 Almas (municipio de 
onde f>!ch a a divisa no ponto de partida. ' lontes Claros) para Nova Elysia; Jesus Maria Jose' 

Art . - .o As divisas do novo distrlcto de paz das Boa Vi ta d,o Aranha (mu nicípio de Ouro Pre· 
de Silo eba tião dos Pintos com os dlstr1ctos' Ií- to) para Ibitirvy; Folha Larga (municipio do 
mit rophes serão corridas por uma linha a partir Peçanha) para aphyras; N. Senhora do Gloria de 
da Cachoeira do Tellcs, aeiJuindo pelo s. Nico- Guanh!es (município de Guan hlles) para Divino 
láo abaixo, lado direito, ate' sua foz com 0 uas- de Guanhiles: Agua Limpa (município de Alfenas) 
suhy e por 11ste abaixo, sempre pelo mesmo lado, pa ra Porangy; Farrancho (povoado do municí pio 
até á. cachoeira das Marêtas; dahi se~otuindo 0 rio de Arassuahy) opara Ariary; ílo Caetano do 

ua uh 11 ima até o corrego dos Pereiras, in- Japore' (município de Janua ria) para Santo 
clusivc' nbrangendo todas as vertentes do Can- Anto~l? . da Ma~ga ; Silo Pedro ~e Alcun~ara 
sanç!l l) até á cachoeira do Tellcs, onde fecha a (mumc!plo de Jmz de .Fora) para 1mllo Per tra ; 
linha no ponto de partida Olho d AIJU (mnnlciplO de Bocayuva) para Jpu· 

0 
· . • • • uy; Piedade dos Gerae (município de Bomflm) 

Art. 6 . . P1 ca transf~r1da p~ra o povoado ~c pa ra Oer:11ina: anta Helena (municlpio de Gua-
~:o Jo~é do Passa-B m a .se de d<? actual d1s- rará) para ll ellud ia; . Mig uel do J quiii nhonha 
micto i . paz de . ebashllo .do RJO Preto, do I (município de Arassuahy) pa ra Archangelina; Ma-

unlc!p_I00 c~mar a de Conce~çilo do Serro ._ d e de Deus do Rio Grande (município po Turvo) 
n ~rt . ' · F1ca !_ vogada a le1 n. ~ . 41_3. do oJ d para Ipui <> ua•sn '; Santo Antonio das M monas 
/' embr? de 1..,, ' ·. gu. creou o distr1cto de paz (município d Tremedal) para Carahyba: Cam pos 

o ape, do mumc1p1o e comarca de Montes de Maria da Fé (mcnicipio do Pedra Branca) para 
Claro•. Myriacampos; anto Antonio do Matto Verde 

.Pa~a~rapho u~ico . Continuará incorporado ao (município de T remedal) para Ca qulry; Nossa e-
dutrlcto de Breto das Almas, domeamo município nhora do Desterro do Mello (município de Barba-
e coma rca, o territorio que a lei citada desmem- cena) para Campollde; Nos a enhora do Pilar do 
brára para constituir o districto do Sape'. Morro do Gaspar Soares (m unicipio de Conceiçlo) 



"P&r& Morro do Pilar, Sant'Anna do Onça (muni-
ciplo de Pltanguv) para J:1guaruna; Sant'Anna 
da Pedra Bonita ·(municlpio de Abre Campo) ~ara 
ltaporan~ra: S. Jollo Baptleta do Pernambuco mu-
niclplo de Boa VIsta do Tremedal) para S. ollo 
do Tremedal; S. Jo!é do Plcu' (municlplo de PoÚ· 
ao Alto) para Itamonte; Conceiçilo do Pompeu 
(munlclplo de Pitanguy) para Burltyral; Santo AD · 
tonio do Riacho dos Machados (munielpio de Grilo 
.Mogol) para Gyparamtrim; Conceiçllo de Morri-
nhos (municipio de Januaria) para Matbias Car-
doso; Redondo (municlpio de Queluz) oara I~oa
plrlln; Silo DomlngOIS do Rio do Peixe (municipio ae Canceiçllo) para Nova Gava; Silo Conçalo do 
Rio daa Pedras muntciplo do· erro) pua S. Gon-
çalo do Serro~ R o de S. Francisco (munlclplo de 
Santa Barbarll) para Piraoleablnha: Santa Barba-
:ra do Rio Novo (municiplo de S. JoAo Nepomn· 
ceno) para Ibiangu,v; S. Gonçalo do Brumado 
(munloiplo de S. Jollo d'El·ReiJ para S. Sebas-
tillo da Victorla; S. JoAo Baptlõta da Serrada ca. 
nastra (municlplo de aoramento) para Itamburá; 
Pao Grosso (município de Rio das Velhas) para 
Fernllo Paes; S. ebastiAo do Sem Peixe (muni-
clplo de Alvlnopolla) para Plracoêra· Mosquito 
(municlpio de Tiradentes) para Basllio da Gama; 
S. Sebastião da Serra do ~alitre (munioipio de Pa-
troclnlo) para ltaglquiá; S. Gonçalo das Tabocaa 
(munlcl pio de Curvelln para L&alaoce: Santo Ao· 
tonto dos Tiros (munlc pio de Abaéte') para Aba· 
tyra; Cordiaburgo da Vista Alegre (municipio de 
Sete Lagoas} DUra Cordiabur~ro do Norte; Tres 
Corações do Rio Verde ( cldaJe e município) para 
Cordlsburgo do Sul: S. Sebastlllo da Ventania 
(muntciplo de Vllla Nova do Resende) paro lby -
tul; Varzea da Pantana (municlpio de Santa Qui· 
teria) para Villagem; Santa Maria do Silo Feliz 
(munlclpi9 do Peçanha) para Santa Maria do Suas· 
auhy; Conceição da Estiva (municiplo de Pouso 
Alegre) para ltahim; Tabu'a (município de Dia-
mantina) para Ac yâca; NoBS& Senhora dos Pra-
zeres do Milho Verde )munlcipio do Serro) para 
Ivituruh y. 

Art. li. As cidades do Bello Horizonte e Juiz 
de Fóra se dividlrllo em dois distrlctos de paz, 
cada uma: os dlatricto• da Boa Viagem e S. Jo-
aé, a primeira; e os de Santo Antonio e da Glo-
,Jia áa segunda. 

Art. 12. Revogam-se 11.8 dlsposlçOes em con· 
trarlo, 

Sala pu ses Oes da Camara dos l)eputados, 15 
de sete d ro de l!ll .-Nelson de enna.-Pedro 
Laborne.- - E. Blum .-Ignacio Murta.-Jolo Por-
phirlo.-J llo :Antono.-A imprimir-se. 

Passa-ac a 
::a.• PART! DA ORDEM DO DIA 
1.• DI~ COS liO DO PAOJitC'l' lf. 94 

E' lido, posto em l· • discuslll e S!.m d!· 
bate ap:>rovado o pro1ecto n 1}4, auctortzando 
a crea~ão de qu .tro escolas normacs no E!tado, 
-A' CO!IImissãJ de Redacç o. 

r . •"discus&ão do /Jr'Ojecto ,. . qz, do Swado 
O;spcoslda a leitu I, I requerim~nto do sr, 

Jo~é Alves é POsto em 1 • 01scus~ ão o 010 . 

lecto. n . 171, d ' 'e ado, àchtituin lo u pecuJio 
ejla} dol funccionariot publicl s d E tado. 

O sr. ~nua FI~Juelledo (sem ,.ettlslo 
do orador ): -Sr. P esid::ntc, não venho d1SCU· 
ti r o l>rl jecto, veo h l a ?e nu fazer uma decJa· 
rtelv d ~ voto. 

Ha trcs annos tive a b.onr1 d: n:a11ifeatar 
perante a ~au. 'o meu motta de ver fa •ora.,cl 
a um projecto de peculio legal, aqui apreacn-
tad ' ~lo noaso saudo"o cr llejrt, o sr. J llo 
Bnulio. cu1oa lerYiÇ' S, nesta C\ttau. foram 

releYaotiaaimoa e cuia r~c?rlaçlo 1empre r.os 
c! grata. Agora que nos Yem em eauat do Se-
nado e qu~ oous neohum traz ao EstiCo, olo 
p01a0 de1xu de manifestar a minha satiafaçã) 
por ver se,uramentc amparada a família do 
fúOcciooario. 

Alc!m de tudo, •~ . Presi2nte. tem o pn jccto 
:a •autltJCm de, maia tardt', talYcz. regularizar 
o sy · LCma de aposentadorias que já vae pe-
r ando so"lre os cc fres publicos. 

O pro,~cto nlo trazcn jo Clnua ao Eata:So e 
pn: curand~ garantir o futu ·o d~s fim: lias dos 
funccionuics merece apprc.vação da CaaJ, pois 
que, foi ceutelos•mentc organizado c bueado 
em calculos seguroe, CllllO aAo •s tabcllas das 
Companhias de Seproa de Vida. 

Estou. po•s, conveoçido que ell~ r~~IYe a 
situa~ã~ difficil em que ficam as famtb&s doe 
funccionarics aJc!m de ser o completamcnto 
dls apc sen~dorils. 

o ·claro, po:s que voto pelo pro\~cto n ata 
diS<usaio e qae tambem por el'e vetarei nu 
dem · is. (Mui/o 6e,.). 

NinfU m mais tom•ndo a palavra ence..ra-
se a d&scu,slo sendo approndo o prcjecto 
c remetti "'o i • commisalo d~ Orçarrent(>. 
Em411d4s do Sl1J4do a~ projec/o 11. 99 (P,o;o. 

nf4o n. 68) dt~ Camara 
E' annuociada a dis:usslo das emcndlsof(e. 

recid.s ~elo S:nado ao protec::o n. 99, (propo-
aição n. 68), da camar1 que modiüca e inter-
preta a• leis aa 171 c' 496. 

0 s•. V AX.D MlllO D~ MAGAX.BX&s, em DOme 
da commissé\o d~ Legislaçio e J stiça, envia 
a McSI o aegu ntc 

Rlguerlmmlo 
R(quer~mos o adi1mento dl diacusalo cüa 

t menda . d'l Senado á proposição n. 68. desta 
Caman, para I seaaloSejUJDte. "' 

Sa•a das sessões, IS de setembro de 1910. 
-Valdomiro Magalhães.-Pcric!ea de MeDdQn• 
ç. .-jcsé Alvea. 

Posto em d scu"tlo o rcquet imento ~ elle 
appro•,a :b sem debate. 

2. a diSC1,SS40 fÜ projtdD n. 169 do ~ enado 
E' annunciada a 2. a discusalo do projccto n. 

t Ó<), d:J Senado, auetorizand> o governo a cou. 
e.::er privi legio par1 o transperte de pass,gu· 

rcs c cargu no rio Araasuahy. 
Em diacusaão o art. r • o. 
O sr. ll)aaclo Ma• ta :-Sr. Presi-

dente, pedi a palavra para apresentar ao pro-
j: cte a aeguimc emen:it. (U) 

justi6c•ndo o projecto e a c~enda qu~ apre· 
sentr, tenho I informar I Caaa que se trata 
de c!ols grande.; rios do Norte, -1ue nem mesmo 
na catação da secca se prestam a ser tram-
postos á nu; c: aãm rm car.ó~. 

i pelar~ co1diçõ;s finatceiras do E atado, nio 
é pos ivet serem construidas oontcs para ouro 
doa bab'tantes daquella. região que. pela sua 
O'lga distanc.a, acha-•e desprel8da e aban-

coaada à seus proprio• recursos entendo que a 
Casa não ckve negar a sua app onção a uma 
le~r:braoça çaue tiveram dois cidadl~ residen· 
tea na cidade d: Arusu» hy e na 1mportante 
povoação d J I ting•. (.' poiados). 



A cidlde do Arauuaby, :.r. Presidente, bem 
como o Jtinga, slo, doia centroa eoosumidorea 
emercados da zona; entretanto, pan levarem 
surs cargas aos mesmos, os trcpeiroae viajan· 
tes terl o de atravcs1ar o.srios Ar~ssuaby e je · 
quitinb.ooha em cac-ôas, ás vezes com graode 
perigo e sempre com deaYJtiS e traoatho de 
de~c•rrcg<r e carregar as tropas, passando os 
arumrcs a nado,. ao f 8HO que havendo o ser-
vi o de transporte por meio de !:arcas presa 
á cabo· de anme. cersarão taes mccnvcnientca. 

A povoação da Itinga, que está ha 10 lcguas 
a.C:airc; d~ cidade do Arassuat.y, é banhad .. pdo 
grande e magestc S:l jequi innonha, rio cauda-
llSO, j1 •euoi das as su~s com as •guas do rio 
Arass -aby, ~ r:nc!o tambem neccssario atrues · 
n l-o em c anõas os tropeircs e vi 'l jant~ da 
rrargen: dir-~ ita par.t Jevarem suas mercado 
rias ao mercado. 

Em these, sr. Presidente, sou contrario a 
a privilegies,, que c:msid :ro rn .;dida odiosa, 
eatretant:J, n~ c 1~0 de que se tr!lt;. , slo prcci 
sas grand::; despc~as e o c rpitah!Jtl. ou empre-
zario QU~ const ruir ta~ s meios .4e passl 'J"CDS 
devem t er s sw 3 intc: resses a Ciutdaéos, afim 
de e.., it:ar p:- ·juizes qu~ seriam c: rtos no ca!o 
de urr.a cocc .. rrencia c por isso justifica-se o 
privilegio de que tratam o prc j ~ ct0 e emenda. 

N'stas ccndi ões penso que a Casa d:ve 
•ppro•al·as, por que ~ de toda justiça e d: 
grande utilidade prra a zona que, embora im· 
merecid mente, aqui represento. 

VozB : - Representa co:n muita distincção. 
( Jo ados ge,-a~s). 

O SR. A. OuTRA:-Mas tu ~ntcnâo que as 
barcas devem ficar sujeitas i fiscalização do 
go,erno. 

O Sll. IGNACIO •MURTA:-Sem duvida o go. 
vern'J cstabetecerá c:lausulu ganntidoras do 
Estado e d~ interess•dos aem prejuizo dos 
nabitantes rib:irinb:>l q11e; p1ra seu uso aer. 
·. e rn Sr! de suas caróts, •isto que o privilegio é 
para o serviç de transporte de passageiros 
e cargas nu barcas que forem estabelecidas 
pelos concessionarios. 

O s•. JAYME GoK:Es:-A legislação em vi-
gor previu~ o caso. 

O SR . lGtuCII) MullTA:-E' {erdade. Incluo 
hmbcm na emen; a auctorizaçlo egual para o 
sul d: J\l inas no municipio de Alfcnaa. 

Estou informado pelo nono digno collcga, o 
sr. João Lisb ~•. que a medida é justa e que 
wbre e lia militam &'I mesmas razões q Je ex. 
teroei sobr.::; a primeira parte da emenda. 

Não c onheço a zon1 mts entendo que a me-
di:ia d:ve !Cr scceita pela casa, visto em nada 
prejudicar s interesses d J Estado. 

Confio, pois. que 11 Camara appr vará o prc-
1ecto e a emenda -1ue apretento. (M»ito /Jem ). 

Eme~tdt ao f; rojedo n. 1691 do Cenado 

O!pois da p lavra-Aussuahy-accrescente· 
se:-e •o m~ 1or F. r~elino da Silu Gu mão, 
para <Sttbolecer sobre o rio je()Uitinh(lnba, no 
porto da p v ação :la Itinga, no mesmo mu-
nici pio, uma >r~a p u-a transp::~rte de passa-
geiro~ e cargas, e o cida :ão Antcnio AgO!ti· 
nh') L')pes oara e t;belecer sobre o rio Sapu-
cahy, no ogar denominado cBarranco Altc• 
no rLUnicipio d , Alfena<J, o transpor te d: car: 

pa e pusageiros por meio de blrcas eapti· 
vas. 

Sala daa seuOes, 15 d~ setemb~ o de 1910.-
lgnacio Morta. 

li:' apoiada e posta conjunctamente em dis-
cussio. 

Ninguem mais tomard~ a pulavra, enc~.: rra-
se a discusalo, sendo :.pprovados o artigo e a 
emenda. 

Sem dtbate silo apçrorados os demais arti· . 
gos do proiccto. que e rcmettid:> à c•:n:nmisslo 
:!e Obraa Publicas. 

0 SR. jtlV.lUI. PBRNA pede qu ';. se C')nsigtle 
na acta te ~ votrdo pel!l proj-:cto e ~ela emen· 
da, fOrquaDto o auctor desta · itforn:cu as. 
exc. nlv trazer a m~dida ncnh m pre juizo 
aos canoeiros qac vivem noa pontos de que 
t ratam o pn .. jecto c a cmenda. - Será t tttn-
dido. 

2.1 dlscussllo do projedo n . 171. do ~mado 
Dispenaada a leiturar a requerimento do sr. 

:\ristotctes Dutra, é p ~st::~ em l . 1 d scussão c 
aem dtbate approva~o o projecto n. 171, :lo 
Secadc>, auctouzaJ:do o governo a concéder 
crriYilcgio a Lucas Tbobia! de Magalblea e a 
ViUela Fonseca & Comp. pan a construeção de 
t> Strtdl ac ferro e expk nção de manganf z 
ferro, ouro, areias monasiticas e outros me~ 
taea.-A' con:mis1ão de Obras Poblieaa. 

3' di.rcusslb do Prôj~do n. 1f9 
Dispensada a leitura a requ~rimento do sr. 

Senna Figueiredo, entra em 3.1 diacuulo o 
projecto n. 119 . diipond~ sobre estradas pu-
blicas, chamando o mes::-o orador a attençlb 
da Mesa para um engano de ccpia ou de im-
pressão que se nota. no proj:cto, visto faltar um 
artigo. 

O Sll. Ptut9IDBKT• informa ja ter prcvi-
denciaéo sobre o c bjccto da reclamação. 

Sem debate ~ encerrada a discussão, sendo 
approvado o projecto e remettido á COOUiiil&ào 
de Redreção. 

2 1 dis&MSslo do fwoj ed o n. f7o, do Se-n1do 
Dispensada a lciturt, a requerimento do sr. 

Castello Brancc, é pcsto em '. 1 discussão o 
projceto n. 170, do Senado, auctorizanao o go. 
verno a innour os contractos c c lebradoa com 
o Banco de Credito Rea!. 

Sem debate ~ a ·ptovaco oart. 1.0 

Em discussão o art. 2. o 

O sll. CASTlli.I/J BRANCO vem á tribuna . Diz 
s . exc. que a medida constante do pro jecto 
fo i accceita com grandes applausos p r todos 
que se interessam peJo dese&volvimeoto d1s 
forças productoraa do Eatado . Faz considera· 
çõ:t sobre a reduccão de \urcs c cs çru os 
Jongcs, que s. c:rc . reputa serem •s bases dos 
lavorr s concedidos á. Javoura. 
A~ós outras obserVIções, com que o orador 

1=õe em destaque a imp:lrtlncia do assumpto, 
d1z s. ex c. que o seu intuito é apre entar 
uma ( mend•, que determina a . undação de uma 
•gencia em Porto Novo, arrabaJde da cidade de 
S. j os! de Além Parahyba. 

Em seguida o orador faz ver aos seus col-
legas a importaoc ia ccmmercial de Porto No-
vo, qut', ró pelo mo•imento do café, qu ndo 
m1is nào óra. occupa uma posição de real 



prcpoa:feraaeia aa vidl cconomieadlquella zo. 
na, o qu ~ plenamente ~stifica 1 rccla!Dacta 
medida que se contán aa emenda, qae ora tem 
a honra de ~l?reaentar. (II•Uo 6e111!) 

Em~nda ao j)rojeclo "· 17o, do Smado 
.\()art. :a.·, accr:acente-se depda daapala· 

vril creputar eoovenientes• ••• caomeadamcn. 
te a obrigaçlo por parte do Blnco d:: Credito 
Real de funcsar uma agencia em PJrto Novo, 
arrlbalde da cidade de S. J sé de Al~m P'ra.-
bybt. 

Sala d1s ees10es, 15 de setembro-de 1910.-
Ga!ltçllo Branco.-J~é Alves.-julio dal'tlo .ta. 

Entra ccnjuncta:nente em discussão que, 
S!:m n:ais d:bat: se encerra. • 
Proced:n~o -se'a votaçlo, aão approvadus o 

artigo e a emend1. 
sao sem oeblte apprc.vac!OJ os arts. 3·. e 

~. e consentindo a. ca ,. ara que o project~ 
passe á 3.• discas ãu é o mesmo devolvidJ a 
commissà l d: Orçamento. 

Parecer 11. 227 

S:m debAte é approva o o parecer n. l"l-7, 
da commissà'l de Legistaçã . opinando pelo sr-
cnivame to de uma petição de Octaviano Me-
dina. 

Urgencia 

O SR. joXo P :uouo pela orciem, obtenéo 
urgencia, apr~sent • em .n :. e di. commissão 
de Obras Pubhca , o se U&Dte 

Parecer pat'a 3 ." discuss/Jo do PTojecto ,. 171, 
do enado 

A. commis!âo de Obras Publicas e Viação a 
que foi presente o projecto n. 171, dJ Sena · 
ao, já aporova.do em :J . • di cuss_ão, ~ de par~ 
cer que elle passe à terce1ra d1scussão e ae1a 
approvado. · . 

~ala .das comm·ssões, 15 de setembro de 
1910.-.João Porfirio -E. titum. . . 

Soiictta o orador e cb em que se1a. dispensa-
da a impressão do parecer. 

O sa. SBMNA FIGUJUUDJ, obtenjo egu•l· 
mente urgencia. offcreec-, po.r parte da com-
misslo de Ocçam:nto, o segu1nte 

Pancer j)at'a 2. • discussão do j)t'ojec/o n. 172, 
do Snuuio 

(Quinta legis atura) 
A commissão de Orçameato, euminando o 

pro;ecto n . 17l, do Senado, instit·lindo o pe-
culio legal cbs funcciooariOI pub!icos, \t ap-
provado em 1 . • discussto acha o aasumpto 
de g .aodc •mportancii e 'completa a institui-
ção da aposentadoria, por preceito mais pre· 
videntes cre:.ndo o in:üspensa1el amparo ás 
familiu' dos serYidorcs do Eatedo, que d:aap-
parecer·m. é d~ parecer que se\ a o mesmo pro. 
tecto aubmettiCio á 'J. • d1scusd.o e •pprovado, 
para o que subillette á conaidereçlo da C&ma· 
ra as aeguintes considcraçO~ : 

O art. 1. · do proiccto expõe o fim da cln-
atituiçi~•, que consiste no eata'-elecicaento d: 
uma aomma-cpeeuiio•-. que airn de amparo 
ã fa.nilia do funec:ionario, em caso de seu 
fallceimento. 

O art. 2. • d~fine oa elementos ecnstitutiYos 
do patrimonio da - clnstituição• - esses de-
mentos aã : - premias, pecuJio3 cxtinctoa 
por falta de ad~uire~te, subvc.nçõ:s qu1csquer 
que lhe sejam dCatinadn, beneficies que, ~r 
vcntur~. lb; sejam proporcionados e reJJda do 
capital forma :o por eeses ele:nentoa, seJtlD-
d~ as collocaçoea que se lhes derem. 

O art. 3. • estabelece, na fó: .a da. lei addi- · 
cional n. 4 de 16 setembro de 19~'J, a obriga.~ 
toriedlde dÔ peculio, aalvaOJ as excepçóes esti-
puladas e a exc:Jusao do mesmo, daqaeJles fane-
caonarits. que tenham uom~çao inter in•, 
ex:rçam cargo de simples cornmissão, ou te· 
nh• m na data da p.:~b licação a lei, cootr; c to 
de eguro emcompa~bia fl•c1hza<.tw. pelo go· 
verno fede1al. 

O art. 4· • estab:It.ce um novicia.~o de tre" 
anoos. e, si. dentro desse prao failece ou ~ 
d: mittico o fuucciooanc, annuJI-. .. -; a inter i. 
pção dJ çeculi :>, q ue l te correspondia. resti!Ui· 
d J.", pc c isso meam , todos os prc mias pa-
gos. 

P~!lsado, pcrém, tal prazo, tem o ulpectivc 
ldolu iren~e, dirdto, desd: logo. por mut~ dO 
run:clonuio, á ; omma a seu fnc r in~cripta, 
na fó:ma da Je1. 

Fó:ma o art. s. · a• normas a q ue de li e otc. 
d:cer a fixaçao. pelo fuocciooario, d ' scmma 
do peculio, a qUil l em ca!lo algum, excedera 
d: vinte cc.nto de' réis, limite m.ximo, abso 
luto. 

Os ven:ime1 to3 do ca $10 c: a cd~ d: éo fuoc:· 
cionario tambem determinam novos mtximo·, 
que, por is3o mesmo. são relatins. 

Consiste o primeiro no v:Jor qu·muplo d. s 
vencimentOI ancuaes do cargo; o segunoo no 
fll c tal que delle resu 1te -um premio 1: ã~ 
excedente á quinta parte desses vencia.en-
tos. 

Forma, dem1is, t s ;e arti o o minimo vai r 
que poderã ter c. prc;ulio. o oual l!erá :-a irr-
portancia d:,s venciceotc.s de um anno-si o 
cngo rend: menos de 3: ocS:co; - a somma 
3:oocSoc o -p . r~ Yencimentos egu1es ou supc• 
riorea a tres coot a. 

Exc:mplifiean~o. poderemos considerar doia 
fu ccionsrios com o vencimento am~ual de ••• 
3:6ocSooo o r.· de 40 e o 'J . · de 50 annos, 

Teremoi então :- quintuplo de 3:6ocS:xJo, 
egual a r8:oocSoo:> . Seria (Ste o peculio ma-
ximo possiYel a um e a outro, si não ee atten-
d:sae á limitaçlo maxima, devido â edadc. 

O premio aonual a pa; ar acrà, pua o 1. ·, 
.. 37 .,. e para o 2. ·-s,6s .,. 

'Como a quinta parte dCl' vencimentos é rc· 
preaentada por 7JOSooo, segue·ae que os p:-
cnlios maximoa ae deYedo calcular, vendo·IC 
a soa: ma, cu\os premioa attingcm a 7loSooo. 

P-lr uma. simples proporção se obteri o os va· 
Jorcs d~s maiores peculios em que oa alludidos 
funccionaríoa se poderio inscrever, ou por OU· 
tra as sommas de peculio a qile lb.e ,corres-
poàde .lo o premio muimo de 7lO$)CO atten· 
ta as eclados d• cada em. 

Ter-ae.à assim, para o funeccionario de 4~ 
annos- tb:8ooo- e para o ioaeci :mario de 50 
annos - 12:7ooSooo. 

O minimo peculio (por ser o vencimento 
commum m1ior ue os trcs cOiltoa)serâ egual 
a 3:ooo$ooo. 



O art . 6. · traçtu regns()ara a determiaa. 
çlo dos premias, no que 1e scgu ~m cs princi-
pic8 ~ seguro. 

Os premias se limitaria, em vida d~ func. 
ciontrio. a ~o anaos. 

A taboa de mortaJada:Je ad pta:la ~ a de Du 
villard . de feição pcseimista. estatuída para 
populaçã) em geral, sem a ret:tricçto ao ~u
m= medico. 

Os prcmios a cobrar sã ' os dccluzidoa da 
tbeoria de seguros de vidt, p1ra a edrd~ 
mais alta do quin~u,nnio, que abral"'ge a cdadc 
do íunccionario, reguladA e& ta ultima pelo an· 
niYctsario precedente â inscrip;lo. 

A taxa de turos para o calculo dcs premios 
é fixa:1a em 4 °{0 , inferior a que vigora~ á na 
prati :a, o que vem a favor da segurança da in· 
stituiçao. 

Por conto :Ie 1·/il e por amzo, ;1pa arão 18· 
sim : um funccion~rio c...e 3~ aonos- 34$8 o, 
u m fun ciona io de 50 anulls- 56$5oo, C·1mo 
se vê da tabella n. 3 da exposiç~o •nnexa ao 
pr ject ini c ial, debatido ttob n. 249, em r."' dia· 
C íls~ Ao do S~nadJ, a que se segUill O SJbsti-
tu tivo pre ente. 

O art. 7· · prev1u possiYd irr. gula:-idade no 
pag~mentu do prem~os, no cas·1,LPO" txem lo, 
de Jt ~e oça sem vcncament ·s. 

c.s premio3 atruado!l vencerão, desde então, 
juros á rauo de seis por cento ao aono. 

Só ;.erderl\. p"lJéo, · funccionsrio o p ~ culio 
q 'Janr'o, tendo m : nos de cinco aonos de ex -
trcic;o effectivo, u;eoder o deb1to ao v• lor 
do rcmio total de um bienaio ou quando, t en -
do mais d : s an .os de efiectivo ex~ rc i cio, ai 
·cuçar o debito o valor da aocnma <ti resgate 
. O .. art. 8. · permite ao funeeionario de mais 
cle cinco a nos c e exerci c o ( ft .!ctivo-ou rea· 
gatar cu Jib!rlar o peculio - c dá a forma 
de ~lculo desse resgate ou de"a J"b:ração. 
O resgate t a somma que o funccionario po. 
derá haver o. brindo ~rão do peculio em que 
se inscrevêra. 

A ! iteração ~ fracção do p:culio reservad~ ao 
ad~uireLt~. c .so . re~o1vt o funceionario ees· 
saro pagamento ooa premios. 

O resgate, c<.mo é facil prev r -se, é uma 
fcacção, um1 p;.rte d _s premios pagos, frac . 
ção tanto mai-.~r q .. an o maior o numer de an-
uas dcecrridos. 

E ua lrnente a Iibera~ão é um fracçã'J do Pe· 
utio, q e ficará r se"ad .. ao adquireute, fr.l 

c à ) uc, do meamo mod '• crc.~ ce com o 
tempJ , 

O art. Q. • permitte ao funceionario au-
ga catar ou diminuir o premio a.,nu I no sen-
tico augmentar ou reduzir o pecuJio, e tr:açt 
aa regr .. s segunco a~ quacs se Jcullm os 
premie& finaes. 

O art. 10 estipula qt:e dirigirá a ínsti tui-
çã) ·m engenheiro e10 Estado. com um or-
denado e urua gratiíieaçlo, de i jent ico valor 
-t"g .l~l acs venctmentos que ll ctualmente 
perceb ~m taes f:.1ncciooarios, sendo os d::mai>-
funccion ; rios pagos peJos recunos da inst!-
tuiçã • 

NãJ la nus para o Estajo, corque cou-
corrc elle apenas, de faeto, com o ordenad:- elo 
director, vi .. to C< mo a gra~ificaçã l sabira en; 

ultim~ anaJyse, como ae vc do par.grapno, 
d.,s recursts dO cltutitut. •· 

Dctermin•, finalmente, o paragrapho, aer or. 
ganiza :Ja pelJ governo a instituiçào, dentro 
das DJrmas acima espeeiftcadu, deYCndo tal 
organiuçáJ oppo.tww:nentG a:r subiDClllda t 
approvição dO Congresso. 

Em f. co; de tacs co.llideriÇó::-.3, a C(.mmiaslo. 
app.audiado o pr tecto, • .. pina peJa a~.oa appro. 
nçilo. 

Salt dasscs· ô~t!, •s de set(mb ·o de 1910.-
Senna Fig ... eir~:o . -N . Jsoa de Senaa.- j>io 
Lt. bJa.-A imprimir-se::. 

O n. GAt.DIKJ Fios, depois !!e obter urgcn-
ci~, en•ia â Me!~, pu p:ute da commi~ sa.~de 
Keaacçl.o, a seg~1nte 

Redacç4o jlnal do pyojeclo "· 91 

A commi::.são d: Redacçã 1 d Leis, a que 
Li p ;: sente o pr, i'!cto n. 94, lá approY•do 
em 3 " dt S-U S 'lO, e de parect r que ~C adapta 
para red• c ão fi n•J a m~ama com q Je transi· 
tou nesta c~ a. 

811\1. d:~.s ses~õ s, r 5 d: setembro de 19 o. 
-José Gald .no Rios.- j ul io da Mutta. 

O M~M SJI.Nn o a pco::. e o te .n dis ensa .:111 
f rma liO• : s rc~imer. taes, afim de q r.. e · aeja a 
mes -: a d cutHla e votad4 immediatamentc. 

Lid.t, oi ·. e pcsta. em diecu5sà ... , e ncerra-se 
e tio stm l.!ebate c fica ad,aJa a votação por 
fal · de num ro. vi t t rem ae rc irado al· 
guos s nh. r s deput :o dos. 

N ma·s navend a t tar-se, o s r. Preei. 
del lw cc,,.vo.:.a umt ses : ã xtraor inaria para 
ho je, a 8 horas a noite, desigaanjo pua 
a orJcn:. co.s t ro. bllh s o s KUinte 

PJI.lMJllJI.A PA.li.TJC 

Até 9 horas da noite : 
leitura e app:ovaçAo da acta. 
Expecllente. 
Apresentação de pareceres das comlllie-

sõ:s. 
A?resentação de projectoa, requerimentos 

inclicaçôe-s. in erpellaçoes ou moções. 
Discuaaáo de requerimentos, indicações, in-

te peJJaçõea e moçõ:l . 
Appronçlo dt redação final dl pro\eeto n. 

94· 
SJlGUNDA. PAJl'tJC 

Até 10 horas oa uoite : 
co. t inuaç&o da dis:u!l~ão da.s emendas dl 

Senad", 1'1 pro j ~ cto n. 99, (propow:çlo n. 68) 
da : .. mara, q 'Je m1diúc• c interpreta as lcil 
ns . :17 1 e 4QÓ. 

Lennta se a se! são. 

5 •• SES ÃO E XTR r\ ORDINA.RIA NO TUR-
N •). AVS 15 D~ .:;, ETE, \BRO Dr.: IQ tO 

Px~aioaNCIA DJ s R. PRADO LoPas 
SUMMARIO: Acta.- Expediente.- Emendas do 

Senado ao projectc n. 7.- Redacção final do 
de n . . 4.- Emendas do Senado ao projcctc n. 
9::J.-Discurso do sr . Castello B. anoo.- Ordem. 
do dia. 

As cito hora• d1 noite, feita a cbamadl 
acbam·ae pr,s.nte os sr . : Pr1do Lopes, Ar-
gcmiro de Kezeod ·, E1gardll da Cunha, H~itor 
Qe Sol:zt, C•stello Branco, joio Porpturio, Pe• 



.. 
dro Llborae, Valdomiro de Mag~hl:a, Aria· 
totclca 0Jtra, Galdino Rios, lpacio Marta. 
Silfcira Bram. Martina da Silfl, Abcilard, 
Ta•arca d: Mello, Raul do Fari~ Agostinho 
Pereira, ~elson de Senna, J . l? Liaboa. Juve-
nal Per.na, E 1mJDdo Blum, Pericles, S:nna 
Fipoircdoãi Alves do ~. Stylita e Joio 
Antonio, f tando com caua1 partici~ ~ cs art. 
Mirania Junior, Campo~ do Amaral, Silva For· 
tea Antonio Moura. Paol idlo e Eduardo do 
Amaral c. sem e 1~, oa m<is s ~nbores. 

Abres: a aeasao. 
Lida a acta da antecedente c 1110 b .v. nd:l 

qa:m IObre ella. faça obserVil)ÕCS, ~ a a:esm.t 
dda por appr ... v~da. 

o u. 1. • 5J{Cill'I'ARIO dá conta d:> se -
guinte 

.XP.DlJlN'tJC 

Ojficios 
Dois do sr. 1. • secreta cio oo Senado. com. 

mu ica.ndo ltr a bid.> á ~ au .çao a propo!içao 
d: lei 1niciada. nesta am ra uctcrizando • C · 
cor:lo afim de serem " pl i a 'o· à dcuicnio çào 
da instrucçao prima . . .: as subven)ões e auli-
lios que forem d c r~ l .J pe o .ougresa· Na · 
cional, em virtu e · e :. rma "o e .tino e Cl· • 
volven1o c m emen1 s a ; ropc iç1 de Jei n . 
57, sobre: força publ ca p:o r 1 o f •turo xercic o. 
Et11e11da1 ojJerecida1 e apjn r.- ' 1as pelo .._ enaio 

ao P,ojecto "· 87 ( ~r< P()Jif - o "· 57 ), d4 
Oama•a 

I • 
Ao art. 6.0 -Suostitua ·Se elo seguin e : 
Art... A guarja civil da , ·P til d Es t -

do, n > xerc c ~o de 19 11. é fix111 ~m 180 
guardas ci•is, :101 _q 1a.ea vito ·~ rv 1 ão de 6s · a~s 
e p~rc b:rã m11 30S~ ·~ ~or m ! Z : , ra . , 
fi caç o. A ~u rd . q Je ecvir co:no • r .t :-trio 
d inS?!Ctortl sera l bon td a e al r t JtiCI· 

ção. d · · - d' ' d'"' • I O> gua a ctV•S s erao tVa a"'os em .r ·s c ; s 
ses- 1 .o de 1.• 50 de :~.• e 30 de 3.•, per-
ceb !ndo r s e;ti ;a.mente, 1:44 S oo. 1::1l0$ .ol 
c 1:or.$J~o po: anao. 

Accresce tem se ond! convier 0 3 seguintes 
artigos : 

::~.• 

Art igo . .. i.am el"vad:>s a s: : or.;S:oJ an -
n aes l s venc m: nt<. s do i a.-p _ctor dt guarda 
ci Yi l e a 3: J o os do re«~ tivo a di mc·o. 

3·· 
Art igo ... • crea ·o, desde ji, o Jogar de 

den ista da rigada PoJiçiaJ, o qu I rá e-xer· 
c· por um pr fissioull dipl d ) c om a 
gr d aç· o d~ t e : nte c. o venc1men o annuat 
d; 3: . $ JOO . 

A.s s as fun:çõ ;a serão re uhd s peJo go-
verno e d A fó rml maia conveniente ao ser-
viço. 

4.· 
Alterem-se a tab:lla de v n: im:ntos c o 

quadro da di\triboiqlo da f rça, d: mo:.10 que 
o cirll rgil1o d:nttsta b:}ae colloc•do aba ixo do 
aud t~ • no estado·m&ior da B:igadJ. 

5 •• 
Artigo... Fiel o governo do Estadoaucto-

rüado arever. li l&JlJ&r conv Dieote, 01 rcgu· 
A. C. -4 

amentos da Brigada Policial c ela gulrda dvU 
c a fa&er as mo:tiKições que \ llgu nccc•· 
ria~. 

P.aço do Senado do Estado de MiDII Gonoe. 
em Bdlo Horizonte, 15 do a~tcmbro de 1910.-
ChrispiiD J•cques Biu Fortee.-Jo!6 Pedro 
DrullliDO!là.-U:»mca Freire de Andrade. 

Imprimam-se as emenika para a ord:m doe 
trabJJh'll, ficando a camara int:~r•da quanto 
ao obJ:cto da com.municaçto. 

Nau h l pa eccres d= commissõea, nem ~J· 
i :ctos, reqoerimentO'J, indic:IÇC)es, iDtorpcJII• 
:,õea ou mo;Oea 1 a:rc:m apre)cntadOI. 

Rldarç~o fi•al do PJ'0/«111 ". 91 
Subm!ttida 1 votos t &pprondl 1 redacçlo 

fi"la] do proj !cto n. 94 auctorizando o gOfCI'• 
n•J a f,md&r mais qu .. .t'ro escola& norma.s DO 
Estado.-Ao S: n1do. 

Pusa-se á 
:1.• PARTE 0 .\ o: DE.\\ DJ DIA 

ilmend4s do t:<enado ao projedo "· 99 d., caW.. 
(Propo içào v. 68) 

" ' anouaciada v. co ti u çlo da : disculllo 
d• e mendas do Se'l~ do •o pro\ cto b. w (pro. 
p s ç o n. 68), da C mara, que modifica o Í:l· 
e :preta as l:1s o . :IJI e 4)6. 

O r. Ca t llo B"aooo:-Sr. Presi. 
d~nte, a pr jecto n. 9~ . .:sta Cu1. ·aprouYC 
o Senii d.) aprc e ~t r ~~v rsas e eudu. 
D :ssas em: das eu de .t•co a de n. 8. oa 

que a mil.hl. div ~: rg · nc i~ co n C!ll ilJuatrc o 
conceituaJ;r, c'lr r ç o é absoluta. 

O Jegi J d Jr !llJue. ro, s r . Plcsíáente, no iD• 
tu·to C1e tv•t ar ., js ra ptda. edc.embaraç;.da a 
. cça. ' d 1 JU t •ça · o E t • h uve por b!m 
:: r :.~ r :il ·r ·v .t. ia ri v tVil 'os feitos crimeJ; 
m~· n pra ica, o t e ult .•do ae, sa melidl foi 
imp fie o e os serventua: io , em aua m1ioria, 
abandonaram os cugos p~ll falta absolutl de 
ren:la. necesaaria á aua ma o.u tençlo. 

Recon i:1erou então o JegLlador o seu &cto. 
mandand que os feit JI c rimes fossem dhtri• 
buidos pelo er~entuario1 de-e officios de jas· 
tiça d s sé J s d1s CJmarcta; coaservando, eo· 
trc:tanto, aquel es ser cotua.r,cs do crime qao 
não bav.am abandonado seus cargos e qae e~ 
t en:.i!ram nelles con inuar. 

F i, em d vida a guma. um acto de justiça. 
p: rq•Je imp.>rto.l no respeito ao direito adqui. 
ri jo daquet es que se conservaram t frente de 
se s cartorios. 

Entre estes se acha :o:ntemplaoo o se"e~ 
tuario desta capit al . 

Em documen.os que a C mera. ccnbec:e em 
att ata o~ fi rmados por l uctoridtdea, por juizes 
jcs ta r; pita , vê se que o serr,ç ~ feato a 
contento. C<.Jm rigor e z::lo; e perceb,ado o 
ur.cciooario a qua. ta. parte d. a cust• nJS 

feitos em que decae o Estad:~, rulo YeJo ra. 
zão de ordem geral que convença da neceaai-
dade d , <.bj ~ctivo que o projecto procura tra. 
duzir em Jei. 

E c:om nós, ar . Presidente, n10 podemoe 
divi::iir um cargo que nlo c.xhte, cu voto1 por 
eatu considerações, cootra a CIDeQda a. e, do 
Scnad :>. 

A' emend1 n. 10 tamb:m nlo posao duo 
men apoio. 



Easa emenda diz : mcs uma sentença d:poi1 de auatentadl pelo 
cArtigo. Nas 1cçOes e execuções hypothe- Tribunal Superior do E!ta4o reformada por 

carias, si CJs bens hypotheeados forem inauffi. um juiz de r.· instancia. ' 
cientes, depois de excutidos para a aoluçlo da E ' esta a conacquencia gravislima a que 
divida, cabe ao credor a aeção regular e com- nos arrasta a e!Uenda vind& Jo Seaado. 
petente para, em virtude de sentença, hav:.r M11 ~r. PI'Ciidcnte, nlo éaómente esse o in· 
seu pagam~nto sobre outros bens do d:vedtD. coavemente que eu vejo em tal emend•· ella 

Sr. Pr~s•dente, a legisl~ão em vigor g.uan- attcnta, a!c!ID disso, contra a Constituiçtl, F e· 
te perfeitamente ao exeeuta:1o assim como dera!, porque trata d~ materia de direito sub· 
assegura ao credor 01 seus direltcs. atanrivr, diz respeito a ~sumpto que eac:apa 

Pela acção cxecutiv ... hypothecar.a, si 0 de · á noss1. competencia. 
vedor tem dcfe&lS a ap1e:~entar, a b locasse· Entretanto, acmelbante acçlo Fóde dar lo· 
gura do modo ma1" amplo p::ssivel. g. r aos maiores ~bsurdos, "crque o jlliz que 

De facto. no1 embugos que são recebi- YJer a ~cnbecer desse feitJ Fó:!e dacidir em 
<ica como contestaçaq à acção, elle Fó :: allegar contra.rJO a sentença anterif)r c neste caso te· 
t:ldas as d::.fea~S cx•s•entes em dir:eito tae1 remos ~m ., senten;•, depoia de sustentado 
eo.;no sejam pa~amcnto,compeosaça.o p.cscri· pelo Tr~ ~nol 3Upenor c!o E&t :do, reformado 
pçlo, emfim t >dos r s meios qae si r ~lim para por um 1 •z c:e r.• instaocía. 
llirimir a inteoç~ do auctcr. E' e:. h ~ c n·equencia gravisaima a que noa 

O Slt. AaGJCMIRJ DIC Ra·KND~t: - .1\l~s a a rr• sta a emenda vinda do Sena:fo. 
: menda do Senado não Yisa tsso. . 1\\a~. '" · Presidente, nlo é aómentc case o 

O u. CAsTKI.I.') Bul'co:- Eato ·~ fazendo tnconver •. .:.nte que v: f o em tal emenda• ella 
uma exposi~ lo para d~poi• tirar di me1ma as attcnt•, ;l·én C:is&o, contra ~ ConstituiçÃo Fe• 
co : se~uencias e as con -lu•õ• !1 . d:l al polque trata de ..na r da de direito sub · 

Recebidos os embarg: s sA.t. elles po&tos em ~t•:.tivo, d.z •e•peito "· a.~:.umpto que eacapa 
prov., as p:utes a trasoaCl afioill e depds 0 a nr·ssa c mpeteocia. 
juiz profere a sentcn;a. 1 'à o hf>, na. scien:ia juridica. corrente al(u· 

O juiz tem de tomar conbeci::nento d: tod . 0::"' que c·mteste qu ~ a acçlo seja direato. 
a ma teria de defeza articulaca nos emba1 gc•s ja cs rouJanos daziam que a acçlo é o jN lfr• 
e co~clue decidind? .• !i a favor d1 auctor, prc.- s~qumdi i" judicio. 
nun:aando qoe alo tmproce!er.tes aa materias S~i qu -: c:saa dtfiltição c!passivel de censura 
de defeza art1cutad11 os embargrs e julgao- m~ nã ha cwtestação sobre ser a acçio di: 
cll) a penhora por aent,..rça. reato. 

Depoit, diz a lei, se prosiguirt.. o s t rmcs O le~ i~lldor min~ : ro, na l:.: i n. r8 deu aos 
uiteriores coa: o nas cxc:euçõ. s. proa:~torc~ de i i a cornpetencia' para de· 

Ora. sr. Pre~idente, nas execuções procede- nun:tar cr1me<~ d · calumnias ou inju rias fei-
~e á penhora, são os b!ns lendo á praça e tas aos !unccionarius publicas. No mesmo 
Sl na.o são n;fficic: nte ~ara plgamc to do cre- erro .cah1u o lc~i ~ . a:for do Estado do Rio de 
der, este extrahe nO\'O mandado, procede se á 1 anetro. 
cova penhora c levam se os b"ns à praça. Pcis bem; feito o primeiro proceaso, foa le· 

O regulamento hypotbeeario declara ter- vaéa a causa ao Supremo Tribunal e ella foi 
minantemente, qce o proc .. sso da. acção exe· annullada, porque o Supremo Tribunal decla-
cutivíl. bypot h~caria tem a marcha preecripta rou que a acção é materia de direito aubltan-
t>elo regulamentou. 717, de 18so, nos arts. 310 tivo e e~cap•, por isso, á competencia du as-
a 317. sembléu dcs Estados. 

E é o artigo, si nlo me engano, ~ ll que de· E' assim que Yemcs o Codigo Criminal de· 
t~tmina que se procederá, depoia de pronun· clarar a.~~:c~ão publica competente nos crimes 
caada a sentença na acção executiva hypothe· ~e homtCldlO e Oiltroe, a acçilo privada compe· 
ca:ia, conforme se faz nas execuçóea de sen. t ente nos crimes de calumnia e de i njuria. 
tença. Em dirc1to civil dá-se a mesma coesa; é 0 

Pois bem, sr. Piesidente, nA.o vej ::! em face que vemos, por exe;nplo, com o processo de 
d 1 • a 1 d t · fallencia: A fallencia tem a parte de direito a e•, raz o a guma que e erm1ne a :Jbriga. s'!b~tanh~o e. tem a parte proce!sual1 que é de 
ção do credor hypotbe~ario de extrabir o seu dlrea lo ad,ecllvo; mas é tão intimo e tAo con-
documemo já a~izado, par9: novamente pro· nexo o direito aubstanti'o com o 'direito ad-
propor uma ac ; o, con!:guJr nova sentença jectivo r.o processo de fallencia que a com. 
e em seguida ir intentar nova ex::cuçlo. petc:ncia para legislar sobre e&sa mater1·a ... 

De que natereza se rà easa sentença t d . '" Si a causa for julgida, por exemplo em UI· cutr.oa inconteste, pertence exclusivamente 
tima. instanciJ, vem c r~ d::~r, c:xtrahe 0 seu 9° C<n6resso Federal. 
documento, segun jo é intenção da emenda O que se dJ com a lei de fallenci~ auceede 
propõe a n· va acção e o devedor em articula~ com a lei bypotbecaria. 
:o. mestl"a d::fesa que jà art iculou por occasião Si I: s tiveasemos a hberdade par~ legislar 
da acção cx~cutiva hy r~othecar a. sol' re direito hypothecario, serian:os levadca 

D: que ctracter se revestirt aemclhatte a conaequencias perigosas, que redun:iariam 
a.c ão 1 S•rà P';r ve11tura. uma acção resciso · ~a mutilação absoluta d~ direito bypotbeca-
rJI rac. 

Nao, ab clu~amen tc , porque não ~ esta a in. Figuremcs, u. Pr·~idente, que possuimos 
té nção do le~ ~~lador. essa co:npetencia · e o Congresso Federal 
Eotr~t· 1Ho , •emelhinte acção pode dar legar re:creva ao credito hypotbecario a acção exe. 

aos rnator~s b urd~. porque o juiz que vier 

1 

cut iva, JO passo que o legislador estadoal de· 
a c~ubece • rles ~ feJto _pó je decidir C[ll con· ela r e que o credito byp:.t t eeario será proces. 
trano a ~ ~ nteoça antl"ncr e neste caso t ere. s ido por meios l rcJinan os. 
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Eu pergunto : a que ficarl reduzido o direi· 
to de aequelal que é corollario ncceasario do 
elemento rea I 

Como poderl o crcd::>r exercer o direito de 
aequcla em um processo ordinario t 

Eis P0f'41De, ar. Preair'ente, não temos ' o ~
petencaa para Jeg{slar scbrc essa m teria de 
acçlo bypothecaria. 

Mu, argumenta-se que nlo se legisla S:lbre 
o credito bypotheeario, po isso que q · trata 
do restante dl divida a s:>lver, visto os bens 
alo terem sido sumc·e:-.t; s para o pagamento 
do credor. 

Semelhante lrJrUment J nlo te.m abJoluta-
mente proeedencaa, porq ~,;e o prioeipal, nesses 
contr~c:tos, é a divida; a hypoth~ca é o acces . 
sorio, é a clausula adjecta, e, r esae eaao. o fim 
cSo legislador é garantir o crede-r para que e li e 
eonaiga o seu pagamento total. 

O s:a. A:aoaKDo DH RazaNDR :-lss•..J se 
pqa como Objecto hypotheeano. 

U s:a. CASTJU.r.o Buxco :-Si o meu no-
bre collego está co•n tanlo zelo p~lo de,.edo 
hypothcurio, porq:;e este teve os seus becs 
ckavalorisadcs, nao seod) os mesmos sufticieo-
tes para pagamento do credor hyp:.thecar.o. 
a. cxc. deve reconhecer que esse não é o 
meto de garantir o devedor, por~ue, per c.ssa 
fórma, ai o devedor tem bens a serem execu 
tados, clle nada Jucn; ao eontnrio, teri a so-
brcearga das eustas de outra acçio; elle não 
fica, portanto. garantido e n:m tão pouco " 
credor hypothecario,que t cri delongas, e mUt · 
to lfiDdea, para c:onscguir afi111J o acu paga· 
mento. 

Si o meu nobre eollega quer retrogradar, 
volvendo ao passado, n: ste caso faça outro 
projeeto restabelecendo a adjudieaçlo obrtga-
tona para o credor, toda'l u vezes que os b~ ns 
nlo ellegarem para o pagamento deste, u.aa 
n1o proponha uma medidi, que t subversiva 
das leis em vigor. 

O a:a. AaoaKDt'l na RazaNDa :-Ea alo e•· 
toa propondo ; eUa v:iu do Senado. 

O n. CuTar.r.o BRAwco :-E' •erdade; ma! 
v. exc. a adepta. 

Sr. Preaidentc, no momento actual, em qae 
atiiDOI empenhados em lenntar o credito de 
Minas Genes ; em que Yemos o nosso Estado 
collocacb em posiçio bastante inferior e at~. 
pcrmittam-me a expressAo, humilhante com 
relaçio acs seus co irmloa da Republica, ~ 
justo qae propasnemos, ~ jaato que ncs esfor· 
eemc. pela adopçto de todos os meios, de to-
dia as medidu qae dinm r~apeito ao Jenn-
tamento do noaao credito e ao impuls ionamen· 
to cb llOSIO delenvolvimento eeooomico(a.6oi4-
dos) . 

Foi-me obscquiosameate forn~ cido um qua-
dro eomparatiYo doa saldoa em caixa nos di· 
Yeraoa Bancos doa Eatadoa em relação á po. 
pulaçio e superficie rcs?e c~íva'! e por elle nós 

· vemos que o Eetado de S Paulo. c· m uma 
popnlaçlo de 2.567·734 habit antes com uma 
superficie de 290.876 kilometros' q\ladrados 
tem em caixa nos seus Ba: cos 85. J1!5:90']S5l8 
o que dt }}1127 por habitante e ~3S310 por 
kilometro qaadrado ; que o Pará, com uma 
populaçlo de 652 .400 habitante!. com uma su 
perficie de 1 . 149.712 kilometros quadrados, tem 
em eaixa 29-758nQ6SJ09t o que dá por habi-
tante 451611 e por kilometro quadrado 258.883; 
que Pernambuco, com uma população de •.•••• 

r. 1 1 5 .2T/ habilaotea, com uma superficie de 
u8 • . 95 kilometros quadrad a, tem em caixa 
12.975=8641350; o q·:ae c1t por habitante 111635 
e por kilcmetro quadrado JOJSo6:a; quo a Ba-
hia, com uma populaçlo de :a. 3 35 .ooo babi-
tantea, com uma auperficie de 426 4T/ kilome· 
tros quadra1os, tem em caixa 9 · T/8::a8aSq5o, o 
que dt 31969 por habitante e 21175~ por k • 
lometr.:> quactrldo; que o Paranà, com uma po-
pulação de Jll.JSO hi:Jit,ntea. com uma su. 
perficie de 221.319 ki!ometro1 quaarados. tom 
c~ caixa ].014:046S74o, o que dà por habi-
tante QS353 e por ki1ocnetro quadrado 1316 ~9; 
que o Rio Gratide do SuJ, com uma popu1açló 
de J.J-t9·7ÔI habitantca, com uma auperfic1e 
de 23'1. 55j kilometros quadradoll, tem em caixa 
r.88~:89 21765, o que di p::r habitante 11639 e 
p: r k ·kmetro quadrado 71954; que Minas Ge-
raes, c . rn uma populaçio de 1 820.919 habi· 
tantea, co n .. ma auperficie dC 574 .855 kiJo· 
metros ouadradoa, tem em caixa de s · ua baocca 
1. 796:57~$541, o que dá p :>r habitante 470 r't11 
e por kilometro quaarado 3lr:as. 

. . 
O F.~tado de Manas se ~cha, portanto, em 7. 

og•r. 
Só a leitura desta eatatiatiea, extrahida do 

lonaaJ do COMMCI"Cio, é bastante para Justiicar 
o gnnde atcance da medida proposta pelo DO-
bre Pres .dcnte do Estadu, quando sol1eitoo ~ 
Congr~so os meios necess~rios para fundar 
em Minas um Banco com o capital de quatro 
milhOes sterlinoa. 

P•• a reaJizaçlo de uma ic~a tão grandio-
sa e necessario que fi rmemO!, ~ m .,rimeiro 
logar, o credato do Estado, inspirando confiiD• 
ça 101 capitaliatv, po:que o eaçitaJ, 3enho-
res, é d:sconfiado e precavido; e não se ri c:an 
medidu desta ordem que visam, com.> faz a 
emenda do Senado, tolher a acçlo doiBancoa 
na liquidaçãJ de seu erediu, na liquida.çlo de 
1cus títulos de diYich, tornando e111. Jiqaida· 
çlo moroa, sem resultados para oa eretlrea e 
sem vantagens pan o devedor; nio aert por 
taes processos que ltvantarcmos as força 
ecocolllica.s do Eatado, que irmaremos seu 
credito. 

E' preciso, portanto. que ténhamos civismo 
bastante para negarmos o nosso apoio e o 
nosso voto á essa emenda do Senado, porque 
ella, no momento aetual, Yem causar emblr&· 
çoe e serias pcrturbaçOea á acçãl prudente c 
patriotica do nosso governo. 

Tenho àito. (M11ito bem! Jl11Uo bem! O 0111-
t/qr I ealorosame,.U jeliciJa~o por snu &~~lU· 
grzs). 

o ••· A~Jo•tlnho Perelra.-(Não te-
mo' o seu aiseurso). 

O ••. Valdomtro de Masalbàe•. 
-(Não tem ..,s o a:u aisc r3o) . 

O ••· .Juvenal Penaa.-(t\ão temoa 
o s,u diJc.u rso ) . 

O ••· APistotelee Dutra.-(Não te-
mos o aeu discurso). 
Nin~ruem mais tomando a palavra, encerra-

se a di cusdo. &ando, por falta de nu~ero, 
adiada a votação. 

Naoa mais h1vendo a tratar-se, o ir. P."'Cii· 
deJtc deaigoa para amaQbl a scguint= 



ORDEMDO DIA 

PJlDUliJlA ltAllT. 

Att um1 hora da tarde : 
Leitu,.. e approviçlo da aeta . 
Expediente. 
Att ~uas horas da tarde : 
Apreacntaçl'.> de pareceres das commis1õ~s. 
A prescntição de proiectos, R'querimentos. 

Üldica~ões. interpellações ou n:oções 
Diacusaão de requerimtntOJ'. indicaçõ .s. in· 

teroellaçõcs e m:ções 
Approvação de redacça':s bnactt. 

Vot1ção das emcud11 ~o Senado, ao pl'(,jeeto 
D. c;Q (proposição n. 68) da C4mtre, que mo· 
dUica e interpreta ás leis n. 27 r e 49~. 

SHGUND.6.•PART. 

A~ 4 horas da tarde : 
Diacoasão da• emenda'( do S:nado, ao pro-

jecto n. 87 ( ' r posição n. 57)t(lbre força pu 
blica. 

2 . • discussão dJ prcjecto n. tp, do Scna-
dc:-, instituindo o peculi . lcg;, J dos func::ci a· 
riCI publicos do E:atado. 

J.• do de n. 163, tamb~mdo SenadC', crean-
do Da& immedírções da. C pil a! um asyl de 
meo.;igcs. 

3.• do de n . 171, ta ... bem c!o Senado, au-
c:tuizando o g verno a cone éer pri vilegio 1 
Lucas f ( bi2s de Magalhães e Villela Fooscca 
& Comp. 

Discus!ãO da en:cn .ia. do S na:o ao pro;ecto 
n. 95 (propo,içi! o n. 63) da ( aroi\ ra, mud. ndo 
a denoa:inação de d st ric:o de paz. 

1 ... discu~slo c!o prc ; ~ c ! o n. 128, creando di· 
venc•s districtos d! pP z e aJter.ondo as d .. no ·ní-
naçõcs act u&es de VIl rias lo ahllades do Es-
ta~a. 

Levantl·Se a sessão . 

57. • SESSA ORDINARIA, AOS 16 DE SE· 
TEMBRO DE 1910 

PR~SIDENCIA no sH. P :;;:ADO LcPJes 
"SU.MMARlO :-Acta.- . Expediente .-A presentação 

de pareceres .-Redaco;ao final do projecto n. 
110.-Votação das emendas do Senado ao pro-
jacto n . 99 .-Declaraçll.o de voto do sr. Heitor 
de Sousa.-Emendas do enado ao projecto n. 
7.-2.• discus iodo projecto n. 17:!, do Sena-

do .- 3. · do de n. 163, do Senado.- 3.· do de n. 
171, tambem do Senado.-Emenda do Senado 
ao projecto n. 95 .-1.• discussão do projecto 
n. 12 .-convocacão de sessão nocturna. 
Ao meio dia, feiU a t a .. ada, ach• m se 

preaentcs oo: 5r• . P1ado Lopes, il rgcmiro de 
Re endC'' çgu do d cunha, ·~ t J o r a •v o, 
Hei. or de Scuza, Peric: c , ilveir Brum, 
Aristr.~ tcl s Dut r lii , !.gcs t.nho Pereir•, Sty1ita, 
João Li, boa, Ign . cio M , ta. Nel onde S · a, 
Jayn:e G~me , jcão P..rphit io, A.vts de Le· 
mos, Mart.ns da 5 dY' , T.v .. n~s cte Mellc, Pc:-
d U• orn , Ra I ~e Farit, Abeilard, Ed un 
do Blum, S::r na F "gueiredo, Wald miro do 
Magalhã( s. julio da N.o ta, G d dino Ric s e 
Xavier R lia:, falta do c m cauta t:attici pa:Ja 
os ars. Mira da Juc ior Cattpos do Amrual 
Silva FOI tt P, AntoniÔ McurJ, Paclie!lo e 
Eduardo d;j d 1- maral e 1cm ell a cs ruis se-
nh rtl. 

Abre.,e a a-alia. 
Lida a aeta da antecedente e nlo ha.veat'o 

quem ~tbre ella f•ça o~e"açO:s. ~a muma 
dada por a~ provada. 

O sJt. 1 ~ · SacaHTnio traz 10 conbeei-
mento da casa o seauinte 

&IPJlDDUift 

0/fido 
Do : r. G 'b i'!l de Villa Non M'aehtdo 

ccrnmurric1n:Jo ter • ssumidoo c:•rgo de chefê 
do diat!ic to tdegra~hir.o de cMinas Nortt'. 
-A Caii!a a fica 1atdrada. Aaradcça-se. 

PIISa·se á 

APR.SHNTAÇIO DH PAli.CJtRU DA'l COKJIIIS • 
tliJCs 

b sJt. ]tX> PotFmr·, pefa commisa"o de 
Obru Publicas, apr :: sem• o segu-inte 

Pareur Iara .J.• dlscuss.. do JWojtdo "· 169, 
do Set.ado 

A corr mi! s:lo de O r .1 s Pu lieat e Viaç4.., 
a que fd pu s( nt a propo1ição n. 169, dl 
Sena~(', vc.tada em s gtlD~a discussão, pela 
camlrll, e d pa:cct> r q e a mesma le\a ap-
prc.va:ja em terce ir~t dis · uuâ'J com a emenda 
ad optada ( m segunda discussfto. 

S r. lo. du commis· õcs. 16 de setembro de 
1910 . - j. ão Po1ph rio.-E .• Blum.-Va~dcmiro 
de Maga bã !. 

O ora or Eoliciti o tem ditpcnsa dn for-
ma lida es rc giment aes para que o proje to fi. 
gure na ordem do d i4 eguinte. 

O sa. H:1UTCR D E SouZA. pela comm:s!io 
d: Orçame to, a prc nta o s guinte 

Parec1r l af'a .1: discussão do proj ecfo n. 170, 
do 'E.e11ado 

A comil'isslo c!e Orçamento c CCntafl. a que 
foi pre ent_e o pro;ecto n~ 170, do Sen1do, \â 
approvova 'lo em ~ • d tiCllS io c uma 
, men:Ja, é e parecer que se o submetta á 3.• 
di cusslo e que ne ta st i• approvado. 

A commissáo ée Or amento r fJcrcce para a 
dit ., emeodl a seguinte rcda ção : 

lirMnda 
Ao art. 2, 0

: 

Accrescen e-se- de; oic c! as a lavras-re;: u. 
ar conveniente." S. 

... cmeadan e te a ( brig,çiC' r pa te 
do Btnco . e Credito Rea l de Min~s Gerae , de 
fundar ·ma agenc;, , em Porto Novo, arr.bJ!de 
da ci ade de S . J~é d' . lém Parahyba. 
~a a éa~ c ommi~ ões em 16 c.!e setembro 

de 19 10 .- _e n F1 ~Ue1T' l o .-Hd tcr de U· 
1: .-Nc '~ n ce , ~ •t .-j(ào Lis a. 

Solicit 3 'J orador e a c· mara c< ncede dis-
pensa d .. s form•lidades regi entacs para 
qu : n pn \!cto figur .: na C l"'J~ m do dia se. 
gu inte. 

O ~· · juu DA ~' o't'l'A, .,ela commistão de 
Redacçã0, o ercce se guintc: 

Fedacção final do jwojecto n . 119 
A commisdo de Rec!acç&o das Lei!, a que 

foi presente pr jecto n . 1 19~ já approvado em 
3. • ciistul!aio; é de par r cer que fique o mc1m0 



~ID a rtdlCÇio COID quo trutsitea. .. Gaa 
oomo &oal. 

S.la diS eolrllli•õet, t6 de sekmllro dt 
1910.-julio da N.o'.ta, relator .-GI!Id na RilSI. 

O o."''d :r pec!e e a camara consente que a 
rtferi1a 1 e iacçlo fi _a)H ja discuti a e vc.ta· 
dadncontiacntco. 

Lid,, pois, e sabmtttida á discus.to, ~ a 
mesma appro~tda ~em ~c e remethda ao 
Sena~. 

O ST. [GNACIJ MuaTA, P- a eommiaslo de 
Pctiçoes, en•ia á M:aa o ae~uintc 

Par«w :u8 
(Quinta legislatura) 

A commis i '1éc P~ t ·ç iCI, a que foi prucnte 
o rcq erimc:nto co ctd•:ito jola GiJ::Çl)Y~ 
Rios, naidentc na cidad~ do ~K· ameoto, pe-
din.:io relev; çlo d. a multas . e \urado q t: o lhe 
for m imp_&tas pelo preaidentc: do Tr·b.loal do 
fury da comarct é de parecer e requer qt e-
sobte o aaaumptc se peçam in fr..nu~o. s ao ao· 
vemo. 
~ah a" ecmm:s!õcs, t6 d: ectc b!O de 

IQ o.- ( nacio ~1UJ ta - Heitor de S~ uza . 
Martics d~ ilva. S. Styl1ta.-A imprimir-se. 

NAo h a p rcje~ t~ s, requerin:~ n os, indic: çõ~ s. 
interr ellaçOes cu moçOes a aercm apresen· 
ta:!os. 

Vt TAÇÕES 

Emmd4s elo l2enaelo ao fn•ojecio n . 99, fproj>osi· 
ç4o n. 68 ) da Oc1ma'a 

Pcoced n1o.s á vc- ação da.3 15 emendas do 
s~nado, ( ff recic'a o pr jecco n. 99. dt ca-
mara, que modi :c c ! te r pret a as leia ns. l7 1 
e 49Ó, S<to appro•adas as d:: os . '· 4, 5. 7, 9, 11, 
n, q e 15, sen Jo r jeita 11 as deu:ais .-De-
YolYim· se ao Senado. 

O sa. A:ai .Tl T2t.E ! Du'l':aA, ao YOtar-ee a 
emenda n. 14, tendo o ar. Presic!entc anoun • 
eiado a su reie1ção re~ucreu qut fc;ase nomi-
nal a ve rif: e ; ção da. vaaçlo sendo e~ae re-
querimento rejei•ado pela Camu a. 

!R . H21't Jt Dlt Souu , m~nda á Me! I a 
legumte : eclara de voto : 

'C•cúaração d4 voto 
D claro que vdei con ra as ea:endas ns. 4 

e q , ofi r.!cdas pelo ena:!o Mine.ro a pro· 
FO iç! n . 68, da. Cam; ra . 

S· la d?s se~sõ:• , em 15 de !!etembro de 1 91~. 
-H i tcr de Sc. us1. 

Ou. V AI.o M ia• D F. M AGAI.BIBs, p· la 0 7-
de , pede q .!e s c sigo~ na acta u a com-
mia o d:: Le i•l·Çâ > e j lls t i a, e xou Ca· 
mara a mais i mp a liberdade p r e pronun · 
cia:- s bre s emen a .-Se á atte dieta o .J · 
bre depu ado . 

P•ssa-se á 

l! PART E DA: ORDE.\\ UO DJA 
Emendas elo Senado ao ~rojecto n. 87 ela ()1-

,.ara (propoJiç6o n. 57 ) ' 
Slo lidas e postu em dãs:utsão. que sem 

debate se < n :err1, ~ emendas do Senad:l ao 
proj .cto n . 87, ( proposiçio n. 57), aobre Força 
Public•·-A votação &ct adiada 

~.· dlsaasrlth ü pojulo -. 172, do : mado 
Dispeosada a leitura, a requerimento do sr. 

Caatello B.anco, entra em l. • diacuulo, que 
se en"na ICID debate, c prot .. eto n. 171, do 
Senado, instituindo o p!culio Jegal doa func-
cicnarios publicoa.-A vot~Çio lca. adiada. 

J .• dúe~~.tsão do projeclo •· J6J, • f eruulD 
E' lido e pcsto em l· • diacoasão, que~ en· 

cerrada l(m d b . te, o pro\(cto n. 163. do Se· 
nado, ercaodo nas immcdiações da Clpit•l um 
asylo d: mendi&cs.-Fica ac1iada a votação. 

J." disi!IUs8o 4~ poje lo n. 171, do ~eruzdo 
E' hdo e posto em l· • discusslC'. que sem 

debate se encerra, o projecto n. 171 . do S~
nado. auctoriz&odo o go•erno a cor ceder P~&
viJeg=o a L ea Tcbias de Maga\baes e a Vd· 
leia Fonat:~ a & Comp.-A votação úca ada6da. 
g,.ttl !a do ~e11ado ao projedtJ "· 95, ela Ca· 

mal'a (poposlç4o n. 6J) 
E' lida poata em..diacJlssi o, que ac encerra. 

sem de- ate a. emenda cfltrecida pelo s~nado, 
ao prc ~cto'n. 95, (propo içl n. 63), da ca-
ma! a, mudando a denomin. ção de districto_dc 
par. - A votaçlo fita a iada. 

1. • elisct1ssão cio fJI'Ojtdo ~ n. n8 
Oiapeosada a Icit ura a requerimento do sr. 

Hc: itor de Sousa, e t ra em •· • d tSCLS! ão, que 
t encerrada sem d< b te. o pro jecto n. u8, 
c:ean o diveraos di•trictos de pu e alten n~o 
a a tual de ominação de vaias Joca lidad~s do 
Es'ado.-A votaç1o fica adiada. 

Nada ma is havt nd':l a tratar.se, o ~r Presi-
dent : c"nvoca uma sessão nocturna para. hoje 
ás 7 borat, d: signanck', p3ra a u :!em ~OI til· 
balbos, a t ·guinte : 

PR.DUUKA PARTIC 

Att 8 horaa da noite: 
Leitu ra e approvação da ac ta. 
Expt d ,~ nte. · 
Apr~ e r t . ção de par' ceres dl\ ccmmis!Oea. 
Apr~ s · nta~o d~ projec o , r querimentcs, 

ind i ~açõ~~. inta pell. çõ ... s e moçõe:s . 
Disct:ssão de requelimcntos, in~icaçOes, it.-

terpeUaçõt s e a: ações. 
Approvt çllo de redacções finat s. 
Votaçà . d s emenda o Se ado ;o prniccto 

n. 87 r~ r posíçlo n . 57) ec. bre Força Pt: b~!Ca. 
Vc. t•ç ·o m 1." ditcus ão éo pro jt> c;to n 17l1 

d Senado. irutitoindo o pcculio lega l dcs func · 
cio arioa publiccs do E ta do. 

V tação' em 3· • co de o. 16 3, tamb~m do 
enad), crcando nas imroediações da Ca p1!aJ 

um a!ylo de menc' igcs. 
V tação em 3. • do de n. 17 ' . taml::em do Se-

nad. , auctc rizando o ~overno • c ncedcr pri-
viJ:gio a Lacaa Tobias de Magalhães e a Vil· 
1: a Fcmeca & Ccmp. 

Votação da em:nch d"' s~nado ao projecto 
n QS (pro;>osiçlo n. ÓJ) da Ca . ara. mud ndo 
a denominação de districto c!e paz. 

V tação em 1. • discuaslo do projccto n . tl8, 
c·e ando d 'venos dh trietos de pu ai: eundo 
as denoalinrçõ:s 1ctuaes de vanu localidl.de•, 
do E6h..do. 



388 

SJCOUKDA :P.utT~ 

Até 1 o boras da noite : 
·· :a. • disçusslo do proj:cto n. u:~, auetori-
zando,... l(overno a mlndt r restituir ao eoUector 
de Alé.n Parahyb~ e a.> theaoureiro da Rece-
b :dor·• de Mio oS as quaotiu pelos mesmos rc. 
ceb.,jas em notas faJs;a~. 

1· •. do de o. 17". ao S:nado, sobre innoYa-
~lo do cootracto do EstadCJ com o Banço de 
Cre ~ito Real de Minas Gcracs. 

3. • do c e n. 169. do ~cnact:-, auctoriz ndo o 
go .. e no a ecncccler privil~~io para o trana· 
porte de pass•geiros. c targas no rio Ara!-
suahy. 

Levanta.se a !e·alo. 

6.• SESSÃO EXTRAORDINARIA (NO~TUR
N \),AOS a6 DE SETEMBRO DE 1~10 

PaJCSIDJCNCIA Do sJt. Puuo LOPJCS 

SUMMI\RIO : -Acta.-Expedlente.-Apresentaçlo 
de projecto.-Discurao iio ar. Ignaclo Murta.-
Votações.-2.· diacasdo do projecto n. 122.-
3. · do de n. 170, do Senado.-3.· do de n. 163, 
tambem do Senado.-Emenda.-Deolaraçlo do 
ar. Valdomiro de ~lagalhlea.-Urgencla.-Re
dacções .tlnaes das emendas da Camara aos 
projectos na. 163, 169 e 170, do Senado.-Apw. 
sentaçlo de parecer. -Ordem do dla. 
A'a actc horas da noite, feita a chamada. 

acham-se prc:ICntes os srs. PradO L'lpcs, Ar-
gemi• o d.: R:.~enoe, E.:tgardo da Cunlia, CU· 
telt .J Hr.nco, j11 enal Penna, Joio Antonio, joi-
L sb ~a. l~na .a•J :Y.urta, Heitor de Souza, Styo 
Jit •. Pcricl :s, Galamo Kios. Valdomiro de Ma-
gal.ttãe;. Jayme G mes, Nelson de Senna. Alves 
de Lem01, A!:lei&ard, Silveira Brum, XIYicr 
Rolim. Martins da Silva, Edmund:> Blum, Ta· 
vares de Mello. Raul d: Faria, Senna Figuei· 
redo, joã 1 Porphirio e José Alves, faltando com 
cauaa participada oa srs. Miranda Junior C&m· 
pos do Amaul, Silva Fortes, Ant<.nio Mour•, 
Paoliello e Eduardo do Amaral c sem ella oa 
maia senhores. 

Abre-se a 1easio. 
Lida a acta de antecedente e nio havendo 

q:1em tobre ella faça oblcrvaçoes, é a mesma 
dada fOr approva dl. 

O sr. 1. · SllCRllTAJtio dà conta do seguinte 
JCXPJCDIJCKTJC 

Ojftl:io 
Do sr. Secretario da Agricultura, devolrendo, 

inf..;rmado, o requerimento do dr. Car!oa Pe· 
reiu d! Sá rorte.•. pedindo in,emnizaçlo de 
di rcitcs con~úrrne u ~ ... cc -:-r o. :a:..9, d ; :.ao do 
mez proximo íin1o. 

O sa. JoX' LHB:>.a, fa ·en.io "er 1i estar con-
signada a. mate!"1a o_, p:~;ect· . d: or ;•mento 
q 1e p:n 1~ de d : ii tleraçao c'o Senado, pede que 
• esta :as\ i J Co ' gresso sejlm envi•dOs o rc-
gu:rimcnto e a1 ir,f rmaç:c;a Slbre elle pres 
ta jal. 
Os~. Presi ente. dcferind:> C!Se requeriment0, 

mandt que s: jlm r mettido' ao S:n1do o rc• 
qu:r.men!o e ma ·, dccumc ntos. 

Co,11ncissão de Red4cç4o 
SR . GALtHN1 Rtos fazendo ver achar-se 

: e ;'alcada a cummis ãà d: Redacção, p:dc 1 

nomeaçlo de doia membros interiDOI par1 a 
meama. 

Slo IIOIDCidol 01 &1"1. Jayme Gomes e Abei-
Jard. 

Nlo havendo par.:cerea de commifsões a se-
rem apres:ntadol, pasfi·Sc i 
APa:RSJCN'l'AÇJ:O D8 J'aOJKCT.JS, aJCQU8RIKK11TDa 

IKDlCAÇÕJCS, JN'l'8~8t.UÇÕJC \ JC •oçóal 
O ••. lpaelo lllurta 1 -Sr. Presi-

dente venho oescmpeohar.a:e de uma incum-
b:ncii a mim feita ptl s nossas co-estadoa-
n:>S residentes no mun,çipio d> A.rassuahy e 
relatiVI a t"o dese\ada e esperada medid1 da 
n · va diviel) adminastra·i•a do E1t1do. 

Devido •O p1a10 c:<lllatitueion•l. tem·ae de· 
moraéo muito a ntiafaçlo desta \Usta e nobre 
• ·tira;l ; uma vez portrn, que a camara deu 
.inicio a tacl trabalho.!:_ entendi ser do meu de-
ver aeaempenh~r· me ao compromiato que te-
oh, perante os a: cus ?atricios da zona. on:!e 
resido. 

Sr. Presidente, o nos~ Estadr, felizmente, 
progriC"e, e. com case dese'lvolvimento cona-
tante todls as suas cl11161 r'c'aa-.am, in-
sisteà.emente. esta med1da, mesmo 1 bem da 
a :lministraçlo e do pcvo, a nova d1visão muni-
cipil e a creaçlo de oovo1 districtos se im-
pO:. (Jlflitos apoiM/os). 

Ainda hontcm esta Casa ouviu CClm prazer 
• belliasima oração prcfenda pe:o nobre depu-
tado o meu •Ilustre e intclligente coll~ga de 
districto o ar. Nelson d-:: Ser:na, cujoncme de-
clinJ coai pen:Disslo da C•aa, em que 1. ezc., 
com a competencia que todoa lhe rcconbccc-
mos .. • (opoiados). 

o' sa. N:rcr.sox DB SaxxA:- E' bondade de 
v. ex~. 

O sa. IGKACIO Mua'l'A:- •.. com estudo e 
bales aegur11 que tem sobre o aaaumpto, 'fem 
trazer uma contribuiçlo poderosiasima para 1 
realiqçlo dljuata apirtçlo do povo maneiro. 
(APoiados). 

E' 111im, sr. Preaidcnte, que ao par de crear 
novos districtos de paz, o meu coUeg1 deu 
pelo seu bem elaborado projecto nov• deao· 
minaçOCs a differentea lxalid~des do Eatado, 
corrigindo erros, abrcvi•ndo nomes lOIJIOa 
pua não blver confusão entre algum~a po-
vo•çõea e localidades de Miou. que tem u 
m~m•s denominações. (Apoiados). 

Sei, ar. Pres•dente, qoe depo.a de tão bello 
discuno, a C amara terá tedio em ouvir o hu • 
milde orado!' •• 

VozJts :-V. exc. é sempre ouvido com todo 
prazer (aloilldos gn'Us). 

O sK. IGN..lcxo MuaTA ••. entretanto, no de-
sempenho do m1ndato que o povo nos ccnfe-
riu. to:!cs nói nos esforcamos para cumprir, 
nesta Casa, o nosso dever, e a aspeezar 
de linguagem e 1 fa:tl de conhecimentos •e-
rão compensados pela bca intc:nçilo que tem o 
oràdor que fall á camJ ra. 

O sR. N:rcr.sJN DJC SJCNNA :-Mts isso nlo 
act,otece com v. exc 1Jiutlos aJoiados). 

O SK. IGWACIO Mua'l'A: - O meu pro\ecto é 
simPles; •.rata de crca 11 :.~ ~ d11.t rictos d: paz 
e dá novu den~minlçlo a algumas loealada-
dadel do Estado! aJgumaa daa quaes técn no-
me• longos e • e desco!' r.excs. 

Diz o pro]'!cto t llp 
E' certo que nlo tea:os tempo de ver con-

Yertidoa em lei os proiectcs apre1entados a 
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~to do uaumpto; entretlnto, ficam como 
base part, na futura tegialatura, aquellea que 
forem etcolbidos peJo povo mineiro •.• 

O aa • .)ouc' Ar.v~es c~ V. exe. seré. certa. 
mente um dellea. (~iado•). 

O sa. lGNACio Mua'l'A .•• decretarem easa 
lei que Yirá satisfucr uma nobre e justaaapi· 
raçlo do povo mineiro. (JlfliJo 61M). 

Projeclo " · rz9 
(5.• legislatura) 

O Congrc: so Legislativo do Estado de Mi· 
nas G:raea d · ereta : 

Art . 1.° Ficam creados cs seguintes dis-
trictos c!e paz : 

11) De S. Roqu~, m .lnicípio c e Araasuaby, 
com stdc na povoaçao do mesmo nome ; 

6) De lbitiraia, antigo p· vacb c!e Q..~ arteia, 
do mesmo município, com léde n J dito ~OYO· 
ado· 

c) 'oe Itapuca, do mesm·' município, com 
s~de na poviÇ!o de S. José :lo Ccimbn, que 
terá aqueJJa denominaclo ; 

d) De S. Francisco Xavier, com eéde no po· 
voado d: MoJQUito, mun•~ipio de Tiradenres; 

e) D: Cbrastiano Oaoni, município de Que-
luz, co n atde na ~at.tção do mesiDO nome. 

Art. :;a. o Te; l o estas den:>minaçõe' as se· 
guintes 1• calidades : 

Rcças Nov~s, município de caeté se chamará 
Alpinioa Farrancho, muni ~ ip1o de AraGsua!:ly, 
Ariar·f; Bõa Vist a. do J quitinhunha. municipao 
de Arassuahy, Turmalinas; Villa Nova d: Re. 
sende (muntcipio), Reseodina; Sante Rita 
d: Cassia (cidade e m:lnrcipio). Cassia; Santa 
Cruz de Parex; (mun·cipiú d ; S. Gonçalo d: 
Sapucahy) Heliodorina. 

Art. 3. o Revogam. se •~ d;sp . siçõ:s em eon· 
tnrio. 

Sala das sessões, 16 ~c setem~ro de 1910. 
-lgn•cio Morta. - Abeilard Pereira.-NeJsoo 
de Senna.-joto Antonio.-!. Blun.-Tava-
res lle Mello.-j~t Ahcs.-jayme Gomes.-
A imprimir-se. 

YolafJis 
Procedendo-se á votaçao das material de 

diacusslo eneerrade, são aDp:ovadas : 
AI!. emendas do Senado ao projecto n. 87 

(propc.aiçlo n. S7) s~re força publiea.-A' 
commias4o de Rcdacçlo. 

São ainda approvldcs : 
Em:.:~. • discuasão, o proiecto n. 17:.:1, do Se· 

nado, iDstituindo o pecuho legal dos fuDccio-
narios publicos do Estado. -A' commisslo de 
Orçamento. 

Em 3· •, com as en:endas de na. 8 a a::a, o 
de n . 163, do Secado. C!eaado nas immedia-
çOes d1. Capital um Asylo .de Mendigos.-..\' 
co:nmisslo de Redacção. 

Em J.", o 1e n. 171, tambem do Sen1do, au. 
etorizando o governo a conceder privileg o a 
Lucli Tobias de ,'vlagalblea e • VaJlcla f CJ n-
seca & CQmp.-A' s .. ncçào, com :: unic;.nd:'l-se 
ao Semdo. 

E' tambem appro•ada : 
A emenda ofterecida pel'> Senado ao proie-

cto. n. c;s (proposição n. 6J) da cam:ra, mu: 
danio a denominição d: di&trictos ce paz.-A' 
commisslo de Redacçlo . 

E', finalmente, approvado : 
Em 1. • discasslo o projccto n. 128, ercan-

d3 dinrsos diatrictol de paz e alterando a de-
nominação actaal de varias localidade! ~o Es· 
tado.-A' commiasão de camarasMuaieipaes. 

P.tssa·seá 
2.• PARTE DA ORD!M DO DIA 
2. • DI!CUISXG DO P.O)'.C'J'O 1f. u:a 

Li:!o e poltOCID :a.• discu :•lo t ipprondo 
sem debate e vee ã conimisaão de t etiçõcs o 
prc 1ecto n. 1n, auetorizancb ... go•crno • man-
dar rcstitüir ao cot.ectc.r de Além Parahyba e 
ao tbe:oureiro da ReceoeGC.ria de Minas aa 
quanti• p~tcs me,mo8 teccb d~ s em notas fal· ••• 
J.• düeuuao do l'oiuto "· r7o, do Sertado 

Sem debate s: encerra a 3. • discus~o do 
projeeto n. 170, do Senado, 10bre inoc.VSÇ2Ô 
oo contracto do Estado com o Banco de ·~ rc.· 
dit,., Real de Minas Ger4es. 

... rcecd~nd >-ae a •otaçàu c! ~pprovadoo pro-
jccto, bem como 1 emc n:i • ao mesmo ofrcre> 
eida pela Camara em :;a • di~cu!sào.-.._. com 
missão de Redacçlo. 

1. • diuwssao do #ojldo ,. . r69, do Se1111do 
E' lido e posto em ~ - · di~tus~ã•l o pro,e-

cto n . IÓC} d:> Seoaj ... , auctori ·anjg o governo 
1 concedé~ privilegio para o transporte ele pa :. 
sageiros e cargas uo n [J Araasuaby. 

Ent ra diOjunctamente em discussão a emen-
da n. r, já ante::riormeote aprese r tada .. 

O sa. HarroJa DJC SousA eLvia á M:!a a se-
guinte 

Emnu/4 ao p~ojedo " . 169, do Senado 
N. :a 

Ac:resccnte-se onde convirr : 
\rt. Fica rgualmente concedidJ a Carva-

lho, Pires, Sil•e•ra. Ramos & Comp., o previ-
Jegio s:o r ..; 5 axmos pata eonsttuc;ão, uao e 
goeo de urca Jinb1 d: bon fcs 110 districto da 
cidade de cataguuea. 

Sala das sessões, t6 de aetemb o de JQJO. 
-H:itor de Sousa.-Cntello Bratco.-Peri-
cles de Mendonça . -Silveira Brum. 

Estando apoiad•, entra cc njuoetamcnte em 
discussão. 

O ••· Valdomlro de Magalhle• a 
-Sr. Prcaidente, estando au:cnte o preaidcn-
te da. commissio de Obras Publicas e fazendo 
eu parte dessa commiaslo, venb:J d:cluar à 
Camera quo acceito a cmeDda tpr:aentada 
pelo noaao iatelügente collega ..• 

e sx. Harroa DB Stuu: -Muito obripdo. 
O aa. VAr.Dvxmo DJC MAGAI.BXBa .•• por 

que e!Ja vcmconsub;taneiu uma ncceasid811' 
Além diuo entendo que o C;: ngresso ,· 

sempre amp•nr ea · ~a iu~tas çretecçr 
tendem cesenvolver a ti ação n ') cos~ 
( JllliJo H.) . 

Sem maia d ~bne encerra-s·· 
aendo lp . rc.vHios o projecto ' 
A' commis Ao de RedacçãC' 

Chg-w 
o SJt . GAI.Dll(O R I . 

urgencil, apresentr 
DICa: 



Redacçtfo final da ,,_. d4 Ca~~~«N 110 #t'O• 
;j'edo •· r6S, dtl SMado 

A eommisslo de Reda:çlo da1 Leit, a que 
foi p::eacnte o proj cto n. t6J, do Senado, e 
as emendas a elle apresentadas pela Camara. 
é de parecer que se adofte para e1taa, como 
final, a mesma rcdac;lo com que foram •?pro-
vadas em 3. • rfscusllo. 

Sala das co-?Jmissões, 16 de setc.r::bro d~ 
1910. - j :.t é Gal. iuo RLs, relltor.-jaymeGo· 
mes. -:- \bt dHd P ... reira. 
R edac,ifo fi"a l tias emendas c fle,•ecidas jJtla 

OaMa,.a ao p,.oj'eclo n . 109. do ~ma 'lo 
A com.cli&·l 'l de Redac . ~o d Js Leis, ; qu . 

f .ram pres:n t1 s :~ s emeoou 1ll r c•d .s c ap· 
prov. •.s ço · e~ta Cl'ma a o.o prqecto n. 169, 
do S~:rdo, é d • ~ .arrc~r que se :.dopte para 
as mcsrr.as a sego ante rcd~cçlo tinal : 

N: I 
D ·p·1is da p; lavra cArassu; hy• :~ ccrc!!c~nte· 

se : cl ::> mt i J H: rrr~linr· :Je ~i l 14 Guswão e 
a1 c•da ào Antonio go .tinhoL pes, p· ra s . 
tabele trem, qu lle sr.b•e o 1 i > jc:qu t. nh:>. 
ntu , n:> p rt a ovcaçã::> 1o lti n~a. do m -
n o muoici ÍO, r: St ~ O e O r .o S 1puc j·. y, o ~ 
k _ardenLm•n do cH~: ran. Alto• . no :J n ;. 
c pio de Alfenu . o serviço de tnn'lpor : de 
passauc\ cs e c~ug . s por meio de barc~; re-
d•S a .;a!x s de ar~.ne. 

N. ::a 
Acc rescer.: e-se o dt; convier : 
Artig" . F .ca Cf!Urlment ! cn·· e <' ido a c ar 

vaJh"', P•res, S lveira, l{amr s & C mo., o pre-
vi ç g10 p:>r :;a; a n1 oc ·' r , co. s , , u ·ão. S :> e 
go·o d ; u ma. lioh de .. oud_~ · f.• ' i,tri tJ da 
ctàa ie de ca·a uaz I> . 

· Sal d1S c mmisbôe•. em 16 do setemr ro de 
191o .-C•ldmo Rios.-J y.ne G mes.-Abei-
lard P r~ira. 
Re:la ·ção final da e•11ettd1J da ~ ama"a ao pro-

jecio "· 170, do Stnado 
A commi · âJ de Redacçã:> cu Le"s, é de 

parecer q e s ~ a1opte a mesma re ;J ç o à 
emeodl apresentada ao pr \ec.to n. 1711 dJ Se-
na:lo. 

Stla •s ccmmissõ; s, 16 de set mbru de 
1910. - Gtldtno Ri s.-Jaym- G mrs. 

O or1 r solicit a. e cbtem dispensa as fo:--
malida.des para que as re :lacçOes que •cab_ d:: 
apresentar sej m discutidas e votadas inconti-
nente. 

Lidas e p stas succcssivarr:ente e :n discu • 
são ão to1as approva.êa sr m d .bate e remet-
ti as ao S !nado . 

O s:a . SnNNA ~xcuRIRlt~J, pe't o ·de m, cb-
t~o -o eguaimente ura-encaa, c fi ~rece o e-;-
guinte 
Parece,. Pat'a J." disct~ssão do #ojecto , 172 

(S. • Jegislan:ra) 
A comn:'isaào de Orçamentc, é de par. eer 

que o pro1ecto n . 171 do S:na:1o passe a ':1. • 
cliscu3são e aej l. appro;,ad > coru 1 'mesma r da-
cçã J, vis o nã:; tersdfri~o emen11 em ::a .•. 

S1la d,.s commissõ::s 16 de setembro de 
IQ 10. - Senna Figueiredo.-J >lO Lisboa.- H ;i-
to~ de SJusa.-Nelaon de Senma.-A io.;prf. 
mar-!e. 

~ada mlil baYendo a tratar-te, o ar. Prai· 
denl,e Geliga pa3 amallhl a o1d:m do dia ro-
fimeatal. . 

Lenata-so 11e11lo. 

ss.• SESSÃO ORDIN ARIAJ. AOS ·17 DE 3E· 
TEMBRO o~ rotc 

P:aasmltNCIA DO sa. PRAD:> LoPu 
SUMMARIO.--Act.a.-Expedlente.-Discurso do ai". 

Galdino IUos.-Apresen~o de pareceres.-Apre-
sentaçio de projectoa.-Discurllos doa ara . Si-
meio Stylita e Alves de Lemos.--Parecer n. 
228. --Sessio nocturna. 
Ao meio dia, fei ta a chama .a, acham-se 

pres : ntes o · sen ores Prado Lc p::", Argemi-
ro c:e Rez:.n:ie, E 1gardo a cunoa, He,tor d~ 
SoJs:t,J-ym Gom:s. Valdomirode Magalhles. 
Aristotel~s Dutrt, Stylita, JoãoPorpbino, Toe. 
qu!vile, Abeilard Nelson de: Senn~. Edmun ·o. 
b um. C:•& cuo Branco, XuLr Roriro, Alves 't1e 
L-: rr; •• lvaacio Mu' t ' . S nna Figueireco, _los6 
AJv. s. G t::lil o io3, ~chumann. P d o Labor-
O!, : iv d rõil 8 um e Raul de. Fari 1, faltando 
com c&uea part icip 1éa os srs. tlir:m a Junior, 
C1mpos ·do .m nl, ih·a ortes, An o io 

oura, P.:o iello e Edu a.tcio C:o Ama .:1 e em 
ella " " m 1S se nhores 

! b:e se tSe!l ~ ã). 
Licl • :~.c • a d 1 anteceden~ e não hõV.!n-

do quem obre e la faç• observa\Õ ;8 fie~ a 
m •sma sobre a Mesa para ler ap;uovada 
qn=1 n o hnuver numero legaJ. 
C' " R. r.· Sll:Ctut:'l'ARIO t raz ao co hecim:oto.da 
C.t ;.r r u -' C!:. uinte 

E XP:2Dili:NT.It 

Rt'preu,.taç;,es 
D.us re'a.tiva á divisão administrl.tiva do 

E \t;; do.-A' comi r.ãore!pectiva. 
O ,;r. Gllldfno Rios :-S·. Presidente. 

babit n es de ·ant' Anla do jacaré, < m grande 
numero, i ~ si tem p la tran!fe ren ::ia d ,s ·e dis-
tricto, n pertm ccnte r o município de Oli. 

e irl, para o de Campo Bello. 
Ass m é que, pda s !gundi vez, me fazem 

po :t i dor c!e uma r pr sen·ação, em que so-
li::itam co C n~res~o 1i ei o a medida a que 
t nto a piram. 

Em 190; , fui. erànte á C1mau . d '!'rs. de-
putad • interp ·tt bscuro (não opoiado ge-
t'aes) 'o l cnti ent-:>a e aspira ·ões daque11e1 
nosso s c> c:.a tad ano, q e. a liá ,, de ha muito 
d~ sejavam p ; t tcncer ao n.u oiciJio, cuj t .. éde 
me toi b; rço. · 

j u~tifica.nd J as razões e mo ·vos que o- im-
pellem ?. cxorar d :> C OD_5t S10 CISI tri mfe• 
rencia, a·gu r entam qiJe, ao passo que Sant' 
A. rT'a de j caré ista de Oliveira 45 k • ometros 
e~ t á a distancia ele t6 ou t8 kilometros dC 
Carn r:o8:1Io. 

: cé:r: sce que, D ') tempo chuvoso, a aestra• 
das para Oliveira, que !A) más, têm riacl: os e 
co~ egos, q .e , ~ntã ), s~ tornam inv~dc.,vds, 
d1fficu1tando a~s amt 'ann! nses ac dtrem ao 
cu mpri me to d:: c:e·ver.: s, inherentea ao jury o 
out os . 

As suas r e)a~Oes comx erciaes ar. Pre~ideD· 
te 11A'l toda• ou quasi todas coin a ci : ax de 
Gàmpo BeiJo. por cuja estaçãJ-Toacano de 
Brir:. -recebeu u suas morca iorin. 
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Sr. Preaidoilte, noa IJOveraoe dciDOerati:ot 
pri~c~pllmente, aa asparaçOes do p:>Yo, Q'laadO 
legatama• e tu•taa, n4o defom ser contrariadas 
ou adiadas. 

Ora, nenhum dos meus illustrados eollepa 
estou eerto diante das considcraçOea que ob: 
scuramente, venho de farer, pari. em dUvida a 
legiti .nidadc do pedido q•1e no Congresso 
acabam de diri,ir aos b~itantcs de Sant' Anna 
do Jacar~ p:>r antcrmedio do mah ob·curo de 
todos, quantos 1 ~m auento Desta Ct~a . 

Voz•s :-Um do• mais illuatrea e dignos. 
O sa. GAr.omo Rxos : -E' nímia geoerosi· 

d.1de que, pen orad,, agradeço aos meua dis-
t,netos c llegaJ. 

E te• mino, sr. Pre ident e certo de que o · 
PJlt na t ente sera concretiiado em realidade 
o cdes!deratulll•, altas mui legitim ·, do 1 d 
gnator.~.. s da represe ntaçã , que tcn 10 a hon-
ra de P •~sar ás máos d: v. c: xc. afim de ter 
o d · ti •·o regi 'Ilent t l. 

(Muúo 6e111; muilo ómc !) 
A' commissa r .spe ti v a. 
O SJr. jAYM~ G M K" pede e o') em que o 

projecro n . 171, do S;: ad ~ ja e iad a an. 
c~ o_ de-dJ ra .> em d. a pr ,-< si;ões de lc; i 
d,shocta . 

egt~efiMCII/0 

r. I naclo Mur ra. : - Sr. Pret i· 
d ~nte , afim de e 'i a rab• • e aug nto e 
d ~ e!> s c m impressão d · çareceres se n 1m 
p:;rtanciJ. eu en •io a v. cxc , afim d . s : r re-
mJt • i 1~ ao arcbivo da Se.retari '• o req 1 ri· 
me to em ue o cid1dà J A tcnio A~o tinho 
Lopei, pe je previ egi > para tstabel .:.• r, no 
Banancu . lto. mJni i pio d; i\ l em.s. o ser>' iço 
d: tr4ns;>ort : para passagei ros e c .. rga-, visto 
e ;sa pre enção Já se ac:nar atten:lid ._ no pro-
jecto n. IÓ9. d , S:nadJ. -Arcbi re se. 

Ü :R, AI,D MtllO Dll MA.GAI.HÃR . ede que 
que s : consigo~ na acta ter-se o ti1o de to-
mar parte em toda' as di1custõ e v taçõ ::s 
do prJj ~ c io n. 171, do S:rudo. -Se: á a. çndido . 

Aj>resmtaç4o de 1areceres das commiss~s 
0 SR. J l E' I, V~, pela commiss4 ") de COn• 

stituiç . , Legis açao e justi ;a, envia á Mesa 
o seguante 

P•ecer , . ~:19 
(Q Jinta l :!gLiatura) 

A' Conmi ,são d~ Comtituiçlo, Legislaç&oe 
ju t i foi remt t ,ida uma petiçlo de 1909 de 
j .n.qui m ]o é Pedro Les e outros. membroS do 
m i,ter,o pub i.:o dJ Es :a to solicit nd que 
fo a c r · Jzida a 30 o pra·o· d ~ 4:> annos, es· 
t<~.b : le ~ i J no pro1·ctJ d: lei so'Jre tposenta-
doria,, para um do c~os d ;:: in v . li ~e ~ presu-
mida 

Tendo sido ess: a sumpto regul do c': nveni-
entemcn ; h lei act t cicnal de o . 7 de 14 
de agost de 19 ~9. é a commis1ão d : ' pare· 
cer e rG~uer qJe se archtYe a referi :la peti· çao. 

Sal~ das commissOe•. 17 deaetembro de r910. 
- Heator de Souza presid:nte.- j aat Alves 
rel.tor.-Valdomiro de M•galhã:s -lmpri; 
llii·5C. 

• O ••· IGiu.ctl Mu:aTA pela clCilmissão d: 
petições aprcaenta o seaÕict .. 

A. C. 49 

Pa"'"" pam 3.• dis~1ão do ,#DI1clo ,.; 11~. 
(Quintl legislatura) 

A commiss1:~ de RepreacntaçOea,Requerimell• 
toe e Petições, a qu~ foi f)rescato o projecto a. 
1 u t de parecer que seja o mesmo aabmetticlo 
4 3. • disc Jalo e approYad'. 

Sala das comll'iã~:s, 17 de aetembro do 
1910.-Jgoacn Marte.- S. Styl ta.- Heitor 
cJe !;ouza -lmpriiDII·Se. 

O sa. X A vuca Ror.IKt p :la commisal 1 de-
lmtruc:çã 1 Publica, env1a á Meaa o &eguiato 

Par•çw ~JO 
(5. • legislatura) 

Attendc!ndo ás rcc"amayõea do Poder Execu-
tivo do Estad • ás manisfe. taçOes cor:st .ntes 
da ( pin,ao public a c á sua propria observaçlo, 
o C~.;ogresso Min: ito hOUYe par b: m auctori· 
zar o gover o d ! Mi:las G: raes a reformar o 
n ·s·o c nsin 1 primar o e Dormal, v0tando a lei 
o . 4W, de 28 de s ·tembro de r o . 

Rel tl • amente ao cns1 n) normal, o Poder. 
L~ i. lt tivo c•. fc iu ao Executivo a faculda-
de d : 

I . un:lar DI capital um e•cola . DO mal-
m·Jdelo pod!!nd anoexar-l ~e um cJrso supe-
ri r e 'restat:elecu o r nsin"l normat estadoal 
de à:cordo com as neccs, ida:Jea .• ine rocção 
pJblíca. (art. 17). 

JJ . \ar.;ar S Yencimeo OI dJS respectiVOS 
çr fess ; re em tab: Ji a pmvisoria até que fo1· 
s ~m üx dos pd Cún.;Je sso Lcgislati<o Mi· 
n: iro (art. :l4) · 

111. EX?" di r regulamen• os parciau, si \Ul• 
ga ~ se conveniente ( u t . ~, n . 111). 

De a·ccor :o com a ' nc:io~ ajas disposi • 
çõ s c mmi· 1ào d.: Jastruc:ção Publica, 1 
cu} >' est do foi auOin ttid o re4 ... erimcnto do 
c da 'ã > n ~onL1 Cor rêt e Castr . . profeaaor de 
d senh da E c1la N r mal des t Capital: 

C· m i j . rando que ov'"'roo. est belecen :l 
a \atelll proviso ·1a de venci. cnt .s dos prOo 
fc s rcs das eseola normo.es "'o Estado, usou 
J;gitima!DCnte de uma fi utdadeque lhe foi 
conferida p:lo pcdcr competente ; 

considerando que o regulamento approu1o 
t>elv d!c. n. ~.836 de 31 de maio oe 1910, 
foi esped do de conformidade com o n . lll dó 
art. l8 da lei n. 4 39, de 28 de setembro de 
19C.Ó; 

CoJSiderando que a tabella prcvisoria esta. 
belecida no art . 95 do citado regulamento, alo 
alter u os yc ociment a do3 cprofessores de 
q alq11er ca eira., c dos c?rofessores esc dc-
eoho e 'llus·cu, marcaj. s na tabella que 

acompanha o regulamen o approvado pelo d: c:. 
o. 1 .96·'. de t6 de deze -r.bro de 19 _6; . . 

c r nsi 'era "li que ao c oogr es10 MJnCirO 10• 
cu b ; fix ~r os vencim~ n s doa professores 
d .s e colas normaer, d 1 grupos e~c.ol :.. ~es, ~aa 
es:olu i ' alada bem como do fcncet na nos 

ae f .,relll cr ~ado3 p 1ra etec ção da lei n. 4 39, 
mas quaod:> estiver f -:i ta a reforma do enaioo 
primario e noriDI.I, cujo desdobramento o Po· 
oer Lcgjs!atiYO alo deve actualmcnte pcrtW'• 
bar, p1ra nlo al•erar o plano r:formador da 
adminiatraçto do Estad ; . 

Coosi 1eranctn que. para se completar a re• 
forma qu: os mlil altos inter .saea do Eitldo 
rcclamtm o congresao Mineiro: na s0111o que 
termina. iuetorin o ltYcrJO ca rever o re• 
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ft U]amen.t .:. cia In trucção Primaria e Nc rmal contarã um corpo eleitonl de mais de 150 elei· 
d·) ~~ tldo, • fim de fazer as modihcaçõcs qu:: a tores. 
pzattca Vllc aconselbando . •; No pro\ecto que a commissão mixta, nomea-

c onsiderand') que, perada ll reforma aucto· da em 19cs pel~s du~s Casas do Congreaso 
rizada, o governo não dcixuã de apresentar Mine: iro e d qual eu f zia parte como relator 
ao Covgresso Mineiro o pessoal empreg:ado e e repre entante da 3·· circumt cripçAo eleitoral. 
de ~ JiciUr que hJ sejam fixaéos os venci· I aprt sentou ao rstudo do Senado, consta t 
mentos ~m tebella definitiva; cr ~ç!o desee dbtricto, acto este que vem 

Ccmidcrando. afinal, que o governo tã:l dei· 1 corrobor r muito eo:. favor do proiccto que 
xará de atr, nder ás reclaix-açôca iUr.tas q c he ora lprcsento. 
((;rem rpresent d:.s: A decominaçAo que dei ao futuro distric.to 

E' de parecer e requer q e o re ~uerimento - Hel~odorica- e uma JUSta hl~eoagem pre-
do pr fesu r Antonio Correa e Cast o aeja re- st~ da a B~rbara He!eodora..; hero1ca ~s~O!a do 
mett ido :ao g Vl r o -:o Estaco p ra que o grande e 1mmortal mconfi . ente - Alya_renga 
toe: na devid:~ con5idertçáo. Pc.xoto ··· q · ~. por l.ug') teiL~o. res1d1U em 

Assim pct sa a co:romis Ao; m;s t. Cam~u, S. G cçalr , m1nha ter!a. ~ata i . • 
~m sua aabe oria retolverã o que ma1s :.: c~r- Etta med da não preJudJca um Eódcs muru-
t;~do lhe parecer.' cipios l.D?itrophes e nem tão pcuco a qualquer 

Sd d. s commissõ::s. ! Os 17 de s_tcrnbro d<:s d;s •n ctos. de oue ~ e. C)tr põe o meu; com 
de IQtc.-X ~ ier Ro!im, preaada:nte e rc ator. e_xcepção ap _nas.do da s_ede, do qual será re 
-Nelscn de Senna.-GasLello Br .. nco.-la:- t1 r~:lo o terrato!•o.:Je q ~.: e se formatã o novo-

• e tmç ortar te d1stueto. 
prama·se. A~ s·m ~o~. sr. Pres,dentc, envioã Mesa o 
Aprtsmta,llo tk p,.o;edos, ~tguerimmt s, m o- ~r<>ject ·Dei certeza. de qu o corço legislativo 

çoes, indr&Dçiks e ittlerpellaçiles do meu Estado o tnn· formará m lei por ser 
um acto ce ntei .a jl- s tiça, r }amado constan· 

O er. Shneào Stylita :-S. P ., pedi a temente p; r aq e lle r o o. de quem aqui IOU 
plavra. p t a enviar à Mesa o seguinte proje· fiel j r; ter~rete e defco·or de seus legítimos JD-
cto (li)· . teres ~ et. 

S. P . o povoado de P~lmeiras J:O !uc toacs ( Mt1ilo 6em; muito bem!) 
os elcc: ent '~ de prc~peridace e de vida que 
lhe dlo direito a merecer a sua elevação. 

Em t empo c pportuno, ser a justificada a :. ti-
lida :: ~ da m!:atoa que tenho a h nra de sub 
m tta ao alto critcrio da camua dos Depu· 
tad .. s .-(Muito bem). 

Project.o ,. • I JO 

( 5 • • leg islat~ ra) 
LO Congr ~ so Legi~Jativo do Esta::!o de Mi · 
nas Gcraes de: cn. t;a : 

Atti o c nico. E' crc;,. ·o o districto de paz de 
Palmc:iras, cc,membrad:) do districtEl da VJUa. de 
Santa Rila ca Extrema e continuand a per· 
tcncer a este me. mo municipio. revog-.das as 
disposições em contrario. 

Sala das sessO::s, 17 :1e setembro de IQIO.-
S. Stylita.-Aives de Lemos.-Jayme G::>mes. 
- Galdino Rios .-F. Schurrann.- E. Amaral. 
-Heitor de Souu.-Ignacio Murta.-Nelson 
c:~ Senna. 

Estando apoiado, vae a imprimir-ae. 
O ••· Alvett de Lemo•:-Sr. Presi· 

Jente, pedi a pal~t.vra para ofterecer ã consi:le-
ração daCamara um projccto aasim concebi· 
<!o (li). 

O povoado de que trata o projecto, sr. Pte· 
aidentr, é táo imptrtante como qualquer d:s 
distnctos, de qce se compõe o meu munici· 
pio; é dotado de um peaat..al idoneo, intdli· 
gen1e e t abitlh ~. dor, tem diversas fabricas d. 
manteiga, aloàa uma importante, muitos ea. 
tabelccimeLtos commerciaea e bem desenvol. 
•idas sua agricultura e induatria p;stcr•l · é 
dot3do d:; duas egrej;s. cemiterit a e logradch-
r :Js ~~b.icos, c ~~ a de L Slrucção publica, uma 
agenc1a do corre1o, d. 1s machinas de benefi-
ciar café, um& aula do sexo masculino bem fre-
quentada. ma11tida pc.Ja C• mar a Municipal, duas 
pharmacias bem montadas e dentro dos limi · 
tes que, em tempo lhe ferão detet min ado~, 

Pr11jecto •· IJ 1 

( 5. • legislatura i 
O Cot'g ress Legislativo d J Estido de Minl s 

Gera~s decre ta : 
Artigo unico. E' elevado a districto de Faz 

o ~ ovr ·ado de P~redes, com a denominação de 
Helic.don ni. no município de S. Gonçalo do 
S11 cc· hy, r< vogadas as disposições em con· 
traria. 

Sala das ~e~sões, 17 de setembro de rQro.-
Alves de Lemos.- F. Schumann.- S. Sty· 
!l ta. - Jayme Gomes.- Galdino Rios.- Igoa-
CIO .Mur1a. 

Estando apciado, vae a imprimir· se. 
. Parecer n. 228 

E.' Ji:jo e pcsto em discu!são. que sem de· 
bate :;e encerra, o parecer n. :128, da commia-
sào e Petições, solic1t ndo infcrm•çõ s do go· 
verno a reapeito de um requerimento de João 
Gonçalves Rior.- Fica adiada a votação per 
falta de numero. 

Nada m;is havendo a tratar-se, o ar. Preai-
dente convc.ca uma !CS: ão extraordinaria para 
hoic, ás 7 r f l horaa da noite dando para ordt m 
dos trabalh~ s o seguinte , 

PJliii.IllA PU'fJC 

Até 8 h{.·ras da noite: 
Leitura e approvação da acta. 
Espediente . 
Apresentação de pau ceres das commuaAões. 
Apresent~ão de protectos, requerimentos. 

indicações, 1nterpellações c.u moções. 
Dilc~sào de requeritLentos, indicações, in-

terpellaçõcs e moçaes. 
Appronçlo ele re~ ões 6naes. 
Votação cb parecer n. 228, solicitando infor-

mações do ao•erno sobre o requerimento de • 
João Gonçalves Rics. 
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SJCO'ONDA P.UU 

At~ r o boru da noite: 
1. • dfacusslo do pro;eeto n. 129, ereando di· 

Yenos diatrictos de pu e alteráodo u deno-
minaçO:a aetuaes de varias localidades do Es-
tad • 

1· • diseus~ão do pro\ecto n 173, do Senado, 
iastituindl o peculio leFal dos funecio_ar,os 
pablicos do Estado 

Levanta-se a sessão. 

1· • SE:lSÃ~ EXTRAORDIN \Rit.. (NJCTCR · 
NA), AOS 17 DE SETEMBRO o:; 1910 

PUUDJtNCIA D I R . PRADO I/l PE > 
SUMMARIO :-Acta.-Expedlentc.-Emendas do 

Senado aoa projectos ns. 115 e 109. - Repre-
sentaçlo. -Discurso do ar. Silvoira Brum .-
Apreaentaçlo de pareceres,-1. " dlsculllo do 
proJecto n . 129.--3. • do de n. 172, do Senado. 
oraemdo dia. 
A's 7 1/l horas da noite, f ih 2. chamada, 

acham ae pretlcntcs s sr Prad 1 Lop!s Ar-
gemiro de Resende, Edga d da. cunha, lvc:s 
de Lemos, Stylita, H=itor d; Sousa, X v cr 
Rolim Silveira Hru , Pericle". Casteuo Bran. 
co, VÀJdomi o de Mwalhil ~s, Jo~o Usb1a, To· 
~ueville, lgn c10 Murt1, j uvenal P~nn3, G •l-
dioo Rios, JOSI! Alv s, Edcnuodo B um, Senna 
Figueiredo, Schumann, João Po·p irio, Pedro 
l..ab:lrne, Jayme Gomes, .\gcstinho Pe•ei: a e 
Nelson ele Senna, faltao "o, com causa parti e i 
pada, os srt. Mir•nda Junior. Campos do A 1 a. 
raJ, 8i1Ya Fortet, Antonio Moura, Paolaello ~ 
Eduardo do Amaral e, aem ella, os mai, se-
nhores. 

Abre-se a seulo. 
L\dt a acta da antecedente e ~= .l havenj o 

qaem sobre ella faç• observa~-:.J. fica ames· 
m1 sobre a mesa para s :r 1pprovtda quando 
houver numero. 

O ••· 1. o sacd'l'ARic. d1 c nta do seguinte 
UP!CDD&NU 

O{ftdos 
Um do sr. 1. • secretario do Senado, com-

manicmdo ter subidO á sancçilo, redigido de 
1eeordo com a emenda apreaentada p~la Ca-
mara, o pro\. cto n. 168, do meamo Secado, 
mandando contu tempo ao i.enente· coronel da 
Brigacla. Policial, João Ignacio da Costa San. 
tos.-A Camara üca inteirada. 

Dois do cne. mo sr ., d. vo\vendc, com emen. 
daJ, 01 proj-: c os nJ. 115 (propo içAo n. p) e 
109 {l>ropo rçã n . 73 , da Camara, . este so. 
breorçamento do E'tad~ e aqu lte auetorizan-
o o pagam·nto de eus . u aos fuocciona•ios 

dofôr.l dol comar ca d: Ba~p:ady. 
&tunda o8ereci.dr~ e a~ada pelo Sntado ac 
~ido n. 1 rr (jJroposiç!o n. 7z), da CGnwua 
dcs sn. DepuJados 

Aeerescente-se onde convier : 
Artigo . F1ca o govern') 1uctorizad1 a con · 

ceder ai) C!)llt;j :-. di•t r.bu•dor e partidor d1 
comarca de tfena:l, josé 1Ji1s Brag1 dois ao-
nos de licençl ~ ara. tratar de n:goeios. 

Paço do Senado dO Estad.> de Minas G ~ raes, 
17 d~ sete 'llbro de 1910. -Cornelio Vaz de 
Mello.-Letin"1o Ferreir.a Lopes.-Francisco 
Ferreira Alves. 

IiMitld4s o.flwecll/tu e t~Hnwadas Jelo Slflado ao 
lf'Djedo "· 109 (fwoposiçllo "· 71)1 da Cama,.• 
dOIS,.S, ~~ 

(Orçamento) 
N. I 

Ao art . 1. 0 , oo-.:te s.: Je-l3·4CJÓ:1851996-
leia se-2'J.270: 185$996. 

N. :: 
A'J mesmo artigo, 1 1. o. ) ( ttra a, n . XI, 

onde ae 1!-1.7CO:oocSJoo-leia·se-........ .. 
I soo:aooSooc . 

N. 3 
Aos m•smos artigos,partgrspho e 1 t ra, n. 

XI'. O:J::le se lê -4q:o . ~o v - lcia-!e- .. · · .. . 
391: :;ocS o . 

N. 4 
Na sommafinal. onde se lê-2) ~tcl>:t8)$~9~

leia sc-·23 ~76: :8s$<}96. 

N. 5 
Ao 1 t. 8.0 supprimam se ; s aJ.Yra" -des · 

de já- c ac~rescente-se no final-e serã0 arre-
c õa ·J s do me~ mo modo. 

N. 6 
A art. 11 subs· i tua s~ pelo se~u in te :-Os 

favores eooccdidca pela Jc, n. 468, de 14 de 
setembro de 19 ' 7, que 6e~m exten5ívcs ao ~oa
cinbo preparaoo e acondicionado em barrr.s e 
aos ol o s em geral, v;gorarão pelo pr.azo de 
dois an.oo~ . 

N. 7 
Acc:eac~nte . se cndc convi~r o seguinte : 

rtigo. São isentos d • imp_osto de impo:t•· 
çao as telh fa:-ricaoa<s de c1m nto e am1an-
t bo. 

N.8 
Ao art. 1: onde se lê - 3J.331:3541478-

1 :ia-se 23. :a6o:s94$478. 
N. 9 

Ao mesmo art. § 1. o, n. 1, inaercva-ae-
lettr.t 6: Subsidio ao vice-Presidente, 12:o;oS, 
-substituindo-se pelas lettras e, d e e as daa 
rubricas que áquella vao seguir. 

N. 10 
Ao mesmo artigo e p ragrapho. n. JI. 1: ttra 

a, onde se lê - 173:J8oS-l: ia-s: J61:C?8<. Sooo-
supprimin:k>-se ;.s pab.v as - inelasive a~ -.Ite-
nções da lei D. 516, d~ 191 · 

N. I J 
Modifique-s!: a somma fi nt l do : 1. · para 

10 .c;osu 51$478. 
N.u 

Ao art. 14 § 1. ·, íl. XV, 1 ttra a, oode se 
diz-1.521::a:a8S·co-diga·se 1 .)l4:2.JIS)oo. 

N. I3 
A.o meamo artig:> e paragrt p o, n . XVI. on. 

dese d iz -16~:oooSJOo -diga -se 339!l40$:oo. 
N. 14 

Ao mesmo art:go e p ~ ragraph 1 n. 1, l:t· 
tra a accrescente -ae-e :a: co~S oo ao p vil hão 
de tub!rculosos d J H !pita! de Caridade d~ 
Marianna. 

N. 15 
Ao .mesm:l artigc, paragrapho e r umero, let-

tra !e, accrcscente·sc depois-Santa Rita d~ 



Cusia-e -Ara1101hy --elev:ancJo.se a rcapec:ti-
va rubrica a 18:0. c.S oo. 

N. 16 
Ao mefmoartigc- § l,' n. 1, lettra a, ac· 

crescente se, depois cSa. pàlavra.-Secreta~ia
mais 1::1 o$ anouaes • cada um do , seguat tes 
funccionario : oatador da Secretar1a d• s Fi-
nanç•a e Fiel do Theaoureiro e 6ol So~~ an· 
nuaes ao Aulaliar do (.h::fe da Contababdadr-, 
equiparando se seus venc;meL.tos ao do guar-
cta.Jivr<. s, ~mpor1anciaa que ae liUltxarêo acs 
se.:a vencamentc.s. 

· N.17 
Ao meamo artigc-, I J. ·, n. IV, onde se lê 

-gratiúcaç =~.o-diga.,e-porcentagem. 

N. 18 
Ao mesmo artigo e paragrapho, ra 6omma 

final, Otde eatá- 9 5I7:183Sooo- diga ae-
9.t67:183S0<.o. 

N. 19 
Ao a:esa:o artigo,§ 3· ·, n. 14.onde fe le-

2 . :~ ex. :oo<. $ooo - lei: -se-1 • 90<. :oot. $ooo. 
N. lO 

Ao mesmo arti&o paragrapho e numero, DI 
somma fin•l oode se Jê......:.1494:lÓO$oco-l ia..ae 
-J. 194: 6tS:>OC\ modi6e•cdo-se a somma to· 
tal a! a-l3 .~66:594S4,8. 

N. 21 
Ao § 1.· e art. t8-Surpr;mam-se a ~ pa · 

)&.v r< s- ma t ida • dispc.sição etc. - até o fim e 
aco:r~ce te-se: sendo de 41c $ )oO me nsa.es c a 
v c ncimentca do aululiar titula -Jo da redacçã('. 

N. :u 
A'> art . r R, § 4 ·, sup[ rimam-! e as palt· 

~ru- novo e 'pporluno. 
N. 23 

Ao mfsmo artigo § 5. ·, supprima-Ee a Pl· 
lavra- "fJflo. 

N. :14 
Ao mc.smo utigo § 6. ·, substitu;.-se pelo 

seg inte : 
A rtvn o rt' gulaa: ento da ina truc ,ã J pri . 

maria nor a i do Estado. mp iando , s attri-
br içõe íiscali zador; · de s pro mote re de jus-
tiça mediante rctr.bui ... o, pod ndo crear a 
Caixa Escolar-e a reorg nizar o se1 viço de 
inspe çao tech 1ca por ~órma a r~:éuz ir ées-
pc:sa!! . 

N.25 
Ao a t t. 19, lettra d, ~uppri n: a· se . 

N. :26 
Ao me mo artigo ~c crescente-se o seguin-

te :-Le tra .. . O credi to de :8 ~6Sooo para o 
•gurento c'e d 1 ~ r ia s ao engenhei ro Clorindo 

B r. it r P' s ca de 1ello, t s:!e I.' de feverc:iro 
de 1009 até 31 de ag r.to de 1910, crr<ndo • 
de p sa. ~o r <. bras publicas. 

N. :17 
Ao me. mo artigo, Jettra i, ;: ecreacen c-: e : 

cpela verba de obras publiç·.s. 
N.18 

Ao n.esmo artig<\ lettra ;, accres:ente•se em 
seg l:ida á atura c. rbit ragc m• : -ou reso!-
venjo por accord:> directo . 

N. 39 
Ao art. 22, r.·. accresccnte·ae-feita a de,. 

pen pell YUba do art. 14, § J.', n. 14. 
N.JO 

Ao art. 21, substitua-se pelo seguinte : 
E' auetorizadoo governo a entru em accor· 

do com o dr. Caiios Pereira de ~á Fcrtes SO· 
brc a conce~ ~lo d" E. F. de Turvo a Prados. 
ec nst•nte doa contractoa firmado!! em 16 de 
fever' i · o de t8<)l, e em 18 de d=z mbro de 
18<)5. 

N. JI 
Ao art. 24, onde ae Iê-2: dlichl-!eia.se-

•m;nucme. 
N. Jl . 

Ao art. 27, onde se :ê--tisfueF-le.ia-se-
a satisfazer. 

f'.T. ~3 
Ao art . j 8, rode se e-eflearr~garcm- leia• 

ae-encarregar. 
~- . H 

Acs a r ta. 33, 34 e §3 c 35 -~upprimlm-Ee. 
N.Js 

Ao art. 36, onde ae lê-4.• patte-Jeia-se-
mctade. 

N. 36 
-Ao •rt. 39, in-/i,e, accrt scente·ce-Re rga. 
niundo as e pro cndo ac. tre a aubati ' uiçlo 
dc.s r ~ st-cctivos funcciooarioa. 

N. 37 
Aos a rts. 4" , 41 e 41- Surprimam - ~;e, 

N. 38 
Ao a:t . 53 - Supprima-s ~. 

A • A d' . Nã • 3d9 1 • d r ·1go. 1sposrç o a u n. SH\ e ~2 
de seten.bro ~e 1 ;CJ9, ar t. 16, ap ove1 ta aos 
fucccior:arioa a que se rdere, e• tejam ou não 
em ex rei cio, e acs succesEores per ti ulo uni-
versal cu siogular. 

A1tigo . F ica insti ~Íjg o premio de so:·ocs 
para cada urr a dls tr s fabr: c ~ s de ba r. ha de 
porco que, c~m o c;pta l mi ni·· o de soc :oc c$, 
forem fundadas em corresoon je cia a tre da! 
Ylrias z nas em que ~ e di ··e o Es t:rio . Os 
premi os : ó ser ã' cooce i c' o l' eis m zes ·t:ós o 
funccion~rnen o dt s me smas f a ')(Ca t~. 

N. 41 
Art rg . . E' au ctc r i~ a 0 g ver no a er. t rar 

em accoré o c m o c i dada o João Nepomuc e no 
Ribeiro UJsini p a o fim· d ~ I qu· H c..ir ito 
qu ::. lhe fci rec hecico ein s nt nç · d r· po jer 
\Udicfari,.., li bn[do para esse fim ne .:c s, ario 
credito. 

N. 41 
Artigr . F: ' o < ,·erno t u tor ;z<do a : e t. t c. -

belecer na. d po bd:dac:! e ~e qu e c Sl'va o 
p ofe. scr v. t a l.cto da E cela N rmal cc S. 
jo o o'E!-Rt i, m~ i r J se Olya- pir• de livl ira, 
tem di r.: i o a qu: e qu r er c imt nt s quanto 
ao temço c m que a is ;> n bil d ,.;:e não p rc -
Yalecer. 

t\. 43 
rtiro. E' atctori zado o go erno a entrar 

em ac cor do c m J âo Antonio de AmoriD", por 
per J1s e dlmnca verifica~o · • propc s. to c'o deC· 
m'Jromm· nto da t a : e ia ée P•! ILy r~ . 



N. 44 
Artigo. Aa attribaiç8ca que o lrt. 3· •. da 

lei n. 496. ce 11 d= ~etembro de 19c9 c' Dce· 
t'e '01 promt torea le juati;a, r ver tem ac 1 
collectorea ua qualidade c!e agentes fi :caes dos 
interesses Üllanceiros do Estado e <xcJu ,cfos de 
quadro d a aoxiliaru da ; atiça, continuando 
e~ Yigor, salvoeata reatricçio, o aJt. ll~, . da 
_lea n. 3i 5 de '901 · 

N. 45 
Artigo . E' o governo auctorizado a reati · 

tu ir ao tbe oureiro da Rec b:dc.riJ. de MiDU, 
no Rio de Jantiro, as quanti; s com que ind::· 
mojzou o Estado por o:oti ~ o d~S rectbio:ento de 
D<..tas fa:Sô8 • 

N. 46 
Art igo. Fica ab(rto ao soverno o credi o 

de 1 :oct loco para •uxiliar ao ma~tro joa. 
quim Maoo: l de Ma C( do, cou pc~it r da cpe: ra 
Tiracfentca. 

N. 47 
Artigo . Os escrivlea do crime c'aa coma ... 

eaa de ·i .• enrrancia pe ccbe!ão, mcn!a fmcn· 
te, cor conta de au~ s cru ta • a quantia de • • . . 
~:X. S Jco. 

N. 48 
Artigo. Serão cxteaaivcs 101 cecri•les c! o 

jui:zo de p~ Z d.1s &éde l ct S t m:o lnOCXCI, 
as disp(.Eir;ões do art. 3.·, éa lei l51, de ro ee 
julho de 1 8~. 

N. 49 
Art'go . Fic2, d,. d Já, o govt' rno 11 uctcr!. 

zgc.'o a 1 n rar l!m ac r o com cs propric:tarios 
da ponte sob:e o rio Cabo Verde, no diatri· 
cto de lf na~, de fórm a ficar a mesa:a en· 
lr' gue á scrvidlo public . 

N. 50 
A t i o. Fica egualmente o gt:;vemo aucto· 

riza Jo a d·spendc r até a qua t ia de 4'l:oo Sx o 
para cc rrc:r as d epe:zas com a install~ ça. . 
do 7· • c on r~ S!O Brasi le iro de M~dicina e Ci· 
rur ia . a reuni~. se r.et t a Capital no proxim o 
I Do v indc.u ~o. 

N. 51 
Art 'g . F icam equiparados < s venciment r s 

do d rcct r da Secre taria da .AgriCU!I Ur.l os 
do d; cc (c.r de Hygie e. 

N. S, 
Art :~c- . E' c•eatla na Esccla de Pharmacil 

uo•a ffic ir a de cc n -trv~ çio e r mont d ma. 
teri1l lel huic.o, que ficará a cargo d: um con· 
s ~ r a 0r , com cs •e cimentos annuae s de . • . . 
l: -10 $ co. 

N. 53 
Arti ,.., . Fie l o ~o ·e rno • ct r·zaco 1 Pl · 

g:1r u a. éa rr~ t iü a õ:~ não pag' s ao bibli . 
t c: ca 10 ·o Tr b ra l da Rel çã e escr1"ão 
de e r o ões de magL tr c'os, a partir da. da a 
d ~ d c . n. 1.636, • rt. JÇ9 e !1 . 1 638 art. l 9, 
de 19 , de PCC rd 'l c m o rt. 7. ·, ~ 1. • n . 
XI, u.tiu:a parrr , da ei 510, do anno pastado. 

N. 54 
Separem·se ' s dispo ições de caracter p~ r · 

man n te pan. consti tuir~m prc. po içOcs ddfe . 
rcn:er . 

P• ço do e nado do Estado d: Mi as Genes, 
em Bello H rizoot '!, 17 de sttembro de 19 t0 . 
-c•, tcel-o Vu de Mello.-Lcvindo Ferreira 

, 
Lopes.-Fraaeileo -Ferreira Alvca .-Pfra a 
ordem ~os trabAJboll, . 

Um cotro oflie:o do meuno ar. ,,. Secrtta-
rio do S n•do, d::volvc n:to a rr• pcaiçAo n. 68 
{prr jeeto n. 91). da ( amr ra, v:r.t" ter aqaella 
t-ua confirmado, J or mais de d<.i s ter;o11, I 1oa 
dec1: a • r.tc:rior, apfr: va r:do a t mcnd~ a cs· 
l, 3, 6, 8 e H', que haviam s do rejcitadu 
pel• Camara .-0 mcsa:o dc•racto. 

Rqrnnúaf4o 
O ••. SUvelr.a Dru na - Sr . Preli-

dcnte, \' t U L r a honra oe t nvia r â Meaa, a&m 
c% ter o de ~tiDL ugimt.ntal, uma re(:rcsénta. 
çJ.o e toca • as c lu sea ~oetas do impo1 tante 
dh ric.to de Toa bos do C ·raDgt lt, tolicitaDdo 
a ebvaftlo do D".Um:l á categor•a de •illa. 

0 p di do r O' D. bte .> babit 2nt t 8 d•QUelJa par• 
te E~ tado funda. , e 1 uma leg itima abpfrl-
c,ão e é, p rt•nto. 1!':. s ( o que jua t :o, ~orqoe 
trata se: <:!e um di~ trh.to qu( }á a. .tàngiu a um 
e!endo gnu de ukantamu o; ser: do o maia 
a n\igo cw 10111 r spa tiva conta uma papal•· 
ção a u ~ erior a1o.o::o h·l:ita tes. Possue uma 
ag ricul• ura grandea:er.te dca. , nvol• idl e am 
notav·. J prr g rea. o tm rel•ção a c,utras divc r-
tU'! indl: stJ iaa . 

_cus bo. bitantc s !' . o Jab:Jfosis!<- imos, man-
tes dl ordecr , reapeata :!t r.: s d J air· ito e, com 
in~ xcedive l d ~vota e: to e ces e :ado ea ir. hD, 
~m cu:a:lO da instro cçâo pub.ica, a pcnto ele I 

ad, ui rir per sob1crir çà popular um dGa maia 
vast~ e ict:ort•ntes predios éa zona d1 Mat-
h . O. r e Cbtlbc Ieee. r Um g rup CSCO!Ir de 
seis cli !Ses, cem u a freq\: e · c i .. de 446 ala· 
mncs, 

Ainda ha pcoc~ ali se fund u urr a Cocpua. 
t i ~·a Agriccle, coratituida peles reprc:t entantea 
mais prcem:nentc s de sua ag ico'tura, ce la 
honra:'ez e ct \t opcr. 1idade são pcLbores 
aegaros de rclev&lltcs sciViÇ<. s que ptestará t 
r:obre classe. 

Dotado de um S( lo ferac:ssin:o, regado por 
i bundantes c• o~ae J e em cujo seio dormem 
aind• inexpl r da s . gr;; o es r,q t zaa o:!neracs, 
um futur r dia t - de n:a icr prog re so. c:e gran. 
de felic idade, lhe está. sem du• ida , r. servado. 

E ser·:r , s • Presidec t .. , uma inj~ t iça im-
peJ · ~ ve J ps1a c:o;n a minha adorada terra na• 
tal, de1xar de me ncior a r •qui, com !egitimo 
en husiaaa:o. que ella possue taa:b. m, como 
u a ce Ull mais pacd sicu a ri:t.Jcns, a mais 
m · e• tosa das qutd)a d'a ~ua do E. taco de 
\iru . quiçá d B·as·l, t i ') ju. t: mente do~

mi ad.a cT mb~ s de car. D Ir», c!ando assam 
o no rr e áquelle logar, e cr i c acic'a~e prc. 
d ~ cto•a á::: energ ia clccttica stâ cktcrminada 
em quarent1 mi l c~ va1J s, con. tiluindo só por 
~ i a a anca P~li r. siaai n a d· um prrgresso il· 
Ji:'!'i tado DO n: un:io infinito da in ustdas . 

Pa c ro lad . a in •a, sr . P r sid nt e, ! e 
iusti c om sr ode ~ r v. ito pu a o intc esse 
ublic , o egi t in o pedico dcs et s ~ rcsad 3 

c c ·gncs Cl Dterraneos . 
O dis ricto. cuia t éJe é um extenso p( voado 

de m11s de deis ki lcmctrcs, · c:rvido pela Es· 
traca d F .r o Leor oldioa, divide , om o Esta-
do C:o Rio ~e ja e.ro tm tres fOntos. c t flcil 
de prevtr-_e qt ã-, uti)serà 1 crc& çlo da vi 'la 
para o fim da fsc:al iaçlo e a recadação das 
nos•u ·' codu , evatandc-: e qu e eUu .c jam le-
sadas peJo contr1 b1odista. e v ind • • tm diaso, 
a decret: çlo dea~a muli ja tã ) juati&cavel,em 
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encontr.:> a rc1olação patritioca do exmo. sr. Pre-
aid:ntc do Estado, \i manifeatada c que é um 
ponto capitll do seu pro ~r•mma de fecundo 
gove.rao, a rigurosa anccadaçlo das rendia 
puobc •s. 

Sr. Presidente. a aspiração dos nobres ha· 
bita1;tcs :laqu~lla parte da terra mineira c!, por· 
lanto, a mais legitima possível. de inteira pro-
eed!ncia e assim, estou cer!o de que o poder 
k gislativo' do Ettado, tão justiceiro em suas 
altas delib:raçõ:s em bem do povo mineiro, 
não lhes negara a emancipaçlo administrativa 
q1.1e olic itam elevando aquelle districto a vil-
la , o qu: ~ uc acto de indefectível \ustiça, 
r ; ito, j:ara com a uell~s que integralmente 
t ê.:n :;abido cum:>rir se· s deveres civicos c so· 
ci ~ es, ccncorrendo com seu honrado labor para 
o pr. gress ée Minas Geraes, qu: é, sem duvi-
da, da PM.tria. 

Aprovei to a opportuuida.de pau declarar que 
a repres :ntação foi dirigida a mim e 20 meu 
distin: to collcga, sr. deputadJ H::itor de Sou-
sa.. que ~ int eiramente soJidario commigo ..• 

O sa . HEI'rOR DESous&:-Apoiad'J. 
O sa. Sn.vltxRA bxuM ... n~ \Usto pedBo 

qae 2quella popu •ação dirige ao poder legislati· 
vo do Esra:io. (Muito bem I Muito betn !) -A' 
commissã respr ctiva . 

Communicaç4o 
O SR. IGNACIO Mua-rA coma:unica e a Cama-

ra fica intc:i ra -1a que o sr. joãc Antonio fal -
tou á pres: nte sessão por motiYo 1usto. 
APRE EN'tAÇIO DE PAlUlClllliU D.A.5 CO:U:MIS~ÕES 

O SR. Ar.vJts DE LEM _s, pela commitsao de 
CamarJs Municipaes, a; resenta o seguinte 

Pa,.ear para 2,• dis&J~Ssão do P,ojedo n. 128 
(s.• leghlaturt) 

A commisslo de camaraa Munieipaes, a que 
lei presente o pro}ecto n. 128, faz~n:to diver-
saa alter•çõ~s na estatiatic1 muoicipal do Ea· 
tado. é de parecer que se}a elle submettido 
á 2. • discu >são e approndo, via to traduzir de 
facto med&daa de palpitante aetualidade para 
o prog·re~so e engrand:cimcnto do nosso Es· 
tado. 

Reserva-se a commistio o direito de apre-
sentu as emenda:s que jul.,l ar opportun s, na.• 
quel :e turno reg&:nental. 

Sal! da commissõ:s, 17 de setembro de 
1910. -Aves de Lemos, presidente e relator.-
H:itor de Sousa.-A imprimir se. 

Nã :> havendo numero para se proceder á vo· 
lição do par ~ cer n. :n8, cuja discu são se 
acha encerrada, passa.se á 

2. • PAR TE 0A ORDEM DO DIA 
I. • DISCUS 3I:> D ::l PJtOJllC'tO N. 121 

Dispensada a leitura, a requerin ento d'J sr. 
Jgnac :o Murta, entra em ' . • discucsão, q ue 
sem debate se encerra, o pro\ecto n. n9 crc: · 
an o di;·er ·OS districtos de paz e alterando as 
dencmina;ões act aes devari s loc~lidad !s do 
Estado. -A vota~ão fica adiada. 

J .• di.scussllo do projecto "· I7Z, do Set1aáo 
Dispens da egua mente aleitur~, a requ~ri

m!nto co sr. lgnacio Mur ta, é ~Oito em 1·" 
d o~cuss o o p·ojecto n. 171, do Senad'J, insti-
tuiO !o O . ! CUiiO legal dos [UOCCionarics pu. 

blicos do Estado. Sem debate se encerra a 
diacuaaãJ.-A votaçi? fica a::!iada. 

Nada mais haveudo a tratar-se, o ar. Presi • 
dente convoca para a amaual uma aeaslo ex. 
traordinaria, detigntnd:> • seguinte 

ORDEM DO DIA 
PJli:MlliJlA. PAR'r. 

Atl! uml hora da tarde: 
Leitora c approvaça.o da aeta. 
Expediente. 
Até j uas horas da tarde : 
Apresentaçl'l de p1 c:ceres das commissões. 
Apresentação d~ projectos. requerim: tos. 

indicações. interpellaçO::s ou moções . 
Discusaão de requerimento: . indicaçõ:s, in· 

ter.Jellações e mcções 
Approva.,ão de redacç«Jes hnaes. 
Votação do parecer n. 1:18, solicitando i a-

formaçlo do governo aoore o requerimento de 
joio GoDçalves Rios. 

'Jc,taçlo em 1.• discus1io do projecto n. n9, 
cre:mdo diversos districtoa de paz e alterando 
as denominações actuaes de varias localidades 
do Estad:l . 

Votação c:m 3. • di!lcussão do pro}ecio n. P::a, 
o Senado, instituindo o p(culio legal dos 
unccionarics !ublicos do Estado. 

s•GUNDA PAJl'rlt 
At~ 4 horas da tarde : 

D:scussão da• emendas do Senado, ao pro-
jecto n. 109 (pruposição n. 73), da C mua, 
sobre orçamento. 

Discussão da emenda do Sena jo ao proiecto 
n. 11) (proposição n. 72), da Camara, aucto-
rizando o pagam~nto de cuatas aos fancdo· 
narios do fô o da comarca de Baependy. 

Diseu!sio das emendas do S:nado, nJ . 2, 3. 
6, 8 e 10, rejeitadas p r esta e suatentadas 
por tquelll cua do congresso, apresentadas 
ao pro\ecto n. 99 (proposição n. 68). 

Lennta-se a senão. 

8.• SESSÃO EXTRAORDINARIA, AOS 18 DE 
SETEMBRO DE 19ro 

PRESIDllSCIA. DO SR. PJÚ.D:> LOPES 
SUMl\IARIO :-Acta.-Reda.cções flnaes.-Paroce-

res ns. 229 e 2.'30.-RedacçOes flnaes dos pro-
jectos ns. 7 e 95.-Votações.-Emendas do 
Senado ao projecto n. 10!:1 (Orçamento).-Dis-
curso do sr. Jayme Gomes.-Declaracões de 
voto.--Urgencia .-Redacções flnaes .-Emenda 
do Senado ao projecto n. 115.-Urgencia.-Re-
dacção flnal.-Emendas do Senado ao projecto 
n . 99.-Urgencia.-Redacção finaL--Ordem do 
dia. 

:: A? m: io-dia, feita a chamadz, ach:acHc 
presen·es os sent ares Pr . d Lo::es, Ed~ardo 
d a r:unh•, Raul d : Faria, Al ves de Lemo'3, 
Stylita, Si lveira B·um, X-avier Ro im, j syme 
G:..mes Nds . n de enm, Castello Bru.co, 
H:it r 'd : Souza, Pericles, en: a Figuci ·edo, 
Agostinho P;: reira, Vald miro de Magalhàcs, 
Tavares c Mello, Ped o Laborae, jOiO Por-
pt.irio, joao Velloso, .Te queville. J: ão Anto-
n:o Aristotele~ D11tra, Edmundo B um. Schu-
mano, Joio LiabJa, Martins da Silva Ignacio 
,\\urta j.Jvenal Penna, ]11Iio d1. 1\lotta, J :st 
Alves • e Ab~ltard, faltando com causa partici-
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padl os srs. Miranda Junior campos do Ama· 
raJ, Siln Fortes, Antonio Moura, Pao!iello e 
Eduardo. do Amaral e,scm ella, os maia aenbo . 
rcs . 

.Abre·se a sessão. 
Lida a a c ta da antece ente e r ão bannc!o 

qu: msobre ella faça bservaçõu, t a mesma 
dada por appr<.vada e bem assim E dos diu 
16 e 17 ~occ rrente. 

Sobre a ~eJa não ha materia de expediente, 
Ap,-eS~rtlaç4o tú par~u. es das co,.miss3es 

0 IR. juLio DA MoT'l'A, por parte da Com-
misslo de Redacçào, apre:Jenta as seguintes 
redscções 6naes : 

Redacçao bnal do pro\ecto n. 95, prepOsição 
n. 63 ca carnara, c m uma emenda do Se· 
nado. 

A commisrão de Fedac;lo dll Leia a que 
foi preaente o proie to n. 95, juntamente 
com uma emend1 do S:nado, já approvada, é 
de parecer que se õtdopte 1. seguinte reda. 
cção. 

O Congnaso Legislativo do Estado de Mi • 
nas Gcraes decreta : 

Art. 1. • O districto de Pédra Branca, crea-
do pela lei n. ~·775 de 19 de setembro de 
1881, c pertencente 'ao municipio de Stn a 
Rita do Sapucaby, denom.nar-sc-á Conceição 
da Pedra. 

Art. ~. • O districto de Santa Crcz de Aguas 
Claru, r o municipio c!e B mfim, paaaa a no. 
minar. se Santa cruz de D. Sílverio. 

Art. 30. Revcgam se aa d!spcsi~õ:s em 
contrario. 

Sala das sessões, 18 de setembro de 1910.-
julio da Motta, rclat r·-Galdioo Rios . 
Redaepfo final do profeclo ". 87 (IJ'oj>oslf4o "· 

56) da Ca,.ara. (PlWf4 Pll6li&a) 
A commiseão de Redacção das Leis dlercce 

a seguinte redacção final para a prGpoai~lo n. 
57, que fixa a f rça publica dl Estldo pua o 
fufuro exercido de 1911. . 

O Congreu o Legislativo do Estado de Minu 
(;eracs decreta : 

Art. •· • A Brigada do Estado de Minas Ge-
raea, no exercicio de 1911, consta1á de ~.ooo 
praçu de pret e 114 ofticiaea formando quatro 
batalhões se b ns. 1, ~, 3 e ... subdivididos em 
10 companhias, com os eatados maiores e me-
nores, de accordo com o quadro annexo. 

Art. 2. • Fica o govtmo auctorizado a deg. 
l>(nder com a maoutençlo da ff)rça publica afló 
a quantia de dois mil seiscentos e ctncoe nta 
c noYe contos seiscentcs e vinte e um mil e 
quinhentos r~is, (~.6s9:~~J$5co) de conf rmi-
dade com a tabel1a annexa. 

Art. 3· · O pessoal da forçll sempre que o 
governo ]ulgar necessatio, pode ser elevado a 
4 .ooo praças de prct e respectiva officiali<hde. 
podendo o governo contractar i~truct ores 
militares para as ditas praças. 

Art. 4· • No caso do artigo anterior, o go. 
vernJ abrirá um cred.to e:ttraordina.no para 
fazer face 41 mesmat despesaa. 

Art. 5. · O governo quancb ]ulgar neces· 
uno, poderá encarregar a um bacharel em di· 
rei to de exercer \UDto aos batalhões, com séde 
fóra da capital, o cargo de auditor da brigada. 
Policial, mediante a gratificação men:al de ..• 
~ooSoco. 

Art . b. · A guarda ciYil da C~pi tal d Ei · 
tado, no exerc1cio de 1911, é 6xad:.. em t8o 
guarc:taa civis, doi quaea oito servirão de fis-
caes c perceberão mais 30Sooo por m z de 
gratific•ção. Ao guarda que servir cc. mo se-
cretario da inapct toria será obona:a egua( 
gra tifiaçlo. 

Os guardas civis serão diviti idos m tres par-
tea-aco de 1.•, 50 de ~.o e 30 de 3.•, perce-
bendo rc~tivamente, 1:<44oSooo, r:o~c.S:lc.O 
por aQDO. 

Art. 7. · Ficam elendos a s:ooSoo' anntaes 
os vencimentcs do inspector da guarda civil 
e a 3:ooS oo o reapcctiYo adjuncto 

Art. 8. • E' crcacb descle \á, o Jogar de 
dentista da Brigada Policial, o qual será exer· 
ciéo por um profitsional diplomado com a gu. 
duaçlo de teneDte e o vencimento annull d: 
3:0C0$0GO. 

As suas funcções scrlo reguladas pelo go. 
verno e da forma mais conveniente ao ser-
viço. 

Art. 9· • Fica o governo do Estado aucto · 
rizado a rever ai julgar CGnveniente, os re-
~Jamentoe da' Brigada Policial e da gu:&r: a. 
ci•il .: a fazer as IIUldificaçõea que \' lgar ne-
ceaarils. 

Art. 10. ReYoglm·ae u dispcsiçõea em 
contrario. 

Sala das conunisaões, a& de setembro ée 
1910.-julio da Mott1, relllbr.-jayme Gomes. 
-Galdioo Rios. 
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Tabella da fixação da lors- publica dO Btltado de ltllnaa Gerae~~ 
para o exerolclo de tDit 

I 
9 z 

1 
1 
4 
5 
4 
l 
1 

22 

21 
55 
4 
4 
4 
1 
2 

20 
20 
20 
17 
84 
17 

170 
3t 

1.604 

ClauifleaçAo 

a.} Peuoal da Brigada Policial : 

Coronc -commanJantc .•..• •. .•..•• . , ••.• • , ..•. , • , 
Tenen1e-coronel aecretario .. .. . . ........ .. . . .... , 
Tenentes-coronois commanduntea de batalhõea .. . . 
Majores, sendo um assiston te .. ........... , .... . . , 
Capitães cirurgiões ... ...... .. , •• , ..... . ,. , ... ,,.,. 
Capitão audito r ......... ....... .... .... , ....... ,., . 
Tenente-cirurgião dentista .• . , .. ... , . ••..• ..••. • 
Capi tães, sendo 4 ajudantes e 1 encarregado do 

material .. .. ... . . . . . ... . ...... . . . .. ........ . .... . 
Tenen t , aendo 4 secreta rios de batalhão .. . , , •• , 
Alferes aen o 4 quurteis-meatrea de batalhão .•. 

arcrentos aj udantes ........ . . . ... . . . ............ . 
arg n tos q ua rteis-mestros ....... ...... . . .. , .. , • . . 

Corneteiros-mores . ... , , .. . . ... . . , .... . . . , .. ...... . 
Dir ctor de muslca, que poderá aer pais· no,. , ·I 
Mestres de musica ................. , ............. . 

1 

1\1 usicos de 1. a classe •.••.....•..•.•. .• •••• •. .••.. 
Musicas de 2.• classe ..... . .... .. .. .. ........... , 
Musico de 3. • classe. , .... .. ... , ..... .. ........... 

1 
Primeiros sarg ntos •..... . . . . ••• , .. .. . . .. ...... , •. 

e undos sargon tos .•.. .. • . .. . , .• , • •..• , , ...... ... . 
Forricis .. . ........ . .. . ..... , . .. .. .... .. ...... , .: ... • , 
Cabos d esquadra . ..... . .... , . .. .. .. .. ,, ... ... , . . ,. 
Corneteiros e clarins . ....... , ............ .. ..... . . 
Sold:>d0~i; · â 'pâ~à' ·2·.ooo · · ·;~çã~.· à' ·s · õõ ·: :: :::::I 

c) FarS':Imento para ~- 00.0 praçaa ............ 1 
d) Gratificação a reengaJudoa, a 8200 .. , .... 1 
e) Forra~om, for ragem e medicamentos para 

oa arulllaes da Brigada e forragem parai 
os doa otftclaes montado• •.•. , , .••• , •.... 

() Ajuda de custo a ot'ficiaea á razão de 4 000 
diarios, quando om comruillão f6ra da 
aéde doa batalhões, quer em desempenho 
de funcçõcs policiaes, quer em diligen· 
cia do aerviço publico (art. 78 do Regul. 
n. 2.656, de 14 de outubro de 1909) ....... 

g) Remonta dos animaes do eaquadrito e doa 
officlaes montados, inclu atvê :000$000 
para melhorar-se o ar roam c to ......... .. 

h) Compra e concertos de oq uip monto, ar-
mamento e munição . ..... . ....... .. ... . . .. 

i ) Aquartelamento, enlerramcnto, xped icn-
te e luz, aendo 1:0008000 para con ervaç.-1o 
daot!.inha do T1ro:o. , .. , .• .• ••.•••••• . , . . .. . 

j) Calçado p ra 2.000 pra a .... ...... ..... . 

.. o 
!lo 

Venclmentol 

3:600"000 
3:000 000 
2:400 000 

Total 

20:000$000 

56:000$000 

20:000$000 

3:000 000 

Somma 2.662.·6"1. 500 ______________ ......... :...:.' .................. _. -------------"-'--
ala das commis Oc , L de setembro de l 10. - Julio da Motta , - Jayme Gomes.- Galdino Rios. 
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O 0 1 a dor solicita e obtl!m dispensa das for· 
malidaa: s reg imentaes para que as redacções 
6naes que a.aba de apresentar sejam discuti -
das e votadui na actual se~são. 

Parecer n. zz9 
Sem debate é approvsdo o f&recer n. l:!9, 

da commissão de Legishção, opinando pelo 
arcbi7amento de uma petição de jo·é Pedro 
Lessa e outros. 

Pat'teer n. ZJO 

Egualmente sem d~ bat c: é :ipprovaco o pne . 
cer n. 230, da commis~ao de lnsL, ucçao Pu-
blica, op.nando q t: e "e remctta ao governo 
~ma p:tiçào d;; /t.ntonio Conêa e C2strC", 
p:of. ssc.. r de de~enbo dl Es.ola Normal da 
car;ltal. 

Redacção final do proitdo n . 87 
(P.o , osiçlo n. )7) 

Sem debate é approvada a redacçào únal do 
projecto n. 87, s :.bre fo ,ça publica. 
-A' sancção, r:ommunic:o cdo-se ao Sen ~ do . 

Red4qãofiMI do projecto n. 95 

(Proposiçà:) n. ÔJJ 
Egualm(nte sem debate se •pprova a 1eda-

c;-ão linal do projecto n. 95, mudando a d ; -
nnminaçào d :: di!triC\.OS ce pu. - A' :~ a ncção 
commuoici.:n'io se ao 5 -:n:. co. 

to no exercicio vigente. que determina ela•' 
ramente que a s.a delegacia auxiliar tenha 
por stde a cidade de Pa•sos. 

Nestas condições, espero que v. exc. fart 
inserir na acta e~ta minba declarac;ão, por-
que nlo estou convencido da utilidade ou da 
c c.nveniencia da emenca do Senldó,que revoga 
tal disposição.-Será atteadid J o ~obrc depu• 
tado. 

ld:ntica declaração fazem 01 srs. Valdomiro 
de Magalhães, Galdioo Rios e Nelson c:'e Sen-
oa. - Serão atteodidoJ oa nob es deputado··. 

IJ SR . HBITOR D~ SouzA, pela ordem, envia 
á Meu. 1 seguinte 

Decla,.arao fk voto 
Decla1 o haver votado contra a emendt n. 44, 

do Senado, ao projecto el e orçamento do Esta-
do para 1911. 

Saia das ses!ões. em 18 de sete01bro de 
1910. - Heitor de Souz ;- . 

Insira-se na acta. 
A votar-se a emenda n. 44,0 sr. Senna Fi-

gueiredo c '. amou para ella a a ttenção da com-
misõào de Pedacção. poi•, entendes. exc. que 
devel> ~r a mesm• oestacad, , visto 1á ester a 
nu .. e ria da m sma. consignada em proi: cto li 
approv1::lo fe ias duas ca•as t!o Coogtresso. 

U,.g4nc·a 
SR. jur.x:> DA , _. TTA, pei.a ordem, obtendo 

urgencia, apr senl:., .... no:-.: e d .1. commisaio 
de Rcdacção, as seguinte:. rcdacçõett 6oaes : 

Votaçõ~s Redacção !mal do projecto n. 109 (propo!li-. · I ção o. 73) de accordo com as emendas do Se· Procedendo-se a vola~ão d. s m• teu as de nado • 
~iscussão encerrada. silo approvadas as se- · o .çamento) 
guinte& materi •s : 

O parecer n . :u8 da. co missão d_ Petiço:s, A c::mmi: são de Redacção daaLeis, a que 
solicitando ir formações do governo scbre o fci p1 e lente a propcs ição n. 73, o-çi ndo a re-
requerimento de loã" Go calves Ri-s : ceita e despesa do Est ado para o futuro exer-

Em t.• discu~ sã ' o pr., ~c:c t o n . I l~ c rean- cio e H! em~ndas do Sena.do ás rnesmaa offere· 
do d1Vetsos districto! de paz e alte ~a'ndo as ci:las, d accordo cem 1 emendl o. 54, offere-
C:: nomioa;.ões actuaes de varias l o ~al; dldes c·~ a ~e~ uinte u dacçllo 6nzl ca mesma propo. 
ó Est .. dl . -A' commissão de C1m n as Muni- ~ic;ão . d ~sdcbrada em(: proposições diltincta.s: 
cipaes. O coogresso LegisJatiYc do Estado deMinu 

Em3 .• di1cusslo o projecto n. 171, elo Se· Geraes decreta : 
t ?. .o, instituindo o pecuJio legal dos func:cio · 
nados publicos do E.stado. - A' sancção, visto 
nàc t er soffrido alteraçao alguma no seio dt 
,.!t cllra fazendo-se a devidl communicação ao 
Seo ado'. 

Pas5e·se á 
::~ . • P ARTE DA ORDEM DO DIA 

Eme11das do Senado ao jwo}eclo n. to9 
(Proposição n. 73) 

i o lidas, postas em d iscus-ão e sem deba-
te appr:.va . aa a em: ndas offerecid s !)ela Ca· 
m3ra ~ o proj3 cto r . 109 (proposição n . 73). 
da Cama.ra , que orça a nceita e fixa a d:.sp-. 
sa do E ado par~ o exercici J de 1911.-A' 
ccmmissáo .;e Redacção . 

Osr . .Ja yme Gomes (pelt ordem): -
Sr. Presideme,yeço a v. ex c:. mandar c c. nst .. na r 
na acta que votei contra a emenda n . 38, d J 
~~nado, ~orqu ~ não ~ osso absolutamente ati · 
ra ~ com o, mt. t ivos que ~eterminaram aque))a 
veneranda corpo açao a suoprimir a disposi;ão 
do art. 41 <!o pro1ecto. quan :!o é certo que dis· 
posição identi ;a faz parte d'l lei de Orçamen-

Orçamento da receita 
CAPITULO J 

Art. 1. o A receita d J E1tado de Minis Ge-
raes, para o exerdcio c:'e 1911, fica orçada em 
::~ 3 . :~76:18sS996. 

§ I. o Renda Ordlnarla 
a) Impostos e t : X1s : 

N. 1. lm.Jcsto de exportação. 
N. l. I::em, do sello, custas 

judiciarias e emolumento• . . 
N. 3. Novos e Velho.<l Direi toa 
N. 4 . Transmissão V.te,..fllvos, 

quot• de 3 °/0 ao Estado .. . 
N. 5. Trar. smissão causa·tnOt'· 

tis .. . . . ... ... . . . . . .. .. ... . 
N. 6 . Passagens em estradas 

de ferre .. . .. .. . . . . ... . . . . ·· 
N. 7. Matricula e aoouidades 

em estabeJeciment•s offi -
ciaes de ens.r.o e 25:cocS 
de per sões çagas'á A•aiaten · 
cia a Alien•dos .. . . . ... · . . 

8. 900:0; cSooo 

7oo:oooS .oo 
7CO:cooSooo 

S8o:oooSoco 

7soaoooSJoo 

t8o:oooSooo 

I I 5:000$000 
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N. 8. Imposto sobre expGrta· 
çlo de OW'O e diamantes .. . 

N. 9· lmpcato territorial .... . 
N. r o. lmpos•o de coaaamo de 

aguardente, bebidas alco • 
olicu, aguu mloeraes arti-
&ciaea e outras tuas de eon-

JOO::OOSoo:'l 
1 • ooo:oooSooo 

sutDO.. . . . • . . . . . . • . . . . . . . . . 8o~:ooo$ooo 
N. 1 r. Idem, de iDdustriiS c 

pro&uõea ............... ·. 1 • ;oo:oooScco 
N. 12. Taxa a~cional de 

ro •1. sobre Novoa e Velhos 
direitos, tnnsmassào eatUG. 
nurlu, paaugeoa em catra · 
du de ferre, industrias e 
OfOÜ1'!Õ~S e ,ÇODSUm'> r!e be· 
b "das •tcoolicat . ... . .. .. . . . 31J:o .VSoc.o 

b) Outras on!rib 11ç" 
N. n Ccbraoça da iv · a. 

a ' tiv.1 orçamentari. . ...... 6s{..:oooSo")o 
N. 14. Quota de fi ~: :eliuçlO 

por parte de em~r ~ :~s oa 
institutos fiscaliza .: a pelo 
g verno ......... ,. . . . . ... . JOO:oooSooo 

N. 15. Reada da lmprema Offi. 
cial ..........•••.• , . . . . . . . 7ó:oooSooo 

N •. 16. R~nda dos terrenos 
diamantar01. . . . . . . . . . . . . . . 2o:o:oSooo 

N. 17. Renda de tenas d:vo· 
lutas.. • • . • • • • • • . . . . . . .. . • • 2c:o:JoSooo 

N. 18. juros de 23 apoliccs 
fedcraea pertencentes ao Es· 
ta do,,.,, •. , , •. , , .... . •. , , . I :1 )G$ooO 

N. 19. RcDdu de aguu mi· 
neraes efeins de gadCJ.. . . so:o::cSo:o 

N. :.ao. joros e amortizaçio dos 
e m p rcatimos a Camaras 
Municipaea e empresu di· 
venas, inclusivé a de juiz 
de Fóra.................... 448=·nsl996 

N. 21 • Arrendamento da Es-
trada de Ferr .... Bahia e Mi· 
nas. . • . . . • . . • . . . . . . . . . • . • • 4o:oooSooo 

N. 2J. juros de 32 a{) I ices 
doadas ao Estado, d:stina· 
das a subYcnçõ::a e premies. 1:6ooScoo 

N. :.13. juros de dinheiros em BlOCOS.................... 38o::>OoSooo 
N .. :.1.4· Renda da Penitencia-

raa. .. ................... •. 10:o~cScoo 
N. :.as •. Venia de vaccina anti-

earbunculosa e machinas 
agrícolas. .. .. . . • .. . . . .. . .. 1 so:r:o · Sr oo 

§ :1.0 Renda Bxtrao•dlna•la 
N. t • Renda eventual : 

a) Sobretaxa do 
caf~ ...•.....• 4. soo:ocoS'lOO 

b) Multu..... •• tso:oooSooo 
e) lndemniu.;ões too:00<.$000 
d) Renda do pa-

trimoni:l.. . . • . Jo:oocSooo 
1) Renda even-

tual de origen• 
di•eraas como 
IC\IID: - rc• 
ceitas nã.l ea-
cripturad•s em 
exe~icioa anto-
riorea aus:a li o a 
muoicipabd•des 

do GoYerno Fe• 
deral, ecc ..... . 

N. ~ Repcsiçõ :a e 
restituiçõeu ..••• 

N. ~· Renda d: 
::ao;as crimes •• 

15o:·xoSooo 4·9JO:oooSooo 

18o:oooSooo 

t:oooto:o 

~p76:185SQ9S 

Art. J. • Fica o governo auctorizqdo are-
ceber e a restituir os danh:iros pr, vcn1cntea 
do cmprestimo do cofre de orphãos, dos b:cs 
de d. funtos e ausentes, e de c.utras origens. 

Pangrapho unico . O.uald1s on exc.::ss< s en· 
tre o• recebimentos e as re , tituiçõea pod .río 
s~r e pr -~dcs em acsp!s · d~ ·· tadt· e se· 
rat• I: . d s ro b qa·c.o d exer~icio . • 

1t. ~ . 0 Oarante o mesmo cxercicio fica o 
govcrn auctorizado a real12ar 1 cotraoça ami 
~avel ou I U~icial d& d.vidJ activa, podendo cn· 
trar em accordo com 01 deved:rcs, transigir e 
alliviar multas, eliminando :So quadro os d:vc-
dores iOJolv .. veis, reag11ardados oa intc :eases 
d1 Estadcl. 

Ar, . 4.• E' at:ctorir.a-:io o governo a m~ifi
car o sy~tema de arrtcadação ..:o imposto de 
~xportaçlo d ) café. de mod q ue o pagJrDODto 
deste se faça na mesma occasiílo que o d l 
1obretua. p!.dendo, para esse fim. entrar em 
acc:ordo c1m os Es •ados interessados nessa 
CXPOrt~ão, 

Art. 5. o A taxa do imposto de consumo de 
aguard:nte, de que trata o t t. •, do de c. n. 
t .7'.6. de 20 de dez·.mb1o de 19')4 é de Sroo 
por litro e será arrecada a de conformidade 
C'lm n& d sposiçó!s deate decreto, que acra 
rc.viato. afim de serem feitas as mJdihcaçõcs 
q;Je a prlti a tem acooaelhado no sentido de 
melhorar a arrecaoaçlo. 

Pnagrapho &mico. A multa de scS a 1~c$, 
de que t rata o § r. •, do art. 8. • do citado de-
creto, será, no caso da Jettra-e-do mesmo 
artigo e paragrapho, de 10 °/0 sobre a impor-
tancia do mesmo imposto quando pago depoia 
do pnzo estipulado, o quil será. para a {>ri· 
meir1 prest.1ção. at~ o ultimo di :a de fe-.erearo, 
e para a segunda. até 31 d: agmto de cadà 
anno. 

Art. 6. • O imposto sobre o eomt:mo de te-
bidas alcoolicu, r~guu mineraes art,ficaaes e 
outros generos de que cr gitl o dec n. 1.7ó7, 
de 21 de d~ zembro de '9 '4, serâ arn cadaco 
como ad:iicional ao de aguarde te-, por lança-
mento, mantendo -se a• mesmas tua • de que 
tr&ta o citado decrt to. incluindu ·se mais a de 
$JO POt' li tro de cerveit e expedin1o o ~overno 
novo regulamento plr-4 sua 2rrecadaçã ' • sen-
do-lhes applicaveis a a diap~ sições do paragra.-
pho uni co do artigo antecedente . 

Art. 7 . o E' o governo do Estado, desde \l, 
auctoriu.do : 

1. 0 a pr ·rogar por rr.~is um 1 100, a con· 
t2r de 31 de outubro 1o co. rente antlC', o prazo 
de que tratao dec. n. :t .Ó]3, de 5 de novem-
bro de 1909-, para que os ad1uitentcs ac pro-
priedad~ s immove,s, inter-vivos. por titu 'oa 
particulares effectuem o pajo! a mento do r ;spe• 
cti•o imposto de tran ~IJ. i~ slo e os averoem 
para os fios do impcHt~ territorial, inciependcn· 
t::men!e da multa de soS-Joo de que trata o 
art. 13, da lef n. ~7•. de r,• de a tembro de 
1899 obs::rvaodo se as disposições doi •rta. 
1, J·. 4 e s, do cita 1o decreto e Javnndo·te 



'DOYOS edttlcs, Jnc:!o o praro do art. 1. • do 
meamo decreto; :a.•, a rdormtro proee1~0 de iucrip(ão da 
divi:ia ac:tiu do Esta \ia, de modo a toro1r f a · 
cft e de prompta CXCCllÇãO I respectiva CC• 
brlllça, podendo, para ihrw, cspcd1r o regula. 
menta qce julgar conv nicnte, impcm!omultaa 
att r:oc.oSooo; 

3· •, 1 rever e como1idlr oa rcgulamt ntos 
filcacs, fneot o maia cquitativa distrtbuiçio de 
vlUtlfcDa para < s t.:& 1 clort a das fronteiras, 
podeodo conced_r aos m amos att 6 •1. das 
rendas das respectivas cata,Oes; 

4· o a reformar o systerra de fiJcaJiz•~;ão das 
rendu d'l Eshdo, ampliando como melhor en-
tender auttribuiçõ .a e c orc.r es dos funccio-
narios encarregadcs de taes sc:rv1ç s ; 

5. 0
, a estab:l ·cermt:lhs,att J:OO<Soov,para 

ca casos de in·racçõ :s dos r :- gu lamentcs ÜS · 
eaea que c:& pedir. 

Art. 8 • Os títu los para conc(sslo de apo· 
sentadcrias, eatílo sujei~os a .a mesmcs impos-
tos que sio devidos pelas nomcaçõ:s . e s .rl o 
:trrccadtdcs c' o mesmo n a jo. 

Art . 9· o A tua de u: . ottaçAo do mincrio de 
ferro e de S30o ptr tonelada e de Stoo p r to. 
nelade. de ferro guu GU de açc-, ficando re· 
Yogada a lcttra A. do art. 1. o da lei n. 493, de 
11 ~e s te b o de 19r9, que • hxou em s réis. 

Art. 10 As du . s priu c,ras f· bricas que se 
funderem dentro do Estad pa1 a a reducção do 
minerio de ferro, empr gando capi al realizado, 
DO minimo de :1 mil contos de réi. . fic•m 
isentas, p~r ci co annos, do tmp: !to de expor-
tação qu r •obre o rr inerio que exp rt ar H é 
meio milhào de tooelad s por an o, quer so. 
bre o ferro guza cu ~ ço. 

Art. u. A taxa de exportaçlo de chifres é 
de 15 réis por I il gramma. 

Art. 12. s favox t s concedido• pela lei o. 
468, de 14 de setembr de 1907. que ficam ex. 
te nsivos to toucinho preparad :> e acondicio. 
tlado em barr,s e aos c.Je:s em ual, vigora ão 
pelo prezo de dois an .os. 

Art. n. São isentos o imposto de esperta. 
ção as tc:lhas fabri c d &s d: ci~rento c amian. 
tho. 

Art. 14. Os et crivães não poderão e tregar 
á1 p rtes certidões cu doeu. entns s ic i tos ao 
sello do Estado, s m que s ~ i e.Je devida-
mente inutiliz:tdc, sob pena de multa de .. . ••• 
sotooo. 

CAPITULO 11 
o•ÇAIIIltNTO OA D4SPlUA 

Art. 14. Durante o e:r.ex cic'o de 1911, fica 
o Presidente d , EstadJ ::_ ; to zado despen. 
der a uanti ll de lJ . 8J . :! '<~ S478 pelas tr s Se-
cr, t aia d Est:cd , cvm cs uen·iç:;a c:spec1f· 
cad05 nas sc:guin es rubricas : 

§ t •0 SeC!retarla do Jo te•lor 
N. 1. Ptesi e cia d Est ..! dO : 
a) Subsidio ao Presi ente do 

Estado .. . .•. . ... . . . . .•. . .. 
6) Subs; r' io ; o vice-Presi-

dent · d:>Est, d J .. . ....... . 
N. ' · Gabinete do Presidente 

do Esta jo ....... . .... . .. . 
o) caateJo do Palacio e suas 

dr pr ncknci as .•••••... . •••. 
.f) Guarda do Palacio ...... . 

3c :oo<. SJOo 

1~ :oooSooo 

11:ccoSooo 

6:o oSooo 
3:000$ooo 

N. ~. Secretaria do Interior : 
G) Pesa011 •• •• ••• . •..•.•.••• 
6) Expedaente •.•••.•.•.••••• 
N. 4 . Sublidio ao senadores. 
N. 5 Pessoal c e:rp dicntc da 

Secretaria do Senado, in. 
clu ivé 5:cooS-oo pari bi-
bliotbc:ca . .......... . ..... . 

N. 6. Apanhamento de deba-
tes do e nado .••..••••.••• 

N. 7. Subsidio acs depotados. 
N. 8 . Pes ca l e expediente 

da Secretar i-. da camaradol 
Deputaj s. apmbamcnto 
de debites. vencimentoado 
bibl'otbec aT io e4:00<Spa..-
a hbliOLbc:côi . . •.... .. •••.• 

N. 9 Ajuda d Cl s to a depu· 
taáos e seoad re •.•..• . •.• 

N. 10. Magistratura c i sti-
ça d Estad. , a s be1 : 

41) Trit unal da 
Relação... ... 21J:lo Sooo 

6) juizes de di. 
reito .. . •. . . . • 541::~ 0\. Sooo 

&) j uiz=• muni-
cipacs •. • . . . . 40S:I2C$lOO 

fi) Promotores 
de jm, tiça . . . . 198:s6. Scoo 

•) Juize em dil· 
p n i bil id3de, 
g t t ific ; ção de 
10 "/. 20 ma · 
gist t c". , • · 
bilia para salas 
do jury ' lu -
gucl de c; sas 
pa n f o rum • . . r o :48cSo:o 

N. 11. Pe!sol daPolicJa,ga-
binete de identificação e 
auas fi liae , s d le ado au. 
siliares, l!endo um em Pas· 
soa, e mais 12:00<. $coo para 
cxpedie te, a \u da de cu, to 
aos defcg d< s, collabor do-
res e mo . ificações d.t lei n. 
St6, de 19 o . .... ... .... . 

N. r:~ . Ca cerl'iro das cadeJ~s 
~o Estaco, i nc J~ s i' é ais 
3c me11u es a cada. um 
dcs c u cer ires de j uiz de 
Fóra, t a.rbacen • U~raba, 
Pcuso Jcg re e lt; jubá, e 
mais ~os o eo 1 s ao ad· 
ministracrr da cadeia da ._ a. 
pit&L . . . •. . ..... . . •. .•.. 

N . q . ustent0, vestuario e 
cu rat·vo de p e cs pobres 

N. 14 . t li~ e c\u pc Jiciaes 
e cst atist ic c rimi ai •... . 

N. 1 s. F 1 ç-. Pllblica : 
a) Pes o:tl . . . . . • . . . • . • • .. • 
6) Jo ta p p .. r , ~ . wpraçaaa 

90( réis a mé 1 .. . . . . .. . . 
&) - ardame to p. ra l . OOO 

praça 'I, • • • • • ••• • • •• •••••••• 
d) 'rat t6Cli çào a r c: t n~: ~ i' dos 

1200 rt ts ... .. ... . ... . .. . . 
•) F rrJgem, ferragem c me. 

dicamentos para cs anima~s 
e forr&gem para os d~ s cffi· 
ciaes m ntados ........... . 

161 :o8oSooo 
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JJ Ajodl de casto a ofBeiaca 
em co.llmilalo •••..•••••.• 

,) Remonta do aoimaca do 
ea:toadrio c dos anilDllea 
d \'\ of6ciaes n cotado'··· •. 

A Corrpr . e concerto de ar-
mamento, munição c equi-
pamento . .... . ..••..• .. . 

i) Aquartelamento, enkrra-
mento tllpediente, luz e •.• 
1 :o~CJiooro pua comerva-
çjo da linha d tiro . . •• . •• • 

J) Galçad1 para l .ooo oraças. 
N. 16. Guarda CiYil da Ct· 

pi ta!. . . . . • .. . . • .. • .. .. .• 
N . 17. ~ r.ccorros Pu .,Jicos, 

sendo 4:oooSJ o para o 1 ~ 
~ titu ·o Vaccinoge 1co de 
j iz de Fóra.e s:oO< Spara 
a. Liga M•nei ra c ntra • tu-
b ~r• ulo e cc Juiz de Fóra .. 

N. 18 A~ i ten aa a Alieoa-
d:>S, u n o doi ; contos e 
quatrocentos 01 veocJ -
mcn·o5 de am• n ente da S: 
c et ar , de Ass ster cia e t s 
oo ir c•or o. c'ln tantcs 
da tabella do dec. o . 
I. 597 A, de 11 de fever i o 
d; 19J 1· . .. • ..... .• .. ..•.. 

N. t Q. Instrucçio Publi a : 
a·J Pe s ai •..•.. . •.•.. . . . •• 
6) Fornccime to ~c livro e 

mo ui:m o e ~ cela . . ... . .. . 
e) Con t n.' çã . recoost rucç:!o 

e limpesa de predic, podeo-co ser r cstinada. a ,u.zo do 
go~·er no a q lant i nccc .. . 
sari a á 'con t rue-A'J "'a '!I· 
cola "'P" raria da Campan a 
e á acql:isi A de i • t eu· 
mentes ara mesma .. ... 

N . 2 • cd :.. 'otrno..J 1a :.· 
pi t 1 • •e s e exP" ier te 

N. l i . t .t : rn to doGymru.sio 
Mineirc. : 

o) Pe•so•1 ••• • ••• • • •••• • • ••• 
6} Pe ~oal contr: c d ... . •. 
e ) Expe ,. n.e e p•op:.g n ::l a, 

inc'us'\'é a gra1 i6 :açlo de 
:lCoSooo ao ecooo1110 (§ s . o 
d a t . .• àa lei o. 498) . • 

fi) u t<>!1 to de alum os e 
pe5coo l i rno, !:Cedo ..•.. 
J: : S JC n para cua io de 
g· inr, e ~c i n ; ias pbysi · 
c s e r .uraes... ... .. . .. 

e) G·atifi ::.;ão o d .lega ' CJ 
Ü'lca! ..•. . ••.•••• . • .. •. • . •• • 

N. 11 . xt·:rnato do Gymna· 
sio Mir. i ro: 

a ) Pes o:d . . . . . ..••..• . . . ..• 
6 ) E.tpc cot . . .. . . ... ... . . . . 
c) Gru ,{j aç ao de egad 

6 cal. . .. . ... . . ... . .. ... . . . 
N . ::13. s col• de Pharmacia: 
a) PcsJoal . . .... . .. .. .. . . ... . 
I) Ex~diente e Clbteio de 

Ja~at rica e ]:oc<.S para 
otlic.oa e remonta do ma-
terial tccllnico • ••••••.•••• 
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e' Remonta da bibliotheea e 
acquiaiçlo de livros e re-
vistas seientiúeas •• . •••••. 

N. '4 · Arcbivo Publico Mi· 
ne•ro: 

a) P:ssoal e gratincaç4o ao 
directer para <S &as d 1 art. 
&.• da lei lA6, de 18'l~ . . • . 

6) Acquisiçào e c pia de do· 
cumentGs .•• . , . ; . . •••. . •.• 

N. l5 . Exp :d .en·.c: c 'lm elei-
çO::s e& tad ·a.ea. . • • • .••••• 

N. 26 . S· llos post;. es :: ara a 
C:Jrrespooxn~ia dlieial. ••• 

N. l7. cu tas em processos 
crimes . •.... . . . •.. . ...•. 

N. ~IJ . Exp~diente d: iOl y . . • 
N. 29. Eumcs gc racs d o.: pre• 

pa tatoriol cu cl!: ·on\un. to. 
. · . ;,o . ventuacs .. ..... . .. 
N. 3' Au t •lios e :;.ubvcr.çOes : 
a) AOS hospitacs c:!e O no 

Pret r>, QJel~ z, Gr4o MogcJ, 
Caran la, lt .. bi: a. O!:.. ;:r: an-
t.na, Sa; a á, Pit nguy, 
S~ n t . LuziÃ co Rio das Ve-
l ba , l:.a b·ccm . S. j~ o 
d'EI Rei, L vn s, C::z ldas, 
Maria nna , Pass , Aras ua· 
hy, Serro, Curvell , Mar de 
Hesp;n'u, Se e r agc at, 
P.atá, Tu1VO. 11 n 6 n. Rio 
Preto, .amp- r h . Per L No· 
va F rniga, Rto 81-a co, 
Lecpoloina. Juiz de fóra, 
D rcs da b• a Esp ·rat'lça, 
Do·es do tndayá, Miras No· 
vas, Ubenba ::, . G .nca!o 
do Sap cahy, ' Jiveira. lta· 
p! cerica. Mc.ntrs , larc tt, 

taguu:es , Thco, bilo Ot-
t n i. O r 1 Fio :.~, Muzarnbi-
nho, 1t jubá, Baep n1y, Ara· 
Já, tX>m Oetpicc , ~oços de 
Calda. • almyra. R•o Novo, 
VHginha, Guara sit, S . 
Se b \ l iã do Patais0, c a. té, 
Santa Rita do Sapucahy, 
V11la Nov4l de Lima, Ta • 
Jeiro G .nde. Piumby, S. 
j ã Nepomuceno, PO:lSO 
Ale ~re P ~ssa Quatr • 
Ch nstioa, Viç<.sa, Monte 
~anto ao h s ;)i r.. l de S. 
Sa.va lor, em .3 . joeé de 
Ait Pa rabyoa. e á C~a 
de Ca ndade ~ A.fenn, 
Pav I ão de t ub: rc I -os de 
I aju bá, á S ut~ c ·eíl de 
1\li e ri cordi t de v, I<>. Br z, 
ã Sar. ta • 1sa de Gua upé, 
ao bo pita! ~ J nuaria, a 
dois c ntos de r is cada um; 
r :cocS . ao h spital de 

br ca~po e ~: ·:>~ o$-:oo. õ:. l 
de Bell ) H01i z~n e e 2:·,ot S 
ao pavi lbã de t b:rcurosos 
do hospital de caridade d~ 
Marianoa ••..•• . ••..•.••..• 

ct) Auxaliopara a co 1~trucção 
do Récolbimcnto de luaru 
de Bubactna, l~:oooSoJo, c 
auxilio para a c nstrucçAo 

a:OOOSOoo 
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do &>avilblo de tuoercu10101 
dl campanha, ~ :ooo$)1,0 .•• 

&) Ao hospital dos L&zaros de 
Sabará, 4:o:o$~o; aosAsy-
lo3 d: Orpbãos de Marian-
~. Barbacena e juiz de Fó· 
rá, ao Collc:gio Maria Auxi-
liadora do Pontt'- N va, ao 
recolbimen o de S. João 
cl'EJ-Rei e ao .il syJo de S. 
Franci cc' da mesma cidade 
e ao Asylo de N. S. da 
,_;onceiçã do Serro, ao Asy· 
!ode Santo Antonio de Ouro 
Preto. e ao Asy lo de Santa 
Jzabel dot mesmt cidade, a 
~oooSooo a cada um •.••••• 

d} Aoa asylos de Macabubu, 
de Diamantina, de S. Luiz 
d~ Caeté e de ltamcacury, 
a 4:oooSooo . ..•. . ..• . . ..• 

~) Ao Lyceu de Artes e Offi· 
cios da Unià~ Operaria de 
Diament•n• . .. . . . .•. . • ... 

JJ Ao Lyceu de Artes e Qffi. 
cios ·k. Ouro Preto, sendo 
':800iooo para subvençáo 
a c~deira de iostruc<,ão pri-
ma, 1& •• • • . •• •. ••• • • ~ .... • • 

) Subv~nçãoá Faculdade Lt· 
vre de Dirdto . .. .. ....... . 

.i) Ao Asylo da Velhice De-
••mparada de Ponte Nova 
ao Recolhimento dos PO: 
brea do Pão de Santo An-
tonio :·e Diamantina, e ao 
Hosp.t a l de aude de Dia-
tina, ao Asylo de Orphàos 
da cidade de Conceição do 
Serro, a 3: ~o:>Sooo; á Asao· 
ciação Amante da Inatru-
cçl'J e Trabalho, de Bello 
Horizonte, e ao Asylo de In-
validos de Ctr•ngola, 2:oo0$ 
a caaa um . ...... .. ..... .. 

;S) A' Escola Livre de Musica 
da Capital ••••••..••• . •••• 

) A' A.ssistencia á pobreu da 
Capital .Para a construcçlo 
de pred1o:; .••• . .....• . .... 

) Auxilio de 4:oooSo::o para 
construcção do hospitaJ de 
s. João d'El·Rei Santa 
Rita de Cassia, do Pará 
Ara!!uaby, e de 2:ooo$ooo 
para o de Uoá .•.. . •.....• 
Auxil io ao Centro Acade· 

mico para construcção de 
'Zilla herma em h .menagem 
ao conselh~iro A ffonso Penna 

:w) Aux•lios de que trata a lei 
o. 50 1, de 19:9,sendc 14: :>eo$ 
a anta Casa de Bello 
Horizonte e 3:ooo$ooo á 
As ,ociação B ~ndi :ente de 
Cataguazes para as obras 

do seu pavilhão de tubercu-
)os c outras molestias conta. 
g iosas . . . • . •. . . . . . ... . .. . •. • 

). Para pagar 20 e x.profes~or 
d: musica. dae=- tinctaE:scola 
Normal c Diamantin;,joào 
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Nepomueeno R. Orsini, em 
virtude de sentença do Tri· 
bunal da Relaçlo........... }:oooSooo 

o) Auxilias não pegos á San-
ta Casa de Misc:ricordia de 
~1nta Rita do SapuC'Mhy e 
ora destinados a auxiliar ã 
c:onatrucção do hospital da 
mesma cidade........ . . .. 8:oooSooo 

N. J3.. Inspecção tec:hnica do 
ensano........ . ........... l6o:ooolooo 

N. H . curso Fundamental de 
Instrucyão Seenndaria.. .. • J:U91978 

N. ~. Darectoria de Hygiene 
-Pessoal c expediente, sen· 
do de 6:ooolooo os venci-
mentos do sec~etsari o ....... 'iS:lOCiooo 

Somma..... I0.9QS:ISI$478 

§ 2: 8ec•eta•la d- PJnantae 
N. 1 • Secretaria das Finan. 

ças: 
a) Pessoal da Secretaria mais 

r:2oc.Sooo aonuaca a cada 
um dos seguintes funccio-
narios : Contador da Secre-
taria du Finanças e fiel do 
thesoureiro; e 6oc s ~oo an-
nuaes ao auJàliar do Chefe 
da contabilidade, c:quipa· 
parando-se seu vencimento 
ao do guarda -li nos, impor-
tancias que se annenrão 
aos venci01entos ••....• . •• 

6) Expe::!iente .. .. .... . .... .. 
N. :a. Recebedoria de Minas 

na Capital Federal : 
a.) Pessoal ••.••••..•••• •••.• 
b) El'peditnte e aluguel do 

predio • • •••• • • . •••••••.•• • 
N. 1· Serviço da divida fun-

dada: 

~ 
Interna ......... . ....... .. 

b Externa .••.••..• . ••. ... . • 
• 4· Porcentagem 1 collccto-
res e escrivlles ...... . ... .. 

N. s. Directoria d1 fiscaliza. 
çlo d~ rendas •. .. . ... .• ... 

N. t>. Pessoal das rcceb.::do rizs 
e pontos fiscaes . . .. .. • • ... 

N. 1. Aluguel d: cua<~ para 
recebc::d rias t: pontos fis . 
caes .. . . . . • . .••. • • . . •.•••. 

N. 8. f·nrcentasem a estrl· 
dts de ferro . .. . .... . . . .. . 

N. 9 . Juros de emprestimos 
de orphlos, de deposites da 
Caixa Economica e de 6an-
Ç• S •• • . • . • . • • • . • . • • • • • • •. ·• 

N. 10. Imprensa Official pea-
scal e material ....... ~ ... . 

N . ; t. Resta t ui ·~s c reposi-
... ões .•.•. • .. . ...•. . . • .•••• 

N. u . Aposentados e refor-
mados •..••.••••.•••••.• .• 

N. 11. lmprciiSIO de t1lões .• 
N. 14 . Exerciciol findos •.•.• 
N. 1 5 • Custas em caueas da 

Fazcnd& .•.•.. . ... . ..•.. . • 

2. J23:o6olooo 
3 .24o:oooSooo 

6so:oooSooo 

247:48oSJOo 

40: :02. $JCO 

3o:o6oScoo 

HI :;'j'J!ooO 

8o:oooSooo 

2o:ooo!ooJ 

n6:23 ... ooo 
6:ao, Sooo 

6o:ooolooo 

r6:ooolooo 
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N. 16. Empregados em diapo-
DibilidacJc •...•. . •.•••.•... 

N. 17. GratificiÇào de to ·t. 
a func:ciODariOt, c!c accordo 
cem alei 425 •••••••••••••• 

N. 18. Puaea c telegrammaa, 
scrdo: 

•) Scuctaria do Interior, Prt · 
sidencia do Estado c Poli· 
cia ....... .......... . .... . 

h) Secretaria das F'ioacçu ... 
c) Secretaria de A gricultun. 
tl) Mo'rimento de força pcbli· 

ca. com credito suppJem~n· 
tar, si f r necessano ••.... 

S:mma ..... . .. . 

97:88ctooo 

20:ooolooo 

8o:oootoco 
40:occtooo 
3o:oootooo 

§ 3; 8ee•etarla de A~r•lealtu.a, 
lnda•tPià, Vla9ao e Ob .... Pu-
bllea~~. 

N. r. Pesaoaldanir.:c oriade 
~ricultura, C~mmercio, 
Terraa e ColOL' · •Cão e um 
auxiliar do r ... ,. atorio de 
AnaJysea, ~m oa ver.-
cimen~ de 4:dc0Sooo, em 
vez de 2 <'.Uxiliarel\ •••• • ••• 

N. 2. Pessoal da Directoria 
de v ··.çãr, , Obras Publicase 
In~ ~,n .. i• ctuai .-é gratifi-
c: ~-.,40 addicional lOS enge-
nheiros fiscaes das eatradls 
de ferro e aguaa mioeraea, 
ao pessoal dasecçâotccbni-
ca e industria mineral e aos 
prefeitol de Caldas e Ca-
xarnbú ••.•••••• • • . • •• . • •. 

N. 3. Expediente das duas 
directorias . ••.. . •.. • ... •. . 

N. 4· F iscalizaçlo de feiras 
d: pelo •...•....• . . ... . . .• 

N. s. Terrenos diamantinos. 
N. 6. Obras publicas inclu-

sivé 1o:oooSooo t Àaeoeia-
ção Benefice!!te Typogra. 
phica para construcçio- do 
pf'C()io ••• • •• •••.•.•••••••• 

N. 7. junta Commerc:ial : 

~ 
Peasoal. •••• • ••. ••..••• •. • 
Ezpediente .. . •..•....••. 

• 8. Commissão de limites 
iunto a01 Estados vizinhol. 

N. 9· lntroduc:çlo de immi-
grantea e c:uateio das colo-
niu existentes . ...•....••• 

N. 10. ColoQias indígenas •.. 
N. 11 • Medição e :temuca-

ção de terras .... . ...... .. 
N. 12. Districto de Terras e 

Colonização . ..•......•.•.• 
N. IJ. Compra de vaccina an-

ti-carbunculosa .•.•....•..• 
N. 14. Propaganda do café 

subvenção e premios ás CO: 
operatins a_gricolas,expoai. 
çóes, premaoa agricolas e 
pastoris, intr ucçl.o de re-
productores, ensino agric.o-
Ja e :zootecbnico, fazendas-

IO:oooSooo 

61o:ooctooo 

lO~ 
sootooo 

IOO:OOG$ooo 
•s:oootooo 

26:oootooo 

so:oootooo 

modelo. aubvençlo de to 
contes 10 I stituto Polyte. 
ehnico de juiz de Fór8, me· 
diaate compromiuo d: ad-
mittir, por conta da mesma, 
cinco alamnos gratuitos cx-
ternOt, c mais serviços con-
cernentes 10 desenvo!vi-
meoto econcmlco do Estado 
de Miou, auxilio ele 30 con-
tos a um indultria-1 compe-
tente que se propuzer a 
fundar. na zona da matta, 
uma fabrica de formicida, 
para fornecer aos agricolto-
rea e ootros consumidores, 
por preços reouzidct, os 
quacs serão estipuladcs em 
contraeto celebrado com a 
Secretaria da Agricultura. r . 900:00< Soao 

SODlDll.. . .. .. .. . .. • 3· 194:l6c.$ooo 

Somma total.... .. . . 13. ~6~:s94S478 

Art . 16. Fica o Presi:fente do Eata:Jo au-
ctorizad'l: 

I . A abrir credites aupplementares com 11 
formalidades preacriptas no art. t8 ca' lei n. 
2. 314, de 11 de iunbo de 1876, observadas .u 
diapoaiçõ:s dos paragrapbos do art. 3. g da lei 
n. 19, de X> de novembro de r89r . ás seguintet 
rubrac:as do art. 6. • da presente lei, caso se 
v c r. Gque nlo terem tido sufúcien:em:r.te do-
tacks: 

Ao § 1. •, o. u-Susteoto, vestuario e cura-
tivo de preaos pobres ; 

Ao n. t6 do mesmo paragrapho-Soccorros 
publicas; 

Ao n. 17 do mesmo paragrapha-Aaaisten.~ 
cia a Alienados ; 

Ao o. 20 (lettra d) do mesmo paragrapho. 
Suateoto de alumn<>!, etc.; c 

Ao n . :13 do meamo paragrapho (Escola de 
Pbar.....tacia). · 

Ao o. 3 do I 2. o .- Serviço ela di7ida fon 
dada; 

Ao n. 4 do mesmo paragrapho.-GratiGc:a-
çlo a collcctorcs, etc. ; 

Ao n. 9 do mesmo paragrapho.-Juro• da 
empreatimo de orpbioa, etc.; 

Ao n. 14 do mesmo paragrapbo. - Exerci-
cios findos. 

11 . A realizar oper~ de creditoparae»-
brir o dlfidJ que se Yenficar, c&Jo a renda «-
çada nlo seja suficiente para as despesas a 
dinariaa; 

m. A realizar operaçGes de credito parr.. 
occorrer ás despesas com garantia de iuros .e 
subvenções a empresas que de ta.es favor~ 
gozarem, ctao se\a ios:J fGciente a renda ~di
oaria; 

VI. A realizar opera ções de c redito liquidl-
veis dentro do eurc:cio fi ancetro, como Ml· 
tecipaçlo dt recei~::.. r ão excedendo á te~Çt 
parte da rece!ta c: :.. ; 

V. A continue a substituição d115 ap ' licea 
ao pJrtador. de acc ~:~o com o dec. n. • · 9~. 
de 17 de itneiro d - J07, fuendo-a ext~t .. , in 
aos títulos cmittidc& .:a t1rru do dcc. 77 1. de 
25 de agc,sto de 1804; podena~ fne~ ... resgate 
dos titulos cujos pcrtldorcs nlo aceeita.m 1. 
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~ou~ti tuição, ücanc.J·!h. ;;br!::to, ~-:·.:..;:.L 5m, 
o neceaaaric credito. 

Art. 17. A~ despesas de ~xerc !cioa énltri • 
res que forem pagas pelo exercicio t~e 1~11 
aet ão escrip!uradas sob os titulos-•Despesa~ 
de exercícios eo:errados• e cexereicioa üod;x •. 

CAPITULO Ill 
DISPO!IÍÇÕ~S G~RA~S 

rt. t8. Ficam mantidas as ispcs'ções dcs 
arts •. 16, 17, 18, 19, ;;a.:~, 2 , ~1, lJ, '4. ~7. ~s. 
lQ, 3C'I, 3~ . e B da 1ei n. )t lj, de l~de sctem-
b:u de 1909. 

1\r t. 19. fica o Pccsid, n ~é ~ J E.stado accto-
rizado : 

1. o a mand#r pagar a J hoap tal de Mar d : 
He~paoh1 as quat tias que 1-e fo;am consi· 
geadas em rç :rncr t 1 c mo auxilio, cabido em 
excr: icio únd , ccmo consta d :1 S ::crctan a das 
Finanças. iade r-cnjell e e qu1es }Uer ::e~ c n · 
t os . 

l, 0 A p~ gar á Sant l • .; · cu ao bos ;>ital 
d:: caricad :. t e Viço•a o. ;; uxiJi , a e subrco-
ções que cabi am em exerci:io fin:b , rnd<!pcn. 
de t -: c1~ qu:1::~ quer d:: scc ntos ; 

3. 0 A reo ganr zlr a Imprem.a Offi: :al de n · 
t ro O!! lim.t cll da ' 'C I ba do n. 10 éo § 2. · d~ 
art. 14, pond ~ em vigor a t ab!ll:.\ ann:xa ao 
d!c. u. t. ) bO, ~ 1l de janeiro d ... 190 ;, en:1o 
de 4 1 $oo tuc n C>c. S os •cncimeotos cio auxilia 
titul do c:a rc dacção ; 

4. o A ex; edir regulamento ao Gymnasio 
Mioe·ro, po:-d.:. -o d : accordno::c :l reforml C:o 
en ino ue fl.r fe ,t ;;. pdo go\·e rr.o fe~enl. 

5 .0 A exp d' r regulam: n ú para o Janç; . 
menta cobr" nça co 1:nço to terntor.11l, facul 
tan:lo ao c-:> tr·buír:te•, L e p asu ircm im· 
moveis, e :n di e.:sos municipim, a pagar o 
impcst no do su rcsic'e cia ou n•q 1dle que 
lhes ap prouvcr, cc. nwli an :o aa ispo içõ: s ~ s · 
pauas .que ~ e refer m a esn Str'f'.Ç • 

6 o A rever o regur mc: nto de •"Struc ã o 
primuia e n r .. a i cl J E tad , amplíi ndo ~~.s 
attribuições íhca lizadm~s dos proa:otores de 
\ustiç', median:c retr.buição, podendo crear a 
cCarxa E~colar• e reorg~nizar o serviço de in.-
specçao technica por forau a re:!uzir despesa. 

Art. ~o São abertos, desde \á, ;.o govetno 
do Estado, oa seguintes cr ditos: 

a ) o sufficiente para .Jquir ir o material n ~ · 
cessano para. o bom fu nc io amento d1 D rc· 
rectoria de Hygiene do Estadv e pa.a o ser -
viço de desi nfecções, licw o cre:do o og r 
de ama.nueDEe c.s~a Dir cto<ia, cem os ver.· 
ciment s de 2:400$JOO ar\Ou es, ce~s . da a fa . 
cu ldade q Jc tem o direct r P l fll c?ntractar 
p = sso1l p o~ z: a x lia r a esc ipta d~ D·r ·ctoria ; 

6) U nectss rrio para. auxiliar a Prefei tura 
d1 capi ai na cor.strucção do novo abuteci-
~c;:to a'.;gua pGtne l e n: g t tos, fazer:do a' 
op ~ r:çõc d.o: cred to que f rem \ulgt':la!l in· 
drspenaaveis e cs aJUStes que garaotam ore-
embolso d1 Estado ; 

c) um d: 257:6l :S400, (duzentos e cin. o:nta 
e aete c: ntc s, teisccntc s e vi o te e tre mil 
e quatrocer:t :)s, supplemcntar ao n. to co § 
:a .•, da lei n . 510, de l~ de setembro d; 1909 
(Imprensa Official); ' 

d) O credito de 4:8s6Sooo para pggaa:ento 
de diarias ao engenheiro Clorindo Bumier 
Pc~soa de Mello, desde 1. o de fevc reiro de 19GC), 

até 31 de agosto de 19.0, corren:lo a despesa 
pela verbt cO:>ras Pub,icau; 

e) um de u:oJOSooo, ~ara a primeira ioatal• 
lação d:s :;ccretarios de Estado; e de 3:868$888 
para r.:presentação do vice-Presidente <10 El· 
tadO a contar de 7 ele s~tembro a 31 de de· 
ztmbro do corrente anno; 
/) e que for n~cesaario para, com o accor:!o 

que 6tu com as C•maras Mu oicip:;es de Ouro 
Pr.:to e Cataguazcs, liquidar aa responsabili· 
dader. da EstadCl, Jclat.vas ;cs emp1e!timo1 
ás mesmas fdtos pela ca·xa Ec n mica Par• 
t .~ular d~ Ouro Preto,c: m g• untias do Esta-
do, faz~udc 3s Lece•sarias operações C!e cre. 
dito, aarantindo os inter( SSCS d I ~ tido p: Ja 
special!zrçào de rend. s, tomand outras rreai· 

daa que assegurem i S ro~ra õ : s e o rcembo. 
s , to prazo q ..: e for est,pu1ado ; 

g) u :n ate a6):ooc·$ ::lOJ pua s<..lver o debito 
<~ ctualmente exis ente. da Sam a c as cl('; Mi-
sericor i d (.apttll l , om o B nco ;Je Credito 
Real de 1\1inas 3e it: S. cn r ndo u governo 
r.m accor..:lo com aq• e .l:!. ; s .· u·çll0 a a fJzer 
c!escomc.s ann :.cs dll, s · VG n ões c Lce~ idas 
pcio Estado e con igu~dc.s c....... orçame11t • e;;s. 
tabelecendo cl usu!as f rantidons do paga· 
mento éo capital e ju ·os. 

b)um credtto suppl . ~er.t ar ncce "$ri para 
o pagameato d.. xcc:s~c d : dt sp::sa que "c v·. 
riíi:u· nJ n. VI o§ 1:, do art. 7d1 !ei :; _ 510, 
de l.l de Sl tembro ae 19J9-, e mais o nccea -
sario pa1 a o pagamento ao excesso de d S,1c-
~as q ue se verifi car no n . VIII, ~ 1. • do mes-
mo artigo, dll n~ csma lei. 

•) um cred.to e 35 :o: o$;): 0 p;r ~cqu ' sição 
de mob:li:t! i o do Paacic da just1ç d: s a a . 
Pl tal, c co~ p!cta r a ·ustaJJa ·áu S.l" itar a do 
mesü. o pela v. rb1 bras Pu bli :~s. 

i) o q e f r ~uffcient p ra ,.,romGver acctr -
do cem os c utr~s Est ad:Js d1 UJtào, s bre li· 
mites do terri tono mine.ro, suomet rend a ar. 
bilrag-em as que tões exi tent r f' , c a~ ue v e -
rem depois a surgi r, ncmeaodJ c 2. p ovando 
arbiLros e assigm.o j o os resp: c tivos compro-
misso . 

'rt . li. E' o govern:~do Estado auctoriza-
do a ~rnitt ir 30 apolices da Divida Poblica Mi· 
neira, i a!lenaYe s, para a c n ltituiçã'l d pa-
tr imonio da escolll livre de Odooto agia desta 
Capital . 

P r ; rapho un:co . No contr~ cto c; ue for cele-
br!ldo paradlecti~ i dade da doação dessas apol!• 
ces pa.r 01quelle fi n , o governo eltab:lxerá 
cl·u•utas econ i.,: :squegarant&m a suai a-
lie!ltli a e e qua s ~u:r :::ntros q 1e conTef'1 .a 
a-s r ~::r. sses dJ Es:a .; n ')meadame .t~ a 
• ... v~~ ~v a p ropneda::e ' ~i\ <o c3•o de dia· 
~ ol uçã cu não f nccionameiltu :;!r· r..eGrr a. 

Art. :12 . F ica o 0 7erno auctorizado .._ en-
traremace ;·de. con1 amãra Muni i ·al de 
Ouro PcetC', afim d.: ux:Eal-a nas fc11 tas ela. 
commetr.or ção do :a.· c '"nten· rio d~ fuadaçãJ 
ac cViilak rcil• 1 abria;w u.u crc;d.to at é •.. . . • 
s:()()($000, feita a de peaa ~ ela verbt do art. 
15, § 3 .. o ..... 

Art, l3 · E' concedidA a aub·te çào de ••••• 
:ao:oot $o::o par~ a eff.:ctividade éa expoai\ãO 
re gional agro-pecuaria, a aer rca izadl no IDD<J 
viodoUIO, p:la Camara Muoicip1J de Ub;rabl 

§ ' . · Essa aobYen;io substituirá o auxilio de 
que tratam-o art. 19 da lei n. -4:40, de ~ de 
outubro de 19c.6, e o are. :a.· da le1 n. 454, de 



ele Htemblo dl 1937, qae llll aen coDCidido 
DOCUO. 

Art. 24. E' IUC~Ido O goYa'DO a en. 
trar em accordo com o dr. CUIOS Pereira de 
Si Fort•, ICibre a coace~~b da E. de Ferro 
do Turvo a Praclol coaatuuea dos c:ontrac.to' 
&rmldoa em 16 de leYcreirG do 18}:a, ~ e rn 1 
cta dezemb:o d5 a8c)s. 

Art. :a;. Fiea erea», desde ji, o l:>g•r ci: 
alcnonrifc da Seerc:taria d' lnteri r,.com üan · 
ça Uon:a, a \llizo do goYerno, e veac:imeatos 
de amanucnae. 

Art. :a6, D verba d: que trata ., 1 ~ttra e 
do n . 3 1 o § L' do art. 15 será pa ~. dcsd~ 
tA, 1 qu•ntia de 1:oxt:>::o . 

Art. l7. t:.' o g v ~roo t t ctorizado a adqui· 
rir m1Cbin~a para co tru:ça e str da de. 
rodagem e PO'",OJ t L !;) •I • rei) ~. diver ~ s z · 
DI& co Estado, poo· .o C ID r atCl l·eS ás ca-
m1n Municip ea p~ seu-. rv içe~, correndo 
11 d:s pcsas p l• v•r.;a -v . as pub icas. 

Art. l 8 . A d spo iç to dd. lei n . s• , de 21 
de s :~ .mbro d .... 19 ;9 , art. 16, a·!ovei a o, 
funcc10 ar rs a q e s~ ref e, estc i +m ·u nào 
em e1crcic .o e aos sucee!sorea por li ' Uto uoi-
Yetsal ou 'n u a • 

Art. 2~. E' o governo : " ct ;riz:: . : 
a)A ntrar em accordo Cl m o c 'dadlo joa. 

Nepomucedo Ribeir Utsio• para. o h a: i . 
quidar o rei o que lbc foi' rcco b .ci o m 
sentenç t co Po:Ser ) ildi, i;.rio, a 'l. indo 3.r3 
issJ o n ·c . ssorio cred' to. 
6) À re tab :Jccer nl dispooibTdade de que 
t;o a a o r fc:a or vitalício dt E' cola Nor-
mal de . J Jao à'.El·Rei, maj ")r José Oly :npio 
d; OJi·reira, seca d reito a quac~quer venci· 
mentos, qua t ao te.npo em q e a di5ponibi· 
dadc nào revaleceu. 
· c) A en r.ir em ac:eorJo com j ào Antonio 
de Amorim, por perda~ e d mnoa veriucados 
a proiiOsitO à'l d::aaaor..:namCQto da éadeia d~ 
Nlmyra; 

d) A reatituir ao theaoureiro da Ree~b:
dona do Rio e J• eit:.), as quantias eom que 
ind;moizou o Estado por motiYO de recebi· 
m:nto d notas f Isu; 

e) A ,.n rar, d ~ade \á, em ac:cordo com 01 
proprie~ui da p1nte s bre o rio C b1 Verde, 
no d1 a · de Alfenas de fór a a ficar ~ 
mes a ntregue a setvidà publica; 

1 J A ~ p ... d: r até a quantia de qu reata 
con o ( : o .: • , ara oc otr r ás deap sa 
com • a .açá'l do o greu o a i eiro de 
M! c ' .... u u·gia, a •e ni- e r s C pi· 
tal, L·O r •X t ann vindouro; 

g ) 1 r uma das gr .. t .li;rçó: T ã aga 
ao bibhot •. · ~ r ·o d r buo da R l>~ç o c e • 
e iVà de re . oçõ~s d ! m i trad s, partir 
da d •t •o .. ecret s n. 1.6 6, ar· . 3 , o. 
1o 38, . . J , e r;pJ, e :cor.o .o •t o t. 
7.· § ~o · u. XI, Ultima p r e, · ;t lei 5', 
do n 1 • d • 

, rt. . r ica aberto o ~ o ver .o 
1 : ) (4 l1Dte c n .. a , pa x •il r 

I ' \'-' 00 I . J~ M c d ., C::l • ) r.r ctente ) • 
d; cri- e, 

:-:.eb .. rll') m .n al -
u a t, · q 1a ti a d .. 

. ·nsinc: aos •ser: ães d 
, sé • .t do t t rmos an . ·x.s, as 

diiPOiiceal d~ art. 3· • dl lil n. 3,r, dl 10 
jal~ cit • ., •. 

Art. JJ. "Ficam eqaipardos os YCDCI-
mcntaa doclrector 4e Africaltun a do dire. 
tr r d' t ygieae . · 

Art. 34 · E' cre1cl1 na Eseol1 de Pbarma· 
·::~ oma ofheia• d: eoaaorncto e fCIDOilta e 

m· tGria · teehni.o, que &cari 1 eargo de Ulll 
co. se:vc~dl r, eom os vencimentos anauaea do 
2:4 otlcno. 

Art. 35· RevogiiD·IC t1 dia~çôea em 
contrario. 

Sa das eommia!ôes, 18 • de setembro do 
191 1,-juJio da Nlotta.-Galdino Ri01.- jáy· 
me Gomes. 
RedacçA 6nal d' proposição de lei resultante 

dos arts. l7, lS, 29 o e 43, do pro;ecto Q, 
ro~ ( ro:>o i;ão n. 73) destacadoa para «D• 
sti u1r lei em eparaoo . 
O Coogrc so egislativo do Estado de Mi· 

nas Ger~es decrda : 
Art. 1 . • E' •, e ideote do Estaio 1uctori• 

zad a ro lvV : b:as de saneamento e ou· 
tro:- mel hor«me (18 de reconbecrdi. uti lidade 
e n~ccs idade ms unicipioS que ae pr po· 
nbam a assumu· a responsabili jadc c satis• 
f z..:r, c Ql su<S.S r · nJ;s, os enc:argcs da ope-
raç :: de credito d stan•da t realizaçlo deaaea 
ICC\IIÇOS. 

., r l . 2. · Poc.erá o governo entrar em te• 
cord , com u ·amaras 1\\unicipaes, não só 

a . e encarregar das o'lr.s d~ saneamento 
e outras, como ;: .-mb m para fazer a a~..ca
d ç&o das renda ; mun cip es, q• e garantam o 
(eembols' do eapi ~ 'l l nellas cmpregád> cs res• 
pectivos \ 1ro,, de mod) 1 na.o ter o Estado 
l' DUS algum. 

P r~grapho uoico. As obras de que tutaaa 
os artigJa antcriGr~s serao ezcluslvamente-
abastecimeatos d'•goa, réd: d: essotoJ e iDI• 
tallaçã:> de forya clcetrica. 

Art. ,. • E' o PreaiJ:ntc cb Eãtado epal• 
mente auct rizado a fazer operiçOC8 de crc• 
d.to, dentro o fóra d paiz, até a importao• 
cia nece3saria para a realizaçlo desses servi• 
ços, pre tando a sua garantia e ancgurando a 
applicação das rendaa muQicipaes deatinadu 
ao mesmo fim. 

Art. 4·' Os empresti mos municipaes, lá eJ:• 
istentes, po1erào ser convertida& e unificados 
de c :orá1 com o Pl · da p:e ente lei, d :.sdc 

ue a sim reso v m c p .. der s l~ca . 
A • ~ .· O ov r J cr !-.:~t; oo· ' : · •·trar 

com •· a ~ m c. , par1, 
me ·a t auxil • t:ro.: .s, constr 1em 
est a da d: rodagt". 1. 

Art . 6 . · vcgae1 . ,,. as dispo içõ:s em 
corrtr a rio . s.h das commi•s)es, 18 de setembro do 
r91 . -Ju io a M tta. G"'· r no io3. -jay. 
me m .s . 
Re acçã fin1l da prcpc ição _ie lei res 'tante 

dos art . p, 36, 37 •. 3 e 39 com as me. · 
·>t n . 36 e 44. no ~'· do apres::nt ,. ~o 

. rr j d n. o (pr p i ;a . 73 ), 'cata.~ 
cad:>s para co. s i ui lei c m ·epara . 

• o gre• o L( islat\V o Este .!o d: Mi· 
n t G: rJ.es d r. ta: 

· rt. r .· Ao p ovimento o car .us -: c:ol• 
lectore e de e crivàes das co lectc:ils d Ea• 
tado po erào concorre" ãv só cs cúll:cto· 
rea c Cllcri•les de todas aa c laa~eaa~tuUI, 



1:01110 tambell) qu.esqaer pessoas idoueas. ob· 
senados, quanto áquellea~ os dispositiV\ll do 
art. 20, da lei n. sro, de n de setembro de 
19og, e outras que reaulam a materia. 

Art. 2 . • Nos inventarios admini~trativos e 
em outros actos acrto coatados aos collectorea 
e aos eacrid.ea e plll'P pela metade 11 cus 
tas tandas no art. 76 do regimento de cus· 
tas vigentes. 

P•ragrapho u1ic:o. Nas causas em que de· 
cabir a Fazenda Public•, 01 aeus agentes ou 
repre:;entantea não terto direito i percepçlo 
de custas pelos actos ue praticarem. 

A1 t . 3 • · Os collectorea e outro~ agentes da 
Fazenda Pll blica po1crlo requisitar de qual-
quer reparti ,ão p1.1 blica ou tribunal 01 docD-
mentos e certicO:s que forem neceasarios á 
def ~sa dos intereasea e direitos do Estado, de-
Yendo-Jbes serem fornecidos una e outros in· 
dependente de qualquer pagamento. 

Art. 4-· Os collectores e escrivães, em goso 
de liceDÇa para tratamento de saude, terlo 
direito á metaie da porcentagem, cabendo a 
outra metade 10 substituto. 

Par.igrapbo un•co. Essa porcentr~m aeri 
abonada pelo funccionario substituto, indepen-
deQte de orrJem da Secretaria, deven Jo DO 
balancete figurar por inteiro e abono a um aó. 
··Art. s . · O governo do Estado cspedirá o 
nccessa io reauJam· nto para a consolidação 
das disposiçG:s legaes, relativas ao se"iço 
das collec tori• a e .tadoaea, reorgalliz~do se e 
prove~do !_O'lre a aubltituiçlo doi respectivos 
funcctonanos. 

Al t. 6. • As attribuiÇOcs que o artigo 3. • 
da lei n. 496. de 11 de setembro de 1909. coo-
ce:!e to<~ promotores de \ustiça, revertem aos 
co lcc·orc:s, oa qualidade de agente &seles doa 
interesses bQanceiros do Estado, e excloidoa 
do quadro dos auxiliares da iustiça, continuan-
do em Yigor, salvo esta restricçlo, o art. 229. 
da lei n . 37S. de 1903· 

Art. 7. • Ficam refogadas as dispóliçOes 
em contrario. 

Sala das comtDistOcs, r8 de setembro de 
1910.-julio da Motta. -Jayme Gomes. -
Galdlno Rios. 
Rcdacçlo final do art. 31 do projecto n. 109, 

~prJposição n . 73), destacídl para coastitutr 
lei em separado. 
O Congre110 Legislativo do Est• de Mi-

nas Geraes decreta : 
Art igo unico. Fica. desde a data da pub'i · 

cação Jcsta lei, o governo do Estado auctori· 
za .:o a garantir o juro annoal de 6 °/.., curo, 
no m1ximo, até o capital de 4 mifbOes eater· 
lino , emittidoa por aéries, a um banco que Pe 
fundar no Estado para operar principalmente 
aobre credito hypotnecario e agrícola. nos ter 
me s da lei n. 508. de 2:1 de setembro de 19r9 
fazen1o as opeuções de credito que forem ne. 
cessarias, revogadas as diaposiçOc:a em con· 
traria. 

Sala. d1s commiasões, 18 de setembro de 
H) IO.-julio dt Mott a.- Gatdino Rios. - ja ym 
Gomes. 
Red1cçlo final da emen:fa n. 40 do SemdJ 

ao proiecto n . 109 (proposiçã.o' n. 7~), de i ' 
t acada para conattruir lei em separado . 
O Cong rea o Legiala.tivo do : Estado de M·-

nas Gerac s decreta : 
Art. l nico Fica instituido o premio de 

cincoenta contos de réis (5o:cootooo), para. ca-

c:l& uma d• trea füricaa do baDba do porco 
qae. com capital mini mo de s o:oootoooo, fo ... 
rem fundadla em corres~acia a trea du 
variu zonu em quo se divide o Eatado. Oa 
pramiOIICrlo CODCOdidoJ 6 IDCZCS apóe O faac-
c:ioaamento • moam• fabricas, re•oaadu 
as disp011Ç0ea ·em C:c..ltrario. 

S'lla dal commilaóea. 18 do ·:tembro de 
1910.-Julio da Motta.-jayme Gcmea.-Gal· 
aoo R.os. 
Red&:çlo fi01l doa arts. 4-i. 4S. 46, ~. 48, 

4Q, so, 51, Sl, S4 e 55 do pro\ecto n . r~(pro
poaiçi> n. 73) cJeatacados para constitwr lei 
em aeparado. 

O ClDgresao Legislativo do Eatado d: Minu 
Gera:s deCreta : 

Art. a.•. A Aaisten.:ia a Alienados do Ea-
hcSo de Minai Genies aera miniStrada pela ac. 
1ual c~isteneia a Alienadoa de Ba:t)aCODb, 
que, por esta lei, puaa aaer denomiaada cAIJ· 
tu Central de A aistc:ncia & Alienado-. e J)Or 
ama coloaia anneu, enomioada 4Cd ooil lli· 
neira de Alienadol•. &ctndo o todo aob a de· 
nominação de cAuistlencia a Alienldol ele Mi· 
nu Geraes• e sob a mes a acfminiatnçlo. 

Art . 2:. O A,yJoCentral ~ deatiqad., 10 tra· 
tament ... daa formas a gudas de loucura. das 
:oarufcataçõea cbse carecter que apparcceED 
n • curao aas paycbopatbiu cbronicaa cl• mo-
1e1tiaa intercorrentes do debilitados e de qual-
quer cúo. que exi~ vigilancia coastanto. 

Art. 3· •. A colonia ~ i:lcatilllda aos enfe111101 
trar:'luillos, a trabalhadores e 101 coqvaJca~ 
centea. 

Art. 4-·. A colonia aert fandada na fazendl 
d nomiolda cUsina•, de propriedade do Estado. 
contigua i a:taal Aasistenci• a Alienadol dé 
Ba bacen•,adoptaado o aystema maia modcnlo e 
completo, cujoa effoitos jã este iam aancdoD&• 
doa pela experieacia. 

Art. s:. Eatabelccido o piaDO geral da CO• 
lonia, o go.-erno iri exec:utando. por partes_ 
de • ccordõ com os tecUr501 do Eatldo. e com 
u u:igerciu doa ae"iços, adoptmdo o syste-
ma de ccbaletu eaparsoa em ordem e ródea· 
doa de \ardins com plerias exteriores. 
Para~rapho anico. Em f.Ootoa CCGvcnientcs 

serão conatruidol- o pavalblo da Adrniniltra• 
çlo, a cosinbl, a cua de macbiau.lanqcleria. 
cape lia, theatro, pavilbio de hydrotbenpia. 
leiteria, creadoi' de ues e de condoi, caaas 
para o director, para os medic01 e para os CID• 
pr gados . . 

Art . 6.0 • O estabelecimento será fecb&Co por 
m ros que o circumd: m, de modo a realizar o 
aaylo de portas abertaa. 

Art. 7:. Al6ll de officinas de carpintaria. al-
faiataria e outraa, ceramicas. etc . , bavert o 
cultivo do campo, devendo l er preferidl, ai= 
a ca tura hab tual apropriada 101 terrenoa, a 
ao chá . do tngo e outriS que a pratica ve. 

oba aconselhu. 
\n. 8:. A colooia poderá. ser diYidida em 

p~qu< nos lotes com casinbsa barattt, as quaea 
o~ d rão ser entregues a alienados em condi· 
çóe~ de cul ivti·Ol; assim como pcq .coas casaa 
para famil ias d~ emprepd s, aa quaes possam 
-.cr confii as a certos aliena ·cs, em coodiçOes 
e rcc-ber t ratamento familiar e domicilia• 

r "· rt . 9: Para ~rganiz1ção desse serviço, ica 
' O g( vcrno aberto o cre ito qu:: for neces a-
no, endo em vista o plano que ad.Jptar, e, nel-
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Je baseado, farl. a reapec:tin opcraçio de cre-
dito. 

Art. ro. No regulamento que expedir para 
a cxecuçlo deata te·. consolidar-tc·Ao u dis-,_,çOe& em vigor, estabelecendo· se 01 venci· 
meotos da adasioistraçio, dos mcdic:oe e dOs 
demais empr' gadoa. cu ;a tabclla deverá ser 
apreaentada opportunamente ao congreaso 
para a clevida approvaçào. 

Art. 1 I. Revopm-3e as dilpoaiçõ ea em 
CCllltnrio. 

Sala du commi~aões, 18 d' aetcmbro de tOtQ. 
-julio da Motta. -Galdino Rios.-Jayme Go-
mes. 

O orack>r solicita e obtem àispensa du for· 
malidades regio:eotacs para que as redac:çõcs 
finaes que ac.ba de apresentar se\am discuti-
41s e votadas immediatamcnte. · 

Lidas, pois. e poatas successinmente em 
discuS!Ao, d o todls approvadas, sem debate. e 
remettidas á sancção.-Commuwque-setao Se-
nado. 

:Immda do Senado ao projetlo "· rrj 
{Proposição o. 7l) 

Lida e posta em discussão é sem debate 
approv1d.1 a cmeodl offerecida p:lo Senado 
ao pr.Jjccto n. 115 (propoaição o. 7l). da Ca.-
man. auctcrizaodo o pagamento de custas acs 
funcciooarios dJ fJro da comarca de Baepcn· 
dy .-A' coml",i~o de Redacção. 

U.G)C.NCU. 

~ O 111.. G.u.Dmo Rx03, pela ordem. obtendo 
orgencia. a rcaeat.a, em nome da commissão 
de Redacçao, a acsuinte ~ 

1Ud4eflo FUUtl do /Wtlfedo "· ns (#oposlç4o n. 
lZ}, da Canrara 

A c:ommissão de R,tdacção daa Leis. &- que 
foi p·esente o pr ;ecto o. 115 (proposição 7l) 
juntiiDCntc com a emenda do Senado, offerece 
para o mesmo a seguinte redacção final : 

O coogreaao Legislativo do Estacb de Mi-
L\1.8 Geraes decreta : 

Art. 1: Fica o Presidente do Estado aucto-
rizado a pagar aoa funccionariol do fOro da 
comarca de Baependy a quantia de 1 :o1lSJOl1 importaacia d!s eust s ve cidas em processos 
criminaea e relativa& ao primeiro trimestre d: 
1909, cc otadaJ de ac~ordo com a lt i n. 441. oe .-de outubro d; 19.6. 

Art. :r: Fica o governo auc:toriza:!o. egual-
mente, a conceder ao con!ador, partidor e dis· 
tribuidor da comarca de AJfenas. José Dias 
Barroso. dois ann!.s de licença pora tratar de 
negocio. 

Art . 3-' Revogam-se as diJpoaições em con-
trario. 

Sala das sessões. 18 de setembro de 1910. 
-Jos~ Galdin· Ri a, reta tor . -julio da Mt.tta. 
-Jayme Gomes. 

O !rOtsMO SltNH R solicita e cbtem dispensa 
du formalid dcs regimcntaes para que a re-
dacção fina l, que .,.aba de aprcseatar, seja in · 
continenti discutida. 

Lida, pois. e ptJsta em diacuasão, é a mesma 
sem debate a?provada e remettUa a aancçàl . 
-CommuoiiUe·le ao Senado. 

Bmetld4s tü Senado 4tl jfojedo n·.· · 99 
(Prop()fiição n. 68) . 

São lidas e postu em discustão as emendu 
na. :a, 3, 6, 8 e 10. offcrecJdu pelo Senado ao. 
projec:to n. 99 (propoeição n . 68), da camara, 
que modifica e interpreta as leis os. ::171 e 
4't>; emendas essas re\eittdas por eata e aos-: 
tenuaaa oor aqaclla Càaa do Congreas:l. 

Ningaem tQIIlando a palavra, encerra ·~ a 
discusSão c pl'Clcedenck>·ac á votaçlo. são de 
novo rejeitadas ocla C"~mara, as emendas, ex-
ccptaa d: n. 8. que~ approvada.- A' com .. 
misaão de Redtcção. 

U,.geii&Ía 
O n. G.u.DJNO Rros. p~ Ja ordem, obten~o 

urgenci•. ofterece. em no~m d1 eommiiiSào re-
spectiva, a •eguinte 
Redacçãofltull do projeeJo n. 99 ('fJrojJoJif4o n. 

68), de aeco,do co"' a.s emenda.s do Smado, 
O/JPrQVada.s pela ca•ara. 
A commiaaão de Redacção d•s Leis a que 

foi presente a proposição o. 68 destl cama-
ra. com as emendas do Senado é de parecer 
que ac.'opte para a me~ma a seguinte redacção 
üa.al : · 

O Congresso Legislativo do Eatado de Mi· 
nu Geraes decrc ta : 

Art 1 • • Para o jalg101ento du causas de 
d'vislo e demarcaçio d: terras particularea. 
sómCilte dos promoventes ou requerentes se 
exigirá a pron. de estar puo o imposto ter-. 
ritorial pelos mesmos deYido, até a data dl. 
ultima arrecadação. . 

Art. :a .· Homologada a divisão ou . demar· 
cação, nio sedo extrahidos dos respectivos 
autoa documentos ou ce tidlo de . qual~uer 
natureza em favor dos demaia conaomlDOS. 
... em a prova. por partt>s, de achar-se pago 
aquelle impoato at~ a época da ultima arrc-
cadaçio. 

Parafrlpho uoicc. O juiz ou escrivão que 
infriogar esta disposição, incorrerá na multa 
de um c011to de reis, qu: será imposta ao juiz 
pelo Presidente do Tribunal da Relaçlo, me-
diante repre.sentação do Secretario das Finan-
ças e; por este, ao e!crivão. 

Art. 3. · O agrimetsor ou P"lti~o que, no 
prazo c:te qm ao no. nã , concluir a . divisão a 
demarcação. salvo o c~so de ~ole$~ai. prov~· 
da por attcst~ç~o mcdJc:~~, de ampcda~e~to Ol! 
obsuculo judic&al, pcdcrá ser aubttltuxdo, ar 
assim o requerer qualquet interessado, obSer-
vando-fie =ra disposições do dec. n. :a.oll, de 
21 de abril de 1907 . tit. I, cap. lll .. secção I. 

Art. 4. · O agrimensor ou pratrco, quando 
se obrigarp!las des()(sas e custas d processo 
de divisão e demarcação, poderá recta'll&r COJl• 
tra 01 errGs de contas. 

Art. 5. · As attriboições que o art. 3. · da 
lei n. 49Ó, de 11 de setemb o de 1909. concede 
~ os pr motores de just,<a , revertem r; oJ col· 
tectores na qualidade d~ a~entes fiacars doa 
interesses financeiros do E tado e excluidos 
do qua~ros dOa auxiliares da ju!tica. ctntinuan-
do em vigor, salvo u ta restricçãJ, o art. ll9. 
da lei n. 365. de 11}03. ~ 

Art. 6. · Os escriv!es d districto serão no-
meados em concur o ~lo Preaidentc do Ea-
tad{l. 



A~ 7. • Ficam subltituidol pelai dispoai· 
tivos aeguintea o paragrapho unaeo e a:ua ns. 
t e 2 do art. 153 da lei n. 375, de 19dc sctcm· 
bro de IC)OJ. 

P•ragnpho u cico. Verific1r-ae-á. a aublti· 
tuiçlo de que trate a Icttra b do art. 151 a 

J. Quando Dlo puder ser julgrdo alaum fei· 
to por impedimento de auapeiçõea, "havendo 
falta de numero para funcc10Dar o Tribunal ou 
quelquer das Cemara1; 

11. Quando ae tntar de decido sobre embar· 
go'! ou outra materia dependente de todos oa 
membro• de cada uma du duas Camaras ciO 
mesmo Tribunel; 

Jll. Nã procederá a substituição por ausen· 
cia, ainda que d: correr te a JiceDça ou por de-
mo a de provimento e poaae da argo vago. 
Os feitos que deveriam enllo competir ao 
deserr bar gado r aut ente, como relator, serão 
distribuidoa pele s membrcs da respectiva Ca· 
mara, e, qu1n .!o revisor, passarão aos imme· 
diatos d; s turmrs. 

lV. Nos c•sos do numero antecedente. aos 
tuizes da r pectiva C m• ra pertencerá ratca-
damente a gratdicaçAo dos vencimentos dos 
ausentes, a qual será annualmente abonada 
em folha. 

At t. 8. · Do acto da j:10ta apuradora du 
eleições de iuizes de paz, poderá qualquer elei· 
tor do districiO ou cidadão que tenha obtido 
votos DI eleiçl apurada, rrconer para a ca-
mara Crimim.J do Tribunal :SI Relaçll.<', c.bser 
vando-se, ptra i o~er pr siçlo do recurso, o art. 
186 do dec. n. 1637, de 8 de outubro de 
1903, e, no jul amento, cs 1rts. 2.:p 247 a 
:as6 do d c. n. r.636, de 7 de liUtubro de 1903. 
e art. 2. • da lei n. 402, ée 9 de setembro de 
1909· 

Art. 9. · As funcçõ:s d~ regtstro facultati-
vo de titulott, 1 que se refere o decreto de 10 
de n vembro de 1903, serão exercidas nos ter · 
mos pelo escrivão do cível, que não for official 
do registro de hypotbc:cas. 

Art. 10. Fica d vidi~a em duas a escrin-
nia crim10a\ e do \ury da comarca da Capital 
pod~nd ser nomeado pelo goverllo, indet>: n: 
dente de con: urso, o serventuario que hYer 
de prebencher o logar vago resultante da di . 
Yialo. 

Art. 11. Nos recursos civeis de appellaçlo 
cu de lflgravo. no." cas• s controvertido•, scn . 
do vacillante a jurisprudencia, cs \uizes ~e eu · 
perior instlnci~ pod:m tornar o feito a infe-
rior. convertido em diligencia. para corrigir· se 
o erro de eua int :posição e proseguir o r~ 
curso que for ccmptente. denho do prazo legal, 
observados os respecti\·os t ramites . 

Art. 12. Os ex ju'2es de paz, que tiverem 
perdido o I ~ar. em consc:quencia de ttnunc a 
ou por acce ih ção de cargo ine'lmpative l, con· 
ti uam compdente!! , pa ra as funcções eletto. 
raes, até o preenchim~ nto defin itivo das va· 
g o . 

A t . 1) . No caso de •ra~a não 
eleição na éd(', sã 1 sup. ,enc: <> dos merr bros 
da i nt e ar uraç o o m arios do dtsir·-
ct sem qu~ s - t ,v·r H ' Jiz · do _ deiçã , se-
gundo a o· de r d nume . ção das ec(ô 1 • 

Ar . ' 4 elc·<;"o r o mc·m bro ~" a nta 
apura era, d• que .nta,., art. t4 t, do R. g . 
• que se refere o d ereto n. 1 .637, de: 8 de 

oatubro de 190}, pederl recahir em qualqae&! 
eleitor reaidentc DI' respectiva circumsc:ripçlo 
cle.toral. . 

Art. • s. A diapOiiçio cb ut. 68, cb Reg. 
approvadopclo decreto n . 1 f/Jo, de 16 do cfe· 
zembro de IQOÓ, nlo eomprcl:.enc!e os profca-
IOrea de aulas aoetotnas, que po:ierio exercer 
runcções eompativei• ecm os trabalhos caco. 
lares. . 

.• . Art. 16. Esta lei entrará em vigor deade a 
da ta de sua gublicrçlo. 

Art. 17. Revogam·seu disposições cmcon. 
tra• i o. 

Sala das eommis!ões, 18 de se embro de 
1910 - Galdino Rios, relator.:.- julio da Mot-
ta.- Jayme Gorr e a. 

O MJCSM aJCNBoa pede e obtem dispensa 
das formalidades do Re6 1mento para que a 
red:1cçào final aprese~.tada seja disc t ida e vo-
tadaimmediat•mente. 

Sem debate ~ 1 mesma approvacla. 
R metta-se á sarcção, commuoicando-se ao 

Senado. 
Nada ma is havendo 1 tratar. se, o u . Prcsi· 

dente declara que a ord~:n d di a de amanhã 
será a regimental . 

Levanta se a s:ssão. 

59.• SESSÃO ORDJNARJA, AOS 19 DE SE· 
· TEMBRO DE 1910 

PaJCSmltNCJA no sa. PaADJ LOPlUI 
SUMMARIO :- Act&.-Expedlente. - Discursos dos 

srs. João Lisboa, Nelson de Senna, João Vel· 
loso e Valdomlro de MagalM.es-Ordem do dt&. 

Ao me i"> dia, reita a chamtca, acham-se 
Presentes cs ar3. Prado L<lJ)ell, A rgemiro de 
Reztnde, Val:!omiro do Magalhães. Nel on de 
Senna. Jayme Gomts Ariatote es Dut a. Gal· 
dino R 0 3. Xavier Rolim. To~queY ille, Pedro 

1borne. joio \ 'elloso Silveira Bru m. enaa 
F igueiredo, Eduardo' co Amaral, dmu do 
Bluii', jos~ Alves, Stylita Alve de em01, 
Agostinho Pereira, Schumann, João Li boa. 
Julio da Motta. Martins da Silva, Juvena l Pen. 
na, Hcitcr de Souza e Periclcs. faltando com, 
causa participa11, os ars. Miranda jun ior, 
campos do maral , Silva Fortes, Antonio Mou· 
ra e Paoliello, e, sem eUa, os m1is scnho· 
res. 

Oceupa a cad•ira de 1. • secretario o sr. 
Argemiro de Rezen1e. 2 . • secaeh rio. e para o 
'ogar de ate ~ convidado o sr. V tido iro c e Ma. 
galhãee. 

Abre- se a sessão. 
Lida 1 acta a antecedente e não h vendo 

quem sobre e!la faça obscrvaçOes, é a metm 
dada por approvada. 

O SR. 1. · SEcu -rARIO dá conta do se-
uin e 

ltXPICDliCN'rlt 
Officios 

Da Csmara Mun·c:p I do armo d Parn hy· 
ba r· t 11ta n o cn r ~ a pret ·n~ã,.," a·guns 

abit r t e arra ia l de ~ - ·ran.- i co d:1 • :ha -
~ ;!l , · ~d d um t.di t ticlo :Jo ret.:ri 1 u· 
nic ipi<' s Jicit nd J t. eer· t ;: ~ão d mud1.ça 
da m~ ~·ma éd par ci ta o rr 'ai. A' 
commi sã ') respect v-;. 



•• 
. Do :tr. 1. ·.Secfttll'io ciD Sealldo, aamaDi- · par •certado fair i'ep1r01 iafandaa e ellft• 
CIDIIo terem tubido i sancçlo u proroaiÇIOel da critfca motetadora 10 profccto. n. 128, qae 
do leil•. 74 e 7Sr cata approvaadõ u conto ba poucoe diu tife' a boDra da 1praeatu i 
da rcceila e deipet!U do Eltaao referente 10 ~I)Diidcnçlo c:te.ta cau do corare.... . 
cxercicioprtsimo iDdo e aqaeU~dctcrmiDIJ!do Eóbe de poato a pr1J cat,aalaera por cae 
o pruopara o papmento do ~polto d: •n· inee.,cndo ataqae ao referido proiecto For~, 
clllatriu e prolll&:t. ar. Presidente, parte cua ioopporiuaa oppóli• 
.Do mesmo Mabor, fuen~ identiea con:mu· çlo, cuJos intuitol alo quero r.em devo a~~

Diclçlo eom f"liiÇio ao p 01ccto n. 162, do Se· ciar, de um tornai de aeceatuada reapOilllbi• 
aa®. auctcrillll:lo o ,oven:o a fundardau CO• lida de política, no teio do discipliuado partido 
lallill correecit.D&el. a que temos a honra r!e pett(n:cr, aeavindo-o 

Do mea111o ar. fauado id!ntiea communiea· cem a mn:im9 Je• ldade. 
Çi:J c:Gal r.ellç&o 101 projectoa DS : 163, I:J9 e E, quanio Dlais DA fvane. trata-se c~ ca.eo 
170, do S~nado. o 1. • cr:.ando um uylo d ! do meu ~ rc 1~ctf', apenas de medidas cuJa dJL· 
mcndig:s acata OpitaJ, o 2, •, ccnced!nd) pri· cusaio setá feita na prosima Jegi1Jatu,. sen· 
:Ylli:teio parG o utabelccimento de b .rc11 em do tambem c~ato que, em rdaçao a e~pro• 
l.Jtuna•ics do stado 'O 3. · auctori2ar d1 a jecto n. u8 a Camara o plrcitou CO"!l 1eo 
in vaç~ o cka contracto~: celebra-'os em 18 8 e applaueo, ap'frovcu :fl em t .• diseus ao e a 
IQ08, com Banco de c ·edito R, al e Minas espectiva comm·s à ) d~ CamHi3 r •• uoicipaea 
Gcracs.-A Caa:ara üca. i teirad.. foi de parecer que fr 1re autmettid â 2. • dia· 

cusslo e appro•ado c i·t · traduzir., de fado, 
medida~ d ·· palpitante actuklid d:: para o pro~ 
gr ao e engrandecimento do r:ouo Estado. 

CoimnissaJ pa•a 1eprl8entar a Cat~~Ua "a poúe 
do pres dente e v u-pres•denle da Repu6Uca 
O., ... .Jo~o Lfsboa: . Pr~ i entt , 

no reoh.. plet t que se travou t. · d ;rç\. 
e qu . aivi iu a pr Jâtica d nos o E ttdc, v. 
cxc. foi te! temuoba do intcresae que a r.•. 
mara dos D:pntadol manifestou c:omo genui r a 
re~rcse t te d peoaan. ento min:ir . 

Cada do sq . dep ~ tad:s a=tui na aua 
circu ms . ripçac>, de •ccordo com a orient•;ão 
politie <'e seu r artid :-, t l"' fÓ r orque estava 
convenci-o d~ dde ~er as ic'éJs da orga iza 4o 
partiiaJi m, ne1'rt. como p-,rque j tlga• a propu· 
g-nar p lo propica principies repubhcu:os. 
(Appoiados • 

A!é d · tudo eshva em jogo o n1me minei-
ro, P'Ji fi chapa rganizada pela cooven,4o 
d: Maio figurava o r:cme de um dos maia il· 
Justtea pr cerc:a da politi:a do E tad J, o sr. 
dr. W( nc(s)au ,roz . 

( AJioJcdo; Muilo bem I) 
€.' \usto ag ra que a Camtra acompanhe 

com e ual inter(sse a vi.:toria com que as 
urnas, em r.· de rrarço, eleva~•m 6. pr(aiden· 
eia e á vice·pr(sid:n~ia d1 Republica os exmú!. 
sn. mu echal Hermet da Fonseca e dr. Wen 
cealau Braz. 

Ne tas condiçOe•. venho propor 6. Clmara 
que sej• nom:ada uma commiaaiO que repre · 
sente cata casa do Parlamento mineiro por 
occuilo da pca~e do presidente e do vice· 
prcsid: te da Rept b ica a r -: aliznsc a 15 de 
nove entro. (Muito 6et1f I muito !Jm~l). 

Deferia o o re ueriment , o sr. Presidr.ntc 
nomeia para coD"mi!aAo referid1 os Hl. 
jc4o Li t õ~, Nel!On d~ Senna, He,tor de 
Souza. ~cbumann, Senn1 Figueiredo e Valdr 
miro de MagalhAea. 

Dlvis4o IJdM(,d&lraUva r/(1 Eslado 
O s• . Nel on de Senil : - Sr. Pre· 

sid: nt::, n o obstante : e ,· est a hora C'ltl . l. 
guda pelo es .y lc ás despedida' e à troca de 
&deuses entre quantcs aca amos de terminar 
esta fa tigante jornada p~ d ment&r, s i to m~. 
nt con. i g ·ncia d ~ vir ll í" neste: r : cinto pro 
ferir a'pt.m 1 pa IVr; s mo•tv d !la ext ~ · 
a h eu qu .. a c- a: eu e ao' t sp rito d .. nossos co · 
legas da C•mara c ~ u ,, edi oria\ co qu : 
na ediçJo d: br n t m c b !'O org o do Patti · 

do Repub i ·an) Min: iro nt !! ta Ct pital houve 

Jul o.me petfeitamente e1cuaado de rcp~tir 
s r~ nto11 c m Que juttífiouei o cita~o 

projecto, t a d a, ~ia constava · l es d ~ mç-
tiY s vari s co- o se jl!l".: o abreviar as dt Q,Dli· 
na~O:s. o evittr duplic•tas e ·r:: ; etiçlo de DO• 
mt s lcDg( s, feios ou anttquado!'. eontril: uindO 
a,s·ro, sem d<srespeito á tradicçã '• pata me· 
lbor nomenclatura gecgrtpbica de Minas e 
para o pet feito acrviço postal do Estado, m-
p=din o eJtra'i •s de corresrondenci1s, confu• 
!lo de lccalfd•des ec nom:s identicos, etc., 
etc. 

Ma' tamb~m é verdade que, si nlo oppuresse 
t:lest• tdbuna n~ate moment o. as minh• ra-
~ oea de de f c za, estaril eu coll cado em siroa-
ção iccommcda, d : ao e do pob ico e dos cerm• 
a:entuioa qae ae tén fe ito em relação ao ea· 
tado artigo de fundo do orgao do partido a 
que eu e todos os ~putados da maaoril per-
tencr me , tanto ,.mais quanto fui um dos mais 
obscuros, portm dos mais dedacados ~uxiliares 
da redacção de~se qcotidi no no periodo diffi· 
cil da trd:nte campanha daa c ndidaturas 
presiderciaes de mito. em torto· das <}uaes, 
como soldadoscnvoltoa uas dobru de uma mes-
ma bandeira nos alistamos, em absoluta maio· 
ria. os mcmbroa do Congreseo Mineiro. 

Nenhuma razlo ha para o articulistt, Da· 
qaelle editorial, c!e sobrcaaltar com a icéa de 
ser necc11aria umt nova gcogra bia pan o 
l':&t do de Mina~~. no ctso de (Cr at provado o 
proj:cto n. a2S, que c!. apenu, ccmo tqui fci 
díro ha dias, um aimp!es eabeço de n:edidaa 
sujeitas ao altnior cata<b c!o esclarecido Con· 
g resso Mineiro; e, ai foramcs relpigar n 1 )e. 
frisl•çlo mineira tio lómente dest es l J anncs 
de puiodo republicano, encontrariamo,, sr. 
Preddente, dc2enas de repetidas •Iterações ~oa 
n~m:a de nrha localidade• do Es;a o, sem 
que tles aetcs tivelle:!! jamais prmo::ado a 
menor critica ou at•qoe e sem que de taea 
e tio f r( quentes mudanças de nomes algoem \6. 
hcuvcsse dito que uma non geognphil para 
Mi.ta e >mp uese I . 

Enumerand ap o, lig irame t ... a~ udan-
cas qu e o g verao prc. visor·o do E tR fer : 
d ... Pa" I Morei ra para c \ lvinopo i •; de . 
IO! é d'El-Rei para cTiradtnte~ ~; J ão Go· 
m pa a cPal y 2•; d ~ B mfim de M nt(s 
CJa:os para cBocayu•; •; de Corgonhu de 



.... 
Sabart para cViUa No•a de Um•; d~·!lpi· 
rito Stnto de Mar de Heapaaba para cGaara· 
rh; ae S. Francisco do CapiYva ~ra cPaJ. 
mb; de S. S·. bastil.a c:fa Matta para cS. N.a· 
nlet• 1 etc., eu deixa provado, sr. Preafdelltc. 
que os p~deres executivo e lcJialatiYO acmprc 
acharam uzoavci• c cabivcia aimilhllltcs altc-
raçõ :s c teformas, sem nenhum ciscoou peri· 
go pa1• os creditoa ele M nts. para u trtdl· 
çoes e b >a f R ma do Dosao Estado ••• 

Aotcs des a11, t.otu 0:1tras mudançu de 
noa:es ·á se haviam c:>nsumm2dJ na gcograpbia 
poHt ica do Et ta do. então província de Minta : 
Brejo Salga ;ia pa1a •J•nua:iu; Pcdnldos Angi-
cos para cS. Fr•ncisco:.; Brcto Alegre para 
cA·.-gu•ryt; Feiii'J Cru para cLeopoldina:. ; 
Brumado do Suio~tuhy pan. cEntre Rios• ; 
Marmel a~apua cAbaetét; P1.rahyba de Matto 
Dentro pa<a cJoaoeaiat; b. Mi~uel o Almas 
para cidade de cGaaobiest; Calhau para 
cA.ras·.u.hy•; Pbilad:lphia p1r1 cT~phHo 
O ton·»: ;,~&ata Rita do 1urvo para cViç se•; 
M~ia t-'ataca pa1a ceataguuc:t; . E'piritnSan-
to dos C IJlquibua para Oriatinn· Madre 
D ·us do Angú para cAngu,turb; S. }oio Ba 
ptii1a co Presídio para cRi'3 Branco•; Kaga® 
para c\1a de Hcspanbat .. . 

A u1tima reforma administrativa levada a 
e rt G•tO n V:stad~ , em setembro de J9ll, tran-
:>Jorm u s t.orne3 d: Carmo do Campo Grande 
para c ,mpcs Geraest; de Sant'Anoa tfe S. 
Jo~o A~ima par• cltaúoa•; de Santa Barbara 
d s C· nó 1 para cGuarancaau; de Santa Rita 
d . Rh Claro de Passos para cVilla N~va de 
Res:o e~; d: Ctrmo do Rio Verde para cSyl-
ve õ\re r crraz,; de Contendo par1 c ViDa Bra-
sllia~; e S . jo3é dO Ti,uco para cVilía Plati-
r:a., etc. 

O J mesm1 modo o legislador miaciro, em 
1899, pela lei n. :a6o, tran!formou a eidade de 
lnh ,úma em cSanto Antonio do Monte• e em 
19·:1 as duas Jeia :z86:: 319 mudaram 01 nomes 
éo . f.lunic .pios d• Bag, gem ~ Carmo da Baga-
gem par• cEstrt' lia. do Sul• c cMoote Carmel· 
10:.. 

Poder-se.ia &ccrcscentlr ainda, sr. Presi-
dente. que to:fos os prot:ctos portadores de 
modificações eatatistic:u c que têm transitado 
nesta casa. ultimamente, atteDderam a casa 
D!cesstd•de de mudar os velhos nomes sem 
signifi : ação geograpbica. ou bistorica para o:.-
tros n mes mais expre~e ivoi, syotheticos e 
singelcs, de accordo, aliá .. , com as proprias re-
c lamaçõ::s d1s populaçóes inter~ ssadas. 

O pr jecto n . 63, desta Cama1a, na legisla-
tura d~ 1906 propoz as aeguinte& altcraçõea : 
Pontal o• ar ioha para cE!(y Mcnde!)" ; S . 
j oà: Nep.;rnu . e r;o de Lanas ptra cFrar.ciEco 
S.allcs•; anl' Anna do Sapucaby par• cSilvi•-
nn Bandà{ • ; '-ant 'Ann~ do:, Alegres para 
cj oão Pinheiro~; Carmo do Esctramuça para 
« illa Parag-uas, ú~ ; :- a nto Amcnio ·o Li!l!O· 
e ir o para cGoyaoa». 

Não ha muitos mezea qoe nesta 5. o l·.gis!G • 
tura ora fi ada foram mudados por leis do Es-
tado' os nor.oes 'da Jede du municipio de S. C a:-
\ :o no da V H Jl: ( m Graode para c J illa raa · e 
e ·o· di trictoJ ce Papagaio, do Curvello para 
"'~ il va J•rdiru» e d) Espirito Santo do C:mi-
tc :1o pau c\ ra hy•. 

A rece :. tc p po!içãa n. 63, desta Camara, 
f · z mudar o n ~me do districto de Santa 
Cr- z c:!e A_su :. Clóirls para cSaot~ Ctuz de O. 

SilYefrot; auim como peJo profeeto n. 91, des-
ta mesma le,illatur1, fonaa não só conae"a-
dla as altcraçOca propoatu rei• commiallo 
Mixta de 1«)06, maia .mesa feita nona al :era-
çOcs, como 10 v~ doe oomea ~ cSilYiaaopolib 
o clpanemD, propoltos para os novos mooici-
pioa a se coaati.tuirtm de Sant'Arma do Sapa· 
cahy c Je Santo Antonio d3 joa~ Pedro. 

Por egual, alo acria demais repetir que 01 
projectoa ns. 95 e 1:19, tambem desta )etiala· 
tura e de ata CQa do 4 : oP(JrCSI(I1 CO~D1 
ddicrentea denominaçõea DOfU, CGmo ae;em : 
Conceição da Pedra (Pedra Brac.ct); lbitiraia 
(Quarteis); Itaouca (S. jolé dos l.o.mbras); 
S. F•anctaco Xavier (Moaquitoa); ~lpinina 
(Rcçat Novas); cassia (Santa R> ta do Casaia); 
Hehodorioa (Santa Crllz das P•redes), etc. 
~omo, p i•, pcrgun'o co, ar. Presid~ nce, ;us-

tiftcar-se o :o taque ~Jo •ómente ao oro~jecto n. 
128, apresentado c defcn:iido pelo bumilde 
orador, qcando a tantos outros projectoa, con-
signandJ e~uaes medidas e aqui apresentados 
por oums c<Jllegas, nenhuma impugo~lo foi 
feita f 

S=rá que ~ámeote o meo projccto n. uS 
venha revoluciomr a gergraphia c rdormu 
para peior -. I:Olll nomen;:latura distr1ctal ~ 

Nlo, ar. Presidente, poquc, em 15 annoa de 
conatant:a utudos da histeria do rreu Estado 
nat~l, eu tambcm presumo conhecer a1guma 
cousa das noasa maia caras trad çõea I 

Por qJant:> venho de d.zer, sem intuito de 
armar PGlemica inutil c apenas para defender 
o malsinado projecto n. 128, já v!m os an. 
deputadoa que é juata a m~gua d' aeu humil-
de companheiro de trabalho. vendo· se atve1a· 
do ct m.injustiça manifesta peJos c nceitGs pe. 
; rativca ex1croados no edit ( rial do Diarlo 
ü Mius, de bontc~. quaDd:> fez a dcscabi~ 
e improced!ntc critica que acabo de deatroar, 
com os proprios ezemplos colhidos ooa nossas 
A,,ae& 1egislat~v01 Deite c no passadJ regi-
JDCD. 

Era meu dever, ar. Preaictente. mostrar cal· 
mamente que não aou cum eapirito inn~n1or 
du tradições do Estadot; que, n1c obstante re-
conhecer o apoucado do meu iQtellecto. rcpil-
lo a pecha do ser apenas cum paciente enge· 
nho para formar palavras mais ou ou menos 
bonitas• com as quaes viesse naqoel\e projeeto, 
faz r cum desserviço á histeria e á get·gra-
pbia de Minae» . 
s~m auctoricade embora para dar nom~ a 

reforma• sou um homem de trab1l ho, hab:tua· 
do ao culto da; bellas tradições de nessa terra. 

Peço escu!as a v . exc. e a meu 'I dign s pi-
res ~elo tempo que lhes tomei nesta. oo1 a de 
saudÕ. as de~ pedida ; guardo de tocos e de cada 
um. em puticular, a·j melbcres rec<rdaçõesre 
fi a~ zaa e c:.r. t o que todos nó posnm~s. cada. 
vez mais. nol i!Upira.r nas fo ;m s:as hcçóes '!: 
cirismo d! nossa b:storia, para mel or servt-
mos á quen~a terra ll'ineira, ecnran ~o cs cre• 
dltOS desta Camara . 

Ce:mo o poett, quizera eu d.~s a tribun:L 
r~ petir, ã. mingua de outns quah:3adt:s e me-
ritos que n!lo poesuc, estes versos que uma 
vez li : 

c oeata mioba ~or te estou cootertre, 
Q.Je amei a minba rra e a mi: ha gente.• 
(Mt~'to bem; m t& to be111 I) 



YDtD lU •HIII.uos ao Mitlàstt'D d4 Vi•ção 
O 8• . .Jooo VeUoeo pede c cbtem a 

palavn. 
· S. cxc •• depois de varias con!idençõea ten. 
dLntea a justificar a sua prcs:nça na tribana, 
conclue re!lacrcndo que se lanec na acta u 
voto de appla 101 ao sr. dr. Francisco Sá, mi. 
niatro da Vilçlo, pela eleYada orientaçlo e 
P.n~es ecrviços prestados por esse iJlustre 
nune•ro. na pasta lbe fOJ con61d1. 

O or•dor aeeentúa a ae..."io tene6ca do ar . 
dr. F r aociKo Si c enumera os serviço' que 
ella vae preataado, como entre oa~roa a cl:· 
etri6:açlo da Estrada de'Ferro Victoriàa Dia· 
mantina, a coatrucçio de um forno dectrico 
para tretamcato dó miaerio d: ferro DO vale 
de ltabira; o ramal de Montea ClarO.~ Oia. 
mmtioa; o proloogamento da Centnl até Pi-
rapora e providencias garantiooras da navcga-
çiO do S. Francisco· oa nmaea do Parâ e do 
Claudio; a linha de RCDriqae Ga.lYlo, na Oé te 
de Mi ae; o ramal de Arasâ e Ub:nb1; a Es· 
trada de Ferro Goyaz; a rece d: viiÇão fcrrea 
sul -mineira; a li oba ac Palmyra a Piraoga; 
linha de tJis de Fóra a Bom jardim. pus~cL 
por Uma Duarte; c o alarG•mc.ntoda bitola da 
central pelo vallc do Paraopeba. 

A tudO ilto, que seria aufficiente pa.ra re-
commendar um administrador á gratidão e ao 
respeito de aeua campatricios, devem-ae ao 
dr. Ft&Deisco Sâ a revisão das tarifas da Cen· 
trtl c a das tarifas da Oéste de Minas; a h· 
nhu tclegrapbic:u do norte de Minas. a de 
~Ja a Manhuastú, etc. 

Nestas coattições, penaa o ora :for que o ar. 
Prcaidcote da Camara fart um acto de ,nteira 
juati;~, maDdando inserir na acta o voto de 
app1au101 que a. cxc. tem a honra de reque-
rer, certo de que interpreta o sentir da Cl· 
mara.-0 ar. Presidente declara que o peQido 
do nobre deputado nc aer deferidO. 

Pro~ID d4 u,.~~a ~~~~híea tü JLDtt/4 
S4ttlo 4 Pusos 

O ••. Valdomlro de Masalhlee 
Tem á tn"buna. 

l.>iz a. exc. que tinha o intuito de apresen-
tar á Camara ama iadicaçio, no sentido de 
ser p~olo~ a linha tefegraphica de Monte 
Santo att Pas110s, s-sando por jac:uby S. 
Sebaltilo do Paraiao e Santa Rita de 'cu-
aia. 

Como, portm, não huia tempo nesta sessão 
que está. a terminar, de correr a indicaçlo oà 
tramita regimentaes, s. esc., usando c! e um 
direito que o Regimento faculta, vem solici 
tar da Mesa da Camara OI ICUS bons offi ios, 
para que faça chegar ao ar. ministro da Via· 
çlo a convenie cia de ser tomada a medida 
referida. 

O ora1or salienta a procedencia d ssa upi· 
nçlo e a importancia dos municípios on<le 
eLa t ardentemente acariciada . Diz que Pas· 
sos, sen:!o a aéde da 5. • . delegacia a xilá~ r 
nlJ pó ;ie de modo algum cfupensar o melhora : 
~e~t? do telegrapho, tanto ~is ue e se mu. 
nJclpto é um centro cooomerc1al de gran e im· 
portan• it . O mesmo se appâca aos out ros 
pontos por onde deve p sar linba prolon-
gada de M mte Santo. 

Depo1s de outm, ot servzções, com que o 
orador põe em des taque a. imporuncia e a si· 

gni6caçlo ~~ iniciativa que suggcre tertnina 
earcrando que a mc5a sUisfaça o st u' appcUc 
-5erá. attendido o nobr.: deputad . • 

NA_o bavend~ p~receres. nem prr j:ctos, rc-
quenmentos, tndu:açóes. interpellaçoes e mo-
cOca a serem apreaentado1, o s r. Prcli«Xnte 
dee~ara q· c a ordem do d1a de amtnbl !Crá a 
ng,mental. 

Lennta-ae a sessão. 

fd SESS.\0 ORDINARIA, OS 20 DE SE-
TEMBRO DE 19 10 

PJUtSmJCNCU. D.) Sll. PJlAD) I,'i PlCS 

SUMMARIO :-Acta. -Expediente.- Discnrsds dos 
srs . Arlstotela. Dotra e Heitor de Souaa. -Re-
sumo dos trabalhos da Camara.-Discurso do 
sr. Presldente.-Encerramentos dos trabalhos. 
Ao meio dia. feita a chamada. ach:. ndo se 

eresentes os sra. Prado i.Ptle. ' •i!tmiro d:: 
K.ese de •• Edgar do dl cunbl, R lU i de Faria. '(,_ 
v!er Ro_hm, Jayme Jme•. j Gào Anton·o. Gal-
d!oo Rtos, Nel~on oe Senn, José Alvee, lgna-'''? Muna, An"tc.telea Dutra, .Agostint-o Pc-
reara, CasteJio Braaco, Heitor de . , us• Eduu· 
d11 do A~ral, Edmundo Blum. julio ela Motta. 
ValdOmtro de Mag1lbãcs, Mart•ns d• Silva e 
Scllumam. faltando com causa participada cs 
sra. Miranda Junior cam~os do maraJ Sil· 
va Portes, AntOnio 'Moura e Pa lieUo ~ sem 
ella os mais senhores. 

Abre·se a aeaslcJ: 
Uda a acta da antecederte e nio havendo 

qucn aobre eUa faça observ~õ:s fica a mesma 
sobre a mesa para ser approvada opportuua- ' 
mente. 

JCXPJCDIJCN'tlC 

Sobre a IDCII não ha matcria de expedien. 
te. 

~grlllhciMet~lo 4D w. Pa•lo de .ifi'Dtlllfl 
O ... A ... toteles Dutra :-Sr. Pre-

sidente, nós, deputados que sotnos aqai rc· 
prcaentantea d~aapiraçõcs do povo: tambcm 
devemcs ser o snterprete de sua gr• tidlo. 

Quero me referir1sr. Presidente, aos gran· 
dea serviços preataoos pelo ar. Paulo de Fron-
tão ao Estado de Minas, promC~ven Jo sempre 
o deaenvolvimenco da Yiaçào com o !eu raro 
espírito clarividente e emprehen~cdor e <' U 
como representante da 1. • circuma: ripç!o 
eleitoral não posso me furtar ao d:s: \O ~e 
manifestar os mws applat:sos Jjela grande 
J: rolpcridade que clle tem da ~o á zona. quere-
pres<nto com o dcs ~nvolv i mento neJia da E. 
F. Central do Brasil. 

Eu ( Dtendo -.ue int erpreto b!.n os sent i-
mentos dos habit antes da 1 • ci co; ms ri ça ::~ 
e os de todo Estado, deixando consitrna± " n JS 
Annaes de r oesos trabalhes na sessà) ult i na 
::ksta legislat ra. palavras simpl:s m1s ~ ince
ras que eternisem os agrad cim·nt s o povo 
mi neiro a eate benemerito bra~ il. iro :io quc.m 
muit _ espera a Repu t>Jica. 

Sr. Presidente, a ligaç~o de Ouro Prt t o a 
P nte N~:.va. passando por 1\\arianne. r m rea-
hu r a velha a piraç.ão maneira de t e r m· ia 
um p<.rto de mJr no E ' ta.do do E-pinto San-
to. bcmdo directamente ligado á n ssa Ca-
p~ t i} . 



.. t& 

E' o voJho pJaao Guahy réaliza:to aiaaplea· 
mente c : m esta Jigaçlo a PGDte ~·. Plilt 
d:sse ponto 1 cLcopolliDD ·VH ter ao Porto da 
Vlctorit. 

E al~cn d =ase grandiolo cmprehondimonto, 
temos a Central partiatlode Pa myra, pastan-
do p: r Pyralllta c outroa munfeipi~ 1ndo em 
deman:1l< á cVíct~ ria Di~omantinn~ no cara· 
tinga. . 

Sr. Presidente, se Ih' feltasJem o·Jtroa me. 
recimc n :c a que, aliás, lhe sobr•m. somtn:e 
esse a~r iço 'Jhe baataria para qoe Minais Ge· 
rae1 fos e etern m ute recoehec1:11 a grande 
brasilei ro Paulo de Frontin .(Jluita bem! muitfJ 
~em!) 

Manifestação 4 flPt'lfO 6 Jles11 da Cllmar11 
Osr. Deito• de.HD•za :-Sr. Pre~i

d~nte, no momeot e m que QoS a partam s t o-
dos. volven1o ás ag ita, ó:s do trabt Jho em 
cutro c pode acçào e em que se enc ·rra, a 
Ul':l 6 te po, a s:f>slo legtslatin d!:s te unnJ 
e a 5. a J gisla ura, t \ll to consigo r e EUP · 
p: nh que co resp.,ndo nisto ao pensamento 
d: toJoJ, a m~nena irrepreben ivel ~or que 
v. exc. e seus comp4nheiro• de Mesa. dir'gi· 
rt 'll s trab lhos legislativos (apoiados ger'aes, 
mr1ito bem I) 

N 'u '.Da assemblé l politic1 como a n )818, t ra. · 
tando·sl! de bom:.ns políticos auJeitos c até 
insubtrabiveia a paixOe•, e preci so que a di-
recção dos tr<balhO\ que repruenta u n a ver-
d&dei ra mag istrat u ~a politica, seja entregue 
a qu !m, c .mo v. exc., te ha acccntuado cs · 
pi:ito ue i stiça, seg~.a cricntrç&o, vontade 

' firme e resoluta de tumprir com (ijeljdade nAo 
so:nc me o R gimento, que é 1 r 03Sil norma 
de t rabJlho, como ·tamb:m e ain1a c s p inci· 
pioa con titucLnaes que regem as dis: us1õ:1 
o 1 elaboraçlto dts leia. . 

De como v:.. cxc. cu !Dpriu corr;ctamente, 
acima de quaJ.quer e'ensura, e11a foncçao c t n· 
nt itu ional, essa m~g.at r atun. poli tica, repito, 
aão testemu bas ào t 6 tcd 1 os noss s colle-
ga3, com? ain :!t o Estado intei ro (apoiados); 
e ha. dois dias os com?a nheiros de • ex c . d: · 
ram o ma i 'i solemne, o m•is inequivoco t eate· 
m nh dJ a correc~ão. dessa cn:rg ia dessa 
im, a.rc ' ahdade (m•lito bem IJ ' . 

V. ex c. tem o raro con:ião do poder mitigar 
o r 'g r do Regimento com a mais att : nci a 
e c rdial da: tc.lera cias; v. ex : . t em ti:io ·· 
r r .. fv1lu ~ aZ;;r ú • ·-... a ~rc c .p;õ b 
regimentae à ·J djstioga amigc.s e a .iV,rS1· 
rios (apolad~s geraes). 

Si h:>ie cvn.tttuim ·s u a grund : e foat e 
m :;n a, ent reta nto e sa. oocdi en ~· a ã5 garan. 
, . q l i ra s ó; minoria quev . t xc . tem ae 
e ) v • .,. o.\.1 , pau ma t ::r w c.:,as OJ tcci uto u <.:. ~ 
Casa represena ~m par ró~ uma egur n;a 
porq ' e , am1ohá a.s vi cis~Uiie d fo 1 t u . ~ 
po it ic :J , s .mpre VJ.r ia ; i amao ã a in e a n 
ca ·:l ,;ur·it a polí tica D:lS c Jlocar n l 1e•reno 
Cl • I 111 l ; \ ó.l Ul C t VC:Clllli:S i.JI' li ;;, • ~
s ~n an ll à f c ·i\1 d )minant e. não a itua-
çã " c {)ri sa, a - op nião a m nor t , a f . 
c~à J r'. t::. ll a H. c: nccn·care o ua C...( cuT lo 

J .. " t ' on.~;tn ... n~'"'a ;_ · ;_ "' !." '··a::: i J <-.... -
no~s:> airen s. 

~.' por i &o ql e rr r- r· rec~ ' nt ,. · am~" r>' e j'1s · 
to C·JDU •oar, ma t m vez, o e g, BLt , d ,. 
noas06 traba.lho1, na acta da ac)~ J e t ·je, a 

aàllnçto o o reconheciallllt'o qiMl a Meq 
conqaütou \1~ t<><bl aqacllet quoGCs Jcail• 
ratun, presentes e ausente a tiveram a fortaaa 
de ser diripdJS, orientadoi, piadol' por v 
exc. (••ilo ''"' I) • 

E, sr. Presid:ote si es~a manireataç&o pu. 
blica ain~.a antes de hontem realizada e qac ro. 
prcscnta ama n~Jbr.: im;>ulslq d: \ll (tiça, aio 
so catend:u aos auxiliares im.cDcdiatos de v. 
exc., i~u~ llea que a nossa co· fim;a erigiu ao 
eleY&do posto de membros da 1\\csa é \lllto 
consignar qu~ a demo:utraÇão da càmata a 
homenagem de que IOU ioletprete neste mo-
mento, e~tende·sc tambcm a s. exc~. por-
oue ellet maativerlm c?m v. exc. eua t:clla 
uoiformidlde, essa efficientc commuobl o do 
vistas, essa h tmonía de' aent•m:. tos eua 
identidad: de O) inião cu j 1s ír~ctoa e;tamoa 
cel br. ndo (a)oiadoJ girau). · 

P..> ~ .no. a V". exc. e aos seua dignes com· 
panhc•rcs, alguns dos quáes já nao pcrten• 
ctm a t af ~•a, como Arthur B:rnarde,, Zo-
rcastro Alvarenga e Americo lo~e' q e, em 
o t rcs po1t01 elevados · da a-Jmioistração pu• 
bbc• ~ tão c nti uàndo ~ tr&d ·i que aqui 
manttve1 am, de caracter 11npollul0 e ele eapi· 
rito brilha te; a v. ~xc., a ·es\es o . c Ilegal', 
mcmb 03 da Mesa, a.o' acfua :s vjce.presi ~en
tc e s •cretarios, a todos embm camara 'dos 
D~P 1ados fu b .'m exprcs )os o s:u louvor, o 
seu applau1o é o seu ueonbecimet t • ·• 

(Cal~ t'osos apoiados. M•ilo lmn I MfiUtJ 
bem I) . . 

O SR, PR~iiD~NT~ apr~,senta e manda quo 
se pu liquc n orgao flh:ial, o . sq~uinte 

Resnmo dos trabalhos da camara · doa Deantados, 11 
vremte aeasao Iertalatin · · 

PllOPOSIÇÕn3 D~ I.lCIS lllUl.'l"tiDAS A' UNCçlo 

Pelo ·senado : · · 
N. 88 . .1\uctorizao:Jo o gotfcrno do Estado ·a 

co-correr com cem contos de rtis para a sub. 
scripçi\ :> em favcr da ~ cquisição do novo COU• 
uçado cRiachuelo•. (Iniciada na Camara).-
Saoccionada. Lei n. 514, de 26 d~ agcsto. 

N. 104 . Aocto:inn~ o govem o dJ Estado 
a t ntrar em accordo com a Camara Municipal 
de j uiz d~ Fóra, para o fim d... c.o soli:lar 1 
ivida do município. (Iniciada na Camara)-

Sancciooada. Lei n. 515, de 26 c!e g s o: 
N. I "'4 r St.l"\:1,-in, rf P. 1909. R e t ~ he lecen-

do a Secre taria da 1 ri u tura <.; mmercio e 
Obros Fubl • c ;~.s , auct •rizando à sup recsão ele 
cargo d snecessa rio~ nas demats SecretariaS 
e contend outras p . ovid ~oc i s . (1 iciada no 
S~nado; . - anccionada. Lei n . 516, d 31 cte 
ag .:>sto . 

N. 1c.8. C nced!udo a Vieira Martins & 
Com ., ou a quem mai vantager s íTÚecer, 

u·o e lo\'( o de u a es~ r d de ftr o u ~ 
pl t do · e Anna FJCJrench vá á e e do dis~ 
•· · ··- c! ~ , . .... .. ~ ~.. 'l": .. ·.,d' ~ c~ ~ · ) .. ~ .... . v .... j 'W ~ ...... . 1 . \ . . .... ,. ,.,._ 1 n ., ...,.._ m-.3. . -

n c:ona l. L i n 518, c 6 J.:: t! l cn. r . 
N. 1vó. 'onc J o l1cen a a div rs .. s fu n-

ccio.l rio i>Ub tcos. (Iniciada n 1 Camara').-
;~ n :ci· •.• ~.1a . t.ci ·1. 519, d · 1 e t ~.. a.b o. 
N . 105. uctoriza do a abe 1tur .. de 1versos 

r ·ditOl 1'nppleme •tar s . (loir.i a :1a a Caln8• 
ru). -S ucciona .1ll. Lei n. s~ , de q de se-
tem >ro. 



N. 10., P9~ O-.;lCP.. · Frauci'GQ,~ de D~" sottrc coll~.ctorea c escri.ries esta-
• <II'Ul'OIJO ~ea~ de Jtqtc:eriça. ~aea. (R~lQiltc dM IU'ts.- 'P.- 36~ · r;. 38 c ~ 

do reatod.l pcoaque ÍlÍófoi imp08~ por crime e du em Jl(laa flS. 3~ c~ ~ &naao ao pro-
de< re,s~abiij41JC, ,(l~da na camJraJ.- teezo o.. JQ9).-Pcnde (Jc aqeçao. 
SaQc~ada. J.,..ci o. aa,-·al) 11 dclttemoro. Oi$ponJo a( bfe g.,-antia de juros para fun-

-Pucball:Jo o .reo $=euudino. Antonio .de ~de um banto alfieal .. (,Rc8ultante do art. 
Qij çtp do~~ da . ~1~foUPlP4tta 31. sio ·proj~~o.n. aQ9}-.-Peadc <k a!lQCçâo. 
~ "']! · . ~dAde. (tn,~i.Ia aa· Ga· D•spondó IObrc pn:mioa, aos ..falricantcs de IDII'• iate ciO ut 3. · do proieeto 11, ·banha, (.Resultante aa~~ o. -to. '*l Senado. 
119). ~iQAaa -'.Lei a, sal de IJ.dC· le· &0-JqojeetOD. ICiC))•-="P,e.rule, ~ ..,.(çiO. 
tembro. CreaoctQ.qma coJ.ooia de •AJiena .108. (Resul · 

N, 168. <» Senado.. '(andando contar tem· tantedoS art&- +ta ;; dQ projcet.o n. 1oq,com 
go p!Ua . (los de- reforma. ao tcneotc-eoco: cxcepçao :!O ele n. 53). -Pcnuc. de ea.ncçao, 
ncl )~Ao fgRUio dA Costa Santos c ao tenenrc N. 11 s. Auctorizudo o govuno a p~r eua-
joaé Ni60Dc1e~ da SiJva. (Iniciada DO ~oa- tas aos fooccaoo~rios <So foro da comarca de 
do,).-Sa.Jlcci.Qilada. Lei 11. ;2-t, d: t7 ·oe se- 1 l:laC,ICJlJy e conude:Ddo Ji~:>ençt 10 contador c 
tembro c.tis1ribuidor da comarca de Alfenae. (Iniciada 

N. ~- Ac;etaizanJooPresideo~ do Estado oa Camara).-Pendede saocçao. 
a entrar em accordo com o govcmo aa União N~ 87 Fixando a força publica para o futoro 
sobre applicaçô1odaa•abvt~es eauxilLs de· excrcicio de 1Qr1. (lioiciada oa Camara)-
cresarios pelo c..;oagre.so Na.ciooal. crn virtude Pende de sallGÇ tO. 
d1 reforma d.J eGilno. (~oi.:.ia:ia na. Camara). N. 95· Mualllldo n· mes de vario di.tríctoa 
-SUlccionua. Lei o. )2S . de 17 de "'tembro, do Estado. (Iniciada 011 GamaraJ.-Peo~ de 

N. 74· Regalando o modo oo pagamento dó sancçAo. 
i~DP()ito a= iadus.triaa c pro~Uaõcs. (lnidad3 N. 99· lnterprctan'.lo as leis D$, 291 e 470-
na. Camara).-Pende de aaocçáo. (lntcia.sa n1 camara).-PCflde de saDCÇIO. 

N. n. APPJOV&t.dJ a' conta,. do exercício N. 56 de 1909· Crcando o Muuu t4ineir• 
de 1909· (lnicaada na camara).-Pc:ndede san- (Iniciada oa Camara).-Peodc de aaac.çlo. 
cçào. N. 89. Co 1cedend0 licença a varíostunccio-

N. 1b8. dfl Senado. Creando um A,ylo ck oario, publicos. (loictaJa na Gaman ). -Pende 
~~~·(Iniciada DO 5co&oo). - Pende de de aaneçáo. 
s • N. 171 do Senado . Coocede.D1o a Lucas To-

N. r O,, do Seoado. Cúncedcodo priviltgio bias Ml6àlbaes. lu quem ma.i'~ YaJltagcna offe--
para tr .. osporle úe pas.sa6etros e .cargas r•o rio rc ..cr,. pre;viJ=gto para construcçio de. nma es-
A.cauuaby. !Gidtdl no Sc.nado).-:>eode de tradade feno da cidade de P•sos áaéde Uo 
saocçlo. distrieto de Arcos. (lruc.ada no Senado-,. -

N. 170.. do SeGado. AuctOrizaocb o gov ~r Do Pende · de nc:çãa. 
a. ioqon~ C! cootnc.to com o Banco de credito Concedendo a ViUelt& comp., oo á emprésa. 
Real. (lntcrad& DO Senadc.) ...... Peode de 8811· qoe orpnizar, privikgto para a c:a:eJ&:I'IçàO de 
cçlo. manganez ferro, ouro, &retas JDOOaZitJeaS e ou-

N . . '62, de s~. Cr~do DO Estado doas tros melais, DO districto de licadcntcs. (Re-
eol lU c:orn:aonua. (lrucaada no Senado).- snltantedoJ artigos 4. 0 e 5. 0 , do pro·ecto n. 
Pende de ~- J71, do Sen&OO).-Pende de UDCçãó. 

Pda Camara : N. 171 do S:.nad> instituindo o peculio le· 
N. 114. Fixando o subsidio do Presidente e gal para os funceioo~rl(.S puolicos do Elotacxo, 

vic.c-Preaideote do Estado e dos membros do -Pcncac ac saJlCiíâl. 
Congresso Leaialativo, e regulando pagamen-
to da ai':Jdl de cuato aos mesmos. (Iniciada 01 
Qunara).-Saneciona:Ja Lei n. 517, de 6 de 
setembro. 

N. 86. Creando em cada secção do Gymna. 
aio Mineiro oma linha de tiro e contendo OU· 
traa providc.ociu. (Iniciada na Camara).-
Sancciooada. Lei n. s:u, de q de setembro. 

RBSOI.UÇXo DA CAVARA 

Equiparando os vencimentos de diversos fun • 
ecionorios d:1 Secretaria da c;am.ara doS Depu. 
putadoa aot dos fWlGci~rios a Se«ctaria dQ. 
Senado. (Re&ultante do art. :as do projecto de 
Orçamento).- Promulgada. Resol~ n. 11 
de 14 de setembro. N. 165 do Senado. Adiando as eleiçtJes da& 

cam.aru • Munieipaea, de juizes de paz e dos PJtO~CToa APUSBN'l'.A.D08 JUt 1910 
membros dos conselhos Deliberativos . (Inicia· N. 8,_ Creando 0 munieipio de Conceic;à.o 
da DO Scnado).-Sancciooada. Lei n. s:W.de do Rio Preto.-Pende de parecer para 2." dia· 
17 de aerembro. cm&ão. 

N. 121. Designando o dia para se realizarem N. 86. C reando uma linha de tiro 00 Gv-
aa cleiçc'les de seaachrcs e deputados ao Coa· ) E" 
gresao Mineiro. (Resultante da emenda do mQasio Mineiro (internato c e~teroato . a. 
Senado ao projecto n. q2,da Camara) - San· viado ao Senado em 17 de agosto. 
:.eionada. Lei n. Sl'/, dG 17 de setembro. N. 87. Fixando a força publica ptTa o ex-

N. 109. Ocçando a r:ceita e taxando a rlea ercicio de 1910.-Envia:io ao Senado em 17 
pesa do Estado pua o futuro exercicio. (lni· de agosto. 
ciado pela CtD"ar&).-Peode de smcçlo. N. 88. Auctorizando o governo a eooc.orrer 

Au.ctoriuod) o governo apromover mclho· com too:oocSXlO para a subsctipçlo nacional 
ramemcos monictpa~. (Resultante dos artigos i a~ta pela tLigS: Marítima• em f~vor da aqui-
27, , l9r JG e. 4J do proj~to a. IOCJ).-Pca· saçà.o do novo 4Rlachuelo•.-Eonado ao Seu • 
de de • do em 12 de to. 

A. C. -&2 
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N. 89 . Auctorizanüo -o Presidente c:b Ettà· 
do a eoneeder ' as ;&egaiiites ..Jiõ~- aos· srs. 
Felicissimo josé ·GavaJcllnte & '··Ãlbiaqueí'qúe; 
escrivão de orptilo•~ da eoína:rca de IRid ~o 
e Arfredo Maximiniano oi'e'Olivéirt, prof~or' 
publico primarao_ dodiatricto deVa~~~~
de .-Enviado ao Senado ·em 1~ dê 81(ó8to. 

N. 90. A brindo, desde já, o 'c!edifo ·de ..... 
I 5:000$ 00 .(quiote contos de rc!1S) plta,"'C,91l • 
clusâo aa orchestraçlo da opera -clflradentes• 
do ·maestro Manoel Joaquim de MacedO. Eh'-
viado ao Senado em 17 de ligosto: • .. · ;TJ•I 

N. 9i. ·Modificando a· actual clvisio admi· 
nistrativa do Estado . -Pende -de parecer pára 
2.• di ca~ão . · · ' : 

N. 91. Auc:toiizando o governo a entrar ~m 
accordo com a Directoria da Escola /.~ricola 
de Lavras no sentido de ser Concedido premio 
de viagem aos Es tados Unidos da America oo 
Nort~ ao alumno que mais se · houver dístin · 
guido no referido curso de Agricultura, poden-
do extender es!!es favores a Institutos cong e-
neres do Estado . - Enviado aó Senado em l4 
de ~ gosto . . · 

· N. 93· Instituindo: no Estado o 'ensino agri · 
cola amb~lante exercijo por pro(issionaes de 
compe tencia provada e . creaodo variO'; pre-
mias de animação da pomicultura . - E nviado 
ao Sen-ldo eai r: de setembro . · 

N . 94 . Au .:: torizàtrlo o governo a dividir o 
Estado em quatro regiões e fundar atA! mais 
qua t ro Escolas Normlles. - Enviado ao Senado 
em 1 S d: setembro . 

N . 95. Dando a denominação de cConccição 
da Pedru ao actual districto de Pe:lra Branca, 
do municipio de .Sa,j ta Rita do Sapucahy . -
F nviado ao Senado em l4 de ago ;to. 

N. ()6 . Considerando de ut ilidade publica a 
Academia de Lettras de Juiz de Fóra e aucto · 
r izando o govert~o a i11Jprimll' os Anaaes dess: 
Institu to . - oviacío ao Senado em 26 de 
agos to . . . , . 

N. 97 . ~uctorizando o governo do Estado a 
entrar em accordo com o da Uoião afim de ser 
applicada á dis eminaç!o da instrocção prima· 
rias as subver.:;ões' e ao:>:il ios que forçm de · 
cretados pelo (;.ongre'>so Nacional em' • irtude 
da reforma do e~ino, em elabora.c?-o . -Enviado 
d Set..tdJ em 3-t ~e a5c t> to . 

N. 98. Auctor i2ando o governo a contr~ ·..:t ar 
com o dr. Carlos 'Augusto da Silvt Telle~ . ou 
empt'e~a por elle organJ za~. a construc·;ao e 
uma Estrada de Ferro de bttola de um metro 
que::, partindo do ponto terminal da concessAo 
paulista para a via ferréa do Porto de . e-
bastião, ás raias de . .Minis

1 
proximo a S. Bento 

do Sapucaby,' vá a Abbaaia do · Porto Real e 
auct cizando egualmente a construc ... o de um 
mmal que, partindo de S. ;.:>sé do ,•araiso. vá 
;;, Santa Rita da F:xt r,. . passando por Cam-
buhv e J•guar,. - rr.: ~.ae de parec ~r para :l. • 
discussão . . 

!'\ q"}. [)eclarando ual a prova exig ida 
para o 1ulP.amento das cal.\sas de divisão e dc-
nar:: a~àr. Je terras particulares e dando inter-
pre ~ " C:!. ao art. 3 · da lei n. 4<;6, de 1 1 de se · 
t cmb . r) ·1:! 190 •• sobre •"' ex::rcicio de advoca. · 
cia acs prom,•tores de justiça : -Enviado ao ·e-
nado em 30 de agosto . 

!'\. t()f) . • ~oncedendo ao dr . Eduardo de Me-
nezes , ou á empreza que organizar, prant ia 
L ~ .uros de s ·t .• :~ o an o. sobre o cap1tal ma-
XJ mv de :a . ooo con' o:; par a fundação, m Serra 

iDit ~1=~ mQ.D • d'~o.) 'dé Lima Dó rte, ·~ 
·~ SUíltótio par'à tutacdloaor. ' - ~>~"iWI '~ 
3'! aiàeusailo;' . ·• tOJ • , n -r-:-
, N .. 1or·; ·AuctoriziOdo o·a:overnó a conceder 

a.os funedonarioa• e 1l~ãrio8 da lmpre~ 'ófli-
cial; aoe• pr'ofésaorcs pübticôs da ' Capital. bem 
C!omo ra furiéadn~rips· do · Eafaélo, com reai-
dt ncia' forçada• .na I.CapjtaJ; · aosilioi5 ou fnoteSJ 
qàe ljoJpr éonYeniEntés• plra ··~nstrucçlo 'd'e 
c•n de móradí~ . ........ ~tituioo ·pelo éle n. 
11.8. . . . . j 

N .J o:a:· F.ixando ' tís•' prazo5 para o paga-
mento' cbtim'Posto· dél tn~tria e •proüsaõ~ .-
Env'ado ao' SCíf d ' eb:J·' 1 de' setembro. · 

·N~ rd3. aan:So a O!lllnaçlo de cAssiaten-
cia á Alienados de Mirlas 1 Gera'eh â Assisten-
cia a Alienad-;a <le Barbacena e creanoo uma 
colonia anriéxa a· esae eàtabeJecimento: -Pende 
de· pa ecer{p'iia 3.• díscussão. · : 

N. td4. ' Auctoti'zanélo o governo a entrar 
eci aceordo com a Camara Municipal de ]uit 
de Fóra para o fi.Qi .de consolidar a divida do 
municipio . -Enviado ao Senado em 19 de 
a80sto. ' 1 • -

N. ros . Abrindo credito para occorrer ãs 
despesas com a con!trucção do Pala cio da jus. 
t iça, nesta CapitaL- Enviado ao Senado em 
l 6 de agosto . · 

N. 106. Auctorizando o Prcaideate do Esta-
do a· conceder· dois annos 'de lice nça em pro . 
rogação ao- escrivão de orptilos oo município 
de Montes Claros. Antonio Francellino tare~. 
para tratar de saude .-Envilldo ao Senado em 
'14 de agosto • 

• 107. ·Regulando o provimento dos car-
gos de collectúres e de escrivães das collecto-
riaa do Estado . - Voltôu á ctmnúislo de . Or-
çamento a requerimento do seu relator, visto 
já estar a sua materia att ~ndida no projecto 
n . 109 . 

N. I ~. c oncedendO a quem maiores vanta-
gens fferecer o uso e goso de uma Estrada de 
Ferro que partindo de Anna F lorencia, na E . 
F . Leoj:o di na, vá a séJe do dia~ácto de Je · 
uiry.-Envia jo ao Senado em 26 de agosto. 
N. 1c9 . Orçando a receita e fixandO a dea · 

pésa'- do Es Fado 'para o exercício de .t9H .-En-
vjado ao Sehádo em 13 de setembro. . 

N: n o . Perdoando o réo Franc'sco· José de 
Araujo, ex-carcereiro da cadeia de·Itapecerica, 
do restQ da p:oa.que lbe foi. imposta po'r.crime 
de rês'pçosabilidade . -En\fiado' ao Senaclo 'em 
2 de setembro. . · · · 

,N. 111 . Concedendo a sub,enção de 30 COO · 
tos para a effectivi~de da ·exposição r'gio-
nal agro pec aria de (. erada; a .realizar. se no 
anno vindou r~. - Pende de parecer para 1 . • 
discussao. 

N. 1 12 . A~.:torizand ) o Presidente do Estado 
a conceoer o auxilio de :a . :oooSooo á Sa uta 
Casa de Mi~ericordia de -,, João d'EI·Réi, para 
a conatrucçào d : um novo hospital modelo na 
'r'! ferida cid:l~.- Pende d parecer para l." 
discussão . · 

N. rq. Crearldo os d os ~rictos de Santo An· 
tonio do Limoeiro no municipio d Rio Novo, 
e de S. jo5é dos d ratorim , em Ponte Non . 
-Pende de . • discussão . 

N. II4 . Finodoo subsidio" do Presidente, 
Vice ·presid::nte e membrcs do Congr:csso Le-
gislativo do Estado e regulando o pagamento 
de a iuda de custo.-Enviado ao Senado em :a :a 
de ago•to. 



- }~i_·, us. A~~j.~~P P,.resident.~ · c;ii:> -Ea· ' • N · 130. Oretmdo o:diatrietQ,de,n~ · de cPal-
t..., a._p~ a~ ,íuq~ O.f d~ -fór9,d• ~ c;p- gJ~jra.s•, ~membrado do da viiJa, .do·Santà. 

.~~. <:IC-8a~~y,,~ une9.I~CJl ) CSU.lcustas ' !Ma da E:ltrema.-Pendede r.• diSCUS$lO~ 
v~pçt ~pas .. ~m ·p~occaa~ FY!D~~s reW•"os a9 , N. J}r . Elevando a districto de paz com a 
1 ·;. r~trc ~ •909·· En,y~ ·~·ao Sen~co em .dc!}Omioa(ao ;de cHeleodorina. .. o .povoado de 
.a. de a;e.tcmbro. ~ '" . •..• 1. • • Paredes, no munieipio de S. Gon;alo do Sa-

Ji. u.6. App~qwdo aacontas . do e:~:erc1C10 pucaby.-Pendede r.• diseussâo . 
® 1909. -E~v.acro aQ ~nado elll 14 9e setem-
bro. . ., , • . ?'ROJKC'r!fS DA C~. DE ANMOS AN:TEBI9Rlt8 

N. 117.. Crcatido um ~p,binete IJ)Cdico ·legal E Qu~ T VIeRAM ANDA.MENTO JJW 1910 _ 
o um,nc·croterio,na Gapitá t. -EQviado ao Se· N. 8l, de 1909• Auctorizlndo 0 Presidente 
nado em 1-4 de setembrq.' . do Estado a conceder 8 mezes· de Jiee~ com 

N. 118. Auotorizando o govco;mo a entrar em metade dos vencimentos . aó dr. Antoíüo'· josé 
accordo com qualquer empr~z:a ou particular da Cunlia, reitor do Gyàmasio de Barb\'eena. 
qoc se proponha • conatruU' casas para · os -Rejeitado em 17 de agosto, cm ·3.• discos· 
funoeionarios e operarios do Estado, cOto re- são. . 
sidcocia forçada na, Qapttal.-En riado ao Se· N.29,de 1903· Declarando continuar t'm vigor 
nado em 14 de att~bro. · o artigo 5. · da lei n. 177, de' 4 de setembro de 

N. 119. Dispondo sobre estradas publica!.- •89ó - Rejeitado em :30 de agosto, êm 2. • clis-
Enviado aoSena<b _em 1ó de setembro. cusslo. 

N. IlO. PerdoandO o ex-carcereiro da ca - • 
doia de Mar de Hcspanha, Joaquim Pacheco de PlkC'JKTus J?O SBNADO, .aNVIADO!> ,,: c.~lllARA EM 
Barros Jonior, do re:sto da pena que lhe foi 1910 
imposta por crime de rcsponsabi lidade.-Pen· N. 165. Adiando as eleições municipaes.-
de de parecer para 2 . • discussão. Devolvido ao Senado em 'lO de agosto. 

N. 121. ln'Stituindo em todos os districtos N. 166 . Regulando a substituiçlo dcs men'l· 
de paz do Estado o registro facultativo de bros do Tribunal de Coritas e contendo outras 
animaes cavaU~res e muares . . -P nde de pare- pro1ic:jencias . _ Pende de 2 .• diacussão. 
eer fttl,.,. : .• di ~ussà< . N '- R r-- . . t~,. eguJanclo ~recursos civtis de ap-N. 12.::. At. -:! :,)l'lzaDiliJ o governo ac. F"· ..4Cio ua ã - '.l • mandar reatitnir ao dr. Pranciseo de Salles pe ç o ou aggravo nos casos controverta\OOS. 
Muqaea e ao majO.r LuttiaQQ Leopoldo Bra.st . - Pende de parecer pna· 2. • discussão. , 
leiro. aqueUe colJector de s. José de Além Pa- N · 168 • Contando ao tenente· çoronel João 
rahyba este thcsoUl'eiro d Retebedória de Mi· Ignacio da Costa Santos, para effcitos da sua 

....... t. 1 bid t_eforma o tempo em que o •.nesmo esteve 
OU, U ·q....u •as pe 08 mesmos rece as em !'óra do 'scvirl'\ da policia.- DeYolvt'do ao Se· not&aifal818.-Pencle de 3.• chscussló. ...,... 

N. 123 • Desipl!ldo a 2_. dominga ~ março nado em 13 de etembto. 
do anno proximo futuro para a realiza~o das N · •Ó9· Auctori~ndo o governo a conceder 
eleições de membros do Congresso Mineiro: ao capitão Antonio Vieira dos Santos, pnvile-
-Enviado i saneÇlo em 14 de setembro. Lei n. gio para o transporte de passageiros c cargas 
5:l7, de 17 de setembr __ w rio Arassaahy .- Devolvido ao Senado em 

N · u._. TraÇaboo as divisas do mullicipio ' 6 de setembro. · 
de Guanhães . -Pende de L" 'discussão. N. 170. Auctoritando a innQvJção dos con· 

N. 1 lj. Mandando da1 pot inteiro aos \Dizes tractos celebrados em 18Q8 e '19o8 com o anco 
de dis'e•to. Qiunjeipaes e promototes de justiç• de Credito de Minas Geraes.- Devolvido ao 
osemolumentos de que trata 0 art. 1s4, da Senado em 16 de setembro. 
lei n. 375, de 19 de setembro de 1903 .-J>ende N. 171. Aoctorizando o go?ei;oo : a concc:-
de r.• diseuasão. der privilegio a Lucas Tob.as de Magplhães e 

N. 1lÓ. EquiparandCJ 0~ vencimentos do di- a ViUela Fonaeca & Comp., ~ra construcção 
rector da Secretaria dr. c amara e do director de estrada de ferro e explo~ão de maogánez. 
do serviço das sessões aos do director da Se- ouco, ferro, areias monasiticas e outros me-
cretaria do Senado e 0 de officiaes. bib)iote· tacs .- Rem.ctti;jo á sancçào em 16 de setern-
cario e tacbyarapbo-a&n ilia da mesma Cama- bro · 
ra aos dee 0fúciacs d l: Secretaria :So tne~mo N. t7l. Instituindo o p~ulio · legal para os 
Scnado.-Promu 'gado t :>mo rtsolução da <.;a- funccilnarios pobJicc.s do Estado . - Enviado a 
mara, n. 17, de 14 dt: sttembro. ,saocção em 1 de setembro . 

N. 127. Auctori2ando o governo a leva r a PR'•JEC"l:'as DO S ENADO o:e ANNOS ."-NT.& RIORES 
credito dO cidadao .lc:'e fonso Jc·~é Teixeira, E QUE 'tiVICRA:.:u AN DAME NTO 2 :-.1 19 10 ex-collector ele Tre5 •: oraçóes do Rio erde, 
a quantia de 8:890$84 ,. - Retirado dc~ di~ cus - N. 160,de •909· Auctorizando o Preside te do 
são, a reqoerimeotc• jo s . Raul de t-aria, para E~tado a innovar o cootracto ceiebrado com o 
ser enviado ao Sena::!c o docllmento que acom Banco de creoito Real de Mina'> Gen cs, so-
panha o mesmo . :bre emprestimos agrícolas.- RejeitaelQ ~ m :1 . .. 

N. u8. Elevanio a :.atcgoria d:: di,trictoa discussão, em 21 de jolho. 
varias povoações d:> D.tac!o e alterando ,., qeno N. 162 de 1909 . Auctorizan:io o governo do 
m_it;a~o dada aaJgu n!! di~t1 ictos êe varr<l.$mU· E·tado _a fundar uma colonia correccjónal.-
ntclplos-Pencle de:;, : dt! cussào. . Devo:v1doao Se ado em q de se tembro. 

N U9· Creal)da · 1isversos disLrij:IQs ~ ~ N. 163. ·dé 190~. Auctorizando o g9~erno a 
e alt;rando <!.S ~c.m: ~ções ac1uaes de va 'üoi,ai na"immediações darCapitaJ.. um &ylo 
rias IqcalidajeS do ~llC) . ,... Pen;ie de parecer I !-!ara Q recoll:limento de menjig<. . - l)eVOJ\1 i-
(13.r~ l." discussão. · ' do ao Senado em t6 d.e setembro. 



N. r64• de •9 ... 9 . Rt8tab,teeendó a:~pu~à c~~ amas,o.m· . ~diddó'~· 1JF!~~: 
A~cs.tura.- DevolvidO· aG SbhaCIO em ·2~ de thtntôs'( .. A · fli~tfe~ • · · 
-agosto. · "" .. • ' -· 1 J ;~Á l't'i ~ .m: li '~àunl . pedi~ fn .. 

· ,. · ' ·· • ., or a · 10-~tdó ~'O' ~~ato 
Allltc:ICUS DAS COJO(Ja80JlS PHII.ilA'aJUt'l'~ ~in que!'cY cidt~~t\fárlatl()'•'Co ' tt~éast 

!eM 1910. · · dll A!l"<i~tencia a AlienadOS, pede• ~ode 
" ·' ' seus •rmimentbs:.'··A13Prov~h:r 10 dê ~t9• 

N. 183. na commissão de co[lstttuiç~o. Le- ' N. · t<)lf. Dr•cofuúils!!o '· de 1tn9trucçü Pil• 
tgisltç1o ·e Justiça, n~eonhecen:fo deputado· P'~la bhca, mtiodaodo 9ue se envíelil .a · petição~ t 
2. • circom!lcripçlo eleitor .. ) o sr: A.Jftedo Mar . M ck.cúmtntos do ma\oí'-6 j:'trtptlj•jre6 ' de- Oli-
tins ~ Lima Caste llo 8MI'\co.- Appto~ádo vc!ira' t!~ ptbfe8s•Jr '11a ·eadefra oe- g:eoarátthia 
em 19 de jonhr. . ~ : da extín:~a Et;coJa, Norma:t--de S JoiCI d''Êl· 

N. 184. D• eommisslo de Petições. opinan- Rei, ,.fim de• qué 1.Yoabam eon•enierltemente 
'tio que ae&a conce<lida a JiceJJça pedida' p Jo • inf(\rmados . -A{fpt'O"fado ea o- de egos~. 
sr. Francisco Vallac:tares até que e!to stnhor r:• N. tQS. Da commisdo de epr~ tnt8 
possa rompaiecer as Ses!ões.- Ailprovado em e Peticões. ·w·ic,tando•do gov informa~ 
:u de iulb• · ~f8 sobre o requerimento de 1f't'anàsco •NM-

N. ~!h Da ~011 .issào de Co.,a i.tlliqã'l cil!lento e Augusto Jacob, --em 'i~· pedem-ele-
~ ... çlo e · 'Stica, mandando a1 ...... var, oor vaç:lo doa seus veneimdntos de . f!unçeíonatioa 
ià terem s1d'1 attend.das pela lei o. 4QÓ, de 11 da hrprensa OfficiaJ ;....JApt1r()vado •em • 10 de 
ue 3Cte;:;.;brc de lQ' 9· as representações dos afl'OStO. • . : • 
escrivães e outros funecionarios judiciaes dàs · N. tcp. Da mesma coml'nisaão, opinando 
-comarcas do Turvo e ·Bocayuva . - Approvado que se envie á de Orç..mento. a cojo eatodt)se 
em :l i de julbcs . . acham afleetiSJ mate tias idehtkas ! U1Jl8 petf-

N, 186. Da mes!Da commissãr, opinando çlo do colh ctor e do escri'lâo do tnllnicipio de 
pelo arcbivamento do requerimento ~Pl que o S. joào a'EI Rei, pedin1o augmento oc v.an-
cldadlo Manoel Romlo de Jesus, collectür es · tagens para Gs car.gos que C.1el'cem.-~pp,. 
tadoal do munici.pi(. do Ptranga, pede restitui- vado em 10 de agosto . ~ 
çlo da aposentadoria que lhe foi c oncedida pela N. 197. Da commissão de Constiwiçãa. 
lei o. 3·i65. de 18 d; agosto de 188Q . ...:..Appro· LegislaÇâo e Justiça, opinando pelo anb1n· 
vado ern lJ de :Uiho. mento da repçesenraç;lo do dr. 1 Alfredo ·Pi-

N. 187. Da mesma comm'ssão, rqandanclo minta de Padua1 proOlOtrr de ju tiça da~ 
que se remetca ·á commissão de Petições, para ca ele Monte Santo, contrar a le• a. 49b• ~~1)1 
os devidos 608, om requerimento de' d. Maria de setembro do anno passa~ viat() se ICW 
Genuína da C ata Barbosa, proftssora. publica a matetia et;clarecida no pro\ecto o. 99. .que 
de cuangole, pe-din1o uma lei- que auctorize' b occupa presentemente a atteoçào da CJUDll"a. 
pagamerto de gratificai;Ao addicionaf a que se -Approva1o em 10 d~ agosi:Cj . . 
fuJga com direito. -Appro•ajo em ro de • N • . ~98- DacommissloC!e P~t~çõe~ ~ 
=gosto. tnformações ao governo sobre. a peticãO doca-

N. 188. Da mesma. CCJmmisslo, opinando. dadào Ud!fomo J ~ Teixeira1 ex ·coUec.tor de 
por já ter sido atteodida ·.Pda lei n, 4QÓ do Tres ('.orações do Rio Ve~. soltc:itandB para 
.ano findo. pelo arcbivamento de uma repre- ser levado ao ~eu cred to, eiQ suas contas, a 
~taçlo do .cs;riv~o de paz, Quirino da Silva importancia de u:390S&n.-AP?rovac!oem 10 
Braga, solic1taodo a revogação dos arts. 2. · de a~osto. 
õa lei de 30 de agosto de 1830. e 74, ln fint, do N. 199. 01 mesma comm:sdo, opinando 
Gec. n. 9.886, de 7 de março de 18~8.-Ap que se p·çaminformações ao ~overno sobre o 
provado em 10 de agosto. . . requerimento do professor de Al're C~m~ 

N. 189. qa comml55.1o d~ .Petações. op.n'~n· Hortencio .. ericclles Pcr.ira. pedindo• conta. m _pelo .archivame to da pet!çãO . d~. Joaquim j!tffi de temoo para effeilos de sua lfOSeota-
~nas P1oto, profes'?r em dJS~On1bi11d~de da doria.-,'\pprovado em 10 de ' agosto. 
eidade d~ Caett, pedindo c:omagem de tempo • . · · ' · • 
em que exerceu o mag slerio particular para N · ~00 • ~ C:O<m11'ssã? ie .Oo;&meJlto_ op•· 
-os effeit.os da aposentadOria.-\·o tou á com· nanr!o qu~ &eJa ~ requerun~nto ~ coU~tor de 
missão dt- Petições rm :oJ6 de julho. S. J ão a El-Rea annexaoo ao pro~·n. 107. 

N. !()0. Da m~sma crmmissào, concluindo -Approvado em u_.de ~t.,. . 
por um requerimento, pcdtndO informações 10 N. 101. Da comm1SSào de .oastttu.ç;ao. Le • 
govern., sobre oma representaç&f' dos funeci.>· gisla~y'ào e justiça, opira.nd • que ae]a rt:IJ!.Ctti .. 
narios administrarjvo, e !Udiciarios da comar do ao governo o «q.ut:ruz:ento em Ql:le Ar-
ca de Lavns. solicitando a creaçio do Jogar thur Long-ob . rdo de . ~lles pede que .se,, ~Qm· 
<le pcrteiro dos audi1orios da mesm•. -Appro- putado, para os cffertos oa a;::JQ-en~ctona . . o 
v•do em 10 de agor.to. tempo em qu~ regeu as escol.aa pubJu:.as c no-

N. IQL Da mesma commissão. concluin:fo cturnas de :::>. José ao Pata.JaO ~ .lt&JUbâ. -
por um requerimento no sentido de ser eoYia Approvado em 17 de ag.osto. • 
do ao g-overno o requerimento do cidajão Er· N. lll . Da ~omm•~sáode P~ôel, rem~~
nesto de Andrade Rraga Fjlho,- profcbSOr do tendo á com!lllssllo de _Orçamento o Iequen-
c~so anoexo do Iotewato do Gymnas•o Mi. men~o de Car!os Nogue1ra SaJles, carcereuo da 
netro, sobre equ•paraçao de vencímeotoa.- cadetl de I:Saepenjy .- Approvado em 17 c1e 
Approvldo em 10 ele agoeto. agosto. 

N. 192. Da me,ma commissão, !Olicihndo N. 203. Da mesma commissl<>, mandando ar-
informações do governo sobre a petição dos cbivar as pct!Çóea dO<t carcereiM de Suba-
-cidadãos Permioio C•n1ido do• Santos. Cassia. cena e Pou!o A ~gre, por it ter o COI'~SO 
oo Gonçalves Cumungr.an c Eugenio Dinardo .e manifestado sObre a matena de :r.:: rat\r-. 
inspectores de alumoos do Internato do Gy~ -Approv .. do em 17 ~·e agosto. 



.... ~ 
N : ':ao.t .. . Sá · ~àim• ·~~ aó projecw n. 134; c1o St211do, de 1903.- Ap· 

qw: se,._tta.1 8Q~r~· ,1~.cf!Wt~~ provadO e~tt ~- de agoeto. 
&e}CO ó !C'lJ!C~DtO díifêJ~o ~ J~~.. D• '• te. 21 ~ ~ Da ccmmiEB!c? dt ebru Publicas, 
.towá db~ri~ ~iuodo~ld~emDízaQtó por ·aol~ttmdo' informações- «!! ·~veruo sobre ·o 
pretdir.o ~ ,10f1~eU c~ p~· de~enfo : ~a r~eriiJ!C!lto fie Plulo ·PtobeJ o e outros pc-
eadeia. de Pa!myta.-Ap.prtvacro $im. n de igos· (ttincb pnv•Jegto par& a eonstracçao de uma 
to . · · · eatt*d& de ferro que, partindo da e1dade de 

N. 205 .. Da ço_niaii8slo de~ment<O; m•n· Sinta Ba.rbara, va é Cachoeira da Ponte Quei-
dando-que seta íàoen.do a~r,Ole<eto n. tt.7 mada.-ApprovadO em 27 de agosto. 
• '"!1Uétimento do eottet.tor e bCtiv•o do mu... N. 21Qt Dll co:nmissão de Le8i5la~o, man-
túciplo ® Rio Prefo:.:.:..A1'Prdrldct e'm 13 'de' dándo a-rcb.iV'ar, aguardando os iJltcrbsaOO& a 
~· · . : . · opportunídade JegaJ, .~a. segointe~ rtpte5ent.a-

N. 306. Da: mtsma tOmmisEAe. Jjhiindo que çtses: da Camara Murue,paJ, ~o diry::tor1o ~o-
se remetta á ebmniiSsao· de t.egislaçâo -a pe. li"ieo da ViUa Nova de Rezende, e ooa babi-
tiçiO do eoofldclfJfistnbuidor e-partidor dáoo tantes e da Csmara MonieipaJ da Villa Bra-
marc:a de S • . João epomuceoo íiçi:ando· sdía, Pedindo ·a eteveçlo-é eate~roria de termo. 
~gmento de t• vmto ser o e· · do .as -Vo,tou á tommissão de Legialt~o. em JI 
sumpto da eompetcnci8 deasa commiqlo,.- ' dC asosto. 
A.pp.rovado em. r~ de agosto. N. 217 . Da me1ma commissão, opinant'o 

N. 207. D mcama ~ommí o. opi!lllldO que pelo arcbivamento do requer mc:nto em que 
se remetta ~ comaús!i.o de , Legisl~o e J~s- Amuico jOEé de Oliveira preso na cadeia de 
tiça o r querim: nto de f'rancisco ~~ust o jaeuby.; pede perdão c:!o iesto da pena que lhe 
Fcrnacdes. r: 1wz de paz d: Qu_ro . Fino.- foi imp('sta pelo 1tJry da c<m81n de Jacuty, 
Approvado em 1~ ~ agosto. . • . . por es-capar o assumpto á umpetencia do 

N· 21GS. oa COmu;IJSSlO de Aft1W tora, Opl• COogrcsso.-Approndo em I .• de setembro. 
tlEldo que se ptç.fm ,et clartclmell!OS ao go N. 218. Da ccmmis~ão je ~dm~nto, man. 
vemo sobre uma reprcseot~o do csdadio jo!é d.ando que se iam arcbivados os pareceres na . 
Francisco C~ves e ®tros •. aoliei!ando pcrmi~- s6. de 1903. e 159. de rQOg, accrnranhados de 
aio para eulta•aretn t.ma rlb;L &1tuacta no r.o diveraa rtpresenu~õcs de funeeil'lnarios pu-
S. Fr• I?ci~co em frente ao arraial de S. R o· blíccs, ccm rel~ção á augmeoto:; de vcnei-
ml.o.-Appro.,.d; ·em. :lJ de agosto. .. mentos . -Approvado em r.· de selembro . 

N. l09· Da eomt!!udo de Obras Pnb •caa, N. 219. Da ccmmissào de Peti<Ocs: opinand 
rpinan~ que se remttta 10 BOY'~UJO: afim de pelo arcbiumento das peças ~rr,t( coUadu aob 
que a<:pm prestadas as neee sartu •nforma- ns. r 128, 1.135 e 1.159· -Approvado em 1 de 
ções o n-qoerimeoto em que o dr. Carlt~a Pe. setembro 
reirà Sá Fortes pede restituição de direitos N. :uo·. Da mesma cocnmissao indeferinc'o 
pagos e ir:demnizaçào de despe• as feita com o tequerimento de FraneiscoFeroaodcs de Oli-
estudoa e plaotu e.m compnmen~o ue contra· veira Penoa, prof~r apcsenlado da cadeira 
cto ~a a eo~trocçlo de uma. v1a fe~rea que de Santo Antonio do ltnerava. pedindo conta-
partindo da e1dade do Turvo.. vá termanar ~ gem de tempo c..n qoe exerceu o magistcrio 
E~trada de Ferro Oéste de Manas, na pro~a· particular para effeito de melboria de apo-
mJdadc.ada. EstaÇlo de Prados,por ter o go. sentadoria.-A~prov~do em ~ de setembro. 
•emo decluado caducoa a concess4o e contza . N. 2 l 1 • ~uma eommissAo indeferindo 
cto.-Appro9.ado c~ :i de agO!to. . a petição ::lo c~l Francisco de Auis d 

N. :atch Da eo~m•s o de PetJçôes, cp,nàn· Ft oseca Vianna, ~tlecror a~tntado do mu· 
do qge se. ptçam.tnfaanaçOcs ~~ goYerno sobro niopio do Rio df.s Velbas. pedindo p•g11mento 
o• rcqw:nmcntos do dr · F:r~~co de SaJles do qoe de menos. tem re~bicb em face da le i 
Marques. col~tor tio mume,Plo. ~ AJém. Pa n 3 721, ~e T88«j.-Apprt:V1l~o em 1 de se-
n.~yba, e Luctano r.-et1pol~o Btasale.n'O, tbuou- t~r bro. -
«'•ro d~ Reccbedot~t: d:_MIDas, pedmck? .ambc.s N. 2l;,. Da mesma commiH!llO, pedirdo in· 
restítwçio de quanttal quo. no exercrcto dos fon:naçõcs ao gcvc:no sd:re 0 uquerim( nto de 
respeet•~cs cargo .. , recebera~ em cedu11s fal- ">f'é. joaQ"uim da Fcnst e•, ex r<Jl!ec tor esta-
~asqoe JUntaram is ~'s pellçl)es.- Approva~ at:.aJ oc mu:-icipio 1e Pen ~ fi:<.>ta, sohci~ar.ao 
co em 13 de- agosto . . • . . rtl~?~çio do clc~or~ verific..lOO er.: auas contas 

N. l 1 ~· D•mesmacomtll18!Ac:-t f?Pintr:utoquc na importancia de 13;83c$cr~o .-App~ovado em o reqoenmento da Mesa adtniol!tratrva da , de setembro 
Santa Casa de s·: Joio d €1· Rei, pedindo au· I ] . . . • . 
xilio para a con,trucção de'dm novr- bós'pital. : N. '~1· Da. me&ma comaussão solacatanda 
.aeja IOild:Jac2oáO · pm~cto n.· 113 que trat do ·~fcrmaçOes ao . Rt..•eroo c<>m reJ1ção 20 reque-
asaumpto.-Appmvado ean3 de agoet('l. mn· nto de joaqtllm ll~ef( oso P•nto Cot:Jbo, 

N. :an. o1. mesma commis&a.o mandando 1ue tmanuen.s.c da ~ecretana c!a c .urara, pt dando 
se ja aone'X.KO·Ioprojecto n. JOQ uma rtpre· conta~e~ c:!e tempo para OB efte1t1 a da sua apo-
aentaçlo dll casa etc Caridade da campanha, sentadar1a.-J1 pprovaét. t~ ! 3 de1 •.dt ~o . 
pedindo um auxilio para a.construcçio de um _ pl. l:J4, Da mrt ma comm,ssao sohc.1tando an· 
çavilhao de tuberculcsos~-App:.ov. do em 23 formaç~ do RO!erno sot:re o requo!mLnto de 
de agcsto. d. joaqu,na Fehrarc:a de L•ma. ped1nd0 reJe-

N. :~q. Da ccmmissão de Con&titujção, Le - •ação do a~cance ven6cado.nas .contas do !eu 
gialtção eJ~tiça,pedin<b infDI!baçõt.s ao 80. h!lado andn. tX·colJector,mennodoSenC'.-
vcmo U)brc,a pretet:çâo do cida>Jflo Franci .. c:o APlJ!OV&do (m 14 de sctombw. 
Au,usto Fernandes, J.0 1uiz de p z dC turo· l'f. ns. Da meEma C(mllliS"tão.D"SJHfardo an -
Fino.-Approvaco em 14 de aacsto. ou:at ao projeeto n. tt8, do 5'-enad(\ o re· 

N. :ar4. Da co10m · s.ão de Orçamenk'.. pedin- querimr nto c'o profeSEor ctM t'erdas miJjtJrt:3 
do informtções ao governo obre a disposição do Estaco, Jor.t N:ccxftm<s da Silva, pecirdo 
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contagem de t:mpo para effei~oe de sua re· 
forma.-Approva:!o em q d: setembro. 

N. 226. Da mesma commisslo indeferindo, 
em vista de informações do góverno, uma re-
presentação de funcciooarios administrativos 
e iudiciarios da comarca de Lavras. solicitando 
a cr.:ação do lÕgar de pOrteiro s auditoriOs 
da mesma coma~~.-Approvado em 14 de se-
tembro.. . . . . . 

N. 2~7 . Da commissão de Legislação, opi· 
nando pelo archivamento do requerimento de 
José Medina pedindo alliv-io da multa que lhe 
foi imposta' pelo .juiz de correiÇão.-Appro-
ç-ado em 1 s de agosto. 

I • ' 

N. l l 8 . . da commissão de Petições, solicitan-
do informações do governo sobre o req~eri
mento de João G:;nça!ves ~i os, · pediado , relc;-
vação de multas que lhe foram impostas pelo 
juiz de direito da comarca do Sacramento. 
Approvado em 18 de setembro . 

N. l 2t) . Da commissão de Legislação. opi-
nando pelo archivamento da pebção de j ose Pe · 
dro Lessa e outros, visto es tar a materia. pre-
viste pela lei n. 7, addicional . - Approvado em 
18 de sctea. bro. 

N. 230. Da commíssão de Instrucção, opi-
nando que se remetta ao governo a petição de 
Antonio Corrêa de castro, professor de desenho 
da Escola Normal da Capital . Approvado em 
18 de setembro . · 

CONGUSSO MINlURO 

Pareceres aprne• trtdos em 1910 

N. 2. Reconhecendo e proclamando Presi · 
dente e vice-Presidente do Estado, para o qua . 
triennio de 1910 a 10 14, os s rs. julio Bueno 
Brandão e Ant onio Martins Ferreira da Silva. 
Approvado em 7 de julho . 

PARICClCRES DlC ANNOS A rtJerlUQ.:lCS lt QUE ' TI· 
VERAM ANDAMB.N'(O EM 1910 

N. 182 , de 1909. Da coínmissão de Obras 
Publicas, O:Jinando que sejam remettidos &o 
governo diversos papeis assignados P<Jr habi-
tantes de S. José dos Botelhos. Approvado em 
2 1 de julho . 

Directoria do Serviço das essões, em 20 de 
setembro de 1910.-0 director. fAlexandre de 
01~sa Coutinho 

Agradecimento 

O sr. Prado Lopes (Pr:sid:nte da Ca-
mara) : 

Meus no'Jre 'l co! e j.!as. Antec de e ocerrar a 
sessão qae reg istra o tempo os no11sos traba· 
lhes. ven o agrdecer v. v. excs. ta ~tas d~
monstn çó:fl ae ~ffectiv~clad:: , untas demonstra· 
çõ::s de solidariedade para com a Mesa ql:!e 
tem dirigi~O OS a]tCS deStiDCS desta Casa. 

H•bituad:) como Jí me acho aos testemu · 
ohos de b~nc.volencta dot. poLI te de v. v. e1cs., 
não me surprehendt u a maneira gen:rosa, no-
bre e leal d1 ;-nacifestação de apreço que , pela 
palavra do notavel ora~or parlamentar, ar . 
Heitor de Souz r, acabam de dar á Mesa que 
pre~ido. 

AgradeçJ a v. v . c xcs. mais esse tcstemu. 
nho de aolidari~de política, agrJd( Çl ·em 
sneo nome individual, em nome ~os dinstinetos 
s~erctarios presentes . a cujo coneur!o, incon-
testavelmente, de• e á r.amara a man~ira pela 
qual a Mesa ebçimmhou t 's . tr.lbllhcs e a 
exec:u;ão d::: Reg1mento. ' 

Agradeço. tambem, e~ . , oome dos iUustres 
ex-seeretuios' aust:ntes. e privados. em ·outro 
campo de acção, do •osso convill'io diario mas 
que, estou certo, continu~m a voltat' as' suu 
Yistas para este re:into, onde os prendem la-
ços de •incero affecto e amizarle, como tenho 
ouvido d:lles, que se ccnfessam saudosos éos 
temp Ja aqiJi pas;aados ao_ lado de v . v . exc•. 

Na direcção d :s trabalhos, desta .c asa procu-
rei s:mpre me anspira r nos princípios da escola 
inglez:a, c.scola. livre e liberal•. · 

Ha c uas corr:ntes domfnabtes, seguidas hD \e 
para a direcção das assemb!élS p61iticts, uma 
que aéopta a escola ingJeza e outra a eecok 
·aaíericant. ' 

Parec! rã talvez ·a alguns qye ·nos ~e v i amos 
iMpirar na escola americana, mas' i eu 'prefer i 
liga -me á iogleza, porquanto aquellá. se acha 
'presa a d ,utrinas 1perta~s. ao passo 9ue esta 
é livre e altamente democratica e eu tat ha de· 
ante de mim um parlamento que só obedecia 
ás leia e às tradiçõ:s liberaes. 

Intent,r prender a liberdade em Mims, SCiia. 
o mesmo que procurar encerrar o Yaato ocea-
no dentro de um dedal. maia da que iaao, 
seria procurar impedir ou obstar as explosões 
doaub-sólo qu .ndo procuraram romper a croa-
ta terrestre ,., atirar·ae em lavas vulcanic:aa. 
(Muito bem/). 

A liberdade em Minas é garantida pela eua 
hiatoria; a liberdade em Mtnaa é, senhores, 
uma sagraçlo tradítcJonal (Apoiados geraes· 
m urto 6e,.l) 

Nesta cadeira procurei sempre nortear a mi-
nha conducta, inspirando-me nas t radições 
gloriosas desta Casa, qce vêm attestando que 
as Mesas da Camara nella não repreaentam 
mais do que a athmcspbera que vive dentro da 
consciencia dos aeu3 membros athiD(Ispbera 
amplamente liberal e grandemente d:mocra-
t ica. 

Ainda uma ve z eu agrade(o esta demonstra. 
ção de carinho e affecto ,qLe registrarei no 
• cervo da:JUdlas que eu ccnservo com cuida· 
do e que tarnbem me têm. v. v . excs. dispen -
sado para transmittir a mt us filhos como te5 · 
temunho de que aqui. mste recinto, não p ·o-
curei mais do que cumprir o meu deYer d::: c i· 
aadão republicano. 

(Muito bem; muito bem . Uma prolon~ada 
salva de patm•• ar.ol~e as ultima J pa• avras do 
ora :for. que é calorosamt nte cumprim· nt:i::o:: 
abraçado por todos 01 seus coJiegas.) 

Nada mais havendo a tratar·se, o sr. PteSl· 
~ente declara encerradcs cs t;abalhcs c a pre-
J!.'::nte legislatura, convidando os srs. deputa-
doa preaeotes para a sessão de eocerramento 

1do congresEOJ amanhã, a uma hera da tarde, 
sendo1 na fôrma do art. 7l, paragrapho unico, 
do Regimento, lida e approvada a Ç>resente 
acta 

Levantl-!e a SCSIAO. 
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ACTA DA SESSAO SOLEM NE DE ENCER
RAMENTO DA 4.' SESSAO DA 5LE-
GIL&TURA DO CONGPESSO DO ESTA-
DO DE MINAS GERAES, AOS 21 DE SE-
TEM8RO DE iio

PRSIDRNCIL DO SR. PRADO LPE$
(presidente da Camara)

A uma hera di tarde, feita a chamada,
acham-se presentes os srs. Prado Lopes, r-
gemiro th Resene, Pedro Drummond, Ccrne
Ho de Mello, Ferrira Alves, Mello Franco,
Levindo Lopes, Sousa Vianna. Camillo de
Brito, Ribeiro de 0 iveira, Joao V11oso. Aria-
toteLes Ditra. H itor de Souza. Raul de Fa-
na, Agostinh Pereira, Schumann, Eduardo
do Amaral. Jaymc G inc, Valdomiro de Maga-
lhãc. José Alrs, Juio di Motta, Xavier Ro
Jim. J,-äo Antonio, Pedro Lahorne, Nelson de
Senni, lgna:io mufta, Edmundo Slum, Cas-
tello Branco e Tccque VilIC, faltando, coin cau
sa pirticipada, o' srs. ( n:alveS i:aves. Ba-
ptista de Melic, jjsio ee Britt Miranda Ju-
niOr, Campus do Arnarl, silva Fortes, Ant.-
nb Moura e Paclielice, sem ella, oi maisse-
nhores.

Abre-!e a sesão.
U s. PaswEN'r 'declara que o Gm da pre-

sente sessao ë ü encerranefltO dos trbalLOs
rio CongressO, pelo ;u. poado-se de pd , no quo

acornpanhad per toos ci presentes, dclara
encerrada a 4 .' SCSSãO cia 5.' icgislatura do
congreo tidro.

Em seguiia, as forms dort. i do Reg-
mento Crnmum, d lida e approvada a preserite
acts.

A Camara amplicu esia auctoriracão is de-
mais Secretania$ do Esado e o sciiado enten-
de que deve minter a suA disp:siçäO primiti-
vi, revogando a nossa, por entender quc ella
inconciliavel corn diSr,OsitiVOS cia Contituicfto
do Estado.

0 Senado eatende no art igO 1. da pro jecto
que é licito so Roder legislatiVo auctorizar o
governo a suponimir Os cargos desni cessarics

entende, conhecendo das emendas dtsia Can
we 0 potter legislativn cxorbiti de suas attri
ooiçO:s. conferino eisa facuidade so podcr
executiVO.

Esta ccntrathcào, que é fllgrante. se  de-
rchende cia kiura eos a-,ib dispOsitiVoS cO

proecto, que farci a Gasa.
E' tradcionaI na LegisIação mineira eisa au-

ct€rizacao e o poler exe cut vo po'e, supenin-
tendenco Os negocios cia adtninistraçãO, co
nhecer aelbor da desnecessidade de cargos
creados.

Pontanto. dissC en ha dias, quando pela coin-
ruis$ao de Lt g, tive a h' nra de 1ustiti-
car essa emenda, que ella prudente e crite
riosamcntc exercida não rOie trazer o menor
perigo, quer para o Estado, quer pita o fun-
cc icnanio.

Sr. Preidente, o § do art. ;.. do proS
jecto approvado pelo Sendo e airda hontem
nov:mentc acceito por aquella illLStrc cOrpo-
racbo rza 0 sguititc (ll):

§ . - - Na diittibuicOo dcs referidOs servi-
ços fibs o Presidente auctorizado a supprimir
as logares que forem desnccecsaricS e a crear
outros equivalentes, approveitatido para estes
os dos logares supprimrdos.

A emeda regeitada p:lo Senado diz 0 se-
guinte (11):

Art...—E' o governo do Estado auctorizado
a supprimir tamemnas denials Secretariasdo
Eststto cs cargos desnecessaric 3.

Acredito nào necessitar sinAo deste rapido e
suggestivo confronto pars, niostrar a Casa que
a ii anutençao do sen voto se impOe em obedi-
encia so natural escrupulo e coherencia corn
que legislamcs.

(Jfuilo bern; muito beni.)

Levanta-se a sessào.

D1CURSO PRONUNCIAD NA SESSAD DE
26 DE AGOSTO DE 1910

DA CMAA AO PEJEC') N. 164, DO
SENADO)

Restabelecimeflto da pasta da Agricultura
0 r. Deitor de Souza Sr. Pee-

jdente, scm diminuicão do respeito e do ac i
tamentO c'ue tenho pela opiniao e polo votc
do Senado MineirO eu devo dizlr a Camara
que eats deve manter o sen veto cm relaç&

emenda.
Votada hontem no SenadO eisa ernenda nã(

tenho outro elemento para conhecer dos InOti
vos cia sua reeIçaO sioaO o rapido resum
que hoje publica o orgam official do Es
ta:io.

D5sse resumoSC dedtiz que foi mOtivO de
terminatite da respeitavel decisao do Senido
circulnstancia de no dever o poder legislati
yeoutorgar ao pocler cxeCUtiVO a faculdad
de suppimir cargos di administracào publics

A' prirneira vista se me depart a contradi
qAj do Senado nesta dccisao: de vez que ft
elle quem teve a jflIC jitIVi th propor, no art
x. - do proCCtO, que 0 goVenilO ficasse :uctc
nizado a supprtm.ir os cargos desnecessaric
na Secretaria di Agricultura.

DISCTJRSO P9ONUC1ADO NA SESSAO DE
aO DE SErEMBRO DE 1910

(2.' DTCUSSXO DO PROJC N. 116, Do 8NA333)

(Tribunal de Contas)

o air. Heitor de Souza Sr. Presi-
dente 0 prOjeCtO encerna uma miteria de
grsnde importanCia e como a cOmmi88O de-
seja propor variaF medidas neceasariaS para o
prcximo e effic*Z fouccioflamentO doTrirunal,
de C( ntis peda a Case quo COflSiflt& voltar 0
pro ecto so seu seiO afini Ce, no nienor prazo
possivel. tanto quantO lhe permittarn os traba-
Ihos desra Camara, restituit o projecto so de
bate.

(Muflo 1em).
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Enviundo a men ·1gcm du i' re.s rt11·rttt! do K!:! ta to, so llcitaullu credito para occorre r ás des pcFaS 

com o custeio da l'en i t t~ nciaria du Ouro :> rolo .... ........ . ......... . . . , . .. .... .. . .. . 36.:s 
Devolvendo, com emenda, o J.>rOJecto n. !15. da Ca mara . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . • .. . . . . . . . • • . • .. 36V 
<.:ommuni can•lo tor suhid•t á s;, n ; o,:Ao a prop •sl;llo da Cu mar~ , auctor izado acco rdo para 

sere111 upplicado"' á dis.euoinaç9.o da inatrucc&o pri maria O.:l auxílios decr tados pcl1.1 
Cungres: o Nacional. .. . . .. .. .. .. .. . .. . • .. . . .. ... .. ........ . ............ .. ....... . .. , 3 ~:l 

Devolve11110, com e u.entlas. a proposiç3o n . 51.... .. .. .. ..... .. . . .. .. . ... . . . . .. . . . . .. . .... 3::!3 
Com muni ·ando te r subicl o ã. Kuucçilo ., projec to n 16 , elo me. m o ·c·nudo . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 293 
IJev t· h•cnd•J, co :u emendas, o pro.tecto n. 11 5. da Cutll'ora.. .. ... . ... .. ..... . ... . ..... ...... :.m3 
Oevu l V(•n •l(l, c um e uon das, o projecto n. 10!), da C:11uaru ... ... ... . . . ...... .. ... ... . .. ... . , 393 
DeYolvcn·hJ a propfl~ic;llo n. 6~ da «.:ama r:~ . . .. . . .. . . . . . .. . . . . . . .. .. . . . .. . . . .. . .. . . . .. . . . • 395 
CommunicanJo t <>rem subiclu á suncc;ão us pro;>o• iço.•s ns. 71 e 75.. ... .. .. .. • . ... .. .. .. . ·111 
.~o·azenolo i th·n ica r.o umunicuçilo couo re lação uo projecto o. IG ?. tio mo!m o St·nado . . . . . .. . . 41 l 
Fazeodo identlca commllllicut;ào com relu\ l o aos vruJeC tos os. 163, lt.i9 e 170, do trocsmo 1 n ad o 41L 

Do Secretario do Interior: 
Transmitt nrlo, info rmatl o. um r ;. que ri 1c nto em que o pr\lf,·ssJ r !lo desenho do Extcrr,ato tlo 

Gymnasio Mh elrn, solicita cqulparut;<l o ol ti V t•ncimeJitO~... . ..... . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . ~8 
RcmAtt •ndo a mensage m du Presidente elo Estao!o, sob~~< foro,:a. publi ca .. . .. . ..... . .. .. . . , 5~ 
Envh1.0d u uma mensaJ.:elll em que o Preiideote tio Estado pede mais 22" : O SO U pura eou-

clu ~il o dns obra~ 110 l' .. lacio da Justrça ........... . .. .. . ......... .... . .... 00 ... . ... .. . . ~5 
Rcm t tt •nüo os rrqnerim eotl •'o 11lfer. s Joio P e re ira dn ilva e do t.0 sargen to Americo de 

Muccdo Varella da Fonseca, sobre contagem de t mpo o do cabo Alcides Natal da Silva, 
pedindo l uclemniz~ çilo .... .... .. . ...... .. ... ..... . .. .... .. ... . . .. ... ... . ..... , . .. .. 156 

Enviando um ·~ metu •gem e m q u o J r .·sido:nte do E!.lado pede um crt'di to supple ·uentar 
para o tX <! rc c io vigente.. .. ........ . 00 . .. ... .. .. .. . . .. ... .. .. . .. .. . .. . . .. ... . .. . 161 

EnTian!lo papeis r cfcrenl<'s ao uugment" do custas indiciarias UJ.Ir l!scnbdos pel<• couholor, 
dlstribuidur c partidor el a COJ11arca d e S . Jollo 1'\e;>omuc,.no .. ... . .... .. .. .. .. .. .... • . .. 1til 

Knvlando uma re)Jrese n lloçào das professoras primari11s da Capi ta l, veJindo con strucçilo de 
casas .. .. ............. . • . . .. .. • .. . ... . . .. .. .. .. . .. . . .. . .. . .. . .. . .. .... .. . . • . . .. .. 16~ 

Fovianolo uma ml'n~a:,:oUJ tio l' rc. ioiPnte ·Jo E.:!t~ •lo, so.icitnn<lo credi o 8U pJ.1l melo ia r . • . • . • • 185 
Devo\v nll ••, inror · a•l!• , um re1n •rimen to 1l e Mariano Costa, amaLU 03ti da Assi stencia a 

Alie1 ,u1os , do Uurb<~r<>n ·e. hObre augmcoto de \'eoc im entos . . . . . . . .• . . . . . . . . . . . . . . . . .• . • 186 
0Pvo\vendo, irofurllla•loP. os r rq nt>ri 111e ntos de qnA truta m os parccer~ · s n~ . 191, 192, IV!> e HJI, 26~ 
Eaviand ·• 1< r .. la.,.au duR l c nt~s •la Escola !lo PhHmucia de Ouro Preto, c ujas co.~d •i r.•s foram 

aupprimidas pt-1• le i 11 ~ I . de 190 1 .. .. .. .. .. . .. .. .. . . • . . • .. .. .. . . .. .. .. . ... .. .. .. . 2 !I 
DeTolvendo, i ~< fv rmada, a rep rPsentuçAo de quo tratu o var~cer 11 J\10.. . . . .. . .. . .. .. . ... . 2!>6 
En viando me uaa,:rt'm li ·• Presi.tcnte do ~s t a tlu. sobre au xilio ao Banco . g r ico la ..... . . . . . • . 3 13 
Cornwu nicando te r sld·• saccioua.lo o prOJCCIO u. 3-s........ .. •. .. . . . .. .. .. .. ...... . ... .. • . • 3tió 

Do Secretario das Finanças : 
EnvianJo mensagem acompanhada !la proposta rle orçamrnto pnra o esorcrcto de 1911. .... 
Enviundo um rt'que rimcn tu uns empregados d!l porta da ltt>ceb~Je loria de Minas, soltcitando 

elevaÇilo de vencimento" ..... .... ..... ...... ..... . .. .. .. - ........................ .. . 
T ransmittindo uma petlçilo em que os funcciouarios da ltt'ccbedoria de Mtoaa, aollclt~<ut au-

~mento de vcnciu" 111os .. .. .• ...... ... . .. . ..... . ... ......... . ............ .. ..... . ....•... 
Transmittindo um rcq u •rio uen to 1m que o thesoureiro 1la t~cccbeüorla de Minas. Luciano 

Lt>opolüo Brasilt>iru, pede a restitui>rlo da qnautia do du1.eotoa mil ré .s ........ .... .. .. . 
T ransmittiutlo nlen!a~ee•lu elo Presid.-ote tio ~atull · • relativ..tmento ao b:ilunç" da re~eita o 

drspesu do exercício •!e I \J09 e a approva.,:llo das c ntua re~pecti\'u ..•.. .. .. .. . . . . .. .. • . 
Enviando um ollicio do dr, ltaul r\oronhu do S<i, preft!ito de Cumbuqulra, rdati vameottJ a 

estatlallca, ..... .... .................. .. .......... ............... ...... ........... . 
Davotvendo, informados, os requerimentos do dr. Francisco de Sule~ .Marques e Luciano 

Leopoldo Brasilei ro .. .. .. • .. .. • . . .. .. .. .. . .. . .. . .. .. • . ... .. • .. . .. • .. .. .. . .. . .. .. ...... . 
En~tando mensagem do P real dente do Es! 1du. relativamente a favorea á 1&\'0nra .... . ...... , 
Pr~t»odo as inrormaçoe~ pedi'Jas co..n rclaçAo ao requerimento de .lt'runcisco Augusto Fer-

nandes . ...... .. .... .... .. ...... .. ...... . ....... .. ..... ........... ..... .. ... ..... . 
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••• 
Do Secretario da Agricultura: 

DevolYendo, 'Informado, um requerimento do dr. Carlos Pereira de ·S.i Fortes, penindo. •lode-
mnizaQAO ele direitos. ..... .. . . . .. • . ... .. • . • • • . • ••• . • . .. . .. • . o ...... o. o. • • • ........... o . .. 388 

' De diversos : 
no delrgado da eatatla1ira, na Capital, cumprlmentanda u Camara e aollcltando ai coopera· 

(AO dcatll.. . .. • . . • . .. ... . . ..... :. .. • . . . .. . . .. .. . . • .. .. . . .. . .. . .... • .. .. .. o · .. • .. • • •.. 36 
Do juiz do dire ito da comurca de Ubá, communicancto ter repreaentado ·a Camara no enterro 

do dr. J<IIO IJ11r, O O .. ........... ... ,. .... . ... . .... . , : ." ..... , ............ . . .... · .. · ... 36 
Co Eecret.ario do Club Floriano Polxoto, con,•idando a Cllmnra a ae fiiZer r epr<'senbr· em 

eesaAo solem no do mesmo c lub .. . . .. ... .. .. .. .. .. • .. • . • .. .... . .. . . ... .. . • .. .. .. .. • .. .. 37 
Do m inistro da Yla(.'llo. declurundo qu e o j!OVerno fedrral tomará f'm considf'raçlo a luditaçlo 

da Cumua. no s1·nlirlo de ser J>rolonpada a llnba lronco da rê J& Sui·Mineira, . .. .... . .. 5~ 
Do prcFI•Icnto d" C:.~mara do Arsn. aobre e•1atlatloa.. ..... . ... . .. .. .. . . • ..... .• . .. .... .... Ul 
Do AITonFo A. de l'rellaF. comm unicantlo tf'r rntrado em exercicio do cargo de' delt>gado 

fiscal do Thesouro Nacional, neste Es111do • .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. • .. . .. • . .. • .. .. .. .. . • 93 
Do 1.0 aecr t..trio da 1 ama ra dos Deputados do S. Paulo, oommun!c"ndo a constituic;llo da 

Mesa dll rerer ida Camara...... . ....... .. • .. • . .. ..... .... . •.• . ... .. • ..... .. .. . .. .. ... .. 93 
Do pr<'sldente ca Cum:Ha Municipal de :-:ant'Anna de Ft'rro!, sobre utatiàtlca...... . . • . • . • 110 
Da Mocidade Acadcmica, convidando a Camara pariA uma sePsAO solemne • . . • . . • . ... . • . . . . . • 150 

1 Da Gamara Municipal do Plranl!a. 1obrc est~tti ati<'a .. .... . .. . .. .. . • .. .. .. . .. . • .. . • .. .. .. . . l106 
Do prl.'sidnniA rla Camara Municidal •'c Bomflm, sobre estatístico .... ...... .... . . .. ...... o. 268 
Do tf r. Ol,vntho Metrell a, communlc11ndo ter entrado em «>xercicio do cargo de prefeito da 

C!ipit~tl .. . .... ............... . ................................... . .. .,. 0 .,,.., ...... 34.& 
Do dr. O~tbrie l do V. ti11 N .. ,·a àlllchaclo, con•munlcaudo ter assulil!do o urgo de chero do 

dlstricto t~ I Pgraphico fi e • \Unas N ~lrte• ••••••• ·••••••••••••••••••••·••••••••••••••••••••, 386 
Da Camara i\luni i pai do Ca rmo do ParnahybH , sobre e6tatisLica .......................... ": 410 

Rt"tarescntaçõetJ 

Do caoll i\o Manol.'l tle ousa Re is, com re laçllo ao imp'>ato de ln1ustrlas e profiE~ÕO!o ...... . 
De habltanlrs do Abbadi>• doa Dourados, sobre rst.at•stlco ................... .. .... . .... . 
Do coll«>clor e do l'acrivll.o da collectoria eatadoal do municlpio oe Abre Campo, solicitar·do 

flxaçAO tfe flC TCP0481fPffi • , , , , , , , , . , , . , , , , , , , , •.•.• , ,. , , , , , , ••• , , , • • , , , , • •• •• . •• •.• , .• 
De habitantes do Oamelleira, ~ohrc nlatiauca..... ... .. • .. .... .. .. . . ........ .. .. • .... 
Do ncrivno de Araguary . ptdin..Jo medida t endente a melhorar a altuaçllo dos cacrlvlea do 

Estado .. . .. .... .. . ...... .... ...... ... .. . . . .... . ................. . .... . .. . .. . .. . .. . . 
De lsaac Duque do Medeiros Rosa c ou trJ, relativamente a contractoa da Camara Mu:nicipal 

de Ara~u•uv ........ .. .. .. . . • .. . .. .. . .. .. . .. . .. . .. • .. • .. .. .. . • .. .. . .. .. .. .. .. • 
De habit:anles do d1strlcto do S. Jose' dos Botl'lhos, sobre eatatisti•a .. . ...... . .......... . .. 
Do habitantes do dist ricto de N. S. da Conceição dJ Matto Orosso, sobre estatistlra •.••. ••. 
De ha-bitantes do A.bba<fia do Bom Succeuo, aobre estatlatica ....... . ..................... .. 
Do jult do direito e outros funcclonarios da comarca de Lavras, pedindo a creuçlo do Jogar 

de porteiro no For um, da referida cidade ...................................... .. ...... . 
De habitantes do distri c to de Bicudos, sobre estatística . .............. . ...... . . . ........ . . 
· e habitantes de Gap lia Nova, munlcl plo de QuPluz, ~obro eataUstica .. .. .. . . ........... . . 
Do presidente da Cama r~ Municipal da Villa de Santa Qui teria, pedindo a creaçll.o de foro ... . 
Do collector de S. ebaatillo do Parslzo, reclamando contra a claaai6cação que foi dad.a á. 

res pectiva cnllectoria ............ . .. . .............. , ... . ... . .... . ....... . ....... . 
Do coll ector de Ponto Nova, reclamando contra as rorct>ntagens actualmonte · taxada aos 

collectort>a..... . .. . • . .... .. . .. . . • .. .. . .. .. . .. ... . • .. . .. . .. .. . • .... . ...... . ... .. 
Do promotor da comarca de Monte SJnto, dr. Alfredo Pimenta de Padua, reclamando contra 

a lei n. 400, de 11 de Ee tembro de 1900 ... ........... .. .. . .... .. ..... . , . . .. . ....... . . .. . .. 
De habilant• 1 doa dis trlctos de Bicudos, ~. Pedro dos Ferro• e S Sellutilo de Entre R io•, 

•obre eatatistica.... .. . ....... .. . .. .. . . . . . . . • •• . . . . . • . . . . . • • . . . . • • . . • . . . • • • • • . . .. . . .. . 
D habilanti'B do diSLr1cto de S. Sebastlllo do Rio Preto, municlpio de Conceição do Serro, 

robre estatilltirs.... .. .. .. .... . . ............... ... .. , . .. .. .. .. ... . . . . o· ....... . . . 
Da Can ara l\Junici1·ai de Abre Campo. aobre ntatia•icu ...... . ............. . .............. , 
De Sebustíllo Plr· 11 Ribeiro, em preaario da •Companhia Telt>phonica de Ouro Fino•, solici-

tao o fa,·orf B para a organlzaçna. de uma f'mprl'.f!a . .... . o o ...... . .. . ........ . , .. 
De habitantes do d•slricln tle Campo Mysticn, F Obre estali~tlca ...... . ... .. ........ . .. . . 
Del lrubilautPs 1IOJ ;on~'Anna do 'apucahy, aobre eatatiatica . .... . .............. . , ..... .. 
D habitante• 1le. anto Antonio do Ouanhilea. sobre r5tat·stica , ....... . . ... ......... . . .... . 
De habituntes de .• nta ~IH ria de ~. Felix, !Obr e t>atut istica ......... . ......... . .. . .... . .. . . 
nos habitant<'s tio arraia l de Jacuhy. r(lbr l'llathtica ............ .... .. .................. . . 
Do povo llo diatrl to do Barranco Alto. •obre estat11tica . .. .. . .. . .. . .. .. .. • .. .. .. . .. .. . 
Dtl Luiz Pinto 1ie Ca rv~lho e out·os, viajantes de cana commercl .• e•, pedindo isrnçao do 

imposto lle in•lus ri11 • prt.t1110í'l, ... , . .......... . .... .......... ...... .. .. ...... . 
Da Camara Mun icipal •IA FArros. sobre catatistica . . ....... . .. . ... , .... . ... . . . .. . ... .. . . .. . 
Do ro ' ler. to. e do escrl•llo da collectorla do Rio Preto, 1\('dindu reatabelechurnto de grstl· 

flcu t lo . . . ... .... . . . .... ... ...... ............ .... ............ . .. ......... . . ...... . . 
De An•lré Avelino dA Fign•·lrorto, fObre esta•iltlca ............... , . .. .. . .. .. . .... ... . 
De aiumnos da Faeulda1le de llireito da Ca11itul, no sentido do fer votado auxilio J>ltr& uma 

hcrma orn hnmena!.!em ao con elheiro Affuoao Penna ... ...... ..... .. ....... .... .. . .. 
Do director doi Escola de OJ o1tologia da Capital, relativamente á conatituiçAo do p1trlmonio 

e a> rt>conheclmento fia mesm!l t>scola.. ... .. ... . ... .. . . ............................ .. 
De habitantes de S. Romllo, pedindo concesiAo para cultivarem uu,a llh:1 ""rio • Fr11nclaco. 
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IV 

Doa t'ancclonarlos nAo remuneralloa do fôro de BJependy, •oliclt4ndo releva9f.o da preacrlpç!lo 
do pagamento d11 euataa judlclarlaa, .... . ......... : •... . .... ............... ... , .. .. .. • 

Da meaa lldmlnlatratlva da SJnta Caaa de Ulserleordla de Vtlla Bnu: soheltando aubYençllo . 
fie dldn,aa senhoraa, mies de famhia. realdentea em l:l. PdJro do Sna•suhy, aobre eatatlattca. 
floa habil.llntes de S. Pedro de ~ultlauhy, aobre eatatlstlca . . .. . ...... .. . . .. ............... . . 
De habitantes do llishieto de S. Miguel de Piracicaba, aoLrd catatlstlea ................. . 
De habl~ntea da p'lVOilCAO de S. Jo1e' doa Oratorioa, •• bre eatatiatlca •... , , • , •.•. , . . • ·., . 
De h~tblbntea de Vllla Braailla, peciindo a elevuç~o dease muolelplo IÍ. categoria de comarca 

ou de termo judlelarlo ........................... . .......... . ..................... . 
Da Camara Municipal de \'illM Bra•illa, p din.!o a eleva,.ao deue municlpio á categoria de 

.conlarca .. , . ......... . .. . ..... . .......... . • .. ............ .. .• . ..............•........... . . 
Do habitantes do C~trmo do Parnnhyba, S . Oolhudo e outros dldrletoa, aobre eatatlatlca . .. 
De r .. zentJelros e lavradores do dl•trieto de Conquista, aobre ealatlstlca • .• ... . .. . . , . , . , ..• 
Do proprletar1os reaidentes no distrieto do Carmo da Matta, aobre eatlltistica ......... : .. . 
D-1 m.P~a administrativa da :-anta Casa de MiserlcJrdla do S. J.>llo d'El-Rel, aolleltando au· 

xtlto .... .... ....•.. . ....•....... ........•.. . ...•..•....•.•....• . ... . . . ... , .••.•. . .• .. •.... 
De hubitanl.ca do diatricto de AllianÇll, fobre t>ata1i~tica .................................... . 
Do eollector e do llscrlvllo do munlelpio de Leopoldloa, pedindo roodiftcaçllo do dee. n. 2.182, 

de 1908 ..... . .......................... . . ................. . .. . ......................... .. 
Do eleitores do dlstricto de S. Jeron·1mo dos Poço 1, sobre oslatistlell.. . • .••••• , . , ..•.••.••. 
Oo dlrectorlo político, da Camara lllunlclpal e do habilantea de Villa Nova de U.eaende, pe-

dindo a crt>açllo de foro .. . • . ... ...... .. .. ..... . ...... . .......... . ......... . ........... .. 
De ih bltaotes do di!llricto de Santo Antonio do AmplrJ, aol r a estatística ... ..... . ..... , ... . 
Dos hablt~tolu do •Divino• , aobre est.atiatlca ..... .. .. . .. . . .. ............ . ...... .... .. .. .. 
Da mt'sa lldministr<~tlva da Santa Casa, da Camp11oha , pedindo auxilio .......... . ......... . 
Do habitantes do distrlcto do «Pequy•, sobro estatisLte<~ .......... .. ... .. .. ...... .......... . 
D.1o Camara l\lunlclt•lll de Abro C11mpu, sobre est.ti ·t ca .... .. ...................... .... .... .. 
De Actonio orrêd e C:&Stro, proft!uor de desenho da Escola Normal da Capital, pedindo 

equtvaraçllo de VPnciou·ntos ... . . .... ........... ........... .. ...... , . .. . . . . . ... ........ .. 
De habitantes do di~tricto d11 S. Pedro rlo Suussuhy, s .1bre utatistica ........ .. .... .. .... .. . 
Da CamHra l'tluuiclvt~l do \ ' illa Platina, sobre e:~tuLislica ....... , ......... ..... .... . ... .. 
Ca Cam11ra .Municival do Patrocio, sobro estatistica . .. ..... . .. ................ ...... .. . .. .. 
De Ant11nio Jouquun Botei Ira, sobre utat!Atica ... . .... .. .......................... .... .. .. 
Do diversos luzen dciros o pro(JrietarioJ, sobro cata tist ica. . ...... . . . . . . . . . . .....• . ... . •......• 
Do Fruncl'lco Beruardes dos lt~ls Pinto, l(•bre ostt~tisllca ................. ... ....... ....... . 
Do lgnacio Celeatloo Eateves Lima o outros. sobre est.ati•Uca ............................. . 
De~ mesa uduoluistrativa da Cas11 do Carilludo do Pará, solicitando auxilio ...•.... . .... ,., .. 
De nwr11dores do districto ele Alliança, sobre estatística ., .. .. .• . .•.•..........• , , . •.....•.. 
De habttanrjls do o:latr.cto de lp menou, sobre os tu tistica .. . . ........... . .... . .... . ...... .. 
Do p .1l"o do · Dorb1to, •listrieto de Ferrei roa, aob re t>st.atiatica., . .. .. • . ... .• • . , . , .•.. . ..... . . 
Do Affonso B ,~ ptista Plnlaoiro, professor do grupo escolar do Araguary, redindo contagem de 

tempo ........ .... ............................ . ......... . .......................... .. 
Do habitantPs do districlo rl e S. Jose' dos Paulistas, sobre 03tatlstica ....... . ............ . 
De Alfredo Velloeo, pedindo a e·onstrueç\o de uma linha telegraphlca .. ... , . .. . .. .. .. .... .. 
Oe l' arm·zo de Andr~tde, escrivão do Aroguary, sol icitando a ereaçAo de um distinetivo para 

OI tubelli;lt>S .......... . .. .... , .............................. . ,., , ......... .... , .... , 
n o hahll antes de N, S. ela Capellinha do Corcnn•la, sobro E's~tiatica ......... . . .. ..... ... .. 
De ha.bit.nt es de S. Jo~.,· do Jacury. sobro est.tistira . .. ...... . . ... .......... .. . . .. . . . 
Do llaynaundo do s .. usa Alm~ i ·la u outros, sohrc estatistica ..... . ..... . ..... . ......... . 
Da Cutnar.l :O.Inuicl pH I do J .tcuh~·. sobre estuti~ti<'a .. ........... ...... .. .... .. ...... .. . . 
De .Joaqutm Pac uoco do Barros Junior, ex-c:arcerei ro da c.•tJ Pia de Ma r de Hc ·panba, pedindo 

p Jrd;\O d& p- na . .. ... ... ..... ..... ......... ...... ..... ,. . ...... .... .... . . .. .. , .. .. .. 
De toul·i ·untes d ·• dislrl l! lo tio Conct>i.:llo d:L Doa Vista, sobro estutislica ...... .. .. ... .. . ... .. 
De habit<ontes ela JlhVOu çà o de Sauta Philom1•nu , sobro cstatl•ti a .. .... . . ....... ......... .. . 
Do habitantes cio di:~tricto da Conquista. sobro tl3t.Hti~lica . . . .... ..... . . , ....... . .. .. . .. . .. . . . 
Do habita ntes d•l rli ~Lrict" li ll :5anra Cruz do Eseah·a Jo, sobro <'sta ti t c:L .. .... . ... . , . ... .. . 
De habil ante·s do d as tr ic to e' c Santo Antonio elo Rio Jo~e· l'cdro, sobre cstalistica . .. .. . ... .• 
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'• llequcrlment•· 8 

Do ar. dtputa•'o \'alladarra, •olieltan.lo licen~a ......................................... . 
Do-- corone:l Fellcl"llo Jo)ao' Cavalcante de o\lbuquer<;uE>, eacrlvilo de orphüllll da cu marca do 

Rio l'iovu. aollcltaudo llctnçtt .... : . ..... , ...................................... •. • .. 
De Arthur Lon~obartlo de Sallet, pedtndo eootagem de tempo ••.••.• . •.••..•...•..•....• 
De Jolo l'urtado de Resende, aobre t>ab&Uatic& .......................................... .. 
De Olympio Joae' Plmentll; major d• Brigada P\lllchtl, pedindo conwgem de telllpo ........ . 
De Pedro PolycarJ.O Mineiro, 1,0 tabelll!lo do termo do Alvloopolb, pedindo ~rorogaçllo dfl 

licençll ...................................... • ......................... . ......... . 
De M~tnoel Ramoa da Crotz Sobrinho, soldado rtlformado da Brigada Policial, p)dlndo qut 

lt'ja de novo aubmettilio a t:&ame do aaudf', ... . ..... . ..................... .. .. · .... ·• ·: 
De Amerlco JIJitl' de Ullvrlra, p•t'doJ na cadela de Jacuhy. pedindo perd!lo de pena . .•..•... 
Ue Francitco Jote' do Ar~tu j o, carcereiro da cadeia de ttupeceric11, (Jedindo J•erdllo da p('Da 

'!UO lhe foi Imposta por crime de rt!spon~~obtll!la te ................. · ............. . .. . . 
De C.rvalho Pirea, ~ih•eiru Ramoi & Cowp . , pedmd\1 auxilio para uuta linha de carri.s uro•-

noa de que 1ilo ct"ssionarios em C&tal{uuzes . . .... . . .... . .............. . . ......... · · • .... • 
De JoAo Antonio de Aworim, tollcllaodo lndemnlz11çll0 )·elo prejuizo quo roft'rcu com o de•a-

bamcnto da cadeia de Palmyra.... • .. • . .. . .. . . .. .. . .. • .. ....... . ......... .. ....... · 
De Auguato C. da Sil\·a Tellt's. envhm•to um a•tditivu ao seu requerimento já apreseot~tdo na 

aeaslo ~asa~& da, relu ti vamcnte á oonatruc·;lo o e t· tra•la de ferro...... • • . . . . . ...... . . 
De habitantes do Caelro, aobre eata\istlca . . ........... . .. ....... ,. ... .. . . . . . . . .. · · · · · .. o, Scveri~ n • Juse' No~:ut:ira. pedindo unxllio !Jara 11 con trucçào t!c um preJio dratinado a 

blbhothtca de LHmlm. munlcipio llu Quelu' ...... . ... . . .. .. . .............. .. · .... . · · .. . 
Do ten~>nto Fuucis• o Andrade. peduulo coutagPrn rle 1e mpo ........ . ......... ... ..... . .. .. 
De Alfredo Maxlmi.sno de Oliveira, professor tllll \ 'Hgem Grande, pedinl.lo prorog11çilo de 

licenç1 .. .. .......... ................ . . . ..... . .. ........ .. .. .............. .. 
ne JoaqUim Uriaa Pinto, ~rofcasur em dlspootbthrladc, IJCIIIIItiO CUIItlll!eDl de tempo . • . .. ~ . 
De ll:rnealo de Andratlo Braga Filho, professor do curso :10nexo do lntrrn:tto do Oymnu10 

1\Imeiro, pedindo cquiporaçDo de ' ' l.'ncimentos . . . . . .. . .. · ... ... . . .. •.. . ••• . • · . ..... · ·. 
Ee \ irKillo •.haves e Leonardo Hcr li de Olivelr<~, col! l·c tor o es.:rh lo du Por;os do C:lldas, 

peJinolo melhori.1 de porc,mtagens .. .. . . .. .. . .. .. . .. .. . .. . .. .. . • . • .. • .. .. . ..... 
De Mari~nn Costa, umanuense tia secretaria do A ylo ti Alienados, pcdiod.> equipuraçao de 

\ ' eOCIDlE'DtOI . • • • • • • • . • • . • • • . . • . •• • •• . •. . • . ••••• • •• • • • •. , •• • • • • •. • • • , , , •• • • •• • ••• 
Doa iosp~ctort's de aluu.n•. l do Internato do Gymu"sio Mml'iro, solic i tando ele,·açào de 

vcoe••neo tos •••••• , ••••• , •••••••••••••••••••• , • , ••• , ••• . .••••• , •..••••••••••••••••••••••• 
De carlos Firmino Tavurea, IOtre eatatistlca ............................................. .. 
De Joln PerPir" rte Arauj,, aolic .tantlo cliveraos tuvoree, ............................. . ... .. 
De Francisco do 1'\uacim<>nto e outro, olflcluea da. lm pren a Utlictal, pelllndo ele,·ac;ll.o de 

''cecarnentos ••.•••••••••••• .••••.•••••••••••••••.•.••••••.•• : ••• , ••••••••••••••••••••• . •• 
De Au~u to Ctaar .More ra, t OIJt!ctur e111a•toul cto uHiutctplu llo l'arâ, pe<liuao prorogaçao de 

lioen~a ••••••••••• , ••••••• ,.................. • . ••• :. • • • .. . . . • • • . • • • • • • • • • • • • • • • .•. 
Do collector e uo escrhllo ••o u uu lci fJ iu llc UuN Preto, !'Ctltudo redabelecimento de grat ifl-

caçao . . . . . . . • • • • • • • • • • • . . . . . . • . • • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • ••..••.... 
De Atuliba Am r icano. p ·!lindo )ltl\llegio p11ra c!ln truir um pary no Rio das \ e lhaa ....... 
De ~elaon .I aetaoo .ta FonsPca. p .. rtidor. conl.b.dor e di. t ribuid or d<L con o ~o1ca de ·P itanguy, 

wlh l:undo prorogaçao de licença . .. .. . . .... . .. .... . ... ... . .. .... .. ........ . . · ..... • 
De Jo!lo Gon.yuh• :1 Rlos. p diodo rc•IPVllção do multJs . ........ .. .... . . .............. · ... .. 
Do coll rclor eatudoul rte Além Parahyba, pedinJo r• taht- lecimeuto (io g ruliftcao,:il o ........ .. 
Do collecte r e do eacrivAo ela I'OIIc.>cloria dt! ~. J . ào u'E!·Rt' i, prdiLúO auguwut u do \anta· 

grns para oa c~&rgos quo ex r• rcem . .. ... ... . .. . • .. ........... · .... · · ....... • .. • 
Do ~romotor de j ustiça da comarca de Pulmyra , ,,edi nc lo que a gratiflcaçl!o do servtço d 

1ury. nos t<>rmos nnnexuP, st·ja r P. unitla au~ rt'l l> ·ctiYos ve•:•·lmt·ntos . . .. . .••••••••.. . • 
De 11 -:l efunso Jose' T .. i:tt-ird . rx-collecc.>or de Trea lA.ora~:Or do Rio \'erdt, pedindo abono de 

um a lcance veritlca••o em sua a conta a ... .. .. .. .. .. .. . .. ....... .. .. · · .. · .. · • · 
Do colle?lor e do l'ICrit·ã., uo nm~; icivio de Mar d Ur e ;u,h;~ . p tlindo rcslabclcciurPnto de 

J!rallflcaçlo ........... .. .. ...................... .. ........................ . . ..... .. 
no vro f,.~ o r Hortrncio l:'cr~celles Perclr11, p('duu.lo contli ·~m oh! •em pu ................... · 
Do rtr, Fran,:lsco no .~ullc:s Marqu<'s, collt!dur e ta•1oa l d.J muu lciplo •le Além 1-'drah,\'b&, ve-

tl in ..t•J a decretur,:ào tlc 1111 a tel que auctor.ze o governo a t e& tituir lhe 220, 000 que re-
cehPu en1 not' · r. ,l~aa ••••.•••••...•••••••. , • • . . • • • • • • • • • • • • • • • . • . • • • • • • • • . . . .• .• . . 

Do d, Ri ta do t.:usiia d 'orraa L mu, prOftlasora .to 1 .o rupo e:scolar oa t.:a p11ul, solicitando 
pr.uo ;açlo de liceuça, ....... . ....... .. ... . . . .. . . .. .... .... ...... .... ... .. .. .. 

Do coll··clor du munlc i!JIO tle La,·raa, pedindo a d ·~ re t açll o uc uposcntadutia para os tuncc io· 
n~trios de tua d aa. c . . .. ..... . ........ .. . .... . . ...... .. .. . .. ... . .. . ........ . . . 

D Maood Cus, ir iro da , llva e outro, sobre e>tat iatlcu ........ . ...... . ... .. ... , • . •• . ••••• 
ne Oerall.lo Carlos SimO s o outro!', subre estat1st1ca .... . ...... . ............................ . 
De Cuslotllo Ueroardir.o de Toledo colll ctor rstadual de l'axunriJu , pertuh.lo nlevar,:àu oe 

paganlenlo., ............ .. ........ . ... . . ..... .. .. . .. . .. . .. .. , •. .•••..•••••••••• , , • ~ •••. . 
Da l!:ur!Jre•a .PJetlllil d ·• Paulo, )Jrupondo-•e a const-ruir, na Gu~oital , um Cuss1no e outros 

melhoramentos e bem a, aiu o ca.saa J.lllra fun cionarios publicos .......... , .............. .. 
D ' rbanu Candido d Mello e S •Usa, J•e·linr!o conC~!àO de uma estrada de ferro •• ~· •• , •• ,. 
Ue Jullu Bapliat<L dos antoa, sobre estutiatica ..... . .. .. .... , ...... .. .. .. ................... · 
JJo presidente tia <.:amt~ra Municipal do AlvlnopoH~, s•J bre t'lltatlutca ......................... . 
JJe Antonio Mu~tin . Barbosa 1,aobre est.a.ti li c a ...... ~ .. ....... . " ............... .. ............ .. 
Do dr. Cu rios I cre1ra rl ts á l<ortea, pedmdo nstltuJr; ilo de direito,. ......... , ............... . 
úo \'i ira Marli na · Comp., 'olicitando a coocet sAo tte uma via-ferrea ........ . ............ . 
Do Frunciaco Alves tle Faria c outrar, •obre ntatrstlca .. .. . .. .. . : • . ..... .. ................. 
JJe P11ulo l'luheiro e outro~, pedindo prl \' ileglo pna cons trurçl! o. uso e GO&O de uma eatrada 

de let ro •.••.••••.••••••• . .•.••... .. ..• . ••••. . . ••.• . . .. . • . ....•.. .. .. •...... . 
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N. 183 - Recnn h-c2 tl eputaolo pela 2.o circumscripção elei tora l o dr. AICredo Martins de Lima. 

Cutelkl l.!ranco................ ....... .. .. ...... .............. .... .. . ... . . . . . .... 5 
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N. 183- Oplnn j~t~lo ·archlYamc-nto dA urra reprf'sentaçllo d s clf'lbu o Gt:troa funccionarlba 
jucliclau flua comarcas de lt'f'rros e Bouyuv11, solicitando tnodiflc:ac;Oea noa· dec:s na. 
2 Oll e 2.012, d" 2lde••brildel00i,p&(ra. di. iO e ........ .... ~ .. .. , ...... , · .... . · 8~ 

X. 1@6 -- Opinu p J 'o luchiV11111ento de um rtquerimento do tenent•coronl'l A111noel Romlo de 
J.,s .,, c.:oiii'CI< r l'lltlldoacl do ttounlclJtfo do Paranga. pedindo rl!stituiçlo do apoHnfa-
dorlu, J••g•. Gl iO e ...... . ... ... : •. .............. •.•. . . . .. .. . .. . ...... .. . •• 8J 

N 187- Opina qui! s rometta ájCommhallo de Petições um requeri•nenlo de d. &hria. G'e-
nuioli d .. Costa D11rboaa, J•rofel!lora publica de Cauguaae•, ~Jedlndo uma lei que 
auclorize o paganoento de ~ratlftcaçlo :addlci. na I, paga. i9. llO e ... : ... .. . . ' .... •• . 15' 

N. 188- Opina rolo archlvarnentu de um& reprpacntll~;llo ('IJI quo o l'ICrhl\o de paz, Quirino 
d" 1lva Br11ga, aoliclta a roYog11ç~o de disvoalçOe• de lei, 1!8--8•· i9, 90 e • • . . . • . • 15~ 

N. 197 - Opiua p<'lo lltCbivam4"nto de uma petição .. n, que o dr. Alfl"oda Pimenta de Plldua, 
promotor de 1usliç ~ •la comarca de lol mt" Santo, representa aobrc a conYenlencia 
de ser moditlcada u lei n . 400, de ·11 de setembro do anno pusa•lo. paga. 145 c .. .. ·155 

N . 2 1 - OJ1lnu pela remf' •·~ 110 goYerno tle um requerimento Am qu., Arthur LongCibardo do 
:Sallea. chtle d;, accçto da rcjlnrLiç.lo da Policia, aJiicita contage.c tle tempo, paga. 
lô.2, 181 e .. .. .. . . . . . . . . • .... .. .. .. .. .. .. . .. .... . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 1U3 

N. 213- Requer in(urmaçoea tio govern•• &obre uma p<'lil;ào <'01 que Franc'aco Augusto Fer· 
nantlf>s. 1." j11i1. do paz de Ouro Fino, eollclta o pagamento doa ·vencimentos do cargo 
ele ju iz mu olc pLI. qu o lotorinamente cxorc<'u, t•&gJ. 22: e....... . .............. . . .• 231, 

N. Uti- O;.in L p<'IO archlvamcnto elas rPpreacutaçOI'~< da Caruura Municipal do directorlo 
IJOIII ico e l•o• h:1h1llcntes d t1 Vrltc• Nuva do H.e1endll • e dos habltantes e da Camara. 
.llluni i1·al d \'1lla Bra7.lllrt. pedindo que s1 jam aquelles ruunlctv:oa r1cvucJoa á Ca· 
f011 0r1a do te rmo~ , pagP , 1!19 o.. ........... .. .. . .. . .. .. ...... .... . . .... . . . ... . . 2iô 

N . 217 - Opina pelo urchivamento do umu petiçAo ti >\m e r~co Jvau· du Olivetra, Impetrando 
I'Crohlo cl() res tn •! prna, jlag~. 2ó5, 2;ô a... . .. . . .. • .. . .. . . .. . .. . . . . . .. . . .. • .. . . ~8J 

N .2;- O,JI IIIL 1 e J,, tt rchivd mcnto "" uuoa rcjlre ; nla,·à > de O.:raviauo Medina. reclamando 
contra mult!i q uo lhe rt~i Imposta, pa:,:a. ;H;>~ .. . ... ... .. . . .. . . • . . .. .. .. . .•..• • 381 

N . 2:0 - R~qucr o arcloinllll'lllO do u111a JIOI Io;llo em qt;c J ~q uim J...sll' 1'4"dro L{'ssa e outro,, 
aollcitllm rcd uc~;Ao tlu pro.o:co nec saario á a;.oosentac.lorla, ('H!;S. 391 . . . . .. .. . .. • . . 400· 

Da commissão de Orçamento e Contas: 
N. 200 - nc JU ~> r que sPja anne:ocad:i ao projecto n. 1 ; , ll' lla (lctio,:ilo do collo:>ctor oi S. Jollo 

"'1!:1·1\.ei, IICJlicttando vantagcn>~ parao car~o qu exerce, ptg. 15'i c ... ... ..... : IG 
N . -05 - HequPr q uo aeJa ~tnne~.tda IL 'J p rojecto n. 10 i, uma petl.yilo do collector c escrlvlo 

rlo I tio i 'reto .. . .. • .. . • .... . .. . , • • • • .. . . . . . .. .. .. .. .. .. .. • . . • . • .............. , 1G6 
N. 2)6 - R qu r que sPj a enviada á C(l mmis il <lo Leu islaçilo, uma petiç lO do contador, dis-

Lri bul •lor e pa rti or da coruurcll de S. Jo:lo . epomnceno, wlicllando aogmcnto de 
CU.ilas. p :ri!S. 198 E'.. • • ...... .... ,. ..... . ,.,.. •• .. . ..... .. ... . ..... -;' ...... .... .. • 2J'7 

N. 20i - R quer q •lll s ~ 'L f' nvo llt.hl i C•l·lllllla•àO d"' Legaalaçil··, uma pct t · o de F'ranc!w > 
Auu:usto t''e rnandes, 1.u j uiz d paz de Ouro Fino, pao . t:; · c.>.. • • • .. • .. • • • .. • 237 

N. 214- Solicita lnform:1çõcs do governu aobre di. p"Js!o;uea d" p.-oiecto o . 131, do S ·nado, 
f'll l! S. 2 11 c.. .. . ...... .. ..... ....... . .. . . .... . .. .. . . ....... . . ... ..... ... 2S l 

N, ~ L8 - Opina p•·lo archi v 111ent() do va rias petiçõ s tt .. porte iros, cont 'nuos e sl.'rv nte• daa 
aecretu rh•s ,j., (l;,t .. do e re JiartiçOl's annexas, so.~licitan to ~:levaçào de vencimento,, 
p tgs. 2(;1i, 2iti o...... ...... .. . .. .... .. . . . . . . .. . .. .. . .. . . . . . .. . . . . .. .. 283 

Da commisslo de Repr<!sentações R~queri'l~cntos e Petições : 
N. 18.&- Opina que aeja concedida a lleen~·a solic:ta<la p• lo sr. drJ>:tla•lo \'ulla·larts, p Jgs. 60, 

iu f' •• . •• . • . •••• . ••••••• . • • •.. •• . •• •• •• • . • ••.• . • . • • •. . ••.•.•••.. . .••••• . ••••• 
N. 18:)- Upma pelo archivamento deu,. requerioueulo t:ur Qll C Jltaqulm Urias Pinl<t, pro-

rusor iJUblic•l rm dlf pon .bllidaJe, aollclla co nta~An• ele tempo. pa~s . S:2 e ...... . 
N. 100- R~ 1ue r que se peçam 110 governo lnforma,_;Oea 'obre uma rejlrcau utação E"m que oa 

fuucc•om~rlos IUlu.inhlratlVl' ll e .Jndiclarios tlll com~~rca ••~ La \'rit ~ , aolicitam a c reli.· 
ç'lo dn log•r de JIOri Ciro os audllorloa ela tuesu.a !Jas;rs. !.!3. V!l e ... .... .......... . 

N. 191- tvoqu t> r que s .. <'nvie ao jlOYerno, para Informar, uma Jll·tiÇllfl •lo• Ernuto de An-
drlltle B•11ga Fi. l o. J•rore,sor dn cura<. annoxo do luternato tio Gymnaalo Mineiro, 
aoltcilanclo equi pa ru'iào de venci.ucntoa, p!igs. 98, JOl e . . . . ... .. ..... . .... . ..... .. 

N. 192 - Solicllll lnl'ormci\Ods do governo 1obrn uru requerim<"nto e m que P rminio Cllndldo 
dos S11ntoe e l!Utro•, lnajlectorea de alumnoa do Int roato do Oymnt11lo Mineiro, 
p~dem nugm<"nto de venclmentot, paga. 00, JOJ P . • . • .. .. . .. ....... . . . . . . ·.. • • .. 

N . 191- Kequ r inform110()ea do ~;overno :~obre uma p atiç \o em que Mariano Costa, ama-
nuenFe da Asaiatencia a Aliem&do•, de D~trbac l! na, •olicitlt. augruenlo de venclmen· 
toe, paga. W, 103 e ...... ... . • • . • . , .. . .. • . . • . • . . . . . • ... .... . . ... . ........ . 

N 1. 5- Solicita 110 J.(O\t'rno lnforma~Ou eobro um requerimento do Francisco do Nucl-
mento c Auguato J11cobl•, funcclonarloa da Imprensa Official , pedindo elen1çAo de 
vencimento•, p~ ga. 99, 103 c ........... , ... .. ·.. .. ••• • • • • • • . • . . ... . ... • · .. .. 

N. 196- Requer quo sei• remettldll á eommlullo de Orçamento. uma petiçlo em que o eolle-
ctor e o efcrh·ào d.t S. Jdlo d'EI- II ei, aollcitam augmento de vantagens para oa 
c&rgoe que f'Xerc:em, Jl&an. 122. 180 e .... . ... .. . . .............................. . 

N. 1118 - Reqnf'r que lt'ja reanettld& 110 ~overno Jlllra lnt'ormar, uma petlçilo em que lldefonao 
Joae' TeiXeira. ex-eollector de Tres Corações do Rio Verde, aohclla que •«'ia lenda 
i crerllto de eu as eontaa a quant•• de 11:3908843, p:~g.. 146 l' .................... , • 

N. 199- Requer tnrormaçOea do governo aobre uma petiçlo de Hortenclo Perleellee Pereira 
proleaaor publico de Abre C.mpo, aolic:ltando contagem de tempo. paga. 148 ~ •• , , 

N. 20'.!- Requer que af'ja enYiada a eommi•Ao de Orc;all'enío, uma patrçlo de C.:arloa No-
gueira ·d" Sa'1f'l, carcereiro da eadei<A de Baependy, raga. 165,1@3 ~ .............. , ; • 
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N. ~03 - Roquor que aejam archh•aliu as p !tlçOH doe carcereiro• de Barbace~a, Po1110 Aleare, 
anllcitalldo ~ratlftcaçow. paga. 165. 188 f'......................................... 193 

N. 20& - R.equer que aeja remeUlla ao Prealdebte do B•tado. uma peUç!io de Joio An1olllo 
fte o\morim, aollcl&ando lndemntzaçlo, JNIIS• 185, 183 e............ .. .. • • • • • • .. • • • 193 

N. lHO- R,.quer que ae peçam lnformaçoea ao acovemo eobre aa peUf()ea do dr. Franctaco 
de Sallea »uqa• e Lur.laao Leopoldo ~ruUelro, ao'icitalldo, ambos, reatllulcil.> 
de qu:1ntlae que receberam e01 notaa falaaa, paga. 211 e •• "'........................ 228 

N. ~ll- RequPr qne uma pett~lo da meaa MDtlnlalratiYa da Saata t;ua de Ul~rlo •rdla de 
S. JoJlo d'EI Rei. tullcltando au~tlllo 1•a•a a OO.Jatruco&o de nm no•o hos,.Ual, .. ja 
anneuda ao projtoto n. 112. quo trata •lo Ulumpto, page. tll e................... 228 

N. 212 - !leque r que s .. j.,. anoeud.,. 110 project<» de On:amento. 1uua repte16a\llçlu ''" meu 
a•tmlolstratlva lia Santa Caaa de C.ri..Jade da Campanha, aollcitaodo ausill~J para 
a conatruc.ao d41 um pavllblo de tuberculoeo•.. •• • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • m 

M. 2HI - llequ·lr o arcbtvamento de dtvuaaa P"eaa protocolhld&•, paga. !83 e....... • • • • • • • 288 
N. ~)- R~quer o archiVIImento de uma p •tlç&u em que Franclaco Fern""det oe uuvetra 

Penna. professor apoaeotado, aollclta con1agem de tempo • .,.._. 2Q ... •• • • • • • • • • • • • • 2i8 
N. 2tl - Requt'r o arcbh·amento de uma pelh;lo do coronel Francisco Auit da Foneeca 

Vianna, colleetor npoaentado de Rio d1111 Velha,, aollcltando (N'tlltr.ento do que de 
menos •em recebido, em vteta. dalel provloclal n. 3.i2!, pa~. 2!13 '"·... .. .......... 238 

N. ~~- Re-4uer informaçoea do governo" reapelto de uma petiçló em que Joee' .Joaquim da 
Fonseca, elt oolll'ctpr da Ponte Nova, aollelta relovaçlo de alcanef', paga. 297, 332 e. 345 

N. U8- Requer do ~overno ioformaçl)es sobre nma. petiçlo em que Joaquim lldcronso Ploto 
Coelho, amnnnente d' eecretnrla dll C tmara dot Dep:ttadot, soltei ta cont~ge!L de 
tempo, paR•· 2'J7, 33 t P. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 346 

N. 2!4 - RPquer inrormaçOes do governo sob•e vu••ido de relevaçAo de aiCJDCo thl ex-colloctor 
interino do Snro. Joio Alvea de Ollvl'lra. plllll. 300, :'ti I o........................ 3d7 

N. 225 - Requer que seja annoxada ao vrojP.c to n .tô:J, do .•o nado, umll p-:ttil(&o de Jose' 
Nloodemoa da ~Uva, pro(ehor tba bandas mtlllares do Estlldo, aolicttando contagem 
de temp1, rags. 300. 33J e ................... . .... I................... .. . .. . . . . . . •3W 

N. 2~6 - Opina pelo archlvamt"Dto do uma repreacntliç.Ao doa runccionarioa admlolatrativas 
e judici.arioa dll comarca de J.avru, aollcltaudo ll cre11çlo do logar d" pntetro dos 
auclltorloa da meama, pags. 300, 363 e.............................................. 267 

N. 228- Requer ioformac;O<la do governo sobre urn" pet111&o em quo Jo&o Oon~lves H.loa 
•ollci•a relevuçlo de multaa, pa~s. 387, 392 r................... .. .. .. .. .. .. ... .. • 400 

Da commisslo de A gricnltura e Industria~ : 
N. 208- Opina que •e remetta 110 governo uma reprc~entsçllo de Joae' Francisco Chaves e 

outro•, aollcitando permlssAo pua cultivarem uma Ilha do rio S. Frdnchco. 1 ags. 
210 e •••••.•.••.••.••••••.••..•.•• ~·················································· 12~ 

Da commisslo de Obras Publicas: 
N, 18~. de 1909- Opina pel" r.-messa ao ~ovt'rnn, de pPp~is aasignados por habitantes do 

distr:cto d" S. Joats' doa Botelnos, pa~s. iO e....................................... 89 
N, l?O)- ~pi na quo sej:1 remettldo ao governo um requerlmonto do dr. C 1rloa Pereira •le 

~á For~ e•, Jlt'dlndo reathulçlo do dlr<'itos, J•llgtt. 210 e............................ 2.28 
N. 215- Requer lnformaçOt'a do governo sohre nn•& p~:tlçlo de t•aulo P10helro (' ou1ro1, 

solicitando privlle~tio pua con~trucçl) de uma estrada de ferro, paga. 24P t>....... !67 

Da commisslo de Instrucção Public1. : · 
N. HH -Opina que se enviem ao E1ecut1vo, p:ua infllrmar, a petiçAo e os documentos do 

major Jose• Olympio de Oliveira, es-vrofeaaor de geogr11phb da euincta Eacola 
Noru ai de S. Jolo d'l!:l-Rei, pajll. 119, lOS e........................................ IM 

N. 2.10 - lteq uer que se remeUa ao govnno um11 p Hi-wllo de Antonio Corrf'll e Castro, pro-
fessor tle desenho da Escola Normal da <illpltal, paga. 391 e ....•..•.•••.•••• ,....... 400 

Da commissão Mixta encarregada de apurar a eleição de Presidente 

e vice-Presidente de Estado: 
N. 2- Reconhtcc Presidt>nle e ,· ice· Pr~ielf'rete do f ataco para o quatriPnnio do 19lõ a 1914, 

os ars. Julio Hueno Brandlo e AtJiouio &bNins l''errtira da Silva, puga. 31) t'.. .... 58 

Projectos da . Cnmnra 
(De 1910) 

N. 85- (Cte 1 o munidpio de Coocclçlo do Rio Verde). 
Apreaentll~lo ••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••• , ••••• , ••• , • • • • • • • • •• • • • • •• • •• • • • • ••• •• • 36 
I rimPira discussio, ~-ta J.<s . 1:3 t e ., •••••••••••• , ••••• , ••••• ,.................................... 193 
N. Sô - ( Cr ~a uma l•uha de Tiro no Gymn~>aio Mu.elro)- Propo~h;&o n. 56. 
AprcseJltatlo .••.. , ..•.••.• ,, .•• .•••••••••••••.•••••..•••.••••••••• , ••••••••• , • • • • • • • • • • • • • • • • • 59 
Primeira discuss&o. p •gs. &i e •••.••••••.••• , ................................................. ; 811 • 
St'gundll discussl.o, vags. Ull, U.'> e............................................................. 154 
Terceira di~cuaslo, pagJ. 15S e;............................................................. .. J63 , 
Redacçao 11nal, (Jags. l i!l , ............................................................... , • • • • • 193 · 



IX 

Emenda ofl'ereelda pelo Senado-paga. 26f, 280 e. . .. • ........ . ........................ ..... . . . 
Redacçl.o fiou I .•••.•••••• .. •• . .•.•.•• . •••..••••••••• . •..•• .•• , . • • • • • • • . • • ••••••. , •••••••• 
N 81- !Fixa a Força publica do Eatudo para o exercio de 1911) · l'ropoaiçiO n fl7. 
A preaentaçlo •• • • . . . . • • . • . • • . . • • • • • • . • • • • ... • . • • • • .• • • •• • • . • • . • . . . • .. . • • • . .... .... ... ............... . 
I. • dlseuuAo paga. 71 ., .. . • . . • .. . .. .. .. .. • . . .. .. . • .. • .. .. . .. . • .. .. . .. . .. . • • ........... . . 
2.. • paga. 92. ro e •.... o o •••• • •••• o. . • • • o ••••••••• o ••••••••••••••••••• f. • •••••• o •••• 

3, • • pngtt. l:l7 e.. • • • • • . . • • • • • • • • • • • • . • • • • • • ••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••• 
Redacçao tlnal-paj;ts. li9 e ....................... . ............. . ......... . ...... . ....... .. 
Emen1111a c.fferrcidaa pelo Scnat.lo-paga. :JS3, 387 e .............. · ...... . . . ..... . ........... . 
RedacçAo final-paga. 397 e. .. . .. . . . .. .... . • . . . .. . .. . .. . . ... .. .. . .. . . .... . . ....... . ..... . 
N. 88-(A uctorlza o ~O Terno a concorrer com cem contos de réla vara a aubacrlpçilo abert. 

pela Li~ta Haritima em r,.,. r da acqul.slçllo no novo couraçado •Riachuelo•. 
A preaen tâçAo. . • . . • . • . . . • . . • . . . • • . . • . • . .• . .• , • , . . • . . . . . . • . . • • • • • • .•.•• . ••••...•••. .. ..••. 
1 • dlacusslo-(JagP. 86 c . .. .. • .. • . . . .. . ........ . ........... . ............ . .... . ....... . 
2.• c pa.,:a. 90. 96e ........... . .. . ............................................... . 
3.• • p&g•. 1.)8 e, ..... . .. . ..... . ..... . ............. . .......................... . . . 
Redacç;1o tlnul. .. . . .. . ...... .. ..... . ........ . .. .. .. .......... . .. . ...... . ............. . 
N. 89- (Auctorlza o Prefidente do J!statlo a conceder licença a diverso• funcclouarloa)-Pro· 

poalçll.o n. 5:J 
Aprescnt2çlo ...... . ... . .. .. •... . ... . . . .... . .. . •.•....... . , .... . ...... . ........... ••••••• 
1. • di se UI dO - t-,agl. 8t) A , , .. , , . , •• , . ,. , , , , , • . . . , . , . . ,, . , , , , , , .• , •. . , . • , , , . • • • , • , , , . , . . . , • 
2. • • pa,;a. 9-2. V9 103 e . ................. .... . ...... . ............ . ............. . .. . 
3.• " paga. H.i5 e . .. ...... ...... . .. , ............ . .... ... .. ......... . .............. . 
Re.!acçllo tln11l -pags. 197 c ..... ..................... · ...... . .. . . .. .. . . .... . .. .. ...... ..... . ...... .. 
Em endas olferecirhss pf'IO ·,.nado-paga. :t 4 c ... . ..... ..... ........................... ... .. 
RedAcçAo flnal-llBf!S. 297. 333 r • . ••••• , ••• , ••••••• , • , •••••••••••••••••• , ••• . ..•.•.••• . •• 
N. 90 - (Cilncet.lc 15:000$0CO con.o IIUXilio pa ra a couclusao da orcheatr11çao da ope:& •Tiraden-

tra•, do maestro AJano•l Joaquim de Alacedo). 
Aprt'aentaçllo . ..... . . .. . ............ . ................................................ . . 
1. • di!'cus ilo · paga.86 c. . . . . • .. .. . .. .. .. .. . .. . . • • .. .. • .. . • .. .. .. .. .. .. .. . . . .. .. . .. . ... . 
2 • a ('Og ll. !'0. 96 f'.... .. . , . , ... ., , , . . . . .. .. . . .. . .. . . . , •. , ..... , . .. .. . .. . . , .. .. 
3. • • paga. 158 e . . . . .. .. .. .. .. .. . • .. .. . .. . • .. . . . . .. . .. .. .. . . . ....... .. . 
Redacçllo final-pa!!s. 166, lS.'J e..... . . . . . . .. . .. . .. .. ................. . ....... . . 
N. 91- ( ~Iodlflca a aclual dlvl~lo administrativa do Estado) . 
Apreaentaçll.o .. ....... ... ...... . ........... . . ................ . . . .. .. .................... ... . 
1.• dl~uuuAo pJ~a 92 c . . .. .. . . .... . .. . . ....... . ........... ........... . ..... . ........ . 
N . 92-(lnslilue um premio de viagem para o alumno que maia se distinguir na EscolaAgrl· 

cola de Lavras-l'roposlç'lo n. tit. 
A pre en t.aç.Ao........... • ••• , •••••• . .•••••••• , . . . . • . . • • • • • • • . • • .• . . . • • . . . • . • • . . . . . . • • ••••• 
l . a di! CUSS!IO - p~Jga, UU r,,,,, .,,,,,,,,, •••••• , . ,,,, •••,,,, ,, , .. , , ,, , ,, ,, , , ••••••••••••••••·•• 
2. • • paga. 162, 1â4 (', •• ,, •• .•••••• , •••., .•••••••••••• , , •• , ••• •••• • , ••••• .. , ••• . •.••• 
3, • • pa as. lPS e .••• , .•• .•••• ,, ••• , • . . •••••• , •.• , •••••... .. .......•...•••••• ·••••••• 
RedacçD.o ftoa l- paJ!S. 227 P, •• , . • . ••••••••••••••••••••••••• , ••••••• •••••••••••••••• , •• . •••••••• 
Emenda oUercclda pe lo enado-paga. ~~6 "· ................ , ... . .. . ... , ••••• , •• , ••••••••••• , 
.N. 93-(lnatltue no .l!:st:tdo o t'Dsi no agricola ambulante e eslabelece pr mios de bniwaçllo • 

pomlcultura: . 
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1 • discuesAo-pa~s. Y2 e •••••• ,.,,,, •••••• ,, ••• , •••• , •••••• , •••• , •••• ,., ••• .••• . ••••••••••• , •• 
2. • • paga. 1:17 c: •••••• , ••••••••••••• , •• , ••• ,., •••••••••••• , ••• ,., •••• ,.,, ••••••••••• 
3. • c paga. 2!2, 23 4 e ••••• , •• , •• ,,., •• , •••••••••• , •••••••• , •••••••• , •••••••••• ,, ••••• 
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3. • » pags. 3()6 e,, ••••••••••••••••••..••• , • , • , , • , •••• , • . •••• , , ••••••••• , •••••••••••• 
Reda çno fln a l-pa~a . 3 ~ o •• ,,. , ••••••• , •••• , ••. • . , • . , • , ••••••• , •••• , . •••• , •••••••••••••••• 
N. 95 - I Di a d nollli~açilo de cGoncelçllo da l'etlra" ao diatrtcto lle c Pedra Brunoa• munlcivto 

de Santa Rita do apucahy) - Propuaiçilo n. 63. 
Apresen t tç o, •••• , •••••• ,, ••• , •••••• ,,.,, ••••• •• ,,, ••••• ,., •• ,, •• , •••••••••••••••• . ••••••• , ••• 
1. • (.) isc •tt- · \ 0-IJ:l ••ll . la 5 • , , • , , , •• , , • , , ••••••••••• .• ,, •• ,.,, •••• , ••••• , , •• , •• , •.• , ••• , , ••••••• 
2, • • pa~s. 166 e.,, •• ,., ••• , ••••••• , .•• , •••• , •• ,,, ••••••••• ,, •• ,, •••••• ,, •• ,,. , , ••••• 
3. • • paga. 206 c •.• ,,, •••••••••••••••• , ••••••••••• , •• , •• , .••••••••• , •• ,,,, ••••••• ,, •• 
Rcdacção flnal-pags. 221 • , , , . , •• , , •.• , •.••••• ,, , • , •• , •••• , • , • , •••••• , , , , , ••• , • , ••••• , , , , • . • 
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RedJrÇ(IO fi nal-pwgi. 391 P,,, ••••• , , , • , • , , , , • , •• . • , •• , • , • , ,, • , , • , , , •••••• ,., •• •••••• •• . .•• ,, 
i'í, 9d-(Con ioera de utilit.lade publica a •Acaol(lmia .Mtn . tra llc Lutras• d • Jui z de Fóra) . 
A pr rsc n taç : o, •••••••• ,,., •• ,,, •. , •• . • ,, • . • , , ••• , • , , •• , , , , , , •••••••• , , ••• . • , , , ••• , ••• , • , • , ••• 
1. • (li scu ~ s:iO~ ,, •• ,, •••• , •• , • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • '• • • • • • '•' • '• • . , '' '• • 
2. • r ~aga I t •·· .•.•• , •• , ••• , •••.••••• ,, ••• , ••• , •• ,,,., ..• , •.•••.••• , •• , ••••••••••• , ••• 
3.• • pa gs. 06 r.,, •••••• , •••••• ,, •••.• . .••• ...•. •••••••••••••••••••••• •. ..•....• , , • , • 
Redac.;iio final- pa,;~. 23:1 1' ..... . , . . ... , ... . ... ... . . : ......... . . . • . • • • : .. .. ... .. . . ..... . . . . 
N. 97- (Auctorlza o P res idenle tio l!:s tado a e ntrar em accordo Cl'm o IZOVerno da nillCJ afim 

de que al'j m applicad111 á di!ueminaçllo da instrucçilo prin.aria. oa auxilios que foren1 de· 
cNt.Jdoa ve to Congreaso ~acionul, em virtude da reforma de eoaino om elubor açllo). 

Apreaerstaça.o •• . •• ...•...•. · . .•. . ...••••• · ••... . .•. . • . ••• ••••.•••••.•• , ••• . ••.• .. ••. . •• , .• 
1.• discussa.o • . . •• ... • . • .•.. • .• • . ••.••....• . •.. . •••• . •.. . • . • , . ••• · ••• .. .•..•.•.••.•..•• 
2. • » paga. 1~ e. . • • . . . • . • . • . . • . . . . . • . . . • . • . . . • . • • . . . . . . • • . • . •. . ... . .•.•....•..•.• , • . . 
3, • • paga. 231 e . . . • • . . • • . • • . . • • • • .. . • . . . • • • . • . . • • . • . • • • • • . • • • . . • • • . • . . • • , ••• , •• . •• 
Reda.eçao floal-paga.~2i0 e ........ . ..... . ................. ... , .... . .... . ....... . ........ . 
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a emprc•a que cate organizar a conatrucçAo de uma Vill-ferrea Que , .a 'á Abbadla do Porto 
Real). 
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Kmeudaa oll'crecidaa pelo .Senado paga. 2d l e .............................. ..... .. ... . ... . 
Red-1cçào final. . . . . . . . . . .. • . • . • . . . • . . . . . . .. • .. • . . . . . • .. . .. • . . . . . . • . . .•...•...•.•.• 
N. 115-(Auctorlzn o Ptesidente do Estado a pagar 1101 runccionarioa .do !õro da comarca •Je 

Baependy a im1 ortanrili 1h.1s custas vencidu em proceuoa crtmlnaes, relatlvaa ao 1.· trl-
tn('l1re d., I 'WJ · PropJst ~;llo o. 12. 

.A preaen ta ção . . • . . • . • . • .. . . • . . . . . . . • . . . • . . . • • • • • • . . . • . . • . . . • . . . . • . . • . • . . • • • • . . . . . . . . . . . ...... . 
Primei ra di cuullo . ....... . ........................ . .... , .• .. .. . ...• •.•.. .•. ... •.••. . • . •..•• 
egunda • pags. 2~9 e ............. . ....................... . ..... . . . ....... .. ......... . . . 

Terceira • paga. 27-l e .......... . .. .. . ... ..... . ......... .. ........ . . ... . ...... . ... ... . 
Reducçllo final. .. . . . .. . . .... . .. ...... .. .. . .......... .. .. . ......................... . ...... . 
Emenda oflorPciJa pelo Senado -paga. 3!3 e ... ... ............... .. . ... .... . .............. . 
Redacçlo fi nal...... .. . . . . . . . . .. • • • . . . • . . . . . . . . . . • . . . . . . .• . . . . • • . • . . . . . . . . . . .. . ........ ... . . 
N. 116-(Approva as con1us do exercicio de 1900). 
.Aprrse nta~;ào ... . .. . ... .. ............. . ...... . .... .. ... . .... .. ............... . ......... . . 
P rimei ra diEC1JsJI.o-p1ga. 276 e . . .. • . . . . . . • .. • . . • • • • •. . • . • • . • •• • . • • . . . . . • • . . . • . • . . . . • .• •.. 
Segunda • pugv. 290 e . .. .. .. .. . . .... ............ . .............. . ........... ~ • . . . •. 
Terceira ,. pugs. 297, 3 11 e .. . .. .. .... . ...... . .. .. .. . ... . ....... .... ..... ..... . ..... .. . 
Redacçllo flnal-pajZB. 366 e .. . . .... ..... . ................... .. ....... ... ........ . ...... . . . . . . . 
N. lli - (Crêa um gabinete medico legal na Capital do Eatado). 
A prPaen1açlo. . .. .. . . . • . • . . . . .. . . . . . . . . . . ....... .. .................... . ....... . ....... . ...... . 
Primeira discusslo . . .. .. ... . .. .. . .. .............. . ............ . ... . .......... .. .... ... . , •.. 
Segunda :o paga. 2 e .... ......... . ...... .. .. .... . ...... . ... . . ... . . . . ............ . . 
Terceira " pags. 3-t5 e. . . . . . . . . • • . • . • . . . • • • • . . • • . • . • . . . . • • . .• . . . . . •. • . . . . • . • • ...•.•• 
Redacallo final, ... . .. .......... ....... .. . ..... . ................. .. .......... ... .. .. ... . ...... . 
N. 11~- ( Auctorlza o governo a entrar em acccordo com qualquer empresa ou particular que 

se proponha a construir caaas para os funcclonarioa e operarias do Estado, com reaidencla 
forçada na Capital ). 

Substitutivo do de .• . 10 • 
Apre ent~çllo .. . .. . . . ....... . .... . .. .. ........ . ... . .. . . .... ............. . . . . . . ............. . . . 
Diacu.Sllo ~lo preferencia-p1g1. 234 e ..•.•.•. .. . . . ••..•..•••....•...• . ..•.. . . . •••.•...•• . ••••. 
Segund! d1scussllo - page . li9I cl. .. . • • • . • • • • • • • . • • . • • . • • . •• • . • • • . • • • . • • . .. • . • • . • • • • . • • • ••.• 
TercPi ra • paga. 296, 33J e . . . .. . . . .. . .. . ..... ... .. .. .............•... . ... . ...•..... . 
1-tedacça.o ftnnl .. . .. . . .. .. . ..•.•.•..• ... , .• .• , .. , •....••••..••••••••••••••••••••••.••• . ••••• , , • 
r\ . 11 -(DispOe sobro ('stradaa publicas) . 
Aprcseotatilo . . .......... . . . . . . ..... . .•• . ..... . ......... ... ......•......... . ...•.•....... : .. . 
Priruei r'\ dii cusallo • ... .. : ........................ : . ... ...... ... ......... . ................. . 
Segunda pag . 2 i e . •...•. . .....• . • , •• , • • . • • • . . • • . . . . . • • . . • • . . • . • . . . . . . . • • . . • • , .. . 
Tere ira ,. pags. 3ôS e.... .. . . . . . .. •. . . . . . • . . . • . . . . • • . • . . . . . . . . • • • . . . • .......... .. .... . 
Reducçào fi r. a i.. . . . . . • . . . . .. . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . • ••.• , • • • . .. .. . . . . . . •.•..... .•••.••. . •• ... 
N. 120 - {Po!rdóa o ex- ca rcerei ro da cadeia de Mar de Hespanha, Joapulm Pacheco de Barros 

Juuior, do resto !la pena quo lhe foi lmpo•ta por crime de respooaubilidade).-Reaultante 
de uma emenda olferecida ao projecto n. 110. 

Destacada p ora C'Onstltuir projecto s parado . .••.••••••••. .. .•.. . •. . ..••.•.•.••• . •.•••.•••.• ... .. 
Primei ra dascusallo. .. ... .. . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • • • • • • • • • • . . •. . . . . . . ••........•• 
N . 121-tln ti tu e em t• rles os diatrlctoa de paz do Esta !o o rrgis\ro raeultatiTO de anlmaee ea-

,·allare• e muar·~s) 
A pres nta.çilo . . ........... ....... ...... .. . . ... . .... . ... ... . ..... ... ...... ... . .. ... . ............. . 
Prirneira dis::us.sào , .. . .• •.... • . . . . ... ... . . .. . . . . . .... , •• . .• • .• . .•.• . . . o •••••• , ••• , • , ••• ••• 

N. 122-(Auctoriza o Presidente do Estado a ma -:dar restituir ao dr. Francisco de l)alle• Mar-
ques. collector dfl Alé:~1 Parahyba e ao major Luciano Leopoldo Bru1lelro, theaoureiro da. 
H.ecebedoria de Minas as quanti&J pl'los mesmos recebidas em notas f~&lsas) . 

Aprescn taçcl.o ••••• , •••••• , o o o ••••••• , ••••••••••••••• • ••••• o o •••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Primeira das ! USSiO .••••••••• ,o , ••••••• • • o o • • • •••••••• • ••••• , • ••••••• • ••••••••••• • •••••••••••• 

Segunda • pa~s. 3tit.i e. o •••• ••••••• • ••••• , , •••••• •• • • ••••••••••••••••••• , •••••••••••• • •• 

Terceíra • •••• o... . ... .. ...................... , .. o....... . . . . . . ........ , .... , .... . 
'l. 1~-( 0caigr.a a se~unda dornlnga ue março do anno proximo futuro para as elei-;Oea doa 

membro• do Congresso Minei ro). 
-1\esultante de uma emenda offereclda ao projecto n. 92 (proposiçilo n. 62) da Camara, e 

destacada para conatltuir propoalçAo diatlncta. 
Redac.ç.ilo final - pagso J28, 333 e •••••.•.••••••..•••••••••••••••.••••...... . .. •..••••••••..••• 
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PAGINAS 

N.' 124 (Estabelece aa dlvlaas do munlclplo de Ouanh!l~~) 
AprNeoluQlo.. ... . . .. . . . . . • . . . ... . . •• • . . . . . • • • • . • . .• . . . .. . . • . • • • . . . . • • . • . . . . . • . • . .• • . • •• . . 829~ 
N, 125-(M&nda dllr por io . ~irl.l ao~ JUizea de direito. rnuniclpao• o promotores rte juatlçu os 

emolumento• de que trata o art . 184, da lei n. 375, de 19 de •et mbro de 1003)-Emeood& 
n, !1, oOereelda ao projecto n . 109 (Orçamento em a.· di!CUSI!llo) 

Retlr11da p11ru constituir projecto di~ tine to ............. . .... ..... . .. . ......... . .. . ...... , 353 
N. 126-(Equipara os vencime nto• de funccionariu da Se.:rctarla d·1 Ca01ar& 11011 de lunccio-

narit•a da Secretaria do Senado). - Keaultante do art 25 do projecto de Or\·umeoto ern 3. · 
dlscuaallo. . . 

Rcdacçilo final,.... ........... .. .. .... .. . . . . . . . ... . . . . ... . . . . . . . . . . . . .. .. ... . .. . .... ....... 6l 

Publicado comt> Resoluçlo da Camara 

N . 127 - (Aucforlza o ~rnverno a lev11r a credito de Ih! ronso Jose' Teixeira, ex-collcctor de 
Tres Corações do Rio \'erde. a quantia de 8:"90$8 13). . 

Aprasentuç!lo, ••••••••••••••••• . , , ..................... . ................ , ... , .......... , . • .. • a: O 

Retirado logo após á suJ. apres<!utação 

N. 128 (Crêa diversos diatricfos do paz c altera as denominações acludcs de \"ai ias locahd&· 
dra do F.stado). 

A presentaçllo ................... , ..... , ............. , .................... , • • .. .. • • • .. . • .. • • .. 377 
Primeira dlsCU!BlO (JH.gs. a87 (',, •••.•••••••••••••••••••••••• . o....... . . .. .. . . . .. . .. .. . . .. ... 389 

Pgunrlu • •• , •• , , ••••••• , ••••• . , , •.•••••• . ••• , • , ••• , , ••• , •• , , , ••• , • . . . . . . • .. . . . • . . . :iPtS 
N. 129-(Crca diatrlcto:s d" paz o m ullau denomiua.,:Ot•a de algumas loC.Aiidadf's do Estbdl)). 
Apresent 1çilo . .............. • . • • . • • . . • . . . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 3 9 
J>rimf'ira discu~:;ilo- paga. :J9ü e .••••• , ••• ,, .•••.•••• , •• . •••••• , •• . , ••• , ••• , •• , •••••• , •• , , • .• • • 400 
N. 130-(Crol o db trJcto de 1'11lmetras, ucS111 emb rado da \ ' illa úe sant;~ Hlla da Kx trew11 ). 
A pre~e nta çil o, ............................................................... , ....... , ... ,.... 392 
N. 131- CEieva a dJstJ·Jcto d ~i paz, com a de nonoiuuç.lo de • ll ltodorHtJ», o povoaao do .- Pa-

r r dca•, no município de S. Gonçalo do JIJUCahy). 
Aprcaentaçao ••• ; ••••..•••••••.. • •••• • r •••••• •• , •••••.•••••••• , •••••• , •• , •• , • • • • • • • • • • . • • • • • • • 392 

Projectos da Camara 
(De annos anteriores) 

N. 2~ de IPOl- (Oeclara c?nfin ua r em vigor o art. 5. · da lt>i n . li7, de ·I de 8·) tembro de 
I 00). 

~e~unda dlscnssll fao pag~. -1!18 r ......................... ••.. ... ... .. .... .. • .... ... .. .. • .. • .. 210 
N. 56. de 190 - (Crê.1 o c Museu Mm.-i•·o· 11a t;apital •lo l!:sta •lu)- l'ropo~t.;à •J n. 5~. 
Emendas or1~•rec1•lus pelo ·cnarl" . pag . 2i2, 27 ·, 2:B r........... . ........... ............... 319 
R ecll\cçAo fl na I ......... . ........................................... , • • • • • . • .. • • • • . • • . .. . • • • .. 327 
N. 83, de 1009-(At.crur,za o l'rú•l <l nto 110 l!:srado 1\ conco!d r llct>nça ao dr, Antonio Jose' ó& c .. nha. rritor elo G_ynwaslo rte Barbace na) . 
Tl·rceira Jiscussao pagF, l ti5 c •••.•. · ............................. ,................ . . ...... IP5 

a•,ojcct••s do S•·natlo 

N . I :o-:Auctori1.a o Poesidenlo dl) F.stao: o a lnnovar o C(·ntra to cclúb rat!o com o Danco do 
Crocli o Real de Minas üerars . sobre l'nl 1 ti'SLi uoo :s agric·olu J 

SC'Jrnncta t.l•acufslc - ;uu!!l' , ;o (\ . . . .. .. . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . s9 
N. 162-(Ancrort7.ao I!I)Vc rran do l!:lii&•Jo u1·uudat Uolla colo Ja co r1 .:cJ, n .. l ). 
r rim ira discus Ao-p~:tg . ! 2 fJ, •••••••••••••••••••••••••• • •• . •••••••••• , ••••••••• • • •••••••••. 15 1 
Srgunda » vaus. ~2~, <li i t•.... ... ... ........... .. .. . . .. .... . . .. .. ..... ..... . . .. .... 2 3 
Te rcei ra • pa~:~ . 2\:1 1 ••...................... . . • . • . • .. .. • • • • • • .. .. • .. • .. .... . .. .. • 2 8 
Rcdacçil o flnal-pags. :i2 , 333 •·.......................... ........ . ........... ....... ........ :Jlli 
~. lô3 (Aucto1 iza o overno do !J;bl~t.o.lu u l ttlldd 11as 1 uu.co.JJu Ocs o .. l.,;.qJilal um ,\. ylo <lu 

mendi~OII ) , 
Primeira lli>CII SS~O- l ag~. 92 P.,.......... ................................. ... .... . .. . ..... .. 15 1 
. r gunda » pape 19;-:t 2JI. 2~; . 2oi 2~'i~J. :J(J:J '.lo ·· .••••••• ···•••••••••••••••· ••••••••••• :l6i 
'l'erceircL • J)i.i,:!.S. 3:u, 3 ; ~ ••••••••• , ••.••••••••••••••••. , ••• , •• , ••••• , ••••••••••• , • • 3 . 
R dac<•llo ti nu I,............ . . • • • • • • • • . . . • . . . . . . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • 390 
' . 164- (tt slalJelc;:e a pa~ta <111. Ag rlc ullurlt ). 

:~ c.crb!nl 11~0 pula Cau,arn •••••••••••••••. •••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••• . Gl 
nmetra dJscuss!lo-pal''• ~I ,.., • • . • .. .. .. . . . . . . . . . • .. .. .. .. • • . • . . . ... . . . . . . . . • . . . . . . . . . . 89 

Segunda • p.1<>s. \U \IG e. . . . . . . • . . . . . . • . • . . . .. • . . . . • . . . . . . . . .. . . . . •. . . . . . . 154 
Terceira • !J:l. ! S . 1-'), Jil ?00 1.', . • . • • . . • . • . . • . •. . • • • • • • .. • . .. . • . . • • . • • • . • . • • • • • • • :?07 
Hed~~.cç!lo flnal-pags . 21 !J t• .. . . . .. . .. . . . . .... . ..... .... . .. . ..... . .... .. .... · . . . . . • . . . . . .. z23 
Emenda ufferecilla p la Cam rR.. . . . . • . . . . . . . . . . • .. . . . . . . • • . • . . . . • . • . . . . . . . . . . • . • . . • 251 
N, 165-(Adia u el h õe~ tuunicivarE~ . 
Recebimento pela Camara............ .. . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . • • . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . .. • l-16 
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Primeira dlacusslo,. .. • . • • . .. . • • .. . • . .. .. .. . .. . • .. .... .. . .. . .. • .. . . • . . . .. . .. .. • . • . .. . .. . . 
Segunda a paH•· ld2 e, ••...••• . •.•• , ••••••••.••• .. •••••.••••••.•••.•••• . •• , .••.••••.• 
1'ercelra • pap. 210 e.. . . . . • • . • . • . • • , .....••.• . •.•••• , ••••• .••••••••••••••••••.• .•• . ••• 
Ret..acçD.o tlnal-paga. 23-1 e, •••••••••••••••••••.••••••••••••••• .•••••••••••••••••••••••.••••••• 
En1enda offerecida J,Je1a CaoJara ••••••••• . ••.•••••••••••••••• , •••• , •• , •••• . •••.•.•• . •••••••• •• 
N. 16ô · (Regula a aublStitUi\'à•) dos membros do Tribunal de Contas e contt>m outras provi· 

dencllll), 
R ecebimento pela C1mara .......................... . ....................................... . 
Primai r~ :liscuulo..... .. .. . .......... . ........... ; ......................................... . · 
Segunda ,. paga. !Bl e .......................... · .................... . .. . t ..... ...... . 
N, 167-(Regula 01 recura a civeia de appellaçilo de aggravo nos casos controvertidos), 
Recebimento pela Camara.... ... . . . . • . . . . . . . • • . • . . . . .. . . . . . . . . • ........... . ............... . 
Prlmdra dlscus::ão,...... .. .. .. .. . ................... .. ................ : ...... . ......... . 
N. I - (Conta ao tentJnte-coronel Jollu lgnacio da Costa Santo,, para os effeltoa de sua rdor-

ma, o tempo em qne o mesmo esteve fora do serviço d:l policia) . 
Re.ceb!mento pt>la Cam.ra • .......•. .. . ... . ........ . . ... ..... .. ..... .. ..•.. ·~ ••.•..•.......••.. 
Pr1me1ra d1scuss11o ....... . .... . . •.......• . ..•..... . . .. . ......•.• . •... . .. •.•• . •. .•••. ..•• . .• 

ttgunda • p&JZS. 201, ~O I c ••••••••••••••• : •••• .•••••••••••••••••••••• , ••••••••••••••• 
Terceira • pJgs. 3 O, 3-!l e ..••••••.••••.•••••••••••• .•• . ....•. . . .• ...... . • . ..•. . • . • 
RPdacç '•O fin al. ....... .. . ..... . ...... .. . .. · ..... .. • · · · · . . ... . .... ·• .... .. . .. .... . · ··· • ·· · ·•• 
N. 169--( Auct o riJ.a o governo a conceder 110 capitão Antonio \ ' ieira .dos Santos privilegio 

J••ra estabelecer uo r io Ara·auahy o traneparte de pauageiros c cargas por me1o do 
barcas CJpti,·aa). 

Receblmt>nto pela Camara . •... ....... ... ... ... •......... . ....••...... . ..... . •..•.•• . ••....• 
Primeira dlscuullo - 'll'! ........ ........... .. ........................ . ....... . ............... . 
St~~r unrla • pa •s . :Jô l e . ................... .. .. . ............... ... .......... . ...... . 
rrf"rc irll • pu~·s. 3 t e . .. o •.•••• .•.... ... ' . " . ....... ..•• ..... .. o. o.. ..... . .• ..•....• 
H llact;ãu final. . .. .. .... .. ..... .. ... ..... ........ ... .. .... · ..... .. . ............. • · .... ·• 
r\. 11 - ( uctorin a lunovaçào doa conlwoto~ ct.-lcor auo:; ce>ru r l:ia oco de Credito Real de 

1\Jinaa Oeraea). 
RP brmt>nto pela Camara .. . ............. . ... ...... .. ....... .. ....................... . . 
Primeira discus!ilo - 363 . ......... . .... . ......... ... ... . ...... . . ..................... . ... . . 
"Atlnla • pags. 3G' • c .. . . .. . •••••• . . ... •.• . . ••••••• ••·····•••••••••••• ••••••••• · · 

Terceira • pags. 3 e . ••• ,,, •• , ••• , . , . . ••• ,, .. • . ••• , ••• , •••• , •• ,, ••••••••••••. . •••• ,., 
Redac.;ilo fl na I . •• ,...................................... • •••••••••• , . , ••••••••••. , •••••• , • , • 
N. lil - (Auctor Zll o governo a concedt>r privil l'glo 11 Lucas Tobias de MuflalhAea c a \ 'ill la, 

Fonseca Comp .. pa ra cona1rncç'\o de eatrada d fe rro c exploração de manganez, ouro, 
re rro, nrt>laa monaaltlcaa e outros mctace). 

Recebi n'c nto pela Cumara, . .• ,,, ••• ,.,,, ••• ,,, ••.• ,,, •• ,., •• , •• , ••••••. ,.,, •• ,,, ••••• , • , • , , • 
Prim('ira tli scu alo •.••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••• ·••••••••••••••·•••••••••••• 
Segunda • pags. :,.6~ e, •• , ••• ,. . •.••••• . ••••• , , • • ••• . • • • • .. • . ..• 
T rceira • pags . 3~1, 3 i a .. . .... . .••••....••••• . ••••••• .••••••••.••....• . ••••••• 
N. lit-(lnatltue o peculio legal doa fun~ clonsrios publlc011 do Estudo). 
Recebinlento pela Camara,.,,.,., •• ,.,,, •••••• ,, •••••••••••••• , •••• ,., ••• , ••• , •••••• ,,,,.,, •. , 
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- l·unda :lo d um sa na tor io de tu br rculoao na Serra do lb:t ipoca-pag • ' !ti . .. . . . ... .. . . 
- Es ta lw lecimc nto d<> me•l idus para a urrecadH\' ii O do im po~ to tl e industrias e p roflssõ s c c rc -

ç1o d • c uma coloaia a onexa á Assist anc ia a A li t•n •los d Ba rbacPna . . .• . .. . • : . . . • . .• 
-Rcp res n 1 : 1~ ;.., do po ,·o el o d i. t ricto •le D:.~ rrunco Alto. pedi ndo 11 pas' ll ~em deste para o mu-

ni i pio tio Ca rmo do Rio Cla ro e nom f' a ~· ;i o do uma commL~1\o q ue se cnca rre~u e do r stu-
da r u priiJCC io de divi: ii o ud nli ni. t rat iva do Estado.. . .. . . . . • . • .. . • . ... . . . ....... .. 

- Anc to rizaçii o ao go'l' e rno pa ra en tra r e m accordo com a Camara l\lunici!Ja l de J uiz de .Fora 
no ·pn tido do conso li ar a di vi da do mesmo munici pic- p:q,;s . U7 e .. .. . . .. .... .. . .. . 

-P rodm m t d03 C4rgosde collectores e r sc r ivães das c ll ect rias do Estado ... .. .. .... .. . . ,. 
- Rrp r,• enta ,:,o d ~Alum noa da Fac uldade de Direito da (;!l plta l no seo1ido de sorvotado au-

xll in pa ra uma h r ma em ho menage m ao consrlheiro Allon~o Pen oa e do rlirector da Es-
•·ola tle Od ou tolog p•, t a mhem da Capita l, r , la tiva meute á formaç ão do patrlmonio, e ao 
reconl•,•cimrnto da mesma h:scola .. .. .. ..... ... ..... . ..... ,o ...... .... ... ............ .. 

- E. F . d <J AnnaFlo roncia íi. Jeque ry . .. .. : .. . ..... . ..... . . .. . .... . . . .. .. .. .. . .. , ....... .. 
- L111 ha ti · t i ro no G\·u•nasio Mtno~ro ...... . .......... , . ....... . . . . ... .. .. .... . .. ..... . . .. 
- Lic nça ao reit or tio G,,·moaslo do Barbacena . . ....... . .............. .. .... . ..... . . .. ..... .. 
-Publi cação do r preson tuções ... .. .. .. . , .. . .... : •... , .......... . .. . ....... , , ... . . ......... . 
-Res tabelecimento da pasta da Agricu ltura.,., •••• , •••• ,........ . .. •• ........ , ••.• 
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-Abertura de ere<lltc. • .•...• .. .....••••••...•...••••••..••.•.•.•...••.•.•.•.• • •.•.••..••••.•.••• 
-Adiamento de eleteoea ........ ••.... . . •....•.• .•.•....•.....•............•....•......••...... 
-R~r:::~~~~~ ~.e ~~.~b~~~~~ ~.~ .. ~~~. ~~.~·~•.o. ~~ - ~i.~.~~~· .. ~~~· ... '.e.l~~~~~~~~~. ~- ~~: 
-'Eitradas publteu........... . . . . .....................•...... . ....•.........•.....•........ 
-Reglatro de anlmaea . . . • . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . • . . • • • • . • . . . . . . . . . • • • . . . . • .......•.....•...• 
-Urç~&mento do EatadO-jlllgt. 300, 317 11 ........... . . ... . ................................ . ... . 
- Olvl•aa de municijliO de Ouanhilea . . . . ............. . . .............. . ............ . ......... .. 
-Cfmceuilo de ca•as ao• funcclon~rioa da Capital-paga. 337 e .................. .. ........ .. 
-Contagem do lemro a offlcillea da Brigada 1-'ollcial.... .. . • .. . • .. . .. . • .. . .. . .. .. .. . • • ... , • 
-Imposto de induatrias proflSIOI.'s-pags. 342 e .. . ................ . . . .......... ... ........ .. 
-PeeuJlo l~J,:tal..... . . . .. . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . •. . . . . . . . • . . • . . . . . • • . • . . . . . . . . . . . .•..•.•....•.....• 

Silveira Brum. 

PAGJN.U 
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219 
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-Orçameut.o do Estado.. . . . . . . . . . . . ... . .. •. .. . . . . . . . . . . • . . . .• . .. . . . . . . . . . . . •• . . • . . . . . . . . . . . ... 300 
Reprcacntaçllo de Mbllllntea do distrlcto de Tombos do Carangola, ao:Icibndo a elevação do 

rnéamo á categoria de Villa .................... , ...... , ............ . ......... , ...... . . , ... ; • 395 

Simello Stylita . 
. RcprcaentaçOea do Sebaatlllo Pires Ribeiro solicitando favores para a organização do uma 

emprc1a e de habitantes do diatricto de Campo My1tlco, pedindo a l'levaçno dette á cate-
goria de munlclpio...... . .. .... ... . . . . . • . . . .... .. ... .... . • • .. . . . . . . . . . • •. ... . .. •.• .. • .. • .. • 131 

-COncet~~Ao de caaaa aos funccionarioa da Capital (declaração de To to) .. .................. · .... 346 
-Creaçllo do distrlcto de Palmeira•.. . ....... • ..... . ........... , • . • • .. . . • • • .. . • ... .. • • • . • • • • 39! 

Valdomiro de Magalhães. 
-Repreuntaçlo do promotor da Comarca de Monte Santo sobre a con'l'cniencia de ter modl· 

ttcada a lei n. 49ti de 11 de aetembro de 1909-pag•. lOi e... .. .. . ... . . . .... . .... ... • .. 1M 
-ConceasAo do casas aos funccionarloa da Capital-paga. 131, 200, 231 e . ........ ... • .. .. .. . .. 23~ 
-Modlflcllçilo e intrrpretadlo du leis na. 271 e 496-19t o........... . . ....................... 20.& 
-Representação rfa l\l usl\ Atlm inlstrativa da Santa Cal& da Campanh'a, pedindo auxUlo para a 

conatrucçAo de um p~vllh ilo de tuberculo•o•...... . ......... .. ... , . .. ....... ..... .. • .. • .. . 218 
-Colontaa eorreceionaea ... .... . . . .............•.......... , .....• . .. , . .. .. .•...•. , . . • . • . ... . . . • 277 
-Orçamento do Eatado-pags. 308 e...... ... ..... .. • . . • . . . .. .. • ... • . . • . .. . • .. . • • . • . • .. • . . ... • . 309 
-Prolongamento da linha telegraphlca de Monte Santo á Paucs...... . . • ............... ... ... 413 

Xavier Rolim. 
-Requerimento do profeuor Joaquim de ~ousa Trepa, solicitando contagem de tempo....... 289 
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